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Koruna kráľovstva rabi Šlomo
Ben Gabirola s komentárom je
prvým pokusom slovenskej autorky
o interpretáciu diela významného
židovského básnika a filozofa. Mária Mičaninová predkláda dôkladnou analýzu dejinnofilozofického
kontextu Ibn Gabirolovej básnickej
a filozofickej tvorby, od ktorej prechádza ku komentovaniu druhého
prepracovaného slovenského prekladu Koruny kráľovstva, pripraveného spoločne s pánom Jossi Steinerom, rabínom Košickej židovskej
náboženskej obce. Stručným výkladom pojmov, nevyhnutných
pre dobrú orientáciu v texte knihy,
myslela aj na čitateľa, ktorý má
predovšetkým všeobecné poznatky
o židovstve a jeho kultúrnych dejinách. Kniha je prínosom pre oblasť
vedeckého výskumu dejín stredovekej filozofie a prvou odbornou publikáciou o poézii a filozofii židovského autora na Slovensku.
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5. Koruna kráľovstva rabi Šlomo ben Gabirola

1 Nech moja modlitba bude užitočná1 človeku,

5
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 I   
    
   
    5
  

1

Nech sa ňou naučí čestnosti a cnosti.
Hovorím v nej o zázrakoch živého Boha,
stručne, nie obšírne.
Dal som ju na začiatok 2 svojich chválospevov
a nazval Koruna kráľovstva.3

1.
Zázračné sú Tvoje diela a moja duša to veľmi dobre vie.4
Tebe patrí, Bože, veľkosť i moc, krása, večnosť i nádhera.
Tebe patrí, Bože, kráľovstvo. Prevyšuješ všetkých.
10 [Tebe patrí] bohatstvo a sláva.5
Tebe patria horné i dolné stvorenia, ktoré budú svedčiť,
že ony sa pominú a Ty zostaneš.6
Tebe patrí moc, pred tajomstvom ktorej stoja naše myšlienky
pretože Ty si mocnejší než my.7
15 Tebe patrí miesto skrytej sily,8 tajomstvo a základ.9
Jób 22, 2; 34, 9
Podľa I. Levina to možno chápať aj ako narážku, že Ibn Gabirol už napísal viacero hymnusov, ale Korunu kráľovstva sám považoval za najvýznamnejší. Zo zbierok Ibn Gabirolových básní
vyplýva, že napísal viacero oslavných básní, najmä na svojich mecenášov, napr. na Jekutiela ben
Isháqa ibn Hasana. Ostatné náboženské básne oslavujúce Boha sú nielen kratšie než Koruna
kráľovstva, ale majú aj inú štruktúru. Napríklad Adon olam (Pán sveta), ktorá je záverečný pijut
rannej bohoslužby.
3
Výraz koruna kráľovstva (keter malchut) sa nachádza v Est 2, 17. V hebrejskom origináli sa píše,
že kráľ položil Ester na hlavu korunu kráľovstva. Možno aj Ibn Gabirol chcel týmto hymnusom
korunovať svoju básnickú tvorbu.
4
Ž 134, 14
5
1 Krn 29, 11 – 12
6
Ž 102, 27
7
Gn 26, 16
8
Hab 3, 4
9
B. Lewis na tomto mieste konštatuje zhodu komentátorov v tom, že tu básnik naráža na dva
základné prvky, z ktorých sú stvorené všetky veci. (s. 42) I. Zangwill tvrdí, že sod ve-ha-jesod je
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Pri hľadaní vhodného slovenského významu sme sa opreli o Pirkej avot, kde sme v časti 2, 2
našli význam skutky milosrdenstva. Na inom mieste a v inom kontexte v Avot zchut nadobudlo význam súď nezaujato, resp. spravodlivo. A na inom mieste vo význame zásluhy predkov. J. Seidman
navrhuje zchut avot – zásluhy otcov – a odvoláva sa na modlitbu El Adon (Pán Boh). V českom
preklade časť tejto modlitby, v ktorej sa nachádza výraz zchut znie takto: „Ten, který vyvyšuje
Sebe nad svaté chajot a je nádherný ve Své slávě na válečném voze. Ctnost a spravedlnost jsou před
Jeho trůnem, laskavost a slitování jsou před Jeho slávou.“ (El adon al kol ha-maasim. In: Sidur Adir
ba-marom, s. 284 ). V BM 19a zchut má význam prepustiť z otroctva. Podľa E. Munka treba chápať zchut ako „zásluhy tých, ktorí stoja pred Trónom a sú určení viesť svet“. (Olam ha‑tfilot, s. 33).
O ceste práva sa síce hovorí aj v Iz 40, 14, ale nenachádza sa tam výraz zchut. V súčasnom ivrite
má slovo zchut význam právo (napríklad copyright sa povie ohrmuh ,ufz, zchut jocrim), ale aj reč
obhajcu. Vezmúc všetko do úvahy, sme sa nakoniec rozhodli pre výraz cnosť.
2
A. Jellinek predpokladal, že výraz gvura (moc), je špecifickým kabalistickým termínom.
(Beiträge, Heft II, 28)
1

