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Exorcismus z humenského rukopisu sborníku kázání a ponaučení
ze 17. století1
MRŇÁVEK, T.: Exorcism of the Humenné Manuscript Collection of Sermons and Explanations from the 17th
Century. Slavica Slovaca, 52, 2017, No. 1., pp 55-66 (Bratislava).
The presented study introduces the exorcism of the Humenné Anthology of Sermons from the 17th century. It is an
Old Church Slavonic text written in Cyrillic; so far its origin or any possible models were unknown. This study presents
new ﬁndings concerning the text and in parallel introduces another Cyrillic text, preceding in time, together with its
Greek original; this latter exorcism could inspire the writer of the ﬁrst one. The matter of exorcism and especially of an
exorcist is described in detail as well.
Exorcism, exorcist, possessed, liturgy.

Nedávno mě kolega Žeňuch upozornil na nesmírně zajímavý rukopis sborníku kázání a ponaučení ze 17. století z Humenného. Ten byl nalezen v roce 2011 v rámci terénního a archivního
výzkumu zaměřeného na shromažďování a evidenci doposud neznámých nebo ztracených cyrilských rukopisů v depozitáři Vihorlatského muzea v Humenném. Podle vročení na fol. 445v je
možné rukopis datovat k roku 1642 (#axm+v).2
Rukopis obsahuje kázání a ponaučení (homilie)3 na svátky a neděle liturgického roku podle
tzv. byzantského kalendáře. Kromě kázání, výkladů a perikop obsahuje na spodní části listů 443v
a 445v veršovaný text, který líčí zlé časy v tehdejším Uhersku.4
Obsahuje však také text zaklínání (exorcismu) na spodní části listů 443v–445v.5 Tento text
je formou lidového či paraliturgického exorcismu, který se má konat na přesně určeném místě,
které je zamořené nečistými silami. Exorcista se uvedenými formulemi pokouší vymítat zlé duchy působící ve dne, v poledne i o půlnoci, protože škodí každé lidské činnosti. Vzývání svatých,
Ježíše Krista a prostřednictví Kristova jména vymítá zlé duchy a posílá je do pekla (tartaru).
Exorcismus má zajistit ochranu konkrétního místa nebo lidského díla před vlivem zloducha.
Na závěr exorcismu je pouze incipit stichiry z 8. hlasu oktoichu Zri w6ruжi6e na di6åvola...6 Při
Mgr. Tomáš Mrňávek, D.S.E.O., Apoštolský exarchát řeckokatolické církve v České republice, Praha.
Příspěvek je součástí projektu APVV-14-0029 – Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia.
2
Žeňuch, P.: Источники византийско-славянской традиции и культуры в Словакии – Pramene k byzantsko-slovanskej tradícii a kultúre na Slovensku, Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae IV. Roma-Bratislava-Košice
2013, s. 432–433.
3
Např. Ponaučení na Sobotu o spravedlivém Lazarovi, Přepis: P. Žeňuch, c. d., s. 239–242.
4
P. Žeňuch, c.d., Faximil, s. 373; Přepis, s. 433.
5
Přepis: P. Žeňuch, c. d., s. 364–365.
6
P. Žeňuch, c. d. s. 451. Oktoich neboli osmihlasník je liturgická kniha rozdělená do osmi částí (period), které obsahují
kompletní oﬁcium jednoho týdne, které je zpíváno dle příslušného hlasu nebo modu. Těchto osm částí se pravidelně
opakuje: po skončení posledního hlasu hned následuje první a tak se postupuje celý rok. Každý den oﬁcia musí být vzat
z této knihy a řídí se pravidly uvedenými v typikonu (liturgický direktář), a to i tehdy, pokud dojde ke kombinaci s pevným svátkem (obsahuje minea) nebo s pohyblivým v době triodu (postní) nebo pentekostaria (velikonoční).
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edici textu tohoto exorcismu v závěru studie, jsme jej rozdělili na dva exorcismy, protože jsou
odděleny doxologií.7
Tento text exorcismu je také inspirovaný kanonickými texty, které se pokusíme identiﬁkovat.
Za kanonické texty považujeme liturgické křestní exorcismy, exorcismy nad posedlými a exorcismus démonickým působením zamořených obydlí, prostor nebo věcí. V této studii použijeme
také texty modliteb nad nemocnými a exorcismy ze Sinajského euchologia, tedy slovanského
hlaholského textu, jehož autorství je připisováno sv. Cyrilu a Metodějovi nebo jejich žákům a je
datován do 10.–11. století. Činíme tak proto, že s nemocemi, pro které jsou modlitby sestaveny,
se zde zhusta zachází jako s démony nebo nečistými silami, tedy se jedná o exorcismy.8
Prezentovaný exorcismus
Jedná se doposud o nestudované texty, u kterých nebyla prozatím nalezena předloha či originál. Při pozorném studiu byla pravděpodobně tato předloha nalezena, byť v jejích pozdějších
variantách, a to v díle ruského badatele Almazova Врачевальные молитвы: К материалам
и исследованиям по истории русского рукописного Требника.9 Text exorcismu se nachází
v příloze č. 37 na str. 146–148 (dále jen „ALM“). Almazov jej převzal z trebniku (sakramentáře)
z 16. století, který se nachází v Soﬁjské knihovně.10 Nachází se také v modernější edici velkého
trebniku z 19. století.11
Další slovanskou liturgickou knihou, kde se tyto texty nacházejí, je trebnik kyjevského metropolity Petra Mohyly († 1646), dále jen „MOG“.12
U MOG tento exorcismus tvoří součást velmi dlouhého obřadu exorcismu (308–385). Skládá
se z podrobných pokynů pro exorcistu (MOG 308–313), zvláštní doplňkové modlitby proskomidie,13 kritérií pro osoby vykonávající exorcismus (tedy od čteče po kněze), dále obsahuje
přípravné modlitby a žalmy, zejména však dvanáct úryvků z evangelií, kdy po prvních deseti
následuje vždy exorcismus. Zakončuje se vyznáním víry a tímto ponaučením: „Závěr modliteb
a exorcismů nad posedlým. Pokud démon nevyjde, i když se nad ním vše odrecitovalo, je třeba
vše opakovat, dokud nebude přemožen Kristovou silou a nevyjde. Když démon vyjde, má se
pokorně přečíst tato modlitba: ,Velebíme tě, opěvujeme tě, oslavujeme a vyvyšujeme mocnou
Doxologie (zvolání) běžně uzavírá modlitby byzantské liturgie a zpravidla oslavuje Boha ve třech osobách.
Euchologium Slavum (“Glagoliticus”) Sinaiticum: Sinaiticus sl. 37: X–XI s., fotograﬁe z rukopisu sa nachádzajú v práci Nahtigal R.: Euchologium Sinaiticum. Starocekvenoslovenski glagolski spomenik, Del (vol.) I fotografski posnetek
(Ljubljana 1941–1942), nad nemocnými: ff. 24a–51a, exorcismy: ff. 51a–56b; Frček J.: Euchologium Sinaiticum. Texte
slave avec sources grecques et traduction française, PO XXIV, 5 (Paris 1933), s. 708–773. Český překlad modliteb nad
nemocnými: Mrňávek, T.: Modlitby nad nemocnými ze Sinajského slovanského (hlaholského) euchologia. In: Kultúrna
identita gréckokatolíkov ve svetle cyrilo-metodského dedičstva II. Lichner, M., SJ – Marinčák, Š. – Žeňuch, P. (eds.),
Bratislava 2013, s. 31–76, texty modliteb: s. 65–76.
