Tomáš Mrňávek

EXORCISMUS Z HUMENSKÉHO RUKOPISU
SBORNÍKU KÁZÁNÍ A PONAUČENÍ ZE 17. STOLETÍ
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).1
Rukopis obsahuje kázání a ponaučení (homilie)2 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.3
Obsahuje však také text zaklínání (exorcismu) na spodní části listů
443v-445v.4 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...5 Při edici textu tohoto exorcismu v závěru studie, jsme
jej rozdělili na dva exorcismy, protože jsou odděleny doxologií.6
Tento text exorcismu je také inspirovaný kanonickými texty a praktikami, 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
Žeňuch, Istočniki, 432-433.
Např. Ponaučení na Sobotu o spravedlivém Lazarovi, Přepis: Žeňuch, Istočniki, 239-242.
3
Žeňuch, Istočniki, Faximil, 373; Přepis, 433.
4
Přepis: Žeňuch, Istočniki, 364–365.
5
Žeňuch, Istočniki, 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).
6
Doxologie (zvolání) běžně uzavírá modlitby byzantské liturgie a zpravidla oslavuje Boha ve
třech osobách.
1
2
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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.7 Přednostně užíváme texty
byzantské liturgie, církevních otců a kanonického práva. Pokud jde
o praktiky a průběh exorcismu, jsou důležité také životopisy svatých.
V našem případě zejména byzantský světec Theodor Sykeonský (Turecko, † 613), který byl asi nejznámějším exorcistou na rozhraní byzantského starověku a středověku a je skutečným „kladivem“ na démony,
ve své době přezdívaný „pojídač démonů“ (w= daimoniofa,ge)8.
Terminologie
Slovo exorcismus, evxorkismo,j( avforkismo,j( o[rkoj znamená posvátnou
přísahu; řecké sloveso evxorki,zw( evxorko,w – přísahám;9 v církevní terminologii se jedná o zapřísahání či vzývání Boha pro vyhnání nepřátelské
démonické síly (srov. Mk 5,7; Sk 19,13). V člověku může působit dvojí démonická síla − vnitřní (interior) a vnější (exterior) −, když se zdá,
že duše je v područí neřestí a hříchů nebo že vnější smysly rozrušují
ony vnitřní a způsobují jistou formu zuřivosti (zaslepenosti). Ti, kdo
jsou sužováni tímto zlem, mají být uvedeni do chrámu, ať již to jsou
katechumeni, nebo posedlí ve vlastním slova smyslu (energumeni),
a exorcisté nad nimi vykonají exorcismus, tedy z nich toto zlo příslušnými slovy vymýtí. Exorcismus se také vztahuje na neživé věci (in rebus
inanimatis) a prostory, které se žehnají, aby z nich byli vyhnáni démoni.
Například žehnání pokrmů, květů, oleje, svěcení křižma, oleje katechumenů, domů, polností v době setí (vinic), hospodářských zvířat včetně
včel, rybníků, studny, nádob. Patří sem však také modlitby proti útoku
nepřátelských vojsk, nakažlivým nemocem, zemětřesení atd.10 Hojně
užívána je exorcisovaná nebo posvěcená voda (aqua exorcizata, benedicta).11 V byzantské tradici se zhusta užívá pro uvedená žehnání voda posvěcená na svátek Zjevení Páně pro svou mimořádnou moc. Obdobné
účinky má také kadidlo.
Pokud jde o osoby, rozlišují se dva druhy exorcismů: nad katechumeny a nad posedlými ve vlastním slova smyslu.
7
Euchologium Slavum (“Glagoliticus”) Sinaiticum: Sinaiticus sl. 37: X-XI s. Cf. Nahtigal, Euchologium Sinaiticum, nad nemocnými: ff. 24a-51a, exorcismy: ff. 51a-56b; Frček, Euchologium Sinaiticum, 708-773. Český překlad modliteb nad nemocnými: Mrňávek, „Modlitby nad nemocnými,“ 65-76.
8
Vie de Théodore de Sykéôn, §161, s. 140, cf. Mrňávek, „Exorcismy,“ 31.
9
evxorki,zw: GEL Bauer, 277; GEL Liddell-Scott, 598.
10
Cf. De Meester, Liturgia Bizantina, 245 a dále.
11
Cf. Exorcizare. Glossarium, 367.
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Katechumeni tím, že jsou zatíženi dědičným hříchem, a jsou v přeneseném slova smyslu příbytkem či vlastnictvím démonů a jsou v tomto smyslu posedlí. Jsou tedy nutné exorcismy, a zejména křest jakožto
koupel znovuzrození, očišťující dědičný hřích i všechny ostatní spáchané hříchy, aby se tak katechumeni stali Kristovým vlastnictvím, příbytkem Ducha svatého a součástí církve. V podstatě každý člověk mimo
církev je analogicky v područí démonů, jeho pánem je satan a člověk je
jeho otrokem. To potvrzuje apoštol Pavel, když připomíná Efesanům,
že před obrácením ke Kristu „žili podle běhu tohoto světa, poslušni
vládce nadzemských mocí, ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu“ (Ef 2,2).12
Posedlý (evnergou,menoj(13 pasciko,j) v kontextu této studie je pak ten,
koho se zmocňuje démon až po křtu, a proto je třeba zvláštního vymítání, k němuž je ovšem nutné mimořádné pověření a charisma.
