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Abstrakt: Der Einfall der Mongolen in Mesopotamien vor dem Hintergrund 
der Forschung des liturgischen Buches Wardā 

Gȋwargȋs Wardā gilt für die Kirche des Ostens als einer der berühmtesten 
Autoren des  poetischen Genres ʿonithā (liturgische Hymne) im 13. Jh. Die 
Sammlung Wardās beinhaltet ʿonithā über den Mongoleneinfall in die Stadt 
Karmeliš. Man könnte vermuten, dass die Beschreibung der Plünderung den 
direkten Kontakt des Autors mit diesem Ereignis widerspiegelt oder zumindest 
auf mittelbarer Zeugenschaft beruht. Das Mongolenbild im Buch Wardā wird in 
diesem Aufsatz vor dem kulturellen Hintergrund der Syrischen Renaissance durch 
die historisch-genetische Methode theologisch interpretiert. Für die Auslegung 
des poetischen Textes spielen das Bild, die Metapher, das Paradox und die 
Emotion, welche vom Autor in den biblischen Text eingearbeitet werden, eine 
wichtige Rolle. Mit ihrer Hilfe nimmt der Autor Ergänzungen, Ersetzungen und 
Auslassungen vor, die zu einer inhaltlichen Abstufung führen und eine religiöse 
Erklärung des historischen Ereignisses ermöglichen. 

 

 

 

Úvod 

Prvá štúdia o knihe Wardā, ktorá bola vydaná na Slovensku v roku 2011, pochádza z pera 

nemeckého profesora Martina Tamcke a nesie názov „Islam in the Corpus of the East-Syrian Poet 

Giwargis Warda“. Na dosiahnuté výsledky spomínaného článku nadväzuje tento výskum. Kniha 

Wardā a sýrska renesancia sú na poli orientalistiky a ekumenickej teológie aktuálnym predmetom 

diskusie. Výskum, ktorý skúma ʿonithā o Karmeliš, využíva historicko-genetickú metódu, ktorá 

v oblasti orientalistiky sleduje historické príčiny pre vznik poetického textu o vpáde Mongolov do 

severnej Mezopotámie v určitom náboženskom kontexte. Ekumenický charakter tkvie predovšetkým 

vo výklade obrazu Mongolov v spojitosti s biblickým textom Pěšȋṭtā, vo význame liturgického žánru 

ʿonithā a v objasnení teologickej interpretácie, ktorá sa skrýva v myšlienkovom bohatstve 

Východosýrskej cirkvi. Na pozadí dogmatických výpovedí je veľmi dôležité, aby bola v potrebnej 

miere venovaná pozornosť aj konkrétnemu pohľadu na Východosýrsku cirkev, pretože dodnes 

dochádza ku nezrovnalostiam, ktoré práve začínajú používaním pojmu – nestoriánsky. 
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1. Problematika označovania Východosýrskej cirkvi ako „nestoriánskej“  

Kniha Wardā sa využívala a využíva v liturgii Východosýrskej cirkvi.1 Táto cirkev patrí do 

skupiny tzv. orientálnych patriarchátov, v ktorých sa každá označovala ako ortodoxná.2 Locus 

classicus odsúdenia Východosýrskej cirkvi ako „nestoriánskej“ tkvie práve v neprijatí Efezského 

koncilu. Ten sa nespomína, ale ani nezavrhuje; možný problém skôr predstavuje miesto jeho konania, 

ktoré bolo mimo Perzskej ríše.3 Ak by sa hierarchia prenasledovanej cirkvi v Perzii pod nadvládou 

Sasánovcov zúčastnila takéhoto koncilu, nedá sa vylúčiť, že by sa tento akt stal predovšetkým 

politickým problémom, keďže sa Efezský koncil konal na znepriatelenom území Byzancie.4 Treba 

brať do úvahy aj fakt, že kresťanstvo v tejto časti sveta nebolo štátnym náboženstvom a z toho dôvodu 

by účasť na koncile mohla byť chápaná ako buričstvo a protištátne konanie, pretože oficiálnym 

náboženstvom v Perzii bol zoroastrianizmus.5 Čo sa týka spornej postavy Nestória a jeho spájania 

s Východosýrskou cirkvou, Winkler na tomto mieste zdôrazňuje, že synody Východosýrskej cirkvi 

v 5. a 6. stor. sa o Nestóriovi ani len nezmieňujú. Prvé zmienky cirkvi v Mezopotámii o Nestóriovi je 

možné nájsť na oficiálnej úrovni až v roku 612, no jeho učenie nezohrávalo žiadny význam pre 

oficiálnu cirkevnú náuku. Z teologického hľadiska nepredstavuje Nestórius pre Narsaia 

(východosýrsky autor 5. stor.) dôležitú postavu, preto pripisovanie zodpovednosti Narsaiovi za 

rozširovanie Nestóriových myšlienok v Perzii treba považovať za neoprávnené.6 V jednej z jeho 

                                                           
1 Rád by som v krátkosti pre čitateľa uviedol pár faktov, ktoré by mohli poslúžiť všeobecnej orientácii v tejto 
problematike. Báseň o vpáde Mongolov do mesta Karmeliš sa nachádza v liturgickej zbierke nazývanej kṭābā d-
wardā (kniha Wardā–ruže). Jednoznačnosť autorstva tejto knihy nie je potvrdená, práve naopak, je preukázané, 
že menšie a väčšie celky boli dopĺňané ešte v 19. stor., čo poukazuje na dôležitú skutočnosť, že s knihou Wardā 
sa aktívne pracovalo počas stáročí, neprestajne bola využívaná pre svoje náboženské účely a nesmiernym 
spôsobom prispela k formovaniu náboženského života a etnickej identity východosýrskych kresťanov v 
Mezopotámii. Táto kniha obsahuje básne určené na rozličné sviatky a liturgické príležitosti celého cirkevného 
roka, ktoré boli a sú spievané počas liturgie Východosýrskej cirkvi. Básne sa nedajú považovať ani za teologický 
traktát, ani za historiografické dielo, napriek tomu sa dotýkajú pálčivých teologických a historických tém, na 
pozadí ktorých je možné vyčítať nábožensko-historický obraz sýrskej renesancie v 13. stor. v oblasti dnešného 
Iraku, taktiež spôsob myslenia a predovšetkým cítenia východosýrskeho kresťanstva v tomto období vďaka 
poetickej forme hodnotenia tém, o ktorých sa táto kniha zmieňuje. 
2 Používanie pojmov ako nestoriáni, jakobiti a melkiti (���� [malkā] sýr. kráľ) sa v súčasnosti považujú za 
neadekvátne označenia orientálnych cirkví. V zmysle chápania slova „ortodoxná cirkev“, teda taká, ktorá prijala 
7 ekumenických koncilov, by sme týmto slovom mohli nazvať len melkitov. Tento pojem nás však vedie do 
mätúcej pozície, pretože s ekleziologickým vývojom sa ani melkiti nedajú viac označovať ako ortodoxná cirkev, 
práve z dôvodu cirkevnej únie s Rímom v 18. stor. GRIFFITH, S. Freedom of Religion in the Near East, s. 2. 
3 BAUM, W., WINKLER, D. W., Die Apostolische Kirche des Ostens, s. 33. Dogmatická výpoveď o qeotokoj 
je podmienená predchádzajúcim využitím v liturgii. PELIKAN, J. The Spirit of Eastern Christendom, s. 139, 
pozri 141. 
4 RENHART, E. Das syrische Bema, s. 60. 
5 Kresťanstvo muselo pôsobiť so svojim učením o Ježišovi aj v predkoncilovom období v očiach 
zoroastrianizmu ako polyteistické. Zoroastrianizmus je určitou obmenou monoteizmu so silnými etickými 
prvkami, v ktorom sa existencia akéhokoľvek iného božstva odmieta. Je možné, že aj rané chápanie eucharistie 
bolo zoroastrianizmom chápané ako určitý druh krvavej obete, ktoré bolo zavrhované. KOMOROVSKÝ, J. 
Zarathuštrizmus. In Religionistika a náboženská výchova, s. 381. Určitý vplyv židovstva, zoroastrianizmu 
a pred- a po-islamskej arabskej kultúry vidieť aj vo východosýrskej liturgii. EMLEK, I. Vielfalt und Einheit der 
ostsyrischen Liturgie, s. 335. 
6 Narsai prezývaný „malomocný“ alebo „harfa Ducha“ bol exegétom, spisovateľom, ktorý sa venoval próze aj 
poézii v súvise s biblickou látkou založenou na systematickej výstavbe, inak by sa dal označiť za veľmi 
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homílií je badateľné, že Nestórius nemá váhu v teologickej diskusii Východosýrskej cirkvi. Odsúdenie 

by bolo možné charakterizovať ako kultúrno-jazykové nedorozumenie, ktoré je podmienené odlišnou 

gréckou a sýrskou teologickou terminológiou.7 Skôr sa zdá, že Nestórius zobrazoval symbol martýra 

antiochijskej kristológie, ktorý neprávom trpel pod rukou Cyrila Alexandrijského.8 Následne bola pre 

sympatie s Nestóriom ako martýrom s veľkou pravdepodobnosťou na Západe živená myšlienka 

odsúdenia Východosýrskej cirkvi ako „nestoriánskej“.9 Tamcke uvádza zaujímavý fakt, že ʿAb(h)dȋšôʿ  

bar Běrȋk(h)ā (východosýrsky autor 13. stor.) pozná a používa označenie svojej vlastnej cirkvi ako 

„nestoriánska“, no odmieta tento pojem ako zavádzajúci.10 Označovaniu tejto cirkvi za sektu sa ale 

nevyhli viacerí autori, ktorí skúmali dielo Wardā, ako napr. Nöldeke, Badger a Folkmann.11 Tomuto 

nedorozumeniu, ktoré je možné v správnosti vnímať práve na kultúrnom, náboženskom a jazykovom 

pozadí severnej Mezopotámie, by sa radi vyhli aj východosýrsky katholikos (patriarch) Timotheos I. 

(728–823) a mních a kňaz Elijā bar Šȋnàjā (975–1049).12 

                                                                                                                                                                                     

významného básnického teológa Východosýrskej cirkvi 5.–6.stor. BAUMSTARK, A. Geschichte der Syrischen 
Literatur, 109–112. 
7 Sýrsky teologický jazyk sa na rozdiel od pojmovej precíznosti gréckeho jazyka vyznačuje poetickými črtami, 
paradoxom, metaforou, pestrosťou obrazov a symbolov, ktoré majú svoju spirituálnu výpoveď. Aphrahat 
(východosýrsky autor 3.–4. stor.) zostal vo svojej teologickej interpretácii nedotknutý západným vplyvom a jeho 
kristológia tak vyrastá v čisto semitsko-orientálnom prostredí. Jeho doxológia sleduje metafyzickú reflexiu. 
Svoju úlohu nevidí v dogmatickom definovaní 2. osoby Trojice, ale v poukázaní na to, čo Ježiš prakticky 
znamená pre veriacich a tento svet. Využíva rozličné obrazy a mená, čím obohacuje a oživuje svoje teologické 
vyjadrenia a dodáva im dynamiku. Vo svojich dielach sa vyhýba abstraktnej teológii a pojmovým definíciám. 
WINKLER, D. W. Ostsyrisches Christentum, s. 43–45, pozri 47 a 49. 
8 WINKLER, D. W. Ostsyrisches Christentum, s. 64–69. 
9 Sympatie Východosýrskej cirkvi k Nestóriovi mohli vzbudiť na druhej strane odpor voči Cyrilovi 
Alexandrijskému, od ktorého zároveň pochádza aj učenie o hypostatickej únii. Nedostatočné odpovede Cyrila na 
otázky antiochijskej teológie ohľadom pravého ľudstva Ježiša, by u Cyrila mohli pri ich rozvinutí skončiť skôr 
v apolinarizme, prípadne neskoršom monofyzitizme. LOHSE, B. Epochy dějin dogmatu, s. 73. Z teologického 
hľadiska je pre dogmu o qeotokoj podstatné učenie o „hypostatickej únii“. Neprijatie tohto učenia by logicky 
viedlo k tomu, že nie je možné teologicky akceptovať titul qeotokoj. RENHART, E. Das syrische Bema, s. 67. 
Môžeme sa domnievať, že Cyrilove nedostatočné odpovede antiochijskej teológii a boj patriarchátov, z ktorého 
Nestórius vychádza ako martýr v očiach Východosýrskej cirkvi, mohli zapríčiniť neprijatie Cyrilovho chápania 
hypostatickej únie? 
10 Jeho argumentom je, že Východosýrska cirkev nenasledovala Nestória, ale práve Nestórius túto cirkev. 
TAMCKE, M. Christen in der islamischen Welt, s. 89. Vo východosýrskej liturgii sa využíva napr. anafora, 
ktorá sa vzťahuje na Nestória. EMLEK, I. Vielfalt und Einheit der ostsyrischen Liturgie, s. 349. 
11 NÖLDEKE, T. Zwei syrische Lieder auf die Einnahme Jerusalems durch Saladin, s. 490. BADGER, G. P. 
Nestorians and their Rituals II., s. 1. FOLKMANN, I. Ausgewählte nestorianische Kirchenlieder über das 
Martyrium des heil. Georg von Giwargis Warda, s. 14. 
12 Odmietnutie titulu „matka Alaha“ je zdôvodnené argumentáciou o Trojici. „Matka Alaha“ by nesprávne 
zdôrazňovalo materstvo troch osôb; teda Otec, Syn a Duch Svätý by boli narodení zo ženy Márie. Evanjelium 
podáva správu len o tom, že sa Kristus, 2. osoba Trojice, narodil z Márie. Timotheos I. však na druhej strane 
prisudzuje Márii titul „Pani“ sýr. ܬ��� [martā], pretože meno �	�� [Marīām] Mária je odvodené zo slova 

„Pán“ sýr. �	�� [Marīā], ktoré sa však výhradne používa len v súvislosti s Bohom. Tak Timotheos I. 
teologicky vyjadruje, že „Pani porodila Pána“, Krista, ktorého titul „Pán“ sa tiež odvodzuje z mena �	�� 
[Marīām] (Mária). GHARIB, G. a kol. Testi mariani del primo millennio, s. 356–358. Označenie Márie ako 
 Pani“ nachádzame aj v knihe Wardā. HILGENFELD, H. Ausgewählte Gesänge des Giwargis„ [martā] ��ܬ�
Warda von Arbel, s. 23. Elijā napísal mnohé diela, ktoré by sme mohli zaradiť skôr do kresťansko-arabskej 
literatúry než ku sýrskej. Ovládal ako arabský, tak i sýrsky jazyk, no v rámci liturgických básní a celkovo 
liturgie, je jeho básnická tvorba výlučne písaná v sýrskom jazyku. BAUMSTARK, A. Geschichte der Syrischen 
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Lohse zdôrazňuje, a to je potrebné teologicko-historicky zohľadniť, že dogmatické problémy v 

kristologickom spore sa stávali zámienkou pre mocenský boj predstaviteľov súperiacich patriarchátov 

v oveľa väčšom množstve, ako tomu bolo v spore o Trojicu.13 Z tohto dôvodu je otázne do akej miery 

sa skutočne zhoduje pôvodné Nestóriovo učenie so zavrhnutou teológiou, ktorú Efezský koncil 

pripisuje Nestóriovi. Teologické hodnotenie Nestóriovho učenia je preto nevyhnutné skúmať samo 

o sebe, teda je potrebné najprv odhliadnuť od koncilových rozhodnutí, aby mohlo byť jeho dielo 

chápané v jeho pôvodnom význame bez predsudkov. 

