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Predgovor h knjigi
p. Miran Žvanut

Duhovna dediščina sv. Ignacija je že marsikomu spremenila živ-
ljenje in ga spreminja še danes. Ne samo redovnikom in redov-
nicam, ki smo se odločili radikalneje slediti Kristusu in črpamo 
duhovnost iz izkušnje sv. Ignacija, temveč tudi ostalim, ki so 
našli v duhovnosti sv. Ignacija svojo pot in tesen stik z Bogom.

V pričujoči knjigi so zbrana nekatera poznana kot tudi manj 
poznana besedila. Naša želja je, da bi napisane besede prodrle v 
vaša srca in vam pomagale na vaši duhovni poti. Evangelist Luka 
ob pripovedi o Jezusovem rojstvu pravi, da je Marija vse besede 
»shranila« in jih »premišljevala« v svojem srcu. To je tudi namen 
knjige, ki jo držite v rokah; da bi ob njej premišljevali in udeja-
njali napisane besede v svojem življenju.

Prepričan sem, da je knjiga že izpolnila velik del namena in spre-
menila vse tiste, ki so pri nastajanju pričujoče knjige sodelovali, 
saj nas hote ali nehote vsaka prebrana in razmišljana beseda ali 
stavek oblikujeta. Verjamem, da bo knjiga v vsem svojem bo-
gastvu v dobro oblikovala tudi vas.

Iskrena zahvala vsem sodelujočim pri pripravi in izdaji knjige, po-
sebno pa p. Janezu Poljanšku in p. Marjanu Kokalju, ki sta imela v 
rokah vajeti in bedela nad delom.





Kratice in okrajšave (poleg svetopisemskih):

ARSI ... Archivum Romanum Societatis Jesu, Rimski arhiv 
Družbe Jezusove

Avtob. ... Ignacijeva Avtobiografija

DJ ... Družba Jezusova, lat. Societas Iesu (SJ)

Dv ... Duhovne vaje (knjiga)

FN ... Fontes narrativi de S. Ignatio de Loyola et de Soci-
etatis Jesu initiis,  ... Pripovedni viri o sv. Ignaciju 
Lojolskem in začetkih Družbe Jezusove

Kons. ... Konstitucije Družbe Jezusove, kritična izdaja v MI 
Const.

MHSI ... Monumenta historica Societatis Jesu, Zgodovinski 
viri Družbe Jezusove

MI Const ... Monumenta Ignatiana. Sancti Ignatii de Loyola Con-
stitutiones Societatis  ... Jesu, Konstitucije Družbe 
Jezusove

MI Epp. ... Monumenta Ignatiana. Sancti Ignatii de Loyola So-
cietatis Jesu fundatoris  ... epistolae et instructiones, 
Ignacijeva pisma in navodila

p. ... pater

PL ... Patrologia Latina

šp. ... špansko, lat. = latinsko, it. = italijansko itd.

Vulg. ... Vulgata, tradicionalna latinska verzija katoliškega 
Svetega pisma
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Uvod prevajalca 

Čeprav je Avtobiografija1 opremljena s številnimi opombami in 
z dvema predgovoroma iz časa, ko je nastala, potrebuje za boljše 
razumevanje še kratek splošni uvod.

Avtobiografije Ignacij ni napisal sam. Nastala je na prošnjo nje-
govih sobratov, naj jim kot nekako duhovno oporoko zapusti 
zgodovino svojih duhovnih izkustev. Šele po daljšem oklevanju 
in nehotenem odlašanju zaradi številnih drugih opravkov je za-
čel s pripovedovanjem o spreobrnjenju in o zgodnjih letih svo-
jega duhovnega zorenja. Zaradi pomanjkanja časa se pripoved 
proti koncu vedno bolj zgoščuje. Konča se z Ignacijevim priho-
dom v Rim, skupaj z desetimi tovariši, prvimi člani še neformal-
ne Družbe Jezusove leta 1538.

P. Gonçalves da Câmara je to, kar je Ignacij pripovedoval, sproti 
kratko beležil in na koncu po spominu dopolnil ter narekoval 
zapisovalcem. Ker se je takoj za tem, ko je Ignacij končal s pri-
povedovanjem, napotil v Genovo in tam ni imel španščine veš-
čega tajnika, je besedilo od št. 79 dalje narekoval v italijanščini. 
Žal se ta originalni rokopis Avtobiografije ni ohranil. Sploh je 
ohranjenih le sedem prepisov in še ti so deloma nepopolni, de-
loma prevedeni v latinščino. Najpopolnejše besedilo s celotnim 
španskim in italijanskim delom je prepis zapuščine p. Nadala. 
Na robu je dodanih 18 opomb, ki so v prevodu vključene med 

1 Prevod Avtobiografije je pod naslovom Romarjeva pripoved v slovenščini prvič iz-
šel pri Družini leta 1990. Pričujoča izdaja, opremljena z dodatnimi opombami, ima 
ustreznejši naslov Avtobiografija, original je sicer brez naslova.
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ostalo besedilo v ležečem tisku. Prvotno izvirajo od p. Câmara, 
vendar včasih niso do kraja izpeljane, tako da so deloma brez 
vsebinske vrednosti. Tako Nadalov kot Câmarov uvod sta vzeta 
iz drugih rokopisov.

Slovenski prevod je v celoti napravljen po tem besedilu. Da bi bil 
tudi kot prevod čimbolj pristen, je tako v slogu kot v besednem 
zakladu po možnosti zvest predlogi. Zato zveni včasih nekoli-
ko starinsko in neokretno. Že zapisovalec Ignacijevih besed si 
je očital, češ ali se ni preveč suženjsko držal Ignacijevega načina 
pripovedovanja in zato njegov slog ni dovolj izpiljen. Isti strah 
sem večkrat občutil tudi sam pri prevajanju in se za svojo, mor-
da preveliko tankovestnost bralcem oproščam.

Poznejši rod jezuitov je imel z Avtobiografijo drug problem. 
Delo kot celota mu ni več ustrezalo. Zdelo se jim je, da ni v skla-
du z ustaljenim ali bolje uradno zaželenim Ignacijevim likom, ki 
ga je ustvaril p. Pedro Ribadaneira (1526–1611) s svojim uradnim 
Ignacijevim življenjepisom. Leta 1567 je bila žrtev te skrbi za av-
tentično podobo ustanovitelja tudi »pomanjkljiva« Ignacijeva 
Avtobiografija, ki se je morala umakniti iz javnosti. Šele bollan-
disti, ki so v začetku 17. stol. začeli izdajati kritične življenjepise 
svetnikov (Acta sanctorum), so ponovno odkrili Ignacijevo Av-
tobiografijo in jo leta 1731 prvič natisnili v latinskem prevodu. 
Špansko-italijansko besedilo je čakalo še skoraj nadaljnjih dves-
to let, ko je leta 1904 izšlo v zbirki Monumenta historica Socie-
tatis Iesu, v drugi izdaji pa leta 1943, z vsemi potrebnimi opom-
bami in kritičnim aparatom ter z razdelitvijo v 101 paragraf in 11 
poglavij, povzeto po bollandistih. Po tej izdaji (v 1. zvezku serije 
Fontes narrativi de S. Ignatio) je napravljen slovenski prevod, le 
naslovi poglavij so skrajšani.
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Ignacij je Avtobiografijo namenil članom reda, ki ga je ustanovil, 
svojim duhovnim sinovom. Pred njimi se mu ni bilo treba ozi-
rati na okoliščine, ki bi njegovo besedo oslabile in ji vzele sve-
žost neposredne izpovedi. Ravno to pa je razlog, da delo ne bo 
zanimalo le redovnika jezuita, ampak bo pritegnilo vsakogar, ki 
se brez predsodkov loti branja. Avtobiografija je zanimiva tudi 
s psihološkega in sociološkega vidika, saj je izpoved moža, kle-
sanega iz enega kosa. Ravno zaradi svoje celovitosti je ta mož 
lahko razvil čisto drugačne psihične sposobnosti in je bistveno 
drugače vplival na svoje okolje, kot to navadno opažamo pri sebi 
ali pri ljudeh okrog sebe. Dalje je Avtobiografija zanimiva kot 
zgodovinska ilustracija, saj prikazuje sočasno zgodovino precej 
drugače, kot smo je vajeni iz šolskih knjig. Gotovo pa bo delo 
najbolj obogatilo tistega bralca, ki veruje, da Sveti Duh še vedno 
preveva Kristusovo Cerkev. V Avtobiografiji bo sledil delovanju 
Božjega Duha v duši, ki se mu je pripravljena povsem odpreti, 
kakor je to storil Ignacij ob svojem spreobrnjenju.



