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Ignaţiu de Loyola (1491‑1556) a fost în prima 
parte a vieţii cavaler în slujba viceregelui Navarrei. 
Grav rănit în timpul unui asediu la Pamplona 
(1521), este silit să stea vreme îndelungată în 
convalescenţă, timp în care trece prin schimbări 
spirituale profunde. Părăseşte cariera armelor iar, 
după ani petrecuţi în rugăciune şi asceză, precum 
şi după studii de teologie şi filosofie la Barcelona, 
Alcalá şi Paris, cavalerul transformat în pelerin 
înfiinţează Societatea lui Isus (1534). Ordinul iezuit 
este aprobat oficial în 1540 şi este cunoscut pînă 
astăzi nu doar prin genul aparte de spiritualitate, ci 
şi prin rolul său activ în misiuni, educaţie, dialogul 
dintre religii şi ecumenism. Scrierile lui Ignaţiu de 
Loyola fac obiectul a peste 20 de volume, publicate 
în Monumenta Ignatiana, printre ele distingîndu‑se 
Istorisirea Pelerinului, autobiografia sa, şi Exerciţii 
spirituale, una dintre operele de căpătîi ale misticii 
apusene.
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Nota traducătorilor

Istorisirea Pelerinului a fost tradusă din spaniola 
veche şi din italiană folosindu‑se următoarea ediţie 
critică: Autobiografia, Editada y anotada por Cándido 
de Dalmases, S.I., în Obras Completas de San Ignacio 
de Loyola, Edición manual, Madrid, 1982, pp. 65‑165.

Exerciţiile spirituale au fost traduse din spaniola veche 
după manuscrisul Autograf, iar pentru pasajele cele 
mai problematice am consultat şi următoarele trei 
versiuni existente în limba latină: Versio Vulgata (V), 
Versio Prima A. 1541 (P1) şi Versio A. 1547 (P2). Toate 
aceste patru texte se găsesc în următoarea ediţie 
critică: Monumenta Historica Societatis Iesu, voll. 100, 
Sancti Ignatii de Loyola Exercitia spiritualia. Textum 
antiquissimum nova editio. Edd. I. Calveras S.I. C. De 
Dalmases S.I., Romae, 1969.
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Noua ediţie a celor mai cunoscute scrieri ale 
sfîntului Ignaţiu de Loyola în limba română se 
doreşte a fi simplă. Simplă ca format de redactare, 
simplă ca accesibilitate pentru cititor, adică uşor 
de (răs)citit şi uşor de purtat: dacă se poate, în 
buzunarul de la inima ce se vrea astfel plăsmuită.

O asemenea exigenţă nu rezultă din strategii 
de marketing, nici din magii oculte, ci din firescul 
întîlnirii dintre chibzuinţă şi credinţă, ratio et 
revelatio. Într‑adevăr, numai o carte simplă poate 
hrăni o inimă simplă, aşa cum cere în dar psalmistul 
dornic să se apropie de Dumnezeu (Ps. 86). 
Pelerinul ignaţian, asemenea celui rus de peste mări 
şi ţări şi peste veacuri, ştia deja acest lucru: rămas 
literalmente fără grai în faţa Cuvîntului Întrupat, va 
deveni povestitor pentru cei de după el, reflectînd 
astfel deopotrivă două neputinţe, una de a exprima 
inefabilul şi alta de a ţine pentru sine ce e menit 
pentru cît mai mulţi.

Însă simplitatea nu înseamnă să fii simplist, aşa 
cum avertiza fericitul Vladimir Ghika în stilul său 
apoftegmatic: „să nu complici lucrurile simple, 
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dar nici să le simplifici pe cele inerent complexe”. 
Volumul de faţă nu putea să scape acestei aporii: 
dorind să fie cît mai simplu în conţinut şi în 
prezentare, nu a vrut să renunţe la nici unul dintre 
textele fondatoare ale spiritualităţii ignaţiene: 
Istorisirea Pelerinului şi Exerciţiile spirituale. Iar 
aceasta pentru că, într‑adevăr, în legătura lor se 
ascunde ceva ireductibil din experienţa oricărei 
vieţi în Duh. Dacă, pe de o parte, nimeni nu a 
învăţat vreodată mersul după manual, la fel de 
adevărat este, de cealaltă parte, că oricine îşi află 
rostul practicînd statornic aceleaşi îndeletniciri 
mîntuitoare va ajunge să bată un drum de folos şi 
altor pelerini în devenire. Să vedem aşadar cum a 
devenit pelerinajul existenţial al lui Íñigo materia 
Exerciţiilor ignaţiene, pentru ca, la rîndul nostru, să 
facem din exerciţiile noastre de zi cu zi paşii unui 
drum de viaţă. 