Pokud se však jedná o povahu exorcismů − jak u katechumenů, tak
u posedlých až po křtu –, je z jejich obsahu patrné, že některé mohou
sloužit k oběma účelům.14
Vykonavatel exorcismu – exorcista
Jediný, kdo koná exorcismus či vymítá démony různého druhu, je
sám Bůh, protože je stvořitelem všeho a jediným svrchovaným vládcem, jemuž je podřízeno vše včetně démonů. Ježíš Kristus pak přichází
na svět, aby vysvobodil lidstvo z područí hříchu, a tedy z moci démona. Sám vyhání démony z posedlých a předává tuto moc apoštolům
a učedníkům (Mt 10,1.8; Mk 3,14-15; Mk 6,7; L 9,1; L 10,17-20) a později
všem, kdo v něho věří: „Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení:
ve jménu mém budou vyhánět zlé duchy…“ (Mk 16,17). Pro člověka se však
vždy jedná o obtížný boj se zlým a podle slov apoštola Pavla je třeba
se obléci do plné výzbroje Boží, aby bylo možné čelit ďáblovým nástrahám (srov. Ef 6,11). Neboť boj je veden „ne proti nějaké obyčejné
lidské moci, ale proti knížatům a mocnostem, proti těm, kteří mají svou
říši tmy v tomto světě, proti zlým duchům v ovzduší“ (Ef 6,12). Na to
upozornil i Kristus, když vybízel k opatrnosti před zlým: „A nebojte se
těch, kdo zabíjejí tělo – duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho, který
může zahubit v pekle duši i tělo“ (Mt 10,28).
Na základě Písma mohli v prvních stoletích konat exorcismus všichni křesťané ve jménu Kristově, což se těšilo mimořádné účinnosti a oblibě. Apoštol Pavel vyhání věšteckého ducha z jedné ženy: „Ve jménu
Ježíše Krista ti přikazuji: Vyjdi z ní!“ (Sk 16,16n). Ježíšovo jméno se pokoušeli užívat i židé, ale ne vždy s úspěchem (Sk 19,13). Exorcismus se
Cf. Almazov, Istorija činoposledovanija, 155-156.
Glossarium ad Scriptores, 386.
14
Cf. Mrňávek, „Exorcismy,“ 13-14.
12
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vykonával původně bez zvláštního pověření, protože tento dar milosti měli všichni křesťané.15 Podle svědectví historika Eusebia († 339) se
exorcisté těšili velké úctě, on sám je nazývá svatými a čistými. Pouhá
jejich přítomnost podle něho naháněla strach démonů.16
Všeobecné vykonávání exorcismu později působilo zmatek, protože
tento dar milosti se stával vzácnějším a také proto, že s rostoucím počtem věřících a kandidátů křtu (katechumenů) bylo potřeba více druhů
exorcismů. A to vyžadovalo mnoho pověřených asistentů. Proto byl na
Západě zaveden úřad exorcisty, tj. nižší svěcení, při němž byla z rukou
biskupa přijímána kniha exorcismů nebo jiná kniha, která je obsahovala; biskup při předávání pronášel příkaz, aby se exorcista naučil exorcismus zpaměti a přijal moc vkládat ruce na posedlé křesťany a katechumeny.17 Svěcení či pověření tedy spočívalo v předání předmětů nezbytných k činnosti (traditio instrumentorum) a v příkazu biskupa, který
ustanovil kandidáta ke službě exorcisty (verba imperativa). Tedy vždy
ve vazbě na biskupa jakožto toho, kdo pověřuje a ustanovuje. V církvi
nelze exorcismus posedlých konat bez biskupského mandátu.
V latinské církvi poprvé zmiňuje exorcistu papež Kornelius (cca
251), a to v souvislosti s křtem (přípravou katechumenů).18
Dar milosti exorcismu byl vnímán také jako zvláštní moc proti rozličným čarodějům, mágům a šarlatánům, kteří hojně uplatňovali svůj
vliv mezi pohany a pověrčivým lidem, neboť tito se k nim nezřídka
utíkali o pomoc v podobě různých kouzel a amuletů.19
Trulánský koncil (691), kán. 61, odsuzuje ty, kteří se vyptávají mágů
(ma,ntij( kaqai,rwn), astrologů (maqhmatiko,j( avstrolo,goj) a jim podobných
(evpaoido,j). Zakazuje také předpovídání budoucnosti a pokusy o kontakt
s duchy či jejich vyvolávání. Nelze přitom omluvit ani ty, kteří tak činí
z pouhé zvědavosti, nebo ty, kteří chtějí být uzdraveni z nějaké nemoci.20 Činnost těchto čarodějů byla považovaná za falešnou, škodlivou
člověku a křesťané měli zakázáno se s čaroději setkávat a vyhledávat

Např. sv. Justin († 167): Dialogus cum Triphone, kap. 85 (PG 6, 676-677); sv. Irenej z Lyonu
(† cca 200): Adversus Haereses, II, kap. 32, 5 (PG 7, 830); Órigenés: Contra Celsum, I, 6; 25; 67 (PG
11, 665-668, 708, 785).
16
Eusebius z Cesareje: Historia Ecclesiastica, VII, 10, 4 (PG 20, 657-660).
17
IV. Kartaginský koncil (v r. 398), kán. 7, předepisuje: „Exorcista cum ordinatur, accipiat de
manu episcopi libellum, in quo scripti sunt exorcismi, dicente sibi Episcopo: Accipe et commenda memoriae et habeto potestatem inponendi manus super energumenum sive baptizatum, sive catechumenum.“ In Neselovakij, Činy chirotesij i chirotonij, 28, pozn. 17.
18
V římské církvi bylo kolem biskupa shromážděno 46 kněží, 7 jáhnů, 7 podjáhnů, 42 akolytů,
52 exorcistů (evxorkista.j), lektorů a ostiářů; viz Eusebius z Cesareje († 339): HE VI, 43, 11 (= PG
20, 621). Exorcisté (evporkistw/n) ﬁgurují také ve výčtu pronásledovaných duchovních v Meliténe (Malá Asie); cf. HE VIII, 6 (PG 20, 756).
19
Laodicejský koncil (4. století), kán. 36, zakazuje magii a nařizuje vyhnat z kostela osoby,
které nosí amulety či talismany; cf. Pitra, Iuris Ecclesiastici Graecorum, 500.