9
Алмазов, А. И.: Врачевальные молитвы: К материалам и исследованиям по истории русского рукописного
Требника, Одесса 1900. [Отдельный оттиск из журнала «Летопись Историко-филологического общества при
Императорском Новороссийском университете» за 1900 год. (Т. 8; Византийско-славянское отделение. Т. 5)].
10
Служеби. съ Требника ркп. XVI. в. Софийск. Библ. No. 869. л. 185–187 об. (гл. л). Tento text se bohužel nepodařilo opatřit.
11
Болшой Требникъ, Москва 1884, л. 177 об –178 об. Tento text se bohužel nepodařilo opatřit.
12
ЕВХОЛОГИОН або ТРЕБНИК митрополита Петра Могили, sv. III, Киïв 1646 (Фотопередрук Олекси Горбача:
Рим 1988), s. 366–370.
13
„Pane Ježíši Kriste, Bože náš, dobrovolným utrpením a životodárnou smrtí jsi vyprázdnil veškerou ďábelskou sílu
a zničil jsi jeho vládu, lidský rod jsi tak vysvobodil z jeho mučení a věrný lid sis přivlastnil. Přijmi tuto oběť za svého
služebníka <jméno>, a to skrze mne, tvého nedůstojného služebníka, který ji přináší, a zažeň od něho, úpěnlivě prosím,
veškeré ďábelské působení a uchovej ho od ďábelských škod, utrpení a násilí. Neboť tys osvoboditel, lékař a navštěvovatel našich duší a těl a tobě chválu vzdáváme na věky věků. Amen.“ MOG 314–315, cf. Mrňávek, T.: Exorcismy
a exorcisté v byzantské tradici, Parrésia. Revue pro východní křesťanství, 2013, 7, s. 77.
7
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a velkolepou sílu tvé moci, Pane Bože Otče všemohoucí…‘“ Jedná se o děkovnou modlitbu za
vysvobození od nečistého ducha, s prosbou o přebývání dobra a pokoje Božího Syna a o posilu
Ducha svatého, aby očištěný vždy plnil Boží vůli.14
Prezentovaný exorcismus rozdělený pro naše účely na dva exorcismy, následuje po devátém
úryvku z evangelia.
U ALM a MOG jsou tyto exorcismy v záhlaví připisované sv. Cypriánovi:15 Молитва над
бснным священномоученика Кпреяна (ALM 146, MOG 366). ALM i MOG před těmito
exorcismy vkládají ještě krátký kanonický exorcismus, užívaný v tištěných řeckých i slovanských liturgických knihách:16 VEpikalou,meqa, se de,spota, Призываєм т, владыко. Jeho český
překlad zní:
„Vzýváme tě, nejvyšší Pane, Bože vševládný, nebeský, prostý veškerého zla, králi pokoje,
vzýváme tě, stvořiteli nebe i země, ty jsi α a ω, počátek a konec, ty jsi dal lidem, aby jich byli
poslušni živočichové čtyřnozí a nerozumní, neboť tak jsi, Pane, přikázal; vztáhni svou mocnou
ruku a své svaté rameno z výsosti a shlédni svou tváří na toto své stvoření a sešli mu anděla
pokoje, anděla moci, strážce duše i těla, jenž pohrozí a vyžene z něho každého zlého a nečistého
démona. Neboť ty, Pane, jsi jediný nejvyšší požehnaný vševládce na věky věků. Amen.“17
Texty modliteb obsažené v ALM i MOG jsou výrazně delší. Jsou také v porovnání s humenským textem v opačném pořadí, po exorcismu Призываєм т, владыко následuje blok 15–31
a pak teprve blok 1–14.
Tímto však naše bádání nekončí. Staroslověnské liturgické texty se zpravidla překládaly
z řečtiny nebo byly řeckými texty inspirovány. To platí i pro humenský rukopis, pravděpodobněji však tímto způsobem přímo vznikla jeho předloha.
V jiném díle ruského badatele Almazova Чин над бесноватым. Памятник греческой
письменности XVII в.18 (dále jen „ZAK“) se nachází výchozí možný originál těchto modliteb. Tento autor vychází z řeckého rukopisu z kláštera Filotheu na hoře Athos Filotheu 186 ze
17.–18. století.19 Tento rukopis se bohužel ztratil a badatel Delatte jej při svém pobytu v roce
1939 na hoře Athos nenalezl. Almazov jej však také nedržel v ruce a použil pouze kopie, které
mu pořídil jeden z místních mnichů.20
Část tohoto rukopisu z 18. století obsahuje náš první exorcismus: 1–14 (ZAK 54–55). Je
vložen v obřadu pro uzdravení každé nemoci a nad posedlým ( vAnagnwstikw/n pollw/n pa,ntwn(
MOG 385, cf. T. Mrňávek, c. d., s. 76–82.
Cyprián, biskup Antiochie v Pisidii, umučen za Diokleciána v roce 304.
16
V řeckých edicích bývá na šestém místě (exorcismů bývá sedm). Řecký text: Goar, J.: Euvcolo,gion sive Rituale Graecorum complectens ritus et ordines Divinae Liturgiae, ofﬁciorum, sacramentorum, consecrationum, benedictionum,
funerum, orationum & c.cuilibet personae, statui, vel tempori congruos, juxta usum Orientalis Ecclesiae […] editio
secunda expurgata & accuratior, Venice, 1730 (reprint: Graz, 1960), s. 582; Euvcolo,gion to. me,ga, vyd. S) Ze,rboj(
Beneti,a, 1891, s. 153 (odkazy na další řecké edice in: Arranz, M.: Исцеление Души и Тела. Таинство Елеосвящения
и другие терапевтические и разрешительные молитвы и чины Византийской Традиции: Исторический опыт,
Рим, 2001, s. 77); staroslověnský text vydaný pro katolíky byzantské tradice v Římě (Тre’bnikß, ça’st´ på’taå (díl V.)
i˛ poslédnaå (Пo blagoslove’nïü svåtéi˘‚agΣ rímskagΣ a˛po’stol´skagΣ presto’la , РИМЪ, Вß t√Ôpografïi kr√Ôptoferra’tskïå
o˛bi’teli, 1943, s. 147–148). Pravoslavný trebnik: MOG, s. 366 a odkaz. Viz Требник, Москва 1855, in: Arranz, M.:
Исцеление Души и Тела. Таинство Елеосвящения и другие терапевтические и разрешительные молитвы и чины
Византийской Традиции: Исторический опыт, Рим, 2001, s. 77.