Opombe so deloma povzete po knjigi Ignatius von Loyola: Der Bericht des 

Pilgers. Herder, Freiburg 1963, katerih avtor je p. Burkhart Schneider. Dopol-

njene so z opombami nekaterih drugih izdaj, predvsem iz komentarja p. Ma-

urizia Coste v tretji izdaji S. Ignazio di Loyola, Autobiografia, Rim 2010, ter 

Avtobiografije v izdaji p. Cándida de Dalmasesa iz zbirke Biblioteca de Autores 

Cristianos, št. 86: Obras Completas de San Ignacio de Loyola, Madrid 1963.
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Uvod p. Nadala2 

1

Večkrat sem skupaj z drugimi patri slišal, kako nam je naš oče 
Ignacij pripovedoval, da je prosil Boga za tri milosti, ki bi jih rad 
dosegel, preden se bo poslovil od tega življenja: prvič, da bi usta-
novitev Družbe Jezusove priznal Apostolski sedež, drugič, da bi 
se isto zgodilo z Duhovnimi vajami, tretjič, da bi mu bilo dano 
dokončati Konstitucije.

2
Ker mi je ostalo v spominu in sem videl, da je že vse dosegel,3 
sem se bal, da ga ne bi Bog kmalu poklical od nas k boljšemu 
življenju. Ker mi je znano, kako so sveti očetje, ustanovitelji me-
niških redov, zapustili svojim duhovnim sinovom kot poslednjo 
voljo opomine, ki naj bi jim pomagali na poti k popolnosti, sem 
iskal priložnosti, da bi tudi očeta Ignacija za to poprosil.

Ko sva bila leta 15514 nekoč slučajno skupaj, je rekel oče Ignacij: 
»Pravkar sem bil više od neba.« Mislim, da je s tem hotel reči, da 

2 Jerónimo Nadal (1507–1580) je bil eden najožjih Ignacijevih sodelavcev. Ignacija je 
spoznal že kot študent v Parizu, vendar se mu je pridružil šele leta 1545 po končanem 
študiju in večletnem pastoralnem delu. Bil je izreden organizator, večkratni asistent 
in vizitator, dvakrat je opravljal službo generalnega vikarja, bil je rektor v Mesinskem 
in kasneje v Rimskem kolegiju. V zadnjih letih življenja se je uveljavil z znanstvenim 
in literarnim delom. Uvod je latinski, najbrž iz leta 1561.

3 Družbo Jezusovo je uradno priznal Pavel III. 27. septembra 1540, knjižico Duhov-
ne vaje je potrdil isti papež 31. julija 1548, Konstitucije pa je Ignacij v glavnem končal 
leta 1551.

4 Vse leto 1551 je bil Nadal na Siciliji, gotovo gre za januar 1552.
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je pravkar doživel ekstazo ali zamaknjenje, kar se mu je večkrat 
dogajalo. Z vso spoštljivostjo sem ga vprašal: »Kaj ste hoteli s 
tem povedati, oče?« Ignacij pa je pogovor obrnil na druge stvari. 
Pomislil sem, zdajle je pravi trenutek, in sem začel očeta vztraj-
no prositi, naj nam pove, kako ga je Gospod vodil od njegove 
spreobrnitve dalje, da bi nam bila ta pripoved kot poslednja volja 
in očetovski nauk. »Zdaj namreč, oče,« sem rekel, »ko ste do-
segli tiste tri stvari, o katerih ste želeli, da bi jih videli pred svojo 
smrtjo izpolnjene, se bojimo, da vas Bog ne bi poklical v nebesa.«

3

Oče se je opravičil s svojo zaposlenostjo, češ da za to nima niti 
volje niti časa. Vendar je dejal: »Opravite tri maše v ta namen, 
vi, Polanco in Poncio,5 po molitvi pa mi sporočite, kaj o tem 
mislite.« Rekel sem: »Oče, mislili bomo enako kot zdaj.« Blago 
je odvrnil: »Storite, kar pravim.« Opravili smo maše in mu še 
enkrat isto sporočili. Potem je obljubil, da bo stvar napravil.

Ko sem se naslednje leto vrnil s Sicilije in sem bil tik pred tem, 
da me pošljejo v Španijo, sem vprašal očeta, če je kaj storil. »Ni-
česar,« mi je odgovoril. Ko sem se leta 1554 vrnil iz Španije, sem 
ga ponovno vprašal, a se stvari še vedno ni lotil.6 Tedaj sem mu, 
gnan od neznane, a vztrajne notranje sile, odločno rekel: »Že 
skoraj štiri leta vas prosim, oče, ne le v svojem imenu, ampak 
tudi v imenu drugih patrov, da nam razložite, na kakšen način 
vas je Gospod poučeval od vaše spreobrnitve dalje. Če nam bos-
te to zaupali, bo to nam in Družbi prav posebno koristilo. Ker 
pa vidim, oče, da nam tega ne naklonite, vam upam zagotoviti: 

5 Polanco je bil od leta 1547 Ignacijev osebni tajnik, Poncio pa od leta 1550 hišni pro-
kurator.

6 Tu se Nadal spet moti. Dejansko je Ignacij začel s pripovedjo že leta 1553.
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Če storite, kar si tako želimo, se bomo tega vašega daru dobro 
poslužili. A če ne storite, tudi ne bomo izgubili poguma, ampak 
bomo prav tako zvesti Gospodu, kakor če bi nam vse napisali.«

4

Oče ni nič odgovoril, ampak je – zdi se mi, da še istega dne – 
poklical k sebi patra Luísa Gonçalvesa7 in mu začel pripovedo-
vati. Pater, ki ima sijajen spomin, je potem to zapisoval. To je 
Zgodba očeta Ignacija,8 ki kroži iz rok v roke.

Pater Luís je imel volilno pravico na prvi generalni kongregaciji 
in je bil na njej izvoljen za asistenta generalu patru Laínezu.9 
Kasneje je bil učitelj in vzgojitelj portugalskega kralja Sebastia-
na. Je izredno vesten in kreposten. Pater Gonçalves je pisal delo-
ma v španščini, deloma v italijanščini, kakršnega tajnika je pač 
imel. Latinski prevod10 je napravil zelo učeni in pobožni pater 
Annibal du Coudray. Oba, pisec in prevajalec, še živita.

7 P. Luís Gonçalves da Câmara (1519–1575), po rodu Portugalec, je stopil v Družbo 
leta 1545. Čez nekaj let je postal predstojnik znamenitega kolegija v Coimbri. V Rim je 
prišel 23. maja 1553 in prevzel službo hišnega ministra.

8 Lat. naslov Acta Patris Ignatii, ki ga je Nadal dodal na začetku Avtobiografije, spo-
minja na Apostolska dela. Kakor so v tej novozavezni knjigi temeljne sledi nastajanja 
Cerkve, so v Avtobiografiji vidne sledi porajajoče se Družbe Jezusove.

9 Prva generalna kongregacija je bila sklicana leta 1556 (zaradi zapletov s papežem 
Pavlom IV. se je začela šele 19. junija 1558), po Ignacijevi smrti, da mu določi nasledni-
ka. Izvoljen je bil p. Laínez, Ignacijev spremljevalec na poti v Rim (Avtob. 96).

