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„V jednoho Boha věřiti budeš“
Anonymní dědictví Kanisiových katechismů*

Dominik Opatrný

Řekne‑lise„prvnípřikázáníDesatera“,snadkaždémučeskémuka‑
tolíkovisenejprvevybaví:„VjednohoBohavěřitibudeš.“Autoratoho‑
totextunevyjímaje.PokuddotyčnýněcokDesaterustudoval,vzápětí
ktomudodá,ževBiblialestojíněcojiného,totižzákaz:„Nebudešmít
jinéhobohamimomne“(Ex20,3aDt5,7).
VědomítétorozdílnostimeziPísmemakatechezívyvolávázneklid‑

ňujícíotázky:Kdesetatozměnavzala?Jakáautoritazanístojí?Amá
vůbecčlověkprávoměnitBožízákon?
Pozitivní formulace bývá označována jako katechetická formule

aobčassedokoncesetkámestvrzením,žepocházíodsvatéhoAugusti‑
na,tedyklíčovéhoteologalatinsképatristiky.1Tobyjídávalojistoumíru
autoritativnosti,jistézakotvenívzápadnítradici.
Jenžejenápadné,žeKatechismus katolické církveuprvníhopřikázání

žádnoukatechetickouformulineuvádí.Naopakvúvodučlánkuvěno‑
vanéhotomutopřikázánípřipojujekeklasickémuzněnípřikázánízEx
20,2–5(včetnězákazuzpodobňováníBoha)jinýpozitivnípříkazzPís‑
ma:„Jepsáno:‚Pánu,svémuBohu,sebudešklanětajenjemusloužit‘“
(Mt4,10).JsoutoslovazDt6,13,jimižJežíšodpovědělnapouštiďáblovi
přitřetímpokušení.2ŽebykatechismusvtétověciAugustinaignoroval?
Pochybnostiopůvodukatechetickéformuleještěvzrostou,podíváme‑li
sedodalších jazyků.Existujesiceněmeckáverze:„Dusollstaneinen
Gottglauben,“aleněcopodobnéhonelzedohledatprolatinunebotřeba
angličtinu(pomineme‑linainternetuněkolikmálotextůevidentněpře‑
loženýchzněmčiny).Dokonceislovenskáverze„VjednéhoBohaveriť
budeš“jepraktickyneznámá.
Tato pozorování naznačovala, že katechetická formulace je až po‑

augustinovskáanavícseomezujenaněmčinuapotažmopakčeštinu.

* StudievzniklazafinančnípodporyInternígrantovéagenturyUniverzityPalackého
IGA_CMTF_2018_004„Dějinyčeskéasvětovéteologie“.

1 Srov.JiříSkoblík,Přehled křesťanské etiky,Praha:Karolinum,1997,s.121.
2 Srov.KKC,nadpisypředč.2084.
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Proto jsem se rozhodl celouvěc řádněprověřit a výsledkypřehledně
předložitvchronologickémsledu.Cílemtohotočlánkujeukázat,žetzv.
katechetickáformuleprvníhopřikázáníDesateranenípoprvédoložena
uAugustinazHipponu,aleažvněmeckéverzikatechismuPetraKani‑
sia,odněhožsepřesrakouskýškolníkatechismusrozšířilaidočeského
jazyka.Zároveňchcipředložithypotézu,žetutoformulacivytvořilsám
Kanisius,atonazákladědvoustaršíchpozitivníchvarianttohotopřiká‑
zání:citacezMt4,10averšovanéhoDesateraze13.století.

1. Augustinovy otázky nad Desaterem

Jenesporné,žesvatýAugustinvýznamnězasáhldozpůsobu,jakým
seučímeDesateronazpaměťajakhovykládáme.PřitombiskupzHip‑ 
ponunepředložilžádnýinovativníseznampřikázání,pouzesivespise
Questiones in Exodum,q.71,položilnadbiblickýmtextempětzásadních
otázek.3Svýmiodpověďmipakprozápadníteologiinastavilzpůsobin‑
terpretaceDesateranastaletídopředu.Přikázání„nezabiješ“pochopi‑
telněinterpretovaltak,žesenevztahujenazabitípřikázanézákonemči
Bohem.Bylsivědom,žeřeckéμοιχόςznamená„cizoložník“,alepřesto
svouúvahuošestémpřikázáníuzavřel,žeDesaterozakazuje„každou
nedovolenousoulož,jakožioněchúdůnelegitimníužití“.4Zákazkřivé‑
hosvědectvírozšířilnajakoukolivškodlivouležazákazyžádostivosti
vzávěruseznamuvztahovalkvnitřnímuhříchu,odlišnémuodvnějšího
skutku,kterýzakazujejinépřikázání.5
NejvětšívlivmělaleAugustinnadělenípřikázání.Zesamotnéhobib‑

lickéhotextutotižneníjasnězřejmé,kdejedenpříkazkončíakdedalší

3 Augustinus,Questionum in Heptateuchum libri VII,Quest.Exodi71(CCSL33,102–105).
4 Augustinus,Questionum in Heptateuchum libri VII,Quest.Exodi71.4 (CCSL33,105):

„Sedsi furtinominebene intellegituromnis illicitausurpatioreialienae, (nonenim
rapinampermisitquifurtumprohibuit,sedutiqueapartetotumintelligivoluit,quid‑ 
quidillicitererumproximiaufertur,)profectoetmoechiaeomnisillicitusconcubitus,
atqueillorummembrorumnonlegitimusususprohibitusdebetintelligi.“Urigoróz‑ 
níhobiskupajetocelkempochopitelné,alezvláštníje,žesetohotopřekladudržíipře‑
kladateléStaréhozákonavČeskémekumenickémpřekladuapůvodnítermínvyhra‑
zujídopoznámekpodčarou.Čtenářbyspíščekalpřístupopačný.

5 Ve svémpůvodnímvýznamu spíš poslední přikázání zakazovalo snahupřivlastnit
siprávnějinaknenapadnutelnýmzpůsobemněco,cočlověkunepatří,jakotoudělal
Achab sNábotovouvinicí (1Král 21,1–16) neboDavid s Bat Šebou, ženouChetity 
Uriáše(2Sam11).
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začíná.Spornájsoupředevšímdvěmísta:jezákazzobrazováníbohůješ‑
těsoučástízákazumodloslužby,nebosejižjednáosamostatnépřikázá‑
ní?Ajsouzákazybaženíjednímpřikázáním,nebosedělínadvě?
Vtradiciseobjevilovícezpůsobůřešenítěchtootázek.VMidraších,

konkrétněMechiltěrabihoIšmaela,najdemeDesaterorozdělenonadvě
deskyrovnýmdílem„pětpluspět“.Přesnějiřečeno,židénemluvíode‑
saterupřikázání,aledesítislovech(srov.Dt4,13).Prvnímslovemje„Já
jsemHospodin, tvůjBůh, já jsem těvyvedlzegyptskézemě,zdomu
otroctví,“anadruhédescemuodpovídá„Nezabiješ.“6Toznamená,že
nadruhémmístěmusístátzákazmítcizíbohy,atovčetnězobrazování
Hospodina.Dalšípřikázánípokračují ve známémsleduažpodesáté,
kterézakazujebaženípomajetkuimanželce.
NaprotitomuřeckátradicedělíDesateronačtyřipřikázánítýkajícíse