17
T. Mrňávek, c. d., s. 94.
18
Алмазов, А. И.: Чин над бесноватым. Памятник греческой письменности XVII в., Одесса 1901.
19
Katalogizovaný in LAMBROS, Sp. P.: Catalogue of the Greck manuscripts on Mount Athos, sv. I (Cambridge 1895),
pod číslem 1950 (186), s. 164. Cart. 8. XVII. XVIII.: I. Euvcolo,gion) a ,) vAkolouqi,a eivj avsqenou/ntaj kai. eivj pneu,mata
avka,qarta meta. shmei,wn tinw/n evxorkistikw/n.
20
Delatte, L.: Un ofﬁce byzantin d’exorcisme (Ms. de la Lavra du Mont Athos, 20), Bruxelles, 1957, s. 4–5, poz. 1–3.
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eivj pa/san avsqe,neian avnqrw,pou kai. eivj daimonizo,menon).21 Ten je rozdělen do dvou částí. Pro
naše bádání je stěžejní druhá, která je připisována sv. Řehořovi Teologovi (ZAK 45): vAforkismo.
j tou/ evn a`gi,oij patro.j h`mw.n Grhgori,ou tou/ Qeolo,gou( wvfe,limoj eivj avsqenou/ntaj. Pod tímto
nadpisem následuje rubrika, kde se popisuje, že jde o exorcismus a amulet, který rozvazuje čáry
a pouta, závist, soužení a bolesti, veškeré vědomé i nevědomé zlo. Čímž tedy naznačuje, že se
jedná spíše o apokryfní nekanonický text. V následujících třech exorcismech ﬁgurují různí svatí
jako ochránci před zlem. V druhém exorcismu (Ku,rie aivw,nie( evn ovno,mati th/j a`gi,aj Tria,doj)
se zdůrazňuje činnost Ježíše Krista, pak Bohorodičky, andělů, evangelistů, apoštolů, mučedníků,
pastýřů, učitelů církve atd.
Na konci tohoto druhého exorcismu, který je ukončený doxologií, plynule navazuje náš první
exorcismus (ZAK 54), ale není oddělen důležitým liturgickým hlasitým zvoláním, které zpravidla pronáší jáhen: Prosme Pána (Tou/ Kuri,ou dehqw/men). Na který lid někdy odpovídá zvoláním
Pane, smiluj se (Ku,rie evle,hson).
Toto zvolání vždy upozorňuje věřící, že se jedná o důležitý moment v bohoslužbě, kdy se
mají všichni ztišit a naslouchat hlasité modlitbě, která je vyhrazena knězi. Jde o analogii k římskému oremus (modleme se) před různými stěžejními modlitbami.22
Exorcismus začíná takto: „A ty duchu zlý a nečistý“ (Kai. su,( pneu/ma ponhro.n kai. avka,qarton), a je uzavřen doxologií: [Oti auvtw/| diame,nei h` do,xa( tw/| Patri.(…
Další část rukopisu Filotheu 186 ze 17. století obsahuje náš druhý exorcismus 15–31 (ZAK
71–73). Je vložen v poměrně dlouhém obřadu pro nemocné a pro mající nečisté duchy ( vAkolouqi,a eivj avsqenou/ntaj kai. eivj pneu,mata avka,qarta).23 Obřad začíná žalmy č. 101, 5, 16, 19, 24, 27,
37, 39, 43 a 48. Následuje modlitba nad nemocným a evangelium Mt 17,14–23 a pět exorcismů,
kdy první v sérii je exorcismus, který se nachází jako druhý v křestních obřadech. Poté je vloženo upozornění: „Když ti démon odpoví a řekne, že je duší zemřelého, nevěř mu, ale trvej na tom,
aby ti řekl jméno, které měl před svržením s nebes a do jakého řádu andělů patří. Zeptej se na
jméno jeho představeného, a proč se usídlil v těle, a nedovol mu, aby vyšel bez tvé vůle, ale dal
znamení, že vychází, a zanechal nemocného v tom stavu, než do něho vstoupil.“
Následují dva exorcismy. V prvním jsou jmenovány části těla, ze kterých má démon vyjít. Další
rubrika upřesňuje, aby nemocný vstoupil do presbytáře (eivj to. a[gion bh/ma) a kněz bere svaté dary
(Eucharistii) a modlí se exorcismus a doslova proklíná Eucharistií démona a zahání ho do věčného
ohně.24 Může jej pronést i vícekrát. Lze upozornit, že vstup do presbytáře či svatyně byl pouze pro
vysvěcené služebníky a laikům byl zapovězen.25 Ženy nemohly pobývat ani na území kláštera.26
Patrně se jedná o přesný opis rubriky bez ohledu na místo, kde byl sepsán, protože je vyloučena
přítomnost žen na hoře Athos.27 Tedy obřad se zcela jistě konal před svatyní, před ikonostasem.
Následuje devět evangelií, po kterých jsou vloženy exorcismy a žalm 58. Následují modlitby,
kdy kněz bere kříž a žehná nemocného na čele, prsou a znovu třikrát na čele.
ZAK 42–55.
Cf. Mateos, J.: La célébration de la parole dans la liturgie bizantine, OCA 191, Roma, 1971, s. 31–32.
23
ZAK 56–96.
24
ZAK 66–67: tw/n avcra,ntwn musthri,wn tou/ a`gi,ou Sw,matoj kai. Ai[matoj tou/ Kuri,ou h`mw/n vIhsou/ Cristou/\ evgw. o` (dei/
naj) i`ereu.j katara,ssomai kai. avfori,zw kai. katadika,zw( kata. th.n deqei/sa,n moi evxousi,an( eivj th.n li,mnhn tou/ puro.j.
25
Cf. kán. 69, Trulánského koncilu: Joannou, P.-P.: Discipline générale antique (IIe-IXe siècles). I/1. Les canons des
conciles œcuméniques, Grottaferrata 1962, s. 207; pouze pro vysvěcené osoby, cf. Simeon Soluňský: De sacro ordine
sepulturae, PG 155, 680D.
26
Ruggieri, V.: Byzantine Religious Architecture (582–867): Its History and Structural Elements, OCA 237, Roma
1991, s. 107.
27
Müller, A. E.: Hora Athos. Dějiny mnišské republiky, Červený Kostelec: Pavel Mervart 2013, s. 36.
21
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Poté se exorcista má ptát ducha na jméno, jak dlouho se skrývá v nemocném, jakého je
řádu andělů, na jméno jeho představeného, kde byl před tím, než vstoupil do nemocného,
kdy vyjde a jaké dá znamení, a tehdy ho má propustit (démona). A rubrika pokračuje: „Když
neodpoví, vezmi oheň s požehnanou sírou [kadidelnici?] a okuřuj, dokud ti nepoví pravdu.