10 Prevod je precej svoboden, a jezikovno na višini. P. Annibal du Coudray (1525–1599) 
je stopil v Družbo leta 1546. Med leti 1558–1561 je bival v Rimu. V tem času je napravil 
tudi svoj prevod. Objavili so ga bollandisti leta 1731.
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Predgovor p. Gonçalvesa da Câmara11

1

Ko je bil oče v petek zjutraj 4. avgusta leta 1553 na dan pred pra-
znikom Marije Snežne na vrtu blizu hiše ali stanovanja, ki se 
imenuje Vojvodovo, sem mu začel pripovedovati o nekaterih 
podrobnostih svojega duhovnega življenja. Med drugim sem z 
njim govoril o svojem nagnjenju h častihlepju. Oče mi je dal za 
zdravilo nasvet, naj večkrat usmerim k Bogu vse svoje zadeve in 
si prizadevam, da bi mu daroval vse, kar bi se mi morda pri sebi 
zdelo dobrega, tako da vse priznam za njegov dar in se mu zanj 
zahvalim. O tem mi je govoril na tak način, da me je zelo potola-
žil, tako da se nisem mogel zdržati solz. Tedaj mi je oče pripove-
doval, kako se je moral sam dve leti boriti s to napako, in to tako 
močno, da se takrat, ko se je v Barceloni vkrcaval za Jeruzalem, 
ni upal nikomur povedati, da gre v Jeruzalem. Pripovedoval mi 
je še o drugih sličnih podrobnostih in dodal, kakšen mir je poslej 
glede tega čutil v svoji duši.

Uro ali dve zatem smo šli jest. Ko je bil z magistrom Polancom 
in menoj pri obedu, je naš oče dejal, da so ga magister Nadal in 
drugi člani Družbe že večkrat prosili za nekaj, za kar pa se ni mo-
gel nikoli odločiti. A potem ko se je po pogovoru z mano zbral v 
svoji sobi, je začutil veliko pobožnost in željo, da to napravi, in 
zdaj – pri tem je govoril na način, ki je kazal, da mu je dal Bog ve-

11 Predgovor je napisal v španščini morda zadnji dan pred odhodom na Portugalsko, 
ko se je 22. septembra 1555 tudi zadnjikrat sešel z Ignacijem, gotovo pa še istega leta. 
Zadnji odstavek predgovora se je ohranil samo v latinskem prevodu.
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liko jasnost o dolžnosti, da to stori – se je za to dokončno odločil. 
Šlo je za to, da pojasni, kaj vse se je do tedaj godilo v njegovi duši. 
Sklenil je tudi, da bom jaz tisti, ki mu bo odkril te stvari.

2

Oče se je takrat zelo slabo počutil in navadno ni pričakoval niti 
enega dneva življenja več, ampak je v primeru, da je kdo rekel, 
»tole bom storil v štirinajstih dneh ali v enem tednu«, vedno 
vprašal, kot da se čudi: »Kako, toliko časa še mislite živeti?« 
Kljub temu je takrat rekel, da misli, da bo živel še tri ali štiri 
mesece, da to izvrši.

Drugi dan sem ga med pogovorom vprašal, kdaj želi, da začneva. 
Odgovoril mi je, naj ga vsak dan spomnim na to – koliko dni je 
bilo, se več ne spominjam –, dokler ne bo našel za to primernega 
časa. Ker pa ga zaradi opravkov ni imel, sem ga končno spomnil na 
to vsako nedeljo. Tako me je v septembru12 – ne spominjam se več, 
katerega dne – oče poklical in mi začel pripovedovati o vsem svo-
jem življenju, tudi o mladostnih objestnostih, jasno in razločno, 
z vsemi njihovimi okoliščinami. Potem me je isti mesec še trikrat 
ali štirikrat poklical in nadaljeval s pripovedovanjem do tam, ko 
je nekaj dni bival v Manresi, kot je opazno po spremembi pisave.13

3

Način, ki ga ima oče v pripovedovanju, je tak, kot ga ima na-
vadno v vseh stvareh. Govori s takšno jasnostjo, da se zdi, da 
človeku predoči vse tisto, kar se je zgodilo. Zato ga ni bilo tre-
ba ničesar spraševati, ker se je spomnil vsega, kar je bilo za 

12 Ignacij je začel s pripovedovanjem že avgusta in ne šele septembra 1553.

13 Na katerem mestu je to, se ne da več dognati, ker se je original izgubil. Razlog za 
prekinitev je bilo predvsem Ignacijevo slabo zdravstveno stanje.
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razumevanje potrebno povedati. Ne da bi očetu kaj omenil, sem 
to takoj nato zapisal, najprej po točkah, lastnoročno, potem ob-
širneje, kakor je napisano. Prizadeval sem si, da ne bi zapisal no-
bene besede, razen tistih, ki sem jih slišal od očeta. Če se bojim, 
da sem v čem pogrešil, potem v tem, da mi v prizadevanju, da se 
ne bi oddaljil od očetovih besed, včasih ni uspelo dobro izraziti 
moči ene ali druge.

Kot rečeno, sem to pisal do septembra leta 1553. Od takrat pa do 
prihoda patra Nadala 18. oktobra 1554 se je oče vedno opravi-
čeval zaradi bolezni in različnih opravkov, ki so prihajali. Rekel 
mi je: »Ko bo končana ta zadeva, me spet spomnite.« Ko je bilo 
opravljeno, sem ga spomnil, on pa je rekel: »Zdaj imam opravka 
z nečim drugim. Spomnite me, ko bo končano.«

4

Ko je prišel p. Nadal, se je zelo razveselil, da je bil začetek stor-
jen. Naročil mi je, naj vztrajno priganjam očeta, in mi večkrat 
rekel, da oče z nobeno stvarjo ne bi mogel napraviti Družbi več-
je usluge kot s tem, češ da je šele to v pravem pomenu ustano-
vitev Družbe. Enako je večkrat dejal tudi očetu. Oče mi je torej 
naročil, naj ga spomnim na to, kakor hitro bo končana zadeva z 
dotacijo Kolegija.14 Ko je bila končana, bi ga moral opomniti po 
naslednji končani zadevi v zvezi s cesarjem-duhovnikom15 in po 
odhodu sla. Z nadaljevanjem pripovedi sva začela 9. marca.

14 Gre za Rimski kolegij (kasnejšo Papeško univerzo Gregoriano), ustanovo izredne-
ga pomena in zgled za vse kasnejše teološke šole. Zlasti v prvih letih svojega obstoja 
se je moral Kolegij boriti z neprestanimi finančnimi težavami.

15 Gre za etiopskega cesarja, ki so ga na zahodu v skladu s srednjeveško legendarno 
tradicijo imenovali preprosto Duhovnik Janez. Iz strahu pred Turki je etiopski cesar 
prosil Portugalsko za politično-vojaško pomoč, s čimer v zvezi je leta 1554 prišlo tudi 
do pošiljke prvih misijonarjev jezuitov preko Indije na etiopska tla. Misija je bila pra-
va polomija, ker so si Portugalci napačno razlagali kraljeve namene. Samo eden od 
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Tedaj se je nevarno poslabšala bolezen papeža Julija III. in tri-
indvajsetega je umrl. Oče je odložil zadevo do novega papeža. 
Ta pa je, kakor hitro je bil izvoljen, prav tako zbolel in umrl. 
(To je bil Marcel.) Oče je stvar odložil do izvolitve papeža Pavla 
IV. Potem so ga huda vročina in številni posli zadrževali do 21. 
septembra, ko je začel razmišljati o tem, da me pošlje v Špani-
jo. Zaradi tega sem očeta zelo priganjal, naj izpolni, kar mi je 
bil obljubil. Tedaj sem sklenil, naj bo to 22. zjutraj v Rdečem 
stolpu.