Uveďme si v krátkosti príklad z 13. stor., na ktorom si môžeme všimnúť, že teologická 

terminológia je ovplyvnená výberom jazyka, podmienená kultúrnym vývojom a interreligióznou 

diskusiou (k historickému kontextu bližšie v bode 3. Sýrska renesancia ako nábožensko-historický 

kontext vpádu Mongolov). Nepoužívanie pojmu ܬ
ܐ��� 	�  [yaldat alāhā] „Bohorodička“ v knihe 

Wardā je zapríčinené snahou o využívanie jasnej terminológie, ktorá by bola zrozumiteľná aj 

v islamskom svete, v ktorom kresťanstvo predstavuje menšinu. Dochádzalo k vzájomným 

nedorozumeniam v rámci chápania moslimského a kresťanského učenia.14 Súvislosť preto treba vidieť 

v historicko-náboženskom vývoji v období sýrskej renesancie. Pojem ܬ
ܐ��� 	�  „Bohorodička“ sa 

v kresťanstve spája predovšetkým s kristologickým sporom, no v dialógu s islamom tento pojem 

naráža na miešanie monoteistických predstáv moslimov s obrazmi o telesnom plodení božstva. Kniha 

Wardā reaguje na tieto predstavy zdôrazňovaním Márie ako ���	
-bṭultā d] ��ܘ��� ܕ���� ܘ�

ḵiṯā w-qadištā] „čistej a svätej Panny“, ktorá počala bez pričinenia muža.15 Pod titulom „matka Božia“, 

resp. „matka Alaha“ (tak by znel text v sýrskom a arabskom jazyku) je vidieť chápanie pojmu „Boh“ 

v prísne monoteistickom zmysle. Vyjadrenia o „Bohu“ by sa vzťahovali na všetky osoby Trojice. 

V prípade, že by pre Máriu bol využívaný titul „matka Alaha“, by v zmysle kultúrno-náboženského 

kontextu, terminológie a interpretácie, bola Mária chápaná ako „matka celej Trojice“. Na pozadí 

moslimského vyznania viery by tak akákoľvek zbožná úcta k Márii bola okamžite považovaná za 

idolatriu.16  

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

Literatur, s. 287–288. Titul „Matka Krista“ pre Elijā neznamená nič iné ako titul „Matka Božia“, pod 
podmienkou, že sa vysvetlí, koho myslíme pod pojmom ���ܐ [alāhā] „Boh“. Dôležitú úlohu tu zohráva 
zrozumiteľnosť teologickej terminológie. TEULE, H. The Syriac Renaissance, s. 19. 
13 LOHSE, B. Epochy dějin dogmatu, s. 69. 
14 PELIKAN, J. The Spirit of Eastern Christendom, s. 228. Mariológia Východosýrskej cirkvi vo vzťahu ku 
perzskému zoroastrizmu môže byť predmetom ďalšieho výskumu najmä v oblasti symbolickej reči a využitia 
náboženských obrazov. 
15 Nepoužíva sa slovo ������ [ʿlaymṭā] mladá žena. HILGENFELD, H. Ausgewählte Gesänge des Giwargis 
Warda von Arbel, s. 23. Známe miesto z Gal 4, 4: „poslal Boh Syna svojho, narodeného zo ženy“ prekladá 
Pěšȋṭtā ako ܪ
ܐ��ܬ� �� ܘܗܘ� ���ܗ ܐ��� �  [šadar alāhā l-abrēh wa-hwā men atṭā] – „poslal Boh Syna 
svojho a bol zo ženy“. 
16

 PELIKAN, J. The Spirit of Eastern Christendom, s. 232–233, pozri 45. 
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2. Bema a ʿ onithā 

Gȋwargȋs Wardā je podľa tradície považovaný za autora knihy Wardā, ktorej obsahom je 

poetický žáner ʿonithā17. V akom vzťahu ale stojí autor, ʿonithā a bema18? Na základe autobiografickej 

ʿonithā sa Pritula domnieva, že jej autor zastával vyššiu cirkevnú pozíciu ako kňazi a diakoni. Zaoberá 

sa s myšlienkou, či by mohol byť Wardā biskup, eventuálne predstavený katedrály alebo kláštora 

a požívať špeciálne cirkevné postavenie v bema.19 Zároveň však nevylučuje, že by sa táto báseň mohla 

vzťahovať na celkom inú osobu.20 Otázne zostáva, či by sa skutočne mohlo jednať o vyššiu cirkevnú 

pozíciu ako je diakonát, keďže je v ʿonithā o konverzii diakona Abraháma na islam tento úrad nazvaný 

vysokým a čestným.21 Na jeho opis totiž autor využíva slovo �� 	ܐ [iqarā], čo by sme mohli preložiť 

ako čestný, slávny a vznešený.22 

Básne knihy Wardā môžeme považovať za určitý druh spirituálnej poézie, ktorá sleduje 

dogmatické a etické učenie cirkvi.23 Brock tvrdí, že: „poézia vždy hrala veľmi dôležitú úlohu v histórii 

sýrskej literatúry.“24 Poéziou sa už v ranom vývoji sýrskej literatúry vyjadrovali teologické pozície za 

použitia symbolov a paradoxu.25 Mengozzi zdôrazňuje, že pri výskume knihy Wardā treba dbať na 

                                                           
17 ʿonithā predstavovala antifonálnu odpoveď na žalmy, prípadne refrén madrāšā. Neskôr je ʿonithā samostatnou 
liturgickou hymnou, ktorá má presnú štruktúru. Používa sa v priebehu dennej liturgie a slávenia eucharistie. 
Gȋwargȋs Wardā a Khamȋs bar Qardàḥē (13. stor.) sú najznámejšími predstaviteľmi tohto žánru. MENGOZZI, A. 
ʿOnithā. In The Gorgias Encyclopedic Dictionary of the Syriac Heritage, s. 318. Wardā predstavuje celkom iný 
typ autora akým je Narsai, neorientuje sa na tvorbu úplne nových teologických myšlienkových postupov alebo 
vlastných dogmatických téz. PRITULA, A. A Hymn on Tiflis from Warda Collection, s. 224. V prípade, že 
Wardā existoval aj ako autor, skôr by ho vystihovalo označenie renesančný básnik, ktorý sa vo svojom diele 
orientuje na tradíciu vlastnej cirkvi. Archeologicko-liturgický výskum pomáha vidieť súvis medzi Gȋwargȋsom 
Wardā, rovnomennou liturgickou knihou a bema v jasnejšom svetle. 
18  Bema je sakrálnym architektonickým prvkom, ktorý sa staval vo Východosýrskej cirkvi až do 14. stor., preto 
treba hľadať liturgickú spojitosť aj v súvislosti s knihou Wardā. TAFT, R. The Liturgy of the Hours in East and 
West, s. 229. Bema bola súčasťou plánu výstavby kostola, jedná sa o stavbu v tvare „U“ orientovanú na východ 
smerom ku oltáru a vyhotovenú z kameňa, ktorá sa nachádza v strede hlavnej lode kostola. Tzv. bema-kostoly 
neboli nájdené na mieste, kde sa nachádzal kláštor. Pôvod sýrskej bema treba hľadať vo vývoji architektúry 
synagóg, v ktorých slúžila na čítanie a vysvetľovanie Písma. Zaujímavosťou je, že zápodosýrske bema sa 
odlišujú od východosýrskych. Dôvodom je symbolický význam tejto stavby v kristológii. Architektúra a liturgia 
sú teda chápané ako viditeľné zobrazenie neviditeľného. Nenachádzame ich len vo veľkých mestských 
katedrálach, ale aj v dedinských menších kostoloch. RENHART, E. Das syrische Bema, s. 11, 15–18, pozri 22, 
38–39, pozri taktiež 49. Východosýrska cirkev pripisovala hlbší zmysel bema ako Západosýrska. To, že 
v niektorých východosýrskych kostoloch sa kamenná bema nenachádza môže vyplývať aj z faktu, že boli 
vyrábané aj z dreva. V priebehu 14. stor. sa bema prestala používať. Je pozoruhodné, že práve „mníšske“ kostoly 
boli tie, ktoré diktovali smer vývoja sakrálnej architektúry. CASSIS, M. The Bema in the East Syriac Church in 
Light of New Archaeological Evidence, s. 196, pozri 200, 204 a 206–207. Zaujímavým je aj fakt, že mníšske 
kruhy v 6. a 7. stor. dokonca odmietali aj zavedenie spievania hymien, napriek tomu, že sýrska liturgická tradícia 
je v poézii nesmierne bohatá. BROCK, S. P. Poetry and Hymnography, s. 665. 
19

 PRITULA, A. An autobiographic hymn by Givargis Warda, s. 232–233. TAMCKE, M. Leben aus den 
Ursprüngen, s. 62. 
20 PRITULA, A. A Hymn by Giwargis Warda on the Childhood of Christ, s. 424. 
21 HILGENFELD, H. Ausgewählte Gesänge des Giwargis Warda von Arbel, s. 61. 
22 SMITH, P. J. A Compendious Syriac Dictionary, s. 14. 
23 PRITULA, A. A Hymn by Giwargis Warda on the Childhood of Christ, s. 423. 
24 BROCK, S. P. Poetry and Hymnography, s. 657. 
25 BROCK, S. P. Poetry and Hymnography, s. 661. Známym je fakt, že v ranom sýrsko-kresťanskom svete 
dochádzalo k zámene Márií v evanjeliách. MURRAY, R. Symbols of Church and Kingdom, s. 330.  
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hudobnú formu básní a ich význam v ekonómii liturgických úloh.26 Pri výskume východosýrskej 

liturgie je potrebné zohľadniť podľa Emleka aj historické pozadie v podobe židovsko-kresťanského 

dedičstva.27 Predovšetkým oblasť Adiabene (severný Irak) s mestami Mossul a Arbela patria do 

archaickej liturgickej tradície, z ktorej vyšli viaceré systémy lekcionárov. Emlek dokonca tvrdí, že 

prostredníctvom tradície škôl sa náboženské a kultúrne prvky dostali priamo aj do liturgie.28 

 Archeologicko-liturgický výskum bema-kostolov poukazuje na fakt, že s bema sa spájalo 

čítanie z Biblie, rozpomienka na martýrov a kázeň.29 ʿOnithā spievaná v bema, ktorá reprezentuje 

Golgotu, by bola súčasťou rítu, ktorý predstavuje pozemský život Ježiša zakončený v Jeruzaleme, ako 

sa dozvedáme z popisu od Gȋwargȋsa z Arbely (nie G. Wardā). Do úvahy prichádza, že by básne knihy 

Wardā mohli byť spievané po evanjeliu pri procesii od bema smerom ku sanktuáriu, alebo medzi 

evanjeliom a homíliou.30 Predmetom ďalšieho výskumu zostáva, či môžeme počítať hymny zo zbierky 

Wardā k tzv. bema-hymnám.31  

 

3. Sýrska renesancia ako nábožensko-historický kontext vpádu Mongolov 

Sýrska renesancia patrí v súčasnej dobe v oblasti orientálnych cirkevných dejín a ekumenickej 

teológie k témam, na ktoré sa upriamuje pozornosť. Dôvodom je nedostatočný historicko-teologický 

výskum v tejto oblasti. Definícia fenoménu sýrskej renesancie zostáva naďalej aj na všeobecnej rovine 

špekulatívna.32 Aktuálna diskusia sa venuje aj otázke, či vôbec môžeme používať terminus technicus 

renesancia.33 Mengozzi správne poukazuje na hlavný dôvod. Jedná sa o pôvodný význam slova il 