Vymítej ho, aby ti neškodil.“ Po modlitbě Páně a Zdrávas Maria kněz bere kříž, žehná nemocného a pronáší známou modlitbu: „To je kříž Páně, prchněte nepřátelské síly, neboť vítěz je
lev z Judova pokolení, Pán a Bůh náš Ježíš Kristus, který překonal a potřel vaši nemohoucí
sílu.“28 Dále žehná různé části těla. Modlí se modlitbu Páně a Zdrávas Maria. Poté se má
znovu ptát na jméno démona, a pokud není vyjeveno, vše se opakuje. Pokud jej vyjeví, má
se napsat na papír a rozdělat nový oheň a ten očistit přiloženým exorcismem a papír spálit.
Pokud je více démonů, je třeba všechna jména napsat na papír a spálit před nemocným. Pokud byl exorcismus úspěšný, má být slyšet úpění démonů, protože tento oheň je předobrazem
věčného ohně.
Následují ještě modlitby, kterými si exorcista vyprošuje ochrannou pečeť archandělů k danému exorcismu. Kněz je rovněž nabádán, aby se nebál a vše konal mužně a silně.
Náš druhý exorcismus se nachází v sérii devíti evangelií, a to po čtvrtém evangeliu (Lk 24,12–
35). Kdy nejprve je vložena varianta třetího křestního exorcismu a pak následují dva exorcismy.
Oba dva obsahují části studovaného exorcismu, ale stěžejní je první (ZAK 71): ~Orki,zw se kata.
tou/ Qeou/( pneu/ma avka,qarton( fobhqh/nai to. o;noma tou/ Pantokra,toroj
Shrnutí
Humenský exorcismus s ohledem na popisované exorcismy je patrně vytržen z kontextu nějakého rituálu, protože mu nepředchází žádné žalmy ani modlitby nebo exorcismy; není také
uzavřen žádným obřadem, ale jen odkazem na stichiru29 deváté písně osmého hlasu nedělní utreně:30 Zri w6ruжi6e na di6åvola dal esi nam. Text stichiry zní takto: „Господи, ороужїе на дїавола
крестъ твой далъ еси намъ: трепещетъ бо и трсетс, не терп взирати на силoy егω:
якω мертъвы возставлетъ, и смертъ oyпраздни. Сегω ради покланемс погребенїю
твоемoy и востанїю.“ Důvodem je zřejmý exorcisační obsah stichiry zdůrazňující sílu Kristova kříže před kterým se třesou démoni a nesnesou jeho sílu, která křísí mrtvé a ruší smrt. Tento
text stichiry se nám u jiných exorcismů nepodařilo zatím nalézt.
Autor humenského textu mohl mít pod rukou soﬁjský text z 16. století (ALM), případně jiný
text, ze kterého byl tento sestaven. MOG u sebe mít nemohl, protože ten vychází až v roce 1646,
tedy čtyři roky po kompilaci humenského textu. Opačné pořadí modliteb snad mohlo být způsobeno náhodným přehozením listů, např. díky špatné vazbě, kdy se pak uvolněné listy vložily zpět
do svazku v opačném pořadí. Případně mohl někdo tyto listy vytrhnout a k autorovi humenského
rukopisu se dostaly v opačném pořadí a takto je opsal.

MOG 339; objevuje se i v římském rituálu: „Ecce Crucem Domini, fugite, partes adversae. Vicit leo de tribu Juda, radix
David.“ Viz Rituale Romanum Pauli V … jussu…, Pii Papae XI…, 1614, 1925, s. 272; cf. ARRANZ, M.: Исцеление Души
и Тела. Таинство Елеосвящения и другие терапевтические и разрешительные молитвы и чины Византийской
Традиции: Исторический опыт, Рим, 2001, s. 285.
29
Stichira (στιχηρόν): Tropar, který se zpívá po každém verši žalmu. Je to verš církevního původu a je připojován k verši
biblickému. Takto bývají zvláště pojmenovávány tropary, které doprovázejí jisté verše žalmů v nešporách: Žl 141, 129 a
116. Taft, R. F.: Stručné dějiny byzantské liturgie. Refugium Velehrad-Roma s.r.o., 2011 (přeložil Tomáš Mrňávek, druhé
revidované vydání), s. 84.
30
Ranní liturgická modlitba.
28
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Modlitby jsou umístěny na spodní části listů. To lze vysvětlit také tím, že papír a vůbec psací
materiál byl velmi drahý,31 tedy se využívala každá volná plocha bez ohledu na to, že texty spolu
zcela nesouvisely.
Zda se tento „humenský“ exorcismus v praxi používal, nedokážeme říci, protože se zachoval
v rámci sbírky kázání, a to ještě na spodním okraji listů. Pokud by se zachoval v rámci nějakého
trebniku nebo jiné liturgické knihy, dalo by se hovořit o jeho případném liturgickém použití.
Avšak v tomto případě se domníváme, že se zachoval jen jako jistá zajímavost, kterou nějaký
kopista zaznamenal.
Edice textu
Jedná se v podstatě o dva exorcismy, protože každý z nich je zakončen doxologií oslavující
Boha a obligátním amen. Obdobná doxologie běžně uzavírá modlitby byzantské liturgie a zpravidla oslavuje Boha ve třech osobách.32
První, kratší exorcismus jsme rozdělili do 14 částí (č. 1–14). Druhý, delší, do 17 částí (č.
15–31).
Nejprve je vždy citován text humenského exorcismu, po něm je staroslověnský text Almazův
(ALM) z 16. století a Mohylův (MOG) z roku 1646 a nakonec řecký text v prvním exorcismu
z 18. století a v druhém exorcismu ze 17. století.
I.
exorcismus
1 Zaklinaú… tå… g+mь nš0iM ðs0 xoM ty dš+e lukavy§ i6 neèisty§ dai6 slavu i6meni6 st+omU, i6meni sn+a bж+iå6
ALM 147/6: ¢ ty dš+e lukavyj i dai8 sl$vu i6menð ego
MOG 368: I¥ tý du´še lukávyj, a…òe i6 nexot±@ vozdáжdq slávu I¥meni@ st+o´mU e2gw@
ZAK 54 (72): Kai. su,( pneu/ma ponhro.n kai. avka,qarton( do.j do,xan kai. latrei,an tw/| ovno,mati auvtou/
2 ß ïlUèi…så6 ï sozdaniå… segw6 ß ani6 sniM byti§, a6ni6 sloжi…ti6 så6 nemoжešq; dai6 slavu i6meni gn+ú,
ALM 147/19: ïlUèisä ï sozadnða sego. nð s niM åsti. ni sloжnU byti s niM, no dati slavu i slUжbU
MOG 368: ïluèi´sä U¨strani´sä i6 i6zyjdi@ du´še lukávyj, i6 dáжdq slávu Bv+i
ZAK 54: cwri,qhti ou=n eva.n ei= pneu.ma ponhro.n( kai. do.j do,xan kai. latrei,an tw/| ovno,mati auvtou/
3 i6meni6 st+omu ego ß
ALM 147/20: imenð st+mU ego
4 Zakli…naú… tå… beZwbraznw… na zlw…bu sw…trhteni6å…, i6 padenie ß
ALM 147/21: zaklinaú tä vsewbraznoe na zlobu strenðe napadenðe
MOG 369: Zaklináú tä vsew´braznoe na zlostrhténðe, i6 napadénðe
ZAK 54: ~Orki,zw se pa/n mo,rfwma evpiski,asma(
5 A«òe esi6 dnevnyi6; i6li polUdeN‘ny§, i6li polunoè‚ny§, ïi6di6 i6 ïluè‚så… ï sozdaniå6 sego,
ALM 147/21: dn+evnoe i poludnevnoe i polu(no)ònoe. idhжaòe sei. ïluèisä ï sozdanða sego
MOG 369: dnévnoe i6 polu´dennoe i6 polu´noònoe, i6déжe a…òe esi@. ïluèi´sä ï sozda´nðä segw@
ZAK 54: h; h`merino.n( h; e`sperino,n( h; mesonuktiko.n( cwri,qhti pneu.ma ponhro.n avpo. tou/ pla,smatoj tou,tou(
31
Pro představu viz kapitolu o výrobě a ceně euchologia ve středověku: Mrňávek, T.: Sinajské slovanské euchologium.
