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Úvod

Tato práce se zabývá relativně novým a dosud nepříliš probádaným súfjským 
řádem (taríqou), naqšbandíjí haqqáníjí. Ta navazuje na starou mystickou tradici 
řádu naqšbandíja s počátkem již ve čtrnáctém století. Šajch Názim, hlava této větve 
naqšbandíje, začal pod dohledem svého učitele cAbdulláha ad-Daghestáního 
získávat stoupence již v padesátých letech dvacátého století. Po roce 1973, kdy po 
smrti svého šajcha fakticky vzniká nová taríqa, se jeho pozornost a misijní úsilí 
zaměřuje především na Západ. V Evropě a Spojených státech do dnešní doby 
nalezl tisíce sympatizantů, z nichž mnozí jím byli iniciováni jako adepti příslušné 
mystické cesty. Ve Velké Británii, Francii, Německu, Španělsku i jinde v Evropě 
dosud vznikly desítky center, jejichž hlavním smyslem je šířit duchovní nauku 
formulovanou v souladu s tradicí šajchem Názimem a poskytovat prostor pro 
náboženskou praxi odpovídající nárokům této nauky. Okolo těchto center se 
konstituují komunity, v nichž významnou část tvoří konvertité. Z uvedeného je 
zřejmé, že existence této taríqy nabízí množství témat, jejichž zpracování se mohou 
chopit religionisté, islamologové, historici, sociologové, antropologové či 
psychologové. Byť je má základní metodika pevně zakotvena v kulturní 
antropologii a islamologii, v některých částech práce naznačuji možnosti uchopení 
některých souvisejících fenoménů dalšími vědami či jejich podobory.

Hlavním cílem práce1 je analýza duchovní nauky o mystické cestě, jejích 
teoretických východisek, cílů, významných konceptů, používaných metod, rituálů. 
Pro porozumění nejrůznějším aspektům aktivit taríqy je znalost a pochopení dané 
nauky zásadní. Stojí v základech samotné existence řádu a jedině v souvislosti s ní 
je možné interpretovat některé sociální jevy, jednání členů taríqy a podobně. 
Dosud přitom nebyla publikována práce, která by se jí podrobně zabývala. Analýza 
nauky předpokládala nejprve studium pramenné literatury a dalších zdrojů, jako 
jsou například přepisované promluvy šajcha Názima umisťované na webových 
stránkách taríqy, a následný terénní výzkum ve vybraných komunitách taríqy. Toto 
spojení, určitá konfrontace mezi psaným a žitým, odhalila zřetelnou hierarchii 

1 Text této knihy je mírně upravenou verzí původní dizertační práce, kterou jsem pod vedením prof. Luboše Kropáčka  
obhájil v roce 2010 v rámci oboru Etnologie na Filozofcké fakultě Západočeské univerzity v Plzni.
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v jednotlivých elementech či konceptech celé metodologie mystické cesty 
haqqáníje. Těm podstatnějším jsem pak věnoval bližší pozornost, zkoumal je 
v kontextu širší súfjské tradice, určoval jejich přesné místo a význam v nauce 
haqqáníje a zohledňoval význam, jaký jim přikládají jednotliví členové taríqy.

Práce je tvořena třemi hlavními částmi. První z nich je spíše teoretické povahy, 
ačkoliv i zde se místy odrážejí zkušenosti a poznatky získané během terénního 
výzkumu. Po stručném představení dosavadního vědeckého bádání zaměřeného 
na naqšbandíju a naqšbandíju haqqáníju následuje zamyšlení nad stavem oboru 
antropologie islámu a vhodnými východisky výzkumu v souvislosti s její 
postmoderní metodologií. Poté již podrobně představuji konkrétní metodiku 
využitou při samotném výzkumu a psaní výsledného textu. Tuto první část uzavírají 
kapitoly věnované nejprve stručným úvodům do problematiky súfsmu obecně, 
súfsmu v nových prostředích na Západě a krátkému úvodu do dějin taríqy 
naqšbandíja. Nakonec se zde zamýšlím nad možných uchopením existence 
súfjského řádu na Západě skrze v sociálních vědách velmi používané a oblíbené 
teoretické rámce transnacionalismu a nových náboženských hnutí.

Druhou hlavní část práce tvoří především etnografcký popis vybraných komunit 
haqqáníje ve Španělsku a v kyperském Lefke. Jeho účelem je především představit 
čtenáři charakter rituální praxe taríqy a seznámit jej s určitými odlišnostmi 
v životě komunit v závislosti na lokalitě. V textu také kromě jiného prezentuji 
komentáře členů taríqy, které se vztahují k mým vlastním pozorováním. 
Z rozhovorů a pozorování vycházejí dvě předložené typologie členů taríqy 
založené primárně na jejich zázemí a přístupu k duchovní nauce řádu. Poznatky 
z terénního výzkumu také tvoří významnou část třetí hlavní části práce.

Ta se již zaměřuje na analýzu vlastní metodologie mystické cesty haqqáníje a je 
koncipována následujícím způsobem. Jednotlivé elementy této cesty, teoretické i 
praktické, nejprve zasazuji do širšího kontextu islámské mystiky. Poté analyzuji 
jejich specifckou pozici a význam přímo v nauce haqqáníje podle toho, jak je 
formulují autority řádu. Následně zkoumám, jak jsou tyto elementy využívány či 
prováděny v praxi a zejména jaký význam či důležitost jim přikládají samotní 
členové řádu, jak jim rozumějí. Jinými slovy řečeno, kromě samotného 
porozumění a interpretace dané nauky je cílem práce postihnout, jakým 
způsobem je realizována v každodenní náboženské praxi. V závěru této části práce 
nabízím čtenáři stručné shrnutí celé analyzované metodologie taríqy, které je 
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namístě vzhledem k její složitosti a nesnadné uchopitelnosti některých jejích 
prvků.

Dovoluji si čtenáře upozornit na relativně rozsáhlý poznámkový aparát. Ten totiž 
kromě odkazů na použité prameny a literaturu zejména ve druhé části práce 
obsahuje množství konkrétních postřehů či poznatků z terénního výzkumu, 
výpovědi informátorů a případné dílčí závěry, jejichž uvedení v hlavním textu by 
spíše narušovalo jeho celistvost a spád.

Pokud jde o přepisy výrazů z arabštiny a případných dalších východních jazyků, 
dodržuji v práci vzor stanovený předním českým arabistou prof. Kropáčkem v jeho 
publikaci Duchovní cesty islámu2 s tím rozdílem, že hlásku cajn přepisuji i na začátku 
vlastních jmen (např. cAlí). Přepisy důsledně označuji kurzívou. Výjimkami 
z tohoto pravidla jsou vlastní jména osob a také súfjských řádů, dále zejména pro 
jejich četnost v textu všechny tvary slova „súfí“ a „taríqa“. Kurzívou také 
neoznačuji některá, v českém prostředí zdomácnělá slova, například „sunnitský“. 
Text je místy doplněn fotografemi získanými během terénního výzkumu. Ne každý 
čtenář zřejmě ocení fakt, že se v textu místy opakuji. To se týká zejména výkladů 
většího množství súfjských pojmů a jejich vzájemného vztahu. Vedla mě k tomu 
snaha o co nejsnadnější orientaci v už tak nepříliš snadno uchopitelné 
problematice. Čtenář tak nemusí příliš listovat již přečteným v případě, že mu 
určitý předchozí výklad či informace unikne.

2 Kropáček, L. (1992).
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Poděkování

Tato práce by nikdy nemohla vzniknout bez podpory mnohých. V první řadě 
musím vyjádřit vděčnost své ženě Lence, která má nejen pochopení pro mé 
koníčky a stará se o zázemí pro jejich realizaci, ale dokáže být také konstruktivní 
kritičkou a odbornou rádkyní. Děkuji také upřímně celé své rodině, která mě vždy 
podporovala v mých spádech. Nemohl bych se také obejít bez různorodé pomoci a 
podpory lidí z mé Filozofcké fakulty Západočeské univerzity v Plzni, mezi nimiž 
musím především zmínit vždy vstřícného a velkorysého profesora Iva Budila a mé 
milé kolegyně a kolegy z Katedry blízkovýchodních studií. A nakonec vyjadřuji 
vděčnost samotným členům taríqy, o kterých je tato kniha. Děkuji jim za jejich 
otevřenost, přátelství, štědrost a mnohé příjemně strávené chvíle.
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VÝCHODISKA A METODY PRÁCE



Poznámky k dosavadnímu bádání

Bádání o súfsmu má v západní orientalistice relativně dlouhou tradici, výsledkem 
je tak velké množství titulů zaměřených na jednotlivé, zejména středověké súfíje, 
na taríqy, různé mystické koncepty, specifckou terminologii a podobně. Do 
nedávné doby, tedy do devadesátých let dvacátého století, nicméně poněkud 
unikala jistě zasloužené pozornosti taríqa naqšbandíja. Vzniklo pouze několik 
větších studií3 a výjimečně monografí, které se ovšem zabývaly naqšbandíjou 
pouze okrajově nebo se soustředily spíše na vybrané postavy řádu, zejména na 
šajcha, po kterém byla taríqa pojmenována, Bahá’uddína Naqšbanda a Ahmada 
Sirhindího. Zde lze jmenovat zejména Ansariho práci z roku 1986 Sufsm and  

Shari’ah: A Study of Shaykh Ahmad Sirhindi’s Effort to Reform Sufsm4 či 
Friedmannova Shaykh Ahmad Sirhindi: An Outline of his Thought and a Study of his  

Image in the Eyes of Posterity z roku 1971.5 Ahmad Sirhindí byl jedním 
z nejvýznamnějších myslitelů, teoretiků taríqy, který se kromě jiného úspěšně 
snažil o sladění mystického učení a praxe súfíjů s ortodoxním pojetím islámu, 
zdůrazňoval nezastupitelnou roli šarícy v jakémkoli islámském kontextu. Sirhindí 
se stal významným reformátorem, jehož význam přesáhl rámec naqšbandíje. Není 
proto divu, že se v západní vědě dočkalo jeho dílo refexe mezi prvními. Více 
podobně cenných monografí primárně zaměřených na naqšbandíju do konce 
osmdesátých let nevzniklo, což je vzhledem k jejímu významu pozoruhodné. 
Článků se do této doby objevilo více, s rozdílnou kvalitou, často spíše regionálně 
zaměřených. Velmi užitečný přehled těchto článků přináší například Hamid Algar6 

v editované publikaci Naqshbandis: Historical Developments and Present Situation of a  

Muslim Mystical Order, která sama na více než sedmi stech stranách do značné míry 
napravuje výše popsaný stav.7 Po úvodních studiích zaměřených na obecnější 
témata, jako jsou různé doktríny či praktiky, následují stati mapující vývoj a 
podoby řádu naqšbandíja v různých regionech, v Indii, Turecku, Střední Asii, na 
Blízkém východě a Balkáně. Tato publikace vytváří relativně velmi plastický obraz 
3 Z těchto studií lze zmínit zejména Algar, H. (1976b): str. 123-182, případně Nizami, K.A. (1991): str. 162-193.
4 Ansari, M.A. (1986).
5 Friedmann, Y. (1971).
6 Algar, H. (1990b): str. 703-727.
7 Gaborie, M., Popovic, A., Zarcone, T. (eds.) (1990).
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historie taríqy a různých aspektů její nauky, náboženské praxe, společenského 
významu a podobně. Nepokrývá jistě zdaleka všechna myslitelná témata související 
s řádem, jako jeden z výchozích materiálů pro jeho studium ji však lze rozhodně 
využít. 

Od devadesátých let se začíná projevovat určitý větší zájem o naqšbandíji a 
objevuje se postupně více studií a zejména monografí, z nichž několik zde 
zmíním. Fritz Meier publikoval v roce 1994 knihu Zwei Abhandlungen über die  

Naqšbandiyya, důležitý příspěvek ke zkoumání teologie, psychologie a vnitřního 
života naqšbandíje.8 V roce 1998 vychází vynikající kniha Arthura Buehlera 
s názvem Suf Heirs of the Prophet: The Indian Naqshbandiyya and the Rise of the  

Mediating Suf Shaykh.9 Tato nanejvýš pozoruhodná publikace vychází 
z dlouhodobého výzkumu v Pákistánu, zejména v Paňdžábu, a ze studia velkého 
množství pojednání o súfsmu a speciálně naqšbandíje v arabštině, perštině, 
urdštině a samozřejmě v západních jazycích. Výsledná syntéza je velmi 
přesvědčivou analýzou příslušné mystické cesty, vztahu žáků s jejich mistry, vývoje 
chápání role šajcha taríqy v indo-pákistánské oblasti, vykonávání jeho autority 
v současnosti, vztah teoretických a praktických aspektů a podobně. To vše 
s množstvím dat a pozoruhodných postřehů. Některé, byť velmi zajímavé a 
přesvědčivé závěry autora, nelze sice striktně aplikovat na situaci v jiných 
odnožích taríqy v odlišných regionech, jsou však přinejmenším inspirativní. 
V roce 2003 byla publikována další výjimečná kniha britské sociální antropoložky 
Pniny Werbner Pilgrims of love: the anthropology of a global Suf cult.10 Werbnerová 
se dlouhodobě zabývá procesem migrace Pákistánců, utvářením komunit, 
náboženským transnacionalismem a diasporou. „Poutníci lásky“, zabývající se 
pákistánskou naqšbandíjou, jsou tak cenným příspěvkem nejen v rámci klasické 
orientalistiky, ale odpovídají zároveň na některé otázky spojené s uvedenými 
problematikami. Werbnerová realizovala dlouhodobý terénní výzkum jak 
v Severozápadní pohraniční provincii zaměřený na místní taríqu soustředěnou 
okolo postavy živoucího světce Zindapíra, tak i ve Velké Británii, kam řád dorazil 
spolu s migranty. Kniha přináší množství poznatků z oblasti čistě náboženské i 
společenské, které autorka uvádí do souvislostí. Kniha je také velmi inspirativní 
ukázkou vyspělé antropologické práce v kontextu islámu, jak co do obecnější 

8 Meier, Fritz (1994).
9 Buehler, A. (1998).
10 Werbner, P. (2003).
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metodologie, tak co do zpracování získaných dat.11 Jako další významnější počin 
lze zmínit knihu Diny Le Gall A culture of Sufsm: Naqshbandīs in the Ottoman world,  

1450-1700.12 Přínos této původně dizertační práce spočívá především v postižení 
procesu přenosu taríqy ze Střední Asie na osmanská území a zejména do Anatolie, 
seznamuje čtenáře také se soudobou podobou náboženské teorie a praxe, jakož i 
s konfikty s tehdejší ortodoxií. V této části úplně opomíjím množství studií či 
drobnějších článků na dané téma, neuvádím také všechny relevantní monografe. 
Poslední, kterou uvedu, je kniha Itzchaka Weismanna z roku 2009 The 

Naqshbandiyya: Orthodoxy and Activism in a Worldwide Suf Tradition.13 Tu ovšem 
uvádím spíše jen jako doklad vzrůstajícího zájmu o naqšbandíju, neboť přes svůj 
chvályhodný záměr postihnout vývoj taríqy od třináctého století do současnosti je 
až příliš stručná (208 stran).

Pokud jde o odnož naqšbandíje haqqáníji, je bohužel daleko snazší poskytnou 
úplný přehled dosavadních výsledků vědeckého bádání. Hlavní důvodem je 
samozřejmě mládí tohoto duchovního směru zaštítěného autoritou Velkého šajcha 
Názima al-Haqqáního, který k sobě začal připoutávat žáky na Blízkém východě a 
v Evropě až v sedmdesátých letech dvacátého století. A i odbornému prostředí 
nějaký čas trvalo, než existenci a rozmach této taríqy zaregistrovalo.14 Většina mně 
známého relevantního výzkumu začala být realizována až na přelomu tisíciletí a 
v první dekádě jednadvacátého století. V roce 2000 obhájil na Berne University 
Andrew Vidich disertační práci o haqqáníji15, která však naneštěstí dosud nebyla 
v celku publikována.16 Jde o výsledek studia pramenů a dlouhodobějšího 
terénního výzkumu v centru řádu v Lefke i jinde, přičemž je z textu patrné velké 
porozumění pro súfsmus, autor přistupoval k výzkumu se zřejmou empatií, která 
se odráží v množství originálních postřehů a dílčích závěrů. Neexistuje také dosud, 
alespoň pokud vím, důkladnější analýza základních elementů duchovní nauky 
haqqáníje. Jistou výjimkou je kniha Iana Nettona Suf Ritual: the Parallel Universe 

z roku 2000, která se zaměřila na taríqy nicmatuláhíja a naqšbandíja. Při 

11 Problematice islámu v antropologii věnuji níže samostatnou kapitolu.
12 Le Gall, D. (2005).
13 Weismann, I. (2009). Detailnější a přínosnější příspěvek k dějinám naqšbandíje nabízí ve své starší práci, viz Weismann, 

I. (2001).
14 Jednou z prvních prací refektující nové téma je Habibis, D. (1985).
15 Vidich, A. (2000).
16 Její menší část kompilovaná z různých pasáží původního textu byla otištěna v Kabbani, H.M. (2004): str. 552-653. Dr. 

Vidichovi jsem při psaní této práce napsal e-mail, zda by mi laskavě neposkytl úplnou verzi jeho práce, bohužel se mi 
z nezjištěných důvodů nedostalo odpovědi.
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představování některých rituálů či duchovních technik odkazuje také na praxi 
haqqáníje.17 Navzdory poměrně ambicióznímu názvu knihy v ní však čtenář 
nenalezne většinou více, než velmi stručný popis hlavních znaků a případně vývoje 
dotčených rituálů. Vzhledem k zaměření mé vlastní práce tedy musím nutně 
litovat, že dosud nedošlo k vydání zmíněné Vidichovy práce.

Na haqqáníji se také dílčím způsobem zaměřil výzkumný projekt „Ethnicity, 
Politics and Transnational Islam: A Study of an International Suf Order“ (1998-
2001) zaštítěný Birminghamskou universitou, který vedli Jorgen Nielsen, Galina 
Yemelianova a Martin Stringer.18 Anglie je co do počtu stoupenců haqqáníje 
nejvýznamnější evropskou zemí, není tedy divu, že se podobný projekt realizoval 
právě zde. Výstupů z tohoto projektu nicméně nelze vystopovat příliš. Studii 
s názvem Transnational Sufsm: the Haqqaniyya19 obsahuje publikace Sufsm in the  

West.20 Tato studie se snaží, jak už vyplývá ze samotného názvu, postihnout proces 
přenosu, společná témata či praxi v rámci haqqáníje zkoumané v Británii, 
Dagestánu a Libanonu. Jak však sami autoři v poznámkách uvádějí, jde pouze o 
„overview“. Ve stejné publikaci se také nachází článek Davida Damrela o haqqáníji 
v Severní Americe, který si všímá jednak náboženského obsahu taríqy, jednak její 
organizace a působení ve veřejné sféře.21 Mezi další výstupy ze zmíněného 
projektu lze počítat článek Iana Drapera o projevech súfsmu v novém prostředí, 
respektive o jeho přizpůsobování se této změně. V centru pozornosti zde stojí 
zejména provádění dhikru.22 Ve stejné publikaci, Sufsm in Europe and North  

America,23 lze nalézt článek od Garbi Schmidt o aktivitě haqqáníje na internetu, 
která hraje v rámci dacwy24 významnou roli.25 Mezi výsledky birminghamského 
projektu lze počítat i publikaci Ethnology of Suf Orders26 nebo alespoň některé 
články v ní obsažené.27 Konečně někteří z řešitelů projektu přispěli do publikace 
Muslim Networks and Transnational Communities in and across Europe28, kde za 

17 Netton, I.R. (2000).
18 http://www.transcomm.ox.ac.uk/wwwroot/nielsen.htm
19 Nielsen, J.S., Draper, M., Yemelianova, G. (2006): str. 103-114.
20 Malik, J. a Hinnells, J. (eds.) (2006).
21 Damrel, D.W. (2006): str. 115-126.
22 Draper, I.K.B. (2004): str. 144-156.
23 Westerlund, D. (ed.) (2004).
24 Islámská misie.
25 Schmidt, G. (2004): str. 109-126.
26 Zhelyazkova, A. and Nielsen, J. (eds.) (2001).
27 Zejména Yemelianova, G.M. (2001): str. 444-460.
28 Allievi, S. a Nielsen, J.S. (eds.) (2003).
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zmínku stojí zejména studie Jorgena Nielsena řešící otázku vytváření sítí muslimy 
v Evropě a v této souvislosti se zabývá také, jak to nazývá, „Názimovci“ (Nazimis).29

Jednou z mála dalších známých studií je například The Naqshbandiyya in the United  

States od Annabelle Bottcher.30 Ta si všímá zejména struktury řádu, jeho 
hierarchie, organizačního zázemí a samozřejmě postavy šajcha Názima. Je poněkud 
s podivem, že německé odborné prostředí dosud příliš nerefektovalo na fakt, že je 
po Británii zřejmě druhou nejvýznamnější evropskou zemí co do počtu stoupenců 
haqqáníje. Jednou z výjimek je kniha Sufsmus in Deutschland, která obsahuje 
kapitolu popisující základní reálie existence taríqy v Německu.31 Jen zmínky pak 
lze nalézt v souvislosti se situací ve Francii či Španělsku. I když nevylučuji, že jsem 
mohl nějakou studii přehlédnout.32 Jednou ze zatím posledních ojedinělých studií 
pojednávajících o haqqáníji je Stjernholm (2013), významným počinem pak bylo 
na konci roku 2012 vydání knihy o haqqáníji ve Velké Británii od Tayfuna Ataye 
(2012). Tuto práci jsem však prozatím nemohl zhodnotit.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud jde o spirituální metodologii naqšbandíje-
haqqáníje, o kterou mi šlo v mé práci především, nemohl jsem si příliš vypomoci 
již existující odbornou literaturou. Nauka taríqy je samozřejmě rámcově pevně 
zakotvena v islámské teologii i obecné islámské tradici, navíc větší část 
terminologie a používaných konceptů odpovídá užší tradici naqšbandíje i širšímu 
odkazu súfsmu obecně. Přesto je duchovní cesta haqqáníje v určitých ohledech 
nová, posunuje se význam některých pojmů či termínů. Samozřejmě už proto, že 
se přizpůsobuje západnímu prostředí. Nezbývá tedy, než onu metodologii 
analyzovat na základě literatury, kterou produkuje taríqa sama a na základě 
rozhovorů a pozorování řadových členů řádu i jeho šajchů. Pokud jde o tištěné 
zdroje produkované samotnou taríqou, nejpilnějším autorem je šajch Hišám 
Kabbání.33 Ve svých knihách nabízí výklad nejrůznějších východisek duchovní 
nauky, představuje jednotlivé kroky rozvoje žáků na mystické cestě, představuje 
historii taríqy, popisuje správnou náboženskou praxi, rituály a podobně. Druhou 

29 Nielsen, J.S. (2003): str. 28-51.
30 Bottcher, A. (2000).
31 Schlesman, L. (2003): str. 43-136.
32 V uplynulých letech jsem k problematice tohoto mystického řádu publikoval řadu dílčích studií. Křížek, D. (2013a,  

2013b, 2012a, 2012b, 2011a, 2011b, 2009, 2008).
33 Například Kabbani, H.M. (2004a); Kabbani, H.M. (2004b); Kabbani, H.M. (2006); Kabbani, H.M. (2007). Přesnějším 

přepisem jména tohoto šajcha by bylo „Qabbání“. Vzhledem k tomu, že tento autor podepisuje své anglicky psané 
práce jako Kabbani, přidržuji se tohoto vzoru.
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nejvýznamnější složkou knižní produkce je publikování přepsaných přednášek, 
promluv a výroků Velkého šajcha řádu, Názima al-Haqqáního.34

Z předchozích odstavců vyplývá, že pokud jde o súfsmus v Evropě, potažmo o 
haqqáníji, výsledků bádání v rámci různých oborů (orientalistika, sociologie, 
religionistika) je relativně velmi málo. Lepší situace není ani v oblasti 
antropologického výzkumu navázaného na evropský súfsmus. Pokud začal 
relativně mladý sub-obor „antropologie islámu“35 v posledních dvou dekádách 
produkovat větší množství často velmi zajímavých výsledků výzkumů muslimských 
komunit na Blízkém východě i na Západě,36 případný badatel zajímající se o 
konkrétní výzkumy v mystických společenstvích v Evropě příliš na výběr nemá. 
Situace je zdaleka nejlepší ve Velké Británii, což je pravděpodobně způsobeno 
kombinací relativně velmi početného muslimského obyvatelstva s významným 
podílem lidí náležejících k některé z přítomných taríq a dlouhé tradice sociální 
antropologie v zemi, reprezentované dnes zejména příslušnými katedrami 
v Manchesteru, Sussexu, Durhamu, St. Andrews, Oxfordu či Cambridgi. Mezi 
významné postavy v tomto oboru patří již výše zmiňovaná Pnina Werbner, autorka 
řady studií a monografí zabývajících se kromě jiného právě evropským súfsmem. 
Zde je na místě znovu připomenout její již vychválenou publikaci Pilgrims of Love. 
Další užitečnou knihou je editovaná Sufs in Western Society: Global Networking and  

Locality z roku 2009, jejímž hlavním cílem, jak vysvítá ze samotného názvu, je 
analyzovat dynamiku šíření vybraných taríq a postihnout vztah mezi 
transnacionálními sítěmi tvořenými těmito řády a jejich regionálními či lokálními 
podobami v Evropě a Spojených státech.37 Bohužel naqšbandíjí haqqáníjí se jen 
stručně zabývá pouze jedna ze zařazených dílčích studií. To samé platí i pro další 
dostupné publikace, například od bývalého nizozemského velvyslance při NATO 
ve Skopje, vzděláním historika Balkánu Nicolaase Biegmana, který zkoumal rituály 
a další projevy súfíjů v Makedonii, Bosně a Herzegovině, Kosovu, Egyptě a jinde.38 

Stručně shrnuto, v evropské antropologii je sice jasně patrný vzrůstající zájem o 
témata spojená s přítomností stále rostoucího počtu muslimů na kontinentu. 
Islámské mystice se ovšem dosud větší množství badatelů systematicky nevěnovalo 

34 Například al-Haqqani, N.A. (1998); al-Haqqani, N.A. (2002-2007); al-Haqqani, N.A. (2008).
35 Některými, zejména metodologickými aspekty oboru antropologie islámu, se zabývám v kapitole Islám v antropologii.
36 Jako příklad skvělé moderní antropologické práce v evropských muslimských komunitách, jejímž hlavním východiskem 

je uznání plurality a mnohotvárnosti v rámci žitého islámu, lze uvést Aitchinson, C., Hodkins, P., Kwan, M. (eds.) (2007).
37 Dressler, M., Geaves, R., Klinkhammer, G. (eds.) (2009).
38 Biegman, N. (2007); Biegman, N. (2009).
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a konkrétně v případě naqšbandíje haqqáníje jsou dosavadní vědecké výstupy 
velice chudé. Některá témata, která dosud čekají na zpracování, nastiňuji také ve 
své práci. Případný zájemce o „antropologii súfsmu“, zvláště se zaměřením na 
evropské prostředí, pak také nemá mnoho příležitostí, jak se před započetím 
výzkumu poučit o možných metodách a o obecnějších metodologických 
problémech. Významnější výjimkou na tomto poli je již výše uvedený sborník 
Ethnology of Suf Orders.39 Pokud jde o obecnější problematiku „antropologie 
islámu“, cennou prací v oblasti teorie a metodologie oboru je práce Gabriele 
Marranciho z roku 2008 The Anthropology of Islam. Ta kromě jiného přináší ucelený 
přehled dosavadních výsledků, hodnotí jejich význam, refektuje vnitřní diskusi o 
cílech a metodách oboru a navrhuje základní východiska příslušných výzkumů.40

Konečně je ještě třeba zmínit se o pozici súfsmu v rámci „nových náboženských 
hnutí“. Při svém terénním výzkumu a studiu potřebných pramenů a literatury 
jsem si uvědomil, že některé z aspektů fungování taríqy haqqáníja (charismatická 
vůdčí osobnost řádu, milenialistické tendence, konverze, konfikty 
s mainstreamovým islámem a podobně), zvláště s ohledem na její šíření 
v západním prostředí přímo vybízejí zamyslet se nad tím, nakolik je její nauka a 
praxe součástí „tradičního náboženství“ či zda ji pro některé inovace nebo 
aktualizace je možné chápat a popisovat právě jako „nové náboženské hnutí“. Ke 
svému překvapení jsem zjistil, že navzdory dosti početnému souboru i relativně 
autoritativních titulů věnovaných novým náboženským hnutím v nich nemohu 
nalézt nic více než zmínky o súfsmu41, případně o jiných, reformistických směrech 
islámu.42 Je přitom zřejmé, že s některými formami islámu a súfsmem zvlášť tento 
interdisciplinární koncept počítá.43 Zřejmě však proto, že koncept původně vznikal 
jako součást refexe moderního vývoje křesťanského prostředí a snad také proto, 
že islám byl v západním prostředí až do poslední čtvrtiny dvacátého století 
„neviditelný“, jeho různé formy na své zhodnocení z pohledu teorie nových 
náboženských hnutí stále čekají. Česky psaná literatura na toto téma daný stav jen 

39 Zhelyazkova, A. and Nielsen, J. (eds.) (2001). Z hlediska metodologie jsou užitečné zejména články Draper, M.: str. 396-
411; Stringer, M.D.: str. 412-432; Allison, Ch.: str. 433-443.

40 Marranci, G. (2008).
41 Např. Saliba, J.A. (2003); Lewis, J.R. (ed.) (2004), str. 27; Wilson, B. a Cresswell, J. (eds.) (1999): str. 57.
42 Například Arjomand, S.A. (1991): str. 87-112.
43 V jednom z četných „readrů“ na toto téma lze například nalézt části dokumentů souvisejících se společenstvím Nation 

of Islam „Message to the Blackman in America“ a „The Autobiography of Malcolm X“. Viz Daschke, D. a Ashcraft, M. 
(eds.) (2005): str. 224-240.
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potvrzuje.44 Jedinou významnější platformou, která bere v potaz islám v bádání o 
nových náboženských hnutích je CESNUR, Center for Studies on New 
Religions.45 I zde je však súfsmus dosud víceméně opomíjen.46 Jednou z mála 
dostupných studií odrážejících snahu upozornit na možné využití konceptu 
nových náboženských hnutí při studiu taríq je The Development of a Modern  

Western Sufsm Celie Genn, která zkoumá okolnosti rozšiřování „Mezinárodního 
súfjského hnutí“ Hazrata Inájata Chána na Západě.47 Mezi tímto hnutím a taríqou 
haqqáníjí existuje několik paralel. Z právě uvedených důvodů jsem se rozhodl 
věnovat jednu stručnou kapitolu práce možnostem uchopení haqqáníje skrze, 
popravdě mnohotvárný, teoretický rámec nových náboženských hnutí.48 

44 Mezi těch několik málo titulů patří zejména Lužný, D. (1997) a Vojtíšek, Z. (2007).
45 http://www.cesnur.org/
46 V kontextu nových náboženských hnutí jsou na každoročních konferencích zmiňována taková hnutí jako al-Qácida či 

Hizb at-tahrír. Mezi elektronicky přístupnými výstupy z konferencí lze však nalézt i stručné články o některých 
lokálních podobách súfsmu. Viz Howell, J.D. (2003) a Dominguez, M. (2008).

47 Genn, C.A. (2007): str. 257-277.
48 Viz kapitola Naqšbandíja haqqáníja jako nové náboženské hnutí?

17



Islám v antropologii

Tato kapitola je koncipována především jako určité zamyšlení nad prací etnologa 
či kulturního antropologa v terénu, samozřejmě především v kontextu tématu, 
kterým se zabývá tato práce a na základě mých osobních zkušeností s výzkumem. 
Všímám si zde výzev oboru, který můžeme nazývat antropologií islámu a nastiňuji 
určitá obecnější východiska či pravidla, na kterých by podle mého názoru měl 
antropologický výzkum v muslimském prostředí stavět. Jde o přirozený úvod k mé 
vlastní metodice práce, která bude představena v kapitole následující.

Co je antropologie islámu? Na tuto zdánlivě prostou otázku není úplně 
jednoduché odpovědět. Spolu s Marrancim se musíme nutně ptát, proč 
antropologie a ne teologie nebo historie? Proč používat termín islám namísto 
islámy, proč mluvit o antropologii islámu a ne o antropologii muslimů. Zda 
existuje pouze jediná antropologie nebo by bylo vhodnější hovořit o 
antropologiích islámu, případně o antropologiích islámů. Jak se antropologie 
islámu liší od sociologie islámu, islámských studií a podobně.49 Na tyto a podobné 
otázky v minulých letech, aniž by ovšem nabídlo jednoznačné odpovědi na ně, 
reagovalo několik více či méně vlivných studií a monografí, mezi nimi zejména 
Fernea a Malarkey (1975), el-Zein (1977), Eickelman (1981a, 1981b), Asad (1986), 
Abu-Lughod (1989), Gilsenan (1990), Varisco (2005) Marranci (2008). Není nutné 
zde nyní podrobně představovat jednotlivé postřehy či teze obsažené v těchto 
textech. Je však třeba shrnout, že všechny odrážejí v různých rovinách poznání, že 
narozdíl od jiných antropologických a dalších oborů zde chybí teoreticky 
koherentní přístupy či metodologie a co víc, že chybí samotná širší debata na 
téma, co je nebo co by měla být antropologie islámu. Kritizují, že obor jaksi 
ustrnul ve stavu, kdy je k dispozici několik citovanějších textů, například Islam 

Observed Clifforda Geertze (1971), Refections on Fieldwork in Morocco Paula 
Rabinowa (1977) či Muslim Society Ernsta Gellnera (1981), které jsou ovšem již 
staršího data a jejich autoritativnost může být z dnešního pohledu diskutabilní.50 

49 Marranci, G. (2008): str. 2. Ochotně přiznávám, že Marranciho kniha The Anthropology of Islam mi byla při zpracování  
této kapitoly velkou inspirací a zároveň oporou. Není nad to, když se autor setká s jiným, který mu takříkajíc mluví 
z duše.

50 Rabinowovy úvahy (1977) nad metodami terénního výzkumu a validitou jeho výsledků do značné míry rezonují s  mými. 
Čtenáři bych mezi jiným doporučil zejména závěr knihy, str. 150-162.
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Popisovaný stav oboru samozřejmě do jisté míry odpovídá době, ve které byly tyto 
texty publikovány. To však ještě neznamená, že některé problémy či výzvy, na které 
upozornily, nepřetrvávají. Jak v antropologii obecně, tak v jejích podoborech. V 
posledních letech se však objevuje čím dál více zajímavých publikací, které snesou 
měřítka postmoderní antropologie a které pomáhají kultivovat obor antropologie 
islámu.51

Edward Said na některé zásadní problémy poukázal, i když neměl na mysli 
primárně antropologii.52 Sem patří především nežádoucí esencialismus, 
generalizace, záliba v konstruování „exotického“. Orientalisté jsou podle něho 
zodpovědní za transformaci muslima do jakéhosi archetypu „jiného“, „odlišného“, 
který je v mnoha ohledech protikladem západního člověka. Ačkoli jeho kritiku 
vnímám v určitých ohledech jako přepjatou a místy neopodstatněnou, ve výše 
uvedeném měl nepochybně do značné míry pravdu.53 Jak na Západě, tak v 
„Orientu“ a kdekoli jinde jsou lidé individualitami, jejichž smýšlení a konání není 
striktně a vždy stejným způsobem předurčováno něčím tak abstraktním, jako je 
křesťanství, islám nebo kupříkladu liberální demokracie. Lidé konají na základě 
podobných motivací, tíží je podobné problémy a zabývají se podobnými otázkami, 
kdekoli na světě.

Tyto problémy jsou obecnějšího charakteru, v Saidově pohledu však platí do 
určité míry pro většinu podoborů „orientalismu“ (orientalistiky). Můžeme je 
dodnes identifkovat také v kulturní antropologii a to navzdory zásadní změně, 
která se v ní začala odehrávat v šedesátých letech dvacátého století.54 V této dekádě 
vzniká nový teoretický rámec oboru, nazývaný často „postmoderní antropologická 

51 Jde o publikace různého druhu. Některé jsou spíše teoretičtějšího rázu a mohou sloužit k výukovým účelům, jiné jsou 
specializovanějšími případovými studiemi. Viz např. Kreinath, J. (2012), Bowen, J. (2012), Marranci, G. (2013), Kolig, E. 
(2012), Baudouin, D. (2012), Rosen, L. (2008), Kugle, S. (2014).

52 Said, E.W. (2008) [1995].
53 Saidův Orientalismus, jakož i další jeho dílo zaměřené stejným směrem, se stalo zdrojem bohatých a někdy vášnivých 

diskusí. Až osobního rozměru nabyla vzájemná diskuse či spíše konfikt s orientalistou Bernardem Lewisem. Např. 
článek „The Question of Orientalism“ (1982) In: Lewis, B. (1993): str. 99-118.

54 Někteří autoři mají tendenci stavět tyto dva obory proti sobě na základě převládající metodologie. Tak se například  
může hovořit o dvou základních výzkumných přístupech, anti-esencialistickému partikularismu a orientalistickému 
esencialismu. Baumann (1996): str. 305-306. Tyto odlišné přístupy pak mají za následek používání odlišných jazyků  
analýzy a tvorbu odlišných popisů náboženského života. El-Zein (1977): str. 227. Nicméně zjednodušené přisouzení  
těchto základních přístupů v prvním případě antropologii a v druhém orientalismu by bylo samo o sobě esencialistické. 
Tak jako v antropologii dodnes nalezneme studie neštítící se esencialismu, tak v orientalismu nalezneme práce, které se 
mu cílevědomě vyhýbají. Nadto tyto dva obory nestojí v izolaci, navzájem si vypomáhají, jak by měla také potvrzovat 
tato práce.
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teorie“, přímo „postmoderní antropologie“ či pouze „postmodernismus“.55 Mezi 
hlavní články tohoto obratu, které jsou spolu vzájemně propojeny, patří: 
zpochybňování autority antropologa, jeho nároků na objektivní popis či 
interpretaci zkoumaného, je třeba jeho seberefexe jako aktéra výzkumu; oproti 
minulosti by nyní měl být slyšet hlas zkoumaného, terénní výzkum by měl být 
dialogem; etnografi je věnována pozornost jako literární disciplíně; zaměření na 
interpretaci významů spíše než na kauzalitu a chování; nechuť k velkým teoriím a 
generalizacím při vědomí pluralit prostředí, významů a podobně; obnovený důraz 
na relativismus při vědomí jedinečnosti každé kultury. Za jednoho z otců 
postmoderní antropologie lze považovat výše zmíněného Clifforda Geertze a jeho 
symbolickou antropologii, byť jde o název, který jí přisoudili jiní. Geertz navázal 
na Franze Boase, ale také například na Jürgena Habermase a usoudil, že 
antropologie by měla být spíše než vědou experimentální, pátrající po zákonu, 
vědou interpretativní, pátrající po významu.56 Významy nesené symboly a 
interpretované jednotlivci, tedy podstata kultury, se mají stát centrem výzkumu a 
analýz. Protože jde při výzkumu kultury o interpretaci (etnografa) interpretací 
(informátorů), je třeba vzdát nárok na objektivitu a zejména refektovat sebe sama 
v rámci procesu vzniku etnografckého textu. V tomto pojetí antropologie také 
musí být nutně kladen důraz na zkoumání místních forem kultury a jejího 
poznávání. Kromě Geertzova díla sehrála neopominutelnou roli v utváření nové 
metodologie publikace Writing Culture: the Poetics and Politics of Ethnography z roku 
1986.57

Nastíněné paradigmatické změny oboru, na které samozřejmě nepřistoupili 
zdaleka všichni, se delší dobu projevovaly spíše v teorii, než v praxi. Příkladem 
může být sám Geertz, který je oprávněně kritizován za to, že ve svých pracích zcela 
nedostál vlastním teoretickým východiskům a například konstruuje obecné 
výpovědi o širokých politických a kulturních trendech při absenci dat 
ospravedlňujících takové závěry.58 První větší významnější prací, která na poli 
antropologie islámu refektovala onu paradigmatickou změnu, byla Recognizing  

55 Barrett, S.R. (1996): str. 150-162.
56 Esej „Zhuštěný popis: K interpretativní teorii kultury“. Geertz, C. (2000): str. 13-42.
57 Clifford, J., Marcus, G.E. (eds.)(1986).
58 Nabízí se zde zmínit jeho výše uvedenou práci Islam Observed (1971). Geertz, jako vždy brilantně píšící a přinášející 

množství originálních postřehů, na jednu stranu přizná existenci „islámů“ a nutnost jejich studia v  lokálních 
kontextech, tyto kontexty mu však v zásadě splývají s národními státy. Vzniká tak opět esencializovaný marocký a 
indonéský islám představující kulturní étos (či přispívající k němu) dané země. Lokální kontexty v rámci těchto zemí 
jsou opomíjeny. Nadto se v knize neobjeví téměř nikdo, koho bychom mohli označit za informátora, reprezentanta 
zkoumané kultury.
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Islam (1982). Michael Gilsenan skutečně nenahlíží islám jako monolit, v rámci tzv. 
procesu modernity se snaží analyzovat „sociální a kulturní variace v samotných 
společnostech spadající do konfiktu koloniálních a post-koloniálních období,“ 
přičemž přichází s důležitou poznámkou, že islám není nějakým striktním 
souborem struktur, ale spíše slovem označujícím vztahy praktik, reprezentací, 
symbolů, konceptů a světonázorů. Tyto vztahy nebo vzorce těchto vztahů se 
významným způsobem proměňují během času.59 To je velmi prosté, ovšem důležité 
sdělení. Jak uvádím níže, role šajcha v súfjských řádech, jeho význam, zdroje jeho 
autority a podobně se významným způsobem měnily postupem doby, přičemž tato 
změna není nic defnitivního.60 Vždy je třeba snažit se nahlédnout aktuální a 
lokální kontext v širších souvislostech. A když už jsem se nyní dotkl jednoho 
z obecnějších požadavků na antropologický výzkum v muslimském prostředí61, 
shrnul bych i ostatní z těch, které považuji nejen já za podstatné.62 Ve velké míře 
samozřejmě rezonují s východisky uvedené postmoderní antropologie. Jejich 
pořadí nenaznačuje žádnou hierarchii, domnívám se, že by neměl být opomenut 
žádný z nich.

1. Je nutné vyvarovat se esencialismu, který ze své podstaty nemůže být v kulturní 
antropologii užitečný, tedy alespoň pokud má jít o postižení jedinečného.63 

Kolikrát již čtenář nejspíše slyšel či se dočetl o tom, že islám reguluje existenci 
muslima do posledního detailu, že určuje celý způsob jeho života. To je 
samozřejmě nesmysl a na autory takových výroků to prozrazuje přinejmenším 
jejich neochotu seznámit se s velmi diferencovanou realitou tzv. islámského světa. 
V opačném případě by zjistili, že navzdory existenci představy (představ) o 
univerzálním světovém společenství všech muslimů (umma) věřících v tatáž 
dogmata a jednajících týmž „islámským“ způsobem, její jednotliví členové si 
s sebou nesou různá dědictví, zkušenosti, jazyky, etnicitu a podobně.64 Všechny 

59 Gilsenan, M. (1982): str. 5, 19.
60 Viz kapitola Šajch
61 Termín „muslimské prostředí“ považuji i vzhledem k uváděným argumentům za příhodnější než „islámské prostředí“. 

Přinejmenším je jistě snazší představit si a konceptualizovat prostředí, jehož povaha je určována spíše působením 
muslimů než působením islámu. Zároveň se ovšem nebráním spojením jako jsou například „islámský kontext“ nebo 
„islámský rámec“.

62 Např. Marranci, G. (2008) nebo Varisco, M.D. (2005).
63 Jako defnici esencialismu mohu uvést výstižné vymezení Pniny Werbner: „Esencializace je přisuzování základní,  

nezbytné konstitutivní vlastnosti člověku, sociální kategorii, etnické skupině, náboženské komunitě nebo národu. Stojí  
na předpokladu klamné stálé kontinuity, vydělenosti nebo ohraničenosti v prostoru. Werbner, P. (1997): str. 227.

64 Stačí jen uvést, že jako islámská se chápou různá novější hnutí (např. Ahmadíja), z pohledu autorit ortodoxie jde však 
z různých důvodů o jasnou herezi. Náboženská i společenská praxe se v různých částech islámského světa může lišit 
naprosto zásadně. V odlehlejších částech Indonésie se lze například setkat s tím, že místní muslimové považují za 
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tyto a další aspekty určitým způsobem ovlivňují povahu „islámské identity“ 
člověka, jeho vztah k náboženství a porozumění jeho dogmatům, etickým 
nárokům, různým právním implikacím a podobně, a také ovlivňují proces 
vytváření či přetváření společenských či kulturních norem v islámském rámci.65 

Zde je třeba odmítnout i relativně častý přístup, který sice uznává diverzitu 
panující v „islámském světě“, sjednocuje ji ovšem pod jakousi společnou 
islámskou esenci.66 Podstata této esence však není zřejmá a jasnější pak také není 
proces konstituování zmíněných kulturních norem na jejím základě. Kdybychom 
už chtěli s tímto konceptem souhlasit, museli bychom opět hovořit o „esencích 
islámu“. Proti esencialismu je třeba postavit důraz na zkoumání jednotlivců a 
jejich interpretací toho, co islám představuje nebo může představovat.

2. Součástí této výzvy je logicky požadavek, aby se výchozím bodem výzkumu stal 
muslim, ne islám. Tím v žádném případě neříkám, že se badatel nemá orientovat 
v tradici (sunna), teologii (cilm at-tawhíd), islámském právu (fqh) a podobně. Islám 
ve své, dalo by se říci abstraktní podobě samozřejmě existuje a výzkum 
v islámském prostředí bez znalosti jeho obsahu by byl velmi ztížený a ještě spíše 
předem odsouzený k nezdaru. Je však třeba vzít na vědomí, že to byl člověk, který 
interpretoval a dodnes interpretuje zjevení, přizpůsobuje je aktuálním 
společenským podmínkám a situacím, některé normy islámského práva si 
přizpůsobuje, jiné přímo obchází.67 Když začneme zkoumání u jednotlivce, 
musíme nutně dojít k závěru, že v žité praxi neexistuje jeden islám, ale islámy.68 

Člověk, svébytná lidská bytost s pocity a emocemi, které by nás především měly 
(nebo alespoň mohly) zajímat, se nejprve „cítí být muslimem. Teprve pak je toto 

naprosto přirozené, že jejich ženy chodí na veřejnosti s odhaleným poprsím. Nakonec si stačí uvědomit ten fakt, že 
někteří muslimové se modlí pětkrát denně, jiní pouze v pátek a někteří dokonce vůbec, aniž by se proto přestali chápat 
jako muslimové. Islámské právo (fqh) přitom chápe pět denních modliteb za neopominutelnou povinnost každého 
věřícího. Už z toho je zřejmé, že na prvním místě je třeba ptát se po jednotlivých interpretacích toho, co to znamená být  
muslimem, cítit se muslimem.

65 Barrington Moore ve své knize o sociálním kontextu diktátorství případně uvádí: „Kultura nebo tradice není něco, co 
existuje vně nebo nezávisle na individuálních lidských bytostech žijících dohromady ve společnosti. Kulturní hodnoty 
nesestupují z nebes, aby ovlivnily běh dějin. Vysvětlovat jednání kulturními hodnotami znamená dokazování kruhem. 
Předpoklad, že kulturní a sociální kontinuita nevyžaduje vysvětlení, opomíjí fakt, že obě musejí být obnovovány 
s každou generací, často za velké bolesti a utrpení…Hovořit o kulturní danosti je přehlížením konkrétních zájmů a  
privilegií, kterým slouží indoktrinace, vzdělávání a celý komplikovaný proces přenášení kultury z jedné generace na 
druhou.“ Moore (1967): str. 486. S tímto pojetím souvisí také Marranciho výzva, že je třeba v antropologii „překonat 
ideu, že symboly mohou utvářet lidské bytosti nebo je činit odlišnými od zbytku přírody.“ Marranci, G. (2008): str. 9.

66 Grillo, R. (2004): str. 864.
67 Je zajímavé, že již v dobách „klasické“ orientalistiky velikán tohoto oboru v Nizozemsku Snouck Hurgronje po svém 

delším pobytu v Mekce v roce 1884 uvedl, že by bylo chybou předpokládat, že muslimské právo vždy opravdu 
dominovalo kultuře nebo že zůstávalo v těsném kontaktu s potřebami společnosti. Hurgronje, S.C. (2007). 

68 El-Zein (1977).
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‘cítění býti’ racionalizováno, formulováno, a symbolizováno, směňováno, 
diskutováno, ritualizováno, vtělováno do ortodoxie i ortopraxe.“69 Ponecháme-li 
stranou samotné zjevení, které především reprezentuje onen „abstraktní“ islám, 
můžeme říci, že spíše než že by islám vytvářel muslimy, muslimové svým cítěním, 
interpretacemi, přitakáváním tradici či jejím přetvářením z různých důvodů a za 
pomoci různých institucí, vytvářejí islám.

3. Dalším logickým požadavkem pak musí být uznání plurality významů 
připisovaných jednotlivci různým elementům náboženství, pojmům, doktrínám, 
symbolům a podobně. Tato pluralita se musí odrážet v práci etnografa, její hlasy 
v ní musejí rezonovat. Jak říká Werbnerová, postmoderní antropologie při 
dekonstrukci kultury požaduje reprezentaci plurality.70 Tím však nechci říci, že by 
mělo být zapotřebí držet se striktně „emic“ přístupu při psaní etnografckého 
textu.71 Jistě, zkoumaný by se měl ve výsledné práci poznat, pokud tomu tak není, 
autor textu s velkou pravděpodobností zacházel se získanými daty s nemístnou 
kreativitou. Názor aktéra výzkumu či informátora však zároveň nemůže být 
hlavním kritériem validity nebo přínosu dané práce. Nelze v tomto ohledu 
nesouhlasit opět s Werbnerovou, která tvrdí, že nakonec „práce může být 
hodnocena na základě přínosu, který představuje pro naši schopnost činit 
sociologicky zakotvená mezi-kulturní srovnání a rozumět jinému kulturnímu světu 
ve vší jeho současné komplexnosti, jako historicky měnící se sociální formaci.“ A 
dodává, že „Ačkoli je požadováno kulturní porozumění a empatie…produkt 
výzkumu může být nakonec hodnocen jedině vědci, pro které je také určen.“72 Což 
ovšem v žádném případě neznamená, že je možné vzdát se oné empatie a nároku 
na reprezentaci plurality. Varisco v tomto smyslu zdůrazňuje, že antropologie 
islámu by měla spočívat v pozorování muslimů za účelem reprezentace jejich 
reprezentací, neboť nakonec je to pouze muslim, kdo zachovává či praktikuje 
islám.73

4. Pokud jde o zkoumání islámu a muslimů, daleko větší pozornost by měla být 
věnována muslimským komunitám v Evropě či obecně na Západě. Jistě, v tomto 

69 Marranci, G. (2008): str. 8.
70 Werbner, P. (2003): str. 302.
71 „Emic“ perspektiva zjednodušeně předpokládá takový zápis výzkumu, který se vyjadřuje termíny a jazykem, které 

informátor shledává smysluplným. Perspektiva „etic“ oproti tomu odhlíží od jedinečnosti a vyjadřuje se jazykem 
neutrálnějším, použitelným pro popis i jiných prostředí či kultur. Viz např. Harris, M. (1976).

72 Werbner, P. (2003): str. 302.
73 Varisco, M.D. (2005): str. 162.
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prostředí se antropologovi nenabízí tolik „exotiky“, která zástupce tohoto oboru 
dosud tolik motivuje.74 Méně exotické prostředí však také lépe známe a přirozeně 
se v něm orientujeme, což by se mělo pozitivně odrazit v kvalitě výsledků takových 
výzkumů. Nadto je jistě přínosné všímat si forem, jaké na sebe islám v relativně 
novém prostředí bere, jak si toto prostředí muslimové přizpůsobují a jak se 
naopak sami přizpůsobují, jaké existují vazby mezi zdrojovým a hostitelským 
prostředím a podobně. Při snaze získat co nejplastičtější obraz muslimské kultury 
tento kontext nepochybně nemůže být opomíjen.

5. S touto pobídkou souvisí další požadavek na analýzu transnacionálních 
charakteristik jednotlivých zkoumaných komunit či prostředí, sociálních sítí 
překračujících hranice regionů a kontinentů. V dnešní době již díky rozšíření 
nejrůznějších druhů komunikačních technologií a médií, značné míře migrace a 
relativně snadnému a levnému cestování nelze představovat objekt výzkumu jako 
izolovaný, žijící výhradně ze svých zdrojů. Slovy Marranciho: „antropologie islámu 
dnes nemůže být jiná než globální.“75

6. Důraz musí být kladen na specifckou refexi a zároveň seberefexi antropologa 
realizujícího terénní výzkum. Abstrahování dat z výzkumu, interpretace těchto dat 
a vyvozování závěrů z nich musí provázet vědomí, že jejich získávání se odehrávalo 
v kontextu do značné míry utvářeném pocity a emocemi informátorů, kteří nadto 
z různých důvodů mohou „hrát“ určité role. Tento kontext zahrnuje určité osobní 
identity, konkrétní prostředí, jehož různé podoby mohou generovat různé emoční 
i racionální reakce na stejné podněty. Výzkumník si však také musí všímat vlivu 
těchto faktorů na něho samotného, na charakter závěrů, které činí a na povahu 
procesu, ve kterém je formuluje.

7. S tímto bodem dále souvisí mé přesvědčení, že případný úspěšný terénní 
výzkum je do značné míry podmíněn empatií, kterou je výzkumník schopen 
projevit ve vztahu ke zkoumané komunitě. Netvrdím, že bez této empatie nelze 
shromažďovat relevantní data, popisovat život zkoumané komunity a nakonec 
generovat nějaký smysluplný závěr. Domnívám se však, že bez schopnosti vcítit se 
do prožitků zkoumaných, bez nahlédnutí „emocionálního kontextu“ výzkumu 
budou výsledky takové práce vždy o něco ochuzeny. Nyní budu snad trochu 
provokovat, ale vezměme jako příklad zkoumání náboženských zkušeností. Jistě, 
74 Jak konstatuje Marranci, Západ byl donedávna poněkud překvapivě chápán jako socio-kulturní monolit a pokládán za  

přirozenou doménu sociologie. Marranci, G. (2008): str. 5.
75 Marranci, G. (2008): str. 5.
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konkrétní náboženská zkušenost či prožitek je nepřenositelná, její povahu a 
význam pro daného věřícího však spíše nahlédne či poodhalí výzkumník, který 
sám věří v Boha či alespoň v možnost setkání s transcendencí, než nevěřící, který 
musí nutně přistupovat k určitým aspektům takového výzkumu s až programovou 
skepsí. Nárok na úplnou objektivitu zde však pochopitelně nemá ani jeden z nich.

