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Abstract: 
The liturgical Book of the Rose (13th century) is a prominent work of the so-called 

“Syriac Renaissance” that consists predominantly of a genre of poetry called ōnīṯā in 

which the poet describes theological concepts of their own church tradition in a 

comprehensible language. The Book of the Rose uses symbolic imagery as means to 

articulate religious interpretation of historical events. The symbolic imagery conveys 

the absent emotion which serves as a bridge between the ancient experience of the 

Church of the East and the present. The symbolic imagery has a didactic purpose: it 

comes out the surrounding environment and is linked to concrete attributes of an 

animal or a natural phenomenon which are used in order to give a clear description of 

the Tatar and Mongol tribes, converts and Gnostics. By doing this, the poet is basically 

forming the socio-religious identity of the addressees. 
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1. Vplyv dejinných udalostí na literárny vývoj v Mezopotámii 

Asýrska apoštolská cirkev Východu bola geograficky najviac rozšírená práve v prelomovom 

období sunnitskej nadvlády Abbásovského kalifátu, vpádu tatárskych a mongolských 

kmeňov do Mezopotámie (Kereit, Naiman, Öngut) a založenia ilkhanátu. 2  Tamcke 

                                                 

1 Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-16-

0330. Projekt: „Vzťah poeticko-teologických textov k identite v čase stretu a dialógu kultúr“. 
2 Martin Tamcke, Christen in der islamischen Welt: Von Mohammed bis zur Gegenwart (München: Verlag 

C. H. Beck, 2008), 87. K tatárskym a mongolským kmeňom, por. Franz von Erdmann, Uebersicht der ältesten 
Türkischen, Tatarischen und Mongholischen Völkerstämme nach Rashid-ud-din´s (Kasan: Universitäts-

Typographie, 1841), 130. 
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zdôrazňuje závažnú skutočnosť, že kultúrny a náboženský život Bagdadu zanechal stopy aj 

na živote východosýrskych kresťanov. V podstate permanentný vplyv islamskej a arabskej 

kultúry a literatúry nevyhnutne spôsoboval potrebu vysvetliť kresťanské učenie 

zrozumiteľnou terminológiou obom stranám, nielen pre moslimov, ale aj pre 

marginalizovanú minoritu východosýrskych veriacich.3  

Meniaci sa sociálno-politický stav Mezopotámie zároveň ovplyvňoval literárno-

kultúrny vývoj. Sociálna situácia sa výrazne zhoršovala najmä v rokoch 1242-1258 a okrem 

zložitej ekonomickej situácie tvorili ďalší destabilizujúci faktor rebélie, nábožensky 

motivované povstania a hrozba útoku tatárskych a mongolských kmeňov. Opakované 

plienenia už predtým zničených miest spôsobovali prehlbovanie literárno-kultúrnej 

a hospodárskej krízy, ktorá bola navyše umocňovaná výrazným znížením obyvateľstva 

(zotročovanie, prírodné katastrofy, epidémie, kanibalizmus etc.).4 

Pádom Bagdadu (1258) dochádza približne po 515 rokoch k zásadnej politickej 

výmene dovtedy vládnucej dynastie Abbásovcov. 5 Tento prelomový rok so sebou priniesol 

zásadnú zmenu vo vzťahu medzi kresťanstvom, islamom a Mongolmi. V období invázie 

tatárskych a mongolských kmeňov do Mezopotámie totiž stále prichádzala do úvahy 

myšlienka, že by sa celková politická situácia mohla vyvíjať v prospech východosýrskych 

kresťanov. Predovšetkým kresťanskej a šiitskej minorite sa po páde Bagdadu naskytla 

príležitosť na sociálno-politický zvrat. 6  Za pomoci mongolského dobyvateľa Hülegü sa 

východosýrsky katholikos Makkīḵā II. (1257-1265) presťahoval do paláca posledného 

abbásovského kalifa al-Mustaʿsima (1242-1258), pričom jeho nástupcom bol zámerne 

politicky zvolený Yahballāhā III. (1281-1317), jediný mongolský katholikos Cirkvi 

Východu, ktorý v dobe svojej voľby neovládal ani arabský, ani sýrsky jazyk a navyše mal 

                                                 

3 Ku vplyvu islamu na terminológiu, por. Anton D. Pritula, „Двуязычное строфическое стихотворение 

монгольского времени,“ Miscellanea Orientalia Christiana 1 (2014): 293. 
4 Hend Gilli-Elewy, Bagdad nach dem Sturz des Kalifats: Die Geschichte einer Provinz unter ilḫânischer 

Herrschaft (656–735/1258–1335). Islamkundliche Untersuchungen, Band 231. (Berlin: Klaus Schwarz 

Verlag, 2000), 21, ku kríze por. 143. V rokoch 1220-1258 klesala aj populácia Iránu, por. Ilya P. Petrushevsky, 

„The Socio-Economic Condition of Iran under the Īl-Ḵḫāns,“ in The Cambridge History of Iran, The Saljuq 
and Mongol Periods. Band 5., ed. John A. Boyle (Cambridge: Cambridge University Press, 1968), 485-486. 

5  Martin Tamcke, „How Giwargis Warda Retells Biblical Texts: Some Remarks,“ in Rewritten Bible 
Reconsidered, Studies in Rewritten Bible 1, ed. Antti Laato (Winona Lake: Eisenbrauns; Turku: Åbo 

Akademi University, 2008) 268, K pádu kalifátu, por. Georg Altunian, Die Mongolen und ihre Eroberungen 
im 13. Jahrhundert (Berlin: Verlag von Emil Ebering, 1911), 45.  

6 Por. Alessandro Bausani, „Religion under the Mongols,“ in The Cambridge History of Iran, The Saljuq and 
Mongol Periods. Band 5., ed. John A. Boyle (Cambridge: Cambridge University Press, 1968), 539. 



SYMBOLICKÝ OBRAZ AKO ARTIKULAČNÝ PROSTRIEDOK HYMNOLOGICKEJ ZBIERKY WARDĀ 

 

71  

  

údajne nedostatky v znalostiach cirkevnej doktríny.7 Na základe dejinnej udalosti dochádza 

k posunu na interreligióznej úrovni. 8  Zároveň je badateľné posilnenie šiitizmu, ktoré 

spôsobilo zjemnenie dovtedy ostrého dialógu so sunnitmi.9 Samotný pád Bagdadu, i keď už 

v čase upadajúceho kalifátu, identifikovali sunnitskí moslimovia s ʻkozmickou 

katastrofouʼ.10 

Nasledovné obdobie po páde vtedajšieho centra islamu nebolo príliš nápomocné 

vtedajšiemu literárno-kultúrnemu napredovaniu. 11  Pád Bagdadu a vpády tatárskych 

a mongolských kmeňov zanechali výrazné modifikácie aj v poézii, nakoľko sa zmenili 

nároky na básnickú tvorbu a celkové životné aspekty.12 

Próza bola ovplyvnená arabskými náučnými traktátmi a encyklopedickými 

poznatkami a poézia využívala arabsko-perzské literárne prvky.13 Zrozumiteľnosť jazyka 