Vznik, autorství a struktura. In: Význam cyrilometodějství pro integraci slovanských národů do evropských struktur. Klobušický, J. (ed.). Praha: Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v České republice. 2009, s. 15-38, zde s. 23-25.
32
Tímto se mimo jiné reagovalo na rozličné hereze popírající božství osob, např. ariánství.

60

6 nemoжeжq så6 U nem‚ U6tai6ti6 a6ni6 stvorhnú… bж+emU škodi6ti6;
7 Zaklinaú tå… preDi6duòi6mq UtveRditi6 nb+o i6 zeMlú6, i6 sudi6ti6 Usemu rw…du, spraveDli6vyM i6 grhšnyM
ALM 147/24: Zaklinaú tä prðidUšiM Utverditð prstlq meжú nb+omq i zemlú. sudðti vsäkomu
rodu grhšnyx UжnðkoM.
MOG 369: Zaklina´ú tä grädu´òiM U¥tverdi´ti prsto´lq méжdu nb+omq i zemléú, i6 sudi´ti vsemu@
ro´du èlèskomu, prvdnymq жe i6 grh´šnymq.
ZAK 55: ~Orki,zw saj kata. tou/ evrcome,nou ph/xaj bh/ma avname,son ouvranou/ kai. gh/j( kri/nai zw/
ntaj kai. nekrou.j( kai. pa/n ge,noj avmartwlw/n pantoi,wn kai. katacqoni,wn)
8 ß ty dš+e lukavy§ i6 neèisty§ Uboi6 så6 i6meni st+ogo ego ß
ALM 148/1: I ty@ dš+e neèistyj Ubois imenð st+go ego i ïidi ï sqzdanða sego
MOG 369: Ty@ U…bw dš+e neèi´styj, u¥bo´jsä I¥meni@ st+a´gw e2gw@, i6 ïidi@ ï sozda´nðä segw@:
ZAK 55: Kai. su. pneu/ma ponhro.n( fobh,qhti th.n kri,sin tou/ Qeou/
9 U6boi6 så6 grw6mu boжi…å… eжe so gnhvoM voZgrymitq tobh i6 U6godnikoM tvoImq grhšni6koM ß
10 UboI så og‚nå vseå6duòago UgotovaNnago tebh og‚nь shkRU peKlw ß
ALM 148/2: Uboisä wgnä negasimago. Uboisä roda wgnenago vseådUòago. Uboisä Ugotovavšago tebh wgnь i shrU i peklq gubitelevi.
MOG 369: ¹¥bo´jsä o2gnä@ neugasa´emagw. U2bo´jsä ro´dstva o…gnennagw vsepoäda´úòagw: ¹¥bo´jsä
U2gotova´všagw tebh@ o…gnь i6 жu´pelq i péklo i6 gubi´televi:
ZAK 55: fobh,qhti to. pu/r to. a;sbeston( fobh,qhti to.n evpitimh,santa se. pu.r( fobh,qhti th.n ge,ennan tou/ puro.j tou/ pamfa,gou( kai. qei,w| evn tw/| palamnai,w| kai. avsfa,ltw|)
11 U6boI så ðw…anNa å6všago så… na rhch \ðwdRansth ß egda vhdhli6 rhki U4tupi6li… så6 ß
ALM 148/4: i Ubojsä åvlьšlgos iwannu na rech ierdansthj. egoж vðdhvši rhka Ustropisä.
MOG 369-370: ¹¥bo´jsä å2vlьšagosä Їwannu na rhch@ Їwrda´nsthj, e¨gw´жe vídhvši rhka@ U¨boä´sä,
i6¨ U¨stupi@, i6¨ vqzbratísä vospä´tq:
ZAK 55: fobh,qhti to.n ovfqe,nta vIwa,nnhn evn tw/| potamw/| vIorda,nh|( o[n ivdw.n o` potamo.j avnecw,rhsen
eivj ta. ovpi,sw)
12 a… ty dš+e lukavyI ïstupi6 ï sozdani…å6 sego ß
ALM 148/6: i ty dš+e lukavy@ Ubo(i)sä ïstupð ï vsego sozdanða sego.
MOG 370: i6¨ ty@ du´še luka´vyj U2bo´jsä, ïstupi@ i6¨ U2strani´sä ï sozda´nðä segw@.
13 Zaklinaú… tå w6dhåI så6 svhtwM å…ko ri…zw…ú… †dema bes‚meRtnagw… ß
ALM 148/6: zaklinaú tä wdhúòagos svhtoM åko rizoú. edæ¡nq imha besmrьtstvo.
MOG 370: Zaklina´ú tä w2dh´úòimsä svh´toM å2ko ri´zoú, e2dinh´mq i2mh´úòiM bezqsmr+tðe:
ZAK 55: ~Orki,zw se … kata. avnabalome,nou fw/j w`j i`ma,tion( tou/ mo,nou e;contoj avqanasi,an(
fw/j oi=kon avpro,siton)
14 å…ko tomU podobaeʺ vså…ka èestь sláva i… pokloneni…e ß ïc+u i6 st+omu dx+u ß i6 nn+h i vsegda i vo vhkoM Ami6nь ß
ALM 148/7: åko tomu podobaeʺ vsäka sl+va èstь i poklonänðe wc+u i6 sn+U i st+mu dx+U nn+h i prsno i6 v vhk.
MOG 370: Tomu´ bo podobáetq vsä´kaä sláva, èstь, i6 poklonénðe Ïc+u@, i6 sn+u, i6 st+o´mu Dx+u, nn+h
i6 prsnw, i6 vq vh´ki vh´kwvq, Ґmínь.
ZAK 55: [Oti auvtw/| diame,nei h` do,xa( tw/| Patri.( kai. tw/| Ui`w/|( kai. tw/| `Agi,w/| Pneu,mati( nu/n kai.
avei.( kai. eivj tou.j aviw/naj tw/n aivw,nwn) vAmh,n)
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II. exorcismus
15 Zakli6naú… tå… dš+e neèi4ty, i6 nepri6åz… ny vsedeRжi6telem‚ gm+q nš+iM ƒs+m‚ xt0oM
ALM 146/9: Zaklinaú tä dš+e neprðaznenyj vsedrqжiteleM.