8. Konečně by antropologický výzkum měl být interdisciplinární. Není zcela 
pravidlem, že ve svém oboru precizně vzdělaní antropologové, kteří se vydávající 
na terénní výzkum do muslimských prostředí, disponují patřičně hlubokými 
znalostmi o islámu s jeho teologií, tradicí, právem, souvisejícími diskurzy s jejich 
specifckými pravidly a podobně. „Islám“ je pro ně často jednoduše jen jednou 
z kultur, pro jejíž zkoumání lze uplatnit jakousi univerzální metodiku. Ano, znovu 
opakuji, že pochybuji o existenci nějaké obecné věčné esence islámu, která je 
zodpovědná za konstituování konkrétních kulturních prostředí a že považuji za 
zásadní nahlížet kulturu očima jejích jednotlivých reprezentantů. Islám jako 
tradice však samozřejmě je jedním ze základních referenčních rámců těchto 
jednotlivců a neznalost jeho výše uvedených aspektů může ztížit jednak samotnou 
komunikaci v terénu, jednak porozumění významu určitých vyjádření a nakonec 
devalvovat samotné výsledky výzkumu. Podle Varisca by antropologie neměla jít 
zcela vlastní cestou, ignorovat ideologii či teologii. Spíše by měla testovat slabá 
místa ostatních, řekněme orientalistických diskurzů, skrze zhuštěný popis 
etnografe. Cenu antropologie vymezuje následovně: „Pozorování muslimů 
v konkrétních ‘islámech’ je jednou z mála věcí, kterými byli antropologové schopni 
přispět k širšímu akademickému zájmu o to, jak je islám průběžně defnován a jak 
je náboženství samo konceptualizováno.“76

A jak by tedy, ve světle právě řečeného, měl nakonec vypadat postup vytváření 
výstupů v rámci oboru antropologie islámu? Varisco, který ve své relativně recentní 
knize konstatuje stále ještě neuspokojivý stav antropologie islámu, pokud jde o 
jasné paradigma, skutečnou teoretickou diskusi, metodologii a podobně, nabízí 
postup, který by měl zajistit smysluplnost antropologického výzkumu islámu: 
prvním krokem je samozřejmě terénní výzkum a zúčastněné pozorování, z něho 
vychází etnografe, tedy vytváření jakéhosi schématu či mapy toho, jak jsou víry, 
přesvědčení, ideje praktikovány či uváděny do praxe, a to ne podle toho, jak se 

76 Varisco, M.D. (2005): str. 160.
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předpokládá, že tomu je či by mělo být, ale podle toho, jak se tento proces v rámci 
pozorovatelného odhaluje na jednom malém místě v jednom konkrétním čase.77

Abych uzavřel tuto obecnější pasáž, budu konstatovat, že současnou antropologii 
islámu netrápí ani tak nedostatek příspěvků, které se dotýkají teorie či 
metodologie tohoto oboru. Rozhodně však schází určitý soubor autoritativních 
textů, „kanonických“ případových studií, které by student mohl s důvěrou využít 
jako jakýsi manuál při přípravě, realizaci a zhodnocení vlastního terénního 
výzkumu.78 Osobně bych však v tomto smyslu, zvláště pak ve vztahu 
k antropologickému zkoumání súfsmu, doporučil výjimečnou práci Pniny 
Werbner Pilgrims of Love (2003), zmíněnou již v předchozí kapitole. Ta představuje 
relevantní příspěvek právě v rámci postmoderní antropologie, autorka si je přitom 
dobře vědoma omezení, která s sebou příslušná metodologie nese.79

77 Varisco, M.D. (2005): str. 140. Pokud souhlasím s takovým přístupem, nemohu si odpustit kritiku analýzy procesu 
delegitimizace súfjských světců na Blízkém východě Charlese Lindholma. Viz poznámky pod čarou v kapitole Šajch.

78 Čímž v žádném případě netvrdím, že neexistují studie produkované ve větším či menším souladu s teoretickými 
východisky zdůrazňovanými v této kapitole. Neexistuje však jejich reprezentativní, tradiční, oborem „kanonizovaný“ 
soubor. To samozřejmě souvisí opět s již zmiňovaným chybějícím jasným paradigmatem. Jednoduše schází větší shoda  
na jednom základním metodologickém pohledu.

79 V její knize je této problematice věnována závěrečná kapitola. Werbner, P. (2003): str. 291-302.
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Poznámky k výzkumu

Svůj terénní výzkum mezi súfíji jsem realizoval v severokyperském Lefke a ve 
španělské Santa Eulálii (Ibiza), Orgivě a Madridu. Pokud jde o Lefke, je jeho volba 
zřejmá. Sídlí zde hlavní postava taríqy, šajch Názim, který vzhledem ke svému 
pokročilému věku již několik let neopouští Kypr. Členové řádu proto přijíždí za 
ním, aby skrze fyzický kontakt s ním posilovali vzájemnou duchovní vazbu (rábita). 
Jeho dům se tak především v létě stává útočištěm pro desítky mužů, žen i dětí 
různých národností. Ovšem proč Španělsko, když mu co do počtu stoupenců 
taríqy patří v Evropě nejlépe čtvrté místo za Anglií, Německem a Itálií?80 Bylo totiž 
prvním místem, kde jsem se již v létě roku 1999 víceméně náhodně setkal 
s reprezentanty naqšbandíje haqqáníje. Bylo mi, konkrétně na Ibize, umožněno 
pobývat několik týdnů v mezinárodní komunitě Maročanů, Španělů, Angličanů a 
Němců, které jsem tehdy bez příslušných znalostí identifkoval prostě jako 
„muslimy“. Byl jsem ohromen pohostinností a vstřícností skupiny a zejména jejího 
zřejmého šéfa, jistého Saláhuddína.81 O rok později jsem se na Ibizu, konkrétně ke 
zmíněné skupině nedaleko Santa Eulália del Río, s přáteli vrátil. Opět mi byla 
nabídnuta střecha nad hlavou, podmínkou bylo jen pomáhat s chodem domu a 
s pracemi na přilehlých statcích. Téměř každý den po návratu z pome-
rančovníkových sadů, kde jsem pracoval, jsem tedy přikládal ruku k dílu. Myl jsem 
nádobí, natíral barvou depósito na vodu, okopával záhony, zaléval rostliny a kromě 
dalšího také asistoval při pracích na stavbě místní modlitebny (maqám). Místnost 
v tehdy jediném stojícím domě jsem sdílel s Maročanem cAbdulmalikem, který 
pocházel z Tangeru. Jako všichni místní Maročané pracoval jako zedník na 
stavbách a na mě udělal dojem jak svou až roztomilou laskavostí a vstřícností, tak 
svým štukatérským umem, který projevil při výzdobě mihrábu 82 v budované 
modlitebně. 

80 Není možné poskytnout ani vzdáleně přesná čísla stoupenců či členů taríqy v jednotlivých evropských zemích. 
Z různých nepřímých ukazatelů (počet center, webové stránky, diskuse, aktivita na facebooku, informace od členů taríqy 
z jednotlivých zemí a podobně) lze usuzovat pouze na řády. V Anglii, Německu a Itálii by tak šlo o tisíce (v případě 
Anglie snad přes deset tisíc), ve Španělsku pak spíše o stovky.

81 Doslova fascinován jsem byl také jeho jazykovými schopnostmi. V obvykle mezinárodní společnosti plynule a bez 
sebemenšího zaváhání střídal podle potřeb diskutujících perfektní němčinu, španělštinu, francouzštinu a arabštinu.

82  Výklenek v mešitě označující správný směr modlitby k Mekce.
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Mihráb mešity (maqámu) na Ibize.

Hlavní každodenní společenskou událostí byla společná večeře před domem pod 
vzrostlým karobem. Zde jsem se poprvé v životě snažil správně vyslovit bismilláh83, 
které má předcházet samotné konzumaci jídla. Zejména Saláhuddín se po večeři 
obvykle staral o udržování hovoru, míval různé proslovy zaměřené na duchovní 
témata a nám se v přátelské atmosféře trpělivě snažil vysvětlit základy islámu a 
také jisté nuance související se specifckou duchovní naukou či cestou 
naqšbandíje. Na pochopení takových delikátních témat jsme ovšem tehdy ještě 
nebyli připraveni. Po prvním ročníku vysoké školy, vybaveni jen různými úvody do 
flozofe, religionistiky a podobně, moudře jsme konstatovali, že jde o nějaké 
panteisty.84 A trvalo několik let, než jsem si v rámci studia islámu konečně zasadil 
tehdejší zážitky a získané informace do správného kontextu. Jaké překvapení, byli 
to mystikové! Súfíjové ve Španělsku, kteří byli zásadním impulsem k tomu, že 
jsem začal studovat islám v jeho různých podobách, zabývat se muslimskou 
83 V překladu „ve jménu Božím“.
84 Po několika letech jsem se s pobavením seznámil s existencí jednoho z prvních západních vědeckých děl zabývajících 

se súfsmem, kterým je Tholuck, F.A.D. (2010) [1821]: Sufsmus sive theosophia persarum pantheistica. Berlin: Nabu Press.
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kulturou. Odtud byl pak samozřejmě již jen krok k tomu, abych si zvolil 
naqšbandíji haqqáníji jako téma své první větší práce a akcentoval v ní vedle reálií 
v „centrále“ taríqy v Lefke zejména španělské prostředí.

Metody výzkumu

Tato práce vychází vedle pramenů, odborné tematické literatury a internetových 
zdrojů z dat, která jsem sesbíral během svého terénního výzkumu realizovaného 
především v letech 2007 – 2010. Avšak jak jsem již uvedl, v komunitě muslimů 
hlásících se k haqqáníji, poblíž Santa Eulália del Río na Ibize, jsem strávil letní 
měsíce již v letech 1999 a 2000, tedy o několik let dříve, než jsem volil téma 
disertační práce. Také jsem již zmínil, že jsem si až s odstupem několika let po 
příslušném studiu náboženství islámu a zejména súfsmu uvedl do souvislostí 
zkušenosti a postřehy, které jsem tehdy na místě učinil. Protože jsem však 
v uvedených letech komunitu nepoučený nezkoumal85, mohu použít jen 
vzpomínky a zápisky z deníku, který jsem si tehdy vedl, abych zachytil změny, které 
se dotkly místa, na které jsem se znovu vrátil již s výzkumným záměrem, a to 
v letech 2007 a 2008. V obou případech se již jednalo o pouze dvoutýdenní 
návštěvy, poprvé v srpnu a podruhé v únoru.

Výzkum jsem dále realizoval i v dalších komunitách, a to na základě doporučení 
šajcha Saláhuddína, na něhož jsem se při představování vždy odkazoval a kterému 
vděčím za většinu osobních kontaktů na súfjské komunity ve Španělsku. 
Směřoval jsem do míst, kde působí šajchové autorizovaní Velkým šajchem 
Názimem jako jeho reprezentanti v jižní a severní části Pyrenejského poloostrova. 
Konkrétně jsem se setkal s šajchem Umarem v Orgivě a šajchem Mahmúdem 
v Madridu. Do andaluské Orgivy jsem se na týden poprvé dostal v létě 2007, abych 
se do ní ještě jednou krátce vrátil o rok později. Se súfíji z Madridu jsem pak 
strávil jeden večer v srpnu 2008.

85 Z pohledu antropologické metodologie a nároků, které jsou v jejím rámci kladeny na terénní výzkum, by šlo o téměř 
bezcenný pobyt. Nabízí se nicméně jedna zajímavá úvaha. Byl jsem samozřejmě outsiderem, k životu v komunitě jsem 
ovšem přistupoval bez jakýchkoliv předběžných hypotéz, kritérií, metod a hlavně bez jakéhokoliv z etických dilemat,  
která při terénním výzkumu vznikají. Vystačil jsem si se zvědavostí, empatií, přátelstvím, běžnou intuitivní analýzou 
životní situace, ve které jsem se ocitl. Lidé dotčení mou přítomností přinejmenším nemuseli přemýšlet nad postojem,  
který zaujmou k „badateli“, nemuseli rozvažovat nad tím, jak nejlépe reprezentovat předmět výzkumníkova zájmu.  
Prostě žili a místy sdělovali. Což jsou podmínky, se kterými se „klasické“ vědecké pozorování podle mého názoru a 
zkušenosti obvykle do značné míry míjí.
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Zásadní pro můj výzkum byl dvoutýdenní pobyt v severokyperském Lefke 
v červenci 2009. V prostředí dergy, komplexu přiléhajícím k domu samotné hlavy 
taríqy šajcha Názima, se mi stal průvodcem a především prostředníkem mnohých 
kontaktů můj přítel cAbdulhajj ze Slovenska. V Lefke jsem mohl získat informace 
od členů taríqy různého etnického a sociálního zázemí, což bylo podstatným 
obohacením mých poznatků nabytých ve Španělsku. Zároveň jsem se zapojil do 
každodenního náboženského i praktického chodu společenství utvářeného na 
základě silného vztahu k šajchu Názimovi, což mi zásadním způsobem pomohlo 
při interpretaci celé metodologie nauky haqqáníje.

Hlavním cílem mé práce byla analýza duchovní nauky o mystické cestě, jejích 
teoretických východisek, cílů, významných konceptů, používaných metod, rituálů. 
Tato analýza spočívala zejména v určité konfrontaci toho, „co je psáno“ s tím, jak 
jednotlivým prvkům nauky rozumějí samotní členové taríqy, jaký význam jim 
přikládají, jak je „žijí“. Za tímto účelem jsem využil různé metody sběru dat, od 
studia a interpretace pramenů zpracovaných významnými autoritami taríqy a 
využití související odborné literatury po metody aplikované v rámci terénního 
výzkumu, tedy zúčastněné a nezúčastněné pozorování, nestandardizované a 
semistrukturované rozhovory.

Základem terénní práce antropologa je bezpochyby zúčastněné pozorování, i když 
považovat jej za jedinou metodu by bylo samozřejmě mylné, jak upozorňuje 
například Bernard.86 V mém případě bylo však pozorování centrálním způsobem 
sběru dat v terénu, jehož výstupy jsem ale dále podpořil dalšími metodami 
(především rozhovory). Důležité pro mou práci bylo vytvořit si vztah s lidmi, které 
„studuji“, což mi umožnilo zapojit se do více aktivit jejich každodenního života. 
Vzhledem k tomu, že jsem se pohyboval mezi praktikujícími muslimy, jímž sám 
nejsem, a středem mého zájmu byla súfjská duchovní nauka o mystické cestě, je 
zřejmé, že jsem na některých činnostech nemohl zcela participovat. Pro úspěch 
výzkumu zároveň bylo nemyslitelné podmínit mé postupy výhradně některou 
z nabízených kategorií observačních metod, které se obvykle pohybují na škále od 
„úplné participace“ k „úplné observaci“.87 V průběhu svého výzkumu jsem se 
proto v terénu v dění v rámci komunit a při náboženské praxi súfíjů angažoval 
následujícím způsobem:

86 Bernard, H.R. (1998). Jak zdůrazňuje, „antropologie vždy byla eklektickou disciplínou, pokud jde o metody.“ Viz str. 17.
87 Např. Disman (2000): str. 305–308; Dewalt, K.M. et al. (1998); Bernard, H.R. (2006): str. 347-349.
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Úplná participace – V průběhu práce v terénu jsem trávil co nejvíce svého volného 
času se členy komunity, sdílel s nimi běžné ubytovací prostory, společně se s nimi 
stravoval. Velkou výhodou při vyhodnocování sebraných dat se pak ukázalo být mé 
aktivní zapojení do výpomocných prací (běžná péče o zahradu či centra, zednické 
práce apod.), při kterých byli moji spolupracovníci z řad členů taríqy vždy velmi 
sdílní a nabízela se mi zároveň možnost snáze proniknout do někdy méně 
zřejmých aspektů jejich náboženské praxe.

Částečná participace – Ve všech místech svého výzkumu (Santa Eulálii, Orgivě, 
Madridu a Lefke) jsem byl obvykle vyzýván, abych se zapojil do probíhajících 
rituálů či jiných činností s náboženským obsahem, a to i přesto, že bylo dotyčným 
známo, že nejsem muslim. Mnohokrát jsem tak absolvoval dhikr, hadru, několikrát 
také běžnou modlitbu a další rituály. Při těchto příležitostech jsem vždy dbal o 
dodržování předepsaných pravidel, pohybů a správnost přednášených textů. Do 
těchto aktivit jsem byl však z přirozených důvodů zapojen pouze povrchově bez 
skutečné interakce a odpovídající vůle po dosažení duchovního cíle. V Lefke jsem 
se také několikrát zúčastnil suhby, promluvy šajchů Názima a Kabbáního.

Nezúčastněné pozorování – Množství aktivit, které jsou součástí každodenní 
náboženské praxe, jsem pozoroval bez vlastní účasti na nich. Obvykle jsem se 
přímo nezúčastňoval běžných denních modliteb, zdaleka ne vždy jsem byl také 
přímým aktérem rituálů dhikru či hadry.88

Pozorování jsem v rámci své terénní práce podpořil několika formami rozhovorů 
s členy taríqy. Během svých prvních pobytů jsem absolvoval řadu 
nestandardizovaných rozhovorů v podobě, jak je defnuje Disman. Jednalo se 
spíše o konverzace na bázi každodenní interakce, kdy si se mnou moji informátoři 
povídali o duchovní cestě haqqáníje. Tyto hovory nebyly strukturované, jednotlivé 
otázky vycházely z předchozích odpovědí a já jsem se mnohdy v roli výzkumníka 
nechal vést úvahami svých informátorů.89 Celkem jsem tento typ rozhovorů vedl 
s osmi informátory. Postupem času se pro mne ukázali být klíčovými především 
dva z nich. Ti mi opakovaně trpělivě pomáhali pochopit principy náboženské 
nauky i praxe haqqáníje a v konverzaci s nimi jsem si vždy mohl třídit myšlenky. 
Rád bych jim proto touto formou poděkoval. 

88 Vzhledem k tomu, že jsem v Lefke s ostatními muži přespával přímo v mešitě, byla má neúčast na běžných modlitbách 
ne vždy vnímána bezproblémově a já musel znovu a znovu vysvětlovat, že nejsem muslim.

89 Disman, M. (2000): str. 308.
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Přestávka ve stavebních pracích pro šajcha Názima. Vzhledem k povaze letního kyperského počasí poměrně 
těžce vykoupená, ovšem zároveň jedna z nejzajímavějších a nejpřínosnějších zkušeností se zúčastněným 
pozorováním v rámci taríqy. Uprostřed v bílém šéf pracovní skupiny Sádiq.

Přínos těchto opakovaných nestandardizovaných rozhovorů spočíval především 
v možnosti vyjasnit si sledované události, uvést je do kontextu a doplnit o další 
informace například z minulosti. Zároveň jsem si však také jejich prostřednictvím 
stanovil priority a vytvořil kostru vhodných témat semistrukturovaných rozhovorů, 
které jsem postupně vedl s třiačtyřiceti členy taríqy. Narozdíl od prvního druhu 
rozhovorů se již jednalo o záměrné dotazování k předem stanoveným oblastem, 
jehož cílem bylo získat prověřenou znalost.90 Jednotlivá témata a konkrétní otázky 
však stále vyplývaly ze situace, při které rozhovor probíhal. Proto jsem si pro 
rozhovor nepřipravil konkrétní otázky, ale stanovil témata, kterých bych se rád 
dotkl s tím, že ne každý rozhovor musel nutně obsáhnout všechny oblasti.

90 Kvale, S. (1996): str. 6.
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Tato témata se dají rozdělit do dvou rovin: biografcké a náboženské. Biografcká 
témata byla pro mne jakýmsi odrazovým můstkem k rozhovoru, kdy jsme se 
s informátorem seznamovali, a byla proto důležité pro navození atmosféry vhodné 
ke složitějším či intimnějším otázkám. Zároveň byla historie respondentů 
podstatná i pro postihnutí jejich cesty k haqqáníji. Mezi témata z biografcké 
roviny zejména patřily: původ (rodná země, sociálně-kulturní zázemí, víra rodičů 
apod.); současný stav (rodinný stav, civilní povolání, kontakty apod.); cesta k taríce 
(doba příslušnosti k haqqáníji, způsob prvního kontaktu, důležité osoby na cestě 
k taríce, zpětné zhodnocení této cesty apod.). Od těchto témat jsme volně 
přecházeli do roviny náboženské, která směrovala k interpretaci teorie a vlastní 
praxe súfíjů. Rozhovory se tak dotýkaly zejména následujících oblastí: účast na 
aktivitách súfjské komunity v místě bydliště informátora; interpretace určitých 
prvků nauky; zhodnocení významu nauky pro duchovní rozvoj informátora; vztah 
k šajchovi Názimovi a dalším autoritám taríqy.

Situace, při kterých rozhovory vznikaly, obvykle nedovolovaly nahrávání na 
diktafon91 či zapisování do připravených formulářů. Ihned po jejich realizaci jsem 
si proto všechny informace zapsal do terénního deníku, a to včetně krátkého 
popisu okolností, za jakých bylo interview vedeno. Nutno podotknout, že hlavním 
využívaným jazykem mezi mnou a respondenty byla angličtina, pouze výjimečně 
jsem využil španělštinu. Své záznamy v deníku jsem však vedl v češtině, popřípadě 
jsem si některé výrazy zaznamenal v originálním jazyce. Podrobné záznamy jsem si 
v deníku vedl také o svém sledování, kdy jsem popisně zaznamenával průběh 
jednotlivých dnů i konkrétních sledovaných událostí, zapisoval získané informace 
a zároveň dával průchod vlastním úvahám a postřehům. Již samotné psaní deníku 
se tak pro mne stalo součástí analyzování a třídění poznatků. V deníku jsem 
používal pravá jména sledovaných aktérů i svých respondentů. Vzhledem k tomu, 
že nezveřejňuji žádné dehonestující informace, rozhodl jsem se je použít i v textu 
této práce.92 Z pochopitelných důvodů byli mými respondenty především muži, 
v průběhu terénního výzkumu jsem hovořil pouze s několika ženami. Vzhledem 

91 Ten jsem využíval spíše k nahrávání průběhu různých rituálů, zejména dhikru.
92 A to navzdory tomu, že jsem se zdaleka ne vždy explicitně zeptal daného informátora na souhlas s  případným 

zveřejněním jeho identity v rámci vědeckého výstupu. Žádné etické dilema přitom nepociťuji. Všichni informátoři, 
kteří v následujícím textu vystupují pod svým pravým jménem, jsou buď díky svému postavení v hierarchii taríqy 
veřejnými postavami nebo jde o otevřené lidi hrdě nesoucí vlajku misie. Nadto většina osob, které v  práci zmiňuji, 
vystupuje v daném prostředí nikoli pod svými občanskými jmény, ale pod těmi, která přijali jako žáci šajcha Názima.  
Pouze v několika málo případech, dávám-li dotyčné do souvislosti s něčím ne zcela pozitivním nebo alespoň 
neutrálním, pravá jména (občanská či „islámská“) skrývám za pseudonymy.
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k odděleným ubytovacím zařízením a často vyhrazenému prostoru v modli-
tebnách93 byly ženy daleko méně zapojeny do mnou sledovaných činností. Vzorek 
mých informátorů však není reprezentativní i z více důvodů. Je tvořen nahodile 
dle situací, při kterých rozhovory vznikaly. To znamená, že mými informátory se 
stali například lidé, kteří se daného večera zúčastnili dhikru, při kterém jsem 
realizoval svá pozorování, a při vhodné příležitost byli ochotni se mnou 
konverzovat. Stejně tak má pozorování jsou pevně spjatá s konkrétními místy a 
časy. Nečiním si proto nárok na jakoukoli generalizaci dat získaných kvalitativními 
metodami výzkumu. Závěry přinášené v práci jsou vždy jen dílčí a formulované 
s opatrností.

Kromě terénního výzkumu jsem přirozeně využíval také různorodé literární 
zdroje. V případě tematických pramenů zpracovávaných představiteli taríqy jsem 
využíval především tituly z pera šajcha Hišáma Kabbáního. Ten je bezesporu 
nejplodnějším autorem mezi všemi vyššími autoritami taríqy.94 Ve svých dílech se 
soustředí na výklad tradice naqšbandíje, na interpretaci různých konceptů či 
prvků, které jsou součástí nauky haqqáníje, ale také na praktickou stránku života 
súfíjú, kterým ukládá náboženské aktivity, předepisuje přesnou formu různých 
rituálů a podobně. Jeho nejpodstatnějšími díly pro mou práci jsou Classical Islam 

and the Naqshbandi Suf Tradition (2004), The Naqshbandi Suf Tradition Guidebook of  

Daily Practices and Devotions (2004) a The Suf science of self-realization: a guide to the  

seventeen ruinous traits, the ten steps to discipleship and the six realities of the heart 

(2006). Jak jsem si ověřil v praxi, jde o skutečně zásadní tituly. Nezaregistroval 
jsem, že by se šajch Hišám v rámci svých proslovů (suhba) rozcházel s pojetími či 
výklady, které poskytuje ve zmíněných knihách. Spíše je dále obohacuje. V praxi se 
ovšem zdaleka ne vždy striktně dodržují formy rituálů stanovené v rámci daných 
titulů.

V jednadvacátém století se hlavním nástrojem k šíření informací, myšlenek i 
náboženských nauk stává internet. Pro soudobé badatele proto není možné tyto 
zdroje dat opomíjet. I naqšbandíja haqqáníja, ač se jedná o mystický duchovní řád, 
jde v tomto směru s dobou a digitální technologie bohatě využívá.95 Nejenže pro 

93 Vyloženě oddělené prostory pro ženy byly pouze v mešitě v Lefke. V ostatních místech však ženy zpravidla zaujaly místa 
v zadních částech modliteben, proto jsem je měl obvykle při pozorovaných rituálech za zády. 

94 Nejvyšší autorita řádu, šajch Názim, sám nikdy nepublikoval a při různých příležitostech vyjadřuje určitou 
rezervovanost vůči takovým aktivitám. Nicméně nijak důrazně nevystupuje proti tomu, aby další členové taríqy sbírali,  
editovali a vydávali jeho promluvy (suhby). Viz např. al-Haqqani, N.A. (2002-2007).

95 Více v kapitole Internet a naqšbandíja haqqáníja.
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své členy, stoupence i širší nezasvěcenou veřejnost provozuje hned několik 
webových stránek, zároveň se internet stává důležitým prostředníkem „kontaktu“ 
s šajchem, a to například prostřednictvím nahrávání a zveřejňování jeho 
přednášek (suhba) přímo v Lefke. Pro svou práci jsem pak využíval především 
webové stránky www.naqshbandi.org a www.suflive.com. 
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TARÍQA NAQŠBANDÍJA HAQQÁNÍJA



Súfsmus

V tomto velmi stručném, ovšem nezbytném úvodu do súfsmu, musím především 
vysvětlit samotný pojem a jeho používání v následujícím textu. Pojem súfsmus 
vznikl přirozeným odvozením od slova súfí, které v muslimských zemích či 
prostředích tradičně označuje člověka určitým způsobem prohlubujícího běžné 
náboženské poznání, mystika.96 Podle běžně uznávaného etymologického výkladu 
začali být raní mystikové takto označováni pro zvyk odívat se do prostého šatu 
(chirqa) z vlny (súf). V arabštině termínu súfsmus odpovídá tasawwuf, masdar 
pátého slovesného kmene kořenu s-w-f.97 Tasawwuf označuje Encyklopedie islámu 
za „the phenomenon of mysticism within Islam“.98 Zde je však třeba s Kropáčkem 
podotknout, že v angličtině slovo „mysticism“ může znamenat zároveň „tendenci 
zdůrazňovat tajemné, neprůhledné a nesdělitelné stránky skutečnosti“ i „vnitřní, 
nesnadno sdělitelnou náboženskou zkušenost setkání s božským“. V češtině je 
však třeba rozlišovat, první zmíněnou rovinu označovat jako mysticizmus, druhou 
pak již jako mystiku.99 Tohoto rozlišení se také v práci držím, pokud se čtenář setká 
se slovem „mysticizmus“, pak výhradně v souvislosti s rozpoznanou tendencí 
charakterizovanou výše.

Z předchozího výkladu by logicky vyplývalo, že pojem „súfsmus“ bude označovat 
obecně „islámskou mystiku“. Tak tomu v literatuře a odborných diskusích 
skutečně nejčastěji je. A to navzdory tomu, že súfsmus (tasawwuf) zvláště ve své 
sociální rovině zahrnuje i aspekty, které se často jen vzdáleně, pokud vůbec, 
dotýkají nějaké specifcké náboženské zkušenosti s božským. Tato praxe je 
nepochybně dílem pochopitelné snahy o zjednodušení terminologie. Také já ve své 
práci zacházím z praktických důvodů s pojmy „súfsmus“ a „islámská mystika“ jako 
se synonymy. V souladu s tímto přístupem nyní nabízím dvě záměrně velmi široké 
defnice, které ve své knize The Suf Orders in Islam používá Trimingham:

96 Slovo súfsmus se v evropské literatuře objevuje koncem 18. století. Kropáček, L. (2008): str. 18.
97 Kropáček k oběma termínům podotýká, že je jejich ekvivalence nepřesná. Evropský termín (súfsmus) je spíše popisný,  

původně primárně odkazující na určitou flozofckou školu nebo hnutí, zatímco arabský (tasawwuf) je spíše 
preskriptivní a v rámci súfjské literatury až didaktický. Odkazuje totiž spíše na proces, skrze který se člověk stává 
súfím. Tamtéž: str. 19. Podle Ernst, C.W. (1997).

98 The Encyclopaedia of Islam, heslo „Tasawwuf“.
99 Kropáček, L. (2008): str. 15. Jsou zde také představeny alternativní etymologické výklady slova súfí a dalších. Viz str. 15-

17.
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Defnuji slovo súfí co nejšířeji jeho vztažením na každého, kdo věří, že je možné mít 
přímou zkušenost s Bohem a kdo je připraven…dostat se do stavu, v němž mu bude 
umožněno této zkušenosti dosáhnout.

[Súfsmus]…zahrnuje takové tendence v islámu, které zacilují na přímé spojení mezi 
Bohem a člověkem. Je sférou spirituální zkušenosti, která běží paralelně s hlavním 
proudem islámského vědomí odvozeného z prorockého zjevení a utvářeného v rámci šarícy 
a teologie.100

Trimingham v souvislosti s první z těchto defnic dodává, že její uplatnění je 
jediným způsobem, jak do výkladu zahrnout celou pestrou škálu lidí angažujících 
se v řádech (turuq, sg. taríqa), které v knize představuje.101 Tento argument je však 
platný i v případě mé práce, která pojednává o „pouhém“ jednom řádu. Členové 
taríqy naqšbandíja haqqáníja tvoří velmi bohaté společenství zahrnující různá 
etnika či kultury, jde o jednotlivce pocházející z různých vrstev společností, mají 
různé vzdělání, ale také dílčí motivace. Co však mají společné, je právě víra 
v možnost dosažení přímé zkušenosti s Bohem. Druhá uvedená defnice je pro 
tuto práci také užitečná, neboť nauka haqqáníje na jedné straně zahrnuje prvky 
z hlediska ortodoxie problematické, týkající se právě onoho spojení s Bohem, na 
straně druhé zdůrazňuje význam šarícy a prorocké tradice, kterým je nutné 
zachovat věrnost. Súfsmus pak konkrétně v její interpretaci reprezentuje snahu o 
dosažení ihsánu (perfekce věřícího) a samozřejmě také touhu po poznání a 
zkušenosti jdoucí za hranice běžného praktického náboženského života muslima 
spolu s metodikou procesu získávání tohoto poznání. Autority haqqáníje mohou 
formulovat různé defnice termínu súfí a súfsmus (tasawwuf), podle aktuálního 
důrazu na určitý aspekt nauky. Nabídnu nyní dvě obecnějšího rázu:

Súfí je ten, kdo dodržuje povinnosti, které Bůh svěřil Svatému Prorokovi a usiluje o 
vlastní pozdvihnutí do stavu perfekce, kterým je poznání Boha, Všemohoucího a 
Vznešeného.

Súfsmus je poznáním, ze kterého se člověk učí o stavu lidské duše, chvályhodném nebo 
odsouzeníhodném. Pokud je odsouzeníhodný, učí se, jak ji očistit a umožnit jí, tím, že se 
dosáhne stavu chvályhodného, cestu do Boží přítomnosti. Jeho plody spočívají v rozvoji 
srdce: poznání Boha, Všemohoucího a Vznešeného, skrze přímou zkušenost; spása na 
onom světě; radost skrze získání přízně Boží; dosažení věčného štěstí; a iluminace a 

100 Trimingham, J. S. (1971): str. 1.
101 Tamtéž.
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očištění takové, že se vznešené věci sami vyjevují, výjimečné stavy jsou odhalovány a 
člověk vidí to, k čemu jsou ostatní slepí.102

Pojem súfsmus tedy ztotožňuji s pojmem islámská mystika. Jak jsem však výše 
naznačil, je súfsmus konceptem značně mnohotvárným a může zahrnovat 
fenomény a elementy, které se mohou, alespoň na první pohled, vymykat jak 
z uvedených defnicí, tak z obecného chápání významu slova mystika. Proto nyní 
nabízím škálu některých dalších úhlů pohledu na to, čím súfsmus může být. 
Súfsmus představuje „mystickou dimenzi islámu, islámskou mystiku a teosofi.“103 

Je „vědou prožitého“ (al-cilm adh-dhawqí), kdy doplňuje (případně stojí v opozici) 
tradiční náboženské vědy (al-culúm an-naqlíja).104 Může být defnován „jako láska 
Absolutního – protože síla, která vyděluje skutečnou mystiku z pouhého 
asketismu, je láska.“105 Označuje vnitřní dimenzi islámu (bátin), protiklad dimenze 
zjevné, vnější (záhir). Může být vykládán jako vlastní spiritualita islámu, k čemuž 
však případně podotýká Kropáček, že termín islámská spiritualita „svým 
polysémantickým dosahem meze súfsmu překračuje.“106 Súfsmus může být také 
ztotožňován s prostou upřímnou snahou stát se dokonalým muslimem (ihsán).107 

V rámci různých súfjských nauk skutečně hraje významnou roli obecná islámská 
etika, jejíž (dotvářené) normy jednak často nemají žádný přímý vztah s mystickou 
zkušeností či s procesem jejího získávání, jednak se přirozeně dotýkají například 
běžného společenského života. Právě u naqšbandíje haqqáníje má etika v celém 
jejím myšlenkovém systému zásadní význam. Jsem si vědom, že se pojem mystika 
může zdát příliš úzký na to, aby v sobě mohl zahrnout uvedené a také případné 
další aspekty fenoménu súfsmu.108 Žádný vhoděnjší však není k dispozici.

Mystické tendence se v islámském prostředí projevovaly zřejmě téměř od samého 
vzniku tohoto nejmladšího velkého monoteizmu. Neobjevily se přitom postupně 

102 Jde o zaznamenaná slova šajcha Názima. Přičemž jiný jeho výrok říká, že „Každý defnuje tasawwuf podle svých  
zkušeností a doby [ve které žije].“ Kabbani, H.M. (2004a): str. 482-483.

103 Ostřanský, B. (2009): str. 184.
104 Ostřanský, B. (2008). str. 14.
105 Schimmel, A. (1975): str. 4.
106 Kropáček, L. (2008): str. 14.
107 Chittick, W.C. (1992): str. 165. Chittick zde zdůrazňuje, že súfsmus (tasawwuf) přirozeně tvoří tzv. třetí rozměr či dimenzi 

islámu. Súfsmus je podle něho tou „perspektivou v islámském myšlení, která člověku umožňuje disponovat obecným 
přehledem o všech oborech striktně islámského učení zahrnujícího koncepty jako ihsán [perfekce], ichlás [oddanost, 
upřímnost] a taqwá [bohabojnost].“

108 Pro úvod do obecné problematiky mystiky lze doporučit především Underhill, E. (1912).
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pouze v rámci islámské mystiky jako takové, ale také ve falsafě109 či v ší’itské 
teologii.110 Identifkovat je lze také v dílech významných představitelů ortodoxie, 
jako byl Abú Hámid al-Ghazzálí (z. 1111). Na počátku vyhraněnější súfjské tradice, 
kterou lze stopovat přinejmenším do první poloviny osmého století, stály dnes 
slavné postavy mystiků jako byl Hasan al-Basrí (z. 728), Hárith b. Asad al-Muhásibí 
(z. 857), Dhú an-Nún al-Misrí (z. 861), Abú Jazíd al-Bistámí (z. 874), Abú al-Qásim 
al-Džunajd (z. 910) či Mansúr al-Halládž (z. 922). Do desátého století byly i díky 
právě jmenovaným položeny základy súfsmu, teoretické i praktické. Od 
jedenáctého století se začínají institucionalizovat a rozšiřovat různé súfjské řády 
(taríqy), lze také hovořit o rozkvětu súfjského písemnictví.111 Je rozvíjena 
specifcká terminologie spolu s metodikami příslušných mystických cest, 
sepisovány životopisy starších súfíjů-světců a podobně. Mezi nejvýznamnější 
autory patří nepochybně as-Sulamí (z. 1021), Abú al-Qásim al-Qušajrí (z. 1072), 
Abú al-Hasan al-Hudžwírí (z. 1075) a nelze nezmínit také Muhjiddína ibn cArabího 
(z. 1240). Vrcholný středověk je obdobím zdomácnění súfsmu v jeho různých 
podobách ve všech částech „islámského světa“. Tradice má již nevyvratitelné 
základy a nauky vzniknuvší v pozdějších staletích a v současnosti na nich vždy 
stavějí. Podobně jako je tomu v islámské teologii či právu, ani současné súfjské 
výklady či teorie si nelze představit bez všudypřítomných odkazů na středověké 
autority.

Způsobů, jakými západní věda přistupovala a nadále přistupuje ke zkoumání 
súfsmu, je vícero. Zásadním problémem však bude vždy, jak podotýká 
Schimmelová, že „analýza samotné mystické zkušenosti se téměř rovná 
nemožnému, protože slova nemohou nikdy přesně vystihnout hlubiny této 
zkušenosti. Dokonce nejkvalitnější psychologická analýza je omezena; slova 
zůstávají na břehu, jak by řekli súfíjové.“112 Proto se autoři obvykle vydávají 
poněkud jiným, schůdnějším směrem.113 Lze tak překládat a komentovat súfjská 
díla, přistupovat k súfsmu z perspektivy křesťanských teologických hledisek, 
analyzovat jazyk súfsmu, zkoumat strukturu, z níž vychází daný myšlenkový systém 
spolu s jeho symboly a obrazy, studovat život a dílo jednoho konkrétního mystika a 

109 Středověký muslimský flosofcký proud založený na odkazu řecké tradice.
110 Kropáček, L. (2008): str. 13.
111 Ostřanský, B. (2008): str. 14.
112 Schimmel, A. (1975): str. 7.
113 Badatel se při terénním výzkumu v prostředí taríqy nemůže nesetkat, a stalo se to samozřejmě několikrát i mně, 

s důrazným upozorněním, že náboženská zkušenost obecně a mystická zvláště je nepřenositelná. A to v  zásadě ani mezi 
samotnými členy taríqy, natož mezi nimi a výzkumníkem, který nadto ani není muslimem.
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podobně.114 Dalšími, jak říká Schimmelová, vděčnými oblastmi výzkumu súfsmu, 
je problematika formování taríq, jejich sociologických a kulturních rolí, 
psychologických fází postupu na mystické cestě, rozdílných metod duchovního 
vzdělávání či cvičení a rituálů realizovaných v těchto taríqách.115 Některým z těchto 
oblastí se také v kontextu haqqáníje věnuje tato práce.

Záměrem této kapitoly nebylo nic více, než stručné představení základního 
významu pojmu súfsmus, jeho obsahu, způsobu užití v celé práci a obecných 
perspektiv či východisek při jeho zkoumání. O interpretaci významu a obsahu 
súfsmu ze strany samotných súfíjů, samozřejmě zejména v kontextu současné 
naqšbandíje haqqáníje, se čtenář více dozví v následujících kapitolách. Na závěr 
neodolám, abych následujícím citátem ilustroval výše zdůrazněnou mnoho-
značnost a nepříliš snadnou uchopitelnost konceptu súfsmu, jakož i tvrzení, že 
slova nedostačují při sdělování mystické zkušenosti: „Někdo se zeptal Abú Hafse: 
‘Kdo je súfí?’ On odpověděl: ‘Súfí se neptá, kdo je súfí’.“116

Taríqa naqšbandíja

Súfíjský řád naqšbandíja je jedním z nejznámějších, nejrozšířenějších a také 
nejvlivnějších v „islámském světě“. Obvykle se jeho úspěšnost a respekt, kterému 
se těší, vyvozuje z faktu, že se prostřednictvím svých šajchů vždy hlásil k ortodoxii, 
trval na přísném dodržování šarícy a prorocké sunny (tradice). Z pohledu 
praktikujících členů této taríqy je tasawwuf vlastně totéž co islám, případně jeho 
nezbytnou dimenzí, neboť jeho étos i základní principy, doktríny a praktiky jsou 
přímo odvozeny ze dvou fundamentálních zdrojů všeho islámského, to jest 
z Koránu a Prorokovy sunny.

114 Překladů súfjských prací již připravila západní orientalistika větší množství. Z prvních fundovaných překladatelů 
dvacátého století lze jistě zdůraznit A.R. Nicholsona či A.J. Arberryho, z mladších pak například W.C. Chitticka. 
V českém prostředí se překlady súfjské literatury systematicky zabývá Bronislav Ostřanský. Pokud jde o díla zabývající  
se vybranou postavou súfjské tradice, nabízí se zmínit impozantní práci Louise Massignona zabývajícího se al-
Halládžem či Hellmuta Rittera, studujícího postavu Faríduddína cAttára. Viz Massignon, L. (1986) [1922]; Ritter, H. 
(2003) [1955]. Jako příklad uvedeného analyzování struktury myšlenkového systému lze uvést fascinující práci Corbin, 
H. (1970): Creative Imagination in the Sūfsm of Ibn cArabī. London: Routledge. V roce 2010 vyšla v nakladatelství Malvern 
tato kniha v českém překladu pod názvem Tvůrčí imaginace v súfsmu Ibn Arabího.

115 Schimmel, A. (1975): str. 7
116 Tamtéž: str. 2.

41



Jméno řádu je odvozeno od jednoho ze šajchů či světců tvořících řádovou silsilu 

(řetězec světců),117 Muhammada Bahá’uddína Naqšbanda (1317-1389), narozeného 
nedaleko Bucháry v dnešním Uzbekistánu. Jméno Naqšband, které znamená 
persky „malíř“, může názvu taríqy propůjčovat podle odlišných výkladů různý 
symbolický smysl. Tak prvek jména naqš (rytina) může odkazovat na Božské 
atributy přítomné v srdci věřícího a band (stuha) pak na pevné spojení člověka 
s Tvůrcem.118 Algar podle většího množství textů spojených s taríqou uvádí 
význam přídomku Naqšband jako „ten, kdo upevňuje v srdci otisk Božího 
jména.“119 Naqšband je označován za samotného zakladatele taríqy, jejíž silsila  

ovšem začíná již prorokem Muhammadem. Stál za značným rozmachem učení, 
které mělo za sebou již delší tradici a v oblasti Střední Asie bylo reprezentováno 
tzv. bratrstvem představených (taríqa-je chwádžagán). V začátcích této tradice je 
nejvýznamnější postavení připisováno chwádžovi Júsufu al-Hamadánímu (1048-
1140), který ovlivnil množství budoucích důležitých světců, postupně zakládajících 
samostatné řády.120 Mezi jeho význačné nástupce lze zařadit cAbdulláha Barqího, 
Hasana Andaqího, Ahmada Jisiwího a zejména cAbdulcháliqa Ghudždawáního (z. 
1179). Ten je tradičně označován za tvůrce osmi základních principů regulujících 
obecně vnitřní život súfíje, zvláště pak praktikování dhikru.121 Další tři principy pak 
doplnil Bahá’uddín Naqšband.122 Tato „posvátná slova“ (kalimát-e qudsíja) vlastně 
syntetizovala súfjské myšlení generací předcházejících vznik taríqy jako takové.

Pokud jde o rané dědice Naqšbandova učení, je třeba zmínit především 
cAlá’uddína cAttára (z. 1400) a cUbajdulláha Ahrára (z. 1490). Ahrár, z pohledu 
nashromážděného majetku a styků s vládci zřejmě nejmocnější světec v celé silsile, 
využíval při formulaci svých konceptů myšlenek Ibn cArabího a také Džaláluddína 
Rúmího. Podle Nizamiho sehrál Ahrár podstatnou roli při popularizaci Rúmího 
Mathnawí ve Střední Asii.123 Základním východiskem tohoto osobního mentora 

117 Silsilu podrobněji představuji, primárně ovšem v pojetí haqqáníje, v kapitole Šajch, v oddílu Silsila. Zde se také nachází 
přehled jejích jednotlivých článků (světců) s daty a místy narození a úmrtí.

118 Kropáček, L. (2008): str. 222.
119 Algar, H. (1990a): str. 18.
120 Nizami, K.A. (1991): str. 165.
121 K tomuto pojmu viz kapitola Dhikr.
122 K těmto principům podrobněji viz kapitola Dhikr.
123 Nizami, K.A. (1991): str. 171. Rúmího (1207-1273) Mathnawí je rozsáhlým básnickým dílem slavného muslimského 

mystika, který v něm působivě vykládá súfjské i obecně islámské koncepty, principy, nároky na skutečného věřícího a  
podobně. Části tohoto klenotu středověké perské literatury se objevují ve výběrovém překladu Rúmího díla od Jiřího 
Bečky a Josefa Hiršala. Viz Rúmí, Dž. (2001): Masnaví. Básně vnitřního smyslu. Praha: DharmaGaia.
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zakladatele mughalské dynastie Bábura124 bylo přesvědčení, že účelem lidského 
bytí je neustálé vzpomínání Boha (dhikr), uvědomování si Boha za všech okolností. 
Dhikr by měl být základním stavem člověka. Podstatnou roli v následném vývoji 
taríqy měl také Ahrárův zájem o prosazení nadřazenosti šarícy. Jak podotýká Algar, 
důraz kladený řádem na integritu šarícy se postupně projevoval v mnoha různých 
kontextech: v Indii v boji proti náboženskému synkretismu sultána Akbara,125 

v Dagestánu a západním Turkestánu proti ruskému imperialismu, ve východním 
Turkestánu proti čínské dominanci, konečně například i v Turecku proti režimu 
Kemala Atatürka.126 V souvislosti s Ahrárem se také traduje množství legend o 
zázracích (karamát), které měl vykonat.127 Různorodé aktivity šajcha Ahrára 
znamenaly další významné rozšíření taríqy, přičemž koncem šestnáctého století se 
její centrum postupně přesunulo na indický subkontinent. Zde se také 
v paňdžábském Sirhindu roku 1563 narodil pokud ne nejvýznamnější, tak jistě 
nejslavnější světec v dějinách naqšbandíje, šajch Ahmad Sirhindí (z. 1624).

Pozice tohoto světce je v rámci naqšbandíje z různých důvodů jedinečná. Studoval 
v Sialkotu, významném centru islámské vědy v mughalském období. Svou první 
polemickou prací, napsanou ještě před iniciací do naqšbandíje okolo roku 1600, 
vyjádřil svůj zásadní odpor k ší’itským učením, relativně velmi populárním na 
mughalském dvoře. Poté vyprodukoval ještě vícero knih, respektovaný a slavný se 
stal však zejména díky souboru 534 dopisů (maktúbát), z nichž 70 bylo adresováno 
mughalským úředníkům.128 Dopisy byly z původní perštiny postupně přeloženy do 
různých jazyků a především díky nim získal Sirhindí titul mudžaddid-i alf-i thání 

(obnovitel pro druhé tisíciletí)129 a také imám-i rabbání (Bohem inspirovaný imám). 
Tyto dopisy určené k obíhání obsahují většinu jeho idejí, z nichž některé těžko 
stravovali tehdejší zastánci přísné ortodoxie.130 Lze se v nich setkat například 
s polemikou vůči konceptu wahdat al-wudžúd (jednota bytí), tradičně spojovaným 
s Ibn cArabím a naopak důrazem kladeným na koncept wahdat aš-šuhúd (jednota 
dosvědčení). Tyto koncepty dotýkající se primárně povahy tawhídu však, jak 

124 Viz Beveridge, A.S. (tr.)(1921): Bābur Nāma. London: Luzac.
125 Mughalský sultán Akbar (1556-1605) se kromě jiného proslavil snahou vytvořit synkretické náboženství dín-i illáhí 

stavějící především na etice, zahrnující prvky z islámu, hinduismu i dalších náboženských systémů. Šlo o odvážný, i 
když vzhledem k náboženské diverzitě panující v jeho říši snad i logický projekt, z pochopitelných důvodů však předem 
odsouzený k nezdaru.

126 Algar, H. (1990a): str. 18.
127 Gross, J-A. (1999): str. 158-172.
128 Schimmel, A. (1975): str. 367.
129 Rok tisíc hidžry odpovídá roku 1591 podle gregoriánského kalendáře.
130 Významnou část těchto dopisů přeložených do angličtiny nabízí Ansari, M.A. (1986): str. 173-316.
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podotýká Schimmelová, mají mnoho společného a jen těžko je lze stavět do přísné 
opozice.131 V dopisech jsou také obsažena pojednání o súfsmu obecně, o jeho 
terminologii, o vztahu šarícy a mystické cesty, o profetologii a podobně.132 Nizami 
uvádí dvě hlavní roviny významu Sirhindího v širším rámci súfjského myšlení. 
Zaprvé upřesnil již zavedené mystické termíny a přidal některé nové, velmi 
pregnantně defnované. Zadruhé velice přesně popsal vlastní spirituální zkušenost 
a zároveň s takovou sebedůvěrou prováděl své žáky mystickou cestou, že „jím 
vybudovaný svět ducha se zdál být světem hmatatelné reality.“133

Šestnácté a sedmnácté století je obdobím velkého teritoriálního rozmachu řádu. 
Rozšiřuje se po celém území Střední Asie, do Povolží, do Afghánistánu, dále skrze 
indický subkontinent do Číny, na západě pak do Osmanské říše (Anatolie, Balkán, 
Sýrie), Írán byl naopak díky vládě ši’itské dynastie Safíjovců naqšbandíje spíše 
zapovězeným územím.134 Zvláštní pozornost je třeba věnovat následovníkům 
Ahmada Sirhindího v rámci větve naqšbandíja mudžaddidíja. Mezi nimi bychom 
mohli zmínit zejména Muhammada Macsúma (z. 1668), Mawláná Muráda (z. 1720), 
který šířil taríqu v Damašku, šáha Walíulláha (z. 1762), známého indického 
reformátora, či šajcha Ahmada Šahída z Rae Bareli (z. 1831). V indickém prostředí 
tyto postavy spojovala především snaha o obnovu vážnosti islámu a odpor vůči 
britské okupaci kontinentu. Například, jak uvádí Nizami, významnou organizační 
složku Velkého indického povstání z let 1857-59 tvořili následovníci zmíněného 
Ahmada Šahída, který sám zahynul v Balakotu v boji proti Britům.135 Jako „hnutí 
odporu“ proti cizí vládě sloužila naqšbandíja také významně ve Střední Asii 
koncem devatenáctého století, svou roli sehrála také při kurdské revoltě proti 
osmanské vládě pod vedením cUbajdulláha Naqšbandího.136

131 Schimmel, A. (1975): str. 368. Pro podrobnější rozbor těchto konceptů odkazuje na Molé, M. (1965): str. 108-110. Bashir 
Faruqi nicméně představuje zjednodušeně pohled mudžaddida (Sirhindího či jeho následovníků ve větvi naqšbandíja 
haqqáníja) na tuto otázku následovně: „…trvá na tom, že není absolutně žádný vztah mezi světem a jeho jedinečným  
Stvořitelem, kromě toho, že tento svět byl vytvořen Jím a je znamením, které indikuje Jeho skryté atributy…
Předpokládejme vysoce vynalézavého člověka, který vytvoří abecedu a jisté zvuky, aby projevil svůj důvtip. Někdo přijde 
a trvá na tom, že ona abeceda a zvuky jsou identické s jejich vynálezcem...“ Faruqi, B.A. (1940): str. 134-135.

132 Tato pojednání jsou velmi originální a přesvědčivá. Čtenář se tak z dopisů týkajících se vlastností Proroka dozví, že  
nelze srovnávat metody přibližování se Bohu (qurb) spojené s Prorokem a jeho druhy a metodami rozvinutými 
postupně súfjskými světci. „…termíny faná’ [zánik v Bohu]a baqá’ [trvalost], džazba [přitažlivost] a sulúk [vedení] jsou 
inovacemi (muhdath) vytvořenými (muchtaracát) světci.“ Ansari, M.A. (1986): str. 219.

133 Nizami, K.A. (1991): str. 179.
134 Hourani, A. (1981): str. 79. Určité vlivy by však samozřejmě bylo možné v této oblasti a období vysledovat. Viz Nasr, S.H. 

(1985): str. 115-116.
135 Nizami, K.A. (1991): str. 186. V případě tohoto súfíje mělo podle Nizamiho údajně poprvé v dějinách indického islámu 

dojít k přijímání holdu (bajca) od lidí podnikajících džihád.
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Větev mudžaddidíja dorazila do Istanbulu s šajchem Muhammadem Murádem (z. 
1719). Zde pak působila jako určitá sunnitská protiváha proti bektášíji.137 Turecko 
se ukázalo jako naqšbandíji velice přístupný prostor, v devatenáctém století jen 
v Istanbulu existovalo na několik desítek řádových domů138 a aktivní je zde dodnes 
navzdory ofciálnímu zákazu pocházejícímu z doby kemalovských reforem. Vedle 
významné větve mudžaddidíja dodnes existuje další větev chálidíja, spojená 
s působením šajcha Chálida Kurdího (z 1827), který v závěru života žil v 
Damašku.139 Zakořenila zejména v osmanské říši a na Kavkaze, kde se opět stala 
významnou silou boje proti ruské nadvládě, což platí dodnes. V současnosti různé 
odnože naqšbandíje působí, jak v čistě duchovní, tak v širší společenské rovině, ve 
všech výše uvedených oblastech. Přibyly k nim ovšem oblasti další, kromě 
jihovýchodní Asie také Evropa a Spojené státy. Právě v tomto pro islám relativně 
novém prostředí je velmi aktivní a získává stále více stoupenců naqšbandíja 
haqqáníja, zaštítěná autoritou šajcha Názima cÁdila al-Haqqáního.140 Ten bude 
podrobněji představen v následující kapitole.