                                                 

7 Ku katholikovi Yahballāhā III., por. Tamcke, Christen in der islamischen Welt, 88. Por. Wilhelm Baum 

a Dietmar W. Winkler, Die Apostolische Kirche des Ostens: Geschichte der sogenannten Nestorianer. 
Einführungen in das orientalische Christentum (Klagenfurt: Kitab, 2000), 86 a 90. Por. Alexander Toepel, 

„Die nestorianische Kirche und Rom im 13. Jahrhundert,“ in Oriens Christianus. Hefte für die Kunde des 
christlichen Orients, ed. Hubert Kaufhold et al. (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2008), 70. K jeho 

chýbajúcim poznatkom, por. Ernest A.W. Budge, The Monks of Ḳûblâi Khân, Emperor of China or, The 
History of the life and travels of Rabban Sa ̂wma ̂, envoy and plenipotentiary of the Mongol kha ̂ns to the kings 
of Europe, and Markôs who as Ma ̂r Yahbh-Alla ̂ha ̂ III became Patriarch of the Nestorian Church in Asia 

(London: The Religious Tract Society, 1928), 72, 88 a 153. 
8 Ku interreligióznym témam, por. Sidney H. Griffith, „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, Beiruter Texte und Studien. Band 126., ed. Martin Tamcke 

(Beirut: Ergon Verlag, 2008), 21. 
9 Bausani, „Religion under the Mongols,“ 549. 
10 Por. Petrushevsky, „The Socio-Economic Condition,“ 484. Por. Bausani, „Religion under the Mongols,“ 539. 

K upadajúcemu Abbásovskému kalifátu, por. Gilly-Elewy, Bagdad nach dem Sturz des Kalifats, 22. 
11  Mor Ignatios Aphrem I. Barsaum, Geschichte der syrischen Wissenschaften und Literatur. Aus dem 

Arabischen übersetzt von Georg Toro und Amill Gorgis (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2012), 385. 
12 Ku zmenám v poézii, ktoré boli zapríčinené pádom Bagdadu, por. Julie S. Meisami, Medieval Persian Poetry 

(Princeton: Princeton University Press, 1987), 11 a 272. Ku politickým zmenám, ktoré vplývajú na poéziu, 

por. Anton D. Pritula, „Die Hymnensammlung Wardā und die Homilien Narsais: Wege der syrischen 

Dichtung im 13. Jahrhundert,“ in Orientalische Christen und Europa, Kulturbegegnung zwischen 
Interferenz, Partizipation und Antizipation. Band 41., ed. Martin Tamcke (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 

2012), 169. 
13 Anton D. Pritula, „Xāmӣc бaр Ḳaрдāxē: Восточносийский поэт конца XIII B.,“ Символ 61 (2012): 304, ku 

obrazu sviečky z perzskej poézie u Khāmīsa bar Qardāḥē, por. 307. Jednou z dôležitých charakteristických 

čŕt tohto obdobia je zameranie sa na encyklopedické spracovanie poznatkov, por. Gerrit J. Reinink, „George 

Warda and Michael Badoqa,“ in The Syriac Renaissance. Eastern Christian Studies 9, eds. Herman G.B. Teule 

et al. (Leuven/Paris/Walpole: Peeters, 2010), 66. Ku spracovaniu filozofie v encyklopedickom diele Bar 

ʿEbrōya, por. Hidemi Takahashi, „Edition of the Syriac Philosophical Works of Barhebraeus. With a 

Preliminary Report on the Edition of the Book of Heaven and the World and the Book of Generation and 

Corruption of the Cream of Wisdom,“ in The Letter before the Spirit: The Importance of Text Editions for 
the Study of the Reception of Aristotle, ed. Aafke van Oppenraay (Leiden/Boston: Brill, 2012), 109. 
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a symbolických obrazov je charakteristickou črtou východosýrskych básnikov 13. stor., 

ktorých básne napriek formálnej jednoduchosti boli obohatené filozoficko-teologickými 

myšlienkami.14 V 13. stor. sa mení spôsob teologickej diskusie a upúšťa sa vo veľkej miere 

od kontroverzného jazykového štýlu, ktorý sa prejavoval v konfesionálnych sporoch a 

v historických polemikách 8.-9. stor. 15  Záujem konfesionálnej polemiky sa však úplne 

nevytratil, čoho dôkazom je aj mēmrā16 proti ʻheretikomʼ, ktorej autorom je východosýrsky 

katholikos Sabrīšōʿ V. bar Mšīḥāyā (1226-1256).17  

 

2. Liturgická kniha Wardā a poetický štýl 

Kniha Wardā predstavuje jedno z najvýznamnejších hymnologických zbierok tzv. „sýrskej 

renesancie“, pozostáva prevažne zo žánru ʿōnīṯā (hymnus; pl. ʿōnyāṯā) a je pevnou súčasťou 

východosýrskeho liturgického rítu: spieva sa po evanjeliu alebo recituje počas komúnie.18 

Tematická rozsiahlosť zbierky sa odzrkadľuje v jej využití počas nedeľnej liturgie a pevných 

sviatkov celého liturgického roka. 19  Opodstatnenie a úloha liturgickej knihy Wardā sa 

stávajú zreteľnejšími na pozadí skutočnosti, že Asýrska apoštolská cirkev Východu v 13. 

stor. nedisponovala určitou formou ʻmisáluʼ.20 

                                                 

14 Pritula, „Xāmӣc бaр Ḳaрдāxē,“ 305, ku formovaniu obsahu por. 309. 
15 Herman G.B. Teule, „The Syriac Renaissance,“ in The Syriac Renaissance. Eastern Christian Studies 9, eds. 

Herman G.B. Teule et al. (Leuven/Paris/Walpole: Peeters, 2010), 23 a 25. Ku historickým polemikám, por. 

Dorothea Weltecke, „A Renaissance in Historiography? Patriarch Michael, The Anonymous Chronicle ad a. 

1234, and Bar ʿEbrōyō,“ in The Syriac Renaissance. Eastern Christian Studies 9, eds. Herman G.B. Teule et 

al. (Leuven/Paris/Walpole: Peeters, 2010), 99. Ku tureckým prekladom východosýrskych básní, zmene 

terminológie a prispôsobovaniu sa lokálnym náboženským tradíciám, por. Pritula, „Двуязычное 

строфическое стихотворение монгольского времени,“ 291 a 294. 
16 K mēmrā, por. Pritula, „Die Hymnensammlung Wardā und die Homilien Narsais,“ 161, k syntéze por. 166. 

Por. Anton Baumstark, Geschichte der syrischen Literatur mit Ausschluß der christlich-
palästinensischen Texte (Bonn: A. Marcus und E. Webers Verlag Dr. jur. Albert Ahn, 1922), 288. 