5

Tako sem po opravljeni maši šel k njemu in ga vprašal, če ima 
čas. Odgovoril mi je, naj grem in čakam nanj, da bom takrat, 
ko pride on, tudi jaz že tam. Razumel sem, kot da mi bo treba 
tam dolgo čakati. Ko sem se na hodniku zadržal z nekim bra-
tom, ki me je vprašal o neki zadevi, je prišel oče in me pog-
rajal, češ da kršim pokorščino, ker ga nisem čakal. Tisti dan 
ni hotel ničesar napraviti. Potem smo ga vsi zelo nagovarjali. 
Končno se je vrnil v Rdeči stolp in pripovedoval, medtem ko 
je hodil gor in dol, kot je sploh vedno govoril. Da bi videl nje-
gov obraz, sem se stalno po malem približeval, oče pa mi je 
rekel: »Držite se pravila!«16 Ker tega nisem upošteval, ampak 
sem se mu ponovno približal in se mi je to dvakrat ali trikrat 
pripetilo, je ponovil svoje svarilo in odšel. Kljub temu se je 
kasneje vrnil in v tistem stolpu povedal vse do konca, kar je 
tu napisano. Ker pa sem bil že dolgo pripravljen na odhod, 

treh jezuitov, ki jim je Ignacij v navdušenju za to poslanstvo izjemoma dovolil škofo-
vsko posvečenje, je dejansko prišel v Etiopijo in tam v bedi umrl leta 1577.

16 Pravilo, na katero Ignacij opozarja, spada med tako imenovana pravila skromnosti, 
ki govorijo o zunanjem obnašanju. To pravilo opozarja, naj osebe, s katero se pogo-
varjamo, posebno če je uglednejša, ne gledamo naravnost v obraz, ampak raje neko-
liko niže.
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saj je bil dan pred odhodom zadnji dan, ko je oče govoril z 
menoj o tej stvari, nisem mogel v Rimu vsega na dolgo na-
pisati. V Genovi nisem imel španskega zapisovalca, zato sem 
kratke beležke, ki sem jih prinesel s seboj iz Rima, narekoval 
v italijanščini in zaključil pisanje meseca decembra leta 1555 
v Genovi.
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Avtobiografija
Po Ignacijevem pripovedovanju napisal 

p. Luís Gonçalves da Câmara

Prvo poglavje

Ranjenec iz Pamplone 
(1521–1522)

1

Do svojega šestindvajsetega leta17 je bil predan nečimrnostim 
sveta18 in ga je posebej veselilo urjenje z orožjem v veliki prazni 
želji,19 da bi se proslavil.

17 Navedba »do šestindvajsetega leta« je zmotna in potrebuje razlage. Ignacij 
se je spreobrnil po padcu Pamplone 1521. Leto njegovega rojstva je po drugih 
virih precej zanesljivo izpričano kot 1491. Ker ni verjetno, da bi šlo za napako v 
pisanju, je edina možna razlaga ta, da Ignacij sam ni točno poznal letnice svojega 
rojstva.

18 Nečimrnosti sveta, ki jim je bil Ignacij vdan, so prav tako kot mladostne ob-
jestnosti, ki jih omenja Câmara v predgovoru (št. 2), dvoumni izraz. Morda je Câmara 
namenoma izpustil podrobnosti, a verjetno gre za takrat običajne prepire za čast in 
ljubezen. Iz sodnih aktov v Azpeitii, ki pa so le nepopolno ohranjeni, zvemo, da je bil 
leta 1515 skupaj z bratom Pedrom Lópezom (kasnejšim azpeitiskim župnikom) zaple-
ten v proces zaradi »pomembnih in težkih ekscesov«. Procesu se je izognil s sklice-
vanjem na tonzuro, ker je bil kot klerik zaščiten pred civilnim postopkom. Značilen 
je opis mladega Ignacija: »Okrog hodi v oklepu in železnem jopiču, lase ima dolge do 
ramen, navadno je ogrnjen v dvobarvni površnik in nosi pisano čepico. Nikoli ga še 
niso videli v kleriški noši.«

19 Ignacij se takoj pokaže v drugačni luči od tistega hladnega, ledenega človeka, ka-
kor ga pogosto označujejo. Je oseba, ki se pusti voditi privlačnosti in željam; razume, 
da imajo le-te posebno moč in igrajo zelo pomembno vlogo pri dozorevanju osebno-
sti. Od tu absolutna nujnost, da so želje dobro urejene in očiščene.
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Zgodilo se je, da je bil v neki trdnjavi, ki so jo obkolili Franco-
zi.20 Vsi so bili mnenja, naj se predajo, če jim seveda obljubijo 
življenje, saj jim je bilo jasno, da se ne morejo braniti. On pa je 
navedel poveljniku toliko razlogov, da ga je kljub vsemu prep-
ričal, naj se branijo,21 in čeprav je bilo to zoper mišljenje vseh 
oficirjev, jih je s svojim pogumom in svojo hrabrostjo potegnil 

20 Vojaški dogodek, ki sledi, je izsek iz vojne med Španijo in Francijo za nekoč sa-
mostojno kraljevino Navarro z glavnim mestom Pamplono. Ta dežela je bila pred-
vsem zaradi svoje geografske lege več ko pol stoletja predmet spora med obema 
velikima sosedama. Najprej so jo 1512 zasedle čete Ferdinanda Katoliškega in 1515 je 
bila uradno pridružena Kastiliji. Že naslednje leto je kralj Ferdinand umrl in vzni-
kli so ponovni nemiri proti osovraženi španski oblasti. Za kraljevega namestnika v 
Navarri je španski dvor imenoval nájerskega vojvoda Antonia Manríqueja de Lara, 
pri katerem je 1517 mladi Íñigo stopil v službo kot oproda. (»Íñigo«, lat. Ennecus, je 
Ignacijevo krstno ime. »Ignacij«, lat. Ignatius, se začenja imenovati šele od konca 
svojih pariških let.) Francozi so izkoristili ponovne notranje nemire v Španiji, za-
radi katerih so bile obmejne vojaške sile potrebne v notranjosti, pa tudi odsotnost 
mladega kralja Karla I., ki se je kot nedavno izvoljeni nemški cesar Karel V. mudil 
na državnem zboru v Wormsu (znamenitem predvsem zaradi Lutrovega zagovora 
18. aprila). Bliskovito so prestopili mejo in napadli pamplonsko trdnjavo. Kraljevi 
namestnik je hitro odšel v Kastilijo, da pripelje okrepitev. Íñigo, ki se je mudil na 
bližnjem domačem gradu Loyoli, je z vso naglico odhitel v Pamplono in se 18. maja 
skozi Francozom naklonjeno mesto ravno še lahko prebil v trdnjavo. Na binkoštni 
ponedeljek, 20. maja, se je po šesturnem obstreljevanju trdnjava vdala. Pred začet-
kom obstreljevanja sta se poveljnik trdnjave in komandant francoske vojske sešla k 
pogajanju o predaji. Eden od treh oficirjev, ki so spremljali trdnjavskega poveljnika, 
je bil Íñigo, ki je s svojo bojevitostjo in čutom za čast pogajanja izjalovil. Šele ko je 
bil ranjen on, je trdnjava padla. Nadaljnji potek vojne Francozom ni prinesel konč-
ne zmage. Že 30. junija so jih Španci v odločilni bitki premagali in kraljevi name-
stnik se je spet vrnil v Pamplono. Sovražnosti med Francozi in Španci pa s tem niso 
prenehale. Francoski kralj Franc I., ki je tako kot habsburško španski kralj Karel 
pretendiral za naslov nemškega cesarja, a se mu je to izjalovilo, je poslej vedno zno-
va prihajal v konflikt s Španci. Predmet spora je bila Italija. Ignacij se je na kasnejših 
potovanjih še večkrat znašel na nevarnem območju med obema vojskujočima se 
taboroma (prim. št. 51–53 in 72). 