Bohaašesttýkajícíchsebližního(„čtyřiplusšest“)atohotorozděleníse
držíkalvinisté,protožepodporujejejichsnahuoočištěníkultuodpřebu‑
jelévýzdoby.SlovaovyvedenízEgyptajsouzdejakýmsiprologem,kte‑
rýpředcházíprvnímupřikázání,totižzákazumodloslužby,adruhému,
totižzákazuzobrazovatBoha.PodlepravoslavnýchalekřesťanéKrista
isvatézobrazovatsmějí,pokudobrazchápoujakoikonu,atodíkyvtěle‑
ní.Jakznámo,zásadnírolivbojisobrazoborectvímsehrálJanDamašský
aDruhýnicejskýkoncil.7
Augustin toto rozdělení znal, ale znal i jiné, totiž „tři plus sedm“:

vněmprvnítřipřikázáníupravujívztahkBohu(zákazzobrazováníje
součástízákazumodloslužby)adalšíchsedmpřikázánířídívztahkbliž‑
nímu(zákazdychtitpocizíženěacizímdomějsourozdílnápřikázání,
takjakozákazcizoložstvíakrádeže).Hipponskýbiskupsenakoneckto‑
mutorozdělenípřiklonil,atokvůlizřejméčíselnésymbolice.Následo‑
valahokatolickáaluteránskátradice.
Shrneme‑litedyAugustinůvvlivnavýkladDesatera,paktomutobis‑

kupovimůžemepřipsatpřesvědčení,žezákazzabitíneníabsolutní,že
zákazcizoložstvíjetřebainterpretovatširocejakozákazsmilstvaako‑
nečněžezákazdychtitsevztahujenavnitřníhříchžádostivosti.Takése
jehovlivemprosadilodělení,kterévnímázákazbažitpoženěamajetku
jakodvěpřikázání,zatímcozákazmítjinébohyazobrazovatsijejako

6 Srov. Mekhilta d’Rabbi Yishmael 20,14, https://www.sefaria.org/Mekhilta_d‘Rabbi_
Yishmael.20.14[cit.12.7.2019].

7 Srov.CtiradVáclavPospíšil,Ježíš z Nazareta, Pán a spasitel,Praha:Krystal,OP,2002,
s.163–165.
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jedno.NicméněprávězdeAugustinstálemluvilozákazumítjinébohy
aanihonenapadlo text formulovatpozitivně.Ostatněsámžilvdobě
doznívánířímskéhopolyteismu,takžepronějbylobiblickézněnívelmi
aktuální.

2. První přikázání ve středověku

První přikázání začalo svou aktuálnost ztrácet ve středověku, kdy
pohanstvíustoupiloaobyvatelstvosechristianizovalo.Zjinověrcůzů‑
stalijižjenžidéamuslimové,ovšemtibylitakémonoteistéanaopakpo‑
dezřívalikřesťanyztriteismu.Křesťanésitakmuselivybrat:buďmohli
začítinterpretovatprvnípřikázánímetaforicky,jakozákazspoléhatse
najinéjistotynežHospodina,neboproněhledatnové,obsažnějšívy‑
jádření.Vnašemzkoumáníjsoudůležitépředevšímdvě:někteříautoři
nahradiliprvnípřikázáníjinýmbiblickýmcitátem,jinípoužilizcelano‑
vouformulaci.8
PokudjdeoBibli,nabízelasejižzmiňovanáslovaDeuteronomia6,13:

„Pána, svéhoBoha, se budeš bát a jen jemu sloužit“ (podleVulgáty).
TentoveršcitovalužAugustin,kdyžpopisovalpovinnostičlověkavůči
Bohu.VespiseDe moribus Ecclesiae Catholicae probíralkardinálníctnosti
vopačnémpořadíodmírnostipoprozíravost.Uspravedlnostisezasta‑
vil jenkrátce,atoještěpouzeujednéjejíčásti.„Cojespravedlnostve
vztahukBohu?“ptalseaodpovídal:„KdyžiPánříká,‚Nemůžešsloužit
dvěmapánům,‘aapoštolkáráty,kteřísloužíspíšestvořenínežstvořite‑
li,nebylosnadřečenodříveveStarémzákoně:‚Pána,svéhoBoha,budeš
uctívatajenjemusloužit‘?“9 ÚctavůčiBohuabohoslužbajsoutedyna‑
plněnímspravedlnostivnašemnáboženskémživotě.
Vestředověkusejižtentoveršuváděljakozněníprvníhopřikázání.

NapříkladspisIn antiphonam Salve regina,někdypřipisovanýBernardovi

8 Ivsoučasnédoběnacházímepodobnépokusy,napříkladJiříKašnýformulovalDesa‑
teropodlesoučasnéhojazykaprávasvobodnásledovně:„KaždýIzraelitamáprávo
nebýtpodřízenžádnémujinémubohuvyjmaHospodina.“JiříKašný,„Právnísbírky
vTóře,“Studia theologica17,č.3(2015):1–26,zvláštěs.3.

9 Augustinus,De moribus ecclesiae catholicae 1,44(PL32,sl.1330):„Quiddejustitiaquae
adDeumpertinet?NonnecumetDominusdicat,Nonpotestisduobusdominisservi‑
re,etApostolusredarguateos,quicreaturaepotiusquamcreatoriserviunt,inveteri
Testamentopriusdictumest,DominumDeumtuumadorabisetillisoliservies?“
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zClairvaux, tak formulujeprvní zdesetipřikázání.10Nepřekročitelný
zákazmodloslužby, jehožporušení se trestalo smrtí (např. Joz 7), byl
nahrazensubtilnějšímahůřeověřitelnýmpříkazemprokazovatHospo‑
dinuúctuasloužitmu.ToaleumožnilozahrnoutpodDesateroveškeré
křesťanskékulticképředpisyacírkevnípřikázání.
Vedle toho se první přikázání dočkalo i zcela originálního znění:

unum crede deum,cožbysečeskydalopřeložitjako„vjednohověřBo‑
ha“.11TatoformulacesepoprvéobjevilavAngliinapočátku13.století
uAlexandrazAshby(AlexanderEssebiensis).Vesvémveršovanémspi‑
seBrevissima comprehensio historiarum: Versio brevis versusshrnultentoau‑
gustiniánskýkanovníkdodvousetveršůurčenýchkmemorovánícelý
Pentateuch.12Desateropodalnásledujícímzpůsobem:

Zákonbyldánnapsanýnadvoukamennýchdeskách,
ZákonobsahujetěchtodesetBožíchpřikázání:
JednohověřBoha,nepřísahejpřiněmnadarmo,
svěťsobotyactirodiče,
aťsetivyhnevražda,prostopášnost,krádež,
podvod,nežádejvěcianidružkydruhého.13

10 Srov.Bernarndus,In antiphonam Salve regina4,4(PL184,sl.1075):„porrodecemsunt
praeceptaLegis.Primumest…“„dáledesetjepřikázáníZákona.Prvníje…“

11 Technickyvzatov latiněchybípředložka„in“,česky„v“. JižAugustinrozlišilmezi
vyššímstupněm„věřitvKrista“anižšímstupněm„věřitKrista“,kterýztotožnilsví‑
roudémonůvJak2,19(Augustinus,Sermo144,2,PL38,sl.788).Totorozlišenínajdeme
iuBedyCtihodného(srov.Beda,Super Divi Jacobi Epistolam2,PL93,sl.21).Naoba
autorypakodkazujevesvýchsentencíchPetrLombardský(PetrusLombardus,Sen-
tentiae3,23,4,1),takžeserozlišenístalopevnousoučástíteologickéhokurzu.Veršované
Desateroalezcelajistěneomezujepovinnostvíryjenna„vírudémonů“,takžeabsenci
předložkymusímepřisuzovatrytmickýmdůvodům.