MOG 366: Zaklina´ú tä du´še vraжdebnyj, vsederжi´telemq Bg0mq.
ZAK 71: ~Orki,zw se kata. tou/ Qeou/( pneu/ma avka,qarton( fobhqh/nai to. o;noma tou/ Pantokra,toroj
16 Zakli6naú6 tå… w…жi6viV‘šemu èl+vka ß i6 daRovaV‘šemu жi…voʺq vhèny§ ß
ALM 146/9: Zaklinaú tä, dx+q vodxn+uvšiM èl+kom жivot vhènyi egoж strašno nevozmogaet
Usta èl+ka izgltia.
MOG 366-367: Zaklina´ú tä dx+omq, vqdxnu´všimq èl+kwmq жivo´tq vh´ènyij, e¨go´жe I6mä@
strášnw, i6 U¨sty@ neizgl+ánnw.
ZAK 71: vExorki,zw se kata. tou/ Qeou/ tou/ evmfusi,santoj to. pneu/ma eivj avnqrw,pou zwh,n(
17 I6må… gd+ne straÍ‘noe egoжe i6 vhtrove po4lušaúʺ, i6 st+yI boå…t‚så6 i6 agg+li6, i6 ar‚xaN‘geli6 strax‚mq
ALM 146/10: egoж strašno nevozmogaet Usta èl+ka izgltia.
MOG 366-367: e¨go´жe I6mä@ strášnw, i6 U¨sty@ neizgl+ánnw.
ZAK 71: ou- to. o;noma me,ga kai. fobero.n kai. proskunhto.n evn pa,sh| kti,sei)
18 w…derжimi6 trepeòutq nepre4taN‘no vopiú…òe, i6 vozyvaúòe: st+q st+q st+q gd+ь sava w…nq,
19 I6 ty dš+e neèi4ty§ i6 lú6kavy Uboi… så6 w…gnå6 shèRistago muky peKla vhÇ‘nogo tobh zgotovaN‘nago i6 vshm‚
grhšnyM i vaM samyM ß
20 Zakli6naú tå dx+U neèi4styI gd+emq nš+iM; gdy pri6det‚ sudi6ti6 všiʺky narody i6 tobh ß
ZAK 71: vExorki,zw se kata.))) a;crij ou- e;lqh| o` Ku,rioj kri/nai zw/ntaj kai. nekrou,j)
21 Oãboi6så6 ïi6di6 ï soZdani6å… sego: egoжe pri6šestvieM sln+ce skoro poide na zapaD a zvhzdy na zeMlú6
ALM 146/12: emUж åvlьšusä sl+nce peboжitь na zapadq, i zvhzdy spadutq na zemlú
MOG 367: e¨mu´жe å…vlьšUs sl+nce pebhжi´tq na za´padq, i6 zvh´zdy spa´dutq na´ zemli,
22 spadutq so nb+sq; a vo4plaèut‚så… plemena ko plemenoM, lú…di…e ko lúdeM:
ALM 146/13: i vosplaèútьs plemena plemenoM, i lúd lúdemq.
MOG 367: i6 vospláèutsä vsä plémena plemena i6 lú´dðe.
23 Zaklinaú6 tå… sošeDšiM vo prei4poDnåå strany zeMlå; i6 sú…meRšiM vrata pekeLnaå…; i6 smRtiú6 svw…eú6
ALM 146/13: Zaklinaú tä sšedšiM vq dolnää èisti. zemlä. i razvergšim. tverdya berea.
i razrhšivqšiM bolhznð sm+rtnya.
MOG 367: Zaklina´ú tä sqòédšimq vq do´lnää stra´ny zemlä@, i6 rasto´rgšimq tvérdyä bérðä,
i6 razdruši´všimq bo´lhzni smértnyä,
ZAK 72: vExorki,zw se kata. tou/ kataba,ntoj eivj ta. katw,tera me,rh th/j gh/j( kai. suntri,yanta
ta.j pu,laj tou/ a[|dou(
24 vhèqnú…ú… smRtь popravšiM i6 blagovhstiVšiM patriåRxwM zmeRtvyX voskresenð‡ ß
ALM 146/15: i razrhšivqšiM bolhznð sm+rtnya. i bl+govhstivqšiM patrðärxwmq izq mertvyX
voskresenð‡.
MOG 367: i6 razdruši´všimq bo´lhzni smértnyä, i6 bl+govhsti´všimq patrða´rxwm i6zq mr6tvyX
voskresénð‡.
25 Zakli6naú… tå xodi6vši6m‚ po morú… i6 Ukroti…vši…m‚ vw…l‚ny moRski…å… i6 zaprhti6všiM vhtroM ß
ALM 146/16: Zaklinaú tä xodðvšiM po morú i UkrotivqšiM volny ego.
MOG 367: Zaklina´ú tä xodívšimq po mo´rú, i6 U¨krotívšiM vw´lny e¨gw@.
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26 Zaprhòaú… ti6 strastmi6 sps+itela gd+a nš+ego ƒs+ x+a Uboi6så6 ß ïi6di6 vo svoi tartaR i6deжe muka neskonèena w…genь neUgasimy èeRvь neUsypaemyI:
27 Zaprhòaú… ti6 pokazavšiM så… na gorh si6nai…sko§ glagolavši6mq moIsew6vi6 i6 aronovi6 i6 å6v‚šiM så…
ALM 146/20: Zaklinaú tä sšedšimq na sinajskuú goru. i gl+avšiM moishwvi i aronu.
i åvlьšiMsä ix.
MOG 367: Zaklina´ú tä sošédšimq na sinájskuú goru@, i6 gl+a´všimq sq Moæ~séwM i6 Ґárwnomq,
i6 å…vlьšimsä i…ma.
ZAK 71-72: vExorki,zw se kata. tou/ kataba,ntoj evn o;rei Sina/| kai. lalh,santoj tw/| Mou?sh/| kai. vIhsou/
tou/ Nauh/ kai. vAarw.n( kai. ovfqe,nti)
28 vo kupi6nh vo plameN‘noM ogni6, vo stolph oblaènoM ß
ALM 146/21: vo plamen ognh i vo stolph oblaènh.
MOG 367: vq plámeni o…gnennomq, i6 vq stolph@ o…blaènoM.
ZAK 72: evn flogi. puro.j evk th/j ba,tou)
29 Zakli6naú6 tå i6zveDšiM lúdi6 svoå… iZ zeMli egipeckiå…, davšemu vodu i6z kamene sladkuú… piti6, prevRativšomu vodu vo krovq ß
ALM 146/22: Zaklinaú tä izveDšiM lúdi ï zemlä egipetskiå i davšu is kamen sladkuú vodu piti
i prevrativ vodu vo krovq.
MOG 367: Zaklina´ú tä i6zvédšimq lú´di svoä@ ï zemlä@ Е^gæ´petskðä, i6 dávšiM i…mq i6sq kámene
sládkuú vo´du pi´ti, i6 pretvorívšimq vo´du vq kro´vq.