21 Kontrast med vsi in on pokaže na Ignacijevo moč volje, na njegov močan, odločen 
in neodvisen značaj. Ignacij je prepričeval ne le z razumskimi argumenti, temveč je 
vplival tudi na voljo in čustva poveljnika in drugih tovarišev, predvsem pa je pritegnil 
z zgledom svoje drznosti in poguma.
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za seboj. Prišel je dan, ko so pričakovali napad, in spovedal22 se 
je pri enem svojih bojnih tovarišev. Ko je obstreljevanje že dalj 
časa trajalo, ga je zadela topovska krogla v nogo in mu jo popol-
noma zlomila. Ker pa je šla krogla med obema nogama, je bila 
tudi druga hudo ranjena.23

2

Ko je padel on, so se možje v utrdbi takoj predali Francozom. Po 
zavzetju trdnjave so ti zelo lepo ravnali z ranjencem in se obna-
šali do njega plemenito in prijateljsko.

Potem ko je dvanajst ali petnajst dni ostal v Pamploni, so ga 
na nosilih odnesli v njegovo domovino. Počutil se je zelo sla-
bo, zato so iz mnogih krajev poklicali vse vrste zdravnikov in 
ranocelnikov. Bili so mnenja, da je treba nogo še enkrat zlo-
miti in kosti ponovno naravnati, češ da so bile prvič slabo na-
ravnane ali pa so se premaknile med potovanjem in so zato 
izven svoje lege, tako da ne more ozdraveti. Spet so se lotili 
mesarskega posla. Pri tem pa, kot tudi pri vsem drugem, kar je 
prestal že prej in še kasneje, ni nikoli spregovoril niti besede 
niti ni pokazal kakega znamenja bolečine, ampak je le močno 
stiskal pesti.

22 Razume se, da ni šlo za zakramentalno spoved, temveč za pobožno vajo ponižnos-
ti v luči možne smrti. Ta spoved kaže na Ignacijevo jasno zavest, da gre smrti naproti. 
Coudrayev lat. prevod dostavlja: in tudi on njemu.

23 Podobno kot Pavla iz Tarza je tudi Ignacija premagal močan poseg od zunaj. Po-
lanco v Chronicon Societatis Iesu trdi, da je bila ena noga zlomljena na več mestih in 
druga močno ranjena, a brez zlomljene kosti. Ignacij dobro ve, kaj pomeni zlomiti 
si kost in kakšna je razlika med zlomom kosti ter zgolj rano v mesu. Ko v Duhovnih 
vajah piše o telesni pokori, omenja, »da je pripravnejša in varnejša tista pokora, ko 
človek občuti v mesu bolečino, ki ne prodira v kosti« (Dv 86).
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3

Kljub temu je šlo z njim vedno slabše. Ni mogel jesti in imel je 
druge slabosti, ki navadno oznanjujejo smrt. Ko je prišel dan 
sv. Janeza, so imeli zdravniki le še prav malo upanja v njegovo 
ozdravljenje, zato so mu svetovali, naj se spove. Prejel je torej 
zakramente. Na dan pred sv. Petrom in Pavlom so zdravniki 
rekli, da se lahko šteje že za mrtvega, če mu do polnoči ne od-
leže. Imenovani bolnik je gojil pobožnost do sv. Petra in tako 
je naš Gospod hotel, da se je prav tisto noč njegovo počutje iz-
boljšalo.24 Izboljšanje je tako napredovalo, da so nekaj dni zatem 
menili, da je že izven smrtne nevarnosti.

4

Ko so se kosti že med seboj zarasle, mu je ostala pod kolenom 
kost, ki je segala čez drugo, zaradi česar je bila noga krajša. Kost 
na tem mestu je ostala tako izbočena, da je bilo prav grdo. Se-
veda tega ni mogel trpeti. Odločil se je za svetno kariero in je 
menil, da bi ga to iznakazilo. Zato je vprašal ranocelnike, če bi 
bilo mogoče kost odrezati. Rekli so mu, da bi kost sicer mogli 
odrezati, da pa bi bile bolečine večje od vseh, ki jih je že pres-
tal, ker se je noga že pozdravila in bi vzelo rezanje veliko časa. 
Kljub temu se je odločil,25 da se bo pustil mučiti, sebi na ljubo. 

24 Polanco se spominja, da je Ignacij v mladosti spisal pesem v čast sv. Petru. V ozad-
ju te pobožnosti je verjetno kulturno ozračje dvora v Arévalu, kjer so lik sv. Petra zelo 
častili junaki in verni pevci dvora. Zanimivo je videti, kako Ignacij razodeva svojo 
pobožnost, ki je pobožnost preprostih ljudi tistega časa in njegove družine.

25 Koristno je pozorno slediti, kako je dozorela Ignacijeva odločitev, da se dá znova 
operirati. Navzoča je že struktura in dinamika izbire, a manjka še red in hierarhija 
vrednot in vsebin. Vidimo že tantum quantum (toliko kolikor) iz Načela in temelja 
(Dv 23), tudi magis (izbira in želja po tem, kar bolj vodi k cilju), manjka pa še točna 
določitev cilja: Ignaciju takrat cilj ni bil Božja slava ali to, za kar je človek ustvarjen, 
temveč lasten okus in nečimrnost.
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Ob tem se je njegov starejši brat zgrozil in rekel, da si ne bi upal 
prenašati take bolečine, a ranjenec jih je prenašal z običajno po-
trpežljivostjo.

5

Ko sta bila meso in kost, ki je molela ven, odrezana, so se skrbno 
poslužili zdravil, da mu noga ne bi ostala tako kratka. Dali so mu 
veliko mazil na rano in vztrajno natezali nogo s pripravami, ki so 
ga mučile dneve in dneve. A naš Gospod mu je podelil zdravje in 
počutil se je tako dobro, da je bil poslej čisto zdrav, le na nogi se ni 
mogel dobro držati. Zato so ga silili, da je ležal v postelji. 

Ker je bil zelo vdan branju posvetnih in izmišljenih knjig, ki se 
navadno imenujejo viteški romani,26 in ker se je dobro počutil, 
je prosil, da bi mu dali kak roman, da bi mu čas hitreje mineval. 
Toda v tisti hiši ni bilo najti nobene izmed knjig, ki jih je nava-
dno bral. Dali so mu torej življenje Kristusovo in neko življenje 
svetnikov v domačem jeziku.27

6

Ker ju je velikokrat prebral, ga je polagoma navdušilo, kar je bilo 
napisano.28 Kadar pa je nehal brati, je začel včasih o stvareh, ka-

26 Viteški romani tistega časa, izmed katerih Ignacij v št. 17 omenja Amadisa de Gau-
la, so bili takratnemu okusu prilagojena mešanica heroičnih legend, zanesenjaške 
romantike in ljubezni.

27 Omenjeni knjigi sta bili španska prevoda Jezusovega življenja kartuzijana Ludolfa 
Saškega Vita Christi in svetniških legend dominikanca Jakoba de Voragine Flos san-
ctorum.

28 Večkratno branje prebudi v Ignaciju notranji vzgib, ki usmeri njegovo čutenje 
k temu, kar je bral. V Duhovnih vajah je pogosto govora o čutenju ali nagnjenjih. 
Včasih so ta »neurejena«, se pravi takšna, ki oddaljujejo od tega, da bi bil človek 
urejen glede cilja, za katerega je ustvarjen, drugič pa imajo ta nagnjenja bolj pozi-
tivno oznako. Kakor v Ignacijevi življenjski izkušnji se tudi v Duhovnih vajah vidi 
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tere je prebiral, tudi razmišljati. Drugikrat zopet je razmišljal o 
posvetnih stvareh, na katere je običajno mislil poprej.