12 Srov.RyanP.Freeburn,Hugh of Amiens and the Twelfth ‑Century Renaissance,Furnham:
AshgatePublishing,2011,s.29;BrianFitzGerald,Inspiration and Authority in the Mid-
dle Ages: Prophets and Their Critics from Scholasticism to Humanism,Oxford:OxfordUni‑
versityPress,2017,s.100.

13 Alexander Essebiensis, Brevissima comprehensio historiarum: Versio brevis versus 147:
„Lex datur in binis tabulis inscripta petrinis, lex preceptaDei continet ista decem:
UnumcredeDeum,necjuresvanaperipsum,Sabbatasanctificesetvenerarepatres,
atevitenturcedes,lascivia,furtum,fraus,nonalteriusremsociamvepetas“(citováno
podleelektronickédatabázeLibraryofChristianLatinTexts).Latinskýtextzrytmic‑
kýchdůvodůstřídáimperativyakonjunktivy,včeštiněkvůlisrozumitelnostiužívám
jenimperativysvýjimkoujednohotvaruvetřetíosobě.
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Středověcístudentiměliveršovanépomůckyrádi,ataktotoshrnutí
Dekaloguzačaložítvlastnímživotem.14Znovusesnímsetkávámeve
sbírceřečíBonaventuryzBagnoregia(1221–1274)Collationes in Hexaeme-
ron.Druhádeskajeovšempřeveršovaná:„mějvúctěrodiče,nebuďvrah,
zloděj,cizoložník,nespravedlivýsvědek,aťnetoužíšpocizísnoubence
ani věci druhého.“15 Kromě dalších změn tedy Bonaventura prohodil
šestéasedmépřikázání–takjakjenajdemeivSeptuagintě.Idalšíauto‑
řiveršedruhédeskyrůzněupravovali,zatímcoprvnízůstávalastabilní.
SkladatelveršůpochopitelněmuselpodrobitDesaterorůznýmtrans‑

formacím,abyvšezapadlodorytmu–ajednouztěchtozměnbylopře‑
vedenínegativníhoprvníhopřikázánínapozitivní.Výslednézněníbylo
kratšíasrozumitelnější,protožezákazjižvymýcenéhopolyteismuna‑
hradilopřikázánívěřitvBoha, tedyvěřitprvníčlánekvíry–cožbylo
možnéchápatjakosynekdochuproceléKrédo.
Přeformulování přikázání do pozitivní formy ovšem nebylo nijak

bezvýznamnýmkrokem.ŠpanělskýprávníkGuidodeMonteRocherii
(tvořilkolemroku1331)citovalzmíněnýveršvesvémnejdůležitějším
spise,Manipulus curatorum,vsouvislostisrozdílymezipozitivnímiane‑
gativnímipřikázáními.16Zatímconegativnízákonzavazujevždyavšu‑
de(nevezmešjménoBožínadarmo,nezabiješ,nezcizoložíš,nepokradeš
atd.),pozitivnízavazují jenpodle„časuamísta“.Podletétologikyby
takprvnípřikázánímělopřestatplatitabsolutně,alespoluspříkazem
zachovávatsobotuactítrodičebyzavazovalopodleokolností.Dokázal
sialestředověkýčlověkpředstavitokolnostiznemožňujícívěřitvBoha?
Jezajímavé,žesenadtímGuidovůbecnepozastavil.
Teologovésibyli stálevědomi,že toto je jenveršíkkzapamatová‑

ní (už kvůli zvláštnímu slovosledu), ale samotné přikázání zní jinak.
KdyžsamotnýGuidovysvětlovalprvnípřikázání,použilbiblickýtext.17 

14 NapříkladHusvesvémVýkladu Sentencí PetraLombardskéhoukaždédistinkcecito‑
valshrnutíveverších,kterésnadpocházeloodJindřichaLangensteina.Srov.Václav
Flajšhans,„Úvod,“ in JanHus,Super IV Sententiarum,Praha: JaroslavBursík,1904,
s.VI.

15 BonauenturazBagnoregia,Collationes in Hexaemeron4,2,8:„Unumcrededeum,nec
juresvanaperipsum,sabbatasanctifices,habeasinhonoreparentes,nonsisoccisor,
fur,moechus,testisiniquus,alteriusnuptamnecremcupiasalienam“(citovánopodle
elektronickédatabázeLibraryofChristianLatinTexts).

16 Srov.GuidodeMonteRocherii,Libellus valde utilis vulgo inscriptus, Manipulus curato-
rum,Antverpiae:ApudJoannemBellerum,1554,fl.217r.

17 Srov.GuidodeMonteRocherii,Manipulus curatorum,fl.136v.
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Jinývlivný teolog, francouzskýkonciliarista JeanGerson (1363–1429),
vesvémspiseDe praeceptis decalogi, de confessione et de arte moriendi také
mnemotechnickoupomůckucitoval,abyvzápětínapsal:„Prvnípřikázá‑
níje:MilujPána,svéhoBoha,celýmsvýmsrdcem,celousvoumyslíace‑
lousvousilou.“18PovinnostvěřitvBohajetedyekvivalentemprvníhoze
dvouJežíšovýchvelkýchpřikázání.
Vzácnýdoklad opronikání veršovanéhoDesateradoněmčinyna‑

cházímevkostelevMerseburgupoblížLipska.Nakamennémvyobra‑
zenízlet1514–1526držíMojžíšdvěkamennédesky.19Naprvníjenápis
latinský,kterývycházízBonaventurovyverzeDesateraa jenmírně ji
upravuje.Všejezakončenovětou:„Kdochcešvejítdoživota,zachová‑
vejBožípřikázání.“20Nadruhédescejepotomněmeckýpřeklad,který
začíná„Glaubineinengoth“apokračujecelýmDesaterem.21Upátého
ažsedméhopřikázáníalezaměňujelatinskéimperativyzamodálníslo‑
vesnouvazbu„Dusoltniemanttoeden…“, jak jetovněmeckýchpře‑
kladechDesateraběžné.Tentonápisdokazuje,žeselatinskéveršované
Desaterozačalošířit idovernakulárních jazyků,ovšemzatímbez jas‑
nějšíkodifikace,jakdokazujíimperativystřídajícísesmodálnívazbou
vněmčině.Formulaceprvníhopřikázánísetakustálilaažvpodobě,ja‑
koujídalvněmeckéverzisvéhokatechismuPetrKanisius.

3. Moderní verze prvního přikázání  
u Petra Kanisia (1521–1597)

„JestližeseBavorsko, jakožádnýjinýkmen,držísneochvějnouvěr‑
nostířímskécírkve,“tvrdilKanisiůvživotopisecFlorianRieß(1823–1882)

18 JohannesGerson,De praeceptis decalogi, de confessione et de arte moriendi,inJoannis Ger-
sonii doctoris et cancellarii parisiensis opara,sv.1,Parisiis,1606,s.261:„Primumpraecep‑
tumest:DiligesDominiumDeumtuumextotocordetuo,extotamentetua,&extota
virtutetua.“

19 Srov.HeinrichOtte,„ErläuterungenübereinigeKunstdenkmälerimDomezuMer‑
seburg,“Neue Mittheilungen aus dem Gebiete historisch ‑antiquarischer Forschungen5,č.1
(1841):82–122,zdes.93.