ZAK 72: vExorki,zw se kata. tou/ evxagago,ntoj to.n lao.n auvtou/ evx Aivgu,ptou( kai. de,dwken auvtoi/j
gluku. u[dwr piei/n)
30 Zakli6naú… tå… porazi6všemu vƒ+ i6stoènik‚ v‚ egi…pth, zaklinaú… tå… porazivšemu sodoM i gomoR zavUlona e+: (?) graDnyå… w…do8divšemu w…gnь so nb+se gradom‚ ß
ALM 146-147/23-2: Zaklinaú tä poraжšiM vƒ+ istoènðka moæ¡seomq vq egæpth. zaklinaú tä poraжšiM sodoma i gomora arala i gavala i zavulona pätgradnya i odoжdivšiM ogneM s nebesð i gradoM.
MOG 367-368: Zaklina´ú tä kaznívšimq e6gæ´pta mwæ~séwmq porazi6všemu desä´tðú å…zvq. Zaklina´ú tä porazi´všimq pervénca e6gæ´petskðä. Zaklina´ú tä popalívšim Sodw´mu i6 Gomw´rru,
i6 pätь grádwvq i…nyxq w6doжdénðemq sq nb+se@ o…gnennagw gráda.
ZAK 71: `Orki,zw se kata. tou/ Qeou/( tou/ stre,yantoj So,doma kai. Go,morra kai. Sabbai?taj
po,leij tw/n evqnw/n kai. bre,xantoj eivj auvtou.j pu/r evx ouvranou/)
31 Zaklinaú tå6 si6dåòiM na prestolh slavy, w6g‚nь tekuòe preD nim‚, preD niMжe stanutq tmy tmami
#a+ #a+mi6 agg+li6 ar‚xangeli6 seraüimi6 poú6òe st+q st+q st+q gd0ь savaw…fq i6spolnь nb+o i6 zeMlú slavy ego
blagosloveN esi vo vhki6 amiN‘ ami6nь ß
ALM 147/2: Zaklinaú tä shdäòiM na prestolh sl+vy. i ognú tekuòu preD niM, preD niMжe stanUt
tqmy tqmi angl+q. i arxagg+lq. Seraüðmq vopðúòe st+q st+q st+q g0ь savawÑ ispolnь nb+o i zemlú
slavy tvoea. blagoslovenq e¥ vo vhky aminь.
MOG 368: Zaklina´ú tä shdä´òimq na presto´lh slávy, predni´mq жe o…gnь teèétq, i6 e6mu´жe
predstoä´ntq tmámi temq Ґgg+lq, i6 tísäòami tísäòa Ґrxágg+lq, i6 Seraüi´mi vopðú´òði, st+q, st+q,
st+q Gd0ь Savaw´Ñq, i6spolnь nb+o i6 zemlä@ slávy tvoéä, blagoslovénq e¥si@ vq vh´ki, Ґmínь.
ZAK 72 (73): vExorki,zw se kata. tou/ kaqhme,nou evpi. puri,nou qro,nou do,xhj auvtou/( kai. pro. tou/
bh,matoj auvtou/ potamo.j puro.j evklu,sei( ou- pareisth,keisan cilia,dej vArcagge,lwn( ta. poluo,mmata
Ceroubi.m kai. ta. e`xapte,ruga Serafi.m( kekrago,ta kai. le,gonta\ a[gioj( a[gioj( a[gioj( Ku,rioj Sabaw.q( plh,reij o` ouvrano.j kai. h` gh/ th/j do,xhj sou\ o` w;n euvloghto.j ei= eivj tou.j aivw/naj) vAmh,n)
Zri w6ruжi6e na di6åvola dal esi nam (sic). Roku #axm+v (1642)
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Některé slovesné formy ze starobylých a kanonických (užívaných) liturgických textů
H
K

Humenský rukopis (vždy první řádek za číslicí této studie).
Křestní obřady, číslice odkazuje na 1, 2 nebo 4 křestní exorcismus: Trebnik. Časť pervaja. Rim: V tipograﬁi kryptoferratskija obiteli, 1945.
ESS Euchologium Slavum (“Glagoliticus”) Sinaiticum: Sinaiticus sl. 37: X-XI s., cf. Fotograﬁe rukopisu: Nahtigal R., Euchologium Sinaiticum. Starocekvenoslovenski glagolski spomenik, Del (vol.) I fotografski posnetek (Ljubljana 1941-1942), ff. 24a-56b;
důležitý hlaholský rukopis z 10.-11. století, pomocí něhož dokazujeme starobylost
modliteb a zejména slovesných forem.
Stěžejním slovesem, které má exorcisační charakter a objevuje se v našem rukopisu dvanáctkrát, je zaklinati, evxorkizei/n( o`rki,zein, avforki,zein – přísahou zavázat, zapřísahat, zaklínat,
zaříkávat, vymítat. Zajímavé je, že staroslověnská forma zaklinati se objevuje, podle našeho
dosavadního bádání, pouze u exorcismů osob posedlých ve vlastním slova smyslu. V křestním
staroslověnském exorcismu se objevuje pouze slovesná forma zapr™wati (viz níže).
ESS 51b: zaklinanie moe, w strašnhm´ imeni tvoem´
ESS 51b: Zaklinaø tä1 zqly naèäl´nièe (v tomto exorcismu se objevuje ještě 11x)33
Dalším důležitým slovesem pro vymítání je zapr™wati, ἐπιτιμᾱν, ἐπιτασσειν – přísně poroučet (kárat), zavrhovat, vymítat. V humenském rukopisu a v křestním obřadu jde o zloducha;
ESS vymítá nemoc, jako by se jednalo o démona, nejčastěji pak horečku (tråsavica, πυρετός).
ESS užívá toto sloveso ve svém fragmentu posledního exorcismu (dnes 7. kanonický)
H 26: Zaprhòaú… ti6 strastmi6 sps+itela gd+a nš+ego ƒs+ x+a Uboi6så6 ß
H 27: Zaprhòaú… ti6 pokazavšiM så… na gorh si6nai…sko§ glagolavši6mq moIsew6vi6
K 1: Запрещaетъ тебЁ, діaволе, гDь, пришeдый въ мjръ
K 1: запрещaю тебЁ бGомъ показaвшимъ дрeво животA,
K 1: џнымъ ќбw тебЁ запрещaю, ходи1вшимъ ћкw по сyху на плещY морскyю,
K 1: запрещaетъ тебЁ нaми. ўб0йсz, и3зhди, и3 tступи2
K 1: џнэмъ бо тебЁ запрещaю, ходsщимъ на крилY вётреннюю,
K 2: запрещaю тебЁ ќбw вселукaвому... дyху,
K 2: запрещaю тебЁ сп7си1тельнымъ страдaніемъ гDа нaшегw ї}са хrтA,
ESS 35a: Raçi nyn™... î’ zapr™ti nedõgu semu 1
ESS 45a: Zapr™wae‘tß ti î’menem´ g©nem´
ESS 45b: Nyn™ Ωe samoi‘ teb™ zapr™waœˉ tråsavice
ESS 46a: Zapr™wåe‘tß ti g©´ tråsavice
ESS 47b: Zapr™wåe‘tß ti g©´ 1 î’ i’zgonitß tå tråsavice
ESS 50b: zapr™waœˉ teb™ tråsavice 1 poluden8naa‘
ESS 56b: prizyvanie tvorimq na tvoe zaprhwenie, dihbole.