17 Baumstark, Geschichte der syrischen Literatur, 306. 
18 K liturgickému použitiu, por. George P. Badger, The Nestorians and their Rituals. With the narrative of 

a mission to Mesopotamia and Coordistan in 1842–1844, and to the late visit to those countries in 1850; also, 
researches into the present condition of the Syrian Jacobites, Papal Syrians, and Chaldeans, and an inquiry 
into the religious tenets of the Yezeedees. Band 2. (London: Joseph Masters, 1852), 25. 

19 Por. Alessandro Mengozzi, „ʿOnithā,“ in The Gorgias Encyclopedic Dictionary of the Syriac Heritage. eds. 

Sebastian P. Brock et al. (Piscataway: Gorgias Press, 2011), 318. Por. Alessandro Mengozzi, „Gewargis 

Warda,“ in The Gorgias Encyclopedic Dictionary of the Syriac Heritage. eds. Sebastian P. Brock et al. 

(Piscataway: Gorgias Press, 2011), 176. Por. Anton D. Pritula, „The Wardā Hymnological Collection,“ 

Journal of Patrology, Critical Hagiography and Ecclesiastical History 9 (2013): 311. 
20 Johannes P.M. van der Ploeg, „The Old Eucharistic Liturgy of the “Church of the East”,“ The Harp, A Review 

of Syriac, Oriental and Ecumenical Studies 3, no. 1-2 (1990): 87, 94 a 98. 
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Metódou básnikovho spracovania ʿōnīṯā je podľa Tamckeho predovšetkým 

pozorovanie a snaha o zaznamenanie udalosti, ktorá ho vnútorne uchopuje.21 Z formálneho 

hľadiska je pozorovateľná určitá podobnosť ʿōnīṯā s arabskou literatúrou viac menej 

v estetike ako vo forme.22 V každom prípade sa vplyv arabského jazyka preukazuje v ʿōnīṯā 

o obliehaní Jeruzalema Saladinom, v ktorom sú využívané arabizmy.23 Opomenúť nemožno 

ani fenomén poetickej imitácie, ktorá je typická pre perzských básnikov, avšak zohráva 

centrálnu úlohu aj v prípade hymnologickej zbierky Wardā. 24  Pre žáner ʿōnīṯā je 

charakteristický opis vlastnej tradície novým spôsobom, čo je blízke i perzskej poézii.25 

Priamejšia inšpirácia literárnej predlohy perzskej poézie sa však predpokladá u neskorších 

východosýrskych autorov.26 

Redakčné spracovanie hymnologickej zbierky Wardā (kláštor Mār Abā [1541], 

dedina Bāsūrī [1550], Bēt Zabdāē [1568] a Tel-Kepe neďaleko Mosulu) vypovedá o jej 

praktickom využití, liturgickom význame a oficiálnom cirkevnom uznaní. Navyše značná 

časť kópií starších manuskriptov, ktoré sa datujú do rokov 1697, 1730, 1882 a 1890, boli 

dokončené v Alqoš (dnešný severný Irak), s ktorým súvisí liturgická reforma a kvitnúci 

literárno-kultúrny život (16. stor.), počas ktorého bola založená ʻliturgická školaʼ 

produkujúca náboženské texty v starosýrčine.27 Na základe fenoménu poetickej imitácie je 

                                                 

21 Martin Tamcke, „Leben aus den Ursprüngen,“ in The Syriac Renaissance. Eastern Christian Studies 9, eds. 

Herman G.B. Teule et al. (Leuven/Paris/Walpole: Peeters, 2010), 57. 
22 Anton D. Pritula, „Гимн о нерaвенстве в человеческом обществе из восточно-сирийского сборника 

Варда. Об обитателях мира, в котором один презираем, а другой возвы-шаем,“ Волшебная Гора: 
Традиция, религия, культура 16 (2008): 127. 

23 Ku arabizmom, por. Alessandro Mengozzi, „Suraye wa-Phrangaye. Late East-Syriac Poetry on Historical 

Events in Classical Syriac and Sureth,“ Journal of Assyrian Academic Studies 1 (2008): 5. 
24 K fenoménu poetickej imitácie, por. Umar Muḥammad Daudpota, The Influence of Arabic Poetry on the 

Development of Persian Poetry (Bombay: The Fort Printing Press, 1934), 75. 
25 K formálnemu spracovaniu tradície, por. Anton D. Pritula, „A Hymn on Tiflis from Warda Collection: 

A Transformation of the Muslim Conquerors into Pagans,“ in Caucasus during the Mongol Period - Der 
Kaukasus in der Mongolenzeit, eds. Jürgen Tubach et al. (Wiesbaden: Reichert, 2012), 223 n. 

26 Alessandro Mengozzi, „A Syriac Hymn on the Crusades from a Wardā Collection,“ Egitto e Vicino Oriente 

33 (2010): 187. 
27  Por. Pritula, „The Wardā Hymnological Collection,“ 312-314 a 326. Por. Anton D. Pritula, „An 

autobiographic hymn by Givargis Wardā,“ in Syriaca II., Beiträge zum 3. Deutschen Syrologen-

Symposium in Vierzehnheiligen 2002, Band 33., ed. Martin Tamcke (Münster: LIT Verlag, 2004), 234. 

K liturgickej škole a produktívnej literárnej činnosti, por. Alessandro Mengozzi, „Alqosh,“ in The Gorgias 
Encyclopedic Dictionary of the Syriac Heritage. eds. Sebastian P. Brock et al. (Piscataway: Gorgias Press, 

2011), 17, School of Alqosh por. 18. Ku chaldejskej synodálnej rezolúcii (1853) a teologickej úprave 

východosýrskeho učenia, por. Sylvester Pudichery, Ramsa: An Analysis and Interpretation of the Chaldean 
Vespers. Dharmaram College Studies 9 (Pachalam: Dharmaram College, 1972), 5. 
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dôležité predpokladať ʻštýl Wardāʼ, ktorý slúžil ako vzor ďalším básnikom východosýrskej, 

chaldejskej a sýrsko-malabarskej tradície. 