20 Tamtéž,s.93:„Unumcrededeum.Necvanejuresperipsum.Sabathasanctifices.Non
sisoccisor.Nonsisfur.Nonsismechus.Nonsistestis iniquus.Noncupiasuxorem
proximitui.Noncupiasremalienam.Quivultvitamingrediservetmandatadei.“

21 Tamtéž:„Glaubineinengoth.Nichtschwerbeiseinemnamen.Byheiligentagefeier.
Vaterundmuttereher.Dusoltniemanttoeden.Dusoltnihtstelen.Dusoltnitunkeusch
sein.Nitgibfalschzeugniss.Nitbegerdinesnestgemal.Nitbegerfremdeguter.“
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aodvolávalsepřitomnabiskupaTheodorazFreysinguaŘezna,„pakza
tomůžepoděkovatKanisiovukatechismu,protožejímjakožisvýmapo‑
štolskýmpůsobenímKanisiuszachránilHorníaDolníBavorskoiHorní
Falcprocírkev.“22OkousekdálktomupřipojilslovabiskupaJindřicha
zAušpurku,podleněhožjetřebaKanisiovipřipsatnaúčetto,cozpravé
víry„zbývávRakousku,Čechách,Švábsku,TyrolskuaŠvýcarsku“.23
Tentoseznamdobřepokrýváoblastpůsobení„prvníhoněmeckého

jezuity“, který se narodil roku 1521 v nizozemskémměstě Nijmegen
udnešníchhranicsNěmeckemajemužnavířeNěmcůcelýživotvelmi
záleželo.Spoluzakládal jezuitskoukolejvKolíněnadRýnem,účastnil
setridentskéhokonciluapůsobiljakorektoruniverzityvIngolstadtu.24
Kanisiovopůsobenívčeskýchzemíchupříležitosti třísetletéhový‑

ročíúmrtítohotovýznamnéhojezuitypodrobnězmapovaldr.Antonín
Podlaha (1865–1932), přednášející na Teologické fakultě Karlovy uni‑
verzityapozdějšípomocnýbiskuppražský.VbrožurceStyky bl. Petra 
Canisia s vlastí našípodrobněpopsal,jakzačalavyjednáváníopříchodu
jezuitůdoČechjižroku1552,kdyseKanisiusstalkazatelemvevídeň‑
skékatedrále,jaktentojezuitapřišelroku1555doPrahy,abypřipravil
všepotřebnépropříchodprvníchdvanáctijezuitůzŘímadalšíhoroku,
ajakvPrazeněmeckykázal,zpovídalazasloužilseiootevřeníprvní
jezuitskéškoly.Roku1556IgnáczLoyolyvosobnímdopise jmenoval
Kanisiaprovinciálem„vKrálovstvíčeském,arcivévodství rakouském,
vévodstvíbavorskémav celémhornímNěmecku“.25Kanisius takbyl

22 FlorianRiess,Der selige Petrus Canisius aus der Gesellschaft Jesu: Aus den Quellen darge-
stellt,FreiburgimBreisgau:HerderscheVerlagshandlung,1865,s.532:„WennBayern
wiekeinandererStammmitunwandelbarerTreueanderrömischenKirchefesthält,
sohatesdiesesdemKatechismusvonCanisiuszuverdanken,derhiedurchwiedurch
sein apostolischesWirkenOber‑ undNiederbayernunddie oberePfalzderKirche
gerettethat.“

23 Riess,Der selige Petrus Canisius,s.533:„durchseineausgezeichneteLehre,seinenhei‑
ligenUnterrichtundseineheilsamenRathschlägehaterHochundNiederimwahren
Glauben bestärkt und gekräftigt und überhaupt bewirkt, daß, was in Oesterreich,
Böhmen,Schwaben,TyrolundSchweiznochheuteanwahremGlaubenvorhanden
ist,aufseineRechnunggeschriebenwerdenmuß.“CitátmůžepocházetbuďodJindři‑
chaIV.zLichtena(biskupem1505–1517),neboJindřichaV.zKnöringenu(biskupem
1599–1646).

24 KeKanisiovuživotusrov.PaulBegheyn,„PetrCanisius:Mystikamanažer–otecza‑
kladatelSvatoklementinskékolejevPraze,“inBohemia jesuitica 1556–2006,sv.1,ed.
PetronillaCemus,Praha:Karolinum,2010,s.193–205.

25 Antonín Podlaha, Styky bl. Petra Canisia s vlastí naší, Praha, 1897, s. 17: „in regno
Bohemiae, inarchiducatuAustriae, inducatuBavariaeet inuniversasuperioriGer‑
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představenýmčeskýchjezuitůaždoroku1563,kdyseodhornoněmecké
provincieoddělilaprovincierakouská, jejímžprovinciálembyl jmeno‑
vánBelgičanNicolausLanoy.
Kanisiovopůsobenísealeneomezovalojennafyzickoupřítomnost

představeného,kazateleazpovědníka. Ivdoběnepřítomnosti siudr‑
žovalvlivnasvémnohéžákyprostřednictvímkatechismů,podlenichž
jezuitévyučovali,atoještěstaletípojehosmrti.26Svýmvlivemdokonce
zastínilikatechismustridentský,atodíkysvéjednoduchostiajasnosti.27

VNěmeckutoudobouexistovalapřehršelkatolickýchkatechismů,
kteréseodseberůznělišily.Naopakprotestantébylisemknutikolem
katechismuLutherova.Jižroku1549začalKanisiusmluvitsesvýmibra‑
tryotom,žejenutnévytvořitnovýkatechismusprostudentynauni‑
verzitěvIngolstadtu.28Postupněseukázalo,žetextbudemusetvytvořit
sám.Přestoseusilovněsnažil,abydílobudilodojem,žejevýsledkem
práceskupinyteologů,aabysedofinálnípodobyzapojilialespoňjeho
cenzoři.Prvnívydánítěchtokatechismůprotovycházelaanonymně,což
dneskomplikujesnahuKanisiovutvorbuzmapovat.Situacesezměnila
ažrozhodnutímTridentu,ževšechnyteologickéknihymusejímítjasně
uvedenéhoautora.29

PrvníanejvětšíKanisiůvkatechismus,určenýstaršímstudentůmje‑
zuitskýchškol,vyšel latinskyroku1555veVídnipodnázvemSumma 
doctrinae christianae.30 Ještě před jehodokončenímkrál Ferdinand roz‑ 
hodl,žekatechismusmábýtpřeložendoněmčinyažesepodlenějmá

mania.“Citaceověřenavelektronickédatabázi JesuitOnlineLibrary,odkazhttps://
goo.gl/7K4PtN[cit.24.8.2018].Zdalšíliteraturysrov.např.GerhardBellinger,„Die
KatechismendesP.Canisiusvon1555bis1566,“inDer Catechismus Romanus und die 
Reformation: Die katechetische Antwort des Trienter Konzils auf die Haupt ‑Katechismen der 
Reformatoren,Paderborn:Bonifacius‑Druckerei,1970,s.48–53.

26 Ještěvroce1885potvrdilaolomouckákonzistořpoužíváníKanisiovýchkatechismů
jakohlavníučebnípomůcky,akdyžodevětletpozdějizaváděloRakouskoJednotný
rakouskýkatechismus,učitelésestálechtělidržetKanisia.Srov.MartaHošťálková,
„KatechezecírkvenaMoravěvobdobíRakousko‑Uherskémonarchie,“Studia theologi-
ca10,č.2[32](2008):60–71,zvláštěs.68–69.

27 Srov.TomášPetráček,„Historickýkontextvznikuarozšířeníkatechismův16.stole‑
tí,“inO katechezi,ed.LudvíkDřímal,ÚstínadOrlicí:Diecézníteologickýinstitut,2009,
s.64.