20
Cf. Syntagma, 442-447.
15
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jejich pomoc.21 Tento absolutní zákaz pramení z přesvědčení, že všechny zmíněné praktiky jsou dílem či působením ďábla.
Magické praktiky se plně projevovaly a rozvíjely i na východním
Slovensku. Jedná se především o sbírku dvou léčitelských rukopisů
z Michalovec (konec 18. století), která slouží nejen jako příručka pro
sedláky, ale dosvědčuje starší cyrilskou literární tvorbu v prostředí byzantsko-slovanského obřadu. Druhý z nich, Pomoònikq U… domuvstvh,
gazduvstvh, obsahuje návody na sedlačení a také třináct receptů, které se
neopírají o racionální léčitelské postupy, ale jsou založené na pověrách
a magických úkonech. Jsou zde patrné prvky lidové magie, které se
prolínají s křesťanským obsahem. Tyto recepty měly navrátit zdraví,
prospěch hospodářských zvířat, plodnost a sílu. Velmi důležitá zde
byla přesně určená příprava medikamentu, který se buď požil, nebo se
nosil jako talisman. Někdy se tyto prostředky natíraly na bolestivá místa, a tak měly zaručit uzdravení člověka nebo zvířete. Zvláštní důraz se
kladl na přežehnávání se, modlení i mlčení. Magické praktiky vychází
z představ o existenci zlého ducha, který způsobuje nemoc a který má
být vyhnán například přenesením na jiný předmět anebo zničením.22
Nemoci se v tomto rukopise vyhánějí zaříkáváním, kouřem z rostlin,
překračováním magické látky nebo také pomocí různých zapáchajících
látek (česnek, cibule, exkrementy atd.). K zahubení démona sloužilo nejen zničení předmětu, který byl v kontaktu s chorým, ale na vzdálení
démona sloužila také kultovní zvířata (havran, žába, kočka, pes, plazové). Zvířata hrají tuto úlohu již v exorcismu zachyceném u sv. Theodora Sykeonského (viz níže). Okultní předměty se rovněž ničily podle
přesně popsaného postupu, a to ve vodě, v zemi a v ohni.23
Pokud jde o požadavky na exorcistu, podle starobylého spisu Apoštolských konstitucí (Sýrie, 4. století) bylo nařízeno, aby se exorcista nesvětil (evporkisth.j ouv ceirotonei/tai, exorcista non ordinatur), neboť tato
schopnost závisí na dobré vůli a na Boží milosti, která přichází skrze
Krista sestoupením Ducha svatého; ten, kdo totiž přijal dar uzdravování (ca,risma iva,matw/n, charisma sanationum)24 skrze Boží zjevení, demonstruje všem zjevenou milost, která je v něm.25 Někteří totiž vyslovoPro mágy a jim podobné byl dokonce nařízen nejvyšší trest; cf. Codex Iustinianus II, 9, 18, 5, s. 380.
Něco podobného se požaduje od démona při exorcismu posedlého: aby vyjevil své jméno,
dobu a podobu, ve které vyjde. Delatte, Ofﬁce byzantin d’exorcisme, 90, 92; cf. Mrňávek, „Exorcismy,“ 47.
23
Cf. Žeňuch, Žeňuchová, „Dva cyrilské liečiteľské rukopisy,“ 8, 90-146.
24
Cf. 1K 12,9.
25
Cf. Constitutiones Apostolorum, VIII, 26, 1-3; in Didascalia et Constitutiones apostolorum I, 528:
evporkisth.j ouv ceirotonei/tai( euvnoi,aj ga.r e`kousi,ou to. e;paqlon kai. ca,ritoj qeou/ dia. Cristou/ evpifoith,sei tou/ a`gi,ou pneu,matoj\ o` ga.r labw/n ca,risma iva,matw/n diV avpokalu,yewj u`po. qeou/ avnadei,knutai(
fanera/j ou;shj pa/sin th/j evn auvtw/| ca,ritoj. 3. eva.n de. crei,a auvtou/ ge,nhtai eivj evpi,skopon h' presbu,teron
h' dia,konon( ceirotonei/tai. Jak je zřejmé ze závěrečné části, exorcisté se těšili značné důvěře
a měli důležité postavení, neboť mohli být dle potřeby vysvěceni na biskupa, kněze a jáhna;
u ostatních nižších ustanovení (podjáhen, lektor) není tato možnost zmiňována.
21

22
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vali jméno Páně nad posedlými-nemocnými, jako například sedm synů
židovského velekněze Skevy: „Zaklínám vás skrze Ježíše, kterého káže
Pavel.“26 Zlý duch však proti nim dokázal zle zakročit, protože neměli
onen dar uzdravování či vymítání (srov. Sk 19,13-16).
Testamentum domini (Závěť našeho Pána Ježíše Krista; Sýrie, 5. století) uvádí místo exorcistů charismatiky, kteří mají dar uzdravování a těší
se rovněž úctě v církvi: „Si quis in populo habens charisma sanationis,
vel scientiae, vel linguarum, ne super ipsum imponatur manus, cum
ipsum opus jam sit manifestum. Illis vero exibeatur honor.“27 Zde je dar
uzdravování v Pavlově smyslu obohacen také o dar vědění a jazyků
(srov. 1K 12,8-10.28-30). A rovněž se nevkládají ruce, pokud se tento
Boží dar projevil.
O charismaticích v analogickém smyslu se již zmiňuje také Traditio apostolica (Řím, 3. století): „Jestliže někdo prohlašuje: přijal jsem ve
zjevení dar uzdravovat, nejsou na něj vkládány ruce. Jestliže mluvil
pravdu, věc se sama prokáže.“28 Dar uzdravování ﬁguruje u Pavla mezi
dary sloužícími pro dobro jednotlivých členů Kristova těla, tj. církve:
cari,smata ivama,twn (1K 12,9.28.30).