Istorisirea Pelerinului: Autobiografie și 
Testament spiritual
Textul de faţă, scris între anii 1553 şi 1555, parte 

în spaniolă, parte în italiană, de către iezuitul 
portughez Luis Gonçalves da Câmara1, care a 
strîns şi dezvoltat mai multe însemnări în urma 

1 Prima schiţă a lui Gonçalves da Câmara s‑a pierdut. O a doua 
schiţă aparţinînd aceluiaşi Da Camara a fost dictată în parte la 
Roma şi în parte la Genova – ultima dată în italiană, nemaidis‑
punînd de un secretar spaniol. Acesta este textul care ne‑a parve‑
nit prin mai multe manuscrise.
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convorbirilor purtate cu Ignaţiu1, poartă titluri 
diferite în manuscrisele şi ediţiile vechi. Astfel, 
Jeronimo Nadal l‑a chemat Acta quaedam Reverendi 
Patris Ignatii; ediţia bolandiştilor din 1731 l‑a intitulat 
Acta Antiquissima; ediţia critică din Monumenta 
Historica S.I. i‑a dat numele de Acta Patris Ignatii; în 
secolul XX s‑a impus titlul mai intuitiv şi mai exact 
de Autobiografie. Noi adoptăm însă, după ediţiile 
moderne care se inspiră din versiunea franceză, 
titlul de Istorisirea unui pelerin.

Citirea atentă a Istorisirii îndreptăţeşte importanţa 
acordată acestui document atît pentru cunoaşterea 
vieţii lui Ignaţiu, cît şi pentru cunoaşterea originilor 
Ordinului întemeiat de el. Ignaţiu însuşi, cu toate 
că face distincţie între istoria sa personală şi aceea 
a Societăţii lui Isus – nu întîmplător fragmentul 
autobiografic se opreşte în 1538, chiar dacă aveau 
să mai treacă cincisprezece ani pînă la începutul 
redactării sale – ajunge să înţeleagă că viaţa lui de 
după convertire are o relevanţă pentru Ordinul care 
abia se născuse. 

Aceste aspecte permit precizarea intenţiei lui 
Ignaţiu. Istorisirea are evident în centru persoana 

1 Ignaţiu şi‑a ‘dictat’ Istorisirea în sensul vechi al verbului ‘a dic‑
ta’, acela de a vorbi cu glas tare în aşa fel încît auditorii să poată 
memoriza discursul. ‘El dicta mergînd’, confirmă Camara. Ime‑
diat după fiecare întîlnire, acesta din urmă urca în cameră pentru 
a rezuma ceea ce auzise în ‘puncte’. Potrivit tehnicii de învăţa‑
re a timpului, punctele erau nişte note succinte luate în timpul 
cursurilor şi menite să ajute memoria în vederea unor dezvoltări 
ulterioare.



10

Prefaţă 

lui, însă numai şi numai pentru a scoate în evidenţă 
felul în care a fost călăuzit de Dumnezeu. El nu îşi 
propune atît să se povestească pe sine şi cu atît mai 
puţin să se ofere altora drept model, cît să arate 
cum propria experienţă spirituală l‑a condus la 
întemeierea Societăţii lui Isus, deopotrivă opera şi 
moştenitoarea acestuia. Acum putem înţelege de ce 
Istorisirea poate fi citită atît ca o Autobiografie a unui 
sfînt cît şi ca un testament spiritual lăsat de maestru 
urmaşilor săi sau chiar ca Testament spiritual sub 
forma unei Autobiografii.

Exercițiile spirituale ca Pelerinaj lăuntric
La rîndul lor, Exerciţiile spirituale se pot parcurge 

asemenea unui pelerinaj lăuntric de‑a lungul a 
patru ‘săptămîni’ de apropiere prin meditaţie 
a exercitantului de Cuvîntul lui Dumnezeu, ele 
avînd totodată menirea de a‑l ajuta în căutarea unei 
alegeri de viaţă corespunzătoare. În acest context, 
‘săptămînile’ în cauză constituie mai degrabă nişte 
unităţi structurale decît nişte diviziuni temporale: 
ele pot fi scurtate sau prelungite în funcţie de 
nevoile celui care face Exerciţiile1.