28 Srov.JamesBrodrick,Jezuita Petr Kanisius (1521–1597),Olomouc:RefugiumVelehrad‑
‑Roma,2012,s.232.

29 Srov.tamtéž,s.249.
30 Srov.PetrKanisius,Summa doctrinae chrstianae per questiones tradita, et in usum Christia-

nae pueritiae nunc primum edita,Vienna:MichaelZimmermann,1555.
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vyučovat„vnašichpětiprovinciíchDolníhoRakouskaavnašemhrab‑
stvíGörtz“.31Ostatníkatechismymělybýtzvýukyvyloučeny.
BěhemdalšíhorokuvytvořilKanisiusnazákladěvelkéhokatechis‑

muverziurčenounejmenšímžákůmnazvouCatechismus minimus.Počí‑
talosestím,žetextbudeučitelvysvětlovatvněmčině.Roku1558pak
následovalstředníParvus catechismus catholicorumurčenýprožákystřed‑
níhověku.32
Vtétosouvislostijedůležitýkatechismusnejmenší.Jehoprvnívydá‑

nísepovažovalozaztracené,nežsiněmeckýjezuitaOttoBraunsberger
všiml,žesenacházínakoncijinéknihy,azveřejnilsvůjnálezroku1893
vknizeEntstehung und erste Entwicklung der Katechismen des seligen Petrus 
Canisius aus der Gesellschaft Jesu.33KanisiustotižvydalsvůjNejmenší ka-
techismuspoprvéjako„přílepek“učebnicegramatikynazvanéPrincipia 
grammaticesodfrancouzskéhojezuityHannibalaCodreta,abysistuden‑
tilatinymohliprocvičovatlátkunatextu,kterýbysytiljejichduši.34 Toto 
vydání, stejně jako všechna latinská, obsahuje první přikázání podle
Exodu:„Nebudešmít jinébohymimomne.Nevytvoříš si zpodobení,
abysjeuctíval.“35
Kanisiovýmcílemalebylo,abyjehokatechismy,atennejmenšípře‑

devším,proniklymeziširokýlid.Odpočátkuprotopočítalspřeklady
doněmčiny.Nejmenší katechismusvtomtojazycepoprvévyšeltakéjako

31 Srov.Brodrick,Jezuita Petr Kanisius,s.237.
32 Srov.TheodorBrüggemann–OttoBrunken,Handbuch zum Kinder ‑ und Jugendliteratur, 

Vom Beginn des Buchdrucks bis 1570,Stuttgart:Metzler,1986,sl.287–290.
33 Srov.OttoBraunsberger,Entstehung und erste Entwicklung der Katechismen des seligen 

Petrus Canisius aus der Gesellschaft Jesu,FreiburgimBreisgau:Herder,1893,s.102–106.
34 HannibalCodret,Principia grammatices: Libellus plane novus, et ad eius artis rudimenta 

plane tum tradenda, tum percipienda, ut nullus fere alius, masime commodus iuventui,Ingol‑
stadii:AlexanderundSamuelWeissenhorn,1564.

35 Podařilosenámověřitpouzepřetiskzr.1564:PetrKanisius,Summa doctrinae Christia-
nae, per Questiones tradita, et ad captum rudiorum accommodata,inPrincipia grammatices,
Ingolstadii1564,bezpaginace:„NonhabebisDeosalienoscoramme.Nonfaciestibi
sculptile,utadoresillud.“StejnézněníuvádíněmeckýNejmenší katechismus– Catechis-
mus: Kurtze Erclärung der fürnemsten stuck des wahren Catholischen Glaubens,Mayer,1563,
bezpaginace, podle něhož vznikl první dochovaný českýpřeklad roku 1584. Srov.
Podlaha,Styky bl. Petra Canisia s vlastí naší,s.22.
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součástjinéknihy,samostatněpakroku1558.36Izdeještěnajdemeprvní
přikázánívbiblickémznění.37
Roku1568rozšířilKanisiusmodlitby,kterébylyodzačátkusoučástí

katechismu,natolik, že jejvydalpodnázvemBetbuch und Catechismus 
(= čtvrténěmeckévydáníNejmenšího katechismu). Totovydání senám
nepodařiloověřit,aleBraunsbergerpředpokládá,žejižobsahujezměny,
kterénajdemevšestémvydánízroku1575.38Otěchtozměnáchbude
ještěřeč,alepodstatnéje,žezdemámepoprvédoloženozněníprvního
přikázání:„DusoltalleinineinenGottglauben.“39
Kanisiovykatechismysedočkalymnohavydáníajejichtextprochá‑

zelproměnami.Změnyprováděl jak sámautor, tak i jehovydavatelé
– ti k autorověnelibosti.KdyžKanisiusvydával rokpřed smrtí svou
posledníautorizovanouverziněmeckéhoNejmenšího katechismu,vpřed‑
mluvěpoznamenal:„Žealeněkteří,asicepodmýmjménem,tentomůj
katechismusrozšiřujíazáplatujívšelijakýmidalšímiotázkami,tosámza
sebenemohuzvícedůvodůnazývatdobrým.“40Přálsiproto,abytato
edicebylapovažovánazajehojedinýpravýNejmenší katechismus.Izde
najdeme jakoprvnípoložkuDesaterapříkazvěřit vBoha a tak tomu
byloivdalšíchvydáních.41

36 FranzJosefKötter,Die Eucharistielehre in den Katholischen Katechismen des 16. Jahrhun-
derts bis zum Erscheinen des Catechismus Romanus (1566),Aschendorff:Aschendorfrrsche
Buchdruckerei,1968,s.91.

37 PetrKanisius,Der Klain Catechismus Sampt kurzen gebetlen für die ainfältigen,Dillingen,
1558,s.Xv:„IchbindeinHerrundGot.DusoltnitfrembdeGöttervormirhaben,du
soltdirkaingeschnitztBildmachen,dasselbiganzubeten.“

38 Srov.Braunsberger,Entstehung und erste Entwicklung der Katechismen,s.110–111.Po‑
dleWorldCatsevýtiskzroku1568nacházípouzeveFreiburgu.Bohuželnepomůže
aniStreicherovasynopseKanisiovýchkatechismů,protožetaobsahujevydánízroku
1556apakaž1581.Srov.S. Petri Canisii, doctoris ecclesiae, catechismi latini et germanici,
sv.2,Catechismi germanici,ed.FridericusStreicher,Romae:PontificiaUniversitasGre‑
goriana;Monachii:BavariaeOfficianaSalesiana,1936,s.217(biblickézněnívevydání
zr.1556)a257(novézněnívevydánízr.1581).

39 PetrKanisius,Betbuch und Catechismus: Nach rechter Catholischer form und weiß, jetz zum 
sechßten mal in Truck außgangen,Dilingen,1575.