Zrozumiteľné predstavenie cirkevnej tradície v básnickej tvorbe „Gīwargīsa Wardu“, 

Yuḥanana Mutselaya a Yuḥanana bar Zoʿbīho z obdobia vpádu Tatárov a Mongolov do 

Mezopotámie treba odlišovať od sofistikovanej a komplexnej poézie druhej polovice 13. 

stor., ktorú reprezentuje predovšetkým východosýrsky kňaz a básnik Khāmīs bar Qardāḥē.28 

Podobnosti v schéme básní badá Pritula v dielach Sabrīšaʿ V. bar Mšīḥāyā (1226-1256), 

Šlēmōna z Basry (prvá polovica 13. stor.) a Ḥakkīma z Bēt Ḳašš (13. stor.), pričom niektoré 

ich diela tvoria práve súčasť hymnologickej zbierky Wardā.29 

 

3. Symbolický obraz ruže 

Pomenovanie východosýrskej liturgickej knihy ܟܬܒܐ ܕܘܪܕܐ [kṯābā d-wardā] a pripísanie 

autorstva niektorých ʿōnyāṯā básnikovi Gīwargīsovi Wardā viedlo tradičné cirkevné kruhy 

k neotrasiteľnému presvedčeniu, že názov celej hymnologickej zbierky je pevne prepojený 

s menom autora, pričom by sa preklad jej názvu za takýchto okolností chápal v zmysle 

„Kniha Wardu“. Avšak skúmaný rozšírený fenomén poetickej imitácie ʿōnyāṯā a obsahové 

modifikácie zapríčinené inkorporáciou častí a celkov do zbierky až do 19. stor. znemožňujú 

pripísať autorstvo jednému autorovi, Gīwargīsovi Wardā, ktorý údajne žil v meste Arbela 

v 13. stor.30  

Neprehliadnuteľným zostáva symbolický charakter názvu liturgickej knihy, 

nakoľko ܘܪܕܐ [wardā] je označením pre „ružu“. V stredovekom sociálno-kultúrnom 

kontexte Mezopotámie ruža reprezentuje bohatý symbol, ktorý by v istej miere dokonca 

mohol objasňovať obsahovú zložku samotnej liturgickej knihy. Nejednalo by sa 

o interpretačné nóvum, pretože aj pomenovanie „Kniha perly“, ktorej autorom je 

východosýrsky dogmatik ʿAḇdīšōʿ bar Brīḵā (13. stor.), nepredstavuje náhodný, poprípade 

nezámerný, výber názvu diela, ale stelesňuje symbolický obraz naznačujúci autorský zámer 

diela. 31  ʿAḇdīšōʿ sa v Knihe perla venuje konfesionálnemu opisu ʻpravdy vieryʼ, teda 

                                                 

28 Por. Pritula, „Xāmӣc бaр Ḳaрдāxē,“ 313. 
29 Por. Pritula, „Xāmӣc бaр Ḳaрдāxē,“ 305. 
30 K mestu Arbela, por. Karel Nováček, „Arbíl - konstanty a proměnné ve vývoji mezopotamského městského  

centra“ Orientalia Antiqua Nova 7 (2007): 135-145. K religióznemu životu v Arbele, por. Miroslav Melčák, 

„Oslavy narozenin Proroka Muhammada v sunnitském islámu - mawlid an-nabí v Arbílu 13. století,“ Nový 
Orient 68, no. 4 (2013): 13-20. 

31 V súvislosti s knihou perla poukazuje Pritula na symbolickú spojitosť názvu a obsahu diela, por. Pritula, „The 

Wardā Hymnological Collection,“ 343. 
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symbolický názov diela odzrkadľuje jeho obsahovú stránku.32 Symbolický obraz perly sa vo 

východosýrskej liturgii napokon pripisuje nielen veriacej cirkvi a Márii, ale aj martýrom.33 

Možnosť symbolického pomenovania liturgickej knihy sa zdá byť pravdepodobná, 

pretože ani „Kniha včely“ z 13. stor. nepochádza od tohto malého usilovného stvorenia, ale 

od východosýrskeho autora Šlēmōna z Basry.34 „Kvety svätých kníh“ a „záhrada božských 

kníh“, medzi ktorými lietajú včely, sú symbolickými obrazmi Šlēmōna, ktorými poukazuje 

na opodstatnenosť práce včiel a výsledného produktu v podobe sladkého medu, ktorý sa stal 

aj ľudskou výživou.35  

Hilgenfeld ešte nepredpokladá symbolické priradenie obrazu ruže k liturgickej 

knihe (Wardā), ale pre mimoriadnosť básní vzťahuje obraz ruže na osobu básnika (Wardu), 

z existencie ktorého nekriticky vychádza. Hilgenfeld kladie symbolický obraz ruže, ktorá 

vyzdobuje záhrady a parky, do analógie s okrášlením sakrálneho liturgického priestoru 

skrze poetickú krásu ʿōnyāṯā.36 Východosýrska liturgia síce považuje ružu za nádhernú 

kvetinu, ale „väčšiu krásu predstavujú zabití martýri“.37 Ruža na jednej strane symbolizuje 

krásu, na druhej strane reprezentuje tragickú kvetinu, ktorej padajúce červené lupene sú 

                                                 

32 Helen Younansardaroud, „ʻAḇdīšōʻ bar Brīḵāʼs († 1318) Book of Paradise: A Literary Renaissance?,“ in The 
Syriac Renaissance. Eastern Christian Studies 9, eds. Herman G.B. Teule et al. (Leuven/Paris/Walpole: 

Peeters, 2010), 196. 
33 Arthur J. Maclean, East Syrian Daily Offices, Translated from the Syriac with Introduction, Notes, and 

Indices and an Appendix Containing the Lectionary and Glossary (Piscataway: Gorgias Press, 2003), 13. V 

ʿōnīṯā o Márii básnik opisuje die Unfähigkeit der Menschen vydávať svedectvo a chváliť Máriu. Zároveň 

vytvára obraz cloveka ako Lehm a Asche, ktorý nemôže pridať nič na kráse zlata a perly, pod ktorými 

rozumie básnik Máriu, por. Badger, The Nestorians and their Rituals, 52. Určitá symbolická podobnosť názvu 

a obsahu je badateľná aj u západosýrskeho mafriána Bar ʿEbrōya (13. stor.) v prípade „Knihy bleskov“, ktorej 

obsah sa venuje dogmatickým otázkam, keďže blesk patril k rozšíreným symbolickým obrazom manifestácie 

Boha, por. Hidemi Takahashi, „Bemerkungen zum Buch der Blitze (Ktobo d-zalge) des Barhebraeus,“ in Die 
Suryoye und ihre Umwelt. 4. Deutsches Syrologen-Symposium in Trier 2004. Festgabe Wolfgang Hage 

zum 70. Geburtstag. Band 36., ed. Martin Tamcke (Münster: LIT Verlag, 2005), 407. Por. Annemarie 

Schimmel, Die Zeichen Gottes: Die religiöse Welt des Islam. 2. Auflage (München: Verlag C.H. Beck, 1995), 

36. Podobne aj výber názvu v prípade „Knihy zrenice“, ktorá sa zaoberá logikou, por. Hidemi Takahashi, 

„The Reception of Ibn Sīnā in Syriac: The Case of Gregory Barhebraeus,“ in Before and after Avicenna. 