Laodicejský koncil (4. století), kán. 24, exorcisty zahrnuje mezi klérus29 a kán. 26 nařizuje, aby exorcismus nekonal ten, kdo nebyl ustanoven biskupem, a to ani v chrámu, ani v domech.30 Ve východní církvi
se tato praxe vyžadovala ještě ve 13. století – na základě ustanovení či
příkazu biskupa se tedy na kandidáta nevkládaly ruce.31 Exorcista byl
také v jistém smyslu katecheta, protože měl poučovat ty nevěřící nebo
heretiky, kteří přistupovali k víře. Jeho úkolem bylo rovněž vymítat
z nich zlé duchy ve jménu Páně a donutit je, aby z nich vyšli.32
Jan Zlatoústý († 407) se zmiňuje o exorcistech v souvislosti s katechumeny, kteří mají být přivedeni k slovům těch, kteří nad nimi vykonají
exorcismus,33 neboť jsou k tomu ustanoveni do příslušného stupně.34

Sk 19,13: o`rki,zw u`ma/j to.n VIhsou/n o[n Pau/loj khru,ssei.
Testamentum Domini, kap. XLII, s. 109.
28
Apoštolská tradice 14, s. 26.
29
Syntagma, 192.
30
Ibid., 193: o[ti ouv dei/ evforki,zein tou.j mh. proarcqe,ntaj u`po. evpisko,pwn( mh,te evn tai/j evkklhsi,aij(
mh,te evn tai/j oivki,aij; cf. též kán. 10 Aniochijského koncilu (r. 346), viz tamt., s. 141-142); cf. též,
Almazov, Istorija činoposledovanija, 173.
31
Bar Hebraeus († 1286) (Nomokánon, VII, 8) předepisuje: „Exorcista non ﬁat per chirotoniam,
sed sola iussione et concessione episcopi“; viz Didascalia et Constitutiones apostolorum I, 528.
32
Pasáž z komentáře ke kán. 10 Antiochijského koncilu (r. 346): VEforkistai. kai. evxorkistai. ovnoma,zontai oi` kathchtai. tw/n eivj th.n pi,stin prosercome,nwn avpi,stwn h; ai`retikw/n( evpeidh. kathcou/ntej
auvtou.j( evxorki,zoun ta. evn auvtoi/j katoikou/nta ponhra. pneu,mata( eivj to. o;noma tou/ Kuri,ou( dia. na.
fu,goun avpo. auvtou.j; viz Pedalion, 335, pozn. 2.
33
Sv. Jan Zlatoústý: Huit catéchèses baptismales II, 12, s. 139-140: evpi. ta.j tw/n evxorkizo,ntwn u`ma/j
fwna.j parape,mpomen.
34
Sv. Jan Zlatoústý: Huit catéchèses baptismales II, 12, s. 140: oi` eivj tou/to tetagme,noi.
26
27
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Podobně i Cyril Jeruzalémský († 386) ve své předkřestní katechezi
hovoří o exorcistovi, který očistí katechumena tím, že na něho dýchá35
a skrze moc Ducha svatého, který v něm sídlí, pouhým dýchnutím jak
oheň zažene na útěk neviditelného (démona).36 Exorcisty přirovnává
k zručným tavičům zlata, kteří jemným měchem dmýchají oheň, aby
získali zlato z tavicího kelímku. Exorcisti pak působí vanutí božského
Ducha, jímž zahání strach a v těle jako v kelímku znovu získávají živost duše. Nepřátelský démon utíká a duše dosahuje spásy nebo pevné
naděje života věčného. Duše takto očištěná od hříchů dosáhne spásy.37
Eusebius († 339) zdůrazňuje také vzhled exorcistů, který spolu
s dýcháním a hlasem ruší úklady démonů.38 Sloveso „dýchat na něco“
nebo „odfouknout něco pryč“ (exsufﬂare) bylo vnímáno jako synonymum pro exorcizare a užívalo se v kontextu křtu. Každý nepokřtěný člověk byl považován za posedlého démonem, který v něm působil zlo.
Naopak Duch svatý přijatý ve křtu podněcoval pokřtěného k dobrým
skutkům.39 Ve starověku se za tímto účelem rovněž vykonávalo pohrdlivé gesto a následný exorcismus, který zrušil ďábelskou posedlost
a ochránil člověka na cestě k víře, pryč od ďábelských útoků.40 Nejprve,
jak píše sv. Augustin, bylo třeba exorcisovat a odfouknout pryč knížete
světa, aby si v člověku mohl učinit příbytek Duch svatý.41
Theodor z Mopsuestie († 428; východní Turecko) rovněž zdůrazňuje
nezbytnou službu exorcistů v rámci katechumenátního obřadu vysvlékání,42 který museli katechumeni absolvovat.
Východní tradice již od 5. či 6. století exorcisty nezahrnuje mezi
služby či nižší svěcení, a to zřejmě v souvislosti se zrušením katechumenátu, během něhož se exorcismy prováděly, a nemáme k dispozici

35
Sv. Cyril Jeruzalémský: Procatechesis, kap. 9 (PG 33, 348): Tou.j evporkismou.j de,cou meta. spoudh/j(
ka'n evmfusiqh/j| ka'n evporkisqh/j| .
36
Sv. Cyril Jeruzalémský: Catechesis, XVI, kap. 19 (PG 33, 945): dia. th.n evn auvtw/| du,namin tou/ a`gi,ou
Pneu,matoj\ kai. to. a`plou/n evmfu,shma tou/ evporki,zontoj( pu/r gi,netai tw/| mh. fainome,nw|.