                                                           
26 MENGOZZI, A. La Verità visibile nella natura e nella scrittura, 49. Pod ekonómiou liturgických úloh treba 
rozumieť liturgický poriadok s jeho presnou následnosťou, nadväznosťou, charakterom a od nich sa odvíjajúcu 
teologickú interpretáciu. 
27 Dokonca aj po prijatí kresťanstva sa židokresťania zúčastňovali synagogálnych zhromaždení. Vplyv 
židokresťanov na synagogálnu liturgiu bol tak zreteľný, že dochádzalo v nej ku zmenám. Okolo roku 100 prišlo 
ku tzv. vykázaniu židokresťanov zo synagóg. EMLEK, I. Vielfalt und Einheit der ostsyrischen Liturgie, s. 329–
331. 
28 EMLEK, I. Vielfalt und Einheit der ostsyrischen Liturgie, s. 334–335. 
29 RENHART, E. Das syrische Bema, s. 18. 
30TAFT, R. The Liturgy of the Hours in East and West, s. 231–232. RENHART, E. Das syrische Bema, s. 135–
136. CASSIS, M. The Bema in the East Syriac Church in Light of New Archaeological Evidence, s. 200, pozri 
202. 
31 RENHART, E. Das syrische Bema, s. 137. Do úvahy musíme vziať aj archeologický výskum, ktorý nám jasne 
naznačuje odlišnosti v regiónoch v rámci písanej liturgie a architektúry, ktorá je naviazaná na ňu pomocou svojej 
vlastnej symbolickej reči. V Seleukia-Ktesiphon, ktoré bolo miestom východosýrskych patriarchov, sa 
nenachádzala bema. Zdá sa, že tento región mal vlastný sakrálny architektonický štýl. CASSIS, M. The Bema in 
the East Syriac Church in Light of New Archaeological Evidence, s. 208. 
32 Medzi najviac nezodpovedané otázky patrí reprodukcia skorých písomných materiálov. TEULE, H. The 
Syriac Renaissance, s. 29. 
33 Kritický pohľad predstavuje Romeny. Vo svojom článku sa venuje exegetickým dielam 12. a 13. stor., ktoré 
by mohli podporiť myšlienku kritického hodnotenia používania pojmu renesancia. Avšak na druhej strane 
Romeny nemá problém akceptovať definíciu sýrskej renesancie, ktorú podáva Teule. Považuje ju doslova za 
ekumenickú. ROMENY, B. T. H. The Contribution of Biblical Interpretation to the Syriac Renaissance, s. 205–
221. Chabot je presvedčený, že 10. storočie je obdobím dekadencie sýrskej literatúry pre silný vplyv arabského 
jazyka. Západosýrska literatúra v 13. stor. vraj ohlasuje už svoj koniec, pričom východosýrska udržuje svoj 
poetický žáner, no v obidvoch prípadoch Chabot vylučuje prudký nárast alebo rozvoj sýrskej literatúry. 
CHABOT, J. B. Littérature syriaque, s. 114, pozri s. 129 vrátane s. 137. Wright naopak považuje 13. stor. za 
významné, pretože v tomto období pôsobili najobľúbenejší básnici Východosýrskej cirkvi Gȋwargȋs Wardā a 
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Rinascimento, ktorý nesie so sebou určité ideologické pozadie, pričom by mohlo byť problematickým, 

ak by sme ho automaticky aplikovali na sýrsku kultúru a orientálne kresťanstvo 11. až 13. stor. Nešlo 

by totiž o renesanciu v zmysle Rinascita (znovuzrodenie) alebo Widererwachen (znovuprebudenie), 

ale o vnútorný pohyb cirkvi podmienený fenoménom napodobňovania.34 Tamcke z tohto dôvodu 

označuje sýrsku renesanciu za proces recepcie.35 V predrenesančnom období sa dá hovoriť 

o interreligióznom dialógu, no otvorenosť východosýrskeho kresťanstva voči vplyvu islamskej 

a arabskej kultúry a literatúry zároveň spôsobuje aj potrebu vysvetliť kresťanské dogmy 

v zrozumiteľnej terminológii pre veriacich v islamskom svete, ako aj pre samotných moslimov. 

Spôsob teologickej diskusie sa preto v 13. stor. mení a upúšťa sa od kontroverzného jazykového 

štýlu.36 

Akoby bolo možné charakterizovať historický kontext 13. stor. v oblasti Mezopotámie? 

Dejiny kresťanstva na geografickom území dnešného Iraku nikdy nepatrili k bezproblémovým, 

pretože k tzv. konštantínovskej zmene, ktorá mala vplyv na rozvoj kresťanstva ako i na vzťah štátu 

a náboženstva, tu nikdy nedošlo. Kresťania patrili k náboženskej menšine už počas Sasánovskej ríše.37 

Vnútornú identitu východosýrskych kresťanov by sme preto mohli charakterizovať ako kultúrne, 

etnické a náboženské spolucítenie menšiny, ktorá sa snaží zachovať si svoj vlastný výraz 

v nepriaznivom prostredí.38 Z tohto dôvodu si netreba predstavovať sýrsku renesanciu v ideálnych 

obrazoch, ale v rámci nábožensko-historického kontextu ako „hynúce zviera, ktoré zdvíha svoju hlavu 

poslednýkrát“.39 Aj takýmto spôsobom by sa dali interpretovať slová Antona Baumstarka, ktorý sýrsku 

renesanciu charakterizuje zbieraním síl kresťanského orientu až do doby, keď je strastiplný osud 

Východosýrskej cirkvi hlboko poznačený hrozivou silou Turkov.40  

Na druhej strane si tento dekadentný obraz vyžaduje, aby bol vyvážený ďalšími historickými 

skutočnosťami. Východosýrska cirkev bola totiž najviac rozšírená práve počas islamskej nadvlády.41 

                                                                                                                                                                                     

Khamȋs bar Qardàḥē. WRIGHT, W. A short History of Syriac Literature, s. 283–284. Tamcke zastáva názor, že 
Západosýrska cirkev v 12. a 13. stor. mala dôvod na radosť práve pre významnú literárnu činnosť, cirkev teda 
zažila počas tohto obdobia svoj vrchol. TAMCKE, M. Christen in der islamischen Welt, s. 82, pozri 84. 
34 MENGOZZI, A. La Verità visibile nella natura e nella scrittura, 49, pozri 55. 
35 TAMCKE, M. Leben aus den Ursprüngen, s. 59. 
36 TEULE, H. The Syriac Renaissance, s. 23, pozri s. 25. 
37 TAMCKE, M. Bedrängte Existenz, s 12. V 3. stor. post pod nadvládou Sasánovcov dochádza k náboženskej 
renesancii, ktorá sa nesie v duchu intolerancie. Počas vlády Abbásovcov, teda vo vrcholnom kultúrnom období 
islamskej nadvlády, patril zoroastrianizmus k náboženstvám, o ktorých získavame informácie od 5. stor. až po 
10. stor. post ako z kresťanských, tak i z moslimských zdrojov. ELIADE, M., CULIANU, I. P., Handbuch der 
Religionen, s. 176, pozri 174. Dobu Abbásovcov je možné datovať zhruba od roku 750 post do 1258 post. Kalif 
sídliaci v Bagdade dokonca nazýval východosýrskeho patriarchu „otcom kresťanov“. TAMCKE, M. Christen in 
der islamischen Welt, s. 87. 
38 Baumstark vytvára tzv. pojem „národno-cirkevnej kultúry“, ktorá prežíva pod mohamedánsko-arabským 
vplyvom, v ktorom dochádza k rozkvetu sýrskeho písomníctva. BAUMSTARK, A. Geschichte der Syrischen 
Literatur, s. 286. Dnes platí tiež, že kresťania v Iraku chápu svoju náboženskú príslušnosť v súvislosti 
s príslušnosťou k národnému spoločenstvu. TAMCKE, M. Bedrängte Existenz, s 14. 
39 ROMENY, B. T. H. The Contribution of Biblical Interpretation to the Syriac Renaissance, s. 206. 
40 BAUMSTARK, A. Geschichte der Syrischen Literatur, s. 285. 
41 TAMCKE, M. Christen in der islamischen Welt, s. 87. 
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Z literárneho hľadiska je povšimnutiahodný vplyv islamu najmä od 11. do 13. stor., ktorý je očividný 

v historiografii, literárnych štýloch, filozofii, kultúre, jazykovej oblasti, ale aj na poli spirituality 

a náboženstva.42 Vplyv islamu nie je to jediné, čo môžeme badať na knihe Wardā. Stopy nachádzame 

taktiež aj v perzskej poézii, pre ktorú je typické opísanie existujúcej tradície novým spôsobom. 

Napriek tomu, že je táto skutočnosť pre sýrsku poéziu neznámou skutočnosťou, vyznačuje sa ňou 

práve formálny obsah žánru ʿonithā, ktorý tvorí knihu Wardā.43 Jedná sa o obdobie, v ktorom treba 

spomenúť prvý priamy oficiálny kontakt (1246) Východosýrskej cirkvi s Rímom.44 Prelomovým sa 

stáva rok 1258, keď Mongoli dobyli mesto Bagdad, čím sa na určitú dobu končí aj obdobie dovtedy 

neutíchajúceho vplyvu arabského jazyka, kultúry a islamu.45 Na jednej strane treba zdôrazniť, že 

obdobie trvania sýrskej renesancie sa neobmedzuje na zhruba 40 ročnú vládu Mongolov 

v Mezopotámii.46 Na druhej strane dochádza po 600 rokoch k zásadnej politickej výmene, ktorá 

bezpochyby so sebou priniesla zmenu vo vzťahu medzi kresťanstvom, islamom a Mongolmi.47 

 

3.1 Imitácia poézie a možnosť existencie štýlu Wardā 

Štýl jazyka a spôsob písania básní v knihe Wardā je bezpochyby spojený s problematickou 

otázkou o ich autorstve a autenticite. Pri otázke o autorstve sa pri kritériách autenticity stretávame 

s viacerými závažnými problémami. Ak sa vybraná ʿonithā nachádza len v jednom manuskripte, podľa 

Pritulu sa pripísanie autorstva Gȋwargȋsovi spochybňuje.48 Rovnaký názor zastáva Mengozzi, ktorý 

                                                           
42 Vplyv islamu je možné pozorovať ešte pred obdobím sýrskej renesancie. TEULE, H. The Syriac Renaissance, 
s. 24–27. Náboženstvo islamu zanechalo svoje stopy v rôznych vrstvách obyvateľstva. TAMCKE, M. Islam in 
the Corpus of the East-Syrian Poet Giwargis Warda, s. 181. 
43

 PRITULA, A. A Hymn on Tiflis from Warda Collection, s. 223–224. 
44 BAUM, W., WINKLER, D. W., Die Apostolische Kirche des Ostens, s. 82. Náboženské pomery v severnej 
Mezopotámii kolísali v závislosti od zmien politickej situácie. Západosýrska cirkev bola spájaná s vplyvom 
Byzancie a cisára. HAGE, W. Das orientalische Christentum, s. 141. Vzťah Zápodosýrskej a Východosýrskej 
cirkvi by sme mohli nazvať konkurenčným. Nöldeke vychádza z myšlienky, že antipatia k Byzancii sa prejavila 
v sympatii Východosýrskej cirkvi k Rímu. NÖLDEKE, T. Zwei syrische Lieder auf die Einnahme Jerusalems 
durch Saladin, s. 494. 
45 Dôležitým prvkom inkulturácie bolo osvojenie si arabského jazyka, k čomu došlo zhruba v polovici 9. stor., 
kedy bolo v Mezopotámii bežné pre východosýrskych veriacich hovoriť plynule arabsky. GRIFFITH, S. 
Freedom of Religion in the Near East, s. 7. Po opätovnom dobytí severnej Mezopotámie Mamelukmi sa dostali 
kresťania zase do nevýhody pre ich predchádzajúci pozitívny vzťah k Mongolom. BAUM, W., WINKLER, D. 
W., Die Apostolische Kirche des Ostens, s. 77–78. Teule predpokladá vplyv arabského jazyka, kultúry a islamu 
na kresťanov práve do roku 1258. Skôr by sa však dalo hovoriť o ukončení negatívne pôsobiaceho útlaku 
a spoločensky-náboženského znevýhodňovania kresťanov zo strany moslimov. TEULE, H. The Syriac 
Renaissance, s. 10.  
46 BAUM, W., WINKLER, D. W., Die Apostolische Kirche des Ostens, s. 79. 
47 Tamcke zdôrazňuje skutočnosť, že kultúrny a náboženský život Bagdadu zanechal stopy aj na živote 
východosýrskych kresťanov. V období invázie Mongolov do severnej Mezopotámie stále prichádzala do úvahy 
myšlienka, že by sa celková politická situácia mohla vyvíjať v prospech kresťanstva. TAMCKE, M. How 
Giwargis Warda Retells Biblical Texts: Some Remarks, s. 268. 
48 PRITULA, A. An autobiographic hymn by Givargis Warda, s. 229–230. Pritula zaraďuje práve ʿonithā o Tiflis 
k tým, ktoré sú z hľadiska autorstva sporné, pretože sa nachádzajú len v jednom manuskripte (Cambridge Add 
1983).  Je presvedčený, že autorstvo tejto ʿonithā, ktorá patrí do skupiny s katastrofickou tematikou, nemôže byť 
pripísané Gȋwargȋsovi Wardā. PRITULA, A. A Hymn on Tiflis from Warda Collection, s. 217–218. Samotný 
spomínaný manuskript – Cambridge Add. 1983 z roku 1550, by tak podľa tvrdenia Pritulu o ʿonithā o Tiflis bol 
dôkazom toho, že i najstarší manuskript obsahujúci knihu Wardā, ktorý máme v súčasnosti k dispozícii, je 
dielom viacerých autorov. BAUMSTARK, A. Besprechungen, s. 206. 
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tvrdí, že takáto ʿonithā nemusí patriť do originálneho jadra knihy Wardā.49 Problematická situácia 

nastáva aj v opačnom prípade, a to ak nájdeme jednu ʿonithā vo viacerých manuskriptoch, pretože 

v nich nachádzame viaceré odlišnosti, ktoré Pritula nazýva „teologickou recenziou“. Teologická 

recenzia v textoch pripísaných autorovi Gȋwargȋs Wardā pritom nie je zriedkavá.50 Problém 

predstavuje aj imitácia obľúbeného diela, v ktorej sa napodobňuje štýl jedného básnika, čo následne 

vedie k tomu, že cirkevná tradícia pripisuje imitované diela modelovému autorovi, ako je tomu 

v prípade knihy Wardā. Usúdiť autorstvo na základe literárnych metód je podľa Pritulu a Mengozziho 

za súčasných okolností veľmi komplikované.51 Každý autor má síce svoj vlastný jazykový štýl, výber 

slov a slovných spojení, formálny jazykový prejav, obľúbené myšlienky a pojmy etc., ale pripisovanie 

jazykového štýlu jednému autorovi sa stáva v sýrskej literatúre spochybniteľné pre dva hlavné dôvody, 

ktoré uvádza Brock: 1. rozličné pojmy označujú ten istý fenomén a 2. ten istý pojem môže mať 

rozličný význam v závislosti od kontextu.52 Imitácia poetického textu dbá na formálne pravidlá, ktoré 

sú typické pre sýrsku poéziu. Básne, ktoré sú obsahom knihy Wardā sú ohraničené prológom 

a epilógom, v ktorých je text štruktúrovaný do veršov, napr. s alfabetickým akrostichom, kde 

mimoriadnu pozíciu zastáva rým a počet slabík.53  

Je kniha Wardā výsledkom určitej liturgickej školy? Možnosť existencie tzv. štýlu Wardā 

vyplýva najmä z imitácie modelovej liturgickej formy poézie. Napr. škola v Nisibis bola centrom 

vzdelanosti, pričom sa jej trojročný študijný plán zameriaval na liturgiu. Z toho môžeme usudzovať, že 

dôraz nebol kladený na štúdium dogmatickej podstaty cirkvi a jej učenia na základe precízneho 

definovania abstraktných pojmov, ale na praktický život cirkvi, najmä liturgický rítus, hymnológiu a 

výklad Písma za použitia liturgických obrazov a symbolov.54 Otázka autorstva a otázka datovania 

básní sa úzko spája s možnosťou hovoriť o štýle Wardā.  