Textul debutează cu o serie de însemnări 
practice (nr. 1‑20) destinate îndrumătorului 
spiritual al persoanei care vrea să facă Exerciţiile. 
Dar punctul de plecare propriu‑zis al acestora îl 
constituie ‘Principiul şi Fundamentul’ (nr. 23), un 
text concis şi pregnant care afirmă că omul îşi află 
1 Cf. EESS 4.
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în Dumnezeu deopotrivă obîrşia şi menirea. Prin 
această recunoaştere a condiţiei sale de creatură, 
el se descoperă în esenţă liber faţă de tot ce face 
umbră pămîntului, putîndu‑se folosi de lucruri în 
măsura în care îl apropie de scopul existenţei sale şi 
evitîndu‑le în măsura în care îl abat de la acest scop.

Odată stabilit acest Principiu şi Fundament, 
Exerciţiile intră în Săptămîna întîi, în care se meditează 
despre nevoia de mîntuire a fiecărei creaturi şi în 
mod special a persoanei proprii. Un accent deosebit 
se va pune în acest context asupra examinării 
conştiinţei (nr. 24‑44). Următoarele trei Săptămîni 
propun o serie de meditaţii şi contemplaţii asupra 
vieţii, morţii şi învierii lui Isus. Aici putem lua în 
considerare cîteva contemplaţii, care constituie tot 
atîtea chei de înţelegere a pericopelor evanghelice 
propuse spre meditare, pe de o parte, şi a propriei 
situaţii în lumina lor, pe de altă parte: este vorba 
despre contemplaţia ‘Chemării Regelui’ (nr. 91‑99) 
şi aceea a celor ‘Două Steaguri’ (nr. 136‑148) şi, 
respectiv, despre meditarea celor ‘trei perechi 
de oameni’ (nr. 149‑157) şi a celor ‘trei feluri de 
umilinţă’ (nr. 164‑168). În Săptămîna a doua sînt 
contemplate scenele Întrupării şi ale Naşterii Fiului 
lui Dumnezeu, ale vieţii sale ascunse în Nazaret 
şi apoi ale vieţii sale publice. Săptămîna a treia se 
opreşte asupra Pătimirii sale, iar în Săptămîna a patra 
se meditează asupra Învierii şi Înălţării la cer a lui 
Cristos. 

Cartea Exerciţiilor mai cuprinde şi o serie de 
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Adăugiri şi Reguli pentru diferite situaţii. Cele 
mai importante sînt aici Regulile pentru discernerea 
spiritelor, cele despre simţirea şi înţelegerea 
scrupulelor (nr. 345‑351) şi cele despre solidaritatea 
cu Biserica (nr. 352‑370). Regulile pentru discernerea 
spiritelor sînt împărţite în funcţie de pertinenţa 
lor pentru cea dintîi şi, respectiv, cea de‑a doua 
Săptămînă (nr. 313‑327 şi, respectiv, 328‑336). 
Regulile pentru Săptămîna întîi atrag atenţia asupra 
deosebirii dintre mişcările lăuntrice care conduc 
spre bine şi cele care, din contră, abat de la acesta. 
Ignaţiu vorbeşte aici despre ‘consolare’ şi, respectiv, 
‘dezolare’. În Săptămîna a doua trebuie aplicat în 
schimb un alt criteriu de diferenţiere, pentru ca 
amăgirile spiritului rău să poată fi demascate şi 
evitate.

Dacă Exerciţiile încep cu Principiul şi Fundamentul, 
se poate spune că ele se termină cu un nou Fundament 
pentru viaţa de zi cu zi sub forma unei Contemplaţii 
pentru a dobîndi iubire (nr. 230‑237). Într‑adevăr, 
ea este fundamentală pentru înţelegerea maximei 
ignaţiene ‘să‑L găsesc şi să‑L iubesc în toate pe 
Dumnezeu, Domnul nostru’ şi ne permite să 
recunoaştem astfel nebănuita valoare a vieţii zilnice, 
pe care îndeobşte o nesocotim ca fiind banală şi 
lipsită de orice importanţă. De fapt, cu cît se apropie 
cineva mai mult de Cuvîntul lui Dumnezeu, cu atît 
mai mult rugăciunea lui se simplifică şi se transformă 
într‑o ‘atenţie iubitoare’ îndreptată asupra prezenţei 
Sale în lume. Iar această ‘atenţie iubitoare’ aduce cu 
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sine darul de a‑l împlini în interior pe acela care 
trăieşte cotidianul contemplînd şi speră exersînd: 
„Caută‑l pe Dumnezeu, şi nu fericirea, aceasta este 
regula de bază a oricărei meditaţii. Dacă îl cauţi pe 
Dumnezeu, atunci vei primi fericirea, aceasta este 
făgăduinţa oricărei meditaţii”1.