Na začátku jsem uvedl jednu z hlavních charakteristik taríqy, důraz na dodržování 
šarícy a prorocké sunny. Lze však identifkovat přinejmenším dvě další. První z nich 
vyplývá z předchozího textu. Naqšbandíjští světci se tradičně neuzavírali před 
okolním světem, jejich život se neomezoval pouze na aktivitu v duchovní sféře. 
Cítili zpravidla odpovědnost za stav společnosti, ve které žili a jistě i díky 
kladenému důrazu na šarícu chápali jako svou povinnost společnost reformovat 
v souladu s nároky Božího zákona, působit na smýšlení a rozhodování vládců, 

136 Z již uvedeného je zřejmé, že působnost naqšbandíje se historicky neomezovala pouze na duchovní oblast života. 
Pokud je vláda nespravedlivá, nelegitimní, je třeba proti ní bojovat. Současný šajch haqqáníje Saláhuddín z Ibizy tvrdí, 
že jeden z nejslavnějších muslimských bojovníků nedávné minulosti šáh Ahmad Masúd, zavražděný 9.9.2001 agenty al-
Qá’idy, byl také naqšbandí. Což se mi ovšem z jiného zdroje dosud nepodařilo ověřit. Saláhuddín k této informaci ještě 
připojil následující příběh. Masúd měl údajně v začátcích svého boje proti armádě Sovětského svazu v Afghánistánu 
sen, v němž k němu přišel prorok Muhammad a oblékl mu neprůstřelnou vestu. Masúdovi se také v těžkých bojích 
zranění vyhýbala. Pouhých několik dní před smrtí se mu měl zdát sen, ve kterém opět přišel Prorok a vestu z něho sňal.

137 Kropáček, L. (2008): str. 225.
138 Pro seznámení se s reáliemi súfjského života Turecka v 19. století lze vřele doporučit Brown, J.P. (1868).
139 Narodil se v irácké Sulajmáníji, proto „Kurdí“. V silsile haqqáníje je ovšem nazýván Chálid al-Baghdádí, podle Bagdádu, 

kde delší dobu působil.
140 V některých odborných zdrojích se lze setkat s informací, že haqqáníja je další z menších odnoží širší naqšbandíje 

mudžaddidíje chálidíje. S tímto vymezením však nelze úplně souhlasit. Devětatřicátý světec silsily haqqáníje, ad-
Daghestání, sice pocházel z daghestánské linie chálidíje, nauka haqqáníje však takovou přímou návaznost nedeklaruje, 
zdůrazňuje pouze obecnou návaznost na naqšbandíjskou linii světců, jejíž součástí jsou samozřejmě také Ahmad 
Sirhindí a Chálid Kurdí. Jejich učení také ve výkladech šajcha Názima a dalších autorit řádu přirozeně rezonuje. 
Přílišný důraz na zmíněné větve by však nutně ubíral Velkému šajchovi haqqáníje na autoritě. Tyto větve (případně další 
odnože těchto hlavních větví) totiž mají odlišné genealogie a o legitimnost různých článků těchto genealogií se vedou  
spory. Jeden z nich se dotýká i přímo šajcha Názima. Viz kapitola Šajch.
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bojovat proti neislámské vládě a podobně. Některé příklady jsem uvedl. Druhou 
charakteristikou by pak byla relativní volnost světců v nakládání se staršími 
výklady různých konceptů, které podle svých představ a potřeb přeformulovávali a 
dodávali jim nové významy. Jako jeden příklad za všechny může posloužit dhikr, 
rituál, k jehož správné formě a obsahu vzniklo v dějinách taríqy množství, často až 
protichůdných výkladů.141

Tato kapitola byla ze zřejmých důvodů koncipována jen jako velmi stručné 
uvedení do dějin taríqy naqšbandíje. Zmínil jsem její vznik, tradici, geografcké 
rozšíření a další větvení, některé podstatné postavy řádu s jejich významnějšími 
myšlenkami. Není však v možnostech této práce blíže představit aktivity a dílo 
všech autorit řádu, představující jinak významnou a bohatou kapitolu dějin 
súfsmu a obecně islámu. Účelem bylo pouze nastínit, z jaké širší tradice vychází 
současná naqšbandíja haqqáníja. V jejím učení mají své pevné místo mystické, 
teologické, etické a jiné koncepty formulované v rámci této tradice. O některých 
z nich bude v této práci ještě pojednáno detailněji.

Šajch Názim a taríqa naqšbandíja haqqáníja

Jak jsem předeslal výše, naqšbandíja haqqáníja je vlastně jen jednou z četných 
větví širší súfjské rodiny naqšbandíje, tradice značného geografckého rozšíření a 
vlivu, který se neomezuje výhradně na duchovní sféru. Na počátku každé z jejích 
větví musí stát významná autorita, světec obdařený takovými schopnostmi a 
vlastnostmi, které mu zaručí významné množství následovníků. Jedním z takových 
světců je právě i zakladatel haqqáníje, šajch Názim al-Haqqání. Než uvedu jeho 
základní životopisná data, umožním nejprve čtenáři seznámit se s touto postavou 
skrze optiku samotné haqqáníje:

Šajch Muhammad Názim cÁdil al-Haqqání je imámem lidu upřímnosti, tajemstvím 
svatosti, který obnovil řád Naqšbandí na konci dvacátého století nebeským vedením a 
prorockou etikou. Naplnil společenství a planetu láskou k Bohu a láskou milovníků Boha 

poté, co potemněly ohněm a kouřem utrpení a teroru, hněvu a žalu.

141 Viz kapitola Dhikr.
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Šajch Muhammad Názim cÁdil al-Haqqání je odkrývačem tajemství, strážcem světla, 
šajchem šajchů, sultánem asketů, sultánem zbožných a vůdcem lidí Pravdy. Byl nejvyšším 
mistrem bez sobě rovného v Božím vědění na konci dvacátého století a přenesl plamen 
tohoto vědění do nového tisíciletí. Je deštěm z oceánu vědění Řádu, který oživuje ducha 
ve všech částech světa. Je světcem sedmi kontinentů, jehož světlo přilákalo následníky ze 
všech částí planety. Je oděn do Světla Božské Přítomnosti. Je jedinečným své doby. Je 
orchidejí pěstovanou na zemi Božské Lásky. Je sluncem pro všechny vesmíry. Je znám 
jako „Světec dvou křídel“: vnějšího vědění a vnitřního vědění.

Šajch Názim je zázrakem Božích zázraků, kráčejícím po zemi a vznášejícím se v nebesích. 
Je tajemstvím Božích tajemství zjevujících se v Jeho Božskosti a existující v Jeho 
Existenci. Je držitelem trůnu vedení, obnovitelem Božího Zákona, mistrem súfíjské cesty, 
stavitelem Pravdy, průvodcem kruhu, lyrickou básní všech tajemství. Je mistrem světců a 
světcem mistrů. Hledači obcházejí Kacbu jeho světla. Je fontánou vždy tryskající, 
vodopádem neustále přepadávajícím, řekou nepřetržitě tekoucí, oceánem nekonečně se 
čeřícím a omývajícím bezmezná pobřeží.

S plnou podporou všech požehnaných světců Zlatého řetězce [řádové silsily] a podle 
příkazu jeho šajcha, Velkého šajcha cAbdulláha al-Faíze ad-Daghestáního, šajch Názim 
cÁdil al-Haqqání šířil učení súfíjského řádu Naqšbandí napříč světem. Bůh mu udělil 
zázračnou sílu skrze nepřetržitý, nepřerušený příjem energie ze Zlatého řetězce, se kterou 
neustále proniká celým světem, dosahuje každé oblasti svou duchovní silou a poselstvím 
o Božím míru a harmonii.

Díky jeho osvícenému vedení zůstává učení Zlatého řetězce přitažlivé pro dnešní hledače 
Pravdy, tak jako tomu bylo před tisícem let. Řád Naqšbandí zůstává oázou míru ve světě 
utrpení a konfiktu. Jeho členové jsou pacifsté povahou a vždy se zasazovali za 
náboženskou toleranci. Následníci cesty Naqšbandí jsou komunitou stavitelů, kteří touží 
dosáhnout vyšší kvality života založené na vědomí Boha. Jako milovaný Přítel Boží (walí), 
šajch Názim ztělesňuje tuto flozofi. Po celém světě je znám pro své neutuchající úsilí 
prosadit dobrou vůli a sjednotit různé lidi a skupiny v jedinosti Boží.142

Uvedený text je velmi poetickým vyjádřením významu, který šajch Názim má pro 
své následovníky. Skrývají se v něm různé aspekty jeho faktického působení, které 
budou předmětem zejména kapitoly o metodologii mystické cesty haqqáníje. Jsou 
zde zmíněny předpoklady jeho autority spočívající především v jeho vlastnostech a 
schopnostech získaných na mystické cestě a v autorizaci jeho vlastním učitelem 
ad-Daghestáním. Je zde představena jeho mise, která má obecně spočívat v šíření 
míru po celém světě.143 Také je zde odkazováno na jeho důležitost pro lidi hledající 

142 Kabbani, H.M. (2004a): str. 459-61.
143 V citátu není explicitně vyjádřena pozice islámu v celém Názimově projektu. Jakoby na konkrétní víře v kontextu 

tohoto univerzálního poselství nezáleželo. Tak to však není. V tomto případě nevysloveným předpokladem úspěchu 
projektu je islamizace světa. Jen v rámci islámu je totiž myslitelná potřebná relevantní reforma společností, 
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skutečnou realitu, pravé poznání. Díky jeho schopnostem mohou tohoto poznání 
dosáhnout.

Šajch Názim cÁdil al-Haqqání se narodil 23. dubna 1922 v Larnace na Kypru. 
Deklaruje, že je z otcovy strany příbuzný s cAbdulqádirem Džíláním, zakladatelem 
řádu qádiríja.144 Z matčiny strany pak s Džaláluddínem Rúmím, zakladatelem řádu 
mawlawíja.145 Po dokončení střední školy odcestoval do Istanbulu ke studiu 
chemického inženýrství. Zde během prvního roku studia potkal svého prvního 
duchovního vůdce, Sulajmána Arzurúmího (z. 1948), šajcha řádu naqšbandíja. 
Roku 1945 vyměnil Istanbul za Damašek, kde se poprvé setkal se svým mistrem 
cAbdulláhem ad-Daghestáním, poté se na jeho rozkaz vrátil znovu na Kypr. Roku 
1952 se oženil s Hadždžah Aminou Ádil, další ze studentek ad-Daghestáního a 
usadil se opět v Damašku. Na přání velmistra začal podnikat misijní cesty po Sýrii, 
kde začal pro taríqu získávat stoupence. V roce 1955 navštívil Bejrút, kde se poprvé 
setkal s rodinou Kabbání.146 Tato významná sunnitská libanonská rodina se stala 
strategickým partnerem šajcha Názima na Blízkém východě, kde však rozhodně 
neleží těžiště aktivit taríqy.147 Adnán Kabbání se svým strýcem Mustafou Alajlím 
jsou dnes hlavními šajchy naqšbandíje v Libanonu. Adnánův bratr Hišám je pak 
od roku 1991 Názimovým chalífou ve Spojených státech a předpokládaným 
nástupcem v čele taríqy.148

Stále ještě v roce 1955 se šajch Názim uchýlil do ústraní nejprve v jordánské 
Sueile, poté v bagdádské mešitě cAbdulqádira Džíláního. Třicátého září roku 1973 
zemřel třicátý devátý velký šajch taríqy cAbdulláh ad-Daghestání. Před smrtí 
autorizoval šajcha Názima jako svého nástupce. Počínaje rokem 1973 se šajch 
Názim začíná soustředit na misii v západní Evropě. Následujícího roku poprvé 
navštěvuje Londýn, kam se pak každý rok až do svého velmi pokročilého věku 
vrací. V Británii, a také v Německu, vznikají první centra naqšbandíje. Názim, často 
označovaný přezdívkou al-Qubrusí, „Kypřan“, následující rok navštívil Turecko. 

„humanizace“ lidstva.
144 cAbdulqádir Džílání (z. 1166) byl ředitelem madrasy hanbalovského práva a ribátu v Bagdádu, kde je také pohřben.
145 Jméno řádu je odvozeno od titulu mawláná, Náš Pán, který byl dán zakladateli Džaláluddínu Rúmímu (1207-1273).
146 Správný přepis by měl znít „Qabbání“. Vzhledem k obecně vžitému používání přepisu jména nejaktivnějšího člena této 

rodiny v taríce Hišáma ve formě „Kabbání“ se této varianty držím.
147 Jádro stoupenců šajcha Názima v Libanonu, Sýrii a Egyptě netvoří údajně více než několik málo desítek lidí. Nielsen, 

J.S., Draper, M., Yemelianova, G. (2006): str. 108.
148 Ne všichni členové rodiny však sdílí náklonnost k šajchu Názimovi. Bottcher (2000) jmenuje dva významnější členy 

rodiny, kteří nejsou Názimovými žáky, přičemž důvody se vzhledem k jejich zaměstnání zdají být nasnadě. Jde o Rašída 
Kabbáního, libanonského muftího a Marwána Kabbáního, ředitele náboženských nadací (awqáf).
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Roku 1997 se vydal na cestu po Španělsku, kde navštívil Barcelonu, Valencii, Ibizu, 
Córdobu a Granadu, následujícího roku se, doprovázen stoupenci z různých částí 
světa, vypravil do Sarajeva. Nevynechával ovšem ani oblast Blízkého východu, 
zejména pak Damašek, kde stále vlastnil dům.149 Svou misijní činnost rozšířil i do 
východnějších zemí, Malajsie, Indonésie, Japonska, Srí Lanky, Pákistánu, 
Uzbekistánu. V roce 1997 navštívil Dagestán a Čečensko, v roce 2000 Jižní Afriku. 
Téměř od prvních let jeho činnosti jako Velkého šajcha je zřejmé, že hlavním 
cílem misijního působení bude Západ. Z dnešního pohledu šlo o správnou volbu, 
protože nejdříve v Evropě a posléze i ve Spojených státech se řádu daří neustále 
zvyšovat počty když ne přímo členů či žáků, tak alespoň sympatizantů.150 Toto 
zaměření aktivit šajcha Názima má být údajně zakotveno již v představě jeho 
učitele ad-Daghestáního. Výše zmíněný šajch Hišám Kabbání, chalífa (zástupce) 
šajcha Názima ve Spojených státech, uvádí následující předpověď šajcha ad-
Daghestáního týkající se mise jeho nástupce:

Z příkazu Proroka jsem cvičil a vyzdvihl mého nástupce, Názima Effendiho, a uvalil jsem 
na něho mnohé samoty, a cvičil jsem jej těžkými cvičeními, a jmenuji jej svým 
nástupcem. Vidím, jak v budoucnu rozšíří tento Řád napříč Východem a Západem. Boží 
vůle způsobí, že všechny druhy lidí, bohatí a chudí, vědci a politici, přijdou k němu, 
budou se od něho učit a přijmou řád Naqšbandí, na konci dvacátého století a na začátku 
století jednadvacátého...Vidím jej ustavit a založit ohromná ústředí v Londýně, skrze 
která rozšíří Cestu Naqšbandíje do Evropy, na Dálný východ a do Ameriky. Bude šířit 
upřímnost, lásku, zbožnost, harmonii a štěstí mezi lidmi. Bude opuštěna ošklivost, 
terorismus, politikaření. Bude šířit vědění míru v srdci, vědění míru uvnitř společenství, 
vědění míru mezi národy, aby války a boje byly odstraněny z tohoto světa a mír se stal 
hlavním činitelem. Vidím mladé lidi sbíhající se k němu odevšud, žádajíce po něm 
požehnání. On jim ukáže cestu, jak plnit jejich povinnosti v rámci islámské tradice, jak 
být umírnění, jak žít v míru s kýmkoli jakéhokoliv náboženství, jak opustit zášť a 
nepřátelství. Náboženství je Boha a Bůh je soudcem Jeho služebníků.151

149 Leif Stenberg píše o obvyklých damašských setkáních se šajchem Ahmadem Kaftaro. Ten byl v  roce 1958 jmenován 
nejvyšším muftím Damašku, 1964 pak nejvyšším muftím Sýrie. Stenberg, L. (1997). Ahmad Kaftaro je podle Nizamiho 
duchovním nástupcem Chálida Kurdího (z. 1830), působícího také v Damašku. Nizami, K.A. (1991): str. 187.

150 Není možné přinést bližší údaje o celkovém počtu členů taríqy. To by vyžadovalo pečlivý terénní výzkum ve všech jejích 
světových komunitách. Stejně tak nelze stanovit přesný podíl členů pocházejících ze Západu. Bottcher říká, že 
v mezinárodním měřítku má taríqa milióny muhibbún (sympatizantů) a že „více než polovina žáků pochází z Evropy, Asie 
(zvláště z Malajsie a Srí Lanky) a ze Spojených států.“ Bottcher, A. (2000). Tím poukazuje na fakt, že na samotném Kypru  
a Blízkém východě se taríce příliš nedaří. Osobně bych však na základě všech dostupných informací považoval její 
vyjádření za příliš opatrné. Ze zmíněných regionů pochází naprostá většina žáků taríqy.

151 Kabbani, H.M. (2004b): str. 511.
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Uvedený citát byl podle Kabbáního částí poslední vůle ad-Daghestáního svěřené 
právě Hišámovi a jeho bratru šajchu Adnánovi. Člověku mimo řád se může toto 
svědectví jevit jako poněkud idealizované, v některých bodech nicméně odpovídá 
skutečnosti, jak je možné demonstrovat na osudech mnohých jednotlivých členů 
taríqy. Například šajch Saláhuddín z Ibizy přijal islám a specifckou cestu taríqy po 
osobním setkání s Názimem v Londýně.152 Díky svému rodinnému zázemí a 
delegaci pravomocí od šajcha Názima pak rozšířil působnost taríqy do Šanělska, 
konkrétně na Ibizu. Podobných příkladů je samozřejmě celá řada. Stejně tak je 
realitou, že taríqa, především díky osobnímu příkladu a charismatu velmistra, na 
Západě přitahuje lidi nejrůznějších společenských vrstev, věku či zaměstnání.153

Šajch Názim, učení, které formuluje, životní způsob, který demonstruje, jeho 
charisma a láska, kterou vzbuzuje u svých žáků, je alfou a omegou fungování 
taríqy. Její strukturou a geografckým rozšířením, aktivitami, životem komunit ve 
Španělsku a v samotném centru taríky v Lefke, duchovní naukou s jejími principy 
a nejdůležitějšími koncepty, se budou podrobněji zabývat následující kapitoly.

152 Více v kapitole Haqqáníja ve Španělsku a v severokyperském Lefke.
153 Více v kapitole Haqqáníja ve Španělsku a v severokyperském Lefke.
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Súfsmus na Západě

Tato kapitola je zamýšlena jako velmi stručný úvod ke zkoumání súfsmu 
v relativně nových prostředích.154 Nejprve poskytnu ty nejzákladnější informace o 
etablování a přítomnosti súfsmu na Západě a nastíním obecné charakteristiky 
týkající se jeho různých projevů, učení a aktivit různých taríq. Spojení tohoto 
tradičního duchovního islámského proudu s novým prostředím podněcuje zájem 
vědců z různých společenskovědních oborů, kteří k jeho zkoumání využívají 
různých teoretických východisek a metodik. Níže se podrobněji zaměřím zejména 
na spojení súfsmu a teorií transnacionalismu a nových náboženských hnutí.

Pokud budeme Evropu jako první důležitý region pro novodobé šíření súfsmu 
vymezovat tradičně geografcky155, musíme konstatovat, že islám a potažmo 
súfsmus byl po dlouhá staletí součástí kulturní scenérie některých jejích částí, 
někde pak jeho tradice pokračovala navzdory různým překážkám až do 
současnosti. V prvním případě je namístě zmínit především středověké Španělsko 
(al-Andalus)156 či jih Apeninského poloostrova a Sicílii, v druhém pak samozřejmě 
Balkán157 a určité oblasti jižního Ruska, respektive Sovětského svazu.158 Ve 
dvacátém století se súfsmus v Evropě znovu etabluje, díky přistěhovalectví 
z muslimských zemí nejprve v její západní části. Objevují se zde v různých 
odnožích prakticky všechny nejvýznamnější světové taríqy, naqšbandíja, qádiríja, 
tidžáníja, murídíja, ahmadíja-idrísíja, šádhilíja, bektášíja, čištíja, rifá’íja, včetně 
jejich nejrůznějších odnoží.

Nové rozšiřování súfsmu v Evropě a dále v severní Americe však není spojeno 
výhradně s imigrací. Významnou roli v přizpůsobování východních tradic novému 
prostředí sehráli také domácí obyvatelé. Jedním z prvních byl Georgij Gurdjieff (z. 
1949) propojující prvky duchovních nauk dálného východu s těmi súfjskými, 
zvláště z tradice mawlawíje. Tohoto rodáka z Alexandropolu v dnešní Arménii lze 

154 Těmi rozumím západní Evropu a severní Ameriku.
155 Alternativně se nabízí například kulturní defnice související primárně s křesťanstvím.
156 K súfsmu ve středověkém al-Andalusu například Addas, C. (2000) nebo Austin, R.W.J. (1971). Opozicí vůči súfsmu 

v al-Andalusu se zabývá Fierro, M. (1999): str. 174-206.
157 Norris, H.T. (1993): zejm. str. 82-137.
158 Např. Norris, H.T. (2006): zejm. str. 92-105; Exnerová, V. (2008). K tématu středověkého propojení křesťanského světa a 

islámské mystiky Kropáček, L. (2008): str. 271-276.
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považovat za průkopníka „eklektického a univerzalisticky orientovaného 
súfsmu“.159 Jako pokračovatele této tradice můžeme chápat Idríse Šáha (1924-
1996), pocházejícího ze smíšené afghánsko-skotské rodiny. Podobně jako Gurdjieff 
nebo například cInájat Chán vysvětloval súfsmus jako cestu, která spojuje 
jednotlivá náboženství. Byl autorem vícera titulů, které pomohly popularizovat 
tradici islámské mystiky na Západě.160

Volně lze do tohoto kulturního procesu zařadit také myslitele spojené s takzvanou 
perennialistickou či tradicionalistickou školou,161 pro níž je charakteristická 
představa, že existuje jakási „věčná moudrost“ (philosophia perennis), že různé 
náboženské tradice mají společné jádro, přičemž súfsmus může představovat 
zvláště užitečnou cestu k tomuto jádru. Do této širší myšlenkové školy lze zařadit 
především Ivana Aguéliho (1869-1917), Reného Guénona (1886-1951), Frithjofa 
Schuona (1907-1998), Martina Lingse (1909-2005), Tita Burckhardta (1908-1984), 
Jean-Louise Michona (1924-2013) či Seyyeda Hosseina Nasra (n. 1933).162 

Důležitým prvkem tohoto proudu „intelektuálské mystiky evropských 
konvertitů“163 se stala spiritualita spojená s taríqou šádhilíjí, reprezentovaná také 
její severoafrickou odnoží calawíjí.164 Například Frithjof Schuon byl iniciován 
přímo šajchem Ahmadem b. Mustafou al-cAlawím (z. 1934). V rámci této 
myšlenkové školy působilo také množství myslitelů, kteří nepřikročili ke konverzi 
a setrvali v křesťanství. Guénon označoval tento přirozeně velmi eklektický, 
univerzalistický duchovní proud zastřešujícím termínem religio perennis. Mimo 
tento proud ovšem stáli a stojí někteří evropští konvertité, kterým je cizí právě 
zmíněné propojování různých náboženských tradic, trvají na podřízení súfsmu 
islámskému právu a jejich nejzazším cílem je islamizace Západu. Mezi ně lze 
zařadit například Brita Iana Dallase (cAbdulqádir ad-Darqáwí, n. 1930) z taríqy 

159 Westerlund, D. (2004c): str. 21.
160 Mezi nejdůležitější patří The Sufs (1964), The Way of the Suf (1968) a The Commanding Self (1994). Nakladatelství 

Octagon Press, ve kterém tyto a další jeho knihy vyšly, sám založil. Hodnocení Idríse Šáha není zdaleka jednoznačné. 
Jsou s ním spojeny různé kontroverze, například kvůli způsobu, se kterým naložil s majetkem darovaným 
Gurdjieffovým studentem Johnem Bennettem nebo kvůli nedoložení rukopisu, kterého měl údajně využít jeho bratr  
při překladu Rubácíját velkého středověkého perského básníka Omara Chajáma (1968).

161 Obecně by bylo možné hovořit o perennialistické flozofi (philosophia perennis).
162 Muslimská jména užívaná po konverzi: Aguéli (cAbdulhádí), Guénon (cAbdulwáhid), Schuon (Ísá Núruddín Ahmad), 

Lings (Abú Bakr Sirádžuddín), Burckhardt (Sídí Ibráhím), Michon (cAlí cAbdulcháliq).
163 Kropáček, L. (2008): str. 276.
164 Jde o nástupkyni starší taríqy darqáwíje spojené s působením šajcha Muhammada al-cArabího ad-Darqáwího (1760-

1823).
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darqáwíja, jehož následovníci se nazývají symbolicky murábitún.165 Do značné míry 
tyto charakteristiky platí také pro většinu vyšší reprezentace haqqáníje na Západě. 
Za jistou vstřícností vůči integrování některých cizích prvků do rituálů taríqy i 
vůči určitým kulturním normám vlastním západnímu prostředí, je patrné 
přesvědčení o nadřazenosti islámu a o jeho historické roli.

Mezi osobnostmi popularizujícími súfsmus na Západě se postupně začaly 
objevovat také ženy. Jako jednu z nejvýraznějších postav lze jmenovat Rusku Irinu 
Tweedie (1907-1999), která se proflovala jako reprezentantka naqšbandíje 
mudžaddidíje, v jejím pojetí však šlo o súfsmus kombinovaný s hinduistickými 
prvky.166 Z jejího odkazu dosud čerpají její nástupci, zejména Llewellyn Vaughan-
Lee se sdružením „The Golden Suf Center“ sídlícím v Kalifornii, kam se 
přestěhovalo z Evropy.167 Ženy hrály relativně významnou roli v hnutí cInájata 
Chána, který je autorizoval jako učitelky a průvodkyně súfsmem ve Spojených 
státech již na začátku dvacátého století.168 V současné době je integrace žen do 
taríq na Západě běžnou věcí.

Ať už za šířením súfsmu a jednotlivých taríq stojí primárně místní konvertité 
nebo imigranti, lze v západním prostředí identifkovat určité trendy a často 
společné rysy vlastní různým formám tohoto fenoménu. Hlavním z těchto trendů 
je přizpůsobování se kultuře hostitelského prostředí. Obecně pro všechna 
náboženství platí, že je jejich vývoj ovlivňován novým prostředím. Věřící jednak 
vědomě, jednak nevědomě novému prostředí přizpůsobují často nejprve 
náboženskou praxi, později i formy sdělování daného poselství a podobně. 
V případě islámu jako důsledek rozpoznání tohoto jevu či trendu někteří autoři 
zavádějí termín Euro-islám169, jiní pak analogicky termín Euro-súfsmus.170 

Westerlund, který má na mysli především ty formy súfsmu, v nichž významnou 
roli hrají konvertité, zejména typu výše uvedených perennialistů, konstatuje, že 
euro-súfsmus charakterizuje tendence „transcendovat islám ve prospěch 

165 Westerlund, D. (2004c): str. 22. Název murábitún (Murabitun World Movement) odkazuje na stejnojmenné středověké 
fundamentalistické berberské hnutí (česky běžně Almorávidé).

166 Autorka knih Chasm of Fire (1979) a The Daughter of Fire (1987).
167 www.goldensuf.org
168 Westerlund, D. (2004c): str. 24.
169 Jedním z nejznámějších autorů pracujících s konceptem euro-islámu je Bassam Tibi. Euro-islám má být v jeho pojetí 

alternativním projektem pro Evropu, upřednostněným zejména před islamizačními, ale i před multikulturními. 
Budoucí euro-islám má být podmíněn vznikem společné kulturní identity dnešní evropské majority a muslimské  
minority. Viz Tibi, B. (2008).

170 Westerlund, D. (2004c): str. 33.
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obecnějších náboženských pozic.“171 Předesílám však, že to rozhodně není případ 
haqqáníje a zřejmě ani většiny z taríq aktivních na Západě. Vstřícnost vůči 
ostatním náboženským tradicím snad nelze označit za zcela chladný kalkul, 
súfíjové jsou pověstní svou tolerancí. Nakonec však bývá tím zásadním ideálem a 
dlouhodobým projektem islamizace daného prostředí, potažmo světa. Pravidla 
dosažení spásy totiž nejsou tak pružná jako například forma rituálu dhikru.

Ono přizpůsobování má tedy ve většině případů své přirozené hranice. Bez něho 
by ovšem různé súfjské tradice nedosahovaly na Západě úspěchů v podobě 
získávání nových členů. Odehrává se na různých rovinách, obvykle se ovšem 
nedotýká základních dogmat či doktrín. Výše jsem již uvedl akceptaci často velmi 
aktivního zapojení žen do aktivit taríq. Důležitou roli hrají konvertité, kteří se 
perfektně orientují v daných kulturách či prostředích, mohou působit jako mluvčí 
muslimských komunit, přitom přirozeně přizpůsobují formu a často i obsah 
sdělovaného ve snaze oslovit nové publikum. Samotný jazyk jistě hraje důležitou 
roli při transformaci tradice. Prakticky ve všech taríqách se již stala angličtina 
obecným komunikačním prostředkem, což má také souvislost s prudkým rozvojem 
využití internetu v aktivitách řádů. Některé taríqy netrvají po konverzích na 
přijímání tzv. muslimských jmen. Relativně často se ve snaze neodradit případné či 
nové členy upozaďuje důležitost islámského práva (šarícy), naopak se zdůrazňují 
prvky, které nevyžadují zvláštní disciplínu či kázeň a podobně. Jak shrnuje Malik, 
„…súfsmus obecně a súfsmus na Západě zvláště poskytuje velké množství 
kulturních artikulací, které interagují v diverzifkovaném veřejném prostoru 
v postmoderních a post-sekulárních společnostech…díky svým různým a 
alternativním módům artikulace a představování islámu jako bohatého a 
přitažlivého pokud jde o spiritualitu a kulturu, súfsmus oslovuje mnoho lidí na 
Západě.“172 Je skutečně zcela jasně patrné, že súfsmus představuje zvláště 
atraktivní formu islámu pro lidi na Západě. Zde je však ještě třeba dodat, že lze 
předpokládat relativně velký počet evropských súfíjů, kteří i navzdory formální 
konverzi k islámu neplní odpovědně ani základní povinnosti, které muslimům 
ukládá Bůh, jako jsou denní modlitby, půst a podobně. Jejich zájem o islám byl 
vyvolán právě setkáním se súfsmem, s poezií či hudbou s ním spojenou, 

171 Westerlund, D. (2004a): str. 4
172 Malik, J. (2006): str. 24-25.
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s knihami předních súfjských mistrů, setkáním s nimi. Na tyto aktivity se také dále 
omezují.173

Úspěch taríq však závisí ještě na dalších okolnostech. Jak konstatuje 
Hermansenová, pro šíření súfsmu na Západě hovoří například individualismus, 
voluntarismus, důraz na zkušenostní módy duchovna a například na oddělení 
náboženství od státu.174 Ne všechnu zásluhu za úspěchy taríq však lze přičíst 
ochotě jejich šajchů k transformaci. Jak podotýká Bottcher, vedle struktury řádů a 
jejich schopnosti absorbovat různé národnosti, etnika a přesvědčení jsou 
zásadními elementy úspěchu jednak charisma daného šajcha a také jeho poselství, 
které vytváří či posiluje soudržnost řádu.175 Toto poselství přitom může být velmi 
tradiční a odolné vůči jakýmkoliv změnám.

Westerlund, který si v souvislosti se „súfjskými teologiemi náboženství“ všímá 
míry praktického manifestování pluralismu či inklinace k němu u taríq působících 
na Západě, navrhuje jejich dělení na univerzalistické a exkluzivistické.176 Osobně 
se nedomnívám, že je toto dělení příliš užitečné. Všechny taríqy, jejichž učení 
alespoň zčásti znám, by se podle daných kritérií nacházely vždy někde mezi oběma 
typy. Nadto sám Westerlund s použitím těchto kritérií nezachází příliš pečlivě. 
Reprezentantem exkluzivistického typu je zde výše zmíněný Ian Dallas, kromě 
jiného pro polemiky, v rámci nichž nahlíží evropskou společnost jako ‘barbarskou’ 
a vyjadřuje anti-kapitalistické a anti-demokratické postoje. Všechny uvedené prvky 
lze však bez nejmenších potíží nalézt také v projevech šajcha Názima, který v jeho 
studii reprezentuje opačný univerzalistický typ. V čem má však Westerlund 
nepochybně pravdu, v evropském kontextu je obecně pluralistická orientace 
posilována.177

Přes existenci určitých obecnějších trendů či rysů identifkovatelných v kontextu 
působení taríq na Západě, které jsem právě uvedl, je stále třeba vyhnout se 
nějakým přílišným generalizacím. Duchovní nauky i praxe různých taríq si dosud 
udržují značnou rozmanitost a nejbezpečnější cestou k jejich poznání zůstává dílčí 
případová studie. Lze uzavřít spolu s Malikem: „V rámci tohoto procesu difuze…

173 Tento fakt uvádí množství různých autorů. Mohu jej potvrdit i na základě výzkumu v rámci haqqáníje. V rámci její 
nauky jsou takoví lidé označováni za sympatizanty (muhibbún), hledající.

174 Hermansen, M. (2004).
175 Bottcher, A. (2000).
176 Westerlund, D. (2004c): str. 26-30.
177 Tamtéž: str. 29.
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odpovědi náboženských tradic obecně a súfsmu zvláště se rozprostírají od 
ortodoxie k těm nejliberálnějším projevům.“178

Naqšbandíja haqqáníja na Západě

Cílem následujícího textu je představit v hrubých rysech hlavní principy a 
charakteristiky působení taríqy na Západě. Situace v různých zemích se 
samozřejmě může v různých konkrétnějších aspektech výrazně lišit. Těmito 
aspekty může být skladba jejích členů, institucionální či organizační zázemí, 
viditelnost ve veřejném prostoru (internet, osvětové akce apod.), míra politické 
angažovanosti a tak dále. Některé z uváděných charakteristik mají přirozeně 
obecnou platnost, nevztahují se výhradně k západnímu prostředí.

Jak správně uvádí Bottcher, haqqáníja má pyramidální, hierarchickou strukturu.179 

Jednotlivé úrovně této struktury však nejsou zcela symetrické. Na vrcholu 
pyramidy stojí šajch Názim. Jeho charisma, duchovní poselství a cílevědomá misie 
stály na začátku úspěchu taríqy a tyto prvky ji také dodnes drží pohromadě. Pod 
vlivem jeho cest po Evropě vznikala první centra haqqáníje, jejichž řízení se 
nejčastěji ujímali místní konvertité. První zemí, kde Názimovo úsilí zaznamenalo 
výrazný úspěch, byla Velká Británie, kde v první fázi sehrál svou roli i vliv Johna G. 
Bennetta (z. 1974), žáka G.I. Gurdjieffa (z. 1949).180 Prvními významnými lokalitami 
zde byly vedle Londýna Birmingham a Sheffeld.181 Velká Británie zůstává dodnes 
nejvýznamnější evropskou zemí co do počtu členů taríqy, následovaná Itálií, 
Francií a Německem.182

O úroveň níže se nacházejí chalífové (zástupci), nejvyšší reprezentanti šajcha 
Názima v jednotlivých regionech. Zde se právě projevuje výše zmíněná asymetrie. 
Zatímco teoreticky mají tito šajchem Názimem autorizovaní chalífové stejné 
postavení odpovídající jejich duchovnímu pokroku a oddanosti svému šajchovi, 
v praxi na sebe největší pozornost a vliv strhává šajchův zeť a chalífa ve Spojených 
státech šajch Hišám Kabbání. Tento vliv všeobecně předpokládaného nástupce 

178 Malik, J. (2006): str. 21. 
179 Bottcher, A. (2000).
180 Kropáček, L. (2008): str. 282. Obě jména reprezentují trend obracení se k východním flozofím a duchovním naukám 

zmíněný v předchozí kapitole.
181 Pro aktuální adresy britských center haqqáníje viz http://www.sufzikrmeditation.com.
182 Pořadí uvedených zemí neodráží celkové počty členů taríqy.

56



v čele taríqy je dán jednak zřetelnou podporou šajcha Názima, jednak jeho 
vlastními různorodými aktivitami, kterými dokáže oslovovat různé typy obecenstva. 
Na různých webových stránkách taríqy, které zaštiťuje (viz následující kapitola), tak 
vystupuje zároveň jako člověk nade vše stavějící tradiční „islámský“ kontext i jako 
člověk moderní západní vědy, honosící se tituly, publikacemi či členstvím 
v různých organizacích.183 Tento rys je pro haqqáníji a nejen ji v západním 
prostředí typický. Jak podotýká Nielsen, jedinečnost taríq kromě jiného spočívá „v 
jejich schopnosti adaptovat se na [různé] sociální a kulturní kontexty“, kdy 
„propojují teozofcké a esoterické se sociálním a politickým.“184 Šajch Hišám je 
také autorem několika monografí týkajících se učení haqqáníje,185 editoval některé 
soubory promluv šajcha Názima a často také podniká cesty do různých zemí, kde 
se setkává nejen s řadovými členy či sympatizanty taríqy, ale často také s ofciální 
náboženskou i politickou reprezentací daného státu. Tyto cesty pak také náležitě 
prezentuje na zmíněných stránkách.186 Aktivity ostatních chalífů, například 
Hišámova bratra Adnána v Libanonu, nejsou ani tak pestré, ani podobně 
viditelné.

Opět o úroveň níže se nacházejí lokální šajchové či učitelé taríqy. Ty pro jejich role 
opět autorizuje sám šajch Názim. Tato autorizace se může týkat jen vybraných 
aktivit jako je vedení dhikru a dalších rituálů, ale může být také komplexní. V tom 
případě se dotyčný stává učitelem mystické cesty, průvodcem po ní, rádcem 
v duchovních věcech spojených s islámem obecně. Autorizace by měla odpovídat 
určitému dosaženému stupni duchovního vývoje, lokální šajch by měl být 
odhodlaným murídem, což je nejvyšší stupeň následovnictví v taríce. Nejníže 
v hierarchii stojí běžní členové taríqy. I zde se projevuje jistá asymetrie. Ta je však 

183 Viz zejména stránky Islamic Supreme Council of America (http://www.islamicsupremecouncil.org). Jde vlastně o 
paradoxní přístup, neboť šajch Názim moderní vědu odsuzuje jako nositelku pouze iluzorního poznání, v  čemž mu 
přitakávají i ostatní autority řádu včetně šajcha Hišáma.

184 Nielsen, J.S. et al. (2006): str. 103.
185 Viz např. Kabbani, H.M. (2004a): Classical Islam and the Naqshbandi Suf Tradition. Fenton: Islamic Supreme Council of 

America. Odrazem výše uvedené snahy přizpůsobit obraz taríqy západnímu nazírání je právě i tato publikace, která po  
představení životopisů a učení jednotlivých světců řádového řetězce přináší výňatky z vědeckých prací zabývajících se 
haqqáníjí. Viz str. 519-653. Některé z Kabbáního prací také vykazují charakter vědecké práce, např. díky využití 
poznámkového aparátu. Viz Kabbani, H.M. (2004b).

186 Tak se setkal mezi jinými například s princem Charlesem, bývalým britským premierem Gordonem Brownem, 
afghánským prezidentem Hámidem Karzájím, prezidenty Keni, Pobřeží slonoviny a dalšími politiky. Při jeho cestách 
jsou však hlavními kontakty místní náboženské autority. Mezi těmito společenskými událostmi může pozornost vzbudit  
kupříkladu návštěva bývalého prezidenta Pákistánu Parwíze Mušarrafa u šajcha Názima v Lefke. Viz 
http://www.suflive.com/Cyprus_Nov_2012-185-s.html
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dána samotnou naukou taríqy, která rozlišuje několik kategorií žáků podle 
dosaženého duchovního rozvoje.187

V práci běžně používám pojem „člen taríqy“, přičemž jej chápu jako v podstatě 
synonymní k možná přesnějšímu „žák taríqy“. Ono „členství“ si však zasluhuje 
kratší výklad, jeho povaha totiž není úplně zřejmá. Toho, že mezi členy taríqy lze 
pozorovat jisté rozdíly, si povšiml Nielsen. Identifkuje tři základní typy či okruhy 
členů. Vnitřní kruh odhodlaných murídů, kteří organizují chod místních komunit, 
jsou často v kontaktu s šajchem Názimem. Dále širší kruh členů, kteří se 
nezúčastňují všech aktivit v rámci místních komunit, jejich pozornost k věcem 
taríqy obrátí zaručeně vždy jen návštěva šajcha Názima. Konečně třetí nejmenší 
kruh tvoří lidé, kteří se vůbec neúčastní kolektivních aktivit taríqy, zároveň je však 
pro ně šajch Názim duchovním modelem a vůdcem.188 Tyto tři kruhy členstva by 
samozřejmě bylo možné dále větvit, na základě vlastního výzkumu nicméně mohu 
toto dělení v zásadě potvrdit. Zbývá jen dodat, že vlastně jediným zřetelným 
kritériem členství v taríce je vyjádření holdu (bajca) šajchu Názimovi. 

Bottcher mezi faktory, které stojí za úspěchem taríqy na Západě, uvádí schopnost 
šajcha Názima „řídit lidské zdroje“, kdy umně spojuje a využívá intelektuálních a 
duchovních možností svých žáků.189 To je nepochybně pravda, ačkoliv toto řízení 
spočívá primárně pouze ve výběru lidí, které autorizuje k vedení příslušných 
regionálních nebo lokálních komunit. Na vývoj taríqy v regionech mají však také 
vliv jeho rozhodnutí, kterými ovlivňuje život zaníceným a oddaným žákům, jimž 
v některých případech přikazuje, kde mají žít, jakému zaměstnání se mají věnovat 
a podobně. Podstatnou součástí nauky haqqáníje je bezvýhradná poslušnost 
motivovaného žáka vůči šajchovi, jehož příkazy se týkají i oblastí, které nejsou na 
první pohled spojeny s mystickou cestou súfíje. V tomto případě se potvrzuje má 
teze z úvodu práce, že duchovní nauka stojí v základech samotné existence řádu a 
jedině v souvislosti s ní je možné interpretovat některé sociální jevy, jednání členů 
taríqy, povahu různých aktivit a podobně. Jako jednu z oblastí, kde se výrazně 
projevuje využívání schopností a intelektu některých členů taríqy, lze jmenovat 
nakladatelskou činnost. S německou účastí funguje nakladatelství Spohr se sídlem 
v Nikosii (do roku 2007 Gorski & Spohr), které produkuje množství knih týkajících 
se primárně haqqáníje a súfsmu či islámu obecně, do roku 2005 také vydávalo 

187 Viz kapitola Šajch a žák.
188 Nielsen, J.S. et al. (2006): str. 110-111.
189 Bottcher, A. (2000).
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časopis Der Morgenstern.190 Ve Španělsku se členové taríqy podílejí na edici 
Baraka – Súfsmo Vivo v rámci nakladatelství Editorial Manuscritos, kde dosud 
vyšly dva tituly od šajcha Názima a jeden od šajcha Kabbáního.191 Pod hlavičkou 
organizace The Islamic Supreme Council of America vychází ve Spojených státech 
množství knih, jejichž autorem je často šajch Hišám Kabbání.

Mezi aktivity typické pro západní prostředí patří kromě nakladatelské činnosti 
pořádání různých osvětových, „předváděcích“ akcí pro veřejnost. Těmito akcemi 
mohou být přednášky či semináře, ale také předvádění rituálů dhikru nebo hadry. 
Pro větší přitažlivost bývají tyto akce spojeny s hudební produkcí. Tak například 
v roce 1999 se němečtí poutníci do Mekky zastavili v Praze, aby zájemcům 
předvedli dhikr.192 V květnu 2009 se pražskému publiku představil německý člen 
haqqáníje, violoncellista šajch Hassan Dyck se svým souborem Muhabbat 
Caravan.193 Umění šajcha Hassana často využívají pro své akce různé evropské 
komunity taríqy.

Nelze opomenout ani další typický rys haqqáníje na Západě, ekonomickou 
aktivitu. Skrze prostředí internetu realizuje prodej nejrůznějšího zboží, které se 
vždy nějakým způsobem týká taríqy haqqáníje nebo islámu obecně (knihy, oděvy, 
tasbíh, šperky, CD apod.).194 Podobně jako v jiných oblastech aktivit taríqy je zde 
nejaktivnější její americká větev řízená šajchem Hišámem Kabbáním. Nepodařilo 
se mi zjistit, jak přesně je nakládáno se zisky z těchto obchodů. Nalezl jsem jen 
neurčitá vyjádření o možném využití získaných peněz na humanitární účely. Lze 
však spíše předpokládat, že mohou zisky sloužit k fnancování dohromady jistě ne 
levné činnosti několika amerických organizací založených šajchem Kabbáním.195 

Využitím internetu haqqáníjí se ještě podrobněji věnuji v následujícím textu.

190 www.spohr-publishers.com
191 www.editorialmanuscritos.com
192 Kropáček, L. (2008): str. 282.
193 Viz www.hassandyck.com, https://myspace.com/muhabbatcaravan.
194 Zejména „Islamic Shopping Network“ na www.isn1.net a „Love Sultani“ na www.lovesultani.com. Tasbíh je obdobou 

růžence.
195 Jde zejména o „The As-Sunnah Foundation of America“, která má kanceláře také v  Evropě a Asii a „The Islamic 

Supreme Council of America“, která reprezentuje haqqáníji na politické rovině. Aktivita haqqáníje v politickém dění 
daných zemí je dalším charakteristickým rysem taríqy v západním prostředí. Viz http://sunnahfoundation.org, 
www.islamicsupremecouncil.org.
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Hrob a náhrobek Názimovy ženy Áminy (1929-2004), Lefke.

Je také třeba jako důležitý aspekt přítomnosti taríqy na Západě zmínit zapojení 
žen do jejích struktur. Bottcher poznamenává, že úspěch řádu na Západě je 
založen také na schopnosti integrovat ženy jako členky tím, že se jim nabízí 
atraktivní a charismatický model.196 Tímto vyjádřením odkazuje na roli, kterou při 
misii na Západě sehrála manželka šajcha Názima, Ámina (1929-2004). Ta skutečně 
stála téměř neustále manželovi po boku a podle vyjádření mých informátorů, kteří 
si ji sami velice cenili, skutečně dokázala oslovit množství žen při cestách do 
Evropy a USA.197 Podobnou roli dnes sehrává její dcera Nazíha, manželka šajcha 
Kabbáního198 a aktivní jsou často také manželky lokálních šajchů. Existence 
takového „charismatického modelu“ však není jediným vysvětlením úspěchu 
taríqy mezi západními ženami. Podstatným se podle mého názoru ukazuje 
akceptace kulturní odlišnosti šajchem Názimem. Na rozdíl od poměrů v Lefke, 
Libanonu či Damašku, v Evropě nikdy netrval na oddělování žen od mužů při 
kolektivních aktivitách, na přísném zahalování a podobně. Nadto ve svých suhbách 

196 Bottcher, A. (2000).
197 Ámina napsala také několik knih: The Lore of Light (2008), která je věnovaná prorockým příběhům, My Little Lore of  

Light (2009), úprava předešlého titulu pro děti a Muhammad: The Messenger of Islam (2002).
198 Je také autorkou Heavenly Foods a Secrets of Heavenly Foods (2009).
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opakovaně vyzdvihuje vlastnosti a schopnosti žen.199 Některé ženy na Západě také 
autorizoval k vedení modliteb a dalších rituálů, k výuce nauky taríqy, toto vedení 
se ovšem vztahuje výhradně na ženské skupiny.

Posledním rysem, který zde zmíním, je schopnost šajcha Názima využívat v rámci 
dacwy (islámské misie) témat, která mají v západním prostředí potenciál oslovit 
větší množství lidí. Uvedu tři příklady. Prvním bylo ohlášení příchodu mahdího 

šajchem Názimem v době zjitřené atmosféry vyvolané obavami z nastávajícího 
roku 2000.200 Jak trefně poznamenává Kropáček, haqqáníja se „připojila 
k populárnímu blouznění motivovanému cizím, gregoriánským kalendářem. Řád 
tak osvědčil, jak podstatně již srostl s evropským prostředím.“201 Druhým 
příkladem je výzva šajcha Názima adresovaná vedoucím představitelům 
evropských zemí v době epidemie slintavky a kulhavky v roce 2001. Podle něho 
masivní likvidace statisíců nenakažených kusů dobytka z preventivních důvodů 
odporuje ideji soucitu, který je vlastní všem náboženstvím. Tohoto tiskového 
prohlášení využil k tomu, aby zdůraznil mírumilovnou povahu islámu, v rámci 
něhož by výše uvedené jednání nemělo být možné.202 Damrel v souvislosti s tímto 
a následujícím případem hovoří o „spirituální pedagogice“ uplatňované šajchem 
Názimem.203 Nedlouho po smrti princezny Diany v roce 1997 vysvětloval v Británii 
posluchačům, že by k její tragické smrti nedošlo, kdyby se řídila pravidly chování 
v souladu s islámem. Kdyby se oblékala cudně, paparazziové by ji nesledovali 
s takovou vytrvalostí, jejich zájem také podněcovala porušováním pravidel o 
kontaktu mezi ženami a muži, kteří nejsou manželi, nadto svou roli daný večer 
sehrál i alkohol.

199 Někdy v rámci těchto projevů dochází k pozoruhodným výkladům šarícy. Šajch Názim například řekl: „Ano, kdyby naše 
ženy nesloužily jako překážky [v dopouštění se harám, neboli zakázaného], všichni bychom propadli peklu…Není žádná 
povinnost, kterou by ženy musely plnit. Muži to musejí dělat – praní, uklízení, starání se o děti. V šaríce Bůh 
Všemohoucí dokonce nepřikazuje matce ani dávat mléko tvým, jejím dětem. Zajištění toho je na vás mužích. Vy se 
musíte postarat, vy musíte platit…Nenařizujte práci! Její Bohem daná role je pouze být překážkou mezi tebou a harám, 
to je její povinnost. Vše je odpovědností muže, ale ženy dělají vše co mohou, protože jsou k  nám štědré, slouží nám 
dobrovolně. Uklízíte vy někdy dům? Staráte se o děti? Al-Haqqani, N.A. (2002): str. 195.

200 K milenialistickému rozměru učení haqqáníje viz Křížek, D. (2013): Millenialism in Suf Perspective: The Case of 
Naqshbandiyya Haqqaniyya. In: Vojtíšek, Z. et alii: Millenialism. Expecting the End of the World in the Past and Present . 
Praha: Dingir, str. 183-193.

201 Kropáček, L. (2008): str. 282.
202 Velice nerad bych šajchu Názimovi křivdil, nicméně když se v roce 2009 snažila egyptská vláda v atmosféře obav ze 

zveličené hrozby tzv. prasečí chřipky vybít údajně všechna prasata v zemi, nezaregistroval jsem žádný komentář na toto 
téma.

203 Damrel, D.W. (2006): str. 123.
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Významnější charakteristiky spojené s existencí haqqáníje v západních 
prostředích jsem zmínil. Záměrně jsem pominul jeden důležitý aspekt, kterým se 
bude zabývat následující kapitola. V případě taríqy, která působí v několika 
desítkách zemí s často velmi odlišnou kulturou a dějinami, je jím její 
transnacionální charakter.

Otázka transnacionalismu

V předchozí kapitole o súfsmu na Západě jsem předeslal, že kromě tradičního 
přístupu ke studiu náboženských komunit, který se primárně zaměřuje na 
zkoumání příslušné teologie a rituálu, lze využít i další. V případě naqšbandíje 
haqqáníje považuji za relevantní zejména dva přístupy, které souvisejí 
s teoretickými koncepty transnacionalismu a nových náboženských hnutí. V této 
kapitole bych tedy stručně nastínil možnosti uchopení zkoumaného súfjského 
řádu skrze první ze zmíněných konceptů, implikace pro výzkum vyplývající 
z druhého z nich představím v kapitole následující.

Transnacionalismus se jako koncept podmíněný snahou o zkoumání vztahů, 
výměn, příslušností a specifckých sociálních formací překračujících hranice 
národních států dostal do popředí zájmu v sociálních vědách v devadesátých 
letech dvacátého století. Tedy ve stejné době, kdy podobnou pozornost začala 
poutat problematika příbuzná, globalizace. Jde o přístup velmi široký, nabízející 
množství defnic podle využití v různých oborech a témat, pro jejichž 
konceptualizaci je uplatňován. Lze nicméně spolu se Stevem Vertovcem říci, že 
„Transnacionalismus popisuje stav, ve kterém navzdory velkým vzdálenostem a 
nehledě na přítomnost mezinárodních hranic…určité druhy vztahů byly globálně 
intenzifkovány a nyní se paradoxně odehrávají ve všeobsáhlé, ale společné – 
jakkoli virtuální – aréně aktivit.“204 Stejný autor také rozlišuje šest základních 
teoretických proudů, které chápou transnacionalismus především jako: sociální 
morfologii, typ vědomí, mód kulturní reprodukce, způsob přístupu ke kapitálu, 
místo politického angažování a rekonstrukce místa a lokality.205 Koncept 
transnacionalismu ve všech uvedených aspektech může mít význam pro zkoumání 
taríq. V podstatě ve všech pak důležitou roli hrají moderní technologie a zvláště 
internet. Jeho využití haqqáníjí se budu podrobněji věnovat níže.

204 Vertovec, S. (2009): str. 3.
205 Tamtéž: str. 4-13.
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Nás především zajímá, jak je koncept možné využívat v rámci antropologie206 při 
zkoumání fenoménů spojených s náboženstvím obecně a existencí určitého 
súfjského řádu a jeho jednotlivých komunit zvláště. Jak totiž podotýká například 
Susanne Rudolphová, náboženské komunity patří mezi transnacionálními k těm 
nejstarším: „súfjské řády, katoličtí misionáři nebo buddhističtí mniši působili na 
rozsáhlých územích dříve, než se z nich staly národní státy.“207

V souvislosti s transnacionalismem se často objevuje pojem „diaspora“. Ten 
nejčastěji označuje komunitu s určitou identitou nacházející se v relativní izolaci 
v novém prostředí, kde se ocitla buď dobrovolně nebo nuceně.208 Jeden z hlavních 
problémů, které koncept diaspory implikuje, je otázka adaptace na nové prostředí 
při snaze o zachování určité náboženské identity. Tato identita se časem 
pozměňuje v procesu střetávání idejí a tradic sdílených díky existenci 
transnacionální sociální sítě s vlivy hostitelského prostředí a kultury. V případě 
evropského či západního prostředí mohou mezi takové vlivy patřit například ideje 
sekularizmu či mezináboženského dialogu.209 Ačkoli v případě haqqáníje 
neshledávám koncept diaspory příliš užitečným210, zejména pro jeho příliš těsné 
provázání s dalším z hlediska transnacionalismu důležitým konceptem migrace, 
otázky spojené s adaptací a identitou je třeba řešit samozřejmě i zde.211 Z jednání a 
promluv Velkého šajcha haqqáníje je navzdory jeho kulturnímu zázemí a pevnému 
ukotvení v šaríce a sunně patrné snad pragmatické, v každém případě faktické 
přijetí některých západních kulturních norem či zmíněných idejí. Tak se například 

206 Defnice transnacionální antropologie by se v zásadě příliš nelišila od defnic dalších sociálněkulturních oborů. Rozdíly 
by se projevovaly až na úrovni konkrétních metodologií a metodik. Budu jí nicméně co nejjednodušeji defnovat jako 
obor, který studuje, jak vznikají transnacionální formace, jakým způsobem se vyvíjejí a udržují a jakým způsobem  
ovlivňují konstruování identity a každodenní praxi jedince.