Proceedings of the First Conference of the Avicenna Study Group, eds. D.C. Reisman et al. (Leiden/Boston: 

Brill, 2003), 255. 
34  Ernest A. W. Budge, The Book of the Bee. The Syriac Text. Edited Manuscript in London, Oxford, and 

Munich. With an English Translation (Piscataway: Gorgias Press, 2006). 
35 Budge, The Book of the Bee, 2. 
36 Heinrich Hilgenfeld, Ausgewählte Gesänge des Giwargis Warda von Arbel (Leipzig: Otto Harrasowitz, 

1904), 3. 
37 Maclean, East Syrian Daily Offices, 14. Ruža je chápaná ako kráľovná kvetín, pričom ruža reprezentuje to 

najvyššie v hierarchii človeka, por. Meisami, Medieval Persian Poetry, 66 a 288. 
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prirovnávané ku krvavým kvapkám a slzám utláčaných a martýrov. 38  Navyše nielen 

Gīwargīs, ale aj Wardā možno považovať za obľúbené dobové mená. 39  Na základe 

symbolických obrazov spojených s názvami diel, ktoré naznačujú ich obsahový zámer, sa 

nedá definitívne vylúčiť, že symbolický názov knihy Wardā ako „Knihy ruže“ výstižne 

opisuje tŕnitosť životných skúseností marginalizovanej východosýrskej menšiny 

v Abbásovskom kalifáte.40 

 

4. Vysloviť nevysloviteľné 

Symbolický obraz ako artikulačný prostriedok východosýrskej teológie v liturgickej poézii 

nie je ovplyvnený nábožensko-kultúrnym svetom Západu a nepatrí ku produktom 

európskej kresťanskej tradície, ale v „Knihe ruže“, ktorej obsah bol utváraný cirkevnou 

tradíciou Asýrskej apoštolskej cirkvi Východu, predstavuje autentickú formu orientálneho 

vyjadrenia spirituality prostredníctvom semitského jazyka.41 Čo sa týka obrazov antickej 

poézie, antický ̒ svet predstavivostiʼ ovplyvnil básnickú tvorbu opisujúcu ukrutnosť Tatárov 

v Európe (13. stor.) u západných autorov, pre perzskú a moslimskú tradíciu ale zostal 

vzdialený.42 

Náboženský pocit a zmysel poskytuje a sprostredkuje symbolický obraz, ktorý na 

jednej strane poeticky vyjadruje autorovo nazeranie na svet, na druhej strane zároveň 

formuje výpovede viery adresátov. Pôvod a použitie symbolických obrazov úzko súvisí 

s daným okolitým prostredím, v ktorom básnik pôsobí, pričom ich charakter v ʿōnyāṯā nie 

je profánny, ale je zaťažený hodnotiacim náboženským postojom básnika. 43 Symbolické 

                                                 

38 Ruža zobrazuje aj krásu prorokov, Ježiša a božskú žiaru, por. Annemarie Schimmel, Stern und Blume: Die 
Bilderwelt der persischen Poesie (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1984), 137, 141-142. 

39 Por. Theodor Nöldeke, „Zwei syrische Lieder auf die Einnahme Jerusalems durch Saladin,“ Zeitschrift der 
Deutschen Morgenländischen Gesselschaft 27 (1873): 489. Wassilios Klein, Das nestorianische Christentum 
an den Handelswegen durch Kyrgyzstan bis zum 14. Jh. (Turnhout: Brepols, 2000), 89. Jedným z martýrov 

je istý Wardā zo severoperzského mesta Ray (dnešný Irán), ktorého pamiatka sa slávi 25. februára. Navyše 

menom ruže (sýr. wardā) boli nazývané aj niektoré dediny v oblasti Bēt Garmai, por. Pritula, „The Wardā 

Hymnological Collection,“ 343-344. 
40 Ku symbolickému obrazu východosýrskeho autora Šlēmōna z Basry, podľa ktorého ruža pred prestúpením 

zákona nemala tŕne, por. Budge, The Book of the Bee, 13. 
41 Por. Sebastian P. Brock, Spirituality in the Syriac Tradition. Mōrān ʼEthʼō 2. (Kottayam: St. Ephremʼs 

Ecumenical Research Institute [SEERI], 2005), 1 a 15. 
42 Schimmel, Stern und Blume, 99. Ku antickým obrazom v európskej básni z 13. stor., por. Gian A. Bezzola, 

Die Mongolen in Abendländischer Sicht [1220–1270]: Ein Beitrag zur Frage der Völkerbegegnungen 
(Bern/München: Francke Verlag, 1974), 106 a 108-109. 

43 Ku vplyvu scenérie na arabskú poéziu, por. Daudpota, The Influence of Arabic Poetry on the Development 
of Persian Poetry, 113-114. 
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obrazy vlkov, levov, zmije, nešpecifikovaných hadov, apokalyptickej beštie, démonického 

draka, ale i čierneho mraku, veternej smršte, ohňa etc., sa nevyužívajú za účelom 

estetického spestrenia liturgickej poézie, ale svojimi jednotlivými špecifickými vlastnosťami 

vyjadrujú konkrétny pocit hrôzy a zdesenia nad ukrutnosťou nepriateľa. Symbolické obrazy 

preto odrážajú určitú ideologickú povahu zbožnosti východosýrskeho stredovekého 

svetonázoru.44  

 

„V ráno druhého dňa 

obstúpili [Tatári] Bēt Koka ako mrak, 

plní temnoty a tmy, 

ohňa a zničujúceho krupobitia.“45 

 

Estetika je v liturgickej knihe Wardā zakomponovaná do zrozumiteľného teologického 

jazyka, čím sa básnik úmyselne vyhýba demonštrovaniu vyššej formy poetickej zručnosti 

(ʿAḇdīšōʿ schopnosť poetickej zručnosti preukazuje). 46  Namiesto formy sa v liturgickej 

knihe Wardā dáva dôraz na zvestované posolstvo. Biblické a apokryfné príbehy stoja 

v analogickom vzťahu ku dejinným udalostiam, čím dochádza v rámci liturgického rítu 

k náboženskej interpretácii dejín. Brock dokonca tvrdí, že voľná úprava biblického textu v 

spojitosti s dramatickým efektom mohla byť didakticky mienená.47 Očité svedectvo dejinnej 

udalosti básnik nahrádza vlastnou porovnateľnou skúsenosťou, konfesionálnym výkladom 

a cirkevnou tradíciou.48 Zakomponované symbolické obrazy do náboženskej interpretácie 

dejín sú schopné vyvolať u adresáta absentovanú emóciu, čím vytvárajú priestor pre 

aktualizáciu a kontextualizáciu za účelom zrozumiteľného sprostredkovania cirkevného 

výkladu. Ak by sa emócia spájala s presnosťou gréckej teologickej terminológie mohla by 

strácať na význame a opodstatnení, prípadne by sa stala nevyužiteľnou a nepotrebnou.49  

Výpovedná hodnota symbolického obrazu, ktorý sa snaží aktualizovať emóciu zažitej 

skúsenosti, môže byť tvorená aj prostredníctvom opisu. V ʿōnīṯā o trestoch básnik opisuje 

                                                 