                                                           
49 Ku ʿonithā o Tiflis môžeme pripočítať aj ʿonithā o križiackych výpravách. MENGOZZI, A. The Gorgias 
Encyclopedic Dictionary of the Syriac Heritage, s. 176. 
50 Tzv. autobiografickú ʿonithā je možné nájsť dokonca v štyroch manuskriptoch. St. Petersburg Sir. 3 (17.–18. 
stor.), Cambridge Add. 1982 (1697), Berlin Sachau 188 (1882)  a Sachau 330. PRITULA, A. An autobiographic 
hymn by Givargis Warda, s. 231. BAUMSTARK, A. Geschichte der Syrischen Literatur, s. 304–305. PRITULA, 
A. A Hymn by Giwargis Warda on the Childhood of Christ, s. 424, pozri 430. 
51 PRITULA, A. A Hymn on Tiflis from Warda Collection, s. 224. Čo sa týka pripisovania autorstva 
Gȋwargȋsovi Wardā, treba byť opatrný a vyčkať, pokiaľ nebude hotová celková textologická a štylistická štúdia. 
PRITULA, A. A Hymn by Giwargis Warda on the Childhood of Christ, s. 424. MENGOZZI, A. A Syriac Hymn 
on the Crusades from a Warda Collection, s. 187.  
52 BROCK, S. P. Poetry and Hymnography, s. 659. 
53 Ku charakteristike sýrskej poézie, konkrétne k ʿonithā porovnaj: MENGOZZI, A. The Gorgias Encyclopedic 
Dictionary of the Syriac Heritage, s. 318. NÖLDEKE, T. Zwei syrische Lieder auf die Einnahme Jerusalems 
durch Saladin, s. 494–495. FOLKMANN, I. Ausgewählte nestorianische Kirchenlieder über das Martyrium des 
heil. Georg von Giwargis Warda, s. 15–16. DEUTSCH, A. Edition dreier syrischen Lieder, s. 14. Používanie 
rýmu v sýrskej literatúre je datované od 9. stor. pod vplyvom arabskej poézie. Brock sa domnieva, že najväčším 
príkladom je „Paradise of Eden“ z 13. stor. od ʿAb(h)dȋšôʿ  bar Běrȋk(h)ā. BROCK, S. P. Poetry and 
Hymnography, s. 658. 
54 Prvý rok bol venovaný štúdiu starozmuvných kníh a Pavlových listov v nácviku liturgických piesní. K 
druhému roku patrili žalmy, knihy prorokov, responzóriá. V treťom roku sa študoval výklad Novej zmluvy 
a učilo sa liturgickým hymnám. EMLEK, I. Vielfalt und Einheit der ostsyrischen Liturgie, s. 337–338. BAUM, 
W., WINKLER, D. W., Die Apostolische Kirche des Ostens, s. 90. 
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3.2 Príklady poetického štýlu Wardā 

Aké slovné spojenia a poetické prvky, štylistické a obsahové, by mohli vytvárať a vystihovať 

poetický štýl Wardā? Uveďme si niekoľko príkladov. Nachádzame slovné spojenia, ktoré sa 

opakovaním tých istých slov snažia zdôrazniť hĺbku a neopísateľnosť zmienenej skutočnosti. V rámci 

ʿonithā o vpáde Mongolov do Karmeliš by sme sem mohli zaradiť verš strofy 1.: „ktorého zlo horšie je 

ako všetko zlo“ a verš zo strofy 66.: „odporná je tvoja otázka a odpornejšia ako tvoja odporná osoba“. 

V ʿonithā o odpadnutí diakona Abraháma je to verš strofy 22.: „a ich choroba je horšia ako každá 

choroba“.55 Podobnosť nachádzame aj vo formulovaní otázok medzi strofou 52. z ʿonithā o Karmeliš: 

„Nad akou dedinou mám plakať? A nad akou dedinou nemám plakať?“ a ʿ onithā o dobytí Jeruzalema: 

„Kto nad nami neplače? Kto netrpí nad nami? Kto nie je ustarostený nad nami?“.56 Táto poetická 

gradácia textu vystihuje existenciálny nepokoj, strach o stratu sociálnej a náboženskej identity, 

súčasne poukazuje a charakterizuje to, čo človeka ohrozuje na živote a privádza ho k zamysleniu sa 

nad jeho zmyslom a cieľom. 

Taktiež je možné pozorovať veľmi podobný opis emócii, ktoré v týchto básňach zohrávajú 

nenahraditeľnú úlohu. Mohli by sme teda porovnať opis bolestí ľudu z ʿ onithā o dobytí Jeruzalema: 

„žalostný plač je v domovoch“ alebo v inom verši „v domovoch je žalosť“ s veršom 23. strofy 

z ʿ onithā o Karmeliš: „žiaden dom nie je bez mŕtvych“ a veršom 25. strofy: „Každý dom skrýva 

v sebe smútok“.57 Je otázne, či by sme mohli vidieť aj určitú myšlienkovú podobnosť, prípadne 

symbolický význam rána v spojitosti s plienením, keďže trápenie na ľudí prichádza ráno.58  

V každom prípade nachádzame obsahovú podobnosť v zmienke o bohatých, na ktorých sa 

vzťahuje etické a morálne upozornenie. V ʿonithā o dobytí Jeruzalema čítame: „Obchodníci a bohatí 

muži sa stali dnes žobrákmi a prosia o omrvinky, ktoré padajú zo stolov“ a v ʿonithā o Karmeliš: 

„Bohatí sa stali chudobnými a namyslení pokornými.“ Táto podobnosť je založená na slovách Biblie 

z Mt 15, 28, kde „šteňatá jedávajú z omrviniek, ktoré padajú zo stola svojich pánov“. Nedá sa 

prehliadnuť ani obsahová podoba potupovania kríža jeho pošliapavaním, ako to opisuje ʿonithā 

o dobytí Jeruzalema, s označením moslimov za odporcov kríža v ʿonithā o odpadnutí diakona 

Abraháma od viery.59 Praktické konzekvencie zla sú porovnateľné a podobné v rôznych prípadoch 

utrpenia. V rámci porozumenia tohto poetického textu ako liturgického a teda cirkevného, je treba 

zdôrazniť fakt, že po vine prichádza trest, teda invázia Mongolov je chápaná ako dôsledok hriechu 

a nekajúceho ľudu. 

                                                           
55

 HILGENFELD, H. Ausgewählte Gesänge des Giwargis Warda von Arbel, s. 50, pozri 58 a 63. 
56 HILGENFELD, H. Ausgewählte Gesänge des Giwargis Warda von Arbel, s. 56. NÖLDEKE, T. Zwei syrische 
Lieder auf die Einnahme Jerusalems durch Saladin, s. 507. 
57

 NÖLDEKE, T. Zwei syrische Lieder auf die Einnahme Jerusalems durch Saladin, s. 500, pozri 508. 
HILGENFELD, H. Ausgewählte Gesänge des Giwargis Warda von Arbel, s. 53.  
58 „[...] ako vyšlo slnko, vyšli, nasťahovali sa do Jeruzalema a nariekali.“ NÖLDEKE, T. Zwei syrische Lieder 
auf die Einnahme Jerusalems durch Saladin, s. 501. „[...] a ráno zaznelo v ňom bedákanie, nárek a krik“. 
HILGENFELD, H. Ausgewählte Gesänge des Giwargis Warda von Arbel, s. 52. 
59 NÖLDEKE, T. Zwei syrische Lieder auf die Einnahme Jerusalems durch Saladin, s. 509. HILGENFELD, H. 
Ausgewählte Gesänge des Giwargis Warda von Arbel, s. 54. Ku odporcom kríža porovnaj 62. 
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4. Vzájomný vzťah východosýrskeho kresťanstva a mongolských kmeňov 

Zaujímavým predmetom výskumu naďalej zostáva vzťah kresťanstva a Mongolov. Ukončenie 

Abbásovského kalifátu v roku 1258 Mongolmi je zachytené práve v knihe Wardā, v ktorej sa upravený 

biblický príbeh o páde Ninive analogicky vzťahuje na dobytie Bagdadu.60 Spomínaná analógia musela 

byť veľmi blízka najmä obyvateľom v oblasti severnej Mezopotámie, konkrétne pre mestá Mossul 

a Arbela, medzi ktorými sa nachádza Ninive, z oblasti ktorej zároveň pochádza kniha Wardā. Táto 

historická udalosť je spomínaná aj na inom mieste v knihe Wardā, konkrétne v ʿonithā o katholikoi 

východu, v ktorej si veriaci pripomínajú patriarchov od Ȋšôʿ jahb(h) z Gdala (628–646) až po Timothea 

II. (1318–1332).61 Na konci 13. stor. veľmi významnú úlohu zohrával mongolský katholikos 

Jahb(h)allàhā III. V jeho prípade sa jednalo o politickú voľbu, o čom niet pochýb. Sotva hovoril po 

sýrsky, neovládal arabský jazyk, no stal sa jedným z najvýznamnejších patriarchov Východosýrskej 

cirkvi, ktorá sa v jeho dobe rozprestierala od Blízkeho východu cez centrálnu Áziu, Indiu, až 

po Čínu.62 

Medzi kresťanmi a Mongolmi treba vidieť v 13. stor. obojstranné sympatie, ktoré sú 

podmienené dvoma faktormi: misiou cirkvi medzi mongolskými kmeňmi najmä v 11. stor. a 

spoločným protivníkom v podobe islamu.63 Vzniká rozporuplná situácia. Na jednej strane je to 

tolerantný prístup Mongolov ku kresťanstvu a na druhej hrôzostrašný opis udalostí plienenia a 

dôsledkov mongolskej invázie v knihe Wardā. Východosýrsky katholikos Makika II. sa po páde 

Bagdadu presťahoval za pomoci Mongolov do paláca kalifov. V tomto akte je potrebné vidieť ráznu 

zmenu politickej situácie.64 Nepochybným zostáva fakt, že kresťanská menšina považovala dobytie 

metropoly islamu za vymanenie sa z moci moslimov, ako víťazstvo kríža nad islamom. Baum dokonca 

                                                           
60 TAMCKE, M. Islam in the Corpus of the East-Syrian Poet Giwargis Warda, s. 184. Zaujímavým je 
predovšetkým fakt, že Möngke poslal svojho brata Hülagü do Mezopotámie, aby bojoval proti moslimom. Ten 
sa stal následne v Perzii zakladateľom Ilkhanátu. Osud určitej náboženskej tolerancie zabezpečený Mongolmi 
bol definitívne spečatený v procese, v ktorom sa Ilkhanát prihlásil k islamu ako k oficiálnemu náboženstvu. 
BAUM, W., WINKLER, D. W., Die Apostolische Kirche des Ostens, s. 78, pozri 91. HAGE, W. Das 
orientalische Christentum, s. 143. Vine tvrdí, že už v roku 1258 mal Hülagü celú Perziu pod kontrolou. V tomto 
roku malo plienením Bagdadu dôjsť ku kulminácii teroru. VINE, A. R. The Nestorian Churches, 141–142, pozri 
144. 
61 TAMCKE, M. Giwargis Wardas ̒Onita über die Katholikoi des Ostens, 142, pozri 149. TAMCKE, M. 
Christen in der islamischen Welt, s. 87. 
62 TAMCKE, M. Christen in der islamischen Welt, s. 88. BAUM, W., WINKLER, D. W., Die Apostolische 
Kirche des Ostens, s. 86, pozri 90. 
63 Neprehliadnuteľným faktom zostáva misionárska činnosť Východosýrskej cirkvi priamo vo vlasti Mongolov. 
Ku svojej misii využívali tzv. Hodvábnu cestu. Politická moc islamu však predstavovala obmedzenia 
a znevýhodňovania pre Východosýrsku cirkev, a zároveň sa stala hlavným nepriateľom Mongolov. HAGE, W. 
Das orientalische Christentum, s. 141. 
64 Vine tvrdí, že kresťania nevyužili rozumne svoje nové výhody. Napadnutie moslimských susedov v Takrite 
spôsobilo Mongolskú odvetu a stratu katedrály v prospech moslimov.  Napriek tomu kresťania požívali výhody, 
akých sa im nedostávalo dlhé storočia. Abagha, ktorý bol následníkom Hülagü, nariadil, aby úradníci nového 
politického zoskupenia boli kresťania a židia, ale nie moslimovia. VINE, A. R. The Nestorian Churches, 146–
147. Práve pri vykopávkach v kostole v Takrit sa objavili ostatky bývalej bema. CASSIS, M. The Bema in the 
East Syriac Church in Light of New Archaeological Evidence, s. 207. 
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tvrdí, že prívrženci Východosýrskej cirkvi sa podieľali na vojenskom úspechu Mongolov priamo v ich 

armáde.65 Vine je presvedčený o potrebe od seba odlišovať vplyv invázie Mongolov na kresťanstvo od 

vplyvu invázie na kresťanov ako na obyvateľov podrobených regiónov.66 Keďže Východosýrska 

cirkev zahŕňala vo svojich diecézach mnohé národy a etniká, ktoré mali vlastnú kultúru a jazyk, mohlo 

by sa jednať o vojakov, ktorí boli východosýrskymi kresťanmi pochádzajúcimi z mongolských stepí a 

počas ich vojenského ťaženia v severnej Mezopotámii tak nemuseli vedieť odlišovať kresťanov od 

moslimov. 