37
Sv. Cyril Jeruzalémský: Procatechesis, kap. 9 (PG 33, 349): …ou[twn tw/n evporkizo,ntwn( dia. Pneu,matoj qei,ou evmballo,ntwn to.n fo,bon( kai. w[sper evn cw,nh|( tw/| sw,mati( th.n yuch.n avnazwpurou,ntwn...
38
Eusebius z Cesareje: Historia Ecclesiastica, VII, 10, 4 (PG 20, 660): eivsi kai. h=san i`kanoi. paro,ntej
kai. o`rw,menoi( kai. mo,non evmpne,ontej kai. fqeggo,menoi( daiskeda,sai ta.j tw/n avlithri,wn daimo,nwn
evpiboula,j.
39
To zmiňuje již syrská didaskalie: „… omnis homo repletus est, ﬁdelis quidem de sancto
spiritu, inﬁdelis autem de immundo…“ Viz Didascalia, VI, 21, 4, in Didascalia et Constitutiones
apostolorum I, 370.
40
Již pohané měli ve zvyku pohrdlivě exsufﬂare nebo insufﬂare na oltáře nebo sochy. Křesťané
pak dýchali na démona.
41
Sv. Augustin: Contra Iulianum opus imperfectum, II, 181, in Bastiaensen, „Exorcism,“ 138-139:
„Alioquin cum magna iniuria dei… exorcizatur et exsufﬂatur, si non ibi ille exorcizatur et
exsufﬂatur princeps mundi qui eicitur foras, ut sit illic habitatio Spiritus sancti.“
42
Tzv. tkaniny z kůže, což znamená „staré zlo“, do nějž se oblékl Adam po svém hříchu. To
je vysvětlováno jako suknice z kůže (cf. Gn 3,21), která vyjadřuje stav smrti, v níž se nachází
člověk po pádu do hříchu; cf. Campatelli, Battesimo, 40.
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ani žádný pramen, který by obsahoval obřad jejich „svěcení“.43 Exorcisté měli charisma, které obdrželi přímo od Boha, ale později bylo nutné
pověření od biskupa. Jelikož se jednalo o Boží dar, nebylo na Východě
potřeba žádného vkládání rukou či předání instrumentů, vyjadřující
smysl jejich poslání.44
Latinská církev v 5. století vyhrazuje exorcismus posedlých pouze
kněžím a klerikům, kteří musí mít pověření biskupa.45
Nižší svěcení spolu s exorcisty ruší pro latinskou církev papež Pavel
VI. apoštolským listem Ministeria quaedam a nahrazuje je ustanovením
k službě lektora a akolyty.46
Na Západě, v římské církvi, dnes vykonává slavný či „velký exorcismus“ nebo exorcismus posedlých pouze kněz výslovně jmenovaný
místním ordinářem; kněz musí vynikat zbožností, věděním, moudrostí
a bezvadným životem.47
Theodor Sykeonský
V záznamech o jeho životě nacházíme mnoho detailních příběhů
o vymítání démonů.48 Když byl ještě malý chlapec, měl ve zvyku vstávat
brzy ráno a chodit do kostela sv. Jiřího, který stál na vrcholu kopce poblíž vesnice Sykeon. Jelikož to bylo ještě za tmy, býval napadán různými
démony v podobě divokých šelem.49 Jedno místo nedaleko od Sykeonu
bylo zamořeno bohyní Artemis a jejími démony, takže se tam nikdo nemohl přiblížit − ani člověk, ani zvíře; docházelo k tomu zejména v poledne a po západu slunce.50 Sv. Theodor si poblíž, pod oltářem svatyně
Cf. Neselovakij, Činy chirotesij i chirotonij, úvod, s. VIII.
Jedinou výjimku představuje arménská tradice, která tuto službu přijala a vytvořila i zvláštní obřad ustanovení exorcisty. Došlo k tomu zřejmě ve středověku pod vlivem tradice latinské. Obřad se skládá z uvedení kandidáta, jáhenských admonicí či zvolání (např. „Domine
miserere“) a dvou modliteb ustanovení do této služby, díky čemuž lze vysledovat společnou strukturu s byzantským svěcením na biskupa, kněze a jáhna (jáhenky); biskup předává
knihu exorcismů, a je tedy zachováno traditio instrumentorum; po svěcení následuje hymnus,
jehož analogie se rovněž vyskytuje u zmíněných byzantských svěcení (biskup, kněz, jáhen),
při nichž je kandidát – podle stupně uděleného svěcení – veden buď biskupem, knězem či
jáhnem třikrát kolem oltáře proti směru hodinových ručiček; viz Denzinger, Ritus Orientalium,
280-281.
45
Cf. Inocenc I.: Epistula, 25, 6 (PL 20, 557-558).
46
Pavel VI.: „Apoštolský list motu proprio Ministeria quaedam (15. srpna 1972),“ in Acta Apostolicae Sedis 64 (1972) 529-534; čes. překl. viz Římský pontiﬁkál (Praha 2008) 433-438.
47
Cf. CIC, kán. 1172; KKC, č. 1673; poslední současné oﬁciální církevní postoje, jsou zaznamenány v Aktech konference o exorcismu s předmluvou Mons. ThDr. Ladislava Hučka, biskupa-apoštolského exarchy: Adnotatio iurisprudentiae. Časopis jurisprudence a kanonického práva.
Supplementum 3 (2016) 5-178.
48
Cf. Mrňávek, „Exorcismy,“ 31-33.
49
Cf. Vie de Théodore de Sykéôn, §8, s. 7-8.
50
Démoni a pohanští bohové byli v křesťanském myšlení vnímáni identicky, pročež zmíněná
Artemis je provázena démony, kteří sužují okolí v poledne. Polední démon je zmíněn v našem
exorcismu v prvním bloku 5. řádku: A«òe esi6 ... polUdeN‘ny§.