207 Rudolph, S.H. (1997): str. 1.
208 V různém kontextu ovšem může „diaspora“ kromě zmíněné komunity poukazovat na proces, skrze který se komunita  

ocitá v izolaci nebo na vlastní místo či prostor, kde tyto komunity žijí. Baumann, M. (1995): str. 19-35.
209 Hinnells, J.R. (1997).
210 Zdaleka ne všechny charakteristiky, které jsou s tímto konceptem v rámci studia transnacionality již tradičně spojovány, 

lze totiž uplatnit v případě haqqáníje. Tyto charakteristiky vypočítává například Cohen, R. (1997). Naopak mezi ty 
relevantní lze zařadit například smysl pro empatii a solidaritu s členy v jiných zemích.

211 V případě muslimů v Evropě se nabízí následující škála možností „trajektorií identit“: a) sekulární, kdy je muslimská 
identita úplně opuštěna, b) kooperativní, kdy se muslimská identita zdůrazňuje v souvislosti se společnými cíli jiných 
skupin, c) kulturní, kdy se udržují určité sociální a kulturní praktiky bez přílišného náboženského sentimentu, d)  
náboženská, kdy se zdůrazňuje náboženská příslušnost a upozaďují kulturní aspekty, e) etnicko-náboženská, kdy se 
udržuje specifcká národní či regionální forma islámu, f) behaviorální, kdy jsou vyjadřovány islámské zásady pouze 
skrze morální a rituální chování, g) ideologická, vyjadřující opozici nebo naopak souhlas s nějakým „ofciálním“ 
islámem. Waardenburg, J. (1988). Uvedeno v Vertovec, S. (2009): str. 154.

63



staví vstřícně k většímu zapojení žen v aktivitách taríqy, klade důraz na setkávání 
s příslušníky jiných náboženství a podobně.

Již jsem zmínil jeden z podstatných aspektů transnacionalismu, migraci. Ta byla 
dlouho základním zdrojem dynamiky při konstituování a udržování 
transnacionálních formací. Díky migrujícím jednotlivcům a skupinám jsou do 
nových prostředí implantována dosud nepřítomná či jen marginální náboženství, 
ideje, představy, kulturní normy a podobně, přičemž díky nově příchozím a 
příležitostným cestám do domovských zemí či regionů jsou udržovány vazby 
s původním prostředím. S rozvojem moderních komunikačních technologií a 
zejména internetu koncem minulého století jsou však již tyto formace stále méně 
závislé na pohybu konkrétních migrantů. Vzniká tedy situace, kdy může být 
transnacionální charakter určité sociální formace (diaspory) založen na původní 
migraci, její aktivity v tomto transnacionálním rámci však již nejsou na migraci 
závislé. Podobně je tomu v případě haqqáníje, s jedním významným rozdílem. Jak 
konstatuje Nielsen, „Taríqa haqqáníja má nepochybně transnacionální charakter.“ 
Nicméně „tato komunita je jen okrajově konstruována okolo migrace. Pohyb lidí 
v síti, vedoucí k budování [komunit] v nových lokalitách, byl determinován spíše 
sítí samotnou.“212 To musím na základě vlastního výzkumu potvrdit.213 Tento rys je 
dán okolnostmi, za jakých vznikaly první jednotlivé komunity taríqy v Evropě a 
jinde. Jejich vznik byl výsledkem cílené misijní činnosti šajcha Názima, kdy 
dokázal oslovit jednak skupiny migrantů, například Pákistánců v Anglii, jednak 
původní obyvatele daných zemí, kteří následně konvertovali a zejména oni stojí na 
Západě za fungováním center v konkrétních lokalitách. Tyto lokální skupiny, 
zastřešené autoritou šajcha Názima, pak často fungují do značné míry autonomně. 
Jak opět podotýká Nielsen, „na úrovni ideální konstrukce je proto taríqa 
transnacionální, zatímco na úrovni existence ve společnosti je lokální…
vhodnějším termínem by mohlo být ‘translokální’“.214 Transnacionální charakter 
taríqy je nicméně zajištěn existencí jejích komunit v desítkách zemí světa, 
setkáváním jejích členů zejména v samotném centru řádu, v Lefke, ale i v rámci 
virtuálních sociálních sítí, a samozřejmě zastřešující nezpochybnitelnou autoritou 
hlavy řádu, šajcha Názima, který deleguje pravomoci v rámci zmíněných komunit 
či lokalit.

212 Nielsen, J.S., Draper, M., Yemelianova, G. (2006): str. 113.
213 Většina pohybu v taríce, který ovšem nelze nazývat migrací, je motivována snahou navštívit šajcha Názima v  jeho 

domově na Kypru nebo se s ním setkat na jiném místě při jeho cestách.
214 Tamtéž.
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Pokud jde o rituální praxi, v kontextu transnacionalismu se v rámci různých 
případových studií často hovoří o procesu modifkace, „modernizace“ rituálů či 
obecně náboženské praxe. Tento proces může být ospravedlňován potřebou 
přizpůsobit praxi potřebám či očekáváním lidí pocházejících z různých kulturních 
tradic. V případě haqqáníje může být taková modifkace legitimizována nejvyšší 
autoritou (například použití hudebních nástrojů při provádění dhikru), často však 
spíše zpětně a především kvůli snaze neodradit případné další konvertity od 
vstupu do taríqy. Nic jiného jí zřejmě často ani nezbývá, nad všemi aspekty 
fungování lokálních komunit nemůže mít kontrolu. V Anglii běžně dochází při 
provádění některých rituálů k využití prvků naqšbandíjské tradici cizích, jako 
například známého mawlawíjského vířivého tance.215

Důležitou roli v teoretickém rámci transnacionalismu hrají sociální sítě, ať už 
fyzické nebo virtuální, které mohou působit na udržování či posilování jednak 
individuální religiozity, jednak kolektivní i individuální náboženské identity. Skrze 
tyto sítě je propagována určitá představa o správné náboženské praxi, o zdrojích 
této praxe, o příslušné morálce či etice a podobně. Existence těchto sítí může mít 
vliv i na formální stránky organizace lokálních komunit a podobně. V případě 
haqqáníje hrají podstatnou roli dvě sítě, které se samozřejmě navzájem prolínají. 
Ta významnější vzniká a je udržována fyzickým setkáváním členů taríqy na různých 
místech „diaspory“, ale zejména v Lefke, v centru taríqy u samotného šajcha 
Názima. Dalo by se s určitou nadsázkou říci, že místní derga216 má pro život taríqy 
(náboženský i kulturní) stejnou roli jako Mekka pro muslimy obecně. Na obou 
místech se setkávají lidé z různých prostředí, kultur, sdělují si své zkušenosti, 
navzájem se obohacují (ale také rozčilují). Zároveň se v obou případech ocitají 
takříkajíc u základního zdroje svého světonázoru, kterým je v případě haqqáníje 
šajch Názim. Jeho vlastní cesty do různých lokálních komunit byly do nedávné 
minulosti také důležitým prvkem aktivit této sítě.217 Kontakty v rámci druhé sítě se 
odehrávají v kyberprostoru, médiem je samozřejmě především internet.

K tématům, které nelze zcela pominout při zkoumání transnacionálních aspektů 
náboženských komunit, lze spolu s Vertovcem ještě přiřadit zejména vědomí 
globální náboženské identity, otázku vztahu náboženství a kultury, téma 

215 Nielsen, J.S., Draper, M., Yemelianova, G. (2006): str. 106.
216 Žáci taríqy tak označují místní komplex přiléhající k domu šajcha Názima, sestávající z mešity a dalších struktur.
217 Po roce 2001 již vzhledem ke svému pokročilému věku mimo Kypr necestuje.
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univerzality v protikladu k lokalizaci,218 otázky spojené s určitými esencemi daných 
náboženských tradic, politickou aktivitu spojenou s konkrétním náboženstvím, již 
výše zmíněný vliv hostitelských prostředí na utváření či přetváření dané tradice, 
otázka interpretace minulosti či změny v charakteru zbožnosti.219 Všechna tato 
témata jsou důležitá pro analýzu tzv. náboženské transformace, která je jedním 
z klíčových dílčích konceptů transnacionalismu.

Nejdůležitější aspekty existence taríqy, které by bylo v souladu s metodologií 
transnacionální antropologie třeba analyzovat, jsem velice stručně představil. 
Protože je ale aktuální transnacionální charakter zkoumané taríqy zajišťován vedle 
existence centrální autority a její pozice v dané sociální síti především využitím 
internetu, představím nyní jeho roli podrobněji. Nebudu se však přitom omezovat 
striktně transnacionální perspektivou.

Internet a naqšbandíja haqqáníja

Zájem o problematiku vztahu náboženství a médií nemá ve vědeckém bádání 
příliš dlouhou tradici, což vyplývá především z nesourodých povah těchto 
fenoménů (religiozita a technika). Je však zřejmé, že nástupem nových digitálních 
médií, především internetu, se otevřely mnohé, dříve pro náboženskou zkušenost 
a praxi nepředstavitelné možnosti, které posilují i zájem společenskovědních 
badatelů. Jak se internet stává běžnou součástí každodenních sociálních interakcí 
členů různých náboženských skupin a stoupenců rozličných věr, posiluje i úsilí 
vědců vztah náboženství a internetu teoreticky ukotvit a podrobovat jednotlivé 
případy intenzivnímu výzkumu.

Jak podotýká Zbíral, internet „nepředstavuje pouze médium, na němž se předávají 
staré formy náboženství; náboženství na internetu nabývají nových podob“.220 

218 Téma konstrukce místa, prostoru, lokality v rámci transnacionálního rámce je pro mnohé obzvlášť přitažlivé. Jak 
poznamenává Vertovec, „někteří analytici tvrdí, že transnacionalismus změnil vztahy lidí k prostoru, zvláště vytvořením 
transnacionálních ‘sociálních polí’ nebo ’sociálních prostorů’, které spojují a umisťují některé aktéry do více než jedné 
země.“ Vertovec, S. (2009): str. 12. Nabízí se zde jeden postřeh. Učení a mise šajcha Názima je vlastně uvědoměle 
transnacionální, to však není nijak překvapivé, když vychází z univerzalistických nároků islámu. Zajímavější je v této 
souvislosti zmínit jeden z deklarovaných atributů Velkého šajcha, kterým je schopnost být zároveň na více místech 
světa (haqíqat at-tajj) a to nejen duchovně, ale také fyzicky. Kabbani, H.M. (2006): str. 220-235.

219 Vertovec, S. (2009): str. 148-154.
220 Zbíral, D. (2003): str. 3.
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Internet je tak chápán především jako sociální prostor, kde se podoba náboženství 
(praxe i věrouky) vyvíjí a kde se vytváří specifcké sítě sociálních vztahů.221 

Vzhledem k takto vymezené roli internetu je velmi podstatné nejen 
propracovanější teoretické vymezení, které by „vysvětlilo náboženské aktivity na 
internetu v kontextu šířeji pojatých sociálních a kulturních procesů“,222 ale i 
aplikování nových výzkumných metod, které by byly schopny postihnout co 
nejvíce aspektů tohoto vztahu.223 Před badateli však stojí mnoho problémů, jak 
totiž podotýká Helland, internetové (webové) prostředí se neustále proměňuje a je 
velmi obtížné při defnování obecnějších teoretických rámců udržet krok s jeho 
vývojem.224

Z interdisciplinární povahy této problematiky (tj. vztahu náboženství a internetu) 
vyplývá pozornost primárně dvou skupin vědců, z nichž každá do diskuse přináší 
poněkud odlišnou perspektivu. První skupinou jsou vědci z oboru mediálních 
studií, kteří primárně studují využívání médií v konkrétních situacích a jejich vlivy 
na uživatele. V této souvislosti operují s pojetím sociálně užívaných a 
socializovaných technologií a se skutečností, že internet „může jednoznačně být 
každodenně používán nejen k sociálním, ale i k náboženským účelům“.225 Druhou 
skupinu tvoří především religionisté. V případě vztahu k internetu je zajímají 
především vlivy na kvalitu náboženské praxe zprostředkované či podpořené 
daným médiem, a to poskytnutím prostoru pro realizaci náboženských aktivit a 
uveřejňováním informací spjatých s danou věroukou. Dalším aspektem je 
potenciál nových médií podílet se na vytváření identity dané náboženské skupiny, 
tedy na defnování „My“, kdy stejně podstatné je setkávání s „Oni“ stoupenci dané 
věrouky i konfrontace s „Nimi“ mimo ni.226

221 Tamtéž: str. 6-10.
222 Campbell, H. (2005): str. 1.
223 Výzkumníci by si neměli všímat pouze obsahu konkrétních internetových stránek, ale je nutné postihnout autorské 

pozadí daného internetového zdroje (kdo jej vytváří, za jakým účelem, jaké k tomu využívá prostředky, na jaké další 
zdroje odkazuje, jaká je osobní historie tvůrce apod.) a věnovat zásadní pozornost jeho uživatelům (kdo stránky a jak 
často navštěvuje, jaké služby využívá, jak se k danému zdroji dostal a jaké další používá, co pro něj využívání daných 
internetových stránek představuje, defnuje na jejich základě nějak svou identitu apod.). 

224 Helland, C. (2005): str. 1.
225 Campbell, H. (2005): str. 20.
226 Pirický, G. (2007): str. 21. Pirický konkrétně na příkladu Turků žijících v zahraničí ukazuje, že pro defnování identity 

tureckých emigrantů a jejich potomků jsou média důležitá jako prostor pro setkávání s „other“ muslimy stejně jako 
konfrontace s evropskými „other“, a to s ohledem na „představu globální islámské „deteritorializované komunity 
věřících v Alláha“ (Tamtéž: str. 6).
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V rámci obou skupin se pak někteří badatelé táží po významu internetu ve vztahu 
k transnacionálnímu charakteru určitých náboženských skupin. Je totiž zřejmým 
faktem, že má značný vliv jednak na organizování náboženských komunit na 
transnacinální úrovni, jednak na jejich konkrétní aktivity.227 Tento vliv je však třeba 
nějakým způsobem konceptualizovat. Internet hraje také téměř nezastupitelnou 
roli ve vytváření „translokálních porozumění“.228 Díky existenci určitých 
ofciálních webových stránek se v daném globálním společenství snižuje riziko 
dezinterpretace přinejmenším hlavních článků poselství formulovaného hlavní 
autoritou. Tak je tomu i v případě haqqáníje. Zde je také třeba dodat, že dosažení 
zmíněného translokálního porozumění dále předpokládá jeden hlavní 
dorozumívací jazyk, kterým je v našem případě vzhledem k zaměření taríqy na 
Západ samozřejmě angličtina.

Badatelé si zároveň kladou otázku, jak webové stránky s náboženským obsahem 
klasifkovat. Často je citováno dělení amerického sociologa Chrise Hellanda, který 
vytvořil dvě modelové kategorie a rozlišuje mezi „náboženstvím on-line“ a „on-
line náboženstvím“. V prvním případě (náboženství on-line) se jedná o stránky 
ofciálních náboženských autorit, které primárně přináší informace pro své 
stoupence, zaměřují se na výklad věrouky a často odkazují na aktivity mimo síť 
(náboženství off-line). Důraz je zde kladen na „one to many“ komunikaci, tj. na tok 
informací od jednoho autora stránek (osoby či instituce) k většímu počtu 
uživatelů.229 Ke druhé skupině (on-line náboženství) řadí weby, které jsou založeny 
na on-line interakcích a tvoří prostor k samostatné účasti uživatelů. Nejedná se 
například o pouhé chatování či diskusní fóra, která mohou obsahovat i stránky 
ofciálních náboženských autorit. Uživatelé těchto stránkou postupují dále. „Lidé 
své náboženstvím prožívají na a prostřednictví internetu. Jednotlivci, kteří se 
účastní on-line náboženských aktivit, nerozlišují mezi svým životem a zkušenostmi 
off-line a svým životem a zkušenostmi on-line. ... Pro ně není internet nějakým 
‘jiným’ prostorem, ale je pevnou součástí jejich každodenního života, oni pak 
pouze rozšiřují náboženské poselství a aktivity do tohoto prostředí.“230 Zbíral 
k tomuto problému přistupuje podobně, když rozlišuje mezi využíváním internetu 
jako nástroje (hlavně k získávání informací a komunikaci) a jako virtuálního 
prostoru, kde probíhají specifcké sociální interakce. Podotýká však, že ten samý 

227 Např.: Eickelman, D.F., Anderson, J.W. (1999).
228 Vertovec, S. (2009): str. 12.
229 Helland, C. (2005): str. 1-4.
230 Tamtéž: str. 12.
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uživatel může některé stránky používat jako nástroj a záhy se interaktivně účastnit 
svébytných náboženských aktivit ve virtuálním prostoru (např. zapojit se do 
kyberobřadu).231

Pokud budeme chtít využít Hellandových kategorií pro internetové stránky 
vytvářené a provozované členy naqšbandíje haqqáníje, zjistíme, že ty svým 
obecným zaměřením a obsahem odpovídají sice primárně kategorii náboženství 
on-line, obsahují však zároveň prvky, které se z této kategorie poněkud vymykají.232 

Mezi nejdůležitější a je možné s jistou rezervou říci ofciální stránky taríqy patří 
„Naqshbandi Suf Way“, „SufLive“, „The As-Sunnah Foundation of America“ a 
„Nur Muhammad“.233 Za existencí všech stojí šajch Hišám Kabbání, Názimův 
chalífa ve Spojených státech. První ze jmenovaných představuje širší tradici 
naqšbandíje s podrobnými životopisy jednotlivých světců řádové silsily, 
přehledným způsobem seznamuje návštěvníka se základními články nauky a také 
podrobně uvádí skladby všech předepsaných rituálů, nacházejí se zde také přepisy 
promluv šajcha Názima a podobně. Zároveň je zde však například uvedena a 
rozpracována možnost on-line iniciace do taríqy. Tento prvek, spolu s dalším 
odkazem na sociální síť „The Haqqani Fellowship“, kde se členové či sympatizanti 
taríqy dělí o své zážitky, chatují a podobně, by však již mohl patřit spíše do 
kategorie on-line náboženství. Téměř striktně náboženský obsah mají stránky 
„SufLive“, které jsou „ofciální mediální knihovnou mawlaná šajcha Názima 
cÁdila al-Haqqáního a súfjského řádu naqšbandíja-haqqáníja.“ Zde se archivují 
zejména video záznamy promluv (suhba) šajcha Názima a rituálů konaných v Lefke, 
ale i jinde po světě. Do první z Hellandových kategorií také rozhodně patří stránky 
„The As-Sunnah Foundation of America“ (AFSA). Ty se zaměřují především na 
výklad základních článků víry muslima, na výklad Koránu a tradice, na islámské 
právo, vždy samozřejmě z perspektivy haqqáníje. Poslední z výše uvedených 

231 Zbíral, D. (2003): str. 6.
232 Analýzou některých z těchto stránek se již z různých úhlů pohledu několik autorů zabývalo, např. Damrel, D.W. (2006) 

nebo Schmidt, G. (2004). Od té doby se však u některých pozměnil obsah, některé úplně zanikly. Zmínění autoři 
například odkazují na ženskou organizaci zaštítěnou haqqáníjí, Kamilat Muslim Women’s Organization, založenou 
v roce 1997. K jejím aktivitám však na internetu nelze téměř nic nalézt, po rozkliknutí dříve snad relevantní adresy 
www.kamilat.org se otevřou jakési pornostránky s německým textem. Z obavy před zavirováním počítače jsem nečetl 
celý text, ani jsem nerozkliknul další hypertextové odkazy. Lze se však domnívat, že může jít o formu kyberútoku, se 
kterými se samozřejmě nepotýká jen haqqáníja. V okně ve spodní části této „neislámské“ homepage se totiž nachází 
několik nadpisů, mezi nimi „ženské zdraví“, „domácí násilí“ či „ženský rozvodový právník“. Prostředí webových stránek 
podléhá takřka neustálé změně. Je proto také možné, že ve chvíli, kdy čtenář čte tyto řádky, některé z  adres, které 
v textu uvádím, již nejsou funkční nebo výrazně změnily obsah.

233 www.naqshbandi.org, www.suflive.com (.net), www.sunnahfoundation.org, www.nurmuhammad.com.
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stránek, „Nur Muhammad“ (světlo Muhammadovo), jsem mezi nejdůležitější 
zařadil z toho důvodu, že představuje způsob využití internetu k dacwě (misie) 
v západním prostředí. Jejich úspěšnost nemohu hodnotit, šajch Kabbání však 
explicitně říká, že jsou „zaměřeny na Američany a lidi ze Západu, kteří je čtou, 
protože nehovoří primárně o súfsmu, mluví o kultuře a numerologii.“234

Spíše do kategorie on-line náboženství by patřily již zmiňované stránky „The 
Haqqani Fellowship“.235 Ty jsou hlavní platformou širší transnacionální sociální 
sítě, pro vstup je již zapotřebí elektronické registrace. Mezi stránky spojené 
s haqqáníjí, které nelze jednoduše zařadit do kategorie náboženství on-line, pak 
patří ještě platformy pro uveřejňování videí, kanály „Suflive“ a „Mercy Love 
Oceans“ na YouTube236 a například seznamovací stránky „SufLoveMatch“, 
„prvotřídní manželská služba pro následovníky súfjských taríq i pro jednotlivé 
muslimy inklinující ke spiritualitě.“237 Je možné dále s Hellandem podotknout, že 
je velmi složité přesně stanovit, které služby a informace na webových stránkách a 
portálech mají ještě náboženskou povahu a které již ne.238 To jistě platí o e-
shoppingových odkazech, na které lze narazit na většině uvedených stránek.239 

Tento e-shopping má přirozeně komerční povahu, nicméně nabízené produkty se 
vždy nějakým způsobem vztahují buď konkrétně k haqqáníji (např. Kabbáního 
knihy, tacwídh haqqáníje aj.) nebo obecně k súfsmu či islámu.240

Ne na všechny druhy stránek lze použít ony ideální Hellandovy kategorie. Takovým 
případem jsou Kabbáního stránky reprezentující organizaci „The Islamic 
Supreme Council of America“.241 Tato organizace je sice přirozeně zakotvená v 
tradici haqqáníje, její aktivity nicméně zřetelně vystupují z čistě náboženského 
rámce. Její stránky reprezentují politickou aktivitu šajcha Kabbáního ve 

234 Ze záznamu suhby z 9.6.2010. Dostupné na http://www.suflive.com/what_does_mawlana_shaykh_nazim_say_about 
_nurmuhammad_com_-2492.html. Účel takových stránek je zřejmý. Mají připoutat pozornost hledajících, duchovně 
nedostatečně saturovaných jedinců, kteří jsou přitahováni různými netradičními „východními“ či „exotickými“ 
naukami. V posledních letech se však podoba těchto stránek pozměnila, vypadají nyní seriózněji, je zde také daleko 
jasnější vazba na haqqáníji.

235 www.haqqanisoul.com
236 www.youtube.com/suflive a www.youtube.com/mercyloveoceans.
237 www.suflovematch.com
238 Helland, C. (2005): str. 5.
239 Jde o „Islamic Shopping Network“, www.isn1.net.
240 Tacwídh, případně rukja, je výraz pro talisman, kterým je v případě haqqáníje nejčastěji do kožené kapsičky složený 

papír popsaný ochrannou modlitbou z pera učitele současného Velkého šajcha cAbdulláha ad-Daghestáního, případně 
jmény 313 poslů Božích psaných rukou šajcha Názima. Pověšený na krku pak chrání nositele před Satanovými svody a 
útoky. Viz stránky s vyznačenými tematickými předěly této knihy, kde je použit jako dekorace.

241 www.islamicsupremecouncil.org
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Spojených státech.242 Kabbání se zde snaží vystupovat jako ideální reprezentant 
umírněného islámu, jako nejvhodnější partner pro administrativu země. V rámci 
těchto snah se také v minulosti dopustil některých kontroverzních výroků o 
místním islámském radikalismu, kterými proti sobě popudil většinu ostatních 
muslimských organizací.243

Internet má pro haqqáníji značný význam. Skrze správu příslušných stránek a 
portálů je podporována misie (dacwa), posilována identita již iniciovaných členů 
taríqy, těm se zde také dostává výkladu k nejrůznějším náboženským otázkám, 
návodů ke správnému provádění rituálů a podobně. Skrze ně je šířeno a 
udržováno poselství hlavy řádu, šajcha Názima a také potvrzována jeho autorita a 
výjimečnost. Schmidtová si klade otázku, zda osobní charisma šajcha (kterým 
nepopiratelně disponuje) může působit i prostřednictvím internetu. Sice na tuto 
otázku zcela jasně neodpovídá, nicméně na základě analýzy tří z webových stránek 
provozovaných haqqáníjí dochází k závěru, že „autorita a osobní kvality 
Kabbáního a Názima jsou centrálním aspektem domácích stránek řádu“, přičemž 
tyto stránky ilustrují možnosti úspěšného „spojení tradičních náboženských 
poselství s moderními technologiemi a jejich podporování skrze ně.“244 Nakonec je 
ještě třeba zmínit aspekt ideologického soupeření haqqáníje se salafíjou, které 
nachází prostor často právě na internetu a v rámci uvedených stránek se s ním lze 
setkat relativně často. Kořeny této animozity jsou hluboké.245 Salafjští (případně 
wahhábističtí) duchovní tradičně pro súfsmus nemají příliš pochopení a odsuzují 
množství jeho projevů buď jako nepřípustné novátorství (bidca) nebo přidružování 
(širk).246 Šajch Názim i šajch Kabbání nevynechají téměř žádnou příležitost, aby 
napadali a vyvraceli jejich argumenty a jedním dechem je obviňovali z ignorance a 
extremismu. A protože také salafíja je globálním hnutím jdoucím napříč 
hranicemi států, je možné říci, že se v pro ně nejpříhodnějším prostředí střetávají 
dva transnacionální projekty.

242 Deklarované cíle organizace na http://www.islamicsupremecouncil.org/home/about-us.html
243 Více v kapitole Šaríca.
244 Schmidt, G. (2004): str. 126. Ve své studii také dochází k závěru, že existence relativně velkého množství stránek 

haqqáníje sdělujících neustále téměř totéž je dána snahou o vyvolání dojmu větší úspěšnosti taríqy, případně větší 
autority šajcha, než odpovídá realitě. Přímo říká, že „kvantita je zde argumentem pro autoritu“ (tamtéž: str. 118).  
Domnívám se, že jde o velice přesný postřeh. Některé stránky se zdají skutečně sloužit tomuto účelu, nemají žádný  
specifcký obsah, např. http://sufsmcentre.homestead.com/index.html. 

245 Historické kořeny tohoto konfiktu zkoumá Peskes, E. (1999): str. 145-162.
246 Vnášení neislámských novot do myšlenkového a praktického světa muslimů (bidca) i narušování přísného 

monoteistického principu (tawhíd) širkem, je z pohledu islámského práva nepřípustné. Záleží však samozřejmě na 
interpretaci těch či oněch idejí, praktik a podobně.

71



Naqšbandíja haqqáníja jako nové náboženské hnutí?

V kapitole Poznámky k dosavadnímu bádání jsem již uvedl, že je při zkoumání 
současného súfsmu v západním prostředí možné a snad i efektivní využít 
teoretický rámec nových náboženských hnutí, který je doménou především 
sociologů náboženství a religionistů. Nyní tuto perspektivu stručně rozvedu a 
naznačím určité styčné body a otázky či problémy, pro jejichž řešení by mohl být 
tento interdisciplinární teoretický přístup užitečný.

Současná evropská náboženská scéna absorbuje a transformuje všechny světové 
náboženské tradice, od nejvýznamnějších po marginální. Její stále důležitější 
součástí je islám s jeho různými proudy. Některé z nich jsou navzdory 
zdůrazňování tradice velmi inovativní a stěží je lze řadit do „ortodoxního“ 
islámu.247 To je často případ právě súfjských řádů, jejichž charakter a aktivity lze 
v západním prostředí chápat a analyzovat jako projevy „nové religiozity“. 
Religionisté, sociologové náboženství a další vědci však dosud z ne zcela jasných 
důvodů koncept nových náboženských hnutí v souvislosti se súfsmem 
komplexněji nevyužili. Jak už jsem uvedl výše, při práci na této knize jsem si 
během realizace terénních výzkumů a studia potřebných pramenů a literatury 
uvědomil, že některé z aspektů fungování řádu (taríqy) naqšbandíja haqqáníja 
(charismatická vůdčí osobnost řádu, milenialistické tendence, konverze, konfikty 
s mainstreamovým islámem i jinými jeho proudy a podobně), zvláště s ohledem na 
její šíření v západním prostředí přímo vybízejí zamyslet se nad tím, nakolik je její 
nauka a praxe součástí „tradičního náboženství“ či zda ji pro některé inovace nebo 
aktualizace je možné chápat, analyzovat a popisovat právě jako „nové náboženské 
hnutí“. Ke svému překvapení jsem zjistil, že navzdory relativně početnému 
souboru i relativně autoritativních titulů věnovaných novým náboženským hnutím 
v nich nemohu nalézt nic více než zmínky či velmi obecné odkazy na súfsmus248, 
případně na jiné, reformistické směry islámu.249 Mezi několika ojedinělými, i když 
velmi skromnými pokusy o vymezení či lépe naznačení vztahu mezi novými 
náboženskými hnutími nebo případně New Age250 a súfsmem lze zmínit práce 

247 V případě islámu je velmi nesnadné, ne-li nemožné určit, co je vlastně jeho ortodoxní formou. A ačkoli ani to není 
zdaleka přesné, lze adjektivum ortodoxní nahradit přívlastkem mainstreamový pro vystižení zamýšleného významu.

248 Např. Saliba, J.A. (2003); Lewis, J.R. (ed.)(2004), str. 27; Wilson, B., Cresswell, J. (eds.)(1999): str. 57.
249 Např. Arjomand, S.A. (1991): str. 87-112.
250 Halman, H.T. (2007): str. 169-198.
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jako Religion and Nation: Iranian Local and Transnational Networks in Britain 

Kathryn Spellmanové (2006), Malikův úvod ke knize Sufsm in the West251 či zejména 
Society, Spirituality, and the Sacred: A Social Scientifc Introduction Donalda 
Swensona, který sice na velmi omezeném prostoru, ale v zásadě přesvědčivě 
argumentuje ve prospěch identifkace súfsmu jako nového náboženského hnutí.252

Je přitom zřejmé, že s některými formami islámu a súfsmem zvlášť tento 
interdisciplinární koncept počítá. V jednom z četných „readrů“ na téma nová 
náboženská hnutí lze například nalézt části dokumentů souvisejících se 
společenstvím Nation of Islam „Message to the Blackman in America“ a „The 
Autobiography of Malcolm X“.253 Zřejmě však proto, že koncept původně vznikal 
jako součást refexe moderního vývoje křesťanského prostředí a snad také proto, 
že islám byl v západním prostředí až do poslední čtvrtiny dvacátého století 
„neviditelný“, jeho různé formy včetně súfsmu na své zhodnocení z pohledu 
teoretického rámce nových náboženských hnutí stále čekají. Česky psaná 
literatura na toto téma daný stav jen potvrzuje,254 súfsmus jako téma se také dosud 
v podstatě vyhýbá českému periodiku kladoucímu důraz na studium nové 
religiozity, časopisu Dingir.255 Jedinou významnější současnou platformou, která 
bere v potaz islám v rámci bádání o nových náboženských hnutích je CESNUR, 
Center for Studies on New Religions. I zde je však súfsmus dosud víceméně 
opomíjen. V kontextu nových náboženských hnutí jsou na každoročních 
konferencích zmiňována taková hnutí jako al-Qácida či Hizb at-tahrír. Mezi 
elektronicky přístupnými výstupy z konferencí lze však nalézt i stručné články o 
některých lokálních podobách súfsmu.256 Jednou z mála dostupných detailnějších 
studií odrážejících snahu upozornit na možné využití konceptu nových 
náboženských hnutí při studiu konkrétních taríq je The Development of a Modern  

Western Sufsm Celie Genn, která zkoumá okolnosti rozšiřování „Mezinárodního 
súfjského hnutí“ Hazrata Inájata Chána na Západě.257 Mezi tímto hnutím a mnou 
zkoumanou taríqou naqšbandíjou haqqáníjou existuje několik paralel.

251 Malik, J. (2006): str. 1-27.
252 Swenson, D. (2009): str. 207-210.
253 Daschke, D. a Ashcraft, M. (eds.) (2005): str. 224-240.
254 Lužný, D. (1997) a Vojtíšek, Z. (2007).
255 http://dingir.cz/.
256 Howell, J.D. (2003) a Dominguez, M. (2008).
257 Genn, C.A. (2007): str. 257-277.
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Z výše uvedeného je jasné, že súfsmus jako jedna ze současných náboženských 
forem existujících v evropském (či obecněji západním) prostředí je v rámci 
konceptu nových náboženských hnutí neuchopený, alespoň ne komplexně. Dosud 
zde chybí pevnější teoretické ukotvení tohoto, popravdě mnohotvárného 
náboženského fenoménu. Není v možnostech této práce toto prázdné místo 
pomoci vyplnit a přispět tak k vytvoření jistě žádoucího obecnějšího teoretického 
rámce pro analýzu současných islámských mystických řádů působících na Západě. 
Alespoň však naznačím, kterým směrem by se v případě takové ambice mohlo 
postupovat. Předtím však musím ještě poznamenat, že jsem si samozřejmě vědom 
toho, že samotný koncept nových náboženských hnutí je z různých důvodů 
problematický. Z někdy odlišných perspektiv jej nazírají a různým způsobem jej 
využívají vědci v rámci religionistiky, sociologie, antropologie a jiných oborů. 
Pojem „nová náboženská hnutí“ se vžil, i díky vědcům jako je socioložka Eileen 
Barker, jako nehodnotící alternativa vůči často hodnotově zatíženým pojmům 
„kulty“ či „sekty“ (od kterých je lze navíc na základě určitých znaků odlišit). Tato 
kategorie se ovšem nikdy nedočkala všeobecného přijetí a provází jí sémantický 
zmatek. Vedle ní se běžně alternativně používají „nová náboženství“, „nová 
spiritualita či religiozita“ a další. Nadto si také autoři někdy nejsou zcela jistí, zda 
právě mluví o kultu nebo o novém náboženském hnutí, chybí jasnější orientace. 
Dodnes také z pochopitelných důvodů nedošlo k přijetí jednoznačné defnice či 
jasnějších hranic konceptu, přirozeně musely vzniknout různé dílčí kategorie, 
různé aspekty akcentující množství defnic a podobně. Někteří zainteresovaní 
vědci se drží výhradně chronologického kritéria. To je případ také již uvedeného 
Johna Saliby, pro kterého konkrétně súfsmus není novým náboženským hnutím 
jen proto, že má obecně dlouhou tradici sahající do středověku.258 Takový přístup 
však považuji za silně zjednodušující, založený kromě jiného snad na nedostatečné 
znalosti současné islámské mystické scény. Osobně se držím druhého hlavního 
přístupu, který používá kategorii nová náboženská hnutí pro takové náboženské 
skupiny, které se v rovině teologické či doktrinální, ale také v rovině sociálního 
jednání výrazně odlišují od středního proudu tradice, ze které vychází, případně 
od převládající tradice hostitelské společnosti.259 Domnívám se také - i když se 
ozývají hlasy i renomovaných odborníků na nová náboženská hnutí,260 že může mít 

258 Saliba, J. (2003): str. 31.
259 Lze jen těžko zpochybnit, že jev, kdy v prostředí po staletí v podstatě bez přítomnosti islámu (i bez jeho znalosti) během 

poměrně krátké doby konvertují tisíce lidí k některé z jeho forem, je nový a nevychází z žádné místní tradice.
260 Např. Introvigne, M. (2001).
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celý koncept jen omezenou životnost (kromě jiného kvůli tomu, že samotná 
kategorie vznikla programově jako protiváha k argumentacím antikultovního, 
respektive kontrakultovního hnutí) - že bude do budoucna tento přístup a s ním 
související metodika zkoumání takových skupin nadále nosný a adekvátní 
vzhledem k heterogenní povaze neustále se měnící náboženské reality. Samotná 
terminologie (např. novější používání „rodin“ náboženských skupin) nezmění 
podstatu zkoumaných jevů.

Vědecké zkoumání fenoménu nových náboženských hnutí má již relativně 
dlouhou tradici, k dispozici je tudíž množství literatury jak spíše teoretické, 
zaměřené na obecná témata, tak úžeji cílené na konkrétní náboženské skupiny 
zahrnuté do daného rámce. Již jsem však konstatoval, že studiím zaměřeným na 
súfsmus v Evropě se daří spíše mimo teoretický rámec nových náboženských 
hnutí a není tak v tomto specifckém směru co nabídnout.261 Zde proto zdůrazním 
publikace obecně teoretické, které lze – kvůli otázkám, jež řeší – využít pro analýzu 
působení taríq obecně a přinejmenším pro analýzu vybraných aspektů působení 
haqqáníje konkrétně.

K problematice samotné defnice nových náboženských hnutí a hlavních 
defničních znaků se vyjadřovalo množství autorů.262 Bez ohledu na určitá odlišná 
východiska a postřehy zmíněných a dalších autorů lze říci, že mezi hlavní obecné 
rysy nových náboženských hnutí patří: samozřejmě jejich relativní „novost“, víry či 
dogmata odchylující se významněji od středních proudů, relativně problematický 
až napjatý vztah s okolním prostředím, zaměření na jednotlivce. Mezi dalšími 
typickými rysy, které spolu často souvisejí, lze nalézt značnou synkretičnost, odpor 
proti stavu společnosti a kultury (nová náboženská hnutí lze v tomto smyslu 
chápat i jako součást tzv. kontrakultury263 hledající alternativy vůči dominantní 
kultuře), přechodný komunitní život, slabá (volná) organizační struktura, důraz na 
vědu (která má mnoho podob), důraz na koncept čistoty, silná autoritativní role 
zakladatele, případně hlavy hnutí obdařené výjimečnými schopnostmi a některé 
další. Většina z nich je také relevantní vzhledem k předmětu mého výzkumu, 
naqšbandíji haqqáníji. Mezi dílčí problémy související především se sociální 
dimenzí působení nových náboženských hnutí, které by bylo možné v tomto rámci 

261 Konkrétní výsledky bádání zaměřeného na súfsmus, potažmo na haqqáníji v západním prostředí jsou uvedeny výše 
v kapitole Poznámky k dosavadnímu bádání.

262 Např. Barker, E. (1982); Westley, F. (1983); Hexham, I. a Poewe, K. (1986); Johnson, B. (1992); Stark, R. a Bainbridge, W.S. 
(1985).

263 Yinger, J.M. (1960).

75



analyzovat (skrze teoretické studium i terénní výzkum) by mohly patřit zejména: 
přesná analýza haqqáníje jako náboženské skupiny s jejím vznikem, působením a 
strategií přežití; s tím související otázka vůdcovství s jeho atributy; charakter a 
modely členství; problematika konverzí. Následující text ještě nabídne množství 
relevantních poznatků k těmto tématům, které pocházející primárně z terénních 
výzkumů. Je jim však nadřazena jiná perspektiva, nejsou zakotveny v teoretickém 
rámci nových náboženských hnutí, o který jde v této kapitole. 

Naqšbandíju haqqáníju jako náboženskou skupinu nelze bez problémů označit na 
základě „klasických“ souborů stanovených identifkační znaků264 ani za sektu, ani 
za kult, obecnější označení nové náboženské hnutí je z různých důvodů 
nejvhodnější. V každém případě při zkoumání haqqáníje je možné například 
částečně využít a rozvést trojčlennou typologii nových náboženských hnutí podle 
Wallise,265 kde vícero charakteristik jednoho z uvedených typů („the world-
accommodating new religion“) odpovídá povaze haqqáníje. Dále je částečně 
relevantní Bainbridgeův a Starkův systém tří modelů vzniku kultu, zejména je 
třeba věnovat pozornost modelu, který nazývají „the subculture-evolution model 
of cult innovation“.266 A pokud jde o strategii přežití hnutí, lze jako východisko pro 
analýzu využít Starkovy poznatky ohledně vzorců podmiňujících buď jeho úspěch 
nebo naopak selhání.267

Pokud jde o vůdcovství v případě náboženské skupiny haqqáníje, při využití 
tradičního dělení panství podle Maxe Webera jej lze jednoznačně označit jako 
charismatické.268 Autorita hlavy řádu šajcha Názima je nicméně zajišťována i 
pomocí dalších zdrojů spjatých obecně s islámskou, potažmo se súfjskou tradicí 
širší naqšbandíje (silsila, wilája, zasvěcení vlastním učitelem aj.).269 V blízké 
budoucnosti přitom bude vzhledem ke stáří šajcha (n. 1922) velmi zajímavé 
sledovat dopad předání „nezpochybnitelné“ nejvyšší autority předpokládanému 
nástupci Kabbánímu. Během terénního výzkumu v centru taríqy na Kypru jsem 
zjistil, že budoucí téměř jistý nástupce se netěší zdaleka jednoznačné podpoře 
navzdory již léta trvající přípravě na novou roli.

264 Např. Roberts, K. (1984); Yinger, J.M. (1970); Ellwood, R. a Parkin, H. (1988).
265 Wallis, R. (2003): str. 36-58.
266 Baibridge, W.S. a Stark, R. (2003): str 59-70.
267 Stark, R. (1987): str. 11-29; (2003): str. 259-270.
268 Weber, M. (1921).
269 Podrobně k těmto pojmům v kapitole Šajch.
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Při zkoumání charakteru členství ve skupině je třeba analyzovat různé aspekty. 
Podstatu vzájemných vazeb mezi jedincem a skupinou a jejich vliv na smýšlení a 
jednání jedince, pevnost vazby a míru zapojení, kdy jde v případě haqqáníje podle 
mých dosavadních výzkumů nejčastěji o „part-time“ členství,270 „full-time“ členství 
je spíše výjimečné. Pro konceptualizaci haqqáníje v tomto kontextu lze do určité 
míry využít kategorii „kultovní hnutí“ Starka a Bainbridge, kdy jde o skupinu 
komplexně uspokojující náboženské potřeby členů, jejichž vazba na skupinu je 
silná, zároveň ovšem neexistuje pevná formální organizace.271 V případě haqqáníje 
je možné identifkovat podle různých kritérií několik základních typů členů. 
Dosud je mi znám pouze jediný pokus Jørgena Nielsena, který identifkoval tři 
typy podle míry zapojení do aktivit řádu.272 V následující kapitole čtenáři 
předestírám alternativní vícečlenné typologie založené v prvním případě na 
motivacích a zázemí členů (těsná souvislost s problematikou konverze), ve druhém 
na přístupu k nauce taríqy (přijímání učení, interpretace).273

Konečně je také žádoucí a zajímavé zabývat se detailněji (teoreticky i skrze terénní 
výzkum) jednou ze stěžejních otázek v rámci teorie nových náboženských hnutí a 
tou je konverze s jejími motivy, průběhem a podobně. Na základě dosavadního 
výzkumu mohu jako irelevantní předběžně vyřadit tzv. brainwashing model - 
zejména v pojetí Roberta Liftona274 - především kvůli určité jednostrannosti a 
vlastně poněkud ideologizujícímu zaměření. Některé z charakteristik Liftonovy tzv. 
ideologické totality jsou nicméně nosné či do jisté míry platné i v případě 
haqqáníje: požadavek morální čistoty (předpoklad dosažení odměny v podobě 
mystické náboženské zkušenosti), neukončenost procesu očišťování, používání 
frázovitého a stereotypního jazyka, dominance nauky, zakladatel či nejvyšší 
autorita jako prostředník mezi Bohem a žákem. Předběžně se mi na základě 
dosavadního výzkumu jeví jako užitečné zahrnout tyto charakteristiky do 

270 Barker, E. (1983).
271 Stark, R. a Bainbridge, W.S. (1985). Když už jsme u Starka s Bainbridgem, je lákavé otestovat na příkladu haqqáníje 

implikace jejich teorie racionální volby. Ta říká, zjednodušeně řečeno, že předpokladem konverze k určité víře je 
racionální úvaha jedince poměřujícího náklady, které mu konverzí vzniknou (nároky na určité chování, povinnost  
rituálů apod.) s budoucími odloženými zisky (zejména spása aj.), které v takové rozvaze převáží. Viz Stark, R. a 
Bainbridge, W.S. (1996). Jak řadoví členové taríqy, tak autority řádu často vlastně říkají totéž. „Chceš odměnu v podobě 
mystické zkušenosti, pravého poznání a podobně? Chovej se tím a tím způsobem, dodržuj ten a ten rituál, buď lepším 
člověkem!“ Jednoduše něco za něco.

272 Nielsen, J.S., Draper, M., Yemelianova, G. (2006): str. 110-111.
273 Lze však předpokládat, že při pokračujícím terénním výzkumu a prohloubení znalostí a rozšíření poznatků dojde 

k určité modifkaci těchto typologií.
274 Lifton, R.J. (1961).
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vhodnějšího „drift model“, který popisuje jednotlivé fáze tohoto posunu 
v dlouhodobějším procesu konverze a v rámci kterého lze zdůraznit také citové 
motivy, význam sounáležitosti s členy skupiny při vlažném přístupu k nauce a 
podobně.275

K formulaci textu této kapitoly mě motivovalo jednak přesvědčení, že komplexní 
řešení výzkumných otázek ze společenskovědní oblasti si málokdy může dovolit 
podřídit se výhradně jedné teoretické perspektivě či metodice vymezené přísně 
jediným oborem. Jinými slovy, považuji interdisciplinaritu za pozitivní, přínosnou 
a inspirující. Druhým motivem pak bylo poznání, že sociologie náboženství jako 
významná disciplína dosud neumí adekvátně zacházet, tj. v rámci svých teorií a 
terminologie uchopit nové formy evropské religiozity související především se 
súfsmem. Nemělo jít v žádném případě o vyčerpávající analýzu možností, které 
pro zkoumání současného súfsmu přináší (pro mnohé již zastaralý) rámec nových 
náboženských hnutí či sociologie náboženství obecně. Nakonec sociologové, kteří 
tuto kapitolu přečtou, jistě přispěchají s připomínkami k možné nerepre-
zentativnosti nebo dílčí zastaralosti mnou uváděných titulů z jejich oboru či 
s námitkami ohledně mého selektivního přístupu a podobně. Faktem však je, že 
čtenář zaujatý novou evropskou islámskou religiozitou a zvláště súfjskými 
komunitami tvořenými převážně konvertity, mnoho relevantní literatury 
nenalezne. A zvláště ne takové, která by mu poskytla teoretické ukotvení a 
metodická vodítka pro vlastní práci.276 Stejně jako jsem si výše v kapitole o 
antropologii islámu posteskl nad nedostatkem „kanonických“ autoritativních, ať 
už teoretických nebo případových studií, zde musím učinit totéž. Tedy závěrem, 
chtěl jsem v této kapitole naznačit, že existuje určitá interdisciplinární teoretická 
výbava, která může pomoci jak s koncipováním výzkumu nových forem muslimské 
religiozity, tak s pozdější analýzou získaných dat. Výsledné případové studie (v 
mém případě taríqy či jejích konkrétních komunit) pak mohou zpětně dodat váhu 
těmto teoriím nebo je i významně doplnit či modifkovat. V nejlepším případě by 
mohlo dojít k vytvoření specifckého teoretického rámce uplatnitelného v rámci 
studia nových náboženských hnutí konkrétně pro súfjské řády. V každém případě 
by šlo o přínos našemu porozumění současným náboženským trendům v našich 
donedávna neislámských společnostech.

275 Zejména Lofand, J. a Stark, R. (1965); Long, T. a Hadden, J. (1983); Downton, J. (1980); Lofand, J. a Skonovd, N. (1981).
276 Pokud mě laskavý čtenář usvědčí z nedůslednosti při vyhledávání zdrojů a seznámí mě s tituly, které postrádám, budu 

mu vděčný.
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Haqqáníja ve Španělsku a v kyperském Lefke

V předchozí části práce jsem v hlavních rysech představil fungování taríqy na 
Západě. V této kapitole přiblížím čtenáři reálie ve Španělsku a také 
v severokyperském Lefke, kde sídlí samotná hlava taríqy, šajch Názim. V případě 
popisu španělského prostředí vycházím z terénních výzkumů, které jsem realizoval 
v Santa Eulálii na Ibize, v Orgivě a Madridu. Poznatky o životě komunity súfíjů 
v bydlišti šajcha Názima v Lefke pak vycházejí ze čtrnáctidenního pobytu v dané 
lokalitě. Předkládám zde postřehy o zázemí komunit v daných místech, průběhu 
společných modliteb a dalších rituálů a předkládám typologii členů taríqy.

Komunity ve Španělsku

Náboženská situace ve Španělsku je relativně velmi bohatá a mnohotvárná. 
V každém případě nabízí více, než by bylo přirozené očekávat v případě dlouho 
striktně katolické země, která se začala kulturně, ekonomicky i jinak otevírat až po 
roce 1975. Katolická církev je pochopitelně stále nejsilnější náboženskou 
organizací v zemi s jistými privilegii vyplývajícími právě ze silné tradice, kromě ní 
však ministerstvo spravedlnosti eviduje další tisíce registrovaných entidades  

religiosas (náboženských entit) v rámci confesiones minoritarias (minoritní vyznání). 
Přes šest stovek z těchto entit jsou islámské organizace či sdružení, což přirozeně 
odpovídá stále rostoucímu zastoupení muslimů v zemi.277 V současné době je 
jejich počet odhadován na zhruba jeden milión dvě stě tisíc, 278 přičemž přes 70% 
z nich tvoří Maročané či Španělé marockého původu.279 Jednou ze zmíněných 
registrovaných entit je také naqšbandíja haqqáníja. V příslušném registru je 

277 Podle Fernanda Brava byl celkový počet těchto muslimských entit k prosinci 2008 641. Bravo, F. Islam in Spain. 
Dostupné na http://www.euro-islam.info/2010/03/08/islam-in-spain/. K aktuálnímu součtu lze využít stránky 
ministerstva spravedlnosti http://dgraj.mju.es/EntidadesReligiosas/NCindex.htm.

278 Instituto Nacional de Estadística. http://www.ine.es. Jde však pouze o odhady, kdy hlavním klíčem je převažující 
náboženství ve zdrojové migrační zemi. Odhady poskytované muslimskými organizacemi, například Comisión Islámica 
de España, bývají vyšší.

279 Pro přehled současného stavu islámu ve Španělsku na institucionální, ideologické a jiné rovině lze využít práci Břeská, 
J. (2008).
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uvedena pod číslem 5075 SE/C jako Asociación Musulmana Haqqani se sídlem 
v Cáceres, s datem zapsání 16. 3. 1998.280

Než poskytnu přehled jejích komunit,281 musím poznamenat, že nemusí být úplný. 
Takové skupiny se často tvoří relativně velmi spontánně okolo lidí, kteří byli 
například díky osobnímu setkání zasaženi charismatem šajcha Názima a 
s přirozeným nadšením se snaží o svou zkušenost podělit. Aby se stali viditelnými, 
a to nejen pro vědce z České republiky, je třeba disponovat možnostmi k otevření 
nějaké modlitebny, případně širšího centra pro setkávání žáků taríqy.282 Takové 
centrum místní súfíjové nazývají derga283 a jejich součástí je obvykle modlitebna, 
sociální zázemí, kuchyně a v ideálním případě také alespoň skromná ubytovací 
kapacita. Ke zviditelnění také pomůže, pokud nějaký žák natolik postoupí ve svém 
duchovním rozvoji, že může být šajchem Názimem jako lokální šajch autorizován 
k ofciálnímu vedení ostatních žáků. Pak je možné identifkovat skupinu na 
základě vazeb na určitého šajcha i bez existence příslušného centra či modlitebny.

Lokalitami, kde lze pozorovat nějakou činnost spojenou s taríqou nebo 
identifkovat početnější skupinu súfíjů, jsou, nebo alespoň v minulých letech byly 
Albacete, Alicante, Almería, Barcelona, Cáceres, Ibiza – Santa Elulália, Lérida, 
Lugo, Madrid, Málaga, Mallorca, Murcia, Sevilla a Vigo.284 Nejaktivnějšími členy 
komunit, což bývá na Západě pravidlem, jsou konvertité k islámu, v tomto případě 
k naqšbandíji haqqáníji. Tato aktivita se projevuje jak v pravidelném organizování 
společných dhikrů, hadry a jiných rituálů či akcí pro stávající členy, tak zejména na 

280 Dříve bylo číslem registrace 441-SG.
281 Nepovažuji za nezbytně nutné pouštět se na tomto místě do širší analýzy pojmu „komunita“, který v antropologii může 

být defnován různými způsoby. Popravdě jde o velmi diskutovaný a teoreticky různě vymezovaný koncept. Pro přehled  
různých konceptualizací viz např. Gold, A.G. (2005). Pro účely této práce defnuji komunitu jako společenství  
sympatizantů a žáků šajcha Názima, sdílejících trvale nebo příležitostně určitý prostor spojený zejména s náboženskými 
aktivitami taríqy naqšbandíja haqqáníja.

282 Z uvedených lokalit pouze v Orgivě, Santa Eulálii, Cáceres, Madridu, Valencii, Barceloně a Léridě lze nalézt nějaké 
prostory, které lze označit za „centrum“.

283 V tomto případě jde o poněkud překvapivou výpůjčku z perštiny, jejíž důvod mi zůstal utajen. Derga, pojem pocházející 
z východnějších muslimských oblastí, označuje primárně stavbu vzniknuvší nad hrobem významného šajcha, světce.  
Taková svatyně pak slouží jako cíl poutí (zijárát). Bývá sice doplněna zázemím popsaným v případě španělských „derg“, 
to však ještě nevysvětluje použití tohoto označení na Pyrenejském poloostrově. Zde se totiž návštěvník setká maximálně 
s kenotafem světce, jako je tomu v případě Ibizy, kde symbolicky spočívá devětatřicátý Velký šajch silsily cAbdulláh ad-
Daghestání. Tomuto místu se ovšem mnohem případněji říká maqám. Pro uvedená centra by se jistě lépe hodilo 
označení záwija, pojem tradičně používaný v Maghribu pro podobné struktury. 

284 Př ípadné adresy č i te l e fonní č ís l a na p ř í s lu šné kontaktní osoby l ze h leda t např ík l ad na 
http://www.naqshbandi.org.es/Links.htm; http://www.sheiknazim.com/portal-bin/content/view/103/43/;  
http://www.haqqani.es/direcciones/proyecto.htm. Některé zde uvedené údaje však nejsou aktuální. Přehled světových 
center haqqáníje s kontakty lze najít na http://www.suflive.com/centers/. Zde ovšem chybí odkazy na španělská centra 
či osoby.
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p o l i dacwy (misie). Její součástí jsou rozličné osvětové akce pro veřejnost 
(přednášky, různé kulturní akce, koncerty apod.), kdy jsou často zváni „bratři“ ze 
zahraničí, dále podílení se na chodu některých webových stránek nebo například 
vydávání súfjské literatury, jako je tomu v případě madridského konvertity 
cAbdussamada, který se v rámci nakladatelství Manuscritos Editorial podílí na 
redakci edice Baraka – Súfsmo Vivo.