44 Michel Pastoureau, Das mittelalterliche Bestiarium (Darmstadt: Primus Velrag, 2013), 82. 
45 Hilgenfeld, Gesänge des Giwargis Warda, 51, strofa 8. 
46 K poetickej zručnosti, por. Pritula, „Die Hymnensammlung Wardā und die Homilien Narsais,“ 168. 
47 Sebastian P. Brock, The Bible In The Syriac Tradition (Piscataway: Gorgias Press, 2006), 88. 
48 K prístupu perzských básnikov, por. RYPKA, Poets and Prose Writers of the Late Saljuq and Mongol Period, 

in The Cambridge History of Iran, The Saljuq and Mongol Periods. Band 5., ed. John A. Boyle (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1968), 598. 
49 Sebastian P. Brock, „An Anonymous Madrasha on Faith,“ Oriens Christianus 64 (1980): 48. 
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adresátom obraz neznesiteľného utrpenia a zúfalstva, v rámci ktorého vidia rodičia žalostiť 

vlastné deti v takej miere, že radšej uprednostňujú smrť pred životom:  

 

„Keď rodičia pred svojimi očami zbadali 

ako sú sužované ich deti, 

znenávideli život a dali prednosť smrti, 

aby nemuseli vidieť utrpenie svojich detí.“ 50 

 

Básnik sa dotýka určitej neopísateľnosti a nepochopiteľnosti utrpenia aj v ʿōnīṯā 

o hladomore, morovej nákaze a suchu, pretože žiaden človek s ܪܥܝܢܐ [reʿinā] „rozumom, 

svedomím“, s čistým ܡܕܥܐ [madʿā] „rozumom, intelektom, porozumením“ a jasným ܗܘܢܐ 

[hawnā] „rozumom, zmyslom, mienkou“ nevie porozumieť súženiam a bolestiam, ktoré boli 

spôsobené prírodnými katastrofami. 51  Adresátovi sa prostredníctvom ʿōnīṯā dostáva 

nevyhnutná odpoveď viery, ktorá ho má viesť od obviňovania Boha a pocitu 

neopodstatnenosti utrpenia ku vyvodeniu zodpovednosti za vlastné hriechy. Nad 

hriešnikom, ktorý sa dopúšťa rúhania, preto vyslovuje básnik nádej na zmilovanie 

a analogicky ho prirovnáva k ukrižovanému lotrovi po Ježišovej pravici. 52  Básnické 

spracovanie má preto priamy vplyv na emocionálny stav adresáta, východosýrskeho 

veriaceho, počas liturgického rítu. Neopísateľnosť hraničnej životnej situácie však treba 

vnímať aj v rámci prejavenia porozumenia: 

 

„Nie som v stave prerozprávať ich príbehy, 

o každom jednom z nich, 

pretože sú privysoko 

pre rozum a uvažovanie.“53 

 

Udalosť básnika natoľko emotívne ochromuje, že sa príbeh stáva ʻneprerozprávateľnýʼ, 

zasahuje a je privysoký pre ܗܘܢܐ [hawnā] „rozum, zmysel, mienku“ a zároveň aj 

                                                 

50 Hilgenfeld, Gesänge des Giwargis Warda 40, strofa 30. 
51 Hilgenfeld, Gesänge des Giwargis Warda 29, strofa 1, Syr Text ܪܥܝܢܐ .ܘ [reʿinā] prekladá Hilgenfeld ako 

„Vernunft“, por. Payne J. Smith, Compendious Syriac Dictionary. founded upon the Thesaurus Syriacus of 

Smith P.R. (Eugene: Wipf and Stock Publishers, 1999), 546. ܡܕܥܐ [madʿā] prekladá Hilgenfeld ako „Sinn“, 

por. 254, ku ܗܘܢܐ [hawnā] prekladá Hilgenfeld ako „Verstand“, por. 102. 
52 Hilgenfeld, Gesänge des Giwargis Warda 28, strofa 38. 
53 Hilgenfeld, Gesänge des Giwargis Warda 77, strofa 19. 



SYMBOLICKÝ OBRAZ AKO ARTIKULAČNÝ PROSTRIEDOK HYMNOLOGICKEJ ZBIERKY WARDĀ 

 

79  

  

pre ܬܪܥܝܬܐ [tarʿītā] „rozum, uvažovanie“. Básnik adresátovi nábožensky ʻinterpretujeʼ 

dejinnú udalosť, ktorej nebol očitým svedkom, ale kvôli uchovávaniu sociálno-náboženskej 

identity sa adresát potrebuje vžiť do prežitej skúsenosti Cirkvi Východu, na základe čoho 

dochádza k porozumeniu a osvojeniu si tradovaného výkladu „dejín spásy“. 54  Príčina 

zaťažujúceho dopadu prírodných katastrof a vpádu tatárskych a mongolských kmeňov je 

básnikovi teologicky vysvetliteľná ako trest za hriech, nevysvetliteľným pre neho zostáva 

ale „obraz utrpenia“, ktorý je ľudskému vnímaniu „privysoký“. Podobne ako podľa 

východosýrskej tradície spadá vysvetlenie fenoménu inkarnácie do „výšky a hĺbky“ 

ľudského poznania, ktoré sa dá v Bohu jedine prijať.55 V každom prípade, symbolický obraz 

v liturgickej poézii knihy Wardā je dramatizovaný jednotlivými melódiami priradenými k 

ʿōnyāṯā, recitáciou a spevom chóru.56 

 

5. Symbolický obraz ľstivého vlka 

Podľa ʿōnīṯā o trestoch prenasledujú ܕܐ̈ܒܐ [daḇē] „vlky“ vyhladovaných ľudí, ktorí prežili 

hladomor v rokoch 1223/24 až 1227/28. 57  Výber symbolického obrazu vlka a jeho 

aplikovanie na tatárske a mongolské kmene by mohol byť podmienený viacerými faktormi, 

okrem iného tým, že vlk sa objavuje aj v mongolskej symbolike. 58  Lane tvrdí, že ich 

nemilosrdnosť bola v porovnaní s nekontrolovateľnými banditmi a kradnúcimi hordami 

zlodejov omnoho horšia. Masakre civilného obyvateľstva sa stali v tomto období široko 

známou výstrahou. 59  Ukrutnosť Tatárov a Mongolov by bola podľa Tamckeho snáď 

porovnateľná s hrozivými následkami „križiackych výprav v moslimskom svete“.60  

                                                 

54 Hilgenfeld, Gesänge des Giwargis Warda strofa 19, sýr. text ܠܚ. 
55 Badger, Nestorians and their Rituals, 53 a 56. 
56 K významu dramatizácie, por. Johannes Thomas P. De Bruijn, Of Piety and Poetry, The Interaction of 

Religion and Literature in the Life and Works of Ḥakīm Sanāᵓī of Ghazna (Leiden: Brill, 1983), 166. 
57 Por. Hilgenfeld, Gesänge des Giwargis Warda 41, strofa 38, sýr. text ܝܕ 
58  Henry Howorth, History of the Mongols: From the 9th to the 19th Century. Band 4. (London/New 