 

4.1 Otázka priameho kontaktu alebo nepriameho svedectva mongolských vpádov 

Zostáva dôležité vysvetliť, z akej pozície sú Gȋwargȋs Wardā, ak vôbec existoval rovnomenný 

autor spomínanej liturgickej knihy, a jeho komunita pozorovateľmi týchto udalostí. Môžeme počítať 

Gȋwargȋsa a jeho komunitu k tým, ktorí prežili a sú priamymi svedkami týchto udalostí alebo sa jedná 

o pozorovanie založené na ústnom podaní a teda o sprostredkovanú informáciu? 

Hilgenfeld sa domnieva, že vďaka Gȋwargȋsovi Wardā sa dozvedáme ešte o plienení mesta 

Arbela, ale sám považuje za otázne, či sa tento autor dožil plienenia Bagdadu v roku 1258.67 Je zjavné, 

že Tamcke zastáva odlišnú pozíciu od Hilgenfelda, v ktorej je presvedčený na základe výskumu 

ʿonithā o Jonášovi, že Gȋwargȋs a jeho náboženská komunita boli svedkami Mongolských vpádov 

a porážky Bagdadu v roku 1258.68  

Čo sa týka ʿonithā o Tiflis, ktorá takisto zahŕňa historickú tematiku, nie je podľa Pritulu jasné, 

či táto báseň bola napísaná krátko po krvavých udalostiach, alebo až s odstupom času. Nevylučuje 

ústne ani písomné podanie legendy alebo tradície.69 Nöldeke sa pri dvoch ʿonithā o dobytí Jeruzalema 

domnieva, že jedna bola napísaná krátko po páde a druhá niekoľko rokov neskôr, pričom vylučuje 

autorstvo jedného pisateľa.70 Tamcke a Mengozzi poukazujú na zmienku v ʿonithā o katholikoi 

východu konkrétne o Timotheovi II., ktorý bol katholikos od roku 1318 do 1332. Jedná sa totiž 

o časovú nezhodu s predpokladaným datovaním života Wardā do prvej polovice 13. stor. Táto báseň 

teda musela byť napísaná najskôr po roku 1332, v ktorom začína patriarchát Denḥā II. (1332–1364), 

čiže v prvej polovici 14. stor., keď začína dominovať opäť islam.71  

Deutsch na základe vybraného tónu reči básne považuje opísanie plienenia mesta Karmeliš 

(1235–1236) Mongolmi za nesprostredkované, živé a pôsobivé.72 Táto báseň však spomína nielen 

                                                           
65 BAUM, W., WINKLER, D. W., Die Apostolische Kirche des Ostens, 78.  
66 VINE, A. R. The Nestorian Churches, 142. 
67 HILGENFELD, H. Ausgewählte Gesänge des Giwargis Warda von Arbel, s. 4. 
68 TAMCKE, M. How Giwargis Warda Retells Biblical Texts: Some Remarks, s. 266. TAMCKE, M. Leben aus 
den Ursprüngen, s. 58–59. 
69 PRITULA, A. A Hymn on Tiflis from Warda Collection, s. 222. 
70 NÖLDEKE, T. Zwei syrische Lieder auf die Einnahme Jerusalems durch Saladin, s. 493. 
71 TAMCKE, M. Giwargis Wardas ̒Onita über die Katholikoi des Ostens, 142, pozri 150. MENGOZZI, A. 
A Syriac Hymn on the Crusades from a Warda Collection, s. 188. 
72 Deutsch sa ďalej domnieva, že samotné plienenie je súčasťou lokálneho útoku. DEUTSCH, A. Edition dreier 
syrischen Lieder, s. 8–9. 
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mesto Karmeliš, ale aj miesta ako Arbela, Bet Koka, Zāb a Tella.73 Dostávame sa tak k otázke, či bol 

autor tejto básne očitým svedkom na všetkých týchto miestach alebo zhŕňa svedectvá ľudí, ktoré 

spracováva a spája?  

Viacero autorov, podobnosť poetických elementov a časové nezhody v datovaní skôr 

podporujú možnosť existencie štýlu Wardā, no zároveň nevylučujú existenciu Gȋwargȋsa a ani jeho 

možné autorstvo niektorých básní zbierky Wardā.74 Predložené skutočnosti nám objasňujú, že len 

ďalší výskum jednotlivých básní a ich porovnanie nám môžu dať odpoveď na otázku, či sa dá vôbec 

hovoriť o nejakej škole Wardā. Naďalej zostáva táto možnosť a otázka priameho svedectva otvorená.  

 

4.2 Postoj knihy Wardā k Mongolom – úprava biblického textu  

Zaznamenané dejinné udalosti v knihe Wardā spĺňajú v liturgii viacero účelov. Najmä 

v liturgii sa dá oceniť charakter tohto druhu ʿonithā, v ktorej sa minulosť prelína s prítomnosťou.75 To 

zodpovedá snahe o sprítomnenie historických udalostí, avšak nie na základe historiografického popisu, 

ako môžeme pozorovať u Bar ʿEb(h)ràjā76, pretože funkciou liturgického textu knihy Wardā, v ktorom 

sa minulé udalosti prenášajú do súčasnosti, je teologická reflexia histórie, ktorá v ʿonithā o vpáde 

Mongolov v rámci celkového liturgického diania sleduje cieľ v podobe príhovornej modlitby 

a vyvarovania sa nešťastia.77 K tomu sú využívané slová poučenia z Biblie. Na tomto mieste by bolo 

vhodné poukázať na tri odlišné príklady využitia biblického textu v knihe Wardā.  

 

4.2.1 Úprava vynechaním 

 

Text z knihy Wardā (67. a) 

���ܘܢ ��̈ܡ ���ܝ ��ܟ ��ܘܢ ܐ�� ��� ��"� !  

[lā] [šmʿaṭ] [mānā] [emār] [l-hōn] [marāk] [la-mhāymne] [kōl-hōn]  

(Nie) (počul si) (čo) (on povedal) (im) (Pán tvoj) (veriacim) (všetkým im)  

 

                                                           
73 HILGENFELD, H. Ausgewählte Gesänge des Giwargis Warda von Arbel, s. 50–52, 57. 
74 S istotou môžeme tvrdiť, že nie všetky básne, celky, či časti by sa dali pripísať autorovi Gȋwargȋs Wardā, 
pretože niektoré boli inkorporované do knihy Wardā v 19. stor. MENGOZZI, A. A Syriac Hymn on the 
Crusades from a Warda Collection, s. 187–188.  
75 TAMCKE, M. How Giwargis Warda Retells Biblical Texts: Some Remarks, s. 267. 
76 Po dobytí Bagdadu v roku 1258, podľa Baumstarka, navštívil Bar ʿEb(h)ràjā (západosýrsky autor 13. stor.) 
Bagdad dvakrát, v roku 1264 a 1277. Udržiaval totiž veľmi dobré vzťahy s východosýrskym katholikos. Jeho 
poézia prezrádza, že nie je pravým básnikom, ale skôr sa dosvedčuje ako Formkünstler, ako ho nazýva 
Baumstark. BAUMSTARK, A. Geschichte der Syrischen Literatur, s. 313, pozri 318–319. Hodnotenie zo strany 
Baumstarka je však veľmi zaujímavé, pretože Pritula hodnotí východosýrsku poéziu v 12. a 13. stor. ako poéziu 
formy, pričom klasickú sýrsku poéziu považuje za poéziu obsahu. PRITULA, A. A Hymn on Tiflis from Warda 
Collection, s. 223. Nielen vďaka osobným vzťahom s východosýrskou hierarchiou, ale aj pre mnohé literárne 
diela nazýva Teule Bar ʿEb(h)ràjā ekumenickým autorom. O tom nepochybne svedčí aj fakt, že už počas života 
západosýrskeho autora Bar ʿEb(h)ràjā boli jeho diela prijímané aj na strane Východosýrskej cirkvi. TEULE, H. 
The Syriac Renaissance, s. 16, pozri 22. 
77 MENGOZZI, A. ʿ Onithā. In The Gorgias Encyclopedic Dictionary of the Syriac Heritage, s. 176. 
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Týmito slovami je v ʿonithā naznačené, že nasledujúce slová sú slovami Pána, slová z Biblie; 

teda následná časť sa pre poslucháčov stáva svojou podstatou autoritatívne odlišná od ostatných 

básnických obrazov a výpovedí. 

Text z knihy Wardā (67. b) 

�� �*ܪ�)� ܘܐ	, ��*ܢ ܘ� +��� *ܢ�� ܕ()�	
���*ܢ �  

[d-sonen] [l-kōn] [w-maqeṭlīn] [l-kōn] [w-ak] [qurbānā] [ʿabdīn]  [l-kōn]  

(Nenávidia) (vás) (a oni zabijúc) (vás) (a ako) (obete) (urobia) (vás)  

 

Autor týchto slov poukazuje na akt martýrstva, nielen kvôli slovám �() [snā] „nenávidieť“ a 

-+� [qṭal] „zabiť“, ale nenávisť vlka k baránkovi, jeho hrdúsenie a zabíjanie, ktoré vrcholí v akte 

prinesenia obete �(ܪ�*� [qurbānā]. Tento pojem sa používa v eucharistickom zmysle �(ܪ�*� ��	
�  

[qurbānā qadišā] (svätá obeť) a preto telesná smrť martýrov nie je bezvýznamnou, ale je obeťou 

chápanou v liturgickom slova zmysle.78 Kombináciu slovies „nenávidieť a zabiť“ nájdeme len v Mt 

24, 9. Autor tejto ʿonithā ale následne vynecháva vysvetlenie Písma v podobe „pre moje meno“, ako 

dôvod, príčinu, prečo sa tak bude diať.79 S veľkou pravdepodobnosťou za tým môžeme vidieť úmysel 

autora, ktorý chcel predísť nesprávnej ľudovej interpretácii v úmysle vzdať sa tohto mena (Ježiša), 

kresťanského vyznania a identity, aby sa tak človek vyhol prenasledovaniu a martýrstvu. Konverzia 

z kresťanstva na islam nebola zriedkavým fenoménom a kniha Wardā na túto skutočnosť reaguje 

skrytou, ale aj otvorenou formou.80 Básne knihy Wardā poukazujú na koexistenciu východosýrskych 

                                                           
78 Nezdá sa na tomto mieste, že telá martýrov predstavujú telo a krv Kristovu. �(ܪ�*� [qurbānā] prekladá P.R. 
Smith v Thesaurus Syriacus ako donum alebo korban. SMITH, P. R. Thesaurus Syriacus II., s. 3560. Smith P. J. 
používa ako preklad slova �(ܪ�*� práve anglické offering, gift, oblation. Toto slovo má svoje pevné zakotvenie 
v liturgii. SMITH, P. J. A Compendious Syriac Dictionary, s. 517. Zdá sa, že plienenia Mongolov sú chápané 
ako znamenia konca, majú nádych eschatologických obrazov, chcú poukázať na fakt, že tieto udalosti sú ďalšou 
skúškou, ktorú musí cirkev a jej veriaci zvládnuť. Porovnaj Lk 21, 16–19, J 15, 21. �(ܪ�*� je použité v zmysle 
prinesenia obete za odpadnutého diakona Abraháma. HILGENFELD, H. Ausgewählte Gesänge des Giwargis 
Warda von Arbel, s. 64. 
79 V Mt 10, 22 nachádzame len sloveso �() „nenávidieť“. V J 15, 20–21 nájdeme sloveso ܪܕܦ [rdap] 
„prenasledovať“. V Lk 21, 16–17 len �() a ��� [šlem] v tomto prípade ako „zradiť, vydať“, pretože sa sloveso 
nachádza v Aphel,  imperfektum. Dôvod utrpenia kresťanov „pre moje meno“ nachádzame na týchto miestach: J 
15, 21; Lk 21, 16–17; Mt 10, 22; Mt 24, 9. 
80 Kniha Wardā obsahuje aj ʿonithā o prestupe diakona Abraháma na islam, ktorá je typická pre svoju otvorenú a 
jasnú konfrontáciu, ktorá vykresľuje silné negatívne sociálne konzekvencie na pozadí vzťahu k islamu. 
HILGENFELD, H. Ausgewählte Gesänge des Giwargis Warda von Arbel, s. 60–65. Na prvý pohľad sa zdá, že 
sa jedná o monológ, ktorý nemá prvky interreligiózneho dialógu, no sýrska literatúra je typická tým, že v dialógu 
básne nemusí byť priestor pre konkrétne vyjadrenie sa moslimskej strany. Jedná sa o intrareligiózny dialóg 
medzi východosýrskymi kresťanmi a východosýrskym konvertitom na islam. Dialóg teda nie je výlučne 
kvalifikovaný ako rozhovor, v ktorom zaznie hlas dvoch alebo viacerých postáv, ale je tu chápaný ako 
koexistencia dvoch skutočností, ktoré na seba vzájomne pôsobia. TAMCKE, M. Vom Dialog, interreligiös und 
intrareligiös, s. 10–12, pozri 14 a 18. TAMCKE, M. Islam in the Corpus of the East-Syrian Poet Giwargis 
Warda, s. 186. Pre celkové chápanie knihy Wardā je dôležité vnímať obrazovú reč symbolov. K skrytej forme 
postavenia sa k islamu patrí aj ʿonithā o detstve Ježiša, kde odchod Ježiša do Egypta nie je interpretovaný ako 
útek, ale ako naplnenie proroctva Jeremiáša. Ježiš vstupuje do Egypta síce ako dieťa, ale ako ten, ktorý ničí 
viditeľné božstvá, koná zázraky, ktoré sú súčasťou jeho sotériologického poslania. Popisuje pobyt Ježiša 
v Egypte, ktorý sa dá analogicky prirovnať k situácii Východosýrskej cirkvi v severnej Mezopotámii. Konanie 
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kresťanov s moslimami a Mongolmi, pričom je táto koexistencia hodnotená na pozadí opisu 

sociálnych vzťahov. Vzájomná konfrontácia vedie k úsiliu zachovať si svoju náboženskú identitu. 