ESS 56b: Da zaprhtitq ti g©´, dihbole. (a totéž ještě dvakrát u ESS a v řecké předloze
dohromady 22x)34

Jde o druhý kanonický exorcismus: Mrňávek, T.: Exorcismy a exorcisté v byzantské tradici. In: Parrésia. Revue pro
východní křesťanství, 2013, 7, s. 89–91.
34
Tamže, s. 94–96.
33
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Nečistý duch (démon), nebo v případě ESS horečka se má zaleknout Hospodina, ohně pekelného nebo Jana Křtitele.
V textu jsou tyto paralely:
H 8: Uboi6 så6 i6meni st+ogo ego
H 10: UboI så og‚nå vseå6duòago UgotovaNnago tebh og‚nь shkRU peKlw
H 11: U6boI så ðw…anNa å6všago så… na rhch \ðwdRansth
H 19: Uboi… så6 w…gnå6 shèRistago muky peKla vhÇ‘nogo tobh zgotovaN‘nago i6 vshm‚ grhšnyM
ESS 45b: u‘boi‘ så i‘meni g]n™
ESS 47b: u‘boi‘ så g]a
ESS 49a: Uboi’ så ego1 î’ i’zl™zi
ESS 50b: î’ zapr™waœˉ teb™ tråsavice 1 poluden8naa‘ 1 î’menem´ g]nem´ 1 u’boi’ så e’go
ESS 50b: u‘boi’ så g]a 1 î’ u‘mrßtvi så
ESS 51a: uboi’ så g]a 1 î’ vßstrepewi 1 î’ i’zb™gni î’sego raba g]n™1 î’ o’tidi o’tß nego 1
K 2: ўб0йсz бGа, є3гHже повелёніемъ землS на водaхъ ўтверди1сz
Důraz na stvoření – tvora (to. pla,sma, creatura, создaніе), v křestním kontextu na nepokřtěného člověka, který je ještě v područí démona (nebo jde o posedlost, když se křesťan znovu po křtu
dostane do jeho spárů) a musí být vysvobozen a stát se vlastnictvím Boha (to. pla,sma tou/ qeou/),
tedy novým stvořením a členem nebeského království. Apoštol Pavel pak o křesťanu hovoří jako
o novém stvoření kainh. kti,sij (2Kor 5,17).
H 2: ïlUèi…så6 ï sozdaniå… segw6
H 5: ïi6di6 i6 ïluè‚så… ï sozdaniå6 sego
H 12: a… ty dš+e lukavyI ïstupi6 ï sozdani…å6 sego
H 21: Oãboi6så6 ïi6di6 ï soZdani6å… sego
K 1: ўб0йсz, и3зhди, и3 tступи2 t создaніz сегw2
K 1: и3зhди, и3 tступи2 t создaніz сегw2 со всeю си1лою и3 ѓггелы твои1ми
K 4: сaмъ и3 создaніе твоE сіE и3збaвль t раб0ты врaжіz
(vykoupení tohoto stvoření z otroctví nepřítele, cf. Deut 13, 6)
Modlitba k žehnání vody: да бэжaтъ t неS навётующіи создaнію твоемY
ESS 56a: ty zapr™ti nyn™ … î potvori tvoe sozßdanie
Vymítání skrze utrpení Páně:
H 26: Zaprhòaú… ti6 strastmi6 sps+itela gd+a nš+ego ƒs+ x+a
K 2: запрещaю тебЁ сп7си1тельнымъ страдaніемъ гDа нaшегw ї}са хrтA
Zmínka o soudu všech i zloducha:
H 20: gdy pri6det‚ sudi6ti6 všiʺky narody i6 tobh
K 2: пріи1детъ бо и3 не закосни1тъ, судsй всeй земли2, и3 тебE
ESS 55b: nß prob™gni imenem´ Ωivaago b+a 1 g+a na‚ego isx+a 1 Xotäòaago sôditi Ωivymß
i mrßtvymß
Působení démona v různých částech dne:
H 5: A«òe esi6 dnevnyi6; i6li polUdeN‘ny§, i6li polunoè‚ny§
K 1: нижE да срsщеши є3го2 ... ни въ нощи2, ни во дни2, и3ли2 въ часЁ, и3ли2 въ полyдни,
ESS 54a: ili na utrßnœœ1 ili na polud8ne1 ili polunoòi1 ili bez godiny etery1 li
za utra
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Místem, kam mají démoni po exorcismu odejít je peklo (tartar), kde ‚jejich červ neumírá a
oheň nehasne‘ (Mk 9, 48):
H 26: Uboi6så6 ß ïi6di6 vo svoi tartaR i6deжe muka neskonèena w…genь neUgasimy èeRvь neUsypaemyI
K 1: но tиди2 во св0й тaртаръ, дaже до ўгот0ваннагw вели1кагw днE сyднагw.
K 2: споспёшную твою2 си1лу ўмyчитъ въ геeннэ џгненнэй, предaвый во тьмY кромёшную,
и3дёже чeрвь неусыпaемый, и3 џгнь неугаси1мый
ESS 55b: î v´vr™òi vy 1 V´ ne ga‚œòii og8n´ 1 îΩe estß ugotovanß di™volu 1 i vamß
ah±lomß ego
Duch nečistý a zlý (duch žízně, němoty a koktavosti):
H 1: ty dš+e lukavy§ i6 neèisty
H 8: ty dš+e lukavy§ i6 neèisty§
H 12: a… ty dš+e lukavyI
H 15: dš+e neèi4ty
H 19: ty dš+e neèi4ty§ i6 lú6kavy
K 1: pouze ve studovaném řeckém rukopisu Barberini pneu/ma avka,qarton35 (nečistý duch);
tištěná vydání neobsahují, např. Goar.
K 2: запрещaю тебЁ ќбw вселукaвому, и3 нечи1стому, и3 сквeрному, и3 њмерзeнному,
и3 чуждeму дyху
ESS 29b: pob™dilß e’si v]s´ d]xß vodßny 1 ΩåΩdœwei’
ESS 29b: i’Ωdeni ƒ´z nego v]s´ d]xß tvoråwei’ ΩåΩdœ
ESS 42b: u‘poi‘lß e‘si ... vesß Ωe d]xß neprinß
ESS 43a: iΩdeni î’z nego v8s´ d]xß Ωådßny 1 î’ v8s™kõ •8zœ kvasßnõœ8
ESS 43a: Vs8ß Ωe d]xß n™my 36... î’ v8sß duxß lopotivy

35
36

Parenti, S. – Velkovska, E.: L’Eucologio Barberini greco 336, Roma 2000 , f. 88r.
Uzdravení hluchoněmého, cf. Mk 9, 25.
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