Izmed številnih praznih stvari, ki so mu prihajale na pamet, je 
ena tako prevzela njegovo srce, da se je lahko pogreznil v razmi-
šljanje o njej po dve, tri ali štiri ure, ne da bi to opazil.29 Pred-
stavljal si je, kaj bi storil v službi neke gospe; pripomočke, ki bi 
se jih poslužil, da bi lahko šel v deželo, od koder je bila, gesla in 
besede, katere bi ji govoril, in junaška dejanja, ki bi jih storil v 
njeni službi.30 Te prazne misli so ga tako prevzele, da ni opazil, 
kako nemogoče bi bilo to doseči. Gospa namreč ni bila iz nava-
dnega plemstva, ne grofica ne vojvodinja, ampak je bil njen stan 
mnogo višji kot vse to.31

povezava med ponovitvami in vzgibi čutenja: pozitivni vzgibi se razvijajo, kadar za 
kontemplacijo ponovno vzamemo isto temo ali evangeljski odlomek. 

29 Vzgibi so opisani kot neka sila, ki podredi srce; razmišljanje o teh nečimrnih re-
čeh Ignacija prevzame do te mere, da spodbudi domišljijo in ravnanje. Ves človek je 
vključen: misel, srce, domišljija in delovanje. V Duhovnih vajah je Ignacij napisal, da 
ima »pri ljudeh, ki padajo iz smrtnega greha v smrtni greh, sovražnik navado predo-
čevati jim navidezne naslade, tako da jim v domišljiji zbuja čutne užitke in naslade« 
(Dv 314).

30 Iz te Ignacijeve izpovedi glede načina, s katerim je želel slediti nečimrnosti sve-
ta, lahko razumemo, zakaj sta omenjeni knjigi prebudili njegovo zanimanje in ga 
tako nagovorili. Ignacij svoje posvetne ideale pojmuje v smislu delovanja (»kaj bi 
storil v službi« …), služenja, romanja (»da bi lahko šel v deželo, v kateri je bila«), 
gesel in besed. Krščansko življenje, ki mu ga predstavita knjigi, je služba Kristusu, 
večnemu Kralju, z romanjem (takoj ima pred očmi Jeruzalem, kjer je živel Kristus), 
z opravljanjem del za Gospoda, v pogovoru z Njim in z govorjenjem o Njem drugim, v 
posnemanju tistih »Božjih vitezov«, ki so bili svetniki. Temeljna struktura je ista 
(delovanje, služba, mobilnost, romanje, vrednost besed), a predmet, h kateremu 
se obrača, je drugačen: na eni strani je dama, na drugi Kristus; na eni so podvi-
gi z orožjem, na drugi delovanje svetnikov. Ignacijevo spreobrnjenje bo vsebovalo 
spremembo predmeta njegovega iskanja, ne pa spremembo načina v iskanju. V Du-
hovnih vajah bo Ignacij s pridom uporabil ta način v meditaciji in kontemplaciji: 
delovanje razuma, domišljija, refleksija, predlogi za služenje, pogovor itd.

31 Kot vedno Ignacij meri visoko, k »bolj«. V njem, človeku, ki »bi se rad izkazal v 
katerikoli službi« (Dv 97), povprečnost nima mesta. Ker je težko zanesljivo ugotoviti, 
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7

Naš Gospod pa mu je pomagal,32 storil je, da so za temi mis-
limi prišle druge, ki so se porajale iz stvari, ki jih je bral.33 Ker 
je bral življenje našega Gospoda in svetnikov, se je zamislil in 
razglabljal sam pri sebi: »Kaj bi bilo, če bi delal jaz, kar je delal 
sv. Frančišek, ali to, kar je delal sv. Dominik?«34 Tako je pretresal 
številne stvari, ki so se mu zdele dobre. Vedno si je predstavljal 
težke in naporne stvari, in kadar si jih je predočil, se mu je zdelo, 
da se čuti sposobnega, da jih tudi uresniči.35

kdo naj bi bila omenjena gospa, nekateri mislijo, da ne gre za resnično osebo, temveč 
za neko idealizacijo na posvetni ravni, podobno kot je na duhovni ravni Frančišek 
Asiški imel »Gospo uboštvo«.

32 Ignacij ne pride sam do spreobrnjenja in najdenja Boga. Če je pred tem njegov 
»jaz« držal njegovo usodo v rokah, ko je npr. prisilil oblegance v Pamploni, da so 
se uprli sovražniku, ali ko je prepričal zdravnike, da so ga mrcvarili, in puščal svojo 
domišljijo, da je galopirala za sanjami o slavi in služenju izvoljeni dami, je zdaj 
delovanje našega Gospoda, ki mu pride na pomoč in prevzame pobudo. Kakor je 
ravnal s Pavlom iz Tarza, Kristus potegne tudi Ignacija iz teme v luč in ga počasi, 
korak za korakom, uči, da je Bog prvi, da odločati se pomeni sprejeti to, kar je Bog 
izbral.

33 Zanimivo je videti, kako pride Bog na pomoč Ignaciju in kako začne vstopati v 
njegovega duha. Za orodje uporabi vsebino knjig, posebej herojski ideal svetosti, ki 
sta ga živela sv. Frančišek in sv. Dominik. Ta dva močno pritegneta njegovo radodar-
no dušo. V začetku se v to željo po posnemanju pritakne neka mera samoljubja in 
želje po časti, a Bog počasi vstopa v Ignacijevega duha in ne želi z ljuljko (neurejena 
nagnjenja, nebrzdane težnje po časti in spoštovanju) uničiti tudi pšenice (temeljna 
struktura, ki jo je treba preusmeriti).

34 Pri obeh svetnikih Ignacija ni pritegnil njun apostolski duh ali ideal ustanoviteljev 
redovne skupnosti, temveč predvsem duh uboštva, strogost in pokora ter ljubezen 
do Gospoda. Apostolska in skupnostna razsežnost se bosta v življenju Ignacija razvili 
pozneje.

35 Če je Bog prvi, če spreobrnjenje in razločevanje najdeta svoje korenine v delovanju 
Boga in sta dar od zgoraj, če je Bog, ki se daje najti in pomaga, da ga iščemo, mora 
kljub temu človek sodelovati: Bog želi, da ga človek išče. Prav prek tega sodelova-
nja Bog deluje in pomaga Ignaciju. Metoda molitve v Duhovnih vajah je lep primer 
takšnega sodelovanja.
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Vse njegovo razglabljanje je bilo v tem, da si je rekel: Sv. Domi-
nik je delal to in to, torej moram delati to tudi jaz. Sv. Frančišek 
je delal to in to, torej moram delati to tudi jaz.36

Tudi te misli so trajale v nedogled. Vmes so prišle kake druge 
stvari, pa spet posvetne misli, omenjene zgoraj, in tudi v njih se 
je mudil še in še.

Menjavanje tako različnih misli je trajalo zelo dolgo časa. Naj so 
bile misli, ki so se ponujale njegovi domišljiji, misli na posvetna 
junaštva, ki jih je želel uresničiti, ali pa one druge, Božje, vedno 
se je zadrževal v misli, ki je ravno prišla, dokler ni zaradi utruje-
nosti prenehal in usmeril svojo pozornost k drugim stvarem.37

8

Bila pa je ta razlika:38 kadar je premišljeval o posvetnih stva-
reh, je pri tem zelo užival. A ko je potem zaradi utrujenosti 

36 Ignacij ni niti malo razmišljal o notranji naravnanosti, ki je potrebna pri izvajanju 
takšnih dejanj, temveč je bil osredotočen izključno na zunanje vidike. Dovolj mu je 
bila želja, da bi jih izvrševal. Kot bo dejal pozneje v št. 14, je bil v Loyoli, v tem prvem 
obdobju spreobrnjenja, še vedno človek, ki si je želel početi velika zunanja dela, ne da 
bi se oziral na kako drugo posebno okoliščino. Čeprav je velikodušen, je v duhovnem 
življenju še zelo grob in površinski začetnik.