York/Bombay/Culcutta: Longmans, Green and Co., 1927), 27. Vlk zohrával dôležitú úlohu v legendách, 

zvykoch a bol zobrazený aj na vojenských štandardách, por. Klein, Das nestorianische Christentum, 85. 
59 George Lane, „An Account of Gregory Bar Hebraeus Abu al-Faraj and his Relations with the Mongols of 

Persia,“ Hugoye, Journal of Syriac Studies 2, no. 2 (1999): 212-213 a 230. 
60 Martin Tamcke, „Coexistence and Discussion Between Nestorian Christians and Shamanistic Mongolians - 

A Model with Furure?,“ The Harp, A Review of Syriac and Oriental Studies 10, no. 1-2 (1997): 26. Pre 

orientálne kresťanstvo, s výnimkou arménskych a západosýrskych kresťanov, spôsobili križiacke výpravy 

11.-13. stor. podľa Řoutila katastrofické následky, por. Michal Řoutil, „Křesťanský „oceán moudrosti“ 

v severní Mezopotámii 13. století: Život a dílo Gríghóra Barhebraea (1226–1286),“ Parrésia, Revue pro 
východní křesťanství 5 (2011): 361.  
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Prirovnanie Tatárov a Mongolov ku vlkom sa nedá chápať ako prejav poetickej 

originality východosýrskeho básnika, pretože ide často používané  dobové označenie. 

Symbolickým obrazom vlkov opisuje západosýrsky mafrián Bar ʿEbrōyō Tatárov ako 

„obzvlášť silných bojovníkov“.61 Pri priradení symbolického obrazu k nepriateľovi básnik 

nepoukazuje ani tak na zviera, ako na jeho divé vlastnosti.62  

Kniha Wardā opisuje za pomoci obrazu ܕܐ̈ܒܐ [dabē] „vlkov“ desivé zaobchádzanie 

Tatárov s obyvateľstvom, ktorí ܐܡ̈ܪܐ [amrē] „baránkom“ odopierajú fyzický život, ale na 

prichádzajúcu radosť v kráľovstve Božom nemajú žiaden dosah, pretože nemôžu spôsobiť 

veriacim duchovnú smrť.63 Z toho dôvodu ʿōnīṯā o obliehaní mesta Tiflis zdôrazňuje, že 

zabitie pozemského ܦܓܪܐ [paġrā] „tela“, ktoré bude vzkriesené k večnému životu, nemá 

vplyv na dušu.64 Táto idea sa objavuje v knihe Wardā viackrát, pričom týmto básnik vnáša 

nádej do prenasledovania, aby strach zo zabitia ܦܓܪܐ [paġrā] „tela“ (Mt 10,28), ktoré bude 

obnovené, nebol silnejší.65  

Symbolický obraz vlka vzťahujúci sa na tatárske a mongolské kmene špecifikuje 

charakteristické črty nepriateľa. 66  Vlastnosti vlka sa v rámci východosýrskej tradície 

projektujú aj na konkrétne osoby. Východosýrsky autor Īšōʿdād z Mervu (ca. †850; dnešné 

Turkménsko) nazval apoštola národov, Pavla, vo svojom komentári k Lk 10, vlkom, 

z ktorého sa stal baránok. Vlkom pripisuje Īšōʿdād necudnosť a bezočivosť, ktorých 

opačnými vlastnosťami sú nevina a pokora.67 Saul je charakterizovaný najprv necudnosťou 

a bezočivosťou, podobne ako Cirkev Východu prenasledujúci Tatári v 13. stor. Básnik 

                                                 

61 Ernest A. W. Budge, The Chronography of Gregory Abûʼl-Faraj (London: Oxford University Press, 1932), 

397. K Turkom a ich mytologickému pôvodu spájanému s vlkmi, por. Harald Suermann, „Turks in Michael 

the Syrian,“ The Harp, A Review of Syriac, Oriental and Ecumenical Studies 5 (1992): 43. 
62 Pastoureau, Das mittelalterliche Bestiarium, 98. 
63 Hilgenfeld, Gesänge des Giwargis Warda, 59, strofa 68, sýr. text ܟܘ.  
64 Pritula, „A Hymn on Tiflis from Warda Collection,“ 235, strofa 60, sýr. text 228. 
65 Por. PRITULA, Восточносирийский гимнографический сборник Вардā (XIII–XVI вв.). Исследование, 

публикация текстов (St. Petersburg: Eremitage-Verlag, 2014), 579, strofa 32 a 33, sýr. text 578. 
66 K arménskym dielam, v ktorých mongolské ženy svoje deti vychovávajú ako vlkov, por. Altunian, Die 

Mongolen und ihre Eroberungen im 13. Jahrhundert, 56. Mongolské ženy sú nazývané vlčicami 

v európskych básnických dielach 13. stor. Na Západe boli niekedy považované za krvilačnejšie ako muži, 

pretože svoje deti učili krutosti na zajatých deťoch, por. Bezzola, Die Mongolen in Abendländischer Sicht, 
96 a 107. 

67 Margaret D. Gibson, The Commentaries of Ishoʻdad of Merv: Bishop of Ḥadatha (c. 850 A.D.). Horae 

Semiticae Nr. 5., Band 1. (Cambridge: Cambridge University Press, 1911/13), 46. K označeniu Pavla ako 

„apoštola národov“, por. Jean B. Chabot, Synodicon Orientale ou Recueil de Synodes Nestoriens. Publié, 

traduit et annoté dʼaprès le Ms. Syriaque 332 de la Bibliothèque Nationale et le Ms. K IV, 4 du Musée Borgia, 

à Rome. In Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale et autres bibliothèques 37. (Paris: 

Imprimerie Nationale, 1902), 427. 



SYMBOLICKÝ OBRAZ AKO ARTIKULAČNÝ PROSTRIEDOK HYMNOLOGICKEJ ZBIERKY WARDĀ 

 

81  

  

v ʿōnīṯā o Tahmazgerdovi v tomto zmysle porovnáva život apoštola Pavla a spomínaného 

Tahmazgerda z Bēt Selōk (5. stor.; dnešný Kirkūk). Tahmazgerd je nazývaný ܕܐܒܐ ܟܡܢܐ 