190

55

60

65

KORUNA KRÁĽOVSTVA

,ufkn r,f

5.
Si veľký a v porovnaní s Tvojou veľkosťou je každá veľkosť pokorená
a každá prednosť nedostatkom.
Si väčší než akákoľvek myšlienka a krajší než merkava.
Si väčší než každá iná veľkosť,
vyzdvihnutý nad každé zvelebovanie.31
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6.
Si mocný a nikto z Tebou vytvorených32 a Tvojich stvorených,
nemôže konať Tvoje činy 33 a nemá Tvoju moc.
Si mocný a Tebe patrí dokonalá moc,
ktorá sa nemení a neobmieňa.
Si mocný a z hojnosti svojej hrdosti odpúšťaš v čase svojho hnevu
a tíšiš svoj hnev voči hriešnikom.34
Si mocný a Tvoja milosť spočíva na všetkých Tebou stvorených,
na tých, ktorí sú mocní od večnosti.35
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7.
Si svetlo, vidia Ťa oči každej čistej duše,
ale mračná hriechu Ťa zatieňujú očiam hriešnikov.
Si svetlo skryté na tomto svete a odhalené vo viditeľnom svete,36

      
/   
       

Neh 9, 5. V slovách „odriekali túto modlitbu“ je nepriama narážka na zvelebovanie Boha.
Pri preklade výrazu jecirotecha sme vychádzali z významu slova jecira, čo znamená utváranie.
33
Dt 3, 24
34
Podľa B. Lewisa asi narážka na Joma 69b, v ktorom sa hovorí, že moc spočíva v prekonaní
hnevu a v odpustení hriechov.
35
Možná narážka na koniec verša Gn 6, 4.
36
Výraz viditeľný svet používa aj novoplatonik Johannes Scotus Eriugena vo svojom diele O rozdelení prírody (De divisione naturae, asi v r. 867) v kontexte jeho výkladu tretieho spôsobu bytia:
„Keď totiž Boh, v tom prvom a jednom, ktorého stvoril na svoj obraz, určil všetkých ľudí, neuviedol ich do tohto viditeľného sveta súčasne, ale prírode ním vytvorenej dáva viditeľnú existenciu
v určitých časoch a na určitých miestach v poradí, ktoré je iba jemu samému známe. O tých, čo
sa na svete už viditeľne objavujú alebo objavili, hovorí sa, že sú; o tých však, čo sú dosiaľ skrytí,
alebo ešte len budú, hovorí sa, že nie sú.“ (Eriugena, J. S.: O rozdelení prírody. In: Antológia z diel
filozofov. Patristika a scholastika. Bratislava: Pravda 1975, s. 168). Z kontextu Gn 22, 14 však nevyplýva zhoda Eriugenovho viditeľného sveta s Ibn Gabirolovým viditeľným svetom. Ale núka sa
paralela so Ž 36, 10.
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31

32

Doslovný preklad merkava je voz. Má základ v knihe proroka Ezechiela a v jeho vízii
božieho voza v 1. kapitole. Ale B. Lewis a A. Gluck tvrdia, že podľa niektorých učencov toto
slovo môže mať základ v arabskom murakkah (mrk) = zloženina, ktoré chápu v prenesenom
slova zmysle ako zloženú alebo komplexnú ideu, machašava, paralelu k predchádzajúcemu
veršu a k slovu myšlienka. (s. 47) Je to v súlade so zvykom Ibn Gabirola používať synonymá
nielen na udržanie vysokej jazykovej úrovne básne, ale aj určitej lingvistickej rovnováhy. Arabčinu ovládal Ibn Gabirol nepochybne dobre, pretože v tomto jazyku napísal svoje kľúčové filozofické dielo Prameň života.
6
Pri preklade výrazu jecirotecha sme vychádzali z významu slova jecira, čo znamená utváranie.
7
Rov sme preložili podľa Gn 27, 26.
5