Typologie členů taríqy z hlediska jejich zázemí a motivací

Jak jsem výše přislíbil, nabídnu nyní základní typologii členů taríqy naqšbandíja 
haqqáníja ve Španělsku, jejímž hlavním klíčem je analýza jejich sociálního zázemí 
a také motivací. Musím zdůraznit, že jde jen o návrh určitých ideálních typů, který 
je nadto založen na relativně malém vzorku respondentů. Umím si dobře 
představit, že na základě alternativně zvoleného klíče a zejména při zapojení 
většího počtu informátorů z většího počtu prostředí by bylo možné dojít i k jiným 
výsledkům.285 Mé výsledky vycházejí z pozorování a především z rozhovorů 
s dvacítkou súfíjů, mužů i žen na Ibize, v Orgivě a Madridu. Šlo o rozhovory, 
v kterých jsem se zaměřoval právě na cestu informátorů k islámu, respektive 
k taríce, na jejich motivy a různé okolnosti této cesty. Pro následující naznačenou 
typologii je tedy podstatný výzkum ve Španělsku. Její platnost nicméně potvrdilo i 
mé pozdější zkoumání v Lefke, kde jsem samozřejmě kladl v rámci rozhovorů 
stejné či podobné dotazy.286 Na základě svého výzkumu tedy stanovuji 
následujících pět základních typů:

1) Muslimové narozením

Tito členové taríqy zdědili víru po rodičích, přičemž k súfsmu a haqqáníji se 
dostali obvykle až v dospělosti, bez ohledu na to, zda byli předtím praktikujícími 
muslimy či nikoli. Tento typ představují:

285 Jako příklad mohu uvést typologii rovněž refektující pluralitu následovnictví v súfjské taríce, v tomto případě ovšem 
v rámci qádiríje al-budšišíje zejména ve Francii. První skupinou jsou maročtí pracovní migranti, druhou Francouzi 
ideologicky tíhnoucí k tradicionalistické/perenialistické škole, třetí skupinou jsou více individualisticky zaměření 
„mystikové“, jejichž hlavní motivací je získání pravého poznání, konečně poslední skupinu tvoří muslimové narození 
v Evropě, dříve nepraktikující a v rané dospělosti tíhnoucí k súfsmu. Dominguez, M. (2008).

286 V následující kapitole však refektuji tento kyperský výzkum zejména představením další alternativní typologie, týkající 
se jiného aspektu příslušnosti k taríce.
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A) muslimové žijící v tradičních muslimských zemích nebo z nich pocházející 
(např. Maročané ve Valencii, Barceloně, na Ibize s vazbami na rodinu šajcha 
Saláhuddína; kyperští Turci v Lefke)

B) muslimové narodivší se muslimským rodičům na Západě

Pro některé španělské komunity, například pro tu valencijskou a barcelonskou, je 
příznačné, že vedle místních konvertitů, kteří hrají všude v Evropě v haqqáníji 
zásadní roli, integrovaly i jisté množství Maročanů.287 Zejména v Barceloně, 
alespoň podle informací šajcha Saláhuddína, tvoří značnou část.288 V Maroku se 
tradičně daří súfjským taríqám, z nichž zřejmě nejvýznamnější jsou šádhilíja a 
tidžáníja a jejich různé odnože. Maročané tedy obecně rozumí či lépe řečeno 
disponují určitým předporozuměním pro mystické interpretace náboženství, jejich 
velmi různorodou praxi a podobně. Není pro ně proto problém integrovat se právě 
do haqqáníje, která pro ně představuje jednu z možností, jak po příchodu do 
Španělska zvýšit svůj sociální kapitál. Podle mých zkušeností z Ibizy neberou 
všichni nauku haqqáníje příliš vážně. Čtvrteční kolektivní dhikr sice absolvují 
s evidentním zanícením, na význam, který by měl mít pro následovníky šajcha 
Názima, se však nesoustředí. Nabyl jsem však přesvědčení, že je pro ně prostě jen 
specifckou formou jinak obvyklého náboženského rituálu, potažmo společenské 
události. Jejich zapojení do taríqy je tedy, alespoň podle mých pozorování, spíše 
společenskou než primárně náboženskou aktivitou. Přihlášení se k haqqáníji může 
být tedy do jisté míry i výsledkem racionálního kalkulu, jakousi adaptační strategií. 
To však nesnese srovnání s níže uvedeným typem číslo pět. Velmi častý je u tohoto 
typu případ, kdy člověk byl od narození nominálně muslimem, nicméně zvláště 
v západním prostředí jej k praktikování nic příliš nenutilo. Ke změně došlo právě 
po setkání s taríqou, po získání přímé nebo nejprve zprostředkované zkušenosti 
s osobností šajcha Názima. Příkladem za všechny může být Uzbek cAbdurrahím 
žijící v Orgivě, který se po „bezvěreckém“ mládí dostal k haqqáníji díky pobytu 
v Nizozemsku, kde mu její členové pomohli v obtížné životní situaci, seznámili 
s postavou Velkého šajcha, jehož se stal následně zaníceným následovníkem.

287 Počet Maročanů žijících ve Španělsku je velmi složité odhadnout. Už pro relativně vysoký podíl ilegální migrace do 
země. Pokud jde o Maročany legálně pobývající v zemi spolu se Španěly marockého původu, Národní statistický úřad 
dospěl v roce 2009 k číslu 819 962. http://www.ine.es

288 Bez terénního výzkumu, který jsem v Barceloně již provádět nemohl, je nemožné tento podíl stanovit. S velkým rizikem 
mýlky, na základě velmi nekonkrétních informací od mých informantů z jiných španělských lokalit, bych řekl, že může 
jít maximálně o čtvrtinu.
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2) Súfíjové narozením
Tito členové dědí víru, tedy islám, opět po rodičích, ovšem již obohacenou o 
súfjské aspekty. Málokdy však z pochopitelných důvodů šlo původně konkrétně o 
nauku haqqáníje.289 Tento typ samozřejmě teprve čeká na své hojnější zastoupení.

3) Konvertité k islámu
Velmi častý případ, kdy člověk nejprve konvertuje z různých důvodů k islámu, 
jeho mainstreamová či případně jiná podoba jej však duchovně neuspokojuje a 
následně nachází východisko v mystice (např. Sirádžuddín, kamerunský 
přistěhovalec do Francie, který se narodil do katolické rodiny, v Paříži konvertoval, 
ortodoxní islám pro něho byl však příliš strohý, jakoby bez skutečného obsahu).290 

Tito členové, zvláště pokud pocházejí z nábožensky založených rodin, velmi těžko 
získávají pochopení svých blízkých a nejbližšího okolí, denně řeší nepříjemná 
dilemata týkající se často zdánlivě nepodstatných věcí, například způsobu 
odívání.291

4) Konvertité k islámu díky súfsmu
Opět velmi častý případ. Tyto lidi při jejich hledání uspokojivé duchovní 
seberealizace oslovil až přímo súfsmus v některé z jeho podob. Díky tomuto 
impulsu následně konvertovali k islámu, přičemž přímo k haqqáníji se někteří 
dostali postupně. Příkladem může být šajch Saláhuddín z Ibizy,292 rodina šajcha 
Umara z Orgivy, španělský novinář Javier, rakouský odborník na informační 
technologie Ahmed a další). Čelí pochopitelně stejným dilematům jako členové 
předcházející skupiny.

5) Oportunisté, konvertité z prospěchu
U identifkace těchto, popravdě výjimečných případů ze samozřejmých důvodů 
nevycházím z rozhovorů, ale z pozorování. U těchto lidí lze vzhledem k jejich 
jednání i výpovědím v situacích, kdy nejsou v přítomnosti šajcha či podobné 
autority, oprávněně předpokládat, že jejich příslušnost k taríce nebo dokonce 
konverze je čistě účelová. Tímto účelem může být v určité nepříznivé životní 
situaci získání bydlení, jistého zázemí, případně placenou práci, kterou jsou 

289 Haqqáníja jako specifcká větev naqšbandíje vzniká až po roce 1973. 
290 Výzkum v Lefke, 2009.
291 Pomineme-li obecné nároky na cudnost, autority haqqáníje sice nijak striktně netrvají na dodržování konkrétního 

způsobu odívání, pokud to však žák taríqy myslí se se svým následovnictvím a duchovním rozvojem skutečně vážně,  
nutně dodržuje také dress code taríqy. Sem patří zejména turban (nebo tádž, kónická čapka) a thawb či džubba 

(jednoduché roucho zakrývající celou postavu s dlouhými rukávy), různých barev.
292 Jeho cestu k taríce podrobněji popisuji v kapitole Šajch a žák.
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schopni členové taríqy schopni zprostředkovat. Jako jeden fagrantní příklad může 
posloužit nedávná obyvatelka maqámu na Ibize pocházející z Anglie. Šajcha 
Saláhuddína v jeho nepřítomnosti pomlouvala, otevřeně zpochybňovala význam 
taríqy a zejména schopnosti Velkého šajcha Názima, což je v rámci řádové etikety 
adab293 v podstatě nemyslitelný přečin.294

Vzhledem k omezenému vzorku stoupenců taríqy, který jsem mohl na základě výše 
uvedených kritérií posuzovat,295 nemohu nabídnout ani přibližný závěr v podobě 
procentuálního podílu, kterým se jednotlivé typy obecně podílejí na celkovém 
počtu stoupenců či členů taríqy. Mohu však odůvodněně konstatovat, že skutečný 
význam mají typy 1, 3 a 4, zatímco typy 2 a 5 jsou spíše výjimkami.296 U typů 3 a 4, 
tedy u konvertitů, se lze relativně často setkat s tím, že konverze a podřízení se 
pravidlům vytyčených autoritou řádu má vyřešit určitou nepříznivou životní 
situaci. Ta může být vyvolána například závislostí na drogách, přičemž nauka a 
pravidla taríqy úspěšně působí jako terapie při odvykání a udržování získané 
sebekázně.297

Zázemí taríqy na Ibize

Na přelomu tisíciletí bylo „campo“, jak jsme s přáteli při mých prvních pobytek 
v letech 1999 a 2000 zjednodušeně nazývali jinak ofciální maqám súfí, velmi živým 
prostředím.298 Pokud jde o praktikující súfíje, případně sympatizanty haqqáníje 
žijící přímo na místě, šlo dlouhodobě o dvě rodiny pocházející z Londýna, dva 
Maročany, tři Němce, jednoho Španěla a dva Slováky. Přičemž většina z nich velmi 
často hostila různé přátele. Krátkodobě zde pak pobývali i další lidé, často 
nemuslimové. Majitel nemovitosti šajch Saláhuddín (syn španělského otce a 

293 Tento pojem bude detailně představen v kapitole Šajch a žák.
294 Ke cti šajcha Saláhuddína jistě slouží fakt, že ačkoli o pokrytectví této osoby věděl (v rozhovoru ji označil naprosto 

vážně za čarodějnici), vědom si toho, že v danou chvíli nemá kam jít, nechal přesto ji i jejího syna nadále využívat  
zázemí maqámu.

295 Dohromady s výzkumem v Lefke šlo o necelou čtyřicítku rozhovorů, které mají souvislost s uvedenou typologií.
296 V rámci vzorku, který vedle ostatních pozorování posloužil k vytvoření této typologie, byl poměr mezi uvedenými typy 

přibližně 2: 1: 4: 8: 3. Uvádím jej však pouze pro pořádek, z hlediska absolutních čísel je naprosto irelevantní. Už proto, 
že výběr daných informátorů nebyl podřízen nějakému striktnímu klíči (nabízel by se například etnický), přirozeně 
jsem se dostával snáze „pod kůži“ lidem pocházejícím z téže kultury, tedy konvertitům.

297 U jednoho z mých informátorů dokonce došlo zneužíváním drog k rozvoji paranoidní schizofrenie. Členství v taríce, 
které kromě jiného vytváří pevný, ritualizovaný rytmus každého dne a naplňuje jej smysluplným obsahem, má 
v kombinaci s lékaři předepsanou medikací zřejmé pozitivní léčebné účinky.

298 Ibizský maqám se nachází ve vnitrozemí ostrova obklopen zemědělskou půdou.
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německé matky, jeho manželka pochází z Maroka) bydlel a dodnes bydlí 
v nedaleké Santa Eulálii a na maqám dojíždí.

Pozemky a dvě budovy, které na nich stály, šajch zdědil po svém otci. Jednou 
z budov byl obytný dům rozdělený na dvě skromné bytové jednotky, 
dvoupokojovou a třípokojovou. Společné byly kuchyně, turecký záchod a 
společenská místnost s nízkými pohovkami, stolky a menší knihovnou, kde 
pochopitelně převažovala náboženská literatura, zvláště knihy týkající se taríqy. 
Svému účelu, tedy k setkávání přítomných, například za ramadánových nocí, 
ovšem sloužila téměř výhradně pouze při nepřízni počasí, zejména v zimních 
měsících. Jinak se společenské aktivity, jak je ostatně v jižním Španělsku obvyklé, 
odehrávaly pod širým nebem. Jako koupelna sloužila venkovní zástěna z palet, 
opatřená hadicí vedoucí vodu z černého zásobníku umístěného na střeše budovy. 
K této budově přiléhaly ještě různé menší hospodářské či technické místnosti a 
větší zásobník na užitkovou vodu. 

Vizitka s výzvou k podpoře budování maqámu na Ibize, s nákresem a vzkazem od šajcha Názima, který vznikl 
během jeho návštěvy v roce 1997. Text pod nákresem říká: „2 Milenium for the Heavinly Kingdom on earth 
of ISA – Jesus – peace be upon Him – We are Defenders of the Kingdom of Heavins on earth We are going  
to destroy the Kingdom of Sadanas on earth and cleaning it for Heavinly Kingdom of ISA – Jesus –  
Aleykussalam – .“ Angličtina šajcha Názima nedosahuje zdaleka úrovně jeho turečtiny a arabštiny.
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V roce 1997 navštívil Ibizu a setkal se také se Saláhuddínem Velký šajch taríqy 
Názim cÁdil al-Haqqání v rámci své delší cesty po Španělsku. Saláhuddínovi zde 
zanechal velmi prostou a narychlo nakreslenou skicu či plán maqámu,299 který by 
měl vybudovat. Během let na přelomu tisíciletí také byla tato stavba postavena.

Na vybudování maqámu se větším či menším dílem podílela většina obyvatel 
„campa“. Jedním ze základních záměrů bylo používat výhradně přírodní materiály 
z větší části dostupné na přilehlých pozemcích. Ze země byl tedy dobýván kámen, 
který byl spojován ve zdech za použití také místního jílu. Střešní konstrukci tvoří 
dřevěné trámy doplněné prkny a opět jílem. Některé materiály, jako vápno na 
bílení, štuk pro výzdobu mihrábu či barvy samozřejmě bylo třeba nakoupit. 
Výsledná struktura čtvercového půdorysu má rozměry přibližně 9 x 9 metrů, na 
výšku pak 2,5 metru. Slouží především dvěma účelům. Zaprvé představuje 
symbolické místo spočinutí devětatřicátého Velkého šajcha taríqy a učitele 
současného mistra šajcha Názima cAbdulláha Daghestáního, je zde umístěn jeho 
kenotaf.300 Zadruhé slouží jako mešita. Probíhají zde běžné modlitby, ale také 
společné čtvrteční dhikry. Provádění denních duchovních cvičení mystika (wird) 
není nevyhnutelně vázáno na mešitu, samozřejmě se zde však také odehrávají. 
Vedle toho lze budovu využít i pro přenocování návštěvníků. Výsledná stavba je 
tedy čtvercové dispozice s dvěma dveřmi a devíti okny, přičemž její jedna třetina je 
dělena na zmíněnou hrobku a ženskou část, zbylé dvě třetiny zaujímá modlitebna. 
Ta je opatřena nezbytným mihrábem indikujícím směr modlitby k Mekce, 
zdobeným barevným štukem s kaligrafckými nápisy a rostlinnými motivy. Umělé 
osvětlení je zajištěno výhradně použitím svíček. V těsném sousedství maqámu se 
pak nachází malá budova s kuchyní a místností, již lze využít k rituálnímu omývání 
před modlitbami. Tento skromný, avšak velmi přívětivě působící komplex 
obklopují pomerančovníky, citronovníky, granátová jablka, karoby a oleandry, 
samotný maqám pak obrůstá popínavými růžemi a jasmínem. K maqámu byla o 
několik let později přistavěna kuchyně s menší umývárnou včetně toalety a terasy. 
K budovám přiléhají další nezastavěné pozemky, na kterých je možné postavit 
stany či jiné provizorní přístřešky pro návštěvníky, kteří buď jako „hledající“ nebo 
jako „staří známí“ či členové taríqy přijíždějí za šajchem Saláhuddínem z různých 
částí Španělska i ze zahraničí.

299 Slovo maqám má několik významů: obecně místo či postavení, v daném užším kontextu představuje příbytek světce, 
místo jeho spočinutí. V súfjské terminologii se tímto slovem také označují určité stupně duchovního pokroku mystika.

300 cAbdulláh Daghestání je pohřben v místě svého dlouholetého působení, v Damašku ve stráni kopce džabal Qásjún.
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Maqám súfí, Santa Eulália del Río, Ibiza. Pohled z jihovýchodu.

Maqám súfí, Santa Eulália del Río, Ibiza. Interiér.
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Maqám súfí, Santa Eulália del Río, Ibiza. Kenotaf šajcha cAbdulláha ad-Daghestáního.

Maqám súfí, Santa Eulália del Río, Ibiza. Šajch Saláhuddín.
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Hlavním centrem dění se stává maqám během čtvrtečního pravidelného 
společného dhikru. Jeho struktura s detailním obsahem je představena níže 
v kapitole Dhikr. Na tomto místě bych však chtěl naznačit atmosféru, v které se 
odehrává a zmínit některé specifcké aspekty dané místem a složením účastníků. 
Tedy, maximální počet účastníků, kterého jsem byl svědkem, nepřekročil čtyřicet 
lidí včetně žen. Účastníci se sjíždějí z různých míst Ibizy, pokud jim to čas dovolí, 
s předstihem před poslední povinnou denní modlitbou salát al-cišá’, po kterém se 
zde obvykle dhikr začíná (někdy také po předposlední modlitbě salát al-maghrib). 
Před započetím rituálu obvykle vládne veselá, družná atmosféra, tato událost má 
samozřejmě také důležitý společenský význam. Z pozorování některých účastníků 
jsem získal dojem, že tento druhý význam či smysl převažuje nad tím čistě 
náboženským. Na rozdíl například od praxe na Kypru, není zde cítit přílišný tlak 
na oddělování pohlaví. Při dhikru sdílejí ženy stejný prostor s muži, i když přece 
jen zaujímají místo vzdálenější od mihrábu (výklenek označující modlitební směr) 
než muži. Před dhikrem muži s ženami také společně rozmlouvají.

Šajch Saláhuddín, pokud mu to čas dovolí, vždy osobně vítá všechny příchozí. Po 
zmíněné večerní modlitbě, kterou Saláhuddín vede jako imám, začíná samotný 
dhikr. Šajch jej vede, sedí přitom v tureckém sedu zády k mihrábu. Před započetím 
samotných recitací může pronést kázání na libovolné téma, obvykle však nějakým 
způsobem související s taríqou. Velmi často se hovoří o významu šajcha Názima 
pro každého věřícího, o řádové silsile a podobně. Po samotném dhikru, během 
kterého se příležitostně používají hudební nástroje (zejména bubny) k posílení 
koncentrace a povzbuzení žádoucích emocí, si obvykle opět bere slovo šajch, aby 
rituál zakončil nějakou promluvou. Tomu však ještě předchází objímání mužů 
s muži a žen s ženami doprovázené vzájemnými blahopřáními a gratulacemi. Ty 
mají kromě jiného dosvědčit blahodárnost uskutečněného rituálu. Pro občerstvení 
se podává voda z demižonu, který se vždy nachází v blízkosti mihrábu. Toto 
umístění má podle tradice zaručovat vodě léčivé účinky. Po uvedeném kázání je 
žádoucí, aby se v nastalé atmosféře súfíjové nějaký čas zdrželi v maqámu 

v družném hovoru. Celý rituál trvá mezi pětačtyřiceti a devadesáti minutami. Tento 
rozdíl je dán především tím faktem, že v případě účasti menšího počtu lidí měl 
šajch Saláhuddín tendenci vyhýbat se delším promluvám. Také v takovém případě 
nedocházelo k „nadstavbě“ k předepsanému počtu opakování jednotlivých frází, 
slov a podobně. Při malé účasti jednoduše nevznikala taková atmosféra, která by 
jej příslušným způsobem podněcovala a inspirovala.
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Ne každý člen komunity v letech mých prvních pobytů však dokázal dostát všem 
nárokům, které na něj súfjská praxe kladla. Když například jednoho z Angličanů, 
cAbdurrahíma, šajch Saláhuddín určil za svého zástupce pro věci světské i 
náboženské před svou cestou za rodinou do Maroka, vedl několikrát i pravidelný 
čtvrteční dhikr. Na něm se v těch dobách pravidelně scházelo přinejmenším třicet 
účastníků. Ukázalo se, že zástupce neumí zpaměti téměř nic kromě fátihy, súry al-

ichlás a krátkých salawát.301 Většinu pasáží požadovaných formální strukturou 
dhikru byl nucen číst z papíru, kde měl příslušné arabské texty transkribovány do 
angličtiny. Situaci mu neulehčovalo jednak velmi sporé osvětlení modlitebny 
zajišťované pouze svíčkami a především účast marockých účastníků, z nichž téměř 
každý by byl schopen zajistit vedení rituálu jen s minimální přípravou. Byli vůči 
cAbdurrahímovi shovívaví, atmosféra dhikru byla nicméně jeho nedostatečnou 
kvalifkací zřetelně poznamenána.

Druhý z Angličanů pak k náboženské praxi přistupoval velmi nedůsledně, 
čtvrtečního dhikru se například zpravidla nezúčastňoval, pokud neměl dorazit 
šajch Saláhuddín. Měl ale téměř neustále nasazen úsměv od ucha k uchu, k čemuž 
možná přispíval i hašiš, jehož konzumaci se, podobně jako někteří další, nebránil. 
Užívání takových substancí, stejně jako alkoholu, je přitom islámským právem 
samozřejmě zapovězeno. A haqqáníja, pro níž je šaríca zásadním stavebním 
kamenem, rozhodně tyto zákazy nerelativizuje. Zde se dostávám ke 
„znervózňujícím“ okolnostem, které se dotýkaly života komunity, a těmi byla 
drogová minulost některých z obyvatel místa. Kdyby mělo jít pouze o hašiš, bez 
kterého si lze zvláště jižní Španělsko jen těžko představit, vystačil bych si s letmou 
poznámkou o poněkud pružnějším výkladu šarícy ve španělských podmínkách. U 
Saláhuddína však nalezlo i díky jeho ochotě pomoci potřebným útočiště i několik 
lidí odvykajících užívání heroinu. Zřejmě doufal, že své udělá především víra. 
Saláhuddín však podcenil základní pravidlo, podle kterého je třeba buď vytrhnout 
závislého z jeho prostředí a izolovat jej od podobně postižených lidí nebo nad 
nimi v opačném případě uplatňovat důslednou kontrolu. V okamžiku, kdy 
Saláhuddín na delší čas odjížděl, situace na maqámu se vymykala řádu. Začalo se 
žít nočním, ovšem ne právě náboženským životem, konzumovaly se některé drogy, 
předepsanou duchovní praxi vykonávali jen „skuteční“ muslimové, kterých se také 

301 Súry (koránské kapitoly) al-Fátiha a al-Ichlás patří k nejkratším a také k nejužívanějším v rámci běžných modliteb i 
dhikru. Salawát jsou modlitby za Proroka, v tomto případě velmi krátké „Bože, požehnej Muhammadovi a jeho rodině a 

dej jim mír“ (اللهم صل على محمد و على آل محمد و سلم ).

90



nastalá situace nepříjemně dotýkala. Někteří z obyvatel byli, využijeme-li výše 
uvedenou typologii, jednoznačně „oportunisté“, případně „konvertité 
z prospěchu“. Tito lidé se stávají formálně muslimy, respektive stoupenci 
haqqáníje především kvůli určitým výhodám, kterými může být střecha nad 
hlavou, zaměstnání a podobně. Právě tito lidé stáli za tehdejším rozkladem 
komunity, který musel Saláhuddín následně vyřešit striktním pravidlem, že na 
maqámu budou nadále pobývat pouze prověření, svědomití muslimové. To celý 
běh komunity značně zklidnilo, jak jsem mohl posoudit při svém návratu po 
několika letech.

Právě uvedený popis odpovídá především době mých prvních pobytů v letech 
1999 a 2000. Při mých posledních návštěvách v letech 2007 a 2008 jsem 
zaznamenal jistý, spíše negativní posun v místním životě taríqy. Především se 
mezitím odstěhovali za prací na kontinent Maročané, kteří zde předtím žili a kteří 
byli vedle šajcha Saláhuddína jakýmsi základem místní komunity. Díky nim se 
kromě jiného ostatní členové seznamovali s některými aspekty tradiční marocké 
kultury, zejména kulinářskými. K mým nezapomenutelným zážitkům patří 
celodenní profukování střívek kozy darované komunitě pro následnou přípravu 
klobásek s kuskusem. Dům, který předtím sloužil jako domov pro různé členy 
taríqy, šajch pronajal. A domnívám se, že kromě fnančních důvodů se chtěl 
pojistit před opakováním neblahého vývoje popsaného výše. Nadto sám přiznal, že 
má stále méně času na péči o maqám a aktivity s ním spojené, když je zároveň 
imámem ibizské mešity a nadto ještě pracuje na multikulturních projektech při 
ayuntamientu Santa Eulália del Río. Snaží se starat především sám o sebe a svůj 
duchovní vývoj. V maqámu v roce 2007 žila pouze jedna členka taríqy se svým 
synem, která však patřila jednoznačně k „oportunistickému“ typu. V roce 2008 
maqám obýval pouze jeden ze Saláhuddínových marockých synovců, který se 
snažil uchytit na místním pracovním trhu. Čtvrteční dhikr, který zde dosud 
probíhá, se stal vlastně posledním pojítkem místních súfíjů s dříve životem 
tepajícím maqámem. Účast je však zpravidla nevysoká a kromě jiného potvrzuje, že 
bez patřičné energie věnované chodu komunity jejím šajchem dochází k jejímu 
úpadku.302 Jakoby se v této souvislosti potvrzovala Saláhuddínova starší ironická 

302 Tento „úpadek“ však může být iluzorní a v každém případě jej vztahuji pouze k situaci okolo maqámu, který jakoby 
navzdory jeho symbolickému významu ztrácel na důležitosti. Stoupenci haqqáníje mají na Ibize samozřejmě i další 
příležitosti a prostory k setkávání a k provádění rituálů. Nadto nemusí zdaleka jít o nevratný proces. 
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slova, o jejichž pravém smyslu však mohu pouze spekulovat: „Ve Španělsku není 
žádná naqšbandíja.“303

Orgiva

Městečko Orgiva se nachází v nádherné části Andalusie zvané Alpujarras, která má 
pro některé muslimy značný symbolický význam. Byla zdrojem posledního 
významného odporu muslimů vůči pozdně středověké katolické conquistě a 
zejména následné násilné katolizaci na přelomu patnáctého a šestnáctého století. 
Haqqáníja není výjimkou v projevování silného sentimentu v otázce bývalé „vlády 
islámu“ ve Španělsku. Například při popisu návštěvy šajcha Názima v Orgivě 
v roce 1997 neopomněl tvůrce příslušných internetových stránek uvést, že 
Alpujarra byla „poslední pevností muslimů v západní Evropě a nyní je centrem 
pro obnovu islámu na Západě.“304

Hlavní postavou haqqáníje v Orgivě je její lokální šajch Umar (Omar), Španěl či 
spíše, jak by zdůraznil, Katalánec z Barcelony. K islámu se ženou a dcerami 
konvertovali od katolictví, které nijak pečlivě nepraktikovali. Již během prvního 
osobního setkání s šajchem Názimem byl v roce 1989 autorizován jako jeho 
reprezentant ve Španělsku, kde by měl rozšiřovat povědomí o taríce a realizovat 
dacwu.305 V souladu s tímto pověřením pronajal od radnice v centru Orgivy starý 
zájezdní hostinec La Fonda Del Pescado (příp. Posada del Pescado) z šestnáctého, 
podle některých informací dokonce ze třináctého století,306 aby z něho vytvořil 
centrum pro haqqáníji a místní muslimy obecně. Toto centrum, které bylo však na 
konci roku 2007 radnicí z důvodu havarijního stavu objektu uzavřeno a nájemní 
smlouva na něj ukončena, se nazývalo Centro Mulay Hasan307 a nacházelo se na 

303 Tato slova padla v rámci rozhovoru, během kterého jsem Saláhuddínovi přiznal mé odborné záměry. Je možné je vyložit 
(na základě poznatků z jiných rozhovorů) jako projev skepse v souvislosti s duchovní úrovní místních naqšbandíjů, 
s jejich odhodlaností a přístupem k plnění požadavků duchovní nauky haqqáníje, případně jako povzdech nad tím, že 
ve srovnání s jinými evropskými zeměmi ve Španělsku není odpovídající počet stoupenců taríqy. První možnost 
pokládám za pravděpodobnější.

304 http://naqshbandi.org/events/spain/espana.htm
305 Základním předpokladem iniciace v taríce je samozřejmě nejprve konverze. Cíl přivábit k islámu (haqqáníja je navíc 

samozřejmě chápána jako ta správná forma islámu) co největší množství lidí na Západě je z nejrůznějších vyjádření 
jasně patrný.

306 http://naqshbandi.org/events/spain/espana.htm
307 Název Mulay Hasan odkazuje na předposledního granadského muslimského vládce z dynastie Nasrovců, Abú al-Hasana 

cAlího, jehož jméno se následně ve španělštině objevilo ve formě Muley Hacén (Muley z honorifckého titulu mawláj, 
„můj pán“). Odtud také název nejvyššího pevninského španělského vrcholu Mulhacénu (3487m). Orgiva je usazena na 
úpatí této hory.
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adrese Calle Libertad 21. Poskytovalo ubytování dílem trvalé, dílem na 
přechodnou dobu, některé pokoje byly určeny k pronajímání, jiné ne. Celková 
ubytovací kapacita byla kolem dvaceti lůžek. V budově, jejímž středem bylo 
otevřené nádvoří, se nacházelo sociální zařízení, kuchyně, místnost na praní, 
kterou mohli využívat i neubytovaní. Což má v Orgivě, tradičním útočišti různých 
„hippies“, nemalý význam. V přízemí, se vstupem přímo z nádvoří domu, se 
nacházela modlitebna s názvem masdžid as-Sábirín,308 sloužící k běžným i pátečním 
modlitbám, ale také k pořádání společných čtvrtečních dhikrů.

Derga, Orgiva, průhled ze vstupní haly do nádvoří.

308 Bohužel jsem se během pobytu nezeptal na význam tohoto názvu, přičemž k dispozici mám jen přepis „Mayid us-
Sabirin“. Předpokládám, že překlad by mohl znít „mešita hledajících, zkoumajících“, což by také odpovídalo smyslu 
členství v taríce.

93



Derga, Orgiva, mihráb modlitebny.

Čtvrteční dhikry však bylo možné, a po uzavření centra ani nebyla jiná možnost, 
pořádat v modlitebně nacházející se na pozemcích šajcha Umara v polích 
přibližně půl hodiny chůze z centra Orgivy. Zde jsem se dhikru také účastnil. Jde o 
prostou dvanáctibokou zděnou stavbu s dřevěnými nosníky a s dřevěnou 
jehlancovou střechou, o průměru přibližně devět metrů. Bez problémů může 
pojmout čtyřicet lidí. Kromě této modlitebny se na Umarově farmě ještě nachází 
s ní sousedící kuchyně se sociálním zařízením a posezením a samostatně stojící 
budova, kterou během mého pobytu obýval cAdburrahím se ženou a třemi dětmi. 
On pochází z Uzbekistánu a k taríce se dostal v Holandsku. Jeho žena je Španělka. 
Na farmě jsou pěstovány olivovníky, pomerančovníky, citrónovníky, je zde dostatek 
místa pro kempování, které někdy návštěvníci šajcha Umara využívají.309 Na 
začátku roku 2013 byla po několikaletém úsilí otevřena nová záwija (řádové 
centrum) u Orgivy v lokalitě nazývané Los Vitos. Nedlouho po jejím otevření ji a 
místní komunitu navštívil také šajch Hišám Kabbání.310

309 Během posledních let došlo na těchto pozemcích k další stavební činnosti.
310 Viz http://www.suflive.com/Spain_2013-188-s.html
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Čtvrtečních dhikrů se zúčastňují súfíjové, kteří žijí v Orgivě a nejbližším okolí, 
běžně ovšem přijíždějí účastníci i z Granady a podobně vzdálených míst. Dominují 
mezi nimi konvertité, nejčastěji Angličané, Němci a Španělé. Nejčastěji jde o lidi, 
které bychom nazvali intelektuály, jen menšina z nich pracuje manuálně.311 

Podobně jako na Ibize, i zde je pilně využíván společenský potenciál pravidelného 
dhikru. Zejména po jeho skončení (mnozí účastníci doráželi až po jeho začátku) se 
rozbíhaly živé debaty na nejrůznější témata. Většina účastníků se ostatně během 
týdne s nikým z ostatních členů taríqy nesetká. Samotný průběh dhikru, kterého 
se během mých pozorování účastnilo dvacet až třicet lidí, odpovídal obecným 
požadavkům haqqáníje na tento rituál. Od mně známého pojetí šajcha 
Saláhuddína se lišil pouze v určitých detailech týkajících se zejména melodie 
uplatňované v některých pasážích. 

Orgiva, modlitebna na pozemcích šajcha Umara.

311 Při rozhovorech, které jsem s informátory vedl, zde docházelo místy k velmi zajímavým „objevům“. Tak se mě například 
zeptal anglický architekt Ismácíl, seznámivší se s faktem, že jsem z České republiky: „Znáš Evu Jiřičnou?“ Já na to: 
„Samozřejmě, to je naše nejznámější architektka.“ Ismácíl na to: „S tou jsem léta pracoval v Londýně v projekční 
kanceláři.“ Načež následovalo vyprávění o zážitcích s touto „funny lady“.
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Popsal bych nyní podrobněji mé první setkání se šajchem Umarem. Mohu totiž 
díky němu ilustrovat určité aspekty fungování taríqy. Když jsem dorazil do Centra 
Mulay Hasan, nějakou dobu trvalo, než se objevil někdo, koho bych se mohl zeptat, 
kde šajcha nalézt. První se objevil nepěstěně zarostlý tmavý Španěl, nepochybně 
jeden z letitých místních hippies, který neměl o šajchovi žádné informace. Po 
nějaké chvíli se však objevil poněkud nekonveční Kuvajťan Assám312, který mne 
informoval, že šajch Umar do dergy moc nepřijde a dhikr se koná v „campu“. 
Vzhledem k tomu, že byl právě čtvrtek, vyzval nás, ať se s ním vydáme za městečko 
na zmíněné šajchovy pozemky, že tam pravděpodobně už bude. Když jsme dorazili 
na farmu, zřejmě poněkud nevhodně jsme vyrušili šajcha Umara uprostřed 
rozjímání v modlitebně.313 Byl bych dal přednost pomalejšímu seznamování, byli 
jsme ovšem vlečeni událostmi. Nálada se šajchu Umarovi příliš nezlepšila 
v okamžiku, kdy se dozvěděl (nebylo možné se tomuto přiznání v dané chvíli 
vyhnout), že nejsem naqšbandí, ale vědec, který chce o taríce napsat práci. Než 
jsem se tedy mohl stačit dozvědět něco o jeho názorech na duchovní cestu taríqy, 
na šajcha Názima a podobně, diskuse se stočila na smysl vysokého školství. Šajch 
Názim relativně často ve svých promluvách (suhba, sohbet) kritizuje vědu jako 
nositele pouze iluzorního poznání. Nebylo pro mě překvapením, že se šajch Umar 
tohoto východiska držel, poněkud mě však zaskočilo, že nebyl ochoten připustit 
jediný pozitivní aspekt mého snažení, například prohlubování povědomí o islámu 
ve společnosti neislámské. Všechny mé argumenty nakonec odmítal slovy „save 
your self“.314 Snad příliš pozdě jsem si uvědomil, že ačkoli nejsem člen taríqy, 
neměl bych odporovat šajchovi, zvlášť v přítomnosti jeho „podřízených“, 
cAdburrahíma a Assáma, kteří mu celou dobu horlivě přikyvovali. V rámci řádové 
etikety (adab) je nepřípustné, aby žáci taríqy vyjadřovali nesouhlas s názory nebo 
rozhodnutími šajcha, přičemž já jsem se nacházel de facto také v pozici žáka. 
Vyvolal jsem u šajcha svou „nevychovaností“ sice nechtěnou, skrývanou, ovšem 
přesto patrnou nevoli. Tento nepovedený začátek poznamenal náš vztah na celou 
dobu pobytu.315 Oba zmínění účastníci, kteří se mi nejprve jevili jako nekritičtí 

312 Assám právě vyšel ze sprch a dal se se mnou do řeči tak, jak právě byl, tedy opásaný pouze ručníkem. Vůbec mu při  
tom nevadilo, že se mnou byla má žena, což je chování, které by bylo v jeho zemi považováno za nepřijatelné.

313 Zdálo se mi, že poněkud ostentativně staví na odiv „duchovní nepřítomnost“. Trvalo nejméně deset minut, než se zdál  
být opravdu ochoten či schopen věnovat se návštěvě.

314 Nemohu popřít, že tváří v tvář problémům nejen s fnancováním vysokých škol v ČR mi jeho rada čas od času přichází 
na mysl.

315 Podobně jako jsem ustoupil já, rychle se podrobil i Assám, který měl jiný názor na přesný význam arabského nadpisu  
na knize, kterou měl šajch Umar otevřenu při našem příchodu a se kterou si pak celou dobu pohrával. Seděl jsem příliš  
daleko, než abych mohl arabský text přečíst, sázel bych však na Kuvajťana.
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přikyvovači, pak v nepřítomnosti šajcha byli ne snad otevřeně kritičtí k jeho 
názorům, avšak rozhodně mnohem otevřenější diskusi. 

Šajch Umar samozřejmě není v pozici Velkého šajcha Názima, který je skutečně 
nezpochybnitelnou autoritou ve všech ohledech. Byl jím nicméně zmocněn, aby 
reprezentoval jeho autoritu.V taríce existuje jasná, jednoduchá hierarchie, která 
nedovoluje jejím nižším článkům dokonce i diskutovat s těmi vyššími, pokud to 
tedy nebude jejich přáním. Samozřejmě však také může záležet na osobním 
přístupu daného šajcha. Šajchu Saláhuddínovi se při našich diskusích a stejně 
uctivě vznášených argumentech z mé strany nikdy neobjevil v obličeji ani stín 
pohoršení.316 Že osobnost šajcha Umara, který již dvakrát vykonal hadždž (pouť do 
Mekky), je komplikovaná, naznačuje informace o jeho sestupu v rámci zmíněné 
hierarchie. Na tomto případu mi šajch Saláhuddín vysvětloval princip kontroly ega 
členů taríqy Velkým šajchem Názimem. Šajch Umar měl být ještě před několika 
lety hlavním reprezentantem šajcha Názima (chalífou) pro celé území Španělska. 
Zřejmě však tato moc, ale případně i jiné důvody vedly k tomu, že Umarovi 
nepatřičně zesílilo předtím již dostatečně oslabené ego. Ego, které reprezentuje 
vše nežádoucí z pohledu ihsánu (perfekce věřícího), brání postupu na mystické 
cestě a při posilování má za následek regresi z již dosažených úrovní, které jsou 
podmínkou například právě pro vedení ostatních.317 Podle Saláhuddínových 
obrazných slov „má šajch Názim hůlku, kterou sráží k zemi ty, kdo nechali ego 
zvítězit“. Šajch Názim nahlédl, že vývoj šajcha Umara není v pořádku, a udělil mu 
lekci v podobě odebrání autority nad severní částí Španělska, která připadla 
šajchu Mahmúdovi, který působí v Madridu.318

316 I na mé působení ve vysokém školství se šajch Saláhuddín dívá s poněkud větším nadhledem: „Každý se musí nějak 
živit.“

317 Tyto úrovně představuji v kapitole Šajch a žák.
318 Tato informace je však již více než čtyři roky stará. Nemohu zaručit, že se od té doby situace nezměnila. V každém 

případě měl tento příběh primárně ilustrovat jak důležitost sebekontroly členů taríqy, tak všímavost šajcha Názima 
k jejímu nedůslednému využívání.
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Madrid

Tato kapitola bude nanejvýš stručná a to ze dvou důvodů. Zaprvé jsem v Madridu 
strávil s haqqáníjí pouze jeden večer,319 zadruhé většinu poznatků spojených 
s rituálem hadry, jíž jsem se zde zúčastnil, uvádím níže v příslušné kapitole. 
S šajchem Mahmúdem, který vede madridskou komunitu, jsem se seznámil již 
v únoru 2008 na Ibize, kam přijel navštívit šajcha Saláhuddína. Šlo o mladého, 
nejvýše čtyřicetiletého sympatického usměvavého muže původem z Libye. Oženil 
se s Mexičankou, spisovatelkou, která je také členkou taríqy a byla šajchem 
Názimem autorizována pro vedení modliteb a dhikru pro ženy ve Španělsku. 
V srpnu téhož roku jsem se po předchozí e-mailové komunikaci s jednou členkou 
řádu jménem Nuria dostavil podle jejích instrukcí do ulice Duque de Fernán 
Núñez 2 v centru Madridu. Na této adrese se nachází taoistické centrum,320 jehož 
skromné prostory si na daný večer haqqáníja pronajala. Vzhledem k neexistenci 
vlastního centra si komunita zvykla na tuto praxi, místa se mění a občas se dhikr 

koná i mimo Madrid.

Podle instrukcí měl být začátek v devět hodin večer. První súfí dorazil v devět 
dvacet. Během následujících dvaceti minut jsme však již byli všichni. Zhruba půl 
hodiny se volně rozprávělo, vtipkovalo, byl jsem představen komunitě šajchem 
Mahmúdem a měl tak postaráno o pozornost. Na rozdíl od předchozích dvou 
popisovaných komunit zde jednoznačně mezi účastníky převažovala španělská 
národnost. Pouze dva z celkově necelé třicítky přítomných nepocházeli ze 
Španělska. Tedy kromě šajcha Mahmúda. Naopak shodným rysem byla spíše 
intelektuální než manuální povaha zaměstnání většiny účastníků. Od učitelství, 
přes informační technologie po žurnalistiku. Na první pohled mě zaujal dress-
code žen. Žádná z přítomných žen neměla hidžáb v pravém slova smyslu. Šátky 
měly uvázany velmi volně tak, že byly dobře vidět vlasy, většina měla také velmi 
volné barevné šaty odhalující krk i předloktí, na nohách odhalených od kotníků 
dolů sandály či žabky. Bylo evidentní, že jde o normu, Šajch Mahmúd ani 
náznakem nic nenamítal.

319 Šlo o souběh příčin, který mi nedovolil prozkoumat dané prostředí více. V Madridu chybí, nebo alespoň v roce 2008 
ještě stále chybělo centrum taríqy, které by umožňovalo delší pobyt. Samozřejmě především proto, že mě kromě šajcha  
Mahmúda všichni viděli poprvé, nedostalo se mi žádné nabídky na setrvání v Madridu nebo v okolí u některého 
z účastníků. Vzhledem k tomu, že se život místní komunity realizuje v podstatě pouze formou pátečního dhikru či hadry, 
musel bych se do Madridu opět vracet až po týdnu, což příliš nevyhovovalo mým časovým možnostem.

320 Konkrétně Asociación Española Tao Yin.
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Po tomto úvodu se nejprve po omytí v koupelně centra přistoupilo k modlitbě 
salát al-maghrib. Chtěl jsem se jako obvykle uchýlit do kouta a dění pouze 
pozorovat. Šajch Mahmúd mi však mile, ovšem rozhodně přikázal, abych se 
k modlitbě připojil. Můj argument, že nejsem muslim, přešel mávnutím rukou. Tak 
jsem tedy zaujal místo v poslední řadě mužů a soustředěně vykonával patřičné 
tělesné úkony.321

Skupina haqqáníjů ze Španělska a Latinské Ameriky, Lefke. Uprostřed stojící šajch Umar z Orgivy.

Po modlitbě se rovnou přikročilo k vykonávání hadry. Ta je vlastně formou dhikru 

při zapojení tělesných pohybů, nicméně ji dhikrem podle mých zkušeností téměř 
nikdo nenazývá.322 Pod vedením šajcha Mahmúda jsme ze sebe, stojíce v kruhu po 
obvodu místnosti, vyráželi příslušné formule dhikru (zejména tahlíl, některá Boží 
jména, istighfár aj.)323 ve spojení s často ve velkém tempu prováděnými úklony a 

321 Toto soustředění pominulo v okamžiku, kdy jsem si se zděšením uvědomil, že mám od několikadenního řízení naboso 
chodidla černá jako uhel. Od té doby jsem z modlitby neměl nic a neustále myslel na to, že mohu být v očích žen 
modlících se za mnou vlastně fákač zanedbávající rituální očistu (ne všechny totiž musely zaregistrovat mé dohadování 
s Mahmúdem). Tuto příhodu uvádím samozřejmě především jako ilustraci těch nejméně očekávaných potíží a trapných 
okamžiků, které je možné při terénním výzkumu zažít.

322 Někdy se lze v literatuře setkat s termínem dhikr al-hadra.
323 Podrobněji k těmto rituálům a jejich prvkům v kapitole Rituální elementy náboženské praxe.
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opětným napřimováním. Po téměř hodině tohoto cvičení, kdy jedině já jsem měl 
viditelné problémy s dýcháním v pětatřicetistupňovém horku, rituál skončil a my 
se ještě, po kázání šajcha, na hodinu a půl vrátili ke konverzaci. S některými 
v danou chvíli nepřítomnými členy této komunity jsem se měl setkat až o rok 
později v Lefke na Kypru.

Srdce taríqy, severokyperské Lefke

Skutečné centrum taríqy se nalézá v malém severokyperském městečku Lefke. 
Zde totiž žije Velký šajch Názim, narodivší se v jihokyperské Larnace. Vlastní zde 
menší komplex domů s pozemky. Tento komplex se skládá z vlastního domu šajcha 
s nádvořím, ke kterému přiléhá menší budova s několika pokoji pro hosty, 
skladem a kuchyní a mešita. Součástí zahrady, sevřené těmito dvěma budovami, je 
dále vzdušná jídelna s kuchyňkou a sociální zařízení.

Lefke, Severokyperská turecká republika, centrum taríqy (derga) naqšbandíje haqqáníje.
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Lefke, Severokyperská turecká republika, centrum taríqy (derga) naqšbandíje haqqáníje, přibližné schéma 
komplexu nezohledňující zcela skutečné proporce jednotlivých částí.

Povinností každého člena taríqy, tedy alespoň pokud myslí vážně svou snahu o 
duchovní rozvoj a postup na mystické cestě, je navštěvovat svého šajcha tak často, 
jak je to jen možné. Opakovaným setkáváním s šajchem je posilováno duchovní 
spojení mezi ním a žákem (rábita), které je nezbytné pro získávání specifckých 
náboženských zkušeností a poznání. Z tohoto důvodu je v podstatě celý rok 
v derze velmi živo. Zvláště od doby, kdy šajch Názim (*1922) kvůli pokročilému 
věku přestal podnikat dříve pravidelné zahraniční cesty,324 přijíždí za ním do Lefke 
větší množství žáků z celého světa. Zejména v letních měsících, v době dovolených, 
kdy jsem zde pobýval i já,325 provoz v derze velmi zhoustne. Mezi národnosti, které 
jsem při svém pobytu napočítal mezi přítomnými, tak patřili Turci, Němci, Italové, 
Angličané, Pákistánci (velké zastoupení naturalizovaných britských Pákistánců), 
Indové, Slováci, Španělé, Francouzi, Finové, Rumuni, Argentinci, Kanaďané, 
Ománci, Uzbekové, Kosovci, Belgičané, Malajci. Na následujících řádcích proto 
představím zákonitosti chodu národnostně rozmanitého společenství v zázemí 
dergy spolu s jistými postřehy týkajícími se jak čistě náboženské praxe, tak života 

324 Šajch Názim neopouští Kypr již od roku 2001. 
325 17.7. – 28.7.2009
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zdejší komunity obecně. Dále představím typologii členů taríqy z hlediska jejich 
přístupu k nauce, která vznikla na základě pozorování a rozhovorů v Lefke.

Každodenní náboženská praxe súfíjů v Lefke

Životní či denní rytmus komunity je jednoznačně určován náboženskými 
povinnostmi. Jen máloco dokáže narušit denní režim primárně vymezený pěti 
povinnými modlitbami.326 Pouze jednou jsem byl svědkem toho, že bylo pozdrženo 
provádění modlitby, konkrétně salát al-maghrib. A to když súfíjové v mešitě 
sledovali na notebooku on-line promluvu (suhba, sohbet) šajcha Názima. Tyto 
základní mantinely jsou rozšiřovány o již méně striktně časově vymezené konání 
rituálů dhikru a hadry,327 dále o přednášky (suhba) šajcha Názima či případně 
jiných autorit řádu a individuálně, v různých časech prováděné denní duchovní 
cvičení žáků taríqy. Zvláštním dnem v týdnu je pak ze známých důvodů pátek.328

Den začíná modlitbou salát al-fadžr, která se koná ještě před rozedněním a je také 
nejdelší. Mešita slouží v noci zároveň jako noclehárna, nějaký čas tedy trvá, než 
jsou poklizeny všechny přikrývky a spacáky. Ženy se této první modlitby neúčastní 
v mešitě, kde je jim jinak vymezeno první patro, které je však přes noc také určené 
ke spaní mužům. Oprávněně se totiž počítá s možností, že ne všichni k modlitbě 
vstanou a místo uvolní.329 Po skončení modlitby jdou přítomní opět spát, nejdéle 
po deváté hodině je však třeba všechny spáče probudit a prostory mešity znovu 
náležitě připravit na náboženský provoz. Do regálů jsou složeny polštáře a 
přikrývky, zavazadla, luxují se koberce, utírá se prach. Z prostoru světského se 
stává opět prostor sakrální. Úklid obvykle trvá přibližně dvě hodiny, do doby 
polední modlitby salát az-zuhr většina přítomných stihne sprchu, snídani v jídelně 
a také osobní dobrovolné modlitby či dhikr.330

326 V arabštině salát, v turečtině namaz.
327 Viz kapitolu Rituální elementy náboženské praxe.
328 Pátek je v rámci islámské tradice dnem kongregačních modliteb (salát al-džumca), které mají kromě jiného posilovat 

společnou identitu muslimských komunit i muslimů obecně. Koná se po poledni v čase běžné denní modlitby salát az-

zuhr a předchází jí kázání (chutba) duchovní autority (imám).
329 Člověk musí být skutečně motivovaný, aby poté, co zvláště v letním období kvůli vysokým teplotám usíná až kolem 

jedné či druhé hodiny v noci, po dvou či třech hodinách znovu vstal a s příslušnou koncentrací náležitě vykonal tuto 
modlitbu. Nerad přiznávám, že tato modlitba nepatřila z mé strany k těm nejnavštěvovanějším. Totéž však lze říci o 
súfíjech, kteří místo v mešitě přespávali v Guesthousu pět minut chůze od dergy.

330 Turecky zikir.
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Súfsmus 21. století. Žáci taríqy sledují v lefské modlitebně přímý přenos promluvy Názima al-Haqqáního 
na notebooku položeném na šajchově křesle. Velký šajch je v tu chvíli vzdálen pouhých několik desítek 
metrů, kvůli jeho zdravotnímu stavu je projev přenášen on-line z jeho pokoje.

Druhým podstatným orientačním bodem dne je samozřejmě salát az-zuhr 

uprostřed dne. Po něm následuje mezi polednem a západem slunce modlitba salát  

al-casr. Nejčastěji před ní, ale také až po jejím skončení je na programu suhba či 
sohbet (přednáška) šajcha Názima.331 Protože byl ale během mého pobytu v Lefke 
přítomen také Názimův zeť, chalífa v USA a velmi pravděpodobný nástupce v čele 
taríqy šajch Hišám, zhostil se většiny z nich právě on.332 Sohbety šajcha Názima, 
kromě těch pátečních, se v posledních letech realizují zpravidla v jeho pokoji, do 
mešity se přenášejí pomocí internetu. 

331 V pátek dříve, v 10:45. Žáci používají obě varianty přepisu a výslovnosti, možná spíše častěji sohbet. Ačkoli by bylo jistě 
správnější uvádět v textu slovo suhba, pro daleko pohodlnější skloňování volím místy druhou variantu.

332 Šajch nicméně během mého pobytu také některé sohbety realizoval. Například v pátek po kongregační modlitbě. 
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Suhba šajcha Hišáma Kabbáního v mešitě haqqáníje v Lefke.

V rámci těchto přednášek, trvajících obvykle mezi čtyřiceti a šedesáti minutami, 
jsou žákům vysvětlovány různé elementy a principy duchovní nauky taríqy, 
připomínány nároky, které jsou na žáka kladeny a podobně. Přednášky se konají 
v mešitě, vždy je nejprve třeba počkat, než je připravena příslušná technika, díky 
které je sezení vysíláno on-line.333 Nejprve je tedy pronesena řeč, po jejím 
skončení (někdy i v průběhu) obvykle následují dotazy zúčastněných žáků. Pokud 
je daná otázka osobnějšího charakteru, šajch odkáže žáka na pozdější soukromou 
rozmluvu. Po zodpovězení otázek žáci přistupují k šajchovi, aby skrze políbení 
ruky potvrzovali a posilovali ustavené pouto s ním. Šajch žehná přítomným a 
odchází. Pokud mohu soudit podle prožitých přednášek, jejich náplň je v podstatě 
opakováním mnohokrát řečeného a napsaného.334 Přítomní žáci se tedy spíše 
výjimečně setkají se zcela novými informacemi. Cena sohbetů však kromě obsahu 
333 Na stránkách http://www.suflive.com/, které zároveň slouží jako archiv.
334 Viz například sebrané sohbety šajcha Názima v al-Haqqani, N.A. (2002-2007): Liberating the Soul: A Guide for Spiritual  

Growth. Volumes 1-6. Washington: Islamic Supreme Council of America, nebo knihy šajcha Hišáma Kabbáního.
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jako takového spočívá také v autenticitě sdělovaného. Navíc, dalším významem 
pojmu suhba je duchovní pouto mezi šajchem a žákem, k jehož opětovnému 
navazování či posilování dochází během fyzické blízkosti v rámci přednášky.335 

Nakonec, ačkoliv je princip či norma určující zpracování tématu v rámci duchovní 
nauky všeobecně známá a zažitá, lze jeho vhodným výběrem reagovat na aktuální 
události.336 Šajch Hišám tak ve svých suhbách akcentoval především otázky 
autorizace Velkého šajcha taríqy, jedinečné charakteristiky autorit taríqy, řádovou 
etiketu, jejímž podstatným prvkem je poslušnost vůči rozhodnutím Velkého šajcha, 
vyprávěl také příběhy ilustrující lásku a oddanost k autoritě.337 Vzhledem 
k pokročilému věku šajcha Názima a jeho nepříliš dobrému zdravotnímu stavu byl 
výběr témat logický.338

Po západu slunce přichází čas modlitby salát al-maghrib a nedlouho po ní poslední 
salát al-cišá’. Ihned po skončení druhé ze jmenovaných modliteb se před jídelnou 
utvoří fronta strávníků. Kuchař, kterému jeho roli určuje šajch,339 j iž 
s několikahodinovým předstihem pracoval na večeři, která i vzhledem k počtu 
přítomných (50-70) není nijak sofstikovaná. Skládá se obvykle ze zeleninové 
omáčky, občas s kousky masa (jehněčího a kozího) a střídavě rýže a těstovin. 