37 Opis Ignacijevega stanja duha je zelo pomenljiv: njegov duh je bojišče, na katerem 
se spopadajo med seboj nove ideje, ki prihajajo iz branja, ter prazni in posvetni ide-
ali, ki so usmerjali in vodili njegovo življenje do sedaj. Toda Ignacij je tu še vedno le 
opazovalec: zaveda se, a ne kontrolira različnih misli in vzgibov duha. Ne bori se, da 
bi ene misli zmagale nad drugimi. Njegov kriterij delovanja je še vedno »ugaja mi«: 
ko ga nekaj utrudi, se obrne k drugemu. Vendar ta popolna pasivnost kaže vsaj na 
neko začetno poslušnost delovanju Gospoda. Bog je potrpežljiv in se dotika Ignacije-
ve duše, četudi ta tega ne želi zavestno. Medtem ko pozitivno želi predmet posvetnih 
misli in ga čustveno nagiba proti nečimrnim mislim, doživlja tudi misli, ki prihajajo 
od Boga; zaveda se jih in jih ne odganja proč. To je prvi korak k spreobrnjenju: odpi-
ranje vrat Gospodu.

38 V tej točki želi Ignacij, po dvaintridesetih letih, zelo natančno opisati, kaj se je 
zgodilo v njem v Loyoli po branju omenjenih knjig: 1) V njegovi duši obstaja razlika 
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odnehal, se je počutil suhega in nezadovoljnega. Kadar pa je 
premišljeval o tem, kako bi šel bos v Jeruzalem,39 jedel samo 
zelišča in počel vse druge strogosti, o katerih je bral, da so jih 
delali svetniki,40 ga to ni tolažilo, samo dokler se je mudil v ta-
kih mislih, ampak je bil tudi potem, ko je odnehal, zadovoljen 
in vesel.41 Toda ni se menil za to in se tudi ni ustavil, da bi to 

med posvetnimi mislimi in nameni na eni strani ter mislimi in svetimi nameni na dru-
gi, oziroma še bolje, razlika med stanjem duše, v katerem se je znašel, ko je zapustil 
prve misli in namene, ter stanjem duše, v katerem se je znašel, ko je zapustil druge. 
Ko se jim je posvečal, so mu ene in druge misli dajale veselje in tolažbo; razlika se je 
začela, ko jih je zapustil in se ni več menil zanje; 2) Ignacij se ni menil za to razliko, ni 
je pretehtal; 3) Božji poseg, poseben dar od zgoraj; 4) Ignacijev odziv na dar: čudenje; 
5) sadovi lastne refleksije: izkustveno spoznanje tolažbe in potrtosti in spoznanje raz-
ličnih duhov.

39 Prvič je omenjeno romanje v Jeruzalem: nanj je delno vplivalo okolje (romanja na 
svete kraje so v času t. i. katoliških kraljev dobila velik zagon), še bolj pa seveda branje 
omenjenih knjig.

40 Spokorna dela svetnikov so delovala na Ignacija s posebno močjo. V želji, da bi šel 
bos v Jeruzalem, je verjetno najti vpliv sv. Frančiška, v želji, da bi jedel samo zelišča, 
pa vpliv sv. Onofrija.

41 Po mnenju nekaterih avtorjev ima izkustvo, ki ga prebuja branje knjig Flos Sancto-
rum in Vita Christi, drugačno strukturo od tiste, ki jo rojevajo posvetne misli. Ne gre več 
za fantazme, predmete nekega zaželenega odnosa in projekcije želje, temveč za resnič-
ne osebe (svetnike in Kristusa), ki služijo kot primeri poistovetenja. V primeru praznih 
in posvetnih misli se misel premika po osi projekcije od človeka k nečemu zunanjemu, 
fantazijskemu, ustvarjenemu po lastni želji; tu pa se misli oblikujejo na osi premika 
od resničnega zunanjega (življenje svetnikov) k notranjosti jaza, ki se želi poistoveti z 
resničnim zgledom. Razlika med prvimi in drugimi mislimi je razlika med fantazmo 
in zgledi, med mislimi nekega odnosa odtujitve, ker je neresničen in domišljijski, in 
mislimi odnosa, ki ne odtujuje, ker je resničen ali se vsaj more uresničiti, kot v primeru 
zgleda ali vzora. Če je domišljijska in neresnična misel odtujevala in kvarila, zgled vrača 
v resničnost in očiščuje. Poleg tega odnos s svetniki ne odtujuje, ker vodi k odnosu z 
Bogom, njegova navzočnost pa tolaži. S pomočjo ideala posnemanja svetnikov Ignacij 
začenja izkušati Boga samega kot tistega, ki je navzoč v tolažbi in kot moč, ki Ignaciju 
pomaga soočiti se z resničnostjo, z resnico o njem samem. V evforičnem stanju svoje 
duše, ki se potem spremeni v potrtost, je Ignacij prepoznal dvoumni značaj človeških 
odnosov, ki jih je do zdaj želel. Resnično tolažbo, ki potrjuje resničnost odnosa, imamo 
takrat, »ko se v duši porodi neki notranji vzgib, pri katerem duša vzplamti v ljubezni do 
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razliko pretehtal, dokler se mu niso nekoč oči polagoma odpr-
le42 in se mu je začela razlika zdeti čudna. Začel je o njej razg-
labljati, in ker je izkustveno doživel, da so ga ene misli puščale 
žalostnega, druge pa veselega, je polagoma prišel do tega, da je 
spoznal razliko duhov, ki sta nanj delovala, namreč hudičeve-
ga in Božjega.

To je bilo prvo razglabljanje, ki ga je imel o Božjih stvareh, in ko 
je kasneje delal duhovne vaje, je od tod začel dobivati luč za nauk 
o razlikovanju duhov.43

9

Ta nauk mu je podelil nemalo luči in začel je resneje razmišljati 
o svojem preteklem življenju in kako potrebno bi bilo, da bi de-
lal zanj pokoro.44 Prevzele so ga želje, da bi posnemal svetnike. 
Ni mu bilo več mar okoliščin, ampak je sklenil, da bo z Božjo 

svojega Stvarnika in Gospoda in zato ne more nobene stvari na svetu ljubiti zaradi nje 
same, marveč le v Stvarniku vseh stvari« (Dv 316).

42 Brez novega daru od zgoraj, brez milosti luči za njegov um, bi bile zaradi njegove 
nepozornosti in nesposobnosti, da bi razmislil o razliki med mislimi, ki jih je doživljal 
v svojem duhu, predhodne milosti neučinkovite. Bog pride Ignaciju naproti s svojo 
milostjo, Ignacij pa je pripravljen, da odgovori s svojimi sredstvi: čudi se in začne 
razmišljati. Čudenje prebudi radovednost in sposobnost samo-spraševanja, podobno 
kot je storil Mojzes ob gorečem grmu. Notranje izkustvo milosti, ko mu Bog odpre 
oči srca, vabi Ignacija k refleksiji, v kateri spozna polje, na katerem poteka Satanov boj 
proti Bogu. To izkustvo najdemo v ozadju Meditacije o dveh zastavah (Dv 136–148).