43
44
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sv. Jiří, vykopal jeskyni, ve které se modlil a postil od Vánoc do Květné
neděle.51 Podobnou jeskyni si vykopal také na jiném místě a návštěvníci mohli zaslechnout nářek zloduchů, vyháněných přítomností světce.
Toto místo pak bylo nejen očištěno, ale také velmi posvěceno.52 Stačilo
totiž přimíchat hrst hlíny z tohoto místa do pokrmu nebo do nápoje,
a uzdravili se lidé i zvířata.53 Ve vesnici zvané Gordiene pak stavěli most
přes řeku, ale pro její dokončení bylo potřeba ještě několika kamenů.
Řemeslníci tedy poblíž začali vykopávat kameny z jednoho pahorku,
ale když tak učinili, vyšli z tohoto místa démoni a posedli ženy a muže
ve vesnici. Jiní se pak usadili poblíž cest a napadali pocestné a zvířata.
Nezbývalo než povolat sv. Theodora. Když přicházel, démoni na něho
volali: „Proč jsi přišel z Galatie do Gordiene? Nesmíš přecházet hranice.
Víme, proč jsi přišel, ale my tě neuposlechneme jako démoni v Galatii,
protože jsme lepší.“54 Nebylo jim to však nic platné. Druhý den nechal
kolem sebe shromáždit všechny trpící a posedlé od démonů (tw/n pasco,ntwn ku,klw| auvtou/ evnergoume,nwn) a konal s nimi procesí (evkbalw.n lith.n)
kolem vesnice, až došli k místu, odkud démoni vyšli, tam je vzýváním
milosti Krista, znamením kříže (th/| sfragi/di tou/ timi,ou staurou/), údery do
hrudi a modlitbou vyhnal. Démoni s velkým křikem opouštěli posedlé,
trhali šaty a vrhali je k jeho nohám. Sv. Theodor tedy vyhnal všechny
démony z mužů i žen ve vesnici, shromáždil je (ve formě much, zajíců
atd.) a dal je zpět do výkopu, u něhož se pomodlil a učinil znamení kříže (o[n katasfragi,saj th/| euvch|/ kai. tw/| tu,pw| tou/ staurou/).55
Jindy zase jistý bohatý člověk z Hérakleie Pontské vykopal poblíž
svého domu jámu, ze které vyšli nečistí duchové; ti napadali členy jeho
rodiny a další obyvatele města.56 V jedné vesnici v oblasti Lagantiny
chtěl jeden člověk vykopat poklad (crhma,twn) a při té příležitosti vyprovokoval démony, kteří napadli obyvatele a domácí zvířata.57
Cf. Vie de Théodore de Sykéôn, §16, s. 13-14.
Cf. Vie de Théodore de Sykéôn, §26a, s. 24-25.
53
Vie de Théodore de Sykéôn, §26a, s. 26: w[ste to.n cou/n to.n evkei/se plei,stouj ai;resqai evn avrrwsti,aij
avnqrw,pwn kai. qnh,sesin avlo,gwn( kai. dia. th/j evn brw,sei h; po,sei prosmi,xewj auvtou/ eivj u`gi,eian evpana,gein tou.j kakoume,nouj.
54
Vie de Théodore de Sykéôn, §43, s. 38-39: ti, th.n Galati,an katalei,yaj th.n Gordianh.n katei,lhfajÈ
ouv crei,a se u`perme,qora diabai,nein) Oi;damen div o[ h=lqej\ avllV ouvc u`pakou,some,n sou( kaqw.j oi` evn th/|
Galati,a| o;ntej\ sklhro,teroi ga.r evkei,nwn kai. ouvci. a`palw,teroi, evsmen.
55
Cf. Vie de Théodore de Sykéôn, §43, s. 38; Jedinečným prostředkem proti démonům je znamení kříže, symbol Krista. Exorcismy, které konal Kristus, doprovázel rovněž křik, lomcování
a bezvědomí posedlých (cf. Mk 9,18–27). Důležité pak bylo natrvalo zahnat démony zpět,
odkud vyšli. Aby na příslušném místě zůstali, sypala se tam například hlína ve tvaru kříže.
V některých případech se kříž nechával postavit jako trvalá památka a bezpečný ochranný
symbol. Činilo se tak z apotropaických důvodů, aby se odtud démoni již nevzdálili. Kříž pak
představoval viditelné znamení jejich porážky. Důvodem bylo možná i to, aby toto místo nenavštívil nikdo se zlým úmyslem a nesnažil se hledat například skryté poklady.
56
Cf. Vie de Théodore de Sykéôn, §44, s. 39-40 (cf. §114-115, s. 89-92).
57
Cf. Vie de Théodore de Sykéôn, §116, s. 92-93.
51
52
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V jiné vesnici v téže oblasti byl mramorový hrob (Pua,lou ga.r marmari,nhj), který obsahoval pozůstatky několika pohanů (schnw,mata avrcai,wn
avnqrw,pwn ~Ellh,nwn), střežené démony. Vesničané odkryli víko hrobu,
aby jej použili jako napajedlo, a tak démony vypustili.58
Podobný případ se stal v Germii v Galatii a způsobil velký zmatek.
Místní biskup nechal vykopat velkou jámu pro cisternu, ale narušil tím
starobylý hřbitov (Pollw/n de. mnhma,twn).59 Démoni, kteří byli v hrobech,
vyšli ven, aby posedli obyvatelstvo − ať už chudé, nebo bohaté. Zatímco bohatí se styděli a zavřeli své rodiny v domech, chudí se shromáždili v katechumenu (evn tw/| kathcoumeni,w|)60 kostela. Nezbývalo než
povolat sv. Theodora, který začal démony vyslýchat, a oni kritizovali
biskupa. Démonům totiž stačilo, že byli zavřeni v hrobech, ale biskup
− poháněný touhou po majetku (dia. to. ovru,xai auvto.n))) dia. ivdi,aj auvtou/
h`dona,j)61 − je vyhnal z jejich skromných příbytků, což je rozčílilo. Druhý
den uspořádal Theodor procesí kolem vesnice, jehož se účastnili posedlí i s duchovními. Mezitím se shromáždil také velký zástup židů
a heretiků a v jejich přítomnosti sv. Theodor zahájil svůj obřad vymítání.