335 Více v kapitole Suhba
336 Jako příklad se zde nabízí suhba šajcha Názima z 6.6.2010, editorem stránek nazvaná „We Were Not Created to Kick a 

Ball Around“. Šajch v ní konstatuje, jako již mnohokrát předtím, morální úpadek v islámských zemích, jejichž vlády by 
se měly starat o to, aby se lidé soustředili především na náboženství, spíše než podporovat pokleslé formy zábavy.  
Aktualizuje v tomto případě danou kritiku poukazem na nepatřičnou pozornost, jíž se dostává právě vypukajícímu 
mistrovství světa ve fotbale. Dostupné na http://www.suflive.com/We_Were_Not_Created_to_Kick_a_Ball_Around-
2488.html

337 Jeden takový příběh, se kterým jsem se dosud nesetkal, nyní uvedu. Jeho smyslem je jednak ilustrovat moc přátelství a 
oddanosti, jednak nutnost překonávat protivenství na cestě k Prorokovi: Na útěku z Mekky se prorok Muhammad 
s Abú Bakrem schovali do jeskyně. Prorok byl unaven a tak si lehl, hlavou spočívaje na stehnu Abú Bakra. Ten se ani  
nepohnul, aby Muhammada nerušil ve spánku. V zakrytém vchodu do jeskyně ovšem byla díra a v ní si najednou Abú 
Bakr všimnul hada. Aby Muhammadovi nemohl ublížit, Abú Bakr volnou nohou pohnul tak, aby zakryla díru. Had,  
namísto aby vstup vzdal, začal pomalu polykat nohu a soukal se tak do nitra jeskyně. Abú Bakrovi to působilo velkou 
bolest, ovšem neodvažoval se z velkého přátelství pohnout. Had pokračoval v polykání a Abú Bakr se rozvzlykal, ne 
bolestí, ale ze strachu, že had vleze dovnitř a Muhammadovi ublíží. Slzy kanuly Muhammadovi na tvář a to jej  
probudilo. Když zjistil situaci, řekl Abú Bakrovi, aby odtáhl nohu. Had pustil nohu ze sevření. Prorok se hada zeptal, 
proč chtěl ublížit Abú Bakrovi. Na to had opáčil, že nechtěl ubližovat. Bohem mu byla slíbena návštěva Proroka a on že 
jej tedy chtěl vidět. Abú Bakr mu ale zatarasil cestu a tak polykání jeho nohy bylo jedinou možností, jak se za Prorokem 
dostat. Po vysvětlení se začal obtáčet kolem Muhammada, až jej celého pokryl. V tu chvíli Prorok řekl: „Tvé přání bylo 
splněno.“ A had naráz zmizel.

338 V době vydání této knihy, v roce 2013, se zdá být Kabbáního nástupnictví v čele taríqy již téměř hotovou věcí.
339 Během mého pobytu se vystřídali dva. Druhým v pořadí byl Kosovec cAbdulghanní, který projevil výrazný kuchařský 

talent a nejen u mě si tím získal velkou oblibu.
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Jídelna nepojme všechny přítomné, s jídlem se posedává, kde se dá. Jde 
bezesporu o nejveselejší a nejhlučnější část dne. 

Po večeři přichází na řadu rituál hadry. Vždy ve čtvrtek se v tuto dobu namísto 
hadry, jejíž průběh je do značné míry improvizovaný, koná společný dhikr, jehož 
struktura je naopak poměrně striktně formalizovaná.340 Za určitých okolností, jako 
byl za mého pobytu například příjezd skupiny Malajců, dojde k realizaci 
společného dhikru i v jiný den než ve čtvrtek. Hadra a společný dhikr jsou zdrojem 
osvěžující, pospolité atmosféry, jistým způsobem odlišné od zbývajících částí dne. I 
když je třeba dodat, že ne každý súfí nachází v těchto rituálech viditelné 
uspokojení. Vždy bylo možné u některých účastníků pozorovat menší koncentraci 
či zaujetí. Tyto rituály obvykle končí okolo půlnoci. Ženy, které při nich, stejně jako 
v případě modliteb, zaujaly místo v horním patře mešity, odcházejí, aby uvolnily 
místo na spaní, které si jdou muži ihned s předstihem připravit. Život pak utichá 
až mezi jednou a druhou hodinou, kdy se pak nocí ozývá již jen tlumený 
dhikrulláh,341 kterým se někteří nocležníci připravují na spánek. Denní cyklus se 
uzavírá, aby se na druhý den otevřel podle totožného vzoru.

Na dodržování náboženské praxe z hlediska správného času, ale i formy, která 
zahrnuje například i jisté hierarchii odpovídající rozmístění účastníků při rituálu, 
dohlížel zejména kyperský Turek, přibližně padesátiletý Ahmet. Ten, jako jakýsi 
správce dergy, také rozděloval denní práce mezi jednotlivé žáky, začátečníky. Tou je 
zametání, vytírání, mytí nádobí, obecně uklízení prostor dergy, pletí záhonů a 
podobně. Práce hraje v nauce taríqy důležitou roli, obecně slouží ke kultivaci 
osobnosti žáka, také má svůj specifcký význam jako projev podřízenosti vůli 
šajcha, který ji zadává. Práce vykonávaná v derze má podle žáků také ten smysl, že 
otevírá cestu k získání požehnání od šajcha (baraka).342 Ahmet, v zeleném turbanu, 
falových šatech a s rukou probírající tasbíh (růženec) neustále za zády, není právě 
oblíbený. Mezi súfíji se šušká o tom, že nějakým způsobem bohatne z provozu 
dergy (funguje zde několik krámků s knihami, oděvy, tasbíhy a jiným zbožím, vše s 
„pečetí“ šajcha), vyčítají mu, že se v nepřítomnosti šajcha Názima snaží necitlivě 

340 Viz kapitola Dhikr.
341 V tomto kontextu individuální akt odevzdání se či podrobení se Bohu, jeho připomínání různými způsoby.
342 Práci vykonávali téměř výhradně mladší žáci na nejnižších stupních komunitní hierarchie. Neviděl jsem například ani  

jedinkrát, že by starší muži nebo „nižší“, lokální šajchové, vykonávali nějakou práci v derze. Pokud na náboženské 
rovině je deklarována rovnost („všichni jsme začátečníci“, kromě šajcha Názima), v práci evidentně hierarchie existuje. 
Vzhledem k často zdůrazňované očistné funkci manuální práce šlo o překvapivé zjištění.
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vystupovat jako „šéf“ a podobně.343 Mohu zde předeslat, že mezilidské vztahy v 
dané, z větší části průběžně personálně obměňované komunitě, nejsou rozhodně 
idylické. Kontroverzní postava Ahmeta byla prvním symptomem, kterého jsem si 
povšiml.

Případná práce udělená buď přímo šajchem Názimem nebo prostřednictvím 
Ahmeta či jiných významnějších členů komunity, nemusí být omezena na 
dopolední hodiny. Nejzaměstnanější súfí, Ismácíl z Rumunska, trávil vytíráním, 
zametáním, zaléváním květin, pletím a podobně v derze celé dny.344 Tato podřízená 
role mu činila evidentní potěšení. Kromě práce v derze se nabízely i další mimo ni. 
Šajch Hišám, zeť Názimův, vlastní v jiné části Lefke dům, kam někteří žáci 
z příkazu šajcha odcházeli pracovat. Já osobně jsem dva dny strávil v kopcích nad 
pobřežím kopáním děr v kamenité zemi a následným betonováním sloupů pro 
plot ohraničující průběžně zúrodňovaná pole pro pěstování slunečnic a dalších 
plodin. Toto budování organizoval Sádiq, čtyřicetiletý Turek, originální pohotový 
člověk s bystrým postřehem, zanícený věřící, zároveň však v určitých ohledech 
jakési „zlobivé dítě“ taríqy. Osobně jsem tuto výlučnost, spočívající především ve 
velmi častém vtipkování a relativně odvážném glosování dění v taríce a komunitě, 
vřele uvítal.345 Domnívám se, že jsem mohl skrze tento otevřený přístup získat 

343 Pomineme-li fakt, že tyto řeči představují jeden ze zásadních prohřešků proti řádové etice (pomlouvání), mají podle 
mých pozorování racionální jádro. Ahmet nemá přirozenou autoritu, touhu po ní ovšem špatně skrývá. Jeho poněkud  
nepatřičnou horlivost při regulování „zasedacího pořádku“ při dhikru musel několikrát mírnit přítomný šajch Hišám. 
Dokázal s velkou přezíravostí mluvit i se staršími členy. V přítomnosti šajcha Názima však pravidelně „měknul“. Mně 
osobně se zdál až příliš vážný na to, aby byl dobrým člověkem. Podle jistých indicií jsem učinil závěr, že není příliš  
inteligentní, o to víc se snaží vystupovat vážně a přísně. Což je častý přístup nepříliš chytrých a zároveň ambiciózních  
lidí. Nabízí se v tomto případě zmínit výrok šajcha Názima: „hloupí do nebe nepřijdou“. Nemají totiž schopnost 
seberefexe, která je nutná k odhalování vlastních špatných vlastností a jejich následné eliminaci.

344 K islámu se poprvé dostal blíže před pěti lety ve Španělsku díky jednomu známému. Přímo k taríce jej přivábil 
kontroverzní šajch Sulajmán z Cáceres. Šahádu pronesl pod vedením Sulajmána po jakémsi večírku, jehož hlavní 
náplní byla konzumace ayahuascy. Tato šaháda pak potřebovala, jak říkal, opravit, k čemuž došlo přímo u šajcha Názima.

345 Se Sádiqem se člověk opravdu nenudil. Při večerním rozprávění o důležitosti práce a také hříšnosti povídá  
přítomnému italskému žáku: „…vzbudí tě na fadžr. Tam tě Ahmet uspí svým lá iláha illá ‘láh, ty si lehneš a začne se ti 
zdát o krásné přicházející mladé ženě, ta ti začne svlíkat kalhoty…a v tom tebou trhnu, probudím tě, čímž tě zachráním 
před harám [zakázaným], a pojedeme na kopec do práce.“ V jiné debatě, když kamerunský Pařížan Sirádžuddín 
zdůrazňoval (podle jedné přednášky šajcha Názima) důležitost a prospěšnost používání arabského pozdravu salám 

alajkum, reagoval Sádiq: „Hm, jenže salám alajkum se dá říct taky tak, že se za tím schová „jdi do prdele.“ Jako v každé 
kultuře, i zde jsou ženy častým tématem rozhovorů mezi muži. Sirádžuddín například nedlouho po debatě o 
nepřípustnosti vnějších projevů hněvu a nutnosti „vybuchovat“ pouze uvnitř, zmínil s patrnou závistí jakési milenecké 
vzdychání v Guesthousu z předchozího večera. Sádiq reagoval: „To je přesně ten okamžik, kdy musíš vybuchnout 
uvnitř…ale také explodovat ven skrze ten tvůj nástroj.“ Tyto uvedené příklady snad mohou na první pohled vypadat 
vulgárně. Kromě toho, že by je bylo jistě možné vykládat jako důkaz poněkud přemrštěného zaujetí sexualitou (bylo by 
možné uvést řadu dalších příkladů), však dokladují schopnost přiznat s pochopením lidskou nedokonalost, bez 
pokrytectví konstatovat rozdíl mezi teoretickou naukou a reálným životem.
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hlubší vhled do místního prostředí i určitých prvků nauky haqqáníje. Tento 
přístup, který by snad bylo možné nazvat liberální, byl v ostrém kontrastu k jakési 
až ostentativní vážnosti větší části členů komunity. Snad i díky tomu, že v mládí žil  
a studoval v Německu,346 nebojí se přistupovat kriticky a případně inovativně jak 
k náboženským otázkám, tak k těm společenským. Kritizoval například právě onu 
na odiv stavěnou vážnost a náboženskou horlivost. Jeho slovy: „Dělej vše naopak, 
než ti radí tvé ego. Ti, co svůj čas neustále tráví v derze, se tím neřídí. Ego jim říká: 
‘budeš vypadat zbožně, když budeš celý den v mešitě dělat dhikrulláh‘. A tak tam 
dřepí a v skrytu duše doufají, že přijde šajch Názim a ocení jejich zanícení.“

Žáci taríqy netrpělivě očekávájí svého Velkého šajcha.

346 Konkrétně v Chamu. Do Německa odešel s rodinou jako malé dítě, jako dospělý se vrátil zpět do Turecka, na Kypru byl 
v době výzkumu 3,5 roku. Žije nedaleko zmíněných budovaných polí ve skromném domě ze dřeva a jílu s německou 
manželkou a dvěma malými dětmi. Z Německa si zřejmě přivezl i jisté nároky na důkladnost. Jako velmi zábavný jsem 
ocenil moment, kdy při betonování jednoho ze sloupů sice v žertovném tónu, ovšem důrazně vyčinil Mustafovi, který se 
chtěl již přesunout k dalšímu sloupu: „To jste přesně vy, Turci, pořád samé dost (yeterli) a dobrý (iyi) a nic nechcete 
udělat pořádně a pak to tak dopadá.“ A do toho se oháněl lopatou a dodělával, co už podle Mustafy bylo iyi.
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Vzhledem ke svému věku a zřejmé únavě šajch Názim přichází do mešity zpravidla 
jen v pátek a někdy na společný dhikr.347 Na večerní modlitbu ovšem s vybraným 
doprovodem vyrážel vozem na mně neznámé místo.348 To je také jediná zaručená 
denní doba, kdy mohou v posledních letech přítomní súfíjové spatřit svého šajcha. 
Život komunity zde má tři přirozená centra. Mešitu, jídelnu a prostor před 
Názimovým domem, kde lze téměř vždy očekávat nějakého člena taríqy, 
postávajícího a doufajícího, že šajch Názim alespoň vyhlédne z okna. Koncentrace 
žáků se zde pak zvyšuje právě před večerní modlitbou.

Šajch Názim po vyjití z domu, zatímco čeká na vůz, usedne na přiravené křeslo a 
věnuje se žákům. Uděluje požehnání, udílí rady či úkoly, přijímá opakovaný hold a 
podobně. Je v těchto chvílích obvykle usměvavý a vstřícný, jeho pohled je 
nicméně až nepříjemně pronikavý, zkoumavý.349 Níže v kapitolách o metodologii 
mystické cesty haqqáníje podrobněji vysvětluji, proč má fyzická blízkost a nejlépe 
přímo fyzický kontakt se šajchem pro žáky takový význam. Jak jsem již uvedl výše, 
pro úspěch na mystické cestě musí žák vytvořit pevnou duchovní vazbu se svým 
šajchem (rábita). Ta se na úplném počátku neobejde bez fyzického kontaktu, 
později její síla a potenciál závisí především na schopnosti žáka vytvářet a udržovat 
v srdci duchovní obraz svého šajcha. Avšak čím menší jsou duchovní schopnosti 
žáka, tím více k efektivnímu vytváření vnitřního obrazu šajcha potřebuje obraz 
fyzický. Proto také, vedle prozaičtějšího cíle, kterým je bezprostřední získání 
požehnání (baraka), ona snaha alespoň spatřit šajcha. Toto snažení zásadním 
způsobem přispívá k charakteru popisovaného denního rytmu komunity. Šajch 
Názim je bezesporu hlavním tématem hovorů. Až obsesi se blíží neustálé probírání 
toho, kdo, kdy, kde, za jakých okolností viděl šajcha, co ten mu řekl, jaký úkol mu 
dal, jak se na něho podíval a podobně.

347 Ještě před několika lety jej samozřejmě bylo možné potkat v derze pravidelně několikrát denně. Tyto „výlety“ z vlastního 
domu jsou však pro něj v posledních letech až příliš náročné. Vždy jej přirozeně obklopí všichni přítomní, dožadují se 
kontaktu s ním, pokládají mu množství dotazů atd.

348 Bylo mi řečeno, že nejprve navštíví hrob své ženy na místním hřbitově, poté se má modlit kdesi v blízkých kopcích, kde 
má výhled na moře. Přesné místo ani smysl mi ovšem vysvětleny nebyly.

349 O efektu, jaký vyvolává jeho vzhled a vystupování, se ještě zmiňuji v kapitole Duchovní principy, procesy, techniky 
(Tasawwur).
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Šajch Názim sedí v křesle před svým domem a věnuje se svým následovníkům.

Typologie členů z hlediska jejich přístupu k nauce taríqy

Tato typologie představující výsledek analýzy postojů žáků taríqy k duchovní 
nauce haqqáníje a individuálního vnímání jejího významu, je primárně výsledkem 
rozhovorů a pozorování, které jsem realizoval během pobytu v Lefke. Je 
přirozeným doplněním výše uvedené typologie odrážející zázemí a cestu k taríce 
jednotlivých členů. Její jednotlivé články je ovšem třeba chápat jako ideální typy. 
Charakteristiky jim vlastní se mohou v konkrétních případech do jisté míry 
prolínat.350

350 Také je třeba zdůraznit, že derga v Lefke je pro většinu účastníků do jisté míry nepřirozeným prostředím, které na ně 
vyvíjí značný tlak. Zde v centru je jistě zapotřebí větší odvahy k projevení nonkonformnosti. Lze předpokládat, že 
pozorování a rozhovory s dotčenými informátory by mohly vyznít odlišněji v jejich domácích komunitách. Mohl by se 
tak proměnit celkový poměr mezi jednotlivými typy, který v tomto případě při vzorku čtrnácti informátorů činil 1: 1: 
1,33: 1,33.
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1) Skupina „nekritických“

A) Pozitivní
B) Negativní

2) Skupina „kritických“

A) Konzervativní
B) Liberální

Skupina (1) obecně zahrnuje ty členy taríqy, kteří se komfortně cítí pouze 
v prostředí defnovaném jednoznačně určitou, pevně danou naukou. Tuto nauku, 
její obecnější principy i konkrétnější normy artikuluje nezpochybnitelnou 
autoritou obdařená postava, jíž je samozřejmě šajch Názim. Podřízení se této 
autoritě osvobozuje, přináší jednoznačné pravdy o realitě, usnadňuje orientaci ve 
světě. Tito lidé jen s minimální refexí opakují, hájí a propagují názory autority.

Typ (1-A) je tím, který jen málo konstruktivně přemýšlí o tom, co je mu šajchem 
sdělováno, má silnou tendenci chápat sdělované doslovně, je poněkud necitlivý 
k metaforám a podobně, je nicméně přístupný diskusi a toleruje i alternativní 
výklady prvků nauky. Sám si vlastní pojetí určitých prvků či idejí souvisejících 
s naukou dovoluje pouze v případě, že již nebyly výslovně interpretovány šajchem. 
Spíše reprodukuje, osobité interpretace není zpravidla schopen. Ideálem je mu 
dělat vše jako šajch, napodobovat jej ve všech ohledech.351 Je spíše veselé povahy, 
nekonfiktní, respektuje jinakost. Proto jej označuji za „pozitivního“, východiskem 
jeho nahlížení na okolní svět není opozice či negace.352

Typ (1-B) sdílí s předchozím většinu uvedených charakteristik. Na rozdíl od něho 
však přímo odsuzuje alternativní výklady nauky i odlišné duchovní cesty obecně. 

351 Pokud tedy například ví, že šajch nevykoná modlitbu, aniž by si předtím v rámci rituální očisty vyčitil zuby miswákem, 
dodržuje důsledně tuto praxi. Miswák je tradiční muslimskou alternativou ke kartáčku s pastou na zuby. Jeho používání 
je, v náboženské rovině, odvozeno z praxe samotného proroka Muhammada. Jde o větvičky nebo kořeny rostliny 
Salvadora Persica, která obsahuje antimikrobiální látky.

352 Jako typický příklad bych mohl uvést konvertitu cAlího, Tatara žijícího na vesnici na Urale, kam se na příkaz šajcha 
odstěhoval z Moskvy. Veselý chlapík, vstřícný k jiným kulturám i náboženstvím, ovšem velmi striktní a důsledný, pokud 
jde o uplatňování Názimových pouček v jeho osobním životě. Bez náznaku kritického myšlení reprodukuje jeho 
myšlenky při každé jen trochu vhodné příležitosti. Jiným příkladem je Sirádžuddín, mladý kamerunský přistěhovalec 
do Paříže, který je zároveň dobrou ukázkou prolínání charakteristik jednotlivých typů, na které jsem výše upozorňoval.  
Na jednu stranu „liberál“ v otázce určitých norem šarícy, na stranu druhou pohotově „papouškující“ Názimovy výroky o 
islámu neznajícím demokracii a podobně.
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Haqqáníja je jedinou autentickou taríqou, vše ostatní je přinejmenším irelevantní, 
ještě spíše však odsouzeníhodné. Je spíše zasmušilý, málo přístupný legraci, která 
je v jeho očích nedůstojná. Velmi si potrpí na vnější znaky příslušnosti k taríce 
(oděv, tacwídh apod.) a je dosti kritický k chování, které se podle jeho náhledu 
neslučuje s životním způsobem súfího. Do této oblasti ovšem spadají například i 
mnohá témata hovorů, která nepovažuje za dostatečně „islámská“. Pohrdá 
jinověrci.353 Proto jej označuji za „negativního“, důležitou roli v jeho identitě jako 
člena taríqy hraje negace, opozice vůči alternativním životním stylům či 
konkurenčním světonázorům. Jeho přítomnost v taríce je vlastně paradoxní. 
Disponuje totiž charakteristikami (které se samozřejmě dílem objevují i u 
ostatních typů, kde však nejsou tak koncentrované), které jej vzhledem k existenci 
relativně náročné řádové etiky vlastně musejí diskvalifkovat jako usilujícího o 
postup na mystické cestě.354

Žáci tvořící skupinu (2) se neliší od předcházejících v tom, že souzní s naukou 
formulovanou šajchem, pokládají ji za autentickou a pro jejich život prospěšnou, 
propagují ji. Jsou také šajchovi oddáni a dobrovolně se mu jako nezpochybnitelné 
autoritě podřizují. Na rozdíl od první skupiny se však nespokojují s doslovným 
výkladem, k učení přistupují konstruktivně, snaží se z něho vytěžit něco osobního, 
více rozvažují, interpretují, jsou schopni více či méně hluboké seberefexe 
v souvislosti s různými články nauky, které se jich dotýkají.

Typ (2-A) plní, stejně jako předchozí typy, veškeré požadavky, které na něj 
duchovní cesta uvaluje. Pokládá všechny články nauky za důležité, některé ovšem 
považuje z hlediska vlastního duchovního vývoje za užitečnější. Zvláště u nich si 
pak nevystačí s doslovným zprostředkovaným výkladem, přistupuje k introspekci, 
snaží se do hloubky analyzovat efekt, který na něho jednotlivé rituály či ideje mají 
a zvažuje, jak jich dále využít.355 Dokáže zobecňovat principy obsažené v nauce a 

353 Tento typ žáka taríqy nedokáže při rozhovoru s jinověrcem zastřít jisté znechucení. Zatímco u ostatních typů jsem se 
setkal se vstřícností či pochopením, vrcholem dobromyslnosti u typu (1-B) byla poznámka „not yet“ následující po 
mém přiznání, že nejsem muslim. Tato poznámka, popravdě dosti únavná s rostoucím počtem opakování, je nicméně 
součástí rétorického arzenálu i u ostatních typů, kde však postrádá ono výrazné nesouhlasné podbarvení.

354 Jde samozřejmě o čistou spekulaci, ale u zástupců tohoto typu lze jen težko předpokládat budoucí eliminaci všech 
vlastností, které nauka chápe jako překážku na cestě k pravému poznání. Tyto vlastnosti představuje kapitola Šajch a 
žák.

355 Jako jeden z příkladů mohu uvést postavu Ahmeda cÍsy z Patagonie, který je v taríce přes šest let. Dostal se k ní i díky 
své profesi psychologa, kdy se, jak uvedl, zaměřoval na v západním prostředí méně tradiční postupy a techniky. Ihned 
poté, co zjistil mou národnost, vyhrkl, zda znám Stanislava Grofa, jednoho z předních (i když dosti kontroverzních) 
světových psychiatrů a nadšeně vyprávěl, jak se s ním setkal na jakési konferenci ve Spojených státech. Z rozhovoru 
s ním vyplynulo, že i díky svému vzdělání na duchovní nauce taríqy oceňuje její terapeutické účinky, všímá si možných  
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aplikovat je i mimo kontext taríqy. „Konzervativním“ jej nazývám proto, že 
v přístupu k různým prvkům nauky nepostupuje selektivně, pokládá za nutné její 
komplexní přijetí a využití.356

Typ (2-B) si z nauky vybírá pouze ty prvky, které považuje pro svůj duchovní rozvoj 
za přínosné. Nepovažuje za bezvýhradně nutné věřit doslova všemu, co prohlásí 
šajch či jiná autorita řádu. Má tendenci, a v tom se shoduje s předchozím typem, 
chápat šajchovy výroky primárně jako metafory, snaží se v nich odhalovat určité 
symbolické významy. Nevnímá jako zásadní prohřešek, pokud nedodržuje všechny 
povinné modlitby a podobně. Nevidí v tom překážku na cestě ke spáse. Jeho 
častým argumentem je, že podstatné je, nakolik súfí svým jednáním a smýšlením 
naplňuje etiku taríqy a islámu obecně. Bohoslužba má být realizována pouze za 
předpokladu, že je v dané chvíli „k dispozici“ zcela upřímný záměr a potřebná 
koncentrace. Mechanické odbývání modlitby pod společenským tlakem je 
k ničemu.357

Z uvedené typologie vyplývá, že žáky taríqy nelze v žádném případě nahlížet jako 
jednolitou masu stejně disponovaných hledačů poznání. Základem jejich členství 
v taríce je láska a úcta k mawlánovi, sultánovi al-awlijá’ (náš pán, sultán světců), 
šajchovi Názimovi. Toto východisko je skutečně všem společné, nikdo 
nezpochybňuje autoritu, kvalifkaci a schopnosti Velkého šajcha. Pokud však přijde 
na nauku, jejíž je šajch zásadním tvůrcem (navazujícím na tradici), situace se 
okamžitě znepřehledňuje. Nauka se setkává s různou percepcí, ne všichni žáci 
skutečně rozumějí každému jejímu prvku nebo je různým způsobem vykládají, 
některým článkům je různými žáky přikládána větší důležitost než jiným. Někteří 
oceňují spíše obecnější principy v ní obsažené, jiní co nejkonkrétnější návody. 
Zvláště s tímto odlišným přístupem také souvisí můj předpoklad, že typy (1-A) a 
(1-B) budou mít v blízké budoucnosti problém s upřímným přijetím nástupce 
Velkého šajcha. Nauku mají díky zmiňovanému důrazu na doslovnost až příliš 

změněných stavů vědomí vyvolávaných rituálem a podobně.
356 Dalším příkladem tohoto typu je již zmíněný Turek Sádiq. Velmi zbožný a poctivě praktikující žák taríqy, v  jehož 

přítomnosti jsem byl několikrát svědkem velmi originálních a hluboké porozumění projevujících interpretací určitých 
zákonitostí duchovní nauky taríqy.

357 Tento typ nejčastěji zastupují, jak by se dalo očekávat, západní konvertité. Jako příklad zde mohu uvést španělského  
novináře Javiera (šajch Názim mu původně určil jméno Ibráhím, při druhé návštěvě však šajch při představování 
svraštil obočí a přikázal mu, aby se vrátil k původnímu jménu – Javier přiznává, že mu tím značně usnadnil život ve 
Španělsku, nadto se mu jeho vlastní jméno vždycky líbilo). V době výzkumu mu bylo pětatřicet let, v  taríce byl přes šest 
let. Jak mi sdělil, cestu naqšbandíje obdivuje, ale prožívá ji spíše na duchovní rovině, formální stránka jej nijak  
neuchvacuje. Kongregačního dhikru se účastní i jen jednou za šest týdnů, rozhodně se také nemodlí pětkrát denně. 
Také přiznává, že zdaleka nerozumí všemu z nauky.
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spjatou, vlastně neodmyslitelně spojenou s jejím současným reprezentantem, 
šajchem Názimem.358 Lze očekávat, že se s touto změnou méně bolestivě 
vypořádají ti, pro něž jsou důležitější obecnější principy či ideje v nauce obsažené.

Vzhledem k některým charakteristikám uvedeným výše v rámci typologie považuji 
za případné doplnit ji nyní ještě několika poznámkami souvisejícími s výzkumem 
komunity v Lefke. Na různých místech této práce uvádím, že jednou z podstatných 
součástí nauky haqqáníje, pokud ne tou úplně nejpodstatnější, je etika a s ní 
spojené nároky, které jsou kladeny na žáky taríqy. Součástí této širší islámské etiky 
je řádová etiketa (adab), která jednak zahrnuje pravidla jednání žáka ve vztahu 
k šajchovi, jednak ve vztahu k ostatním členům řádu. V rámci adabu je vypočítáno 
množství špatných vlastností, které je třeba eliminovat, neboť jsou na překážku 
patřičnému duchovnímu rozvoji žáka, devalvují jeho snažení na mystické cestě. 
Mezi ty zásadní a nejčastěji zmiňované šajchy patří pomlouvání, pokrytectví, pýcha 
a lenost.359 Bylo pro mě poměrně velkým překvapením, jak snadné bylo 
identifkovat jejich projevy v životě komunity. Pokud jde o lenost, ta se projevovala 
kromě jiného v tom, že jen málokdo z přítomných se iniciativně ptal po práci, 
kterou by bylo možné udělat, většina čekala na příkaz od šajcha.360 Téměř nikdo 
také po sobě neumyl použité nádobí z večeře, které tak muselo počkat na 
některého uvědomělejšího súfíje. Byl jsem několikrát svědkem výmluv některých 
přítomných, žádaných o pomoc s budováním polí v kopcích, na právě držený 
půst.361 Půst je vedle postavy šajcha Názima snad nejčastějším tématem hovorů 
v derze.362 Jeho až přehnaně časté „vyhlašování“ souvisí s dalšími zmíněnými 
nežádoucími vlastnostmi, pokrytectvím a pýchou.363 Z některých sohbetů šajcha 

358 V řeči těchto žáků se to jen hemží odkazy jako „jak říká šajch Názim“ a jemu podobnými. To je sice nejen v této taríce 
běžné, v kombinaci s jistou nechutí k osobě předpokládaného nástupce v čele řádu, šajchovi Hišámovi Kabbánímu, 
kterou jsem u části společenství během výzkumu zaznamenal, to však zakládá důvod k uvedenému předpokladu.

359 Během mého pobytu byly vícekrát předmětem výkladu v rámci sohbetů šajcha Hišáma.
360 Tento přístup však může také souviset s tím, že úkol zadaný Velkým šajchem je běžně vykládán jako projev požehnání, 

jako svého druhu odměna. Při projevené iniciativě se může stát, že bude žák o tento rozměr ochuzen, zbude právě jen 
ta práce. V souvislosti s touto „posedlostí“ projevy pozornosti šajcha lze zmínit postřeh informátora Sádiqa, který 
s jistým opovržením v hlase poznamenal, že „Každou chvíli někdo vítězoslavně ohlásí, že mu mawláná řekl, aby postavil 
dům, maqám a podobně. Skoro nikdy ale k ničemu takovému nedojde.“

361 Při jedné takové příležitosti měl Sádiq v prvním patře mešity, kde se právě ráno ze spánku probíralo na deset súfíjů,  
poněkud rozčílený proslov. V něm zdůrazňoval, že šajch nemá rád, když se celý den jen tak pofakují, že práce je jen 
jinou cestou ke spiritualitě. Že on je línější než oni, ale přesto pracuje. Že by mohli dvakrát třikrát týdně zvednout 
zadek a něco dělat. Odpovědí mu byly právě výmluvy na držení půstu. 

362 Opět by se nabízelo použít slova obsese. Člověk se neustále setkává s větami jako: Ty se postíš? Budeš se postit? Kdy? 
Postil ses? Ty se nepostíš? Ale šajch Názim se dnes postí! Jak podotýkají někteří méně „hluční“ žáci, jakoby pouhé 
deklarované napodobování šajcha mělo přinést nějaký užitek.

363 Tento závěr není jen mým dojmem, někteří žáci taríqy tvrdili to samé.
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Názima či prací šajcha Hišáma vyplývá, že okázalost (rijá’) v náboženské praxi, na 
odiv stavěná horlivá zbožnost, je pastí ega, projevem pýchy.364 Ona ostentativnost 
se projevuje i v dalších rovinách, kromě jiného v až přílišném zaujetí některých 
súfíjů vlastním vzhledem a vystupováním,365 v určité infaci Božího jména 
v běžném hovoru366 nebo ve snaze uzurpovat pozornost, která jim podle postavení 
v hierarchii (náboženské nebo čistě sociální) nepřísluší.367 Zmíněné pomlouvání je 
také relativně rozšířeným nešvarem, navzdory tomu, že jej šajch opakovaně 
prohlašuje za významný hřích. Během mého výzkumu se ukázalo, že být 
stoupencem šajcha Názima a tedy súfíjem ještě automaticky neznamená, že je 
dotyčný vzorem ctností věřícího, na které nauka haqqáníje významně staví. A šajch 
Názim si tento stav nepochybně dobře uvědomuje. Proto neustále zdůrazňuje 
nutnost eliminace špatných vlastností žáka, podmiňuje i ten nejzákladnější posun 
na mystické cestě právě „očišťováním srdce“.368

364 Kabbani, H.M. (2006): str. 106-109.
365 Před pobytem v derze jsem opravdu nečekal, že budu vídat některé členy trávit překvapivě dlouhou dobu před 

zrcadlem, kde kontrolovali každý záhyb svých turbanů či správný směr nakroucení velmi pečlivě zastřihávaných vousů. 
Aniž bych z toho vyvozoval nějaký závěr, je zajímavé, že se tento rys v porovnání s jinými zastoupenými skupinami týkal 
zejména Pákistánců ze severozápadu Anglie. Že lze v některých případech hovořit až o módě, o určitém „trendy“ stylu, 
lze vyvozovat i z takových detailů, jako je typ vyzvánění na mobilních telefonech (koránská recitace, zpívaná šaháda 

apod.).
366 Používání spojení jako inšá’alláh, mášá’aaláh, šukruli’lláh nebo hamduli’lláh (dá-li Bůh, Bůh tomu tak chce, díky Bohu, 

chvála Bohu) mimo náboženský rituál je sice běžné všude v muslimských zemích či prostředích, v derze (a vlastně 
v taríce obecně) jde o jejich skutečné nadužívání. Šlo vlastně o parazitní výrazivo, na základě zkušenosti získané  
pozorováním se totiž domnívám, že ve většině případů vyřčené neprovází skutečné uvědomění si Boha. Co jiného si  
také myslet, abych uvedl jeden příklad za všechny, o dovětku inšá’alláh použitém následujícím způsobem: „Odpoledne 
půjdu nakoupit, dá-li Bůh.“ Je zřejmé, že dané prostředí vytváří takový tlak na vnější projevy zbožnosti, kterému větší  
množství přítomných podléhá. Ve Španělsku se tento rys projevuje mnohem méně.

367 Opět uvedu jeden ilustrativní příklad. Po jedné z večerních modliteb se v mešitě chopil mikrofonu asi padesátiletý Ind. 
Svůj projev začal projevením naděje, že „s pomocí Boží se dočkáme ramadánu“. Poté vyzval přítomné, aby společně  
vzdali hold (bajca) šajchu Názimovi a začal velmi hlasitě vyvolávat: „Bring the respect to him!“ „Bring happiness to 
him!“ „Bring peace to him!“ A podobně. Na tyto jednotlivé výzvy reagovali přítomní vždy slovem „Ámín“. Protože jim 
však toto představení přišlo nepatřičné a byly na nich patrné jisté rozpaky, zpočátku byl „Ámín“ velmi nesmělý a tichý.  
Dotyčný, který si svou roli vysloveně užíval, na to reagoval opět hlasitým „What is the matter with you? Are you 
sleeping?“ Načež sborové „Ámín“ skutečně zesílilo. Bylo jednoduše společensky nepřijatelné odmítnout účast na tak 
důležitém aktu, byť pod vedením ne zcela legitimní postavy. Přítomní se tak stali rukojmími touhy po pozornosti a  
autoritě příležitostného „imáma“.

368 V jistých momentech mého pobytu v Lefke jsem se dokonce nemohl ubránit přijetí hypotézy (kterou však nemohu o 
nic hmatatelného opřít), že je celá mystická cesta haqqáníje součástí jakéhosi širšího vznešeného projektu „humanizace 
lidstva“. Tedy aby dokázal šajch Názim motivovat lidi ke snažení o sebekultivaci, na čemž mu evidentně záleží, slibuje 
jim za toto úsilí jedinečnou odměnu v podobě pravého poznání. V suhbě ze 14.8.2009 nakonec prohlašuje, že 
„náboženství slouží pouze k vychovávání lidí v dobrých způsobech.“ Viz http://www.suflive.com/print.cfm?
id=1754&lc=EN. Případnému čtenáři přiznávám, že čím větší časový odstup mě dělí od onoho výzkumu, tím méně 
považuji zmíněnou hypotézu za relevantní. Vždy však lze poukázat na fakt, že ačkoli nauka haqqáníje stanovuje 
předpoklady a jednotlivé kroky ke konečnému dosažení Boží přítomnosti, obsahuje zároveň prvky, které de facto 
efektivně brání dosažení i nižších stupňů na mystické cestě.
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Aby však nechtěně nevznikl poněkud pokřivený dojem, musím zdůraznit, že za 
většinou zmíněných projevů nežádoucích vlastností stojí menší část komunity, jíž 
jsem byl na čas členem. Negativní rysy jsou ovšem obvykle viditelnější, snáze 
identifkovatelné, proto se jim mohlo také dostat mé pozornosti. Většinu členů 
dané komunity však lze na základě rozhovorů a pozorování považovat za upřímné a 
vysoce motivované „hledače“ pravdy, kterým je nepříjemné jakékoli pozérství a 
kteří cílevědomě podle svých možností bojují proti nemocem ega.

Společná večeře súfíjů v jídelně dergy, Lefke.
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METODOLOGIE MYSTICKÉ CESTY 



Metodologie mystické cesty haqqáníje

Následující text je zaměřen na analýzu základních aspektů mystické cesty 
haqqáníje. Tato cesta je konstituována na dvou vzájemně propojených rovinách. 
Jednu rovinu tvoří konkrétní techniky či metody používané v náboženské praxi, 
jejichž správné využívání má zajistit příslušný duchovní pokrok súfíje. Druhá 
rovina, jednoduše řečeno, dává smysl oněm technikám a metodám. Zahrnuje 
základní teologická východiska, obecnější náboženské principy, ale také 
specifčtější normy zahrnuté v tradici taríqy. Jestliže druhá rovina může existovat 
bez první, naopak to v žádném případě neplatí. Příslušné techniky či metody musí 
být obdařeny legitimním významem, musí být vymezena jejich pravidla a zejména 
jejich místo v celém procesu poznání. Což zajišťuje jedině druhá z obou rovin. 
Protože tedy duchovní nauka mystické cesty haqqáníje zahrnuje nejen soubor 
určitých metod, ale také jejich systematické teoretické vymezení, je podle mého 
názoru namístě hovořit obecně o metodologii mystické cesty.369 A věřím, že 
následující kapitoly tento náhled plně ospravedlní.

Čtenáře, který by očekával v následujícím textu podrobnou analýzu těch nejzazších 
cílů súfíje, jako je například faná’ fí Alláh (rozplynutí se v Bohu) a další, zřejmě 
poněkud zklamu. Nauka haqqáníje samozřejmě zahrnuje i takové koncepty, 
ponechává je nicméně jaksi stranou. Namísto nich zdůrazňuje a více rozpracovává 
„přípravné kroky“, které jsou předpokladem dosažení podobných stavů. Těmto 
naukou i členy taríqy zdůrazňovaným prvkům se také věnuji. Jednotlivé 
analyzované součásti mystické cesty jsem v následujícím textu seřadil do tří 
hlavních celků. První z nich se zabývá kardinálním vztahem šajcha s jeho žákem, 
přičemž u šajcha je zvláštní pozornost věnována jeho nezbytným schopnostem, 
vlastnostem a zdrojům autority či legitimity, u žáků pak předpokladům jejich 
postupu na mystické cestě. Druhý celek zahrnuje analýzu hlavních rituálů 
uskutečňovaných na této cestě. Třetí celek je pak tvořen rozborem poněkud méně 

369 Spojení „spirituální metodologie“ používá také Vidich. Ačkoliv v daném textu zdůvodnění jeho použití nelze nalézt, 
předpokládám, že jej vedly podobné úvahy jako mě. Vidich, A. (2000): str. 551-653.
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sourodého souboru hlavních principů, technik či procesů, které jsou v rámci cesty 
využívány. Pokud jde o strukturu jednotlivých kapitol, zpravidla postupuji od 
obecného ke konkrétnímu. Tedy nejprve nabízím obecné vymezení termínu, po 
stručném přehledu využití konceptu, vztahu, metody a podobně v tradici súfsmu 
obecně a naqšbandíje zvláště, již následuje čistě kontext haqqáníje.

Šajch

Slovo šajch (pl. šujúch) podle etymologického výkladu v Encyklopedii islámu  ozna-
čuje obecně „někoho, jehož věk se jeví jako pokročilý a jehož vlasy zbělely“.370 

Slovo začalo být postupně spojováno s autoritou a prestiží, šajch tedy začal 
označovat vedoucího člena jakékoli skupiny lidí, rodiny, kmene, obchodníků, 
věřících a například právě duchovního mistra v súfsmu.371 Obecně řečeno, šajch 
je v jednotlivých školách tasawwufu, taríqách, vedoucí postavou odvozující svou 
autoritu především od vlastního úspěchu na příslušné mystické cestě.372 Díky 
zvládnutí této cesty, jež samozřejmě v rámci různých taríq klade na zájemce různé 
nároky, se stává walím (blízkým Bohu, Božím přítelem) nebo také světcem, znalým 
všech nástrah cesty a tudíž oprávněným vést na cestě za týmž poznáním další žáky. 
Nárokům, které pak takový vztah učitel-žák klade na žáka, se bude věnovat 
následující kapitola.

Pro přesné porozumění charakteristikám a rolím šajcha u haqqáníje je třeba 
seznámit se podrobněji s hlavními základními stavebními kameny celého 
metodologického rámce této taríqy. Pro potřeby této kapitoly lze ovšem předběžně 
shrnout, že tato metodologie spočívá na třech pilířích: na šaríce, dhikru a rábitě.373374 

370 V koránském smyslu má slovo opravdu tento význam. Viz (40:67): „...abyste později dosáhli dospělosti a abyste se 

posléze stali starci...“ (Hrbek 1972) ثمّ لتكونوا شيوخا

371 The Encyclopaedia of Islam, heslo „Shaykh“.
372 Zdrojům šajchovy autority se věnují následující oddíly.
373 V tomto závěru se shoduji s Vidichem, A. (2000): str. 553.
374 Buehler uvádí další možné trojčlenné defnování metodologie naqšbandíje, nikoli však konkrétně haqqáníje. Prvním je 

sestava dhikr, fkr a rábita, podle Sacíd, A. (1893): str. 2 a Husayn, Z. (1984): str. 279. Další tripartitní sestavou jsou (podle 
taríqy mudžaddidíje) tři typy náboženského vzdělávání: zvládnutí náboženských věd určujících vnější chování,  
praktický trénink v upomínání Boha a tawadždžuh (viz kapitola Tawadždžuh), podle Bírbalí, M.U. Tato sestava se již 
metodologickým základům haqqáníje přibližuje a to především důrazem na tawadždžuh, který je součástí rábity 

(duchovní spojení mezi šajchem a žákem) zdůrazňované haqqáníjou. Nejblíže je pak následující triáda uváděná 
cUbajdulláhem Ahrárem: činění dobrých skutků a duchovních cvičení, uvědomění si vlastní slabosti a odevzdání se  
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Šaríca jako Boží zákon pochopitelně zahrnuje normy předepsané Koránem či 
z něho odvozené, je pevně spojena s prorockou tradicí (sunnou). Množství prvků 
řádové etikety (adab) je také přirozeně spjato s tímto pilířem. Dhikr jako princip a 
metoda připomínání Boha je relativně složitým komplexem duchovních cvičení a 
s ním souvisejícím množstvím dalších požadavků.375 Rábita v sobě jako 
v nadřazeném principu zahrnuje praktiky, které duchovně připoutávají žáka 
k šajchovi s primárním cílem zdokonalit jeho osobnost a umožnit mu přijmout 
skrze šajcha transmisi Boží energie (fajd).376

Než se dostaneme k bližšímu zkoumání role šajcha u haqqáníje, zastavíme se u 
několika obecných poznatků v kontextu celé naqšbandíje. Vzhledem ke genealogii 
řádu (silsila), roli proroka Muhammada v ní a formulaci specifckého přenosu 
duchovního poznání uwajsí377 zřejmě muselo postupně dojít k určitému posunu 
role šajcha, srovnáváme-li ji tedy s rolí šajcha v raném súfsmu. Tento posun nyní 
nastíním. Jak poněkud povšechně poznamenává Schimmelová, zatímco raní 
súfíjové chápali roli šajcha ve své skupině jako svého druhu analogickou k roli, již 
měl Prorok v rámci své náboženské obce, pozdější súfíjové i díky všeobecnému 
uctívání Proroka vyvinuli stupeň faná’ fí aš-šajch, „rozplynutí se v mistrovi“, které 
následně vede k rozplynutí se v Prorokovi. Sjednocením s haqíqa muhammadíja378 

se šajch stává „dokonalým člověkem“379 a vede své žáky poučen samotným 
Bohem.380 V samotném kontextu naqšbandíje pak ovšem tuto transformaci 
analyzuje Buehler, kdy rozlišuje postupnou přeměnu role šajcha z „šajcha-učitele“ 
přes „šajcha-řídícího“ na „šajcha-prostředníka“.381 Podle muslimské tradice byl 
Prorok prostředníkem při zjevení Božího slova lidem, jaksi automaticky se ovšem 
záhy stal prostředníkem i při řešení čistě pozemských záležitostí. Po smrti Proroka, 

Bohu a závislost na vlivu duchovní moci mistra, podle Meier, F. (1994): str. 256. Buehler, A. (1998): str. 131.
375 Viz kapitola Dhikr.

376 Fajd, (فيض), Boží energie, případně milost, kterou je šajch či světec obdařen. Přesněji řečeno je obdařen schopností  

tuto energii či milost předávat. Fajd je jedním ze stěžejních konceptů v metodologii haqqáníje. Viz kapitola Fajd.
377 Viz následující kapitola Zdroj autority a legitimity šajcha.
378 Haqíqa muhammadíja, realita, skutečnost, případně pravda (ve smyslu poznání) Muhammadova.
379 Dokonalý člověk (al-insán al-kámil) je v rámci súfsmu velmi oblíbeným a často rozpracovávaným pojmem. Jde o 

označení nejvyššího projevu duchovní vyspělosti člověka, který si „naplno uvědomil svou esenciální jedinost s Božím 
bytím, k jehož podobě byl stvořen“. Nicholson, R. A. (1921): str. 77. Díky této zkušenosti a uvědomění se stává walím 

(světcem). Koncept dokonalého člověka proslavil zejména středověký mystik Muhjiddín ibn cArabí. Viz například 
Bayrak, T. (tr.) (2004); Ostřanský, B. (2004). K životu a práci Ibn Arabího např. Addas, C. (1993). K problematice překladů 
jeho díla a k základním konceptům např. Hirtenstein, S. a Tiernan, M. (eds.) (1993).

380 Schimmel, A. (1975): str. 237.
381 Buehler, A. (1998). Buehler sice studoval především vývoj naqšbandíje v Indii, jeho závěry však nemusejí být nutně 

omezeny regionem či historickým obdobím a do určité míry platí i pro haqqáníji.
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jak Buehler vyvozuje, muslimové začali od súfíjů coby „dědiců Proroka“ vyžadovat 
tuto zprostředkovatelskou roli. Ta se však až do desátého století omezila zejména 
na orální transmisi Písma. Šajchové-učitelé se po svých duchovních cestách 
k Bohu vraceli lidstvo učit sebezdokonalování.382 V desátém století se však 
dědicové Proroka změnili na šajchy-řídící, kdy čerpali moc a autoritu ze svých 
pozic zprostředkovatelů.383 Už zde si totiž přisvojili roli „menších prostředníků“, 
kdy „hlavním prostředníkem“ byl samozřejmě Muhammad.384 Namísto spojovacího 
článku mezi věřícím a Bohem se stali tímtéž, ovšem na cestě k Muhammadovi. 
Jejich hlavní úloha však stále spočívala v usměrňování duchovního úsilí žáků. Po 
druhé změně, která se udála pod taktovkou mudžaddidíje během sedmnáctého 
století,385 se již samotná podstata prostřednictví významně nezměnila. Změnily se 
však významně nároky, které jsou kladeny na žáka386 a jež jsou zahrnuty v řádových 
souborech adab.

Takzvaný mediační súfsmus tedy, abychom měli k dispozici přehlednou defnici, 
předpokládá jednak šajcha, živého nebo již zesnulého, který je prostředníkem 
mezi individuálními muslimy a Bohem skrze Muhammada, jednak existenci 
duchovní hierarchie, jež je závislá na tom, jak je daná osoba spojena 
s Muhammadem.387 Tuto roli šajcha-prostředníka, jak už bylo řečeno, si může 
v rámci naqšbandíje přisvojit charismatický světec,388 který je určitým ztělesněním 
Proroka, jeho dědicem, a představuje morální vzor pro své následovníky, po 
kterých ovšem vyžaduje naprostou odevzdanost vlastní vůli.389 Tato vůle je pak 
jedinou zárukou dosažení požadovaného duchovního cíle žáka taríqy. Buehlerova 
analýza role šajcha v indické mudžaddidíji však nemusí být nutně platná pro praxi 
jiných odnoží naqšbandíje. Jak podotýká Le Gall, stoupenci naqšbandíje 
v Osmanské říši mezi patnáctým a osmnáctým stoletím také následovali sunnu 

Prorokovu jako základ jejich mystického snažení a také chápali šajchy jako článek 
mezi živým praktikujícím a silsilou vedoucí až k Prorokovi. Šajch byl však spíše než 

382 Buehler, A. (1998): str. 11.
383 Tamtéž: str. 224.
384 Tamtéž: str. 200.
385 Tamtéž: str. 225.
386 Lindholm, Ch. (1998): str. 229.
387 Buehler, A. (1998): str. 168-9.
388 Charisma je relativně problematickým a zejména velmi komplexním jevem. Existence charismatu je podmíněna 

dispozicemi sociálními, intelektuálními, ale i čistě fyziognomickými. Rolí charismatu v muslimské společnosti se zabývá 
například Lindholm, Ch. (2002), zejm. str. 148-150, 194-211. Pro seznámení se základními aspekty atraktivity lidské  
tváře lze využít Blažek, V., Trnka, R. (eds.) (2009).

389 Lindholm, Ch. (1998): str. 229.
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jako praktické ztělesnění Proroka chápán coby neomylný průvodce, dohlížitel nad 
mystickou cestou, jako vzor chování, který má být napodobován a internalizován a 
konečně představoval článek spojení s Bohem za použití rábity.390 Právě důraz na 
rábitu by znamenal, že není možné chápat šajcha striktně jako prostředníka ve 
výše uvedeném Buehlerově smyslu. Mistr by byl stále spíše šajchem-řídícím 
(iršádí).391

Abychom však byli schopni analyzovat roli šajcha u naqšbandíje haqqáníje 
v současnosti a případně se přiklonit k jednomu z uvedených ideálních typů, 
musíme se nejprve seznámit s chápáním role šajcha a jeho charakteristik v podání 
samotných členů taríqy a s výsledky odborných prací, jež se touto otázkou 
zabývaly. Zde je však třeba předeslat, že pokud jde o prvně jmenovaný zdroj, v této 
části práce budou vzaty v potaz jen deklarativní informace z řad elity taríqy, 
zejména od samotného mistra řádu šajcha Názima a jeho chalífy šajcha Kabbáního. 
Ti jsou z pochopitelných důvodů těmi nejpovolanějšími k formulování všech 
aspektů metodologie řádu.392

Šajch podle haqqáníje musí být hluboce naplněný znalostí náboženství.393 A to jak 
ve vnějším smyslu, který reprezentuje šaríca, tak ve smyslu duchovním. To 
představuje zejména poznání skutečného významu či smyslu jednotlivých norem 
vyplývajících z islámu jako náboženského systému. Jedním z důležitých 
předpokladů je schopnost vést následovníky ve vnějších otázkách náboženství i ve 
vnitřních realitách. Tuto schopnost získává šajch skrze řádovou silsilu od Proroka a 
k onomu vedení musí stejnou cestou získat souhlas.394 Zde se dotýkáme problému 
autorizace šajcha k výkonu jeho poslání. Zdá se, že u současné haqqáníje je 

390 Le Gall, D. (2005): str. 160. Tato práce je nanejvýš pozoruhodnou studií v rámci dosud relativně velmi málo probádané 
problematiky. Založena na práci s ohromným množstvím soudobých pramenů, poskytuje jednak fundovaný vhled do 
duchovních nauk, principů i sociální reality tehdejší naqšbandíje, jednak poskytuje představu o šíření taríqy z  centrální 
Asie a Íránu na západ do Arábie a do jednotlivých částí Osmanské říše včetně Balkánu mezi lety 1450 až 1700.

391 Iršád znamená „vedení“, „řízení“. Slovo je odvozeno od slovesa rašada „být dobře veden, být správným věřícím“, které 
v druhém a čtvrtém slovesném kmeni znamená „vést“, „řídit“. V kontextu súfsmu pak může představovat celý systém 
vědění, pouček a instrukcí spojených s konkrétním šajchem.