40 PetrKanisius,Kleiner katechismus,Sulzbach,1596,s.2:„Daßaberetlichezwarunter
meinemNamendiesenmeinenCatechismummehrenundallerleyandereFragenda‑
rinflicken:kanichmeinesTheilsvielerUrsachenhalbennichtgutheissen.Habedero‑
halbensolchesindiesemmeinemhohenAlterhiemitbezeugenundmehrernUnrath
zuvermeidendieseEditionalleinfürmeinenwahrenkleinenCatechismumerkennen
wollen.“

41 PetrKanisius,Kleiner katechismus,Sulzbach,1596,s.11.
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Nenímožnésjistotourozhodnout,zdaKanisiusvytvořiltutoformu‑
lacisám,nebozdajislyšelodněkteréhozesvýchkolegů.Každopádně
jimámepoprvédoloženouunějaprávějehokatechismuszpůsobiljejí
rozšíření.V18.stoletínacházímedoklady,ženěkteříautořistálekate‑
chetickou formuli prvního přikázání sKanisiovýmkatechismem spo‑
jovali.JezuitskýkazatelPetrHehelroku1735napsal:„ProtoNěmecký
katechismusseschválenímkřesťanskékatolickécírkveuvádítotoprv‑
nípřikázánívnásledujícímznění:vjednohoBohavěřitibudeš.“42Jako
německýkatechismus (Teutsche catechismus) se označoval jednakkate‑
chismusLutherův,cožjevtomtokontextuvyloučeno,jednakněmecká
verzekatechismuKanisiova.43
Zhrubav téžedoběvyšlavCurychuknihapředstavujícípřátelské

disputacemezi katolíkem a evangelíkem pod názvemAnpreisung des 
hell ‑leuchtenden Urims und Thummims, des Lichts und der Wahrheit.Vní
evangelík katolíkůmvytýká, že si ve svémkatechismuupravili první
přikázáníDesatera,abysemohlidopouštětmodloslužby:„Prvnípřiká‑
zánítedyzní:Nebudešmítmimomnežádnéjiné(nebocizí)bohy.Ane
jakstojívevašemkatechismu:Budeš jenv jednohoBohavěřit.“Nato
evangelík připomíná, že nemáme žádné tvoryuctívat božskouúctou,
auzavírá:„BudešvzývatPána,svéhoBoha(říkáKristusvMt4)a jen
jemusloužit.Totopřikázánírespektujetevyavašecírkevtakmálo,že
ctíteavzývátesvaténejinaknežbohy.“44Jakvznikalynovéanovéka‑
techismy,postupněsezapomnělo,odkudvěta„V jednohoBohavěřiti

42 PetrHehel,Christiliche Glaubens ‑Lehr: Jedem leicht zu fassen vorgetragen und wie darnach zu 
leben, erkläret durch kurze Predigen,sv.3,AugsburgundGraz:PhilippundMartinVeith,
1735:„DaheroderteutscheCatechismusmitGutheissungderChrist‑CatholischenKir‑
chendisesersteGebottmitfolgendengleich‑lautendenWortenverfasset:dusollstan
einenGottglauben.“

43 Roku1740dokoncevyšelpřímopodnázvemDer Teutsche CatechismusCanisiůvNej-
menší katechismuszroku1596,atodoplněnýodalšíotázky,přesnětak,jaksitoautor
nepřál.Der Teutsche Catechismus venerabilis patris Petri Canisii der Societet Jesu Priestern 
und der Heil. Schriftft Doctorn, Sambt Beybefügter,Münech:Verlagdesgüld.Allmos.St.
Joh.Bapt.,1740.

44 „DasersteGebottlautetalso:Dusoltkeineandere(oderfrömde)Göttervormirhaben.
UndnichtwieineueremCatechismostehet:DusoltalleinineinenGottglauben.Da
dannaussertallemZweiffelderSinnist,daßmannebenGottkeineandereCreaturmit
GöttlicherEhrsolverehrenundanbätten.DusoltanbättendenHerrendeinenGOTT,
(sprichtChristusMatth.am4.Cap.)undihnalleindienen.DisesGebottrespectieretihr
ineuererKirchensowenig,daßihrdieHeiligennichtanderstalsGötterverehretund
anbättet.“ [Anonym],Anpreisung des hell ‑leuchtenden Urims und Thummims, des Lichts 
und der Wahrheit,sv.2,bezmístavydání,1736,s.995.V jinéknizezasenajdeme,že
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budeš“pochází.Protožesealekaždýautoručilprvnípřikázáníjakodítě
zpaměti,přežívaladál.
Pronašioblastjedůležité,žeKanisiovaformulaceprvníhopřikázání

proniklaidoVelkého katechismu,kterýnechalroku1777vydatvídeňský
arcibiskupakardinálCristoforoBartolomeoAntonioMigazzi.45Katechi‑
smusbylurčenproškolyvevšechstátechrakouskéříše,tedyiproČes‑
kékrálovství.Vyznačujesetím,žepředkládáhneddvězněníDesatera.
Naotázku, jaká jsouBožípřikázáníDesatera, odpovídánejprve: „Po‑
dlepodstatnéhoobsahujeDesateroBožíchpřikázánítoto,“apřipojuje
stručnější seznamsKanisiovouformulacíprvníhopřikázání.46Pakale
dodává,že„DesateroBožíchpřikázání jetakévesvatémPísměvyjád‑
řeno:JájsemHospodin…“47TakproniklaKanisiovaformulaceprvního
přikázánídoučebníchosnovrakouskéříše,ikdyžzatímpobokubiblic‑
kéhoznění.

4. Pronikání do češtiny

Českéhočtenářepochopitelněnejvíczajímá, jakseKanisiovaverze
prvníhopřikázánídostaladočeskéliteraturyajakfungovalajejíkoexi‑
stence se zněnímbiblickým.Zde se ovšem setkáváme sparadoxní si‑
tuací: České překladyKanisiových katechismůvycházely s biblickým
zněnímpřikázání.Kanisiovaverzesezačalašířitažzčeskéhopřekladu
výšezmíněnéhorakouskéhoškolníhokatechismu,kterývPrazevydal
arcibiskupAntonín Petr Příchovský z Příchovic. O důvodech tohoto
paradoxumůžemejenspekulovat,alenejpravděpodobnějšíje,žečeské
překladymaléhoKanisiovakatechismuvznikalyzlatinskýchastarších
německýchverzí,které ještěobsahovaly latinskýtext.Kanisiovaverze

takprvnípřikázání„krátceshrnujememykatolíci“:[einkatholischerGeistlicher],
Erzählungen über die zehn Gebote Gottes,Sulzbach,1839,s.79.

45 Der grosse Katechismus mit Fragen und Antworten samt der Einleitung in die Kenntniss der 
Gründe der Religion und den beweisenden Stellen zum Gebrauche in den kaiserl. königl. Staa‑ 
ten,Wien, 1777.Brüggemann–Brunken,Handbuch zum Kinder ‑ und Jugendliteratur,
s.1373,uvádítotovydáníjakopravděpodobněprvní.

46 Der grosse Katechismus,s.102:„NachdemwesentlichenInhaltesinddiezehnGebote
Gottesfolgende.“

47 Der grosse Katechismus,s.103:„DiezehnGeboteGottessindinderheiligenSchriftalso
ausgedrückt.“
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prvníhopřikázánísepakprosadilanevahoujezuitskéhoprovinciálaani
jehokatechismu,aledíkysrozumitelnostiasnadnézapamatovatelnosti.
AntonínPodlahaposkytujeseznamčeskýchvydáníKanisiovýchka‑

techismůaždo roku1741.Všechny tytokatechismyobsahují biblické
znění.48PražštíjezuitévydaliprvníčeskýpřekladKanisiovakatechismu
jižroku1559.49Totorychlévydánísealesetkalosodporempražských
utrakvistůadnesneníznámžádnývýtisk,takžeaninevíme,ojakouve‑
likostkatechismusejednalo.50Podobnějetomuisvydánímzroku1572.
Nejstaršíznámévydánítedypocházíažzroku1584,ajakpíšePod‑

laha,tosleduje„otrockypředlohuněmeckouiprotiduchučeskéhojazy‑
ka“.51Obsahujebiblickýtext:„GágsemPánBůhtwůg/nevčinijsssobě
Rytiny/aniObrazu/abyseklanělgemu.NebudessmjtiBohuowginých
předemnau.“52Stejnýtext,jensproměňujícímsepravopisem,najdeme
iv ilustrovanýchkatechismechzroku1615a1681adalšíchvydáních
zroku1708,1715,1726a1741.53Podlahapřipomínáijinéautory,kteří
seKanisieminspirovali–itisedržíbiblickéhoznění,aťužtobylJakub
HořčickýzTepeniceneboGeorgScherer.54Tentopřehledbychommohli
doplnitodalšíreediceajinékatechismy,zejménadiecézípražskéakrá‑