Všichni démoni, kteří posedli chudáky, byli shromážděni, ale oni pak
začali hlasitě protestovat, že mnozí z nich jsou v tělech, která se nacházejí v domech bohatých, a proto mají přijít také oni, aby byli vyhnáni
společně. Sv. Theodor to však nedovolil. To se stalo proto, že vážení občané se styděli a nemohli být vystaveni veřejnému posměchu. Všichni
démoni v domech byli vyhnáni andělskými zástupy. Mezi posedlými
však byly i dvě ženy, které byly posedlé již dříve a jejichž démoni naříCf. Vie de Théodore de Sykéôn, §118, s. 94-95.
Vie de Théodore de Sykéôn, §161, s. 138.
60
Vie de Théodore de Sykéôn, §161, s. 139; „katechumenon“ (katecou,menon): jednalo se o prostor,
v němž se shromažďovali katechumeni, aby se připravili ke křtu, a kde se také zdržovali
během liturgie nebo po ní. Tento prostor mohl tvořit součást posvátného prostoru chrámu,
a to ve formě vyvýšených galerií, z nichž katechumeni mohli sledovat liturgii a po bohoslužbě
katechumenů mohli po vnějším schodišti snadněji opustit liturgické shromáždění. Další části
bohoslužby se totiž mohli účastnit jen pokřtění a za tímto účelem se zavíraly dveře kostela.
– Dnes bychom tento prostor přirovnali ke kůru nebo bočním emporám v některých kostelích.
Někdy se však jednalo o přilehlý, kolonádou lemovaný prostor u chrámu, jímž se vstupovalo
dovnitř. Něco na způsob atrií a nartexů, jako např. u baziliky sv. Klimenta v Římě. Cf. Ruggieri, „Katechoumenon,“ 392-393, 396.
Poté, co se začala postupně vytrácet instituce katechumenátu (5. století), byly tyto prostory
užívány k různým jiným účelům. Například jako místo odpočinku a občerstvení (byl tam většinou bazének s čerstvou vodou) pro věřící a poutníky. V některých věhlasných svatyních −
například sv. Kosmy a Damiána v Konstantinopoli, kteří byli vyhlášenými lékaři, − sloužil
katechumenon i jako dlouhodobější ubytovna pro poutníky či nemocné lidi bez domova, kdy
se pomocí závěsů vytvářelo cosi jako příbytky. – Nemocní zpravidla ve spánku a ve snu očekávali návštěvu světců, kteří je buď přímo uzdravovali, nebo jim dávali příslušné pokyny jak
uzdravení dosáhnout. Viz Mrňávek, „Exorcismy,“ 43-44.
V případě sv. Theodora se tento, zřejmě jinak nevyužitý prostor, hodil ke shromáždění posedlých a k zahájení exorcismu. Posedlý byl vlastně nečistý, a tedy nezpůsobilý k účasti na
bohoslužbě v chrámu. Katechumenon byl proto jedinečným místem ke konání exorcismu.
61
Vie de Théodore de Sykéôn, §161, s. 139.
58
59
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kali nikoli bezdůvodně: „Nezavírej nás zde … nejsme z této skupiny;
přišli jsme již před výkopem z Kappadokie.“62 Sv. Theodor tedy svolil,
že se s nimi bude zabývat později. Dbal také na zachování mravopočestnosti a přikázal démonům, aby až budou vycházet z těl posedlých,
jim neroztrhali všechny šaty, ale zanechali alespoň mužům spodky
a ženám tuniky.
Pak se nad nimi pomodlil tento exorcismus: „Nyní nečistí a ohyzdní
duchové vyjděte z lidí a vejděte do vašeho místa připraveného naším
Bohem Spasitelem, kde budete očekávat věčně zatracení s vaším otcem
ďáblem.“63
Démoni pak byli zavedeni do své díry zakryté zemí. Když vycházeli
z obětí, hlasitě křičeli a trhali jim šaty, nakonec s nimi smýkli k nohám
sv. Theodora, že byly jako mrtvé. Oběti se pozvolna vzpamatovávaly
a sdělovaly si navzájem zážitky ze svého uzdravení − někdo viděl lézt
ze svých úst hada, někdo plcha, jiný ještěrku. Potom sv. Theodor nasypal na díru hlínu ve tvaru kříže a poručil ji zasypat. Nakonec nad tímto
místem postavil kříž, aby je střežil,64 takže již více nepanovala obava
z útoku zlých duchů.65
Prezentovaný exorcismus
Z úvodu bylo patrné, že se jedná 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.66 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.67 Nachází se
také v modernější edici velkého trebniku z 19. století.68
Další slovanskou liturgickou knihou, kde se tyto texty nacházejí, je
trebnik kyjevského metropolity Petra Mohyly († 1646), dále jen „MOG“.69

Vie de Théodore de Sykéôn, §161, s. 144: Mh. h`ma/j w-de kataklei,sh|j))) Ouvk evsme.n ga.r evk th/j sunodi,aj
tau,thj( avllV evk tw/n merw/n Kappadoki,aj pa,resmen evnqa,de pro. tou/ gene,sqai to. o;rugma.
63
Vie de Théodore de Sykéôn, §161, s. 144-145: deu/te loipo.n( avka,qarta kai. miarw,tata pneu,mata(
evxe,lqete avpo. tw/n avnqrw,pwn kai. eivse,lqete eivj to.n to,pon u`mw/n perime,nonta th.n para. tou/ swth/roj
h`mw/n qeou/ aivwni,an ko,lasin meta. tou/ patro.j u`mw/n tou/ diabo,lou.