392 Refexe „bežných“ členů, týkající se tohoto i dalších prvků nauky taríqy, jsou průběžně uváděny v celé práci.
393 Zde je namístě zmínit Buehlerův termín „juristic-sufsm“ (právnický súfsmus), byť se v tomto případě netýká přímo 

haqqáníje. Termín označuje spojení dvou zdánlivě od sebe vzdálených světů, súfsmu a islámského práva v pojetí 
culamá či fuqahá’ (duchovních či právníků). Toto spojení je jednak v podstatě přirozené, protože „právnické vyjádření 
náboženství“ integruje a stabilizuje společenské struktury, což je nutnou podmínkou pro vyjádření mystická, jež mají  
transformativní kvalitu. Jinými slovy právo reprezentuje strukturu a súfsmus anti-strukturu (str. 8). V dalším smyslu 
termín reprezentuje důraz naqšbandíje na šarícu, kdy zároveň vědomě usiluje o napodobování modelu Proroka. Sunna 

Prorokova je přitom samozřejmě jedním z fundamentálních zdrojů islámského práva. Buehler, A. (1998): str. 8 a xix.
394 Kabbani, H.M. (2004a): str. 33.
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legitimizace moci šajcha Názima skrze postavení v silsile jaksi až druhou v řadě. 
Zásadním aktem bylo svěření vedení taríqy Názimovi jeho předchůdcem, 
devětatřicátým mistrem ad-Daghestáním.395 Je těžké si představit, že by Názim bez 
tohoto kroku dosáhl potřebného uznání. V každém případě autorizace znamená, 
že je šajch schopen vést následovníky v souladu s jejich potřebami, jež se týkají 
Boží přítomnosti a přítomnosti Proroka.

Kvalifkace mistra nebo také Velkého šajcha má podle Kabbáního čtyři roviny. 
Musí být vědcem v povinnostech náboženství.396 Musí být vědoucím, tedy 
disponuje znalostmi o podmínkách stavu excelence (ihsán) a prostředcích k jeho 
dosažení; svědčí ve svém srdci, že je Bůh jedinečný a musí znát jeho atributy skrze 
vize a jejich zakušení; zažít také musel sebe-zahlazení v Boží přítomnosti (faná’). 
Musí být očištěným, což předpokládá účast a pomoc jeho vlastního mistra; poznal 
různé úrovně ega, jeho nemoci a defekty;397 musí znát všechny metody Satanovy, 
kterými proniká do prsou; musí vědět, jak očistit a léčit žáky s cílem pozvednout je 
do stavu dokonalosti. Konečně musí být k předchozímu autorizován svým 
mistrem, přičemž toto povolení se k němu dostává skrze řádovou silsilu od 
Proroka.398

Jedním z podstatných aspektů nauky je bezvýhradná nutnost vedení žáka šajchem. 
Bez zásahů šajchovy vůle je prakticky nemožné nejen dosažení zkušenosti žáka 
s Boží přítomností, ale i pouhé splnění potřebných podmínek pro tento zážitek, 
tedy nezbytné zdokonalení osobnosti. Skutečně v haqqáníji spočívá vše na 
schopnosti šajcha, který je autorizovaným článkem řetězce, skrze který proudí Boží 

395 Šajch Kabbání popisuje tento přechod vedení následovně: „Tajemství zlatého řetězu bylo předáno slunci sluncí, vůdci 
těch, kdo byli přiblíženi, odhalovači tajemství, šajchu Muhammadu Názimovi.“ Kabbani, H.M. (2004a): str. 457. Výše 
v kapitole Šajch Názim a taríqa naqšbandíja haqqáníja uvádím znění poslední vůle šajcha ad-Daghestáního týkající se 
jeho nástupce, podle šajcha Kabbáního.

396 Tato rovina předpokládá bezchybnou znalost šarícy v jejích různých rovinách, teologie, musí být mimo jiné cálimem 

(kvalifkovaným vědcem) v otázce tawhídu, jedinosti Boží. V této souvislosti je zajímavé, že v rozhovoru s A. Vidichem 
šajch Kabbání zmínil, že „skutečný tawhíd si nikdo nedokáže představit, dokonce ani Muhammad toho nemůže  
dosáhnout“ a dodal, že kdyby tomu bylo jinak, nemohl by existovat vztah mezi Bohem Stvořitelem a jeho služebníkem.  
Vidich, A. (2000): str. 639. Nabízí se zde úvaha, zda nemůže jít o jeden z aspektů sporu či ideologického soupeření, jež 
existuje mezi haqqáníjou a salafíjou.

397 Více v kapitole Kategorizace žáků a předpoklady jejich postupu.
398 Kabbani, H.M. (2004a): str. 34-8. Haqqáníja samozřejmě není výjimkou mezi ostatními taríqami co do obliby ilustrovat 

nejrůznější body své nauky pomocí nejrůznějších metafor, podobenství a příměrů. Tak potřebu autorizovaného šajcha 
vysvětluje Kabbani takto: „Stejně jako nejde moudrý člověk k doktoru, jenž nemá k léčení licenci, tak novic na této 
cestě musí najít dokonalého průvodce, který obdržel tuto licenci od svého vlastního šajcha“. Tamtéž: str. 38.
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milost (baraka) nebo Boží síla (fajd).399 Cesta začíná i končí v šajchovi.400 Šajch 
nadaný speciálními schopnostmi a příslušným způsobem autorizovaný 
představuje opravdové jádro metodologie haqqáníje. Duchovní praktiky či cvičení 
jsou ve světle tohoto faktu vlastně druhotnými, neboť bez uvědomělého zásahu 
duchovní moci šajcha není žák schopen tato cvičení správně vykonávat. I proto 
haqqáníja trvá na nezbytnosti vyhledat šajcha a svěřit se do jeho vůle. Kabbání401 

se v tomto bodě opírá o koránský verš, jenž říká: „Vy, kteří věříte! Bojte se Boha a 
buďte s pravdomluvnými“.402 Boží slovo jako trvající příkaz zde podle chápání 
haqqáníje požaduje od člověka najít si a setrvat ve společnosti pravdomluvného, či 
také důvěryhodného. Díky jejich společnosti se naučí dobrým způsobům a 
správnému vedení života, neboť vidí, jak jednají s lidmi, jak se chovají ke svým 
druhům, jak jedí, spí a jak plní náboženské povinnosti. V haqqáníji je oním 
důvěryhodným právě šajch a je naprosto nezbytné se na tento „maják“ na cestě 
orientovat. Na tento aspekt nauky haqqáníje poukázal Posten, když dacwu403 

Názimovu označil jako „přístup životního stylu“.404 Ten představuje nepřímý 
způsob šíření poselství skrze demonstrovaný vlastní způsob života.

Pro haqqáníji je typické zdůrazňování faktu, že na celém světě může existovat 
relativně jen velmi málo světců a ještě menší část z nich dosáhne vyšší spirituální 
úrovně na pětičlenné škále. Těmito úrovněmi jsou qalb (srdce), rúh (duch), sirr 

(tajemství), chafá’ (záhada) a achfá’ (vyšší záhada, úkryt). K prvnímu stupni, maqám 

al-qalb, se vztahuje všechno týkající se pozemského světa. A to jak z profánní, tak 
náboženské oblasti. Druhá úroveň, maqám ar-rúh, je již rezervována jen pro světce, 
přičemž na úroveň maqám as-sirr dosáhne již jen část z těchto světců (awlijá’).405 

Na této úrovni, kde jsou narozdíl od předchozí světci dokonale oproštění od 
vlastního ega a kam patří i šajch Názim, se odhalují tajemství reality a tajemství 
Boží. Skrze tento stupeň také světec vede své následovníky. Čtvrtý stupeň obsazuje 

399 Baraka (بركة ). Boží požehnání nebo také prospěšná síla sesílaná Bohem na člověka, jež přináší hojnost ve sféře fyzické a 

zdar a štěstí ve sféře psychické. The Encyclopaedia of Islam, heslo „Baraka“. Fajd (فيض), Boží energie, zdroj či nositel 

pravého poznání. Členům haqqáníje v praxi často tyto dva pojmy splývají.
400 Vidich, A. (2000): str. 649.
401 Kabbani, H.M. (2004a): str. 33.
402 (9:119).

403 Dacwa دعوة (pl. dacwát), v obecném smyslu volání nebo pozvání. V kontextu islámu jde o výzvu k jeho přijetí, v kontextu 

haqqáníje jde samozřejmě o výzvu k přijetí této specifcké cesty či poselství. K problematice dacwy například Mendel, 
M. (1994).

404 Posten, L. (1992): str. 4.
405 K tomuto dělení se ještě vracím níže.
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pouze Prorok a nikdo jiný. A ani ten nebyl schopen proniknout do stupně pátého, 
který je roven Bohu.406

Šajch Kabbání se poměrně ostře staví proti nárokům kohokoliv na dosažení 
třetího stupně maqám as-sirr. V rámci haqqáníje by to samozřejmě znamenalo 
ohrožení výsostné pozice šajcha Názima jako jediné nejzazší autority. „[Mnoho lidí] 
tvrdí, že také dosáhli stupně Mawláná407 šajcha. Nadto někteří dokonce dělají, jako 
by byli rovni šajchu Názimovi. Nejsou ani prachem. Byli bychom velmi šťastní, 
kdybychom byli prachem u nohou Mawláná šajcha.“408 Na jednu stranu může jít o 
způsob varování před pýchou či domýšlivostí, což je jedna z pastí ega zmarňující 
duchovní úsilí súfíje. Na stranu druhou, badatel se těžko může zbavit dojmu, že si 
Kabbání tímto nesmiřitelným přístupem připravuje půdu pro svou vlastní 
výsostnou pozici jako velkého šajcha. Zdá se být jako současný Názimův chalífa 

(zástupce) a druhá nejviditelnější postava řádu velmi pravděpodobným adeptem 
pro autorizaci k vedení taríqy po velmistrově smrti.409 Tento vývoj však rozhodně 
nelze očekávat s naprostou jistotou.410 V každém případě bude zajímavé sledovat, 
jak se s potřebným kvalitativním posunem na vyšší úroveň vyrovná příslušný 
nástupce. Ono výlučné duchovní postavení velmistra kromě Kabbáního 
samozřejmě potvrzují lokální šajchové i ostatní členové taríqy. A nakonec i sám 
Názim uvědoměle tento přístup propaguje ve svých kázáních, v rámci suhby,411 

v přednáškách i při běžných rozhovorech.412 Zcela v souladu s obecnou tradicí 
súfsmu při tom hojně využívá podobenství a příměrů.413

406 Úroveň „čistého“ tawhídu.
407 Mawláná je honorifcký titul znamenající „náš pán“.
408 Vidich, A. (2000): str. 638.
409 Šajch Hišám se rozhodně netěší všeobecné vážnosti a podpoře. Níže v oddílu Silsila zmiňuji některé aspekty tohoto 

problému.
410 Pokud by totiž byla má podezření správná a Kabbání by jednal v uvedeném případě ze sobeckých pohnutek, mělo by jít 

v očích šajcha Názima o diskvalifkaci pro tuto funkci. Na nemoci ega je současný Velký šajch citlivý. Jako příklad může  
posloužit sestup šajcha Umara v řádové hierarchii, o kterém již byla řeč. Na druhou stranu, šajch Názim dokáže být i 
velice pragmatický a jde mu o zachování integrity taríqy, která bude jeho smrtí nepochybně ohrožena. Pokud kromě  
něho existuje v řádové hierarchii nějaká silnější autorita, je jí právě šajch Hišám.

411 Suhba (صحبة). Důvěrná rozmluva mezi šajchem a jeho žákem, vedená na vysoké spirituální úrovni. Schimmel, A. (1975): 

str. 366. V haqqáníji má více významů. Od formy vize, přes druh duchovního spojení mezi šajchem a žákem, po  
promluvu šajcha při fyzické účasti obou (nebo více) aktérů. Viz kapitola Suhba.

412 Např. al-Haqqani, N.A. (2002-2007). Užitečným zdrojem jsou také některé webové stránky haqqáníje, archivující přepisy, 
případně nahrávky přednášek šajcha Názima. Viz např. www.naqshbandi.org nebo www.suflive.com 

413 Osobně mám velmi rád připodobnění vztahu žáka a šajcha k vybité autobaterii v zimním období, kdy je možné oživit ji 
jen dodáním potřebné energie z jiné, fungující baterie, pomocí propojovacích kabelů. Obě přitom vypadají identicky, 
při přenosu energie není nic slyšet, přičemž po nějakém čase mrtvá baterie ožije a je schopna nastartovat auto. 
Odpustíme-li autorovi určité rezervy, jež má tento příměr po technické stránce, jeho smysl je zřejmý.
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Již jsem vysvětlil, že určité elitářství v haqqáníji je zároveň jedním z jejích 
základních stavebních kamenů. Šajch je mnohem více dohlížitelem nad každým 
stavem svého žáka než pouhým učitelem nauky a průvodcem po předepsaných 
duchovních cvičeních. A nakonec je prostředníkem, bez něhož se muríd nikdy 
nesetká s Boží přítomností, i kdyby do té doby s úspěchem zvládl všechny již tak 
dosti náročné přípravné kroky. Nakonec podle výroku připisovanému dvacátému 
ze šajchů silsily cUbajdulláhu al-Ahrárovi je „stín šajcha lepší než dhikr“.414 Tato 
doktrína s sebou ovšem může nést určité další následky, kromě již zmíněného 
faktu, že se nikdo nemůže vyrovnat šajchu Názimovi. Jak uvádí Vidich, podle jeho 
výzkumů žáci šajcha Názima mohou snadno chápat odevzdání se Bohu a spoléhání 
se na šajchovu duchovní schopnost jako dvě identické věci. A dodává, že 
tripartitní metodologický systém taríqy uvedený výše vede žáka spíše k výběru 
mezi spoléháním se na vlastní úsilí v praktikování dhikru a chvályhodných činů a 
úplným odevzdáním se šajchovi s naprostou důvěrou v jeho moc.415 Tento jeho 
druhý závěr nemohu na základě vlastního terénního výzkumu zcela potvrdit. 
Z výpovědí mých informátorů nevyplývalo, že by pro naději na „rychlý zásah“ 
šajcha v jejich prospěch vědomě opomíjeli, či dopředu vzdávali snahu o perfekci 
vlastními silami. Jsou si však skutečně velmi dobře vědomi faktu, že bez jeho 
pomoci bude jejich snaha, alespoň pokud jde o mystické poznání, de facto 
bezcenná. To je také jeden z důvodů, proč se žáci snaží být za všech okolností co 
nejblíže svému šajchovi. Snaží se tím zvýšit šance na tuto pomoc. 
Následkem preferování úplného spoléhání na šajcha-prostředníka může docházet 
k tomu, že oproti minulosti stále méně súfíjů bude dosahovat schopnosti dostat se 
jakkoli za elementární úroveň dhikru, což na základě pozorování cUmara Bírbalího 
tvrdí Buehler.416 Lindholm pak zmiňuje riziko, že tendence šajchů činit si stále 
větší nároky na vlastní moc a zároveň na oddanost a sebeobětování svých 
následníků může vést k delegitimizaci celého súfíjského hnutí.417 Toto nebezpečí 

414 Tento Ahrárúv citát, který si Le Gall (2005) zřejmě pro jeho půvab vybrala jako název jedné z  kapitol, zprostředkoval 
Ahmad Sirhindí. Viz Haar, J.G.J. (1992): str. 76. Pro modifkovanou verzi téhož Kabbani, H.M. (2004a): str. 257.

415 Vidich, A. (2000): str. 554.
416 Bīrbalí, Muhammad cUmar. Inqilāb al-haqīqat. 2d ed. Lahore: Āftāb-i cĀlam Press, n.d. Zmiňované výzkumy se ovšem 

týkaly Pákistánu. Uvedeno v Buehler, A. (1998): str. 189.
417 Lindholm, Ch. (1998): str. 229. Antropolog (sic!) Charles Lindholm se ve své, v některých ohledech velice užitečné 

studii, v jejímž závěru hovoří o údajné delegitimizaci súfsmu na Blízkém východě právě pro shora uvedené důvody 
umocněné nástupem modernity, snaží „objektivně“ popsat vývoj charismatického súfsmu a důvody, které vedly k jeho 
samotnému vzniku. V těchto důvodech se, alespoň podle mého názoru, nemýlí. Čtenář se však nemůže ubránit dojmu, 
že Lindholm súfsmus v rámci sunnitského islámu prezentuje jako něco eticky vadného, antagonistického vůči 
v principu rovnostářskému ideálu islámské společnosti. Prezentuje islám jako něco daného, objektivního. Zdá se  
dokonce, že mluví o islámu, jakým by chtěl, aby byl. Říká například „V principu, sunnitský islám je rozhodně anti-
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však v případě haqqáníje, čím dál pevněji se zakořeňující v západní Evropě a 
Spojených státech, zdá se nehrozí. Navíc tyto tendence provázejí súfsmus vlastně 
od počátků, aniž by to snižovalo jeho přitažlivost pro věřící.

Ve světle předchozích poznatků o roli šajcha v nauce haqqáníje a jeho reálném 
významu můžeme učinit následující závěr. Buehlerova relativně velmi přímočará 
teze o transformaci z šajcha-učitele přes šajcha-řídícího na šajcha-prostředníka 
snad platí pro indickou mudžaddidíju, v případě haqqáníje ji však nelze uplatnit. 
Byla by příliš zjednodušující. Výše jsem uvedl, že vzhledem ke genealogii 
naqšbandíje, roli proroka Muhammada v silsile a duchovnímu přenosu uwajsí bylo 
zřejmě stále větší akcentování mediační úlohy šajcha nevyhnutelné. V rámci 
naqšbandíje k tomu došlo nejpozději již v patnáctém století, aniž by ovšem došlo 
k úplné negaci ostatních prvků nauky, jako je dhikr a podobně. Totéž platí i pro 
současnou haqqáníji. Tedy, šajch v této taríce je rozhodně šajchem-prostředníkem, 
což nevyhnutelně vyplývá z různých aspektů její metodologie, které jsme zmínili. 
Kvůli jejím dalším rovinám však musí zastávat i obě další role, učitele a řídícího či  
vůdce. Žáci taríqy, narozdíl od svého šajcha nedokonalí a nezkušení, potřebují vést 
při plnění povinností spojených s osobním duchovním rozvojem, při provádění 
duchovních cvičení a podobně. A tato „multi-funkčnost“ šajcha zdaleka nemusí 
být výsadou haqqáníje. Jak poznamenává Le Gall, „žádný druh súfsmu nebyl 
možný bez působení živého šajcha“.418 Jak totiž praví již stará súfíjská přísloví, 
„súfí, který neměl šajcha, je sám zodpovědný za to, že se Satan stal jeho 
průvodcem“ nebo „strom, který roste, aniž by se o něho někdo staral, dává listí, ale 
žádné ovoce“.419

autoritářský“ (tamtéž: str. 209) nebo „tato tendence [rostoucí moci charismatických šajchů] byla v protikladu 
k obecnému kulturnímu étosu rovnosti a autonomie“ (tamtéž: str. 229). Čtenář se může jen bezmocně ptát, zda tedy 
súfí, ať už šajch-autorita nebo řadový člen taríqy tuto autoritu uznávající, již nemůže být chápán jako sunnita; zda  
význam přikládaný kategorii „sunnitský islám“ nezáleží spíše na interpretaci konkrétního věřícího sunnity než 
západního vědce; co že je to vlastně ten „obecný kulturní étos“; co je to „tradiční Blízký východ“ (tamtéž: str. 223); zda  
to, jaký charakter bude mít sunnitský islám, neurčili spíše sami lidé výkladem zjevení než Slovo samo a tak dále. Autor  
jednoznačně vězí v té tradici západní orientalistiky, jež tolik vadila Edwardu Saidovi. Na závěr této poněkud podrážděné 
poznámky již jen pro pobavení: „Ideál individualismu a egalitářství je tak radikální v islámu, že Muhammad, nositel 
Božího poselství pro lidstvo, není nikde v Koránu prezentován jako Bůh sám...“ (tamtéž: str. 210).

418 Le Gall, D. (2005): str. 158.
419 Tamtéž: str. 158. Obě přísloví, první připisované Abú Jazídovi al-Bistámímu a druhé Abů cAlímu ad-Daqqáqovi, uvádí 

Trimingham (1971): str. 183-4 podle al-Hujwírí, Abu ‘l-Hasan cAlí al-Jullábí (1936): Kashf al-mahjúb, abridged tr. 
R.A.Nicholson, London: G.M.S., pp. 163-4, respektive Suhrawardí, Shiháb ad-dín Abú Hafs cUmar (1939): cAwárif al-
macárif. cAlámiyya Press, Cairo.
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Zdroj autority a legitimity šajcha

V předcházející kapitole jsem představil hlavní charakteristiky a dispozice 
opravňující Velkého šajcha k vedení taríqy naqšbandíja haqqáníja. Díky těmto 
charakteristikám také může být, spolu s celou duchovní naukou, kterou 
interpretuje a dotváří, označen za základ celého řádu. Některé z těchto prvků je 
však zapotřebí představit detailněji. Především proto, že šajchovi zajišťují 
potřebnou autoritu a respekt u členů řádu, legitimizují veškeré jeho konání. Mezi 
tyto zdroje autority, bez které by možnosti šajcha v oblasti pozitivního působení na 
duchovní rozvoj žáků zůstaly velmi omezené, patří především koncept wilája a 
uwajsí, pozice v řetězci světců taríqy (silsila) a konečně „smlouva“ uzavíraná mezi 
ním a žákem formou vzdání holdu (bajca).

Wilája

Wilája je slovem odvozeným od slovesa walija, které především znamená „být 
blízký“, a jde o pojem, který má různé konotace v různých kontextech, politickém, 
náboženském či právním.420 V kontextu súfsmu je primárním významem slova 
wilája „blízkost Bohu“. Wa l í je potom člověkem, který dosáhl skrze svou 
náboženskou praxi výjimečného poznání, je pod speciální ochranou, neboť je 
„přítelem Božím“. V Koránu jsou „přátelé Boží“ (awlijá’ Alláh) několikrát zmíněni, 
například v súře desáté: „Nikoliv, přátelé Boží věru nemusí mít strach žádný, a 
nebudou zarmouceni“.421 Nejvhodnějším, byť jistě ne ideálním českým 
ekvivalentem slova walí je světec, případně svatý. Jde o člověka, který je vlastně 
dokonalým muslimem, svědomitě a s hlubokým porozuměním plní všechny 
povinnosti věřícího a díky této svědomitosti a zanícení dosáhne výjimečné 
náboženské zkušenosti (macrifa) spojené s poznáním Boží transcendence (macrifat  

bi’lláh). Koncept wilája byl, zřejmě i díky příslušným odkazům v Koránu, rozvíjen 
súfíji již v raných dobách islámu.422 Defnic awlijá’ vzniklo vícero, jedna z nich, od 
Abú cAbdulláha as-Sálimího říká, že awlijá’ jsou: „ti, kdo jsou známi půvabem 
jejich řeči, vybranými způsoby, podřízeností Bohu, štědrostí, kteří nepřejí 
konfrontaci, přijímají omluvy od každého, kdo se před nimi omlouvá, jsou mírní 

420 The Encyclopaedia of Islam. Heslo „Wilāya“.
421 (10: 62).
422 Ke konceptu v raném islámu např. Radtke, B. (1999) nebo Radtke, B. and O'Kane, J. (tr. and intr.) (1996).
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směrem ke všemu stvoření, k dobrému i špatnému“.423 Tato defnice jistě 
nepokrývá všechny aspekty, které s sebou bytí walího nese, je nicméně vhodnou 
ukázkou některých požadavků na vynikající osobnost, které jsou v súfíjské tradici 
typické.

Awlijá’ se během vývoje různých mystických učení stali mnohokrát předmětem 
různých kategorizací. Existují světci vyšších a nižších řádů, různě početní a 
s různými úkoly. Kropáček nabízí jedno z možných dělení na radžabíjún, hukamá’, 
casá’ib, nuqabá’, nudžabá’, abdál, afrád, awtád, na vrcholu hierarchie stojí jediný 
qutb (pól).424 V učení haqqáníje se objevuje kategorizace jiná, odpovídající třem, 
respektive pěti různým úrovním stavu ducha či osobnosti. Tyto úrovně jsou qalb 

(srdce), rúh (duch), sirr (tajemství), chafá’, achfá’.425 Úroveň qalb (maqám al-qalb) 
odpovídá všemu pozemskému, odehrává se v ní všechna náboženská praxe, je 
vlastní všem lidem bez zvláštního duchovního poznání, nad člověkem zde má moc 
jeho ego. Druhá úroveň (maqám ar-rúh) je již jen pro světce. Skrze ni vstupují do 
snů svých žáků, sesílají příslušné vize a podobně. V třetí úrovni (maqám as-sirr) 
nahlížejí světci podstatu reality a skrze tuto úroveň také vedou své žáky. Druhá a 
třetí úroveň je tedy dostupná světcům, kteří jsou ovšem nižšího a vyššího řádu. 
V úrovni maqám ar-rúh jsou ještě pokoušeni nemocemi ega, přes jistý duchovní 
pokrok nejsou ještě osvobozeni od všeho pozemského. Tohoto osvobození 
dosahují až awlijá‘ ve třetí úrovni, maqám as-sirr. Podle šajcha Hišáma existuje 
124 000 awlijá’, z kterých jen 7 007 dosahuje třetí úrovně. Čtvrtá úroveň chafá’ je 
pak rezervována výhradně pro proroka Muhammada a pátá achfá’ je úrovní 
samotného Boha.426 Šajch Názim přirozeně patří do vyšší třídy awlijá’ (náleží mu 
také titul sultán al-awlijá’), přičemž šajch Hišám cílevědomě a někdy velmi ostře 
odmítá přiznat schopnosti náležející světcům komukoliv, kdo by takové nároky 
vznášel.427 Skupina awlijá’ je tedy hierarchická, nauka haqqáníje pak dále rozlišuje 
šest základních vlastností či lépe řečeno schopností, které jsou světcům vlastní. 
Těmi jsou velmi stručně haqíqat al-džadhba (přitažlivost), haqíqat al-fajd (inspirace), 
haqíqat at-tawassul (přímluva), haqíqat at-tawadždžuh (sesílání světla), haqíqat at-

423 Schimmel, A. (1975): str. 199.
424 Kropáček, L. (1992): str. 167.; Kropáček, L. (2008): str. 182.
425 Vidich, A. (2000): str. 637.
426 Kabbani, H.M. (2004a).
427 Šajch Hišám Kabbání, suhba 22.7.2009, Lefke, Kypr. Jedním z častých argumentů je obvinění takového pretendenta 

z touhy po moci, z podlehnutí žádostem ega.
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tajj (pohyb ducha v prostoru za použití basmaly)428 a haqíqat al-iršád (vedení). Tyto 
schopnosti walímu jednak zakládají jeho status, jednak jej opravňují ke smy-
sluplnému vedení žáků.

Jak správně poznamenává Buehler, v náboženském kontextu lze postavu walího 

alternativně označit za „dědice Prorokova“.429 Ať už jde o súfjský řád, právní školu 
či například šícu, náboženské postavy s nárokem na status walího v různých 
teoretických či metodologických rámcích připodobňují své duchovní zkušenosti, 
ortopraxi a podobně ke vzoru stanovenému prorokem Muhammadem. Naplňování 
prorockého vzoru spolu s dosažením „blízkosti Boha“ (wilája) skrze přímou 
náboženskou zkušenost, znalost pramenů, příslušnost k určitému řetězci stejně 
nadaných postav je pak jedním z fundamentálních zdrojů autority šajcha, imáma a 
podobně. Spolu s Buehlerem lze konstatovat, že v kontextu súfsmu je jádrem 
instituce walího duchovní vedení. Súfí „interpretuje Muhammadovu prorockou 
zkušenost na základě Koránu a hadíthů (zpráv o Prorokově životě), legitimizuje 
vzory autority s poukazem na hlubokou duchovní zkušenost“.430 Během specifcké 
duchovní cesty se přiblížil Bohu, stává se walím, aby se vrátil jako plně 
kvalifkovaný k vedení ostatních na stejné cestě.

Silsila

Slovo silsila znamená doslova „řetěz“ a je v súfjské terminologii nepostradatelné. 
Jednotlivé články tohoto řetězce, awlijá’, muršidové, pírové, velcí šajchové, 
zabezpečují postupné předávání určitých znalostí, poznání, technik a podobně 
v rámci určité taríqy, jde o „druh mystického isnádu“.431 Silsily bývají 
„rekonstruovány“, prvním článkem je nejčastěji prorok Muhammad, případně cAlí. 
Faktický či domnělý zakladatel řádu se může nacházet, jako je tomu v případě 
haqqáníje, až uprostřed řetězce, který pokračuje dále k aktuálnímu šajchovi.432 

Řádová silsila naqšbandíje haqqáníje, jinak také zlatý řetěz, je tvořena devětatřiceti 
světci a jedním prorokem, kterým je samozřejmě Muhammad. Ten podle tradice 
předal svému druhu a politickému nástupci Abú Bakrovi as-Siddíq určité 

428 Basmala označuje jednu z muslimy nejpoužívanějších formulí: „ve jménu Boha milosrdného, slitovného“ (bismi’lláhi’r-

rahmáni’r-rahím).
429 Buehler, A. (1998): str. 14.
430 Tamtéž: str. 15.
431 The Encyclopaedia of Islam. Heslo „Silsila“. Isnád je termínem označujícím řetězec tradentů prorocké tradice, sunny.
432 Různých řádových silsil se dotýká např. Schimmel, A. (1975), do problematiky také dobře uvádí Trimingham, J. S. (1971).
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duchovní kvality, které tomuto prvnímu chalífovi a druhému nejdůležitějšímu 
článku celého řetězce zajistily jedinečný spirituální status. Na podporu uvedené 
transmise bývá citován zejména následující hadíth, ve kterém Prorok říká: „Bůh 
nevložil do mých prsou nic, co bych já na oplátku nevložil do prsou Abú Bakra“.433 

Tento druh duchovní inspirace, spirituálního vedení či zasvěcení je dále předáván 
v rámci zmíněného řetězce světců. Již zde můžeme spolu s Ahmadem Sirhindím 
upozornit, že vlastnosti světce (walí) nebudou nikdy totožné s kvalitami proroka 
(nabí), protože poznání umožněné prorokům na základě zjevení (wahj) se světcům 
dostává jedině inspirací (ilhám).434

Je namístě v rámci silsily haqqáníje vyzdvihnout některé postavy.435 Prvním a 
druhým článkem je prorok Muhammad a Abú Bakr as-Siddíq. Šestým článkem je 
Džafar as-Sádiq, kterého stejně jako předchozí dva není třeba představovat. 
Jedenáctým článkem je cAbdulcháliq Ghudždawání (z. 1179), který formuloval osm 
z dodnes uznávaných jedenácti základních pravidel, postojů a technik, které si 
mystik osvojuje ve snaze žít podle vzoru Proroka a awlijá’. Sedmnáctým článkem 
byl Muhammad Bahá’uddín Šáh Naqšband (z. 1388), považovaný za vlastního 
zakladatele taríqy naqšbandíja. Formulací dalších tří hlavních pravidel doplnil 
soubor zvaný kalimát-e qudsíja (posvátná slova).436 Pětadvacátým článkem silsily je 
výše zmíněný Ahmad al-Fárúqí as-Sirhindí (z. 1624), který proslul jako reformátor 
súfsmu s důrazem na konformitu s šarícou, známý je zejména důrazným 
prosazováním takzvaného tichého dhikru.437

Název taríqy, naqšbandíja, se vžil po působení Bahá’uddína Naqšbanda. Tato 
postupně stále významnější a geografcky velmi rozšířená taríqa se dílem silných 
postav silsily větvila. Tak například pod vlivem Ahmada Sirhindího, který si 
vydobyl titul mudžaddida (obnovitele náboženství) druhého tisíciletí hidžry,438 

vznikla odnož mudžaddidíja. Na základě podobné proslulosti jednatřicátého světce 
taríqy Chálida al-Baghdádího (z. 1827) se ustavila větev jménem naqšbandíja 
chálidíja. A přes další odnož daghestáníji se pak již dostáváme k osobitému řádu 

433 Algar, H. (1990a): str. 10.
434 Ansari, M.A. (1997): str. 235-44. Viz také Křížek, D. (2008).
435 Rozsáhlejší přehled hlavních postav naqšbandíje obsahuje kapitola Taríqa naqšbandíja.
436 Tato „posvátná slova“ budou podrobněji vysvětlena v kapitole Dhikr.
437 Přehled všech členů silsily haqqáníje, jejich skutků, zásluh a příběhů, jež se s nimi pojí, předkládá Kabbani, H.M. 

(2004a). Dalším cenným odborným zdrojem např. Algar, H. (1990a): str. 9-49.
438 Rok nula islámského lunárního kalendáře odpovídá roku 622 našeho gregoriánského datování. Pojem hidžra (odchod) 

odkazuje na nucenou emigraci Proroka z Mekky související s jeho náboženskou misí. Rok 2013 odpovídá roku 1434-
1435 hidžry.
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vzniknuvšímu díky aktivitám a charismatu šejcha Muhammada Názima cÁdila al-
Haqqáního.439 Toto větvení se v historii neobešlo a ani v budoucnosti jistě 
neobejde bez kontroverzí týkajících se oprávněnosti některých šajchů k vedení 
taríqy, obviňování z usurpace moci, z nedostatečných schopností a podobně. 
Pokud jde o problémy s legitimitou šajcha Názima, lze uvést jeden výstižný případ. 
Šajch Názim v roce 1997 navštívil Dagestán, zemi vzhledem k řádové silsile velmi 
důležitou. Již dvaatřicátý článek „zlatého řetězu“, Ismácíl M. aš-Širwání (1787-
1839), odtud pocházel. A i všichni následující velmistři, včetně cAbdulláha ad-
Daghestáního, který inicioval k vedoucí roli v řádu šajcha Názima, pocházeli z této 
země. Názim al-Haqqání díky zmíněné návštěvě dokázal získat blíže 
nespecifkované, nicméně zřejmě významné množství stoupenců v zemi, která je 
súfsmu a zejména naqšbandíji přinejmenším od šestnáctého století zaslíbenou.440 

Jeho obliba však kromě různých představených či členů dalších místních taríq 
vadí z různých důvodů zejména „ofciálnímu islámu“, reprezentovanému 
především institucí Muftíját. Ofciální propaganda, vstřícná pouze k vybraným 
náboženským postavám, jej prezentuje jako „falešného šajcha“. Názimův nárok na 
místo v silsile zpochybňuje odkazem na nástupnickou kontroverzi, jež je spojena s 
šestatřicátým světcem řádu as-Sughúrím (z. 1882).441 Ofciální periodika 
v minulosti dále obvinila šajcha Názima z: upravování učení naqšbandíje pro jeho 
osobní a politické cíle, čímž porušuje, či lépe řečeno naplňuje základní princip 
man taqajjara lajsa minná (ti, kdo mění, nejsou z nás); mluví o sobě jako o jednom 
z devíti skutečných šajchů, kteří nazřeli Pravdu;442 neuznává madhaby (ortodoxní 
sunnitské právní školy); jeho iniciace ad-Daghestáním nemá váhu, protože on sám 
byl falešným šajchem; narušuje súfjskou etiku vstupováním do duchovní sféry 
dagestánských šajchů; ignoruje Muftíját; znesvěcuje naqšbandíjský dhikr tím, že 
zavedl jeho hlasité projevy a podobně.443 Z uvedeného je zřejmé, že přinejmenším 
v případě Dagestánu má vedoucí role v taríce významné politické a mocenské 
konotace. Bez ohledu na zmíněnou kontroverzi a případné jí podobné, které pro 
současné stoupence haqqáníje tak jako tak nepředstavují žádný významný 

439 Faktem je, že samotné stručné zmapování všech historických odnoží naqšbandíje by vydalo na podobně rozsáhlou 
práci. Jak si povzdychl například Algar ve své relativně rozsáhlé studii zabývající se historií taríqy a jejímu větvení,  
„Není možné zde ani vypočítat všechny možné větve mudžaddidíje na indicko-pákistánském subkontinentu.“ Algar, H. 
(1990a): str. 31.

440 Yemelianova, G.M. (2001): str. 445.
441 Tamtéž: str. 455.
442 O tomto problému více v následujícím oddílu Uwajsí.
443 Yemelianova, G.M. (2001): str. 456.
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problém, je příslušnost k výše popsané řádové silsile samozřejmým, jasně 
defnovaným zdrojem legitimity a autority.

Budoucí štěpení současné taríqy haqqáníje však lze, i s ohledem na historické 
zkušenosti s velkou mírou pravděpodobnosti předpokládat. Šajch Názim se 
v rámci taríqy těší absolutní autoritě, lze také téměř s jistotou tvrdit, že je všemi 
svými žáky bez výjimky milován a ctěn. V době vydání této knihy je mu přes 
jednadevadesát let, netěší se nejlepší (tělesné) kondici a taríqu tak čeká v nejbližší 
budoucnosti změna na postu Velkého šajcha. Všeobecně se předpokládá, že 
Názimovým nástupcem bude šajch Hišám Kabbání, jeho chalífa ve Spojených 
státech amerických. Šajch Hišám je velmi aktivní v šíření učení taríqy po celém 
světě, jako zástupce Velkého šajcha navštěvuje významné světové náboženské 
(nejen islámské) postavy, přednáší prostým věřícím v Africe, jeho společnost 
Islamic Supreme Council of America publikuje množství titulů zabývajících se 
historií či učením řádu, s šajchem Názimem je spřízněn i příbuzensky. Rozhodně 
však nedisponuje charismatem svého učitele a zdaleka se jako on netěší 
bezvýhradným sympatiím a všeobecné podpoře.

Při mém pobytu v kyperském Lefke jsem se snažil zjišťovat postoje některých 
informantů k šajchu Hišámovi. Byli bez výjimky velmi opatrní ve svých 
odpovědích, v žádném z případů jsem nevyslechl přímou kritiku. Z tónu či 
volených formulací však bylo zřejmé, že někteří z dotazovaných jsou ve vztahu 
k šajchovi Hišámovi dosti rezervovaní. Pokud jsem však nevyslechl přímou kritiku 
při rozhovorech, které jsem vedl, dvakrát jsem byl přítomen rozmluvám věřících, 
v kterých víceméně otevřeně zpochybňovali některá rozhodnutí šajcha Hišáma a 
kritizovali některé jeho výroky. Pochopitelně, pravděpodobný nástupce šajcha 
Názima nemůže vyžadovat tutéž oddanost, která náleží hlavě taríqy. Srovnání 
chování žáků v jeho a Názimově přítomnosti, některé poznámky týkající se jeho 
schopností, které jsem vyslechl, i již zmiňovaný rezervovaný postoj vůči němu 
nasvědčuje tomu, že při případném přebírání vedoucí role nebude mít snadnou 
úlohu. A samotný šajch Hišám si je této situace přirozeně vědom, přičemž jí čelí 
různými způsoby. Uvedu zde nyní dva ilustrativní příklady. Během přednášky 
v Lefke, jejímž hlavním tématem byl status žáka a nutnost vedení kvalifkovaným 
učitelem, využil příležitosti a pronesl: „…nejhorší ze všeho je pomlouvání…včera, 
přímo tady nahoře [v prvním patře mešity, v době modliteb určenému pro ženy] 
rozmlouvaly dvě Němky a jedna z nich říká: ‘nemám k šajchu Hišámovi respekt a 
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navíc si bere dvě stě dolarů za každou přednášku’…nejhorší je pomlouvání a 
zejména pomlouvání taríqy, hlavně jejího Velkého šajcha.“444 Jistě, pomlouvání 
patří podle Názima mezi ty nejhorší hříchy, které brání žákovi v příslušném 
duchovním rozvoji.445 Šajch Hišám nicméně využil příležitosti, aby zdůraznil 
nepřípustnost kritiky jeho osoby, nadto, alespoň podle mého názoru, jakoby 
anticipoval vlastní nástupnictví. Během jiné přednášky přibližoval posluchačům 
události, které se měly odehrát při pohřbu ad-Daghestáního v Damašku.446 Šajch 
Názim prodléval osamocen u rakve svého učitele, když během modlitby na patnáct 
minut zmizel. Hišám se svým bratrem Adnánem vše potajmu sledovali oknem. 
Když se Názim znovu objevil a zjistil, že byl sledován, vysvětlil bratrům, k čemu 
došlo. Během tělesné nepřítomnosti cestoval do Medíny, kde se ocitl ve 
společnosti proroků, v této duchovní sféře také došlo k jeho fnální iniciaci 
učitelem ad-Daghestáním. Oběma bratrům bylo na závěr také sděleno, že byli 
určeni jako Názimovi pomocníci. Šajch Hišám po převyprávění tohoto příběhu 
dodal, že v Damašku bylo pět reprezentantů ad-Daghestáního, kteří se neshodli a 
každý si založil vlastní taríqu. Ty mají být dnes v úpadku, zatímco Názim jako 
legitimní nástupce dosáhl úspěchu.447 Smysl příběhu se zdá být zřejmý. Šajch 
Hišám jedním dechem žákům vysvětlil, že iniciace Velkého šajcha je aktem 
odehrávajícím se mimo tento svět a tím pádem mimo potenciál žáků, kteří nemají 
potřebné schopnosti, zároveň šlo o působivou výstrahu před rozkolem náboženské 
obce a před nedostatkem loajality vůči legitimnímu nástupci v čele taríqy. Zde je 
namístě dodat, že povaha poznání spolu s nástroji k jeho dosažení se v kontextu 
súfsmus odlišuje od té, které jsme zvyklí přiznávat smysl či validitu. Jak podotýká 
Ostřanský: „…poznání, které je tradováno z mistra na žáka, není souhrnem 

444 Lefke, Kypr, 18.7.2009
445 Kabbani, H.M. (2004a): str. 39-40, 44. Zákaz pomlouvání platí samozřejmě i mezi žáky, nejen směrem k  učiteli či 

šajchovi. Negativní význam pomlouvání je podpořen i několika hadíthy. Např. Sahíh Muslim [2589]: Vyprávěl Abú 
Hurajra, že Posel Boží, nechť mu Bůh požehná a dá mu mír, řekl: „Víte, co je pomlouvání?“ Druhové odpověděli: „Bůh  
a jeho Posel ví nejlépe.“ Prorok poté řekl: „Pomlouvání znamená, že mluvíte o svém bratru způsobem, který se mu  
nelíbí.“ Na to se jej zeptali: „A jaký je tvůj názor na to, když u bratra svého skutečně naleznu pochybení?“. Řekl: „Pokud 
se takového skutku nedopustil, pomlouvali jste. A pokud ano, i v takovém případě jste pomlouvali.“ Sahih Muslim (2001): 
str. 199-200. Pomlouvání má relativně mnohoznačný význam. Muslim má být druhému muslimovi bratrem, ten 
zasluhuje jeho pomoc a podporu, pomlouvání je toho přesným opakem. Hříšnost takového jednání je zakotvena také již 
v Koránu: „Vy, kteří věříte! Střezte se přílišného podezřívání druhých, vždyť některá podezření jsou hříchem! 
Nevyzvídejte a nepomlouvejte se vzájemně! Což si někdo z vás přeje jíst maso bratra svého mrtvého – vždyť by vám to 
bylo odporné! Buďte bohabojní, neboť Bůh věru je blahovolný ke kajícníku a slitovný.“ (49:12). Nabízí se zde  
interpretace, že stejně jako se mrtvý nemůže bránit uvedenému ohavnému skutku, tak se pomlouvaný nemůže bránit 
nařčení vyslovené v jeho nepřítomnosti.

446 Stručnější verze příběhu je uvedná v Kabbani, H.M. (2004a): str. 454.
447 Lefke, Kypr, 22.7.2009
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racionálních znalostí, které se obracejí k lidskému intelektu, ale jde o vědění 
mířící k srdci věřícího.“448 Na závěr je nyní třeba říci, že se sice zdá být 
nástupnictví šajcha Hišáma z více důvodů velmi pravděpodobné.449 Že se tak 
opravdu stane, však není zcela jisté. V rámci taríqy lze identifkovat i další 
významné postavy požívající respektu ostatních členů. Šajch Názim může ještě 
všechny překvapit. Nakonec, jak s oblibou říkají jeho žáci a sympatizanti, 
„mawláná knows best“.

Silsila naqšbandíje haqqáníje450

1. Prorok Muhammad b. cAbdulláh (570 Mekka, 632 Medína)
2. Abú Bakr as-Siddíq (573? Mekka, 634 Medína)

3. Salmán al-Fárisí (? Džajj u Isfahánu, 654 Jeruzalém)451

4. Qásim b. Muhammad b. Abú Bakr (656 Medína, 726 Qudajd u Medíny)
5. Džacfar as-Sádiq (702 Medína, 765 Medína)
6. Tajfúr Abú Jazíd al-Bistámí (? Bistám?, 875 Bistám nebo Damašek)
7. Abú al-Hasan al-Charaqání (960? Charaqán, 1033 Charaqán)

8. Abú cAlí al-Fármadí (1011 Fármad, 1084 Fármad)452

9. Abú Jáqúb Júsuf al-Hamadání (1048 Buzandžird, 1140 Merv)
10. Abú al-cAbbás al-Chidr (??)

11. cAbdulcháliq al-Ghudžduwání (? Ghudždawán, 1179 Ghudždawán)453

12. cAríf ar-Riwakrí (? Riwákar u Bucháry, 1239 Riwákar)
13. Mahmúd al-Indžír al-Faghnáwí (? Andžir Faghna u Bucháry, 1317 Qilit)
14. cAlí ar-Rámitání (1191? Ramitán u B., 1321 Chwárazm)
15. Muhammad Bábá as-Samasí (? Samas u B., 1354 Samas)
16. Sajjid Amír Kulál (? Suchár u B., 1370 Suchár)

448 Ostřanský, B. (2004): str. 42.
449 Během let, které uplynuly od mého terénního výzkumu v roce 2009, pokračuje systematická různorodá příprava žáků 

na předpokládanou změnu v čele taríqy. Jako jeden z příkladů lze uvést fakt, že se ve spojení se jménem šajcha Hišáma 
Kabbáního začíná jak na webových stránkách taríqy, tak ve vyjádřeních vyšších postav řádové hierarchie objevovat 
honorifcký titul mawláná (náš pán), dříve rezervovaný výhradně pro šajcha Názima.

450 Údaje vycházejí z tradice naqšbandíje haqqáníje, refektované v Kabbani, H.M. (2004a). V závorce je uveden rok a místo 
narození a rok úmrtí. Místo u roku úmrtí udává umístění hrobky, nikoli nutně místo samotného skonu. Případná 
pochybnost či přímo nedostupnost daného údaje je vyjádřena otazníkem.

451 Encyklopedie islámu uvádí pod heslem Salmán al-Fárisí jako rok úmrtí 655 nebo 656. Také místo jeho skutečného 
hrobu není jisté. Může jím být podle různých tradic Madá’in, Isfahán, Lydda. The Encyclopaedia of Islam. Heslo „al-
Fārisī, Abū cAlī al-Hasan b. cAlī“.

452 The Encyclopaedia of Islam uvádí pod heslem „Abū cAlī al-Fadl b. Muhammad al-Muršid al-Fārmadī“ jako rok úmrtí 
1080. 

453 Podle některých teorií zemřel až roku 1220. The Encyclopaedia of Islam, heslo „Ghudjduwānī, Khwādja cAbd al-Khālik b. 
cAbd al-Djamīl“.
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17. Muhammad Bahá’uddín Naqšband (1317 Qasr al-cÁrifán u B.,1388 Buchára)454

18. cAlá’uddín al-cAttár (? Buchára?, 1400 Džaganján u B.)
19. Jáqúb al-Charchí (? Charch, Afgh., 1447 Hulgatun)
20. cUbajdulláh al-Ahrár (1404 Šáš, 1490 Kámán Kášán u Samarq.)
21. Muhammad az-Záhid (??, 1529 Samarqand)
22. Darwíš Muhammad (? Samarqand, 1562 Samarqand)
23. Muhammad al-Amkanakí (? Amkana, 1599 Šáš)
24. Muhammad al-Baqí Billáh (1564 Kábul, 1605 Dillí)
25. Ahmad al-Fáruqí as-Sirhindí (1564 Sirhind, 1624 Sirhind)
26. Muhammad Masúm (1599 Sirhind, 1668 Sirhind)
27. Muhammad Sajfuddín (1645 Sirhind, 1684 Sirhind)
28. Núr Muhammad al-Badawání (1664 ?, 1722 Láhaur)
29. Šamsuddín Habíbulláh (1701 Indie, 1781 Cafevjan)
30. cAbdulláh ad-Dahlawí (1745 Bitála, 1825 Dillí)
31. Chálid al-Baghdádí (1779 Karada, 1827 Damašek)
32. Ismácíl aš-Širwání (1787 Kurdemir, 1840 Amasja)
33. Chás Muhammad aš-Širwání (1786 Kulál, 1844 Damašek)
34. Muhammad Efendi al-Jarághí (1777 Kurál, 1848 Sughur)
35. Džamáluddín al-Ghumúqí al-Husajní (1788 Ghazikumuk, 1869 Istanbul)
36. Abú Ahmad as-Sughúrí (1793 Sughur, 1882 Sughur)
37. Abú Muhammad al-Madaní (1835 Kikunu, 1913 Rašadíja)
38. Šarafuddín ad-Dághistání (1875 Kikunu, 1936 Rašadíja)
39. cAbdulláh al-Faíz ad-Daghestání (1891 Daghestán, 1973 Damašek)
40. Muhammad Názim cÁdil al-Haqqání (1922 Larnaca)

Uwajsí

V rámci učení o řádové silsile se dostává značné pozornosti konceptu uwajsí. Pojem 
odkazuje na ty, kdož jsou „schovanci“ nebo „ochraňovanými Bohem“, kteří 
zdánlivě (dar záhir) nepotřebují vedení, protože Muhammad je uchovává ve své 
přízni, stejně jako uchovával Uwajse al-Qaraního.455 Uwajs al-Qaraní, mladší 
současník Muhammadův, podle tradice zemřel v bitvě u Siffínu v roce 657. Na 
základě různých prohlášení připisovaných Muhammadovi vznikla později legenda 

454 Encyklopedie islámu udává jako rok narození 1318 a rok úmrtí 1389. The Encyclopaedia of Islam, heslo „Nakshband, 
Chwādja Bahā’ al-Dīn“.

455 Ter Haar, J.G.J. (1999): str 313-314. Ter Haar nikoli překvapivě vychází u této defnice ze spisu Tadhkirát al-awlijá’ od 
Faríduddína cAttára (z. 1221), který kromě životopisů a výroků súfíjů pojednává i legendu o „telepatické“ komunikaci 
mezi Muhammadem a Uwajsem al-Qaráním. Viz například Faríd al-Din cAttár (1907) nebo Husaini, A.S. (1967).
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o telepatické komunikaci mezi nimi oběma.456 Podstatou konceptu uwajsí, alespoň 
v taríce naqšbandíja, je iniciace, případně nějaký druh duchovní transmise nikoli 
od živého, ale již zesnulého šajcha, světce či proroka. K tomu je zapotřebí, aby se 
příslušné duše setkaly v nepozemském „světě duchovna“, přičemž kdokoli obdrží 
nějaké vědění touto cestou, nazývá se zároveň Uwajsí i Naqšbandí.457 Je třeba 
dodat, že zdroj transmise nemusí pocházet výhradně z konkrétní řádové silsily. 
cUbajdulláh al-Ahrár, dvacátý šajch taríqy, byl údajně duchovně spojen 
s Ježíšem.458 Toto spirituální spojení je vlastně jakousi variantou rábity, o které 
bude řeč níže. Ta se ovšem realizuje výhradně mezi živým šajchem a jeho žákem. A 
protože jde tedy o exkluzivní schopnost, a ještě spíše dar, posiluje transmise uwajsí 

legitimitu šajcha a potvrzuje jeho důležitost a centrální postavení v celé 
metodologii taríqy.

Podle nauky haqqáníje se pouze devíti naqšbandíjským světcům dostalo 
duchovního spojení uwajsí. Posledním z nich je šajch Názim, který byl kromě 
svého šajcha cAbdulláha ad-Daghestáního veden i Džaláluddínem Rúmím a 
cAbdulqádirem Džíláním.459 Z oněch předchozích je třeba zmínit zejména 
z pohledu metodologie významné šajchy cAbdulcháliqa Ghudždawáního a 
Bahá’uddína Naqšbanda. Držitelům uwajsí se říká „šajchové dvou křídel“, právě 
proto, že je v jejich osobách spojena fyzická vazba se živým šajchem a duchovní 
vazba na již zesnulého světce. Haqqáníja v tomto výčtu počítá i s Ahmadem 
Sirhindím, pětadvacátým šajchem silsily, navzdory jeho „výstřednosti“. Sirhindí 
totiž tvrdil, že byl duchovně zasvěcen samotným Bohem: „Ačkoliv v taríce 
naqšbandíja je mým učitelem cAbdulbáqí, přece ten, kdo se mého učení ujal, je 
ten Věčný, al-Báqí“.460 Kabbání se však o této skutečnosti nezmiňuje a mezi zdroji 
uwajsí v jeho případě uvádí Naqšbanda a cAlího.461 Podle nauky haqqáníje je počet 
uwajsí šajchů konečný. Mezi důvody, které lze tušit za touto deklarací, patří fakt, že 
číslo 9 hraje v řádové numerologii vedle čísel 4 a 7 významnou roli.462 V tomto 
případě každý ze „šajchů dvou křídel“ reprezentuje jeden z devíti duchovních 

456 The Encyclopaedia of Islam, heslo „Uways al-Karanī“ respektive „Uwaysiyya“.
457 Kabbani, H.M. (2004a): str. 63-4.
458 Tamtéž: str. 34.
459 Tuto údajnou příbuzenskou vazbu na zakladatele qádiríje cAbdulqádira Džíláního (z. 1166) a zakladatele mawlawíje 

Džaláluddína Rúmího (z. 1273) jsem již zmiňoval výše. Není v mých možnostech tuto genealogii ověřit. Zejména Rúmí 
je však jako jedna z mála muslimských středověkých postav na Západě všeobecně znám a obdivován. Vkrádá se tak 
myšlenka, zda za touto deklarací nemůže stát snaha zvýšit šance na úspěch taríqy právě v západních zemích.