Toto zámerné vynechanie vysvetlenia Písma sa dá považovať práve za jednu zo skrytých foriem 

dištancovania sa od islamu. Tamcke zdôrazňuje, že islam nie je sám o sebe predmetom knihy Wardā.81 

Ak berieme do úvahy skutočnosť, že bežný veriaci v dnešnom Iraku nemal do 19. stor. biblické 

poznatky z Biblie samotnej, ale predovšetkým prostredníctvom liturgického života cirkvi, potom je 

možné zodpovedať otázku, prečo bolo dôležité z prakticko-edukačného hľadiska, aby časť „pre moje 

meno“ bola z textu vynechaná.82  

 

4.2.2 Úprava doplnením 

                                                                                                             Pěšȋṭtā / Mt 10, 16 

 � ܐ̈ ݂�ܶ �ܰ)3 ݁ܕܺ ܰ�݁ � 
ܶ
ܪ ݈ܐܳ�� �݂�ܽ*ܢ ܰܐ	݂,  ܶܐ�5 ܰ
݁�ܰ� � ܳ� ܳܗ� ܶܐ

[hā] [enā] [m-šadar] [-nā] [l-kōn] [āk] [emrē] [baynay] [d-ībē] 

(Hľa) (posielam) (vás) (ako) (baránkov) (medzi) (vlkov) 

   

                                                                                                                Pěšȋṭtā / Lk 10, 3 

� ܐ̈ ݂�ܶ �ܰ)3 ݁ܕܺ ܰ�݁ � 
ܶ
ܪ ݈ܐܳ�� �݂�ܽ*ܢ ܰܐ	݂, ܶܐ�5 ܰ
݁�ܰ� ��      ܶܙ�* ܳܗ� ܶܐܳ

[zelw] [hā] [enā] [m-šadar] [-nā] [l-kōn] [āk] [emrē] [baynay] [d-ībē]  

(Choďte) (hľa) (posielam) (vás) (ako) (baránkov) (medzi) (vlkov) 

 

Pěšȋṭtā používa v obidvoch prípadoch, ako u Matúša, tak i u Lukáša, slovo 5ܐ��  [emrē], teda 

„baránkovia“ (gr. sg. to. avrni,on) a nie 5���  [ʿerbē] „ovce“ (gr. pl. pro,bata).83 Pojem baránok sa na 

tomto konkrétnom mieste v knihe Wardā vzťahuje na trýznený ľud a nie exkluzívne na osobu Krista. 

Text z knihy Wardā (68. a) 

 ܘܐ	, ܐ�5� ��
ܪ ܐ�� ��*ܢ ��)3 ܕ�̈ܒ ܐ ܕ:) �� ��*ܢ

[āk] [emrē] [m-šadar] [-nā] [l-kōn] [baynay] [d-ībē] [d-ḥanqīn] [l-kōn] 

(a ako) (baránkov) (posielam) (vás) (medzi) (vlkov) (ktorí zahrdúsia) (vás) 

                                                                                                                                                                                     

Ježiša a Márie je príkladným konaním, ako sa majú správať veriaci v krajine, v ktorej sú náboženskou menšinou. 
Kresťanstvo v Egypte za čias Ježiša a v 13. stor. predstavuje zaujímavý obraz, na pozadí ktorého môžeme 
vnímať sociálno-náboženské vzťahy medzi islamom a kresťanstvom. VANDENHOFF, B. Vier geistliche 
Gedichte in syrischer und neusyrischer Sprache, s. 396–397. 
81 TAMCKE, M. Islam in the Corpus of the East-Syrian Poet Giwargis Warda, s. 186–188, pozri 183. 
82 TAMCKE, M. How Giwargis Warda Retells Biblical Texts: Some Remarks, s. 258–259. 
ܐ���ܕ 83 ܗܐ��   [emrēh d-alāhā] „Baránok Boží“, ����  sa využíva všeobecne v preklade ako ovca. SMITH, 
P. J. A Compendious Syriac Dictionary, s. 20, pozri 427. V podobenstve o stratenej ovci už nachádzame slovo 

����  – ovca (Lk, 15, 4). Nestle-Aland / Mt 10, 16: VIdou. evgw. avposte,llw ùma/j w`j pro,bata evn me,sw| lu,kwn 

ùpa,gete\ Nestle-Aland / Lk 10, 3: ivdou. avposte,llw ùma/j w`j a;rnaj evn me,sw| lu,kwn Kritický aparát 27. vydania 
gréckeho textu od Nestle-Aland poukazuje na paralelné miesta, kde je rovnako ako u Mt 10, 16 vložené slovo 
egw. 
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Obsah knihy Wardā sa na tomto mieste nápadne podobá na sýrsky text Mt 10, 16 a Lk 10, 3. 

Opiera sa o slovo 5ܐ�� , pričom text nepokračuje v biblickom zmysle: „Buďte teda opatrní ako hady 

a bez falše ako holubice“ (Mt 10, 16b), ale je doplnený vlastnými slovami autora: ���*ܢ ܕ:) �  

ܐ̈ܒ ܕ�  [d-ḥanqīn] [l-kōn] „vlci, ktorí vás zahrdúsia.“84 Vlkov v tomto prípade predstavujú Mongoli, 

pričom ich konanie sa vzťahuje na situáciu, v ktorej vidí autor Východosýrsku cirkev. Prirovnáva 

situáciu cirkvi a vpádu Mongolov ku obrazu baránka a vlka, ktorý ho nečakane prepadol s úmyslom 

zahrdúsiť ho. Plač, bedákanie a nárek ľudí tiež nemá konca, ľudia pijú z vlastných sĺz a vo svojom 

trápení zabúdajú aj na slávenie cirkevných sviatkov, ktoré sú bezpochyby chápané ako neoddeliteľná 

súčasť identity východosýrskeho kresťanstva vo svete islamu.85 

V tomto prípade sme mohli pozorovať, že po poetickom zapracovaní biblického textu 

nasleduje vlastná úprava ukončenia verša evanjelia, ktorá sa ho snaží napasovať práve na udalosť 

plienenia Mongolmi. Treba zdôrazniť, že úlohou tejto snahy prepísať, či doplniť biblický text, nie je 

meniť zmysel Písma, ale zmysel Písma aplikovať na konkrétnu situáciu, čím je historická udalosť 

invázie Mongolov vysvetľovaná ako naplnenie Ježišových slov: „A všetci vás budú nenávidieť pre 

moje meno.“ (Mt 10, 22)  

 

4.2.3 Úprava nahradením 

Pěšȋṭtā / J 15, 20                                                                     Text z knihy Wardā (69. a) 


� ܕܪܒ �� ��ܗ�� ��ܗ                ܕ��� �� <= �
� ܘ! �

[d-layt] [ʿabdā] [d-rab] [men] [mārēh]                                   [w-lā] [ʿabdā] [ ṭāb] [men] [mārēh]  

(:A nie je) (sluha) (väčší) (ako) (jeho Pán)                      (A nie) (sluha) (lepší) (ako) (jeho Pán)  

  

Druhý príklad (porovnaj aj Mt 10, 24) taktiež poukazuje na fenomén úpravy biblického textu 

v knihe Wardā, pretože gr. mei,zwn a sýr. ܪܒ [rāb] „väčší“ je zamenený za slovo <= [ṭāb] „lepší“. 

Zároveň sa nedá prehliadnuť tento text vo svojom náboženskom prostredí, kde zaznieva vyznanie 

moslimov اهللا أكبر [All āhū akbar] (Allah je väčší, nie - Boh je veľký; ar. اله - ilāh, boh; sýr. ���ܐ - 

                                                           
84 >(: prekladá Smith do latinčiny ako strangulavit, suffocavit, praefocavit (3.os. sg. ind. perf. ak.). SMITH, P. 
R. Thesaurus Syriacus I., s.1323. strangulo - zahrdúsiť, zaškrtiť, trápiť trýzniť, suffoco - zahrdúsiť, uškrtiť, 
zadusiť, praefoco - zahrdúsiť, zaškrtiť, zadrhnúť. ŠPAŇÁR, J., HRABOVSKÝ, J., Latinsko-slovenský 
Slovensko-latinský slovník, pozri strany 572, 583, 465. Hilgenfeld prekladá ako „würgen werden“. 
HILGENFELD, H. Ausgewählte Gesänge des Giwargis Warda von Arbel, s. 59. SMITH, P. J. A Compendious 
Syriac Dictionary, s. 137. Zaujímavosťou je, že v Thesaurus Syriacus sa pod slovom �ܐ�� nachádza latinský 
preklad v tomto poradí: sg. ovis, sg. agnus; pl. pro,bata. SMITH, P. R. Thesaurus Syriacus I., s. 247. V Mt 10, 16 

sa v gréckom texte nachádza pro,bata, ktoré je však v Pěšȋṭtā nahradené slovom 5ܐ�� . SMITH, P. R. 
Thesaurus Syriacus II., s. 2982. „A o čo viac je človek ako ovca!“ znejú slová z Mt 12, 12, kde pro,baton je 
v sýrskom texte preložené ako ����  – ovca, čím sa predchádza myšlienke, že by bol človek viac ako Baránok 
(Baránok Boží–Ježiš). 
85 HILGENFELD, H. Ausgewählte Gesänge des Giwargis Warda von Arbel, s. 52, pozri 58. 
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alāhā, Boh). Tento príklad nám odhaľuje niečo viac než len holý fakt úpravy textu, poukazuje 

predovšetkým na exegetické schopnosti autora a snahu podať biblické posolstvo v liturgii 

zrozumiteľne, jasnejšie a teologicky precízne. ʿOnyathā (pl. slova ʿonithā) knihy Wardā boli spievané 

počas liturgie po čítanom evanjeliu alebo recitované počas prijímania eucharistie.86 Mohli byť 

spievané jedným alebo dvoma chórmi, striedavým spôsobom vždy po jednom verši, pričom na konci 

bol refrén spievaný oboma chórmi.87 Z liturgického hľadiska kniha Wardā nie je opakovaním 

evanjeliového textu, ale v ekonómii liturgie nadväzuje na evanjelium. Účel spĺňa v tom, že biblický 

text básnickým opisom vnáša do konkrétneho kontextu života Východosýrskej cirkvi. Ak berieme do 

úvahy fenomén sýrskej renesancie v poézii, potom sýrsky preklad Písma nazývaný Pěšȋṭtā nemusel 

slúžiť ako priamy prameň tejto básne, z ktorého by autor vychádzal. Tento preklad je možné ale 

považovať za hlavný zdroj liturgických textov. Autor totiž môže parafrázovať úpravu a prepis 

biblického textu iného básnika, či teológa. 

 

4.3 Význam úpravy biblického textu v spojitosti s prvkami emócie 

Liturgická kniha Wardā má nespochybniteľný vplyv na ľudovú zbožnosť a biblické poznatky 

veriacich. Autor dokáže narábať s biblickým textom veľmi obratne, aby dosiahol želaný cieľ v podobe 

prerozprávanej biblickej zvesti, ktorú aplikuje na historickú udalosť plienenia Mongolmi. Inými 

slovami, autor čerpá z viacerých prameňov tradície a evanjelií, pričom prepisovaním a úpravou 

vytvára jedinečnú podobu biblických veršov, ktorých argumentačná línia graduje podľa potreby 

uchopiť hladinu emócií veriacich v závislosti od liturgickej požiadavky konkrétneho sviatku. 

Mengozzi podobne poukazuje na tento fakt dokonca aj u neskorších východosýrskych básnikov. 

Cieľom liturgickej knihy Wardā je zachytiť pozornosť veriacich pôsobením na ich emócie.88 V textoch 

knihy Wardā sa nachádzajú prvky výkladu Biblie, ako aj liturgicko-literárny druh exegézy.89  

Báseň obsahuje skrytý dialóg medzi človekom a slovami Pána z Biblie, v ktorom sa na každej 

strane objavujú zjavné i skryté emócie. Prácu autora ʿonithā s textom charakterizuje Tamcke ako 

pozorovanie a snahu o pochopenie. Údiv je reakciou básnika nad udalosťou, ktorá ho vnútorne 

uchopuje. Za pomoci výčitky namierenej k Bohu v naliehavej situácii ohrozenia života, chce autor 

sprítomniť originálnu emóciu, ktorá sa viaže na priame alebo sprostredkované stretnutie sa s inváziou 

Mongolov.90 Odpoveď Biblie s jeho úpravou (strofa 66–69) a vysvetlením (strofa 70) je priamou 

reakciou na túto výčitku (strofa 63–65). Táto reakcia pôsobí na „horúce slová“ človeka ako „studená 

sprcha“. Zastavuje akékoľvek neprimerané emócie spojené s výčitkami (strofa 71) a mení ich smer, 

aby si veriaci uvedomil vlastný hriech, následne ho vyznal a prosil Boha o zmierenie (strofa 72). 