48 VýjimkupředstavujíjenKrátké otázky na katechismus Petra KanisiaVáclavaAloiseClau‑
diaNepomuckého(1633),kterézněníDesateraneuvádějí,alezahříchyprotiprvní‑
mupřikázánípovažujípochybnostioKrédu,nedůvěruvBohaaneláskukněmu.Je
tedyotázka,nakolikbylovlivněnpozitivníformulacíDesateraanakolikjehonaplnění
prostěspojovalsteologickýmictnostmi.Srov.VáclavAloisiusClaudiusNepomucký,
Krátké Otázky, Na Katechysmus Petra Kanyzya, z Tovaryšstva Ježíšového,Praha,1633,s.23.

49 Podlaha,Styky bl. Petra Canisia s vlastí naší,s.22.
50 Kodporu,jemužmuseliprvníjezuitévPrazečelit,srov.JosefKoláček,„Prvníjezuité

vČecháchaprvnízČech,“inBohemia jesuitica 1556–2006,sv.1,s.215–224.
51 Podlaha,Styky bl. Petra Canisia s vlastí naší,s.24.
52 PetrKanisius,Malej katechysmus a nebo summa pravé křestianské katholicské všeobecné víry,

1584,fol.45v.
53 Srov.PetrKanisius,Katechyzmus Petra Kanysia Soc. Jesu Th: Obrázky vypodobněný,Augs‑

burg,1615,s.33;PetrKanisisius,Catechismus s novými obrazy v nově na světlo vydaný 
který na místě daru,Praha,1681,fol.25r;PetrKanisius,Malý katechysmus, obecnímu lidu, 
i mládeři [!] velmi užitečný,Praha,1708,nestránkováno;PetrKanisius,Katechysmus ka-
tolickej Velebného Pátera Kanýzia Tovaryšstva Ježíšova,Praha,1715,s.79;PetrKanisius,
Katechyzmus katolickej Petra Kanýzia Svatého Písma doktora jak mládeži, tak všemu lidu křes-
tianskému,Olomouc,1726,s.86;PetrKanisius,Malý katechysmus, obecnímu lidu, i mláde-
ži velmi užitečný,Znojmo,1741,nestránkováno.

54 JakubHořčickýzTepenice,Konffessý katholická: Totiž vyznání pravé víry křestianské vše‑ 
obecné,Praha,1609,s.22.GeorgScherer,Katechysmus křestianského náboženství, ve čtyrech 
částkách,Praha,1612,s.307.
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lovehradecké.55BiblickýtextnacházímepochopitelněivčlánkuAntoní‑
naHájka„OrozdělenjdesateraBožjhopřikázánj“.56
První českýdokladKanisiovaprvníhopřikázání naleznemev čes‑

kémpřekladurakouskéhoVelkého katechismu,kterýnechalhnedrokpo
publikaciorigináluvydatpražskýarcibiskupAntonínPetrPříchovský
z Příchovic.57 Katechismus vyšel znovu v novém překladu ještě roku
1862apakvreedici1875a1877.58PatrněodtudserozšířilaKanisiova
formulacevčeštině.ZnovusesnísetkávámevmodlitebníknížceFranze
RudolfaBezděky(1845),59vdějepravěJanaEvangelistyBílého(1847),60 
vmorálceAntonínaHejbala (1863).61Všechnytytovýskytyspadajído
doby,kdysestáleaktivněpoužíval rakouskýVelký katechismusz roku
1777,takžemůžemepředpokládatjehopřímývliv.PřestožeVelký kate-
chismusobsahovaldvězněníDesatera,titoautořidávalipřednost„pod‑
statnému smyslu“před biblickýmvyjádřením.V českémprostředí se
tedyKanisiovaformulaceneprosadilaautoritoujezuitskéhoprovinciála,
přestožetenvPrazetakékrátcepůsobil,anijehokatechismu,alesvou
srozumitelnostíasnadnouzapamatovatelností.Cosikatechetépamato‑
valizdětství,toučiliisvéžáky.

5. Kanisiova formulace a důvody jejího vzniku

Nyníkdyžjsmezmapovalivývojpozitivníchformulacíprvníhopři‑
kázáníDesatera,včetněšířenídočeskéjazykovéoblasti,jekonečněmož‑
népoložitsiotázku,coslavnéhojezuitukezměnětakdůležitéhotextu

55 Srov.Katechysmus Arcybiskupství pražského,Praha,1737,s.119;Katechyzmus Biskupství 
králo ‑hradeckého: Aneb Kniha naučení křestianského,Praha,1755,s.45.

56 AntonínHájek,„OrozdělenídesateraBožíhopřikázaní,“Časopis pro katolické ducho-
venstvo14,č.4(1841):689–702,zde696a698.

57 Veliký katechyzmus s otázkami, a odpovědmi k veřejnému i zvláštnímu vyučování mládeže v cí-
sařských královských zemích,Praha,1778.ZároveňvyšlaizkrácenávariantaKatechyzmus 
s otázkami a odpovědmi k Vyučování městské i sedlské mládeže v cýs. králov. zemích,Praha,
1778.

58 Veliký Katechismus pro katolické obecné školy,Vídeň,1862.Spozměněnýmnázvemvyšel
pakjakoVeliký Katechismus pro obecné školy,Praha,1875.

59 FrantišekRudolfBezděka,Nová kniha modlicí pro veřejnost dospělejší a vzdělanější zvlášť 
študující mládež,Praha,1845.

60 Srov.JanEvang.Bílý,Děje sv. katolické církve,Praha,1847,s.36.
61 Srov.AntonínHejbal,Katolická morálka čili Učení katolických mravů pro lid obecný,Olo‑

mouc,1863,s.51.
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vedlo, a jaký je tedyvýznam tétozměny.Neexistujepřímýdůkaz,že
novouformulacivymyslelKanisiussám:stálezůstáváurčitášance,žese
snísetkalvnějakémdnesneznámémpramenunebožejislyšelodně‑
kteréhozesvýchspolupracovníkůazalíbilasemunatolik,žejizačlenil
do svéhopřepracovanéhoNejmenšího katechismu vněmčině.Okolnosti
ovšemmluvíproKanisiovoautorství.
Nejprve jepotřeba sepodívat, jakněmeckávěta „Du solt allein in

einenGottglauben“navazujenastaršípozitivnípodobyprvníhopřiká‑
zání.ZveršovanéhoDesaterasedonídostalobsahpřikázání:povinnost
věřit.Začínáale„Dusolt“,stejnějakoostatnípřikázání,atakdoDesate‑
razapadásnázenežimperativlatinskýchveršíků:„jednohověřBoha“.
StejnězačínáipřikázánízDt6,13citovanéJežíšemvMt4,10,zněhož
Kanisiuspřevzalslůvko„allein“(vřeckémtextuμόνῳ),tedy„jenvjed‑
noho“.Přestotatovětaneznělaněmeckýmušímzcelahladce,atakse
vdalšíchstaletíchdočkaladalšíchdrobnýchúprav:původnípředložka
odpovídajícílatinskévazbě„in“sezměnilananěmečtější„an“anadby‑
tečnéslůvko„allein“vypadlo.
Větnýrozborsicedávápochopitvznikformule,alenicneříkáojejím