64
Vie de Théodore de Sykéôn, §161, s. 145: kai. tou/ pamma,karoj metV euvch.j stauro.n fu,laka sth,santoj…
65
Cf. Vie de Théodore de Sykéôn, §161, s. 138-145.
66
Almazov, Vračevaľnyje molitvy.
67
Служеби. съ Требника ркп. XVI. в. Софийск. Библ. No. 869. л. 185–187 об. (гл. л). Tento
text se bohužel nepodařilo opatřit.
68
Болшой Требникъ, Москва 1884, л. 177 об –178 об. Tento text se bohužel nepodařilo opatřit.
69
Trebnik, 366-370.
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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,70 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 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.71
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:72 Молитва над бснным священномоученика Кѵпреяна (ALM 146,
MOG 366). ALM i MOG před těmito exorcismy vkládají ještě krátký
kanonický exorcismus, užívaný v tištěných řeckých i slovanských liturgických knihách:73 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.“74
„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.“ Trebnik, 314315, cf. Mrňávek, „Exorcismy,“ 77.
71
Trebnik, 385, cf. Mrňávek, „Exorcismy,“ 76-82.
72
Cyprián, biskup Antiochie v Pisidii, umučen za Diokleciána v roce 304.
73
V řeckých edicích bývá na šestém místě (exorcismů bývá sedm). Řecký text: Goar, 582; Euchologion, 153 (odkazy na další řecké edice in Arranz, Iscelenije Duši i Tela, 77); staroslověnský text
vydaný pro katolíky byzantské tradice v Římě (Tre’bnikß, ça’st´ på’taå (díl V.) i˛ poslédnaå (Po blagoslove’nïü svåtéi˘‚agΣ rímskagΣ a˛po’stol´skagΣ presto’la), РИМЪ, Vß t√Ôpografïi kr√Ôptoferra’tskïå
o˛bi’teli, 1943, s. 147–148). Pravoslavný trebnik: Trebnik, 366 a odkaz. Viz Требник, Москва 1855,
in Arranz, Iscelenije Duši i Tela, 77.
74
Mrňávek, „Exorcismy,“ 94.
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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.75 (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.76 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.77
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( eivj pa/san avsqe,neian avnqrw,pou
kai. eivj daimonizo,menon).78 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.79
Almazov, Čin nad besnovatym.
Katalogizovaný in Lambros, Catalogue, 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.
77
Delatte, Ofﬁce byzantin d’exorcisme, s. 4-5, poz. 1-3.
78
ZAK 42-55.
79
Cf. Mateos, Célébration de la parole, 31-32.
75
76
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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).80 Obřad začíná žalmy č. 101, 5, 16, 19, 24, 27, 37,
39, 43 a 48. Následuje modlitba nad nemocným a evangelium Mt 17,1423 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.81 Může jej pronést i vícekrát. Lze upozornit, že
vstup do presbytáře či svatyně byl pouze pro vysvěcené služebníky
a laikům byl zapovězen.82 Ženy nemohly pobývat ani na území kláštera.83 Patrně se jedná o přesný opis rubriky bez ohledu na místo, kde
byl sepsán, protože je vyloučena přítomnost žen na hoře Athos.84 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.
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 JuZAK 56-96.
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.
82
Cf. kán. 69, Trulánského koncilu: Joannou, Discipline générale antique, 207; pouze pro vysvěcené osoby, cf. Simeon Soluňský: De sacro ordine sepulturae, PG 155, 680D.
83
Ruggieri, Byzantine Religious Architecture, 107.
84
Müller, Hora Athos, 36.
80
81
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dova pokolení, Pán a Bůh náš Ježíš Kristus, který překonal a potřel vaši
nemohoucí sílu.“85 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 stichiru86 deváté písně osmého hlasu nedělní utreně:87 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 силоу егω: якω мертъвы
возставлетъ, и смертъ оупраздни. Сегω ради покланемс погребенїю
твоемоу 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.

Trebnik, 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, Iscelenije Duši i Tela, 285.
86
Stichira (stichrovn): 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, Stručné dějiny, 84.
87
Ranní liturgická modlitba.
85
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Případně mohl někdo tyto listy vytrhnout a k autorovi humenského rukopisu se dostaly v opačném pořadí a takto je opsal.
Modlitby jsou umístěny na spodní části listů. To lze vysvětlit také
tím, že papír a vůbec psací materiál byl velmi drahý,88 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.89
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
I¥ tý du´še lukávyj, a…òe i6 nexot±@ vozdáжdq slávu
MOG 368:
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
Pro představu viz kapitolu o výrobě a ceně euchologia ve středověku: Mrňávek, „Sinajské
slovanské euchologium,“ 23-25.
89
Tímto se mimo jiné reagovalo na rozličné hereze popírající božství osob, např. ariánství.
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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(
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.
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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)
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.
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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.
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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@.
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
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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)

Některé slovesné formy ze starobylých a kanonických (užívaných)
liturgických textů
H Humenský rukopis (vždy první řádek za číslicí této studie).
K 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.
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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)90
Dalším důležitým slovesem pro vymítání je zapr™wati, ejpitima‘n,
ejpitavssein – 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, puretov“). 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)91
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

90
91

Jde o druhý kanonický exorcismus: Mrňávek, „Exorcismy,“ 89-91.
Mrňávek, „Exorcismy,“ 94-96.
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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: u’boi’ 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,qarton92 (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 v8s´ d©xß vodßny 1 ΩåΩdœwei’
ESS 29b: i’Ωdeni î’z nego v8s´ 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 •ˉzœ kvasßnõœˉ
ESS 43a: VsÈß Ωe d©xß n™my93... î’ v8sß duxß lopotivy
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