43 Odlomki, ki so napisani poševno, so obrobne opombe, ki jih je pater Gonçalves da 
Câmara dodal prvotnemu besedilu.

44 Razločevanje gre v smeri izbire: spokorniško življenje in romanje v Jeruzalem. A 
pred tem ga sedanje stanje pripelje k razmisleku o preteklosti. Ko gleda nanjo, vidi 
nujo po spokornosti. Pred tem se je želja po pokori in mrtvenju rodila od zunaj, iz 
zgleda svetnikov, ki jih je želel posnemati in celo preseči. Zdaj se rojeva od znotraj, 
iz spoznanja notranje neurejenosti, iz nuje, da premaga samega sebe. Želja po po-
snemanju ostaja, a ni več cilj temveč sredstvo: ne gre več za boj (tekmo) med njim in 
svetniki, temveč za boj s samim seboj.
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milostjo45 delal to, kar so delali oni. Edino kar si je želel storiti, 
takoj ko bo ozdravel, je bila pot v Jeruzalem, kot je povedano 
zgoraj, s takimi pokorami in takimi zatajevanji, kot si jih nava-
dno želi početi velikodušno, od Boga vžgano srce.46

10

Polagoma je pozabljal na nekdanje misli zaradi teh svetih že-
lja,47 ki jih je imel in ki jih je še okrepil48 neki obisk: Ko je bil 
neko noč buden, je jasno videl podobo naše Gospe49 s svetim 

45 Ignacijeva goreča želja, lastna duši, o kateri on sam sodi, da je velikodušna in go-
reča za Boga, a še vedno slepa, po eni strani podcenjuje in zanemarja okoliščine, po 
drugi strani pa ga preteklo izkustvo dovolj razsvetljuje, da se zaveda nujnosti Božje 
milosti. Posnemati svetnike ni stvar, ki bi jo lahko dosegel z lastnimi močmi. Luč od 
zgoraj ga je prek izkustva tolažbe in potrtosti ter izkustva razločevanja duhov začela 
usmerjati proti ponižnosti.

46 Jeruzalem je še vedno ideal za romanje v uboštvu in spokornosti, a motivacija ni 
več le velikodušnost nekoga, ki želi posnemati svetnike, temveč že goreča ljubezen 
do Boga. V ozadju Jeruzalema niso več samo svetniki, temveč se začenja zarisovati 
Kristusovo obličje. Razsvetljen od razločevanja duhov se bo Ignacij vedno bolj odločal 
za celostno službo Bogu.

47 Očiščevanje nečimrnih misli se je zgodilo s pomočjo svetih želja. V Duhovnih va-
jah je govor o urejenih željah (Dv 16), ki so sad Božjega delovanja; potem o želji po 
sramoti in preziru: k temu spodbujajo tisti, ki jih Kristus pošilja kot svoje služabnike 
in prijatelje (Dv 146); nadalje o želji, da bi bolj služili Bogu, našemu Gospodu, kar daje 
moč za dobro izbiro (Dv 155). Želja, ki je prav urejena, ker jo spodbuja le služba in 
večja slava Boga in je sad Božjega delovanja, bo pomagala, da bo »Stvarnik in Gospod 
bolj gotovo deloval v svoji stvari« (Dv 16).

48 Confirmación ima v ignacijanski duhovnosti dvojni pomen: potrditev pristnosti 
človekove izbire in razločevanja s strani Boga (Dv 183 in pogosto v Duhovnem dnevni-
ku) in resničnost, ki okrepi, kar je etimološki pomen latinskega izraza (Dv 262). Vide-
nje Marije z Detetom ima oba pomena.

49 Prvič v Avtobiografiji govori Ignacij o Mariji. Kot običajno v Duhovnih vajah jo 
tudi tu imenuje »naša Gospa«. V Ignacijevem življenju je navzočnost Marije zmerna 
in tiha, a stalna. Ne govori toliko o Mariji, temveč se rajši izroča njenemu varstvu, 
da bi se bolj približal Kristusu, njegovemu edinemu Gospodu. Marija je za Ignacija 
posrednica ob Sinu, edinem posredniku. Za najpomembnejša dejanja in odločilne 
korake izbira Ignacij marijanske kraje, oltarje ali praznike: Aranzazu, Navarrete, La 
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Detetom Jezusom. To dokaj dolgo videnje mu je podelilo pre-
obilno tolažbo in prevzel ga je gnus nad preteklim življenjem 
in še posebej nad mesenimi rečmi, da se mu je zazdelo, kakor 
da so njegovo dušo zapustile vse slike, ki so se bile poprej v 
njej nabrale. Od tiste ure, vse do avgusta 1553, ko se to piše, 
ni nikoli niti v najmanjši stvari več privolil v mesenost. Gle-
de na ta učinek50 je mogoče zaključiti, da je bilo doživetje od 
Boga, dasi si on tega ni upal določno reči, niti ni rekel kaj več 
kot le zgoraj omenjeno trditev. Pač pa so tako njegov brat kot 
vsi domači iz zunanjosti spoznali spremembo, ki se je zgodila 
znotraj njegove duše.51

11

Vendar se on za nič ni menil, ampak je vztrajal v svojem branju 
in v svojih dobrih sklepih. Ko se je pogovarjal z domačimi, je ves 
čas porabil za Božje stvari in tako koristil njihovim dušam.52

Ker sta mu bili oni knjigi zelo všeč, mu je prišlo na misel, da bi 
si na kratko izpisal nekatere najpomembnejše stvari iz življe-
nja Kristusovega in svetnikov. Tako se je z veliko marljivostjo 

Storta; Marijin oltar na Montserratu, noč pred Marijinim oznanjenjem; prve zaoblju-
be s tovariši v Parizu v Marijinem svetišču na Montmartru, na praznik vnebovzetja; 
za svojo prvo mašo je Ignacij izbral cerkev Marije Snežne v Rimu, v času božiča; re-
dovne zaobljube v Družbi Jezusovi so bile ob Marijinem oltarju v cerkvi sv. Pavla. 
Marija je tiho navzoča tudi v vseh tednih Duhovnih vaj.

50 Prim. Mt 7,16: »Po njih sadovih jih boste spoznali.« Sveti Ignacij zelo pogosto 
uporablja ta temeljni kriterij duhovnega razločevanja (Dv 331–334).

51 Omenjeni brat je Martín García. Leta 1493 se je poročil z Magdaleno de Araoz; leta 
1507, ko je umrl oče, je Martín postal gospodar hiše v Loyoli.

52 Ignacij kaže, kako je treba premagati človeško čast in nečimrnost. Če je ta poveza-
na z nekim odnosom, ki odtujuje, ker je preveč odvisna od sodbe bližnjih, jo je najlaž-
je premagati, če se držimo stran od njih. Z domačimi govori samo še o Božjih stvareh. 
To je njegov prvi »apostolat«. Čeprav še megleno, že vidimo povezanost osebnega 
posvečevanja in pomoči za duhovno rast bližnjega.
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lotil pisanja knjige – po malem je namreč že začel hoditi po 
hiši. Kristusove besede je pisal z rdečim črnilom, besede naše 
Gospe z modrim. Papir je bil zglajen in črtan, pisava pa lepa, 
ker je bil spreten lepopisec.53 Knjiga je imela kakih 300 listov, 
popisanih z obeh strani v četrtinskem formatu.

Del časa je porabil za pisanje, del za molitev. Največja tolažba 
ga je navdajala, kadar je gledal nebo in zvezde. To je velikokrat 
delal dolgo v noč, kajti opazovanje neba ga je navdajalo z občut-
kom zelo velike moči za službo našemu Gospodu.54 Velikokrat je 
premišljeval o svojem sklepu in si želel, da bi bil že čisto zdrav, 
da bi se lahko odpravil na pot.55

53 Tu se vidi Ignacijeva ljubezen do konkretnosti in znamenje njegove skrbi, da je 
v duhovnih zadevah vključen ves človek: um, volja, spomin, pa tudi telo, čustva, 
čutenje.

54 V Ignacijevem življenju je bilo zrenje stvarstva, predvsem neba in zvezd, vedno 
zelo navzoče. A pri njem, kakor vidimo v Duhovnih vajah (prim. Kontemplacijo za 
dosego ljubezni), zrenje stvarstva in mistični vzgibi njegovega srca pred Stvarnikovimi 
deli niso bili cilj sam po sebi, ali stvari, ki bi bile namenjene samo njegovi popolnosti 
in notranji tolažbi. Kot vidimo že v tej točki Avtobiografije, v začetku njegovega spre-
obrnjenja, je dolgo in pogosto zrenje stvarstva Ignaciju dajalo moč, ki ga je spodbujala 
in usmerjala k večji službi Bogu.

55 Od časa do časa se pojavi ideal Jeruzalema. Na tej točki je odločitev glede romanja 
v Sveto deželo že dokončno dozorela.