autorství.Tosevyjasní,ažkdyžsipoložímeotázku,pročKanisiusza‑
vedltutoinovaciprávěvNejmenším katechismuapročpodlevšehoroku
1568(nejpozdějivšak1575).Připsanísvéhonejkratšíhokatechismuměl
odzačátkunamyslidětiachtěl,abybylproněpřeložendonárodních
jazyků,předevšímdoněmčiny.Dětialeneznalypolyteismusanerozu‑
měly by ani tomu, že se pro člověkamohou stát bohempeníze nebo
majetek.Potřebovalytedypozitivnívyjádřeníprvníhopřikázání,něco
jakoJežíšovaslovazMt4,10,alekratšíajednodušší.
ZměnanenastalahnedvprvnímněmeckémvydáníNejmenšího kate-

chismu,aleažkdyžseKanisiusrozhodlpřepracovattentokatechismus
podle učení katechismu tridentského, vydaného 1566.62 V první řadě
změnil strukturu tak,abyvíceodpovídalaTridentu.Původníkatechi‑
smuszačínal jakopředcházejícístředověkédidaktickéspisyvýkladem
apoštolskéhoVyznánívíry,modlitbyOtčenášaDesatera,přičemžkaždá
položkaodpovídalajednézbožskýchctností:Vyznánívíryvíře,modlit‑
banadějiaDesaterolásce.Paknásledovalopojednáníosvátostech,hří‑
chuakardinálníchctnostech.Novéuspořádánísevícevymezovaloproti

62 Kokolnostemvznikutridentskéhokatechismusrov.knihuBellinger,Der Catechismus 
Romanus und die Reformation.
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protestantské reformaciazačínalopopisemkatolické identity.63Dál si
vyměnilymístosvátostiamodlitbaOtčenáš,abysezdůraznilo,ženau‑ 
kaosvátostechjedůležitousoučástívíry.PředvýkladohříchuještěKa‑
nisiuspřipojilshrnutínaukytridentskéhokonciluoospravedlnění.
Důraznavírujepatrnýivúvodníchotázkáchkatechismu.Napřida‑

nouotázku„Cojehlavníčástíkřesťanskéhokatolickéhoučení?“odpo‑
vídákatechismus:„Víra.Neboťbezvírynenímožné,abysečlověkBohu
líbil,křesťanskyžilabylzbožný.Žid11.“64
Změněnézněníprvníhopřikázánínemohlopocházetzkatechismu

tridentského,protožetensedržíbiblickéhotextu.Nicméněučenítohoto
katechismumohlozměněnapomoct.Tridentskýkatechismustotižvy‑
světloval,žeprvnípřikázáníobsahujedvojí:příkazazákaz.Zatímcozá‑
kazzaznívávbiblickémtextuprvníhopřikázání,pozitivněsepřikazuje
víra,nadějealáska.65Kanisiustedyzformulovalpřikázánívěřit(přiká‑
záníprvníteologickéctnosti)podleMt4,10.PříkazvěřitvBohasetak
stal synekdochouproceléKrédoapotažmo icelé tridentskévyznání.
Toutovírousečlověkstávákatolickýmkřesťanem.
Nemělibychomalepřehlédnout,žezměnoupřikázánínedocházíjen

k jehozpřesnění,aletakékposunuvýznamu.VeStarémzákoněHos‑
podinnenařizovalIzraelivěřit,aležádalponěmvěrnost.OvířevBoha
nebylopochyb, jenseIzraelmuselrozhodnout,zdabudesloužitHos‑
podinu,nebonějakémujinémubohu.Samotnáexistencepřikázánívíru
vBohapředpokládá,protoženelzeočekávat, žebyčlověkposlouchal
někoho,vkohonevěří.VKanisiověformulaciDesateratakmůžemeza‑
slechnoutspíšhlaskatolickécírkve,kteránařizuječlověku,abyvěřil.

Závěr

Aťuž budemepříkaz věřit v Boha interpretovat jakkoliv, je nepo‑
chybné,žeza jehozařazenínazačátekDekaloguvůbecnemůžesvatý

63 Kobrannémupostojidobovýchkatechismůsrov.TomášPetráček,Církev, tradice, re-
forma: Odkaz Druhého vatikánského koncilu,Praha:Vyšehrad,2016,s.28.

64 Kanisius,Betbuch und Catechismus,nestránkováno.
65 Srov.Katechismus z nařízení sněmu Tridentského k pastýřům duchovním a z rozkazu Pia V. 

papeže římského na světlo vydaný,Praha:Náklademdědictvísv.Prokopa,1867,ČástIII,
hlavaII,otázkaIII,s.346.PředtímuVyznánívírysepřímomluvíopřikázánívěřit;
srov.Katechismus z nařízení sněmu Tridentského,částI,hlavaII,otázkaIII,s.14.
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Augustin.Cestunovéformulacipřipravilstředověkýzvyknahrazovat
zákazmodloslužbyrůznýmipozitivnímipříkazy,alebyltoažPetrKa‑
nisius,jezuitažijícídvanáctstoletípoAugustinovi,kdopoprvénapsal:
„VjedinéhoBohavěřitibudeš.“Učiniltakvněmeckémpřekladusvého
Nejmenšího katechismu,atozřejměroku1568,nejpozdějivšak1575.Od‑
tudseformulacešířilasrůznýmivydánímiapřepracovánímitohotoka‑
techismudoBavorska,dorakouskéhoškolníhokatechismuapřesjeho
českýpřeklad idočeského jazykovéhoprostoru.Protožekatechetická
výuka byla založena namemorování otázek a odpovědí, jednoduchá
„katechetickáformule“sevýborněhodilaamohlasepředávatzgenera‑
cenageneracinavzdorytomu,costálovBibli.
Změnatedyproběhlazdidaktickýchdůvodůazcelajistěnemělaza

cílzastřítpůvodnívýznampřikázání,kterébysekatolíkůmnehodilo.
Dokonce vychází z jiného biblického přikázání, které upravuje vztah
člověkakBohu.Návratkbiblickémuzněníbynicméněznamenalkrok
kjednotějakvrámcikatolickécírkve,takceléekumény.

“Thou Shalt Believe in One God”: 
The Anonymous Heritage of Canisius’ Catechisms

Keywords:Decalogue;FirstCommandment;AugustineofHippo(354–430);Canisius,Peter
(1521–1597);Catechism

Abstract:CzechCatholicsuseaspecialformofthefirstcommandmentoftheDecalogue,
whichcouldbetranslated“ThoushaltbelieveinoneGod”.Althoughitallegedlyorigi‑
nateswithAugustine,itisinfactamuchlatercompositionusedonlyintheCzechandGer‑
manversions.AninquiryrevealedthatitwasfirstusedbyPeterCanisiusintheGerman
versionofhisShortCatechism(probably1568,butat latest1575).Canisiusdaredtore‑
formulatethefirstcommandmentbecauseothershaddoneitbefore:usingeitheranother
biblicalcommandment“WorshiptheLordyourGod,andserveonlyhim”(Deuteronomy
6,13;Matthew4:10)oreventheshortsummary“unumcredasdeum”.Canisius’version
spread inmonotheisticEuropeas itwasmorecomprehensibleandeasier toremember.
ItwasincorporatedintotheAustrianGreat Catechism forschools(1777),whichwasalso
translatedintoCzech(1778).Fromthissource,Canisius’versionofthefirstcommandment
spreadintheCzechlanguagespace.
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