Dar nu numai rugăciunea contemplativă 
constituie obiectul Exerciţiilor. Menirea acestora 
constă şi în ajutarea celui care le practică să ‘aleagă’ 
bine, cu alte cuvinte să ia nişte hotărîri în care mai 
apoi să şi rămînă. În acest context, cartea Exerciţiilor 
spirituale se referă în primul rînd la alegerea unei 
stări concrete de viaţă, însă punctele care tratează 
acest subiect sînt pertinente indiferent de natura 
deciziei importante ce trebuie luată.

Contradicţia internă a procedeului ignaţian 
– născut din conflictul dintre exigenţa dinamicii 
specifice a Exerciţiilor şi libertatea celui care le face – 
este depăşită de felul în care se foloseşte exercitantul 
de ele. Ignaţiu propune pe de o parte nişte exerciţii 
foarte precise ca formulare, însă pe de altă parte îl 
lasă pe exercitant să judece oportunitatea sau mai 
degrabă folosul lor. Tocmai în acest paradox trebuie 
căutat secretul pedagogiei sale: el reuşeşte să facă 
din ceea ce a primit prin moştenirea sa culturală, 
prin experienţa sa interioară, prin curentele pe care 
le traversează, un instrument folositor altora, un 
mijloc pentru ca alţii să ajungă la decizia deplin 
1 Bonhoeffer, D., Gemeinsames Leben (ed. Eberhard Bethge), 
Gütersloh, 1997, p. 72.
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liberă care angajează radical un destin.
Originalitatea şi totodată actualitatea Exerciţiilor 

spirituale rezidă în această pedagogie, absolut per‑
sonală, care se adaptează tuturor temperamentelor 
umane şi spirituale şi lasă mereu deschisă calea 
proprie fiecăruia: „Exerciţiile spirituale au transfor‑
mat deja o mulţime de inimi şi de vieţi şi au condus 
la importante schimbări sociale şi culturale. Ele nu 
constituie un sistem rigid, închis. Dimpotrivă, ele 
sînt flexibile şi pot fi adaptate oamenilor în funcţie 
de diferitele etape ale drumului lor spiritual şi de 
feluritele moduri de viaţă ale oamenilor de astăzi. 
Experienţa ne arată că şi creştinii care nu sînt cato‑
lici pot trage folos din ele şi pot fi adaptate în aşa fel 
încît să‑i ajute şi pe necreştini. Personal, sînt convins 
că noi (iezuiţii) nu avem nimic mai bun de oferit”1.

Marius Taloş SJ

1 Kolvenbach, P.‑H., Discurs ţinut cu prilejul a 400 de ani de la apro‑
barea papală a înfiinţării Societăţii lui Isus, la 27 septembrie 1991, ci‑
tat în, Knauer, P., Ignatius von Loyola, Geistliche Übungen, Echter 
Verlag, 1998, p. 24.
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 Istorisirea Pelerinului
 Autobiografia Sfîntului Ignațiu de 

Loyola

 Prologul părintelui Nadal1

 Părintele nostru Ignaţiu îmi spusese mie, dar 
şi altor Părinţi, că i‑a cerut lui Dumnezeu să‑i 
dea trei haruri, înainte de a pleca din această 
lume: primul, ca Societatea să fie aprobată de 
Scaunul Apostolic; al doilea, să fie aprobate 
Exerciţiile Spirituale; al treilea, să poată scrie 
Constituţiile2. Amintindu‑mi de acest lucru şi 

1 Jerónimo Nadal s‑a născut la Palma, în Insula Mallorca în 
1507. Primele legături pe care le‑a avut cu Sfîntul Ignaţiu şi 
cu primii tovarăşi în Paris l‑au lăsat cu un sentiment de ne‑
încredere. Nu va intra în Societatea lui Isus decît în noiem‑
brie 1545, la Roma. A murit la Roma în 1580. Funcţiile pe 
care le‑a avut i‑au permis să pătrundă în intimitatea Sfîntu‑
lui Ignaţiu; el este unul dintre martorii cei mai de încredere 
şi mai fideli.

2 Societatea lui Isus a fost aprobată oficial de Papa Paul al 