                                                           
86 BADGER, G. P. Nestorians and their Rituals II., s. 19, pozri 25. 
87 BROCK, S. P. Poetry and Hymnography, s. 659. EMLEK, I. Vielfalt und Einheit der ostsyrischen Liturgie, s. 
339. 
88 MENGOZZI, A. Suraye wa-Phrangaye, s. 11. 
89

 EMLEK, I. Vielfalt und Einheit der ostsyrischen Liturgie, s. 331. 
90 TAMCKE, M. Leben aus den Ursprüngen, s. 57. 
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Hymnograf upravuje biblický text pre liturgické účely s edukačným cieľom, za čím môžeme vidieť 

spoločnú a základnú črtu básní knihy Wardā.91 

Základ predstavuje emócia zasadená do teologickej koncepcie, pomocou ktorej chce autor 

vyvolať u veriaceho v priebehu liturgie súcit s trpiacimi, pocity viny z vlastného hriechu, vedomie 

vlastnej nedokonalosti, slabosti a bezradnosti, ktoré však nekončia v melancholickom obraze, ale majú 

byť orientované na Boha a tak viesť k úplnému odovzdaniu sa.92 Básnik sa nevyhýba ani výčitkám, 

ktoré pramenia zo zúfalstva.93 V tomto zmysle kniha Wardā ako súčasť liturgie zohráva dôležitú úlohu 

ako jeden z faktorov, ktoré vzbudzujú a dotvárajú identitu Východosýrskej cirkvi. Emlek tvrdí, že 

náboženská identita sa v tejto cirkvi prejavuje predovšetkým v liturgii.94 Emócia sprítomňuje 

historickú udalosť vpádu Mongolov, na ktorú sa vzhliada očami náboženskej perspektívy, a vytvára 

pre poslucháča takpovediac „Sitz im Leben“.95 Tento druh ʿonithā zameraný na commemoratio má 

svoju hodnotu aj v oblasti vnútornej zbožnosti, sociálnych vzťahov, ako na intrareligióznej aj na 

interreligióznej úrovni, etnickej príslušnosti, kultúrneho dedičstva utláčaného národa a tradície.96 

Jazyk básní je plný obrazov vrátane využívania metafor, ktoré dodávajú živý charakter textu 

napr. zdôrazňovaním určitých vlastností trpiacich so zámerom konkrétneho porozumenia hriechu. 

V básni o plienení mesta Karmeliš Mongolmi sa odzrkadľuje ľudská prirodzenosť, morálna úroveň 

spoločnosti a najmä memento mori, ktoré v celom komplexe zanechávajú priestor pre individuálnu 

a kolektívnu reflexiu, podobne ako u Khamȋs bar Qardàḥē.97 Emócie ako zásadný prvok poézie knihy 

Wardā pozitívne napomáhajú reflexii a správnej duchovnej orientácii súčasným poslucháčom na 

základe poučenia sa z minulosti.98 

 

4.4 Požiadavka zbožnosti 

Cieľom tejto básne nie je emocionálne popísanie vpádu Mongolov, ale načrtnutý problém spočíva 

práve v boji s hriechom na pozadí historickej skutočnosti. Emocionálny popis je len prostriedkom, 

                                                           
91PRITULA, A. A Hymn by Giwargis Warda on the Childhood of Christ, s. 430. 
92 Z básne o vpáde Mongolov do mesta Karmeliš: Strofa 29: Beda obyvateľom Karmeliš, ktorí boli tak 
povznesení, hrdí a namyslení, vznešení a bohatí, pekní a ušľachtilí. Strofa 38: Krv tiekla v nej prúdom, a slzy ako 
prudký dážď, k nebesám sa pozdvihol hlasný krik vrahov a zavraždených. Strofa 72: Zhrešil som a spáchal zločin 
ako zločinec, a ako zločinec aj rozprávam. Hovorím, ó anjel, zmiluj sa nado mnou, nado mnou básnikom. 
HILGENFELD, H. Ausgewählte Gesänge des Giwargis Warda von Arbel, s. 53, pozri 55, 59. 
93 Strofa tej istej básne číslo 65: Pozri, burina silne rastie, ale korene pšenice nepučia, ó, Ty dávaš sudcom 
živobytie, čo sú to za súdy? Strofa 66: Tu postavil sa proti mne skrytý rozum, a povedal mi: „Ml č, ty úbožiak! 
Odporná je tvoja otázka, odpornejšia ako tvoja odporná osoba!“ Pokračujúca „reč rozumu“ sa ďalej nesie 
v slovách Ježiša. HILGENFELD, H. Ausgewählte Gesänge des Giwargis Warda von Arbel, s. 58. 
94 EMLEK, I. Vielfalt und Einheit der ostsyrischen Liturgie, s. 329. 
95 TAMCKE, M., Was die Dürre lehren kann, s. 268. TAMCKE, M. Leben aus den Ursprüngen, s. 62. 
MENGOZZI, A. A Syriac Hymn on the Crusades from a Warda Collection, s. 193.  
96 Negatívny postoj k obsahu tejto liturgickej knihy zaujal Nöldeke. Jej hodnotu však vidí v spôsobe myslenia, 
cirkevných zvykoch a v zachytení náboženských pomerov. NÖLDEKE, T. Zwei syrische Lieder auf die 
Einnahme Jerusalems durch Saladin, s. 489–490. Nöldekeho odmietavý prístup k obsahu neznie až tak 
prekvapivo, pretože študoval semitské jazyky, nebol teda teológom. FÜCK, J. Die arabischen Studien in Europa, 
217–218. DEUTSCH, A. Edition dreier syrischen Lieder, s. 6. 
97 MENGOZZI, A. La Verità visibile nella natura e nella scrittura, 55. 
98 TAMCKE, M. Leben aus den Ursprüngen, s. 61. 
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pomocou ktorého sú sprítomnené udalosti z minulosti. Podobne ako je tomu v knihe Wardā v básňach 

o prírodných katastrofách, kde sa očakáva dážď od Boha ako požehnanie na základe morálnej nápravy 

ľudu. Prameňom zla nie sú Mongoli, ani sucho, ale hriech, ktorého konzekvencie spôsobujú odlúčenie 

od Boha v rôznych podobách. Človek sa orientuje na pozemské veci a vo svojej bezstarostnej 

nevedomosti vôbec nemyslí na možné prichádzajúce zlo. Táto báseň chce teda poukázať na dôležitosť 

závislosti na Bohu a nie na materiálnych statkoch, ktoré sa z noci na ráno môžu zmeniť.99 Vpád 

Mongolov otáča život ľudí v Mezopotámii aj podľa knihy Wardā o 180 stupňov, bohatí sú náhle 

chudobnými a namyslení sa stávajú pokornými.100 Po tejto náhlej zmene sa ľudia vo svojom náreku 

nedokážu obrátiť na Boha, zabúdajú na slávenie sviatkov a nedeľnej liturgie, sú duchovne odlúčení 

a ohrození na strate duchovnej identity.101 Zdôrazňovanie sviatkov je viditeľné aj na pozadí príbehu 

o odpadnutí diakona Abraháma a jeho konverzii k islamu. Smútok nad jeho odpadnutím od viery 

vyjadrujú nielen členovia jeho rodiny, ale dokonca aj cirkevné sviatky, ktoré budú nad ním nariekať. 

Dôvodom takéhoto poetického obrazu môže byť práve úloha diakona počas liturgie.102 

Požiadavka zbožnosti, morálnej nápravy a obrátenie sa k Bohu predstavujú v básni o vpáde 

Mongolov rovnaké teologické dôrazy ako v básni o suchu, mori a hlade, ktoré popisuje Tamcke, len 

na inom historickom podklade.103 Dá sa za týmito požiadavkami vidieť obraz mníšskeho ideálu? 

Východosýrsky katholikos Sab(h)rȋšôʿ  I. (596–601) odmieta askézu bez vzťahu a blízkosti k Bohu. 

Duchovný zmysel netkvie len v morálnej náprave, ale aj v povznesení sa nad poľutovaniahodným 

svetom, ktoré je nasmerované z nečistého a pominuteľného bytia do duchovnej sféry a neopísateľného, 

                                                           
99 TAMCKE, M., Was die Dürre lehren kann, s. 269–270 
100 HILGENFELD, H. Ausgewählte Gesänge des Giwargis Warda von Arbel, s. 54. 
101 Strofa 62: Čože je za sviatok, nevedia, slávenie sviatku nepoznajú. Zvuky nedele nepočujú a pijú slzy, bez 
toho, že by sa nasýtili. HILGENFELD, H. Ausgewählte Gesänge des Giwargis Warda von Arbel, s. 58.   
102 Strofa 6: Kto si priloží tvoje orárium? Kto si opáše tvoje cingulum? Kto zaspieva tvoju pieseň? Kto nastúpi na 
tvoje miesto po tebe? HILGENFELD, H. Ausgewählte Gesänge des Giwargis Warda von Arbel, s. 61. Je však 
otázne, či z tohto textu môžeme súčasne usudzovať, že diakon Abrahám zastával významnú pozíciu vo 
Východosýrskej cirkvi. Podľa textu z knihy Wardā nosil Abrahám   �ܐܘܪܪ  [ūrarā], čo v preklade môže byť 
preložené ako orárium alebo štóla, ktorú nosil vo Východosýrskej cirkvi subdiakon, diakon, ale i kňaz. SMITH, 
P. J. A Compendious Syriac Dictionary, s. 8. Podľa východosýrskeho cirkevného práva sú tri stavy diakonátu: 
subdiakon, lektor a vrátnik. Diakoni však často zastupovali biskupov na synodách. SELB, W. Orientalisches 
Kirchenrecht, s. 139. Druhou súčasťou liturgického odevu Abraháma malo byť ��� ,[zūnarā] gr. zwnarion, pás ܙܘ
opasok nosený mníchmi a kňazmi. Smith na tomto mieste dodáva „a kresťanmi všeobecne“. SMITH, P. J. 
A Compendious Syriac Dictionary, s. 113. Bol tento diakon súčasne mníchom a jeho prestup by bol o to viac 
väčšou zradou? Strofa 7: [...] pozri, v kláštoroch sa smúti nad tebou [...] Strofa 10: [...] že si z tohto čestného 
úradu spadol do priepasti beznádeje [...] Strofa 29: [...] žiadne obete sa za teba neprinesú, nebude sa za teba 
modliť, ale sa brada a pokrývka hlavy ostrihá. [...], Sýrsky text používa pri opísaní smútočného rituálu v kostole 
plurálovú formu slova �(ܪ�*�. HILGENFELD, H. Ausgewählte Gesänge des Giwargis Warda von Arbel, s. 61, 
pozri 64. Netreba vylúčiť ani možnosť, že mnísi v kláštore mohli byť vysvätení buď za kňaza alebo diakona. s 
146. 
103 Kto dokáže vypočuť tento nárek? Báseň o hlade, mori a suchu odkazuje práve na postavu Márie. Ona je tá, 
ktorá je schopná prosiť za hriech človeka, plakať a bedákať nad ním. Veriaci je presvedčený, že Mária je natoľko 
hodná, aby prosby biedneho človeka, ktorý je ohrozený vo svojej existencii, nielen telesnej, ale aj duchovnej, 
predstúpili vďaka Máriinej príhovornej modlitbe pred Boha. Mária tak zastáva dôležitú úlohu prosebníčky. 
HILGENFELD, H. Ausgewählte Gesänge des Giwargis Warda von Arbel, s. 23. 
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nepochopiteľného mystického spojenia s Bohom.104 Takýto druh zbožnosti veľmi dobre zapadá do 

obrazu plienenia severnej Mezopotámie Mongolmi, v ktorom sa nachádzala aj Východosýrska cirkev. 

 

5. Záver 

Teologickú interpretáciu liturgickej knihy Wardā môžeme robiť len v kontexte sociálno-

náboženských vzťahov a kultúrno-politického vývoja. V tomto zmysle treba vnímať aj teologickú 

diskusiu v rámci dogmaticky najspornejších bodov, ako je kristológia a mariológia. Teologická 

diskusia sa odvíja od výberu jazyka a jej teologickej terminológie, na ktorú pôsobia intrareligiózne, 

ako aj interreligiózne vplyvy. Pre sýrsku teológiu a jej terminológiu je typické, že je vyjadrená 

v poetickom štýle. Teologický výklad poetického textu, ktorý sa používa v liturgii si vyžaduje celkom 

iný prístup ako dogmatické konštitúcie, synodálne rozhodnutia alebo teologické traktáty. Interpretácia 

musí vychádzať od textu samotného. Ak budeme knihu Wardā knihou Wardā aj vykladať, vtedy sa 

môže objaviť zaujímavý fenomén, na ktorý poukazuje Brock, že jeden pojem sa vzťahuje na viacero 

obrazov. Zostáva však otázne, či môžeme hovoriť namiesto jedného autora skôr o tzv. štýle Wardā, 

ktorý by vo viacerých ʿonyathā vždy sledoval snahu o imitáciu modelového autora.  

Na text knihy Wardā sa nedajú aplikovať dogmatické výpovede bez toho, aby sme nebrali do 

úvahy poetický jazyk a význam poézie v liturgii Východosýrskej cirkvi. Kniha Wardā nepochybne 

vytvárala a doteraz vytvára náboženskú identitu východosýrskych kresťanov, no v moslimskom svete 

zároveň upevňuje kultúrnu a etnickú identitu utláčaného národa. Z ekumenického hľadiska je pre 

Východosýrsku cirkev zásadné, aby sa historici a teológovia vyhli používaniu pojmu nestoriánsky 

a nahradili ho adekvátnejšou formou – východosýrsky.  

Emócia a liturgické využitie nie sú dôvodom k tomu, aby sa kniha Wardā považovala za 

menej významný historický materiál. Pri historickom a teologickom hodnotení je potrebné zohľadniť 

aj emóciu ako zásadný faktor, ktorý predovšetkým približuje spôsob myslenia a cítenia 

východosýrskych veriacich. Či autor ʿonithā o vpáde Mongolov zachytáva udalosti, ktoré zažil na 

vlastné oči, alebo len sprostredkovane od svedkov, je otázne. Jednoznačne je však možné tvrdiť, že sa 

jedná o náboženskú reflexiu historických udalostí pomocou emócií. V tomto bode je tiež možné vidieť 

edukačný charakter knihy Wardā. Emócia teda mimoriadnym spôsobom obohacuje historiografické 

údaje iných prameňov 13. stor. konkrétne o vtedajšie sociálne a etnické postoje. Kniha Wardā ako 

orientálny prameň si vyžaduje hodnotenie z pohľadu myšlienkového bohatstva oblasti severnej 

Mezopotámie, aby sa na ňu neaplikovala metóda hodnotenia európskych prameňov, ktorá pracuje 

s iným typom jazyka, terminológie a odlišným svetom predstáv.  