[dabā kamnā] „ľstivým vlkom“, ktorý najprv prenasledoval východosýrskych kresťanov 

počas Sasánovskej ríše (3.-7. stor.) a po svojej konverzii zo zoroastrizmu ku kresťanstvu sa 

stal martýrom, čím sa pripodobnil Pavlovi a stal sa vzorným príkladom konverzie ku 

kresťanstvu.68 

Podobne ako sa Pavol označoval pred jeho obrátením ako vlk, čo naznačovalo jeho 

nepriateľstvo proti cirkvi, tak sa symbolický obraz vlka vzťahuje aj na neskorších autorov, 

ktorých učenie cirkev odmietala. Na rozdiel od knihy Wardā, ktorá symbolický obraz vlka 

prisudzuje aj gnostikovi Valentínovi (2. stor.), Narsai (5. stor.) ľstivým vlkom nazýva 

gnostika Máního (3. stor.).69 Vlk sa však nevzťahuje len na gnostikov, ale aj na nepriateľov 

a prenasledovateľov cirkvi, čo dokazuje Narsai v dialogickej sōgīṯā medzi Máriou a mágmi, 

v ktorej symbolický obraz nečistého vlka aplikuje na Herodesa.70 Symbolický obraz vlka sa 

v knihe Wardā opiera o biblické verše Mt 7,15 a 10,16, ako aj Lk 10,3. V Sk 20,29 sú vlci 

dokonca označení atribútom ܬܩܝ̈ܦܐ [taqqīpē] „ohromní, krutí“, rovnako ako ܬܩܝ̈ܦܬܐ 

[taqqīptē] „ohromné, kruté“ veterné smršte, ktoré podľa básnika ʿōnīṯā nereprezentujú silu 

prírody, ale symbolicky približujú obraz nepriateľskej moci obklopujúcej mesto Tiflis.71  

Záverečným príkladom je ʿ ōnīṯā o dobytí Jeruzalema, v ktorej básnik pripísal grófovi 

Raimundovi z Tripolis (ca. 1142-1187) symbolický obraz dôvtipného a ľstivého vlka, ktorý 

podľa historických správ utiekol z boja zo strachu pred Saladinom (1137/38-1193), aby sa 

                                                 

68 Por. Hilgenfeld, Gesänge des Giwargis Warda, 76, strofa 11, sýr. text ܠܚ, Nöldeke, „Zwei syrische Lieder auf 

die Einnahme Jerusalems durch Saladin,“ 501, strofa F, sýr. text 496. Por. Smith, A Compendious Syriac 
Dictionary, 217. K úspechom Tatárov v Európe, za čím sa chápala ľstivosť, por. Bezzola, Die Mongolen in 
Abendländischer Sicht, 72. 

69 Por. Nöldeke, „Zwei syrische Lieder auf die Einnahme Jerusalems durch Saladin,“ 500. Por. Richard H. 

Connolly, The liturgical homilies of Narsai. Text and Studies, Contributions to biblical and patristic 

Literature 8, 1. (Cambridge: Cambridge University Press, 1909), 37. K Mánímu nie je priradený obraz vlka, 

por. BRADE, Scholienbuch, 191. 
70  Por. Franz Feldmann, Syrische Wechsellieder von Narses: Ein Beitrag zur altchristlichen syrischen 

Hymnologie nach einer Handschrift der Königlichen Bibliothek in Berlin (Leipzig: Harrassowitz Verlag, 

1896), 9. 
71 Por. Payne R. Smith, Thesaurus Syriacus I. (New York/Hildesheim: Georg Olms Verlag, 1981), 801, Por. 

Smith, A Compendious Syriac Dictionary, 619. Por. Pritula, „A Hymn on Tiflis from Warda Collection,“ 231, 

strofa 17, sýr. text 225. 
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vyhol priamemu ozbrojenému konfliktu.72 Gróf Raimund III. v tejto ʿōnīṯā stelesňuje podľa 

Mengozziho vzorového zradcu kresťanstva, Judáša Iškariotského ʻpar excellenceʼ.73  

 

6. Záver 

Vývoj poézie v Mezopotámii bol ovplyvňovaný sociálno-politickým stavom, ktorý po páde 

Bagdadu (1258) spôsobil výrazné zmeny aj na úrovni interreligióznych vzťahov, pričom 

tieto boli následne reflektované v poetických dielach. V 13. stor. východosýrski básnici 

spracovávali v rámci obdobia „sýrskej renesancie“ zrozumiteľným jazykom filozoficko-

teologické témy z čias „orientálnej antiky“. Náboženská interpretácia dejinných udalostí 

obohatená o symbolické obrazy formovala výpovede viery adresátov a poskytovala im 

absentujúcu emóciu, ktorá sa dá považovať za jeden zo stavebných prvkov sociálno-

náboženskej identity marginalizovanej minority východosýrskych veriacich 

v Abbásovskom kalifáte, ilkhanáte etc. Symbolický obraz v tomto slúži ako artikulačný 

prostriedok východosýrskej teológie, zameriava sa na zvestované posolstvo, vychádza 

z okolitého prostredia, jeho zámerom nie je ani tak estetické spestrenie liturgickej poézie, 

prípadne demonštrovanie vyššej formy poetickej zručnosti, ale vyjadruje konkrétne 

vlastnosti zvieraťa alebo prírodného javu, ktorými chce básnik výstižne opísať nepriateľa 

vlastnej cirkvi, teda symbolický obraz adresátovi sprostredkuje črty ideologickej povahy. 

Jednotlivé symbolické obrazy môžu byť v rámci jednej cirkevnej tradície 

viacvýznamové. Východosýrska liturgická poézia neslúži profánnym účelom. Symbolický 

obraz vlka používa Narsai a kniha Wardā za účelom oboznámiť adresáta s náboženským 

odsúdením učenia, konania alebo postoja osoby, na ktorú sa obraz vzťahuje.74 Symbolický 

obraz vlka aplikovaný na tatárske a mongolské kmene sa nedá považovať za originálne 

poetické vyjadrenie básnika knihy Wardā, ale za bežný dobový obraz využívaný nielen vo 

východosýrskej, ale aj západosýrskej, arménskej etc. cirkevnej tradícii, ako i v samotnej 

mongolskej symbolike. Aplikácia zvieracích vlastností vlka na Saula, Tahmazgerda, 

Raimunda, gnostikov, tatárske a mongolské kmene má spoločný prienik v tom, že ich 

konanie bolo na určitom mieste a v určitom priestore život ohrozujúce. Básnik používanými 

                                                 

72 Nöldeke, „Zwei syrische Lieder auf die Einnahme Jerusalems durch Saladin,“ 500-501, strofa F, sýr. text 496. 

Raimund bol dôležitým vazalom Jeruzalema. Ako tvrdí Asbridge, mal útlu postavu a nevýrazné 

vystupovanie. Jeho držanie tela bolo po 9-ročnom moslimskom väzení meravé, por. Thomas Asbridge, Die 

Kreuzzüge. 2. Auflage (Stuttgart: Klett-Cotta, 2011), 329. 
73 Mengozzi, „A Syriac Hymn on the Crusades from a Warda Collection,“ 193. 
74  Brock nazýva Narsaia ako „didaktického básnika“, por. Sebastian P. Brock, Spirituality in the Syriac 

Tradition, 23. 
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symbolickými obrazmi sleduje didaktický zámer, zvyšuje porozumiteľnosť zažitej 

skúsenosti Cirkvi Východu a poeticky dramatizuje ťažko opísateľné dejinné udalosti. 
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