Invázia Mongolov do Mezopotámie nie je v očiach východosýrskej liturgickej knihy Wardā 

nešťastnou zhodou okolností, ale dôsledkom hriešneho konania celej kresťanskej spoločnosti, ktorá 

nehľadá pokánie, ale naopak stráca vlastnú náboženskú identitu. Záujem o politickú stabilitu 

                                                           
104 TAMCKE, M. Heiligung und Heiliger Geist beim Katholikos-Patriarchen Sabrisho I., s. 72, pozri 75–77. 
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a zachovanie sociálnej identity v regióne mala aj Východosýrska cirkev, čo je zrejmé vo výbere 

Jahb(h)allàhā III., prvého mongolského patriarchu Východosýrskej cirkvi. Liturgická kniha Wardā 

prináša so sebou významný pohľad a cítenie, ktoré skrýva v sebe cirkevné hodnotenie celkovej 

historickej situácie. Z toho dôvodu kniha Wardā predstavuje kultúrne dedičstvo nielen jednej 

náboženskej skupiny, ale ponúka širšiu perspektívu pre komplexné hodnotenie historickej 

a náboženskej situácie celej severnej Mezopotámie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAROŠ NICÁK  

 220 

Zoznam použitej literatúry 

 

Pramene 

DEUTSCH, Aladár. 1895. Edition dreier syrischen Lieder nach einer Handschrift der königlichen 

Bibliothek in Berlin. Berlin : H. Itzkowski, 1895. 

FOLKMANN, Isaak. 1896. Ausgewählte nestorianische Kirchenlieder über das Martyrium des heil. 

Georg von Giwagis Warda mit Einleitung, Anmerkungen und deutscher Übersetzung. Inaugural-

Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der hohen philosophischen Fakultät der Friedrich-

Alexander-Universität in Erlangen. Kirchhein : Schmersow, 1896. 

HILGENFELD, Heinrich. 1904. Ausgewählte Gesänge des Giwargis Warda von Arbel. Leipzig : Otto 

Harrassowitz, 1904. 

MENGOZZI, Alessandro. 2010. A Syriac Hymn on the Crusades from a Warda Collection. In Egitto e 

Vicino Oriente, 2010, č. 33, s. 188–203 

NÖLDEKE, Theodor. 1873. Zwei syrische Lieder auf die Einnahme Jerusalems durch Saladin. In 

Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. 1873, č. 27, s. 489–510. 

PRITULA, Anton. 2004. An autobiographic hymn by Givargis Warda. In Syriaca II., Beiträge zum 3. 

Deutschen Syrologen-Symposium in Vierzehnheiligen 2002. Münster : Lit Verlag, 2004. ISBN 3-

8258-7834-1, s. 229–241. 

PRITULA, Anton. 2005. A Hymn by Giwargis Warda on the Childhood of Christ. In Die Suryoye und 

ihre Umwelt. 4. Deutsches Syrologen-Symposium in Trier 2004, Festgabe Wolfgang Hage zum 70. 

Geburtstag. Münster : Lit Verlag, 2005. ISBN 3-8258-8912-2. 

PRITULA, Anton. 2012. A Hymn on Tiflis from Warda Collection. In  Caucasus during Mongol 

Period–Der Kaukasus in der Mongolenzeit. Wiesbaden : Reichert Verlag, 2012. ISBN 978-3-

89500-892-4, s. 217–237. 

VANDENHOFF, B. Vier geistliche Gedichte in syrischer und neusyrischer Sprache. In Oriens 

Christianus. roč. 8, s. 389–452. 

 

Biblie a slovníky 

Biblia. 1999. Liptovský Mikuláš : Tranoscius a Slovenská biblická spoločnosť Banská Bystrica, 1999. 

ISBN 80-7140-182-X. 

KOMOROVSKÝ, Ján a kol. 1997. Religionistika a náboženská výchova, Terminologický a výkladový 

slovník. Ed. 3, Bratislava : F.R. & G., 1997. ISBN 80-85508-36-2. 

BROCK, Sebastian P., BUTTS, Aaron M., KIRAZ, George A., ROMPAY, van Lucas (Eds.) The 

Gorgias Encyclopedic Dictionary of the Syriac Heritage. Piscataway : Gorgias Press, 2011. ISBN 

9781593337148. 

NESTLE, Erwin, ALAND, Kurt (Eds.). 1979. Novum Testamentum Graece. Ed.27, Stuttgart : 

Deutsche Bibelgesellschaft, 1979–2001. ISBN 3-438-05100-1. 



VPÁD MONGOLOV DO MEZOPOTÁMIE NA POZADÍ VÝSKUMU LITURGICKEJ KNIHY WARDĀ 

 

 

 221 

SMITH, Payne J. 1999. Compendious Syriac Dictionary, founded upon the Thesaurus Syriacus of 

SMITH Payne, R., Eugene : Wipf and Stock Publishers, 1999. ISBN 1-57910-227-1. 

SMITH, Payne R. 1981. Thesaurus Syriacus I. New York, Hildesheim : Georg Olms Verlag, 1981. 

ISBN 3-487-07116-9. 

SMITH, Payne R. 1981. Thesaurus Syriacus II. New York, Hildesheim : Georg Olms Verlag, 1981. 

ISBN 3-487-07117-7. 

ŠPAŇÁR, J., HRABOVSKÝ, J., 2003. Latinsko-slovenský Slovensko-latinský slovník. Bratislava : 

Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2003. ISBN 80-10-00347-6. 

 

Monografie 

BADGER, George Percy. 1852. Nestorians and their Rituals II. London : Joseph Masters, 1852. 

BAUM, Wilhelm, WINKLER, Dietmar W. 2000. Die Apostolische Kirche des Ostens, Geschichte der 

sogenannten Nestorianer, Klagenfurt : Verlag Kitab, 2000. ISBN 3-902005-05-X. 

BAUMSTARK, Anton. 1922. Geschichte der Syrischen Literatur. Bonn : A. Marcus und E. Webers 

Verlag, 1922. (reprint Kessinger Publishing) ISBN 9781168460899. 

ELIADE, Mircea, CULIANU, Ioan P. 2010. Handbuch der Religionen. Berlin : Verlag der 

Weltreligionen, 2010. ISBN 978-3-458-72014-0. 

FÜCK, Johann. 1955. Die arabischen Studien in Europa. Leipzig : Otto Harrasowitz, 1955. 

GHARIB, Georges, TONIOLO, M. Ermanno, GAMBERO, Luigi, DI NOLA Gerardo. 1991. Testi 

mariani del primo millennio, 4. Padri e altri autori orientali. Roma : Città Nuova Editrice, 1991. 

ISBN 88-311-9218-3. 

HAGE, Wolfgang. 2007. Das orientalische Christentum. Stuttgart : Verlag W. Kohlhammer, 2007. 

ISBN 978-3-17-017668-3. 

CHABOT, Jean Baptiste. 1934. Littérature syriaque. Paris : Librairie Bloud & Gay, 1934. 

LOHSE, Bernhard. 2003. Epochy dějin dogmatu. Jihlava : Mlýn, 2003. ISBN 80-86498-04-2.. 

MURRAY, Robert. 1975. Symbols of Church and Kingdom, A Study in Early Syriac Tradition. 

London : Cambridge University Press, 1975. ISBN 0-521-20553-0. 

PELIKAN, Jaroslav. 1974. The Spirit of Eastern Christendom (600-1700). Chicago-London : The 

University of Chicago Press, 1974. ISBN 978-0-226-65373-0. 

RENHART, Erich. 1995. Das syrische Bema, Liturgisch-archäologische Untersuchungen, Graz : 

Andreas Schnider Verlags-Atelier, 1995. ISBN 3-900993-54-8. 

SELB, Walter. 1981. Orientalisches Kirchenrecht I. Die Geschichte des Kirchenrechts der 

Nestorianer (von Anfängen bis zur Mongolenzeit). Wien : Verlag der Österreichischen Akademie 

der Wissenschaften, 1981. ISBN 3-7001-0421-9. 

TAFT, Robert.  The Liturgy of the Hours in East and West. The Origins of the Divine Office and its 

Meaning for Today. Collegeville : The Order of St. Benedict, 1993. ISBN 0-8146-1405-1. 



MAROŠ NICÁK  

 222 

TAMCKE, Martin. 2008. Christen in der islamischen Welt, Von Mohammed bis zur Gegenwart. 

München : Verlag C. H. Beck, 2008. ISBN 978-3-406-56819-0. 

VINE, Aubrey R. 1937. The Nestorian Churches. London : Independent Press, 1937. ISBN 0-404-

16188-X. 

WINKLER, W. Dietmar. 2003. Ostsyrisches Christentum, Untersuchungen zu Christologie, 

Ekklesiologie und zu den ökumenischen Beziehungen der Assyrischen Kirche des Ostens. Münster : 

Lit Verlag, 2003. ISBN 3-8258-6796-x. 

WRIGHT, William. 1894. A short History of Syriac Literature. London : Adam and Charles Black, 

1894. 

 
Články 

BAUMSTARK, Anton. 1904. Besprechungen. In Oriens Christianus, Römische Halbjahrhefte für die 

Kunde des christlichen Orients, 1904, roč. 4, s. 204–209. 

BROCK, P. Sebastian. 2009. Poetry and Hymnography. In The Oxford Handbook of Early Christian 

Studies. Oxford : Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-927156-6, s. 657–671. 

CASSIS, Marica. 2002. The Bema in the East Syriac Church in Light of New Archaeological 

Evidence. In Hugoye: Journal of Syriac Studies, 2002, 5:2, s. 195–211. 

EMLEK, Idris. 2000. Vielfalt und Einheit der ostsyrischen Liturgie, Grundzüe einer 

liturgiehistorischen Untersuchung. In Zu Geschichte, Theologie, Liturgie und Gegenwartslage der 

syrischen Kirchen, Ausgewählte Vorträge des deutschen Syrologen-Symposiums vom 2.-4. Oktober 

1998 in Hermannsburg. Müster-Hamburg-London : Lit Verlag, 2000. ISBN 3-8258-3906-0. s. 329–

350. 

GRIFFITH, Sidney H. 2008. Freedom of Religion in the Near East: The Relations of Orthodox 

Christians with Muslims in the World of Islam. In Christliche Gotteslehre im Orient seit dem 

Aufkommen des Islams bis zur Gegenwart. Beirut : Ergon Verlag, 2008. ISBN 978-3-89913-637-1. 

s. 1–28. 

MENGOZZI, Alessandro, BAROTTO, Alessandra, RIBERI Paolo, VOLPICELLI Monica. 2011. La 

Verità visibile nella natura e nella scrittura. Sul baco da seta di Khamis bar Qardaḥe (fine del XIII 

seclo). In Kervan–Rivista Internazionale di studi afroasiatici. 2011, č.13/14, s. 47–55. 

MENGOZZI, Alessandro. 2008. Suraye wa-Phrangaye. Late East-Syriac Poetry on Historical Events 

in Classical Syriac and Sureth. In Journal of Assyrian Academic Studies. 2008, roč. 80, č. 1., s. 3–

14. 

TAMCKE, Martin. 2011. Bedrängte Existenz. In AphorismA. 2011, č. 36., s. 8–37. 

TAMCKE, Martin. 2006. Giwargis Wardas ʻOnita über die Katholikoi des Ostens. In The Encounter 

of Eastern Christianity with Early Islam. Leiden-Boston : Brill, 2006. ISBN 90-04-14938-4, s. 139–

152. 



VPÁD MONGOLOV DO MEZOPOTÁMIE NA POZADÍ VÝSKUMU LITURGICKEJ KNIHY WARDĀ 

 

 

 223 

TAMCKE, Martin. 1989. Heiligung und Heiliger Geist beim Katholikos-Patriarchen Sabrisho I. In 

Makarios-Symposium über das Gebet. Vorträge der dritten Finnisch-deutschen Theologentagung in 

Amelungsborn 1986, Åbo : Åbo Academy Press, 1989. ISBN 951-9498-48-6, s. 71–78. 

TAMCKE, Martin. 2008. How Giwargis Warda Retells Biblical Texts: Some Remarks. In Rewritten 

Bible Reconsidered, Vaajakoski : Gummerus Printing, 2008. ISBN 978-952-12-2019-7, s. 249–269. 

TAMCKE, Martin. 2011. Islam in the Corpus of the East-Syrian Poet Giwargis Warda. In Eastern 

Christianity, Judaism and Islam between the Death of Muhammad and Tammerlane (632-1405). 

Bratislava : Institute of Oriental Studies, Slovak Academy of Sciences, 2011,  s. 181–194. 

TAMCKE, Martin. 2010. Leben aus den Ursprüngen. Zur Funktion des Lesen und schriftlicher 

Überlieferung bei Giwargis Warda. In The Syriac Renaissance. Leuven : Peeters, 2010. ISBN 978-

90-429-2258-7, s. 53–63. 

TAMCKE, Martin. 2007. Vom Dialog, interreligiös und intrareligiös: zwei syrische Lieder zur 

Konversion. In Christians and Muslims in Dialogue in the Islamic Orient of the Middle Ages. 

Christlich muslimische Gespräche im Mittelalter. Beirut : Ergon Verlag, 2007. ISBN 978-3-89913-

611-1. s. 9–18. 

TAMCKE, Martin. 2009. Was die Dürre lehren kann. In Edessa in hellenistisch-römischer Zeit, 

Religion, Kultur und Politik zwischen Ost und West, Beiträge des internationalen Edessa-

Symposiums in Halle an der Saale, 14.-17. Juli 2005. Beirut : Ergon Verlag, 2009. ISBN 978-3-

89913-681-4, s. 267–277. 

TEULE, Herman. 2010. The Syriac Renaissance. In The Syriac Renaissance. Leuven : Peeters, 2010. 

ISBN978-90-429-2258-7, s. 1–30. 

ROMENY, Bas Ter Haar. 2010. The Contribution of Biblical Interpretation to the Syriac Renaissance. 

In The Syriac Renaissance. Leuven : Peeters, 2010. ISBN978-90-429-2258-7, s. 205–221. 

 

Kontakt na autora 
Mgr. Maroš Nicák 
Georg-August-Universität Göttingen 
Theologische Fakultät 
Institut für Ökumenische Theologie und 
Orientalische Kirchen- und Missionsgeschichte 
Platz der Göttinger Sieben 2 
37073 Göttingen / Germany 
maros.nicak@gmail.com 
 

Peer reviewed by:     [Published online November  27, 2013] 

Ota Halama, ThD. 

PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD. 