460 Friedman, Y. (1971): str. 28.
461 Kabbani, H.M. (2004a): str. 64.
462 Kabbani, H.M. (2006): str. 133-134.
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bodů v hrudi člověka. Skrze tyto body, které musí žák aktivovat na cestě do vyšších 
úrovní meditace,463 se mohou uwajsí šajchové kdykoli s následovníky spojit, 
přičemž následovníky se rozumí potenciálně celé lidstvo. Skrze tyto body mohou 
ovlivňovat člověka (ať už si je spojení vědom či nikoli), mohou se za něho 
přimlouvat a inspirovat jeho srdce v zájmu nasměrování k Boží lásce.464

Princip uwajsí je nejen jedním z prostředků autorizace (druhým, v rámci 
fungování haqqáníje vlastně důležitějším, je konečná autorizace šajcha 
předchozím Velkým šajchem před jeho smrtí) šajcha a nástrojem jeho 
legitimitizace. Jeho využití se také stává jedním ze zdrojů identity pro členy řádu. 
S použitím tohoto principu však vyvstává jedno nebezpečí. Jak podotýká Ter Haar, 
aspirace na transmisi uwajsí může snadno vyústit v projev neloajality, nedostatečné 
poslušnosti vůči aktuálnímu, živému šajchovi.465 Haqqáníja se s tímto nebezpečím 
vypořádává relativně jednoduše a efektivně. S ohledem na různé aspekty 
metodologie taríqy, na problémy spojené s duchovním vývojem žáků a podobně, 
zdůrazňuje nezastupitelnost živého šajcha v procesu vedoucímu k pravému 
poznání, k přístupu k Boží přítomnosti. Jedině živý Velký šajch může skrze své 
vědění a moudrost posunout žáka žádoucím směrem. A za druhé, jak už bylo 
řečeno, přístup k transmisi uwajsí považuje za uzavřený. Elegantně využila 
symboliku čísla 9 a do budoucna odepřela komukoliv dalšímu možnost 
spolehnout se na někoho jiného než na živého velmistra taríqy. Zatím jsem se 
nikde nesetkal s uspokojivým vysvětlením poněkud překvapivé okolnosti, že 
z celkových pouhých devíti „šajchů dvou křídel“ hned tři jsou těmi úplně 
posledními v silsile haqqáníje. Samozřejmě půjde o jen těžko ověřitelnou 
hypotézu, ale spíše než Boží vůlí či zacílenou pozorností již zesnulých světců bych 
tento vývoj vysvětloval snahou o zajištění pevné, neotřesitelné pozice současné 
nejvyšší autority taríqy.

Pozice šajcha v řádové silsile spolu s transmisí duchovního vědění, ať už uwajsí 

nebo jiného, jsou dvěma důležitými předpoklady pro autoritu šajcha v čele taríqy. 
Mezi další důležité předpoklady autority patří zaujímání pozice ideálního věřícího 

463 Tamtéž: str. 133.
464 Kabbani, H.M. (2004a): str. 64-65.
465 Ter Haar, J.G.J. (1999): str. 316. Ter Haar zde uvádí příklad popsaný cAlím b. al-Husajnem al-Kášifím v Rashahát-i cayn al-

hayát, Cawnpore 1912, str. 54. Naqšband obdržel skrze transmisi uwajsí instrukce ohledně vykonávání dhikru od šajcha 
Ghudžduwáního. Kdykoliv pak jeho živý šajch, šestnáctý mistr taríqy Amír Kulál, vykonával se svými žáky hlasitý dhikr, 
Naqšband se na protest zvedal a ze shromáždění odcházel, neboť byla tato praxe v rozporu s poselstvím, které obdržel. 
To požadovalo výhradně tichý dhikr (dhikr srdcem). Kulálovi nezbylo, než prohlásit, že skutky Naqšbandovy byly 
inspirovány Bohem a že byly založeny na Boží moudrosti (hikmatu-l-iláhí).
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či prorockého vzoru. Buehler k těmto podmínkám připojuje ještě schopnost 
duchovního cestování, případně nadání nadpřirozenými schopnostmi.466 Tuto 
stránku však haqqáníja nijak zvláště neakcentuje.467 Pozici šajcha, jeho žádoucí 
charakteristiky včetně předpokladů pro jeho autorizaci, jsem již představil, jeho 
vztahem k žákům a některými dalšími aspekty jeho funkce se budou podrobněji 
zabývat následující kapitoly. Na tomto místě se můžeme spokojit s výše uvedeným 
konstatováním, že šajch společně s duchovní metodologií, jejímž je odrazem a 
zároveň aktivním tvůrcem, tvoří neotřesitelný základ taríqy, jak po stránce její 
nauky, tak její faktické struktury.468

Bajca

Slovo bajca je pravděpodobně odvozeno od slovesa báca (prodávat). Tradiční 
etymologický výklad hovoří o tom, že slovem bajca bylo označováno podání rukou 
na znamení uzavřeného obchodu.469 Tento význam, tedy vlastně vyjádření 
souhlasu, byl pak přenesen na akt, kdy jednotlivci či skupiny více či méně 
formálně uznávají autoritu jiné osoby, chalífy, vládce, imáma, či v kontextu súfsmu 
šajcha, učitele (muršida). Mezi významy, které slovu přikládají súfíjové, lze nalézt 
přísahu, slib věrnosti, slib poslušnosti, podřízenosti a podobně.470 Akt bajcy je 
jedním ze základních elementů širšího souboru adab, pravidel chování a jednání 
žáka v rámci taríqy. Složení tohoto slibu vlastně zakládá nárok na plnění všech 
ostatních náležitostí řádové etikety (adab).471 Na rozdíl od některých jiných taríq 
není iniciace žáka, jejíž je bajca součástí, tolik formalizovaná, nejde o zvlášť 
propracovaný ceremoniál.472 Vyjádření bajcy má často formu „pouhého“ přiložení 
ruky žáka na předloktí či ruku šajcha Názima, může být individuální i skupinové a 

466 Buehler, A. (1998): str. 11. Duchovní cestování (sajr) má více rovin. Cestování k Bohu (sajr ilá-lláh), v Bohu (sajr f-lláh), 
cestování ve vnějším světě (sajr-i áfáqí), v sobě samém (sajr-i anfusí) a podobně.

467 Tvoří nicméně výbavu murída, který po úspěšném zvládnutí celé cesty díky konečnému přičinění jeho šajcha získává 
většinu jeho schopností. Viz kapitola Kategorizace žáků a předpoklady jejich postupu.

468 Viz kapitola Naqšbandíja haqqáníja na Západě.
469 The Encyclopaedia of Islam. Heslo „Bayca“.
470 Bajca jako přijímací obřad se může také nazývat cahd (úmluva), talqín (svěření tajemství), šadd (ovázání). Kropáček, L. 

(1992): str. 169.
471 Více v kapitole Šajch a žák.
472 Dostupná literatura není příliš štědrá, pokud jde o detailní informace o tomto aktu. Praxe se navíc liší jak mezi různými 

taríqami, tak v rámci jednotlivých, často geografcky velmi rozsáhlých taríq, kterou je například právě naqšbandíja. 
Čtenáře lze odkázat zejména na Trimingham, J. S. (1971), str. 181-93, pokud jde o Naqšbandíju pak na Atay, T. (1994): 
Naqshbandi Sufs in a Western Setting. Nepublikovaná dizertace, London, SOAS, str. 63 a Draper, I.K.B. (1985): A Case  

Study of a Suf Order in Britain. Nepublikovaná MA thesis, University of Birmingham, str. 78-83. Povšechné informace 
nabízí například Schimmel, A. (1975): str. 234.
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také se podle příležitosti provádí opakovaně. Není třeba žádné choreografe nebo 
určitého textu, podle slov mých informantů má v danou chvíli dojít k duchovnímu 
spojení, ke kterému není slov potřeba. Rozhodující má být motivace a záměr 
věřícího. Následné bezvýhradné uznání vůle šajcha se předpokládá. Zde je ještě 
možné dodat, že stejnou formu, tedy přikládání ruky na ruku nebo i jen hůlku 
šajcha Názima má akt získávání baraky, požehnání. Bajcu je také možné vyjadřovat 
šajchu Názimovi v jeho nepřítomnosti, individuálně či skupinově. V Lefke jsem 
toho byl několikrát svědkem. Například po skončení večerního rituálu hadry šajch 
Hišám nejprve dával požehnání přítomným, pak je požádal, aby se sesedli tak 
těsně kolem něho, až se budou dotýkat, a vyjádřili mawlánovi hold. Všichni se na 
několik desítek vteřin usebrali a v modlitebně se rozhostilo ticho. Poté byla třikrát 
recitována šaháda.473

Šajch Hišám Kabbání organizuje vyjádření bajcy (holdu) šajchu Názimovi po skončení hadry, Lefke.

473 19.7.2009, Lefke. Šaháda je pojem označující základní vyznání víry muslima: „Dosvědčuji, že není boha kromě Boha a 
Muhammad je posel Boží“ (ašhadu an lá iláha illá ‘lláh wa Muhammadan rasúlu ‘lláh).
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V rámci taríqy naqšbandíja haqqáníja má bajca, podobně jako u dalších taríq, dvojí 
smysl, který je vzájemně provázaný. Bajca je jednak nezbytnou podmínkou pro 
úspěšný duchovní rozvoj žáka, který se složením slibu zavazuje k absolutní 
poslušnosti příkazům šajcha. A co je v tuto chvíli důležitější, bajca je jedním ze 
zásadních prvků zakládajících autoritu Velkého šajcha. Podle nauky taríqy bez 
působení šajcha není možný duchovní pokrok žáka, přičemž bez absolutní 
podřízenosti není smysluplné působení šajcha možné. O bajce jakožto zdroji 
autority pak není pochyb. Šajch Názim či šajch Hišám ve svých přednáškách, 
případně knihách relativně často hovoří o nutnosti spirituálního vedení správnou 
(co do znalostí) a oprávněnou (co do legitimity) osobou, přičemž používají různé 
argumenty.474 Na obhajobu samotné nutnosti a prospěšnosti tohoto vedení mohou 
uvádět některé hadíthy, velmi oblíbeným je také koránský verš: „Ti, kdož ti věrnost 
přísahají, přísahají vlastně Bohu a ruka Boží spočívá na rukou jejich. Kdo poruší 
úmluvu, tedy ji poruší jen ke škodě vlastní, kdo však věrně dodrží úmluvu 
s Bohem uzavřenou, tomu On uštědří odměnu nesmírnou.“475 V kontextu 
haqqáníje se zdá být bajca, alespoň podle některých vyjádření informantů, 
základním předpokladem iniciace žáka jeho šajchem. Po studiu pramenů a po 
uskutečněných rozhovorech je třeba dodat, že slova bajca a iniciace (jako potvrzení 
příslušnosti k taríce) rozhodně nejsou synonymy, jak někdy vyplývá z odborné 
literatury. Jde o první dva provázané kroky procesu ustavování specifckého vztahu 
mezi žákem a jeho šajchem. Pokud se pojem iniciace používá v souvislosti s 
transmisí poznání a předáváním schopností mezi awlijá’, což zakládá právo na 
vykonávání autority, pak má iniciace pouze tento úzce vymezený význam, jde o 
odlišný proces.

Výše v kapitole o transnacionálních aspektech haqqáníje jsem hovořil o využití 
kyberprostoru v rámci dacwy (misie) haqqáníje. Určití členové taríqy, zaštítění 
autoritou šajcha Hišáma a většinou zřejmě pod jeho dohledem, využívají velmi 
cílevědomě a efektivně internet k propagování taríqy a k získávání nových 
následovníků. Na stránkách http://naqshbandi.org/ lze nalézt na první pohled až 
absurdní prvek. A tím je „elektronická bajca“ (online initiation), k jejímuž 
využívání dal šajch Názim souhlas. Ta spočívá v tom, že uchazeč o iniciaci 

474 Např. Kabbani, H.M. (2004a): str. 33-34; Al-Haqqani, N.A. (2002-2007): vol. 1, str. 29-35, 265-67, vol. 4, str. 124-131, vol. 6, 
str. 56-59.

475 (48:10). Jak uvádí Hrbek v poznámce k tomuto verši, jde o narážku na přísahu věrnosti a oddanosti Muhammadovi u al-
Hudajbíje („přísaha pod stromem“). Korán (1972): str. 768. Pokud má Velký šajch vystupovat jako prorocký vzor, jako  
ideální muslim, pak je využití této analogie logické.
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zarecituje příslušný text a následně vyplní a odešle elektronický formulář, který 
obsahuje povinné kolonky jméno, profese, adresa, město, stát, e-mail, kontaktní 
telefon a pohlaví. Formulář má podle slov správce sloužit k tomu, aby mohl být 
šajch Názim informován o dané iniciaci, přičemž „kdo složí bajcu přes internet, 
měl by ji obnovit, jakmile se setká s šajchem Názimem osobně“. Tento prvek je sice 
překvapující, nicméně absurdní je jen zdánlivě. Obecně nevystupuje z koherence 
celé nauky. Velký šajch vzhledem ke svým schopnostem nemusí být fyzicky 
přítomen tomuto aktu. Pokud je uchazeč motivován upřímnou láskou k šajchovi, 
ten jej může následně iniciovat, aniž by se s ním kdy sešel osobně. Sešle mu vizi, 
navštíví jej ve snu a podobně. Nicméně zůstává otázkou, k čemu šajch Názim 
potřebuje znát například e-mail nového žáka.

143



Šajch a žák

Vztah žáka, studenta mystické cesty a jeho učitele Velkého šajcha, je tím, co 
propůjčuje smysl existenci samotné taríqy. Bez žáka by nebylo komu předávat 
často velmi specifcké znalosti, instruovat a vést na cestě k poznání pravé 
skutečnosti (haqíqa) a Boha, nebylo by koho kultivovat a tím přispívat ke 
zkvalitňování celé náboženské obce (umma).476 Aby však tento vztah mohl být 
efektivně naplňován, musí se žák podřídit nejrůznějším požadavkům a nárokům, 
které dohromady tvoří velmi bohatý soubor norem chování (adab), který lze 
s jistou rezervou nazývat řádovou etikou, případně etiketou. Nejzásadnějším 
článkem tohoto souboru je bezvýhradná poslušnost a loajalita vůči šajchovi, 
upřímná láska k němu a bezpodmínečné podřízení se všem jeho rozhodnutím. 
Ostatní, ať už psané či nepsané prvky, upravují jednání a smýšlení jednotlivce vůči 
ostatním žákům taríqy, vůči lidem ve společnosti obecně, ale také k sobě samým.

Adab

Podle Encyklopedie islámu je etymologie slova následující: ze singuláru da’b, 
„zvyk“, „obyčej“ byl vytvořen plurál ádáb a z něho opět singulár adab.477 

V nejstarším smyslu může být považováno za synonymní k sunně, s významem 
„zvyk“, „zděděná norma chování“. S vývojem tohoto pojmu došlo k akcentování 
dvou aspektů, etického a praktického či sociálního. Adab mohl postupně 
představovat vyšší kvalitu duše, etiketu v nejrůznějších oblastech lidského konání 
včetně náboženského, ale také soubor znalostí či dovedností nezbytných pro výkon 
konkrétního povolání nebo pro zastávání určité sociální funkce.478

476 Tato ambice je u šajcha Názima a dalších dobře patrná. Smyslem taríqy zdaleka není jen umožnit jednotlivcům ukojit 
hlad po pravém poznání. Její aktivity jsou chápány také jako součást širší islámské dacwy. Dosažení Boží přítomnosti se 
zdá být občas pod dojmem některých vyjádření jakoby nad plán. Primárně je třeba pracovat na tom, aby se věřící na 
základě usměrňovaného úsilí stávali lepšími, „dokonalými“ muslimy. Prvořadou roli zde samozřejmě hraje 
propracovaný etický systém.

477 The Encyclopaedia of Islam, heslo „Adab“.
478 Pro obecnější přehled konceptu adab a wird například Metcalf, B. (1983), respektive Padwick, C. (1961) nebo 

Trimingham, J.S. (1971).
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Nás však zajímá především prvně zmiňovaný aspekt tohoto konceptu. V kontextu 
súfjských taríq adab představuje zejména pravidla chování pro své členy. Tato 
pravidla se v prvé řadě týkají chování žáka vůči jeho šajchovi, určují ovšem také 
normy pro kontakty mezi řadovými členy taríqy, pro jednání s ostatní společností. 
Pravidla se dotýkají stravování, oblékání a dalších oblastí života členů řádu. Jako 
jeden z nejznámějších příkladů manuálu, který tyto požadavky shrnuje, lze uvést 
Abú an-Nadžíbúv479 Ádáb al-murídín, „Způsoby noviců“.480 Je pozoruhodné, jak 
podotýká Knysh, že an-Nadžíb nově využil tradiční koncept ruchsa481 způsobem, 
který narozdíl od tradice umožňoval některým členům taríqy mít příjmy 
převyšující jejich bezprostřední potřeby, nákladně se oblékat, pěstovat vztahy 
s vládci, užívat si delikátních jídel, světské poezie a podobně. Na oplátku měli 
podporovat súfjské společenství dary.482 Tyto úlevy od jinak přísnějších pravidel 
řádu se však týkaly jen určité kategorie učedníků, takzvaných muhibbún, 
„milujících“, kteří se chtějí podílet a podílejí na duchovním bohatství řádu, ovšem 
nejsou z určitých důvodů schopni se bez výjimky podřídit všem řádovým 
požadavkům. Naqšbandíja haqqáníja také, jak bude podrobně uvedeno 
v následující kapitole, rozlišuje více kategorií následovníků, podle mých poznatků 
se však již konceptem ruchsa nezatěžuje. Bez ohledu na typ příslušnosti k taríce 
není případné bohatství chápáno jako apriori závadné, spíše naopak. Umožňuje 
totiž efektivní podporu aktivit taríqy.483 Skutečnostmi či vlastnostmi, které jsou 
naopak na překážku duchovnímu rozvoji, se bude též zabývat následující kapitola.

V předchozím textu týkajícím se vlastností a role šajcha v haqqáníji bylo řečeno, že 
jedině skrze osobu šajcha-světce, šajcha-prostředníka se může žák dotknout Boží 
přítomnosti. Žák se bez zprostředkující role šajcha nikdy, ani po celoživotním úsilí, 
nedostane na úplný konec cesty súfíje. Šajch a jeho určité skryté duchovní síly 
drží taríqu pohromadě. Jak s určitou nadsázkou říká Werbnerová, která studovala 

479 Abú al-Nadžíb cAbdulkáhir b. cAbdulláh al-Bakrí Dijá’ ad-Dín as-Suhrawardí (1097-1168), sunnitský mystik, jedna 
z určujících postav velké taríqy suhrawardíja.

480 Milson, M. (ed.) (1977) a Netton, I.R. (1993): str. 457-82.
481 Ruchsa, doslova „povolení“, je z pohledu islámského práva rozhodnutím, které zmírňuje nebo ruší určitou povinnost. 

V případě lidských skutků, které se vztahují přímo k Bohu (cibádát) se ovšem počítá s jejich pozdějším nahrazením. 
Například v případě nutnosti přerušit ze zdravotních důvodů půst v Ramadánu se počítá s jeho nahrazením později 
mimo posvátný měsíc. Protikladem konceptu ruchsa je cazíma (pl. cazá’im), doslova „odhodlanost“, která zahrnuje vše 
z pohledu islámského práva obecně přikázané. V súfsmu jsou tyto protiklady chápány spíše v etickém než v 
přísně právním smyslu. cAzíma zde označuje kvalitativně vyšší způsob jednání, které se vyznačuje pevným odhodláním 
a pevným cílem, přičemž životní způsob charakterizovaný ruchsou je pro nedostatek těchto charakteristik nižší kvality.

482 Knysh, A. (2000): str. 194.
483 Nakonec jeden z nejdůležitějších světců řádu, dvacátý člen silsily cUbajdulláh Ahrár (z. 1490), se z naprostého chuďase 

vypracoval k majetku čítajícímu tři tisíce tři sta vesnic v okolí Samarkandu. Beveridge, A.S. (tr.)(1921): str. 97.

145



naqšbandíju v Pákistánu, „nemusíte opustit váš domov, vaši ženu a podobně. Jsou 
jen dvě věci, které musíte dělat: následovat sunnu Prorokovu a respektovat, 
milovat vašeho šajcha“.484 Dodržování sunny je u naqšbandíje, tradičně 
zdůrazňující nezbytnost následování šarcy, přirozené. Obecně sunna, pochopitelně 
různým způsobem interpretovaná, stála nejen v súfsmu za vytvořením určitých 
ritualizovaných způsobů, které se žáci taríq pokoušejí napodobovat. Buehler 
podotýká, že „vědomé utváření niterného a vnějšího chování po vzoru 
Muhammada se také stalo explicitním zdrojem autority súfíjů“.485 U naqšbandíje, 
která je někdy označována jako taríqa Prorokova, to platí tím spíše. Sunna a adab 

patří mezi naprosto ústřední pojmy nauky a praxe haqqáníje.

Druhá z výše uvedených povinností, tedy bezvýhradný respekt vůči šajchovi, je 
vymezena, ať už psaným nebo nepsaným souborem adab. U haqqáníje se badatel, 
pokud jde o psaná pravidla, s nějakým vyčerpávajícím seznamem nesetká, 
v příslušné literatuře nalezne spíše obecná nabádání či poučení, s oblibou 
doplněná příklady ze života světců řádové silsily.486 Příslušná pravidla je třeba 
odpozorovat přímo v terénu, seznámit se s nimi prostřednictvím výpovědí jednak 
žáků, jednak samotných šajchů taríqy. Dalším cenným zdrojem jsou pak 
samozřejmě relevantní antropologické práce.487 Poznatky získané využitím všech 
předchozích možností lze shrnout následujícím způsobem.

Adab představuje jednak správné plnění stanovených náboženských povinností, 
zároveň je určitým synonymem pro celý životní způsob žáka, přičemž mezi hlavní 
cíle tohoto „manuálu“ patří zdokonalování charakteru žáka, kontrola jeho ega a 
správný postoj žáka k šajchovi.488 V rámci haqqáníje existují dvě roviny chování 
(adab) vůči šajchovi, vnitřní a vnější.489 Ve vnější rovině celý „protokol spočívá na 
množství pravidel etikety zahrnujících vnější jednání i vnitřní uvažování v šajchově 
přítomnosti“, přičemž toto „vnější chování by mělo odrážet vnitřní přístup důvěry 
a podřízení se šajchovi“.490 

484 Werbner, P. (2003): str. 204.
485 Buehler, A. (1998): str. 19. Buehler v tomto kontextu zmiňuje zejména marockou džazúlíji v patnáctém a indickou 

mudžaddidíji v sedmnáctém století.
486 Např. Kabbani, H.M. (2004a): str. 41-44 nebo Kabbani, H.M. (2006): str. 43-50.
487 Zejména Buehler, A.F. (1998); Werbner, P. (2003); Vidich, A.W. (2000).
488 Vidich, A. (2000): str. 572. Srovnej Buehler, A.F. (1998): str. 148; Qánúngú’í, Q.: Dhikr-i mubárak: mašá’ich-i sádát-i Makán  

Šaríf, str. 161.
489 Kabbani, H.M. (2004a): str. 41.
490 Vidich, A. (2000): str. 572, 574.
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Vnitřní rovina adab předpokládá, že se žák naprosto podřizuje vůli šajcha, smíří se 
s ní a řídí se jeho rozkazy a radami, neboť šajch je nesrovnatelně zkušenější a 
znalý Pravdy, Cesty a Božího zákona. „Stejně jako se nemocný odevzdává svému 
doktoru v rámci léčení, tak i učedník, nemocný ve svém chování a jednání, se 
odevzdává šajchově zkušenosti, aby byl vyléčen“.491 Žák se nesmí ohrazovat vůči 
způsobu, kterým jej šajch instruuje a kontroluje. Předpokládá se totiž, že každý 
šajch má svůj vlastní způsob jednání se žáky, pro který byl autorizován jeho 
vlastním učitelem. „Kdokoli otevře dveře kritice vůči šajchovi a jeho přístupu 
k žákům a jejich jednání, bude potrestán a bude izolován od duchovního vědění. 
Kdokoli řekne svému šajchovi ʽpročʼ, nikdy neuspěje.“492 Požadavek poslušnosti je 
ve vztahu šajch-učedník ústřední. Celá taríqa je metodologicky závislá na živém 
šajchovi, který disponuje duchovním spojením s Prorokem. Poněkud jednostranný 
vztah šajch-žák a zároveň roli šajcha coby zprostředkovatele ospravedlňuje 
Kabbání poukazem na podle něho analogický vztah mezi Muhammadem a 
Džibrílem, jenž byl zprostředkovatelem Božích zjevení. Smysl tohoto vztahu podle 
Kabbáního tkví v tom, že nás poučuje o nutnosti učitele, bez kterého nelze ničeho 
dosáhnout.493 Připravenost žáka snášet a vykonávat příkazy šajcha pak vypovídá o 
stupni jeho rozvoje, nedostatek ochoty může znamenat zahanbení v rámci taríqy. 
Žák nesmí uvažovat o výměně šajcha, musí však ostatní šajchy respektovat.

Žák si také musí uvědomovat nebo být připraven na to, že i šajch se může dopustit 
chyby, která mu však nezabrání v tom, aby případně pozvedl murída (odhodlaného 
následovníka) k Boží přítomnosti. Tento na první pohled alibistický požadavek má 
neotřesitelnou oporu v argumentu, že šajch samozřejmě není Prorokem, který 
jediný z lidí byl neomylný.494 Žák tedy musí případnou chybu odpustit. 
Werbnerová upřesňuje, že žák musí věřit, že šajch koná vždy správně, i když vidí 
(jeví se mu to tak), že jde o chybu, neboť nemůže vědět, co se za tím vším skrývá, 
zda nemůže jít o nějaký skrytý smysl.495 Dále musí žák ctít a respektovat šajcha 
v jeho přítomnosti i nepřítomnosti. Musí být upřímný a loajální k šajchovým 
druhům.

491 Kabbani, H.M. (2004a): str. 41.
492 Ibn Hadžar al-Hajtámí: Fatawa hadíthíja, str. 55, citováno v Kabbani, H.M. (2004a): str. 42.
493 Vidich, A. (2000): str. 574-75.
494 Kabbani, H.M. (2004a): str. 42.
495 Werbner, P. (2003): str. 204.
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Žák musí svého šajcha vroucně milovat.496 Vztah mezi šajchem a žákem, který je 
v zásadě primárně založen na „výměně loajality žáka za ’náboženský produkt či 
poselství’ šajcha“,497 se podle ideálního vývoje vyvine z prvotní potřeby 
duchovního vedení v lásku. Ta je samozřejmě platonická, čistě duchovní, ovšem 
bezpodmínečná.498 Kombinace předešlého, jak poukazuje Bottcher, má za následek 
nejen to, že se pro žáka stává šajch duchovním otcem, ale ono duchovní spojení se 
šajchem se může stát důležitějším než biologický vztah s vlastními rodiči.499 Na 
základě vlastního výzkumu bych dodal, že se může měnit vnímání důležitosti 
nejen biologického, ale především sociálního vztahu s původní rodinou.500

Vnější rovina adab klade na žáka následující nároky. Musí bezvýhradně souhlasit 
s názory šajcha. Jinak řečeno, nesmí s ním nesouhlasit, což platí nejen pro členy 
řádu. Totéž chování se očekává i od hostů nebo jako v mém případě od badatele. 
Tento, byť nepsaný požadavek výzkumníkovi značně komplikuje práci, neboť už 
pouhá námitka v rámci živější diskuse může být snadno vykládána jako projev 
neúcty či drzosti.501 V kontaktu se šajchem se musí žák chovat uctivě, používat 
uctivého a měkkého tónu hlasu, vyhýbat se zívání, hlasitému smíchu, zvyšování 
hlasu, mluvení bez dovolení a mluvení k jiným v šajchově přítomnosti či spíše při 
jeho projevu, sezení neslušným způsobem, kterým je chápáno zejména 
roztahování nohou, případně také směřování špiček chodidel přímo k šajchovi.502 

Žák musí sloužit svému šajchovi a snažit se být mu užitečný, jak je to jen možné. 
Nesmí, alespoň bez dovolení, používat šajchovy věci a musí respektovat vše, co se 
nalézá v šajchově obydlí, lidi i zvířata. Podle mých pozorování tyto požadavky 
skutečně nejsou porušovány. Zajímavým aspektem nároků na žáka je požadavek, 
aby z šajchových promluv při komunikaci s jinými lidmi nezmiňoval to, čemu 
příslušný posluchač nemůže porozumět. Kabbání na podporu tohoto nároku 

496 Láska k šajchovi je také nezbytným předpokladem, mezi jinými, pro postup v rámci různých úrovní učednictví.
497 Bottcher, A. (2000).
498 Kabbani, H.M. (2006): str. 44. Ohledně problematiky lásky v súfsmu, ve vztahu k Bohu, k šajchovi, viz například 

Werbner, P. (2003); Valiuddin, M.(?); Abrahamov, B. (2003).
499 Bottcher, A. (2000).
500 Z výpovědí některých informantů vyplývalo, že v jejich zájmech stojí biologická rodina skutečně až na druhém místě za 

„rodinou“ taríqy. V rámci dotazovaného souboru informantů šlo však o výjimky. Nadto nebylo v kontextu této otázky 
možné nijak ověřit, zda nejde o účelové, „módní“ výpovědi. Uvedené tvrzení je tedy třeba chápat jako pouhou 
hypotézu.

501 Pohoršení takový prohřešek vyvolá spíše u přítomných řadových členů, než u samotných šajchů. I ti však nemusí být 
nutně připraveni na nesouhlas. Výše jsem již uváděl jako příklad situaci z Orgivy, kde jsem svou „nevychovaností“ 
v rámci diskuse o smyslu vysokého školství vyvolal u šajcha Umara nechtěnou, skrývanou, ovšem přesto patrnou nevoli.

502 Vidich, A. (2000): str. 573.
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uvádí jeden z hadíthů: „cAlí řekl: mluv k lidem takovým způsobem, kterému mohou 
rozumět, protože nechceš, aby odmítli Boha a Jeho Proroka.“ 503

Žák musí vyhledávat přítomnost šajcha a navštěvovat jej tak často, jak je to jen 
možné. Kdykoli šajch přichází nebo odchází, všichni ostatní vstávají a sedají až po 
odchodu šajcha nebo po jeho usazení. Při setkáních, pokud je to umožněné 
dispozicí místnosti, sedí žák níže než šajch, totéž platí pro ženy. Těm v žádném 
případě není nijak bráněno kontaktu se šajchem, obvykle se však předpokládá, že 
jak při neformálních, tak při formálních příležitostech (dhikr) vytvoří skupinu 
v zadní části místnosti nebo jiného daného prostoru. Vidich, který v rámci 
terénního výzkumu u haqqáníje stejně jako já pobýval přímo v Lefke u šajcha 
Názima, hovoří o relativně striktním oddělení obou pohlaví, která jsou odrazována 
od vzájemného „bratření se“.504 To musím jen potvrdit. Jak jsem uvedl výše, pro 
náboženskou praxi je ženám vymezeno druhé patro mešity, které je nad prostorem 
mihrábu opatřeno mašrabíjí (dřevěným dekorativním mřížovím). Při příchodu i 
odchodu z mešity se komunikace s muži omezuje pouze na pozdravy, s výjimkou 
případných dotazů a smlouvání u přilehlých stánků s „islámským“ zbožím. Nějaké 
živější rozhovory neprobíhají na veřejnosti ani mezi manželskými dvojicemi, tím 
méně mezi nesezdanými jednotlivci. Jediným místem, kde jsem pozoroval nějaké 
rozhovory mezi muži a ženami, byl prostor před dveřmi šajchova domu, při čekání 
na jeho příchod. I zde si však evidentně mohly konverzaci dovolit pouze starší 
ženy. Ty mladé stály vždy striktně nejvýše v samotných dveřích domu. Ty páry, 
případně jednotlivé ženy,505 které pocházely ze Západu, se v tomto ohledu musely 
samozřejmě přizpůsobit. Nepozoroval jsem přitom, že by jim to působilo nějaké 
výraznější problémy. U některých párů pocházejících z Blízkého východu bylo 
možné pozorovat daleko přísnější přístup k pohybu žen na veřejnosti. Tak 
například při obědě u jednoho z mých informátorů, Sádiqa, jsem spolu 
s ostatními mohl spatřit z jeho ženy pouze ruku, když pootevřenými dveřmi 
manželovi podávala nádoby s jídlem.

Má zkušenost s haqqáníjí ve španělských podmínkách je však v tomto ohledu do 
značné míry odlišná. Při setkáních s lokálními šajchy jsem žádný tlak na 
oddělování pohlaví nezaznamenal. Při neformálních setkáních ani před samotným 

503 Kabbani, H.M. (2004a): str. 43.
504 Vidich, A. (2000): str. 573.
505 Vzhledem ke zmíněné nepřípustnosti nebo přinejmenším nevhodnosti pokoušet se o rozhovory s přítomnými ženami 

nemohu přinést příliš konkrétních informací o jejich způsobu života v derze a podobně. Je tak třeba přiznat, že rovněž 
netuším, zda mezi nimi mohla být nějaká návštěvnice bez mužského doprovodu.
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začátkem modliteb nebo dhikru muži s ženami čile konverzují, často ve velmi 
rozjařeném duchu, aniž by to způsobovalo vraštění obočí šajchova. Šajchové se 
naopak zdají být potěšeni takovou pozitivní atmosférou a ani z rozhovorů, které 
jsem s nimi vedl, nevyplývalo, že by si byli vědomi nějaké nepatřičnosti v tomto 
ohledu.506 Co se týče dhikru, kterému bude věnována podrobná kapitola, a role žen 
v něm, nelze u španělské haqqáníje hovořit o jediném vzoru. Tradiční rozmístění 
účastníků podle pohlaví, tedy muži bezprostředně před mihrábem a šajchem a ženy 
v zadní části modlitebny, je dodržováno v Santa Eulálii, naopak na tomto oddělení 
netrvá šajch Mahmúd v Madridu,507 praxe v Orgivě se nachází někde mezi dvěma 
předchozími příklady. Je však třeba zdůraznit, že při vykonávání pěti povinných 
denních modliteb nepřichází míšení pohlaví v úvahu a ženy se zcela v souladu 
s tradicí modlí za muži v zadní části daného prostoru. Zmíněná benevolence má 
několik důvodů. Západní prostředí, ve kterém španělská haqqáníja působí, jde 
přirozeně proti segregaci pohlaví. Nadto většina účastníků dhikrů naqšbandíje ve 
Španělsku jsou evropští konvertité, kteří v tomto prostředí vyrostli.508

Adab, pokud jde o oblékání mužů, není příliš akcentován, alespoň v teoretické 
rovině. Jak jsem však mohl pozorovat, v praxi mnoha súfíjům na patřičném 
vzhledu velmi záleží. Jejich péče o tyto vnější znaky věřícího však samozřejmě 
přesahuje samotný adab, u některých hraničí s marnivostí. Obecně se u mužů 
předpokládá nošení džalábíje (nebo také džubba či thawb) nebo volných plátěných 
kalhot a košil s dlouhými rukávy a turbanu.509 Ten však někteří nosí výhradně 
v mešitě při vykonávání rituálů či při setkání se šajchem, jinak jej odkládají. Jiní se 
také spokojují s prostou přiléhající čapkou. Ve Španělsku je tento dress-code ještě 
uvolněnější. Vidich uvádí, že jinak je tomu u žen na Kypru, u kterých se především 
předpokládá nošení hidžábu. Dodává, že ženy přicházející ze Západu mají kvůli 
svému kulturnímu zázemí problémy s přijetím tohoto kódu, nicméně jsou 

506 Rozhovory s šajchem Saláhuddínem, Santa Eulália, srpen 2007 a únor 2008; s šajchem Umarem, Orgiva, srpen 2007; 
s šajchem Mahmúdem, Madrid, červenec 2008.

507 Šajch Mahmúd byl delegován Názimem k vedení dhikrů v Madridu a okolí. Páteční dhikry se konají tedy nejen 
v Madridu samotném, ale střídavě i v širším okolí hlavního města.

508 Ke skladbě členů komunit haqqáníje jsem se vyjadřoval výše v kapitole Komunity ve Španělsku. Za uvedenými rozdíly 
v praxi jednotlivých šajchů lze pak hledat kromě jiného také vliv jejich manželek pocházejících z různých kulturních 
zázemí. Šajch Saláhuddín je ženatý s Maročankou, šajch Mahmúd s Mexičankou a šajch Umar se Španělkou.

509 Turban, vlastně určitým způsobem stočený pás látky v různých barvách, je šajchem Názimem doporučován. Podle sunny 

je tato „koruna islámu“ doporučena k nošení Arabům. Šajchem Názimem je jeho nošení využito dokonce v polemice 
s wahhábisty. Viz suhba z 25.6.2010 s názvem „Wear Turbans and Be in Safety“. Dostupné na http://www.suflive.com/ 
Wear_Turbans_and_Be_in_Safety-2516-print.html. 
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schopné chápat jej jako menší oběť, jež má nějaký vnitřní význam.510 Tuto tezi 
nemohu potvrdit, s místními ženami jsem z výše uvedených důvodů rozhovory 
nevedl. Lze však předpokládat její správnost. Španělská zkušenost je i v tomto 
odlišná. Samozřejmě se u žen v rámci kódu předpokládá zakrytí celého těla kromě 
rukou a chodidel, šátek nicméně není požadován striktně. Pokud jej ženy nosí, činí 
tak poněkud ledabyle. I šaty, jež nosí na setkáních, jsou často ne snad vyzývavé, ale 
moderní či módní, velmi barevné, ne výhradně decentní, s dlouhými rukávy.

Adab samozřejmě zahrnuje ještě další aspekty a detaily chování žáka k šajchovi, 
které se liší v závislosti na regionu, na postavě šajcha, pochopitelně na různých 
taríqách. Buehler například uvádí, že by se žák neměl dívat šajchovi přímo do 
tváře.511 Vycházel přitom z indické reality.512 Společně s Vidichem však musím 
potvrdit opačnou zkušenost.513 Žák, a není mu v tom nijak bráněno, spíše doslova 
zírá do tváře či očí šajcha, aby pokud možno skrze něho obdržel Boží milost 
(baraka), případně Boží energii (fajd). Nakonec fxování a pozdější duchovní 
zobrazování tváře šajcha v srdci žáka je součástí techniky tasawwur aš-šajch a 
nezbytným předpokladem pro udržování spojení žáka s šajchem v rámci vazby 
rábita.514 Toto „zírání“ je tedy naprosto přirozené a žádoucí.

Adab, mezi jinými stránkami, zahrnuje také normy ohledně chování člena 
k ostatním žákům taríqy. Ty zahrnují následující požadavky: udržovat respekt vůči 
kolegům, v jejich přítomnosti i nepřítomnosti, nepomlouvat je. Pokud je to nutné, 
radit jim, s cílem posílit je. Rada musí být nabízena v soukromí, s mírností, 
oproštěna od souzení a arogance. Ten, komu je razeno, musí radu přijmout, užít ji 
a být vděčný. O ostatních žácích je třeba smýšlet jen dobře a nesoustředit se na 
jejich špatné vlastnosti. Pokud se omlouvají, přijmout omluvu, usmiřovat je. 
Podpořit je, pokud je na ně útočeno, nesnažit se o vůdcovství, chápat všechny jako 
sobě rovné, projevovat pokoru vůči ostatním.515 Jak se však čtenář mohl dočíst 
výše v kapitole Srdce taríqy, ne všichni súfíjové se s těmito nároky vyrovnávají bez 
zaváhání.

510 Vidich, A. (2000): str. 573.
511 Buehler, A. (1998): str. 149.
512 Buehler (1998) v této souvislosti uvádí jako zdroj cInáyatulláh, M. (1959) [1911] Maqámát-i irshádiyya. Urdu translation 

by Muhammad Alláh Khán. Macárif-i cináyatiyya. Lahore: Muhammadí Press.
513 Vidich, A. (2000).
514 Viz následující kapitola Rituální elementy náboženské praxe.
515 Kabbani, H.M. (2004a): str. 44.
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Kategorizace žáků a předpoklady jejich postupu

Nauka haqqáníje rozlišuje čtyři základní kategorie jejích následovníků. Jednotlivé 
kategorie odrážejí úroveň dosaženého osobnostního rozvoje dotyčného, jeho 
ochotu podřídit se všem pravidlům taríqy, vůli a odhodlání, se kterou plní všechny 
povinné i dobrovolné náboženské povinnosti a podobně. Na této stupnici stojí 
postupně muhibb (zamilovaný), mubtadi’ (začátečník), mustacidd (pokročilý) a muríd 

(odhodlaný či skutečný následovník).516 Muhibb je nejdříve člověkem, který 
pociťuje touhu, potřebu po spirituální dimenzi, která mu v životě chybí. Tato 
touha zachvacuje nejen samotnou psychiku, ale také tělo. Člověk následně, ať už 
vědomě či ne, začíná hledat duchovního vůdce, který by mu pomohl zmíněnou 
potřebu uspokojit. Pokud je touha dostatečně silná a upřímná, Bůh (Boží 
přítomnost) jej k takové postavě nasměruje. Tento vůdce, mistr v dané mystické 
cestě (šajch Názim) vyvolá v hledajícím pocit lásky a ustanoví duchovní pouto mezi 
sebou a žákem. Láska, která je samozřejmě pouze platonické, duchovní povahy, se 
postupně stává zcela bezvýhradnou. Původně hledající tak vstupuje do dá’irat al-

muhibbín (kruhu milujících). Jde o základní úroveň dané mystické cesty, o úroveň 
lásky.

Skrze lásku k mistrovi a postupné objevování povahy šajchových vlastností a 
schopností dochází muhibb k poznání, že je jeho osobnost, či lépe řečeno duše, 
postižena více či méně početnými vadami, které budou uvedeny níže. V okamžiku, 
kdy je identifkuje a začne pracovat na jejich odstranění, ocitá se na cestě ke druhé 
úrovni. Různé zdroje uvádí různý počet základních negativních vlastností, které 
jsou na překážku dosažení této úrovně. Šajch Kabbání jich nicméně uvádí 
sedmnáct.517 Teprve po jejich eliminaci se muhibb stává začátečníkem (mubtadi’). 
Aby se pak mohl dostat na první úroveň „následovnictví“ a stát se skutečně 
zasvěcovaným žákem (mustacidd), musí zvládnout deset základních kroků, které 
v sobě obecně zahrnují jednak odstranění dalších nežádoucích vlastností, jednak 
určité duchovní praktiky, jimž se musí úspěšně naučit. V jisté fázi naplňování 
těchto deseti kroků má již žák přístup k určitému podílu na skrytých pravdách, 

516 Informace o této kategorizaci a následně uváděných jednotlivých kroků potřebných pro úspěch na mystické cestě 
haqqáníje jsem čerpal z tištěných zdrojů, i z přednášek některých šajchů (zejména Kabbáního a Názima), kterým jsem 
byl buď přítomen nebo mi byly zprostředkovány díky některým webovým stránkám věnovaným haqqáníji.  
Nejvýznamnější z nich jsou stránky s názvem The Offcial Media Library of Mawlana Shaykh Nazim Adil al-Haqqani 
and the Naqshbandi-Haqqani Suf Order na adrese http://www.suflive.com/. Přehlednou systematizaci tohoto tématu 
pak přináší Kabbani, H.M. (2006).

517 Kabbani, H.M. (2006).
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k dílčímu porozumění pravé podstaty stvoření, k Boží přítomnosti. K tomu, aby se 
mustacidd stal nakonec „skutečným následovníkem“ (muríd), je zapotřebí vůle 
světce, walího. Když sezná, že žák zvládl všechny požadované předchozí kroky, 
umožní mu dosáhnout dalších šesti schopností, které z něho konečně učiní 
murída. Tyto schopnosti, které stručně představím níže, nepřicházejí zvenčí. Jsou 
latentně přítomny v srdci žáka, walí je pouze v již připraveném srdci odhalí, 
aktivuje. Postupně jsou mu pak zpřístupňovány úrovně poznání cilm al-jaqín 

(jistota vědění), cajn al-jaqín (jistota vidění) a haqq al-jaqín (jistota skutečné 
reality).518 Mezi stupni muríd a walí je pak již jen tenká hranice, kterou lze opět 
překročit jen díky vůli zasvěcujícího šajcha-walího.

Osobně jsem neměl příležitost mluvit s člověkem, který by deklaroval, že se 
nachází alespoň na úrovni mustacidd. Ostatně taková možnost se v podstatě ani 
nenabízí. Jak ve svých přednáškách velmi často říká šajch Hišám, „nikdo z nás 
není muríd, všichni jsme jen začátečníci“.519 I když pokud jde o něho samotného, 
lze podle různých indicií předpokládat, že se osobně za začátečníka považovat 
nemůže a že je tak uvedený citát spíše účelový. Šajchu Hišámovi totiž velmi záleží 
na tom, aby někteří žáci nepodlehli pokušení předstírat duševní pokrok ve snaze 
postoupit v hierarchii. Je tedy také možné, že dotyční informátoři, u kterých by 
bylo možné předpokládat vyšší úroveň následovnictví (zejména lokální šajchové), 
prostě tuto úroveň nepřiznávají z důvodu skromnosti předepisované jim řádovou 
etikou (adab). Pokud však jde o posun od hledajícího k druhé úrovni mubtadi’, lze 
jej dobře ilustrovat na příkladu šajcha Saláhuddína ze Santa Eulálie na Ibize. 
Pochází ze smíšené německo-španělské rodiny a studoval v Německu. Už jako 
mladý cítil, že v jeho životě chybí nějaký duchovní rozměr. Studoval různou 
náboženskou, flozofckou a odbornou literaturu. Nic jej však neuspokojovalo, texty 
se mu zdály chladné, odtažité, nezasahovaly jej na pravém místě, tedy v srdci. Pak 
v jednom německém, malém a velmi zastrčeném antikvariátu, na který narazil 
náhodou, objevil útlou knihu s přepsanými přednáškami šajcha Názima, jehož 
fotografe zdobila obálku. Bez bližšího ohledání ji koupil a odnesl domů. Když ji 
přečetl, bylo mu jasné, že se musí s Názimem setkat. To se mu podařilo v roce 1983 
při dhikru konaném v Londýně. Okamžitě poté, co se mu šajch Názim podíval do 
očí, se k němu cítil připoután. Naprosto přirozeně mi při vyprávění sdělil, že se do 

518 Uvědomuji si, že mnou uvedené překlady těchto spojení nemusejí být úplně přesné co do formy. U prvních dvou 
například překlad neodpovídá původní genitivní formě. Překlad jsem se nažil přizpůsobit obsahu, který s sebou 
původní pojmy nesou.

519 Např. 18.7.2009, Lefke.
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své budoucí autority ihned zamiloval. V tom se také neliší od jiných žáků taríqy, 
kteří mi popisovali svou cestu k haqqáníji.520 Saláhuddín nedlouho po tomto 
setkání konvertoval k islámu, začal více studovat a hlavně praktikovat podle 
pravidel taríqy, naučil se arabsky. Odstěhoval se na Ibizu, kde měl jeho otec 
pozemky, na kterých začal po návštěvě šajcha Názima v roce 1997 podle jeho 
instrukcí budovat maqám. Zde se pak na příkaz šajcha Názima ujal role místního 
šajcha taríqy, stal se tedy jakýmsi průvodcem a učitelem duchovní nauky 
haqqáníje. Touto autorizací Velký šajch vlastně uznal a stvrdil Saláhuddínův 
duchovní pokrok či posun na vyšší úroveň následovnictví.

Oněmi zmíněnými sedmnácti „ničivými“ vlastnostmi, s jejichž eliminací musí 
muhibb na své cestě začít, jsou podle haqqáníje521 hněv (al-ghadab), láska 
k pozemskému (hubb ad-dunjá), zášť (al-hiqd), žárlivost (al-hasad), domýšlivost (al-
cudžb), lakota (al-buchl), chamtivost (at-tamac), zbabělost (al-džubn), lenost (al-

batála), arogance (al-kibr), okázalost (ar-rijá’), připoutanost k světu (al-hirs), 
povýšenost (al-cazama), lehkovážnost (al-ghabáwa), strach (al-hamm), sklíčenost (al-

ghamm), sedmnáctou je vlastně soubor osmi set různých skutků (al-manhíját), které 
jsou na základě Koránu a slov či vzoru Prorokova nahlíženy jako špatné, hříšné.522

Aby se nyní mubtadi’ s t a l mustaciddem, musí zvládnout následující nároky. 
V několika různých významech musí povstávat za pravdu (al-istiqáma), na osobní 
rovině bojuje proti zlému ve svém srdci, které našeptává Satan. Pravdu, tedy Boha, 
hájí i ve společnosti.523 Součástí istiqámy jsou al-muráqaba, která má opět více 
významů,524 v tomto případě „bdělost“ či „pozornost“ a al-jaqaza „vědomí sebe 
sama“. Obojí je vlastně požadavkem na neustálou pozornost vůči možným 

520 Příklady popisů informátorů týkající se prvních, ale i opakovaných setkání s šajchem Názimem, uvádím v kapitole 
Rábita.

521 Výčet těchto vlastností i jejich obecné chápání či výklad vycházejí z dlouhé súfjské tradice reprezentované především 
Abú al-Qásimem al-Qušajrím (z. 1072). Ten zejména ve své ar-Risále pojednává kromě jiného také súfjskou 
terminologii, ze které dodnes čerpají různé taríqy, haqqáníji nevyjímaje. Komentovaný přehled těchto termínů přináší 
Ostřanský, B. (2008). Plný překlad Qušajrího pojmosloví přináší von Schlegell, B.R. (tr.) (1990). Překlady jednotlivých 
pojmů se mohou u různých autorů lišit, já upřednostňuji překlad co nejvíce odpovídající obsahu pojmu v kontextu 
haqqáníje.

522 V této souvislosti je citován zejména verš: „Bohu náleží vše na nebesích a na zemi, aby mohl odměnit ty, kdož špatné 
páchali, a aby odměnil ty, kdož dobré konali, odměnou nejkrásnější, ty, kdož těžkých hříchů a nepravostí se varovali a 
jen drobných prohřešků se dopouštěli…(53: 31-32). Ze zmíněných osmi set zakázaných skutků je jich podle Qušajrího 
477 těžkých (min al-kabá’ir), zbytek jsou právě ony „drobné prohřešky“. Přitom pokud člověk dokáže obecně eliminovat 
výše uvedených šestnáct špatných vlastností, snáze se vyhne konání zbylých al-manhíját.

523 V této souvislosti je citován zejména verš: „Rci: „Napomínám vás jen k jednomu: modlete se k Bohu ve dvou či 
jednotlivě a potom uvažujte, že druh váš není džiny posedlý, nýbrž že pouze varovatelem vaším je před trestem 
přísným.“ (34: 46)

524 Viz kapitola Muráqaba.
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negativním projevům ega a na odpovědné, kontemplativní uvažování nad stavem 
vlastního srdce.

Druhým nárokem je upřímná lítost nad špatnými skutky či hříchy (at-tawba).525 Je 
třeba žádat o odpuštění Boha skrze formuli astaghfrulláh. V tomto konceptu 
ovšem hraje důležitou roli Muhammad jako nejupřímnější muslim. On je vlastně 
milostí seslanou Bohem, zasazuje se o milost u Boha za toho, kdo o ni upřímně 
žádá.526 Kajícník ovšem kvůli skutečné účinnosti lítosti potřebuje ještě jednoho 
prostředníka, člověka upřímnějšího než je on sám, spirituálního dědice ideálního 
muslima nebo-li Proroka. Tím je samozřejmě walí, v našem případě šajch Názim.

Třetím nárokem je kontrola vlastních hříchů, vlastně jakési účetnictví duše (al-

muhásaba). Žák by si měl vést deník svých špatných skutků či myšlenek a to 
nejlépe skutečně fyzicky. Takový záznam efektivně brání sebeuspokojení, nedává 
zapomenout na nesprávné způsoby, které ještě nebyly opuštěny. Kontrolou 
vlastních nedostatků se předchází „překvapení“ při soudném dni.527 Bez 
uvědomění si vlastních chyb a snahy o jejich nápravu ztrácejí smysl jinak 
neopomenutelná duchovní cvičení jako je dhikr.

Čtvrtým nárokem je pokorné odevzdání se Bohu (al-inába), což je samozřejmě 
zároveň podstatou islámu.528 Zde však jde o to, že člověk vstupuje do sféry islámu 
jako člověk nehřešící. Skrze plnění předchozích nároků se očistil, dosáhl ihsánu 

(výjimečnosti charakteru) a jeho „muslimství“ tak získává novou kvalitu.529 Člověk 
sice v této fázi není ještě zcela prostý všech negativních rysů, díky předchozímu 
úsilí v očišťování je však vůči nim citlivější a rozezná i ty nejsubtilnější. Šajch 

525 „A ti, kdož se nebudou kát, jsou věru nespravedliví!“ (49: 11)
526 „A neposlali jsme tě leč jako znamení milosrdenství pro lidstvo veškeré.“ (21: 107) a „Však jestliže k  tobě přijdou poté, 

když sami sobě ukřivdili, prosíce Boha o slitování a žádajíce, aby posel poprosil o slitování pro ně, pak věru naleznou, 
že Bůh odpouští kajícníkům a je slitovný.“ (4: 64)

527 „Vy, kteří věříte, bojte se Boha! Nechť duše každá popatří na to, co si již dříve připravila pro zítřek. Bojte se Boha, vždyť  
Bůh je dobře zpraven o všem, co děláte.“ (59: 18)

528 „Obracejte se kajícně k Pánu svému a odevzdejte se do vůle Jeho, dříve než vás trest zasáhne, neboť pak vám 
pomoženo nebude.“ (39: 54)

529 Podle sunny náboženství sestává ze tří vzájemně prolínajících se podstat, odevzdání se Bohu, ímánu (víry) a právě ihsánu. 
Známý je tento hadíth z Buchárího: Vyprávěl Abú Hurajra: Jednoho dne, když seděl Prorok mezi svými lidmi, přišel 
člověk a zeptal se: „Co je víra?“ Boží posel odpověděl: „Víra je věřit v Boha, jeho anděly, setkání s Ním, s jeho Posly a 
věřit v zmrtvýchvstání.“ On se dále zeptal: „Co je islám?“ Boží posel odpověděl: „Uctívat Boha Jediného a žádného 
dalšího, provádět přesně modlitbu, platit zakát, dodržovat půst v Ramadánu.“ On se dále zeptal: „Co je to ihsán?“ Posel 
Boží odpověděl: „Uctívat Boha, jako kdybys Jej viděl a pokud nemůžeš dosáhnout tohoto stavu, pak musíš 
předpokládat, že On se dívá na tebe.“…ten muž pak odešel a jeho druhové Prorokovi jen nemohli více nalézt. Pak  
Prorok řekl: „To byl Džibríl, který přišel, aby učil lid jeho náboženství.“ Summarized Sahîh al-Bukhâri. Khan, M.M. (tr.) 
(1996): str. 75-76.
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Hišám zde zdůrazňuje jedenáct defektů. Osm z nich obsahoval již předchozí výčet 
sedmnácti špatných vlastností, dalšími třemi jsou velebení bohatých (madh al-

aghnijá’), opovrhování chudými (ihtiqár al-fuqará’) a podvádění (al-ghišš).530 Není 
mi ovšem zcela jasné, proč jsou právě tyto, řeklo by se velmi průhledné hříchy, 
zmiňovány právě až v kontextu přechodu mezi úrovněmi mubtadi’ a mustacidd. 
Jejich velmi stručný a předvídatelný popis šajcha Hišáma tento problém nijak 
nevyjasňuje.

Součástí tohoto čtvrtého nároku, tedy al-ináby, je také ještě vůle a schopnost 
naplnit „osm úrovní Pravdy“, které představují duchovní spojení mezi islámem 
jako vědomím podřízenosti a odevzdání Bohu a vírou se všemi jejími články. Jde o 
víru v Pravdu (al-ímán bi-l-haqq), správné či pravé rozhodování (qarar al-haqq), 
slovo Pravdy (kalam al-haqq), pravé chování (sulúk al-haqq), pravé jednání (camal  

al-haqq), boj Pravdy (džuhd al-haqq), rozvažování Pravdy (ta’amul al-haqq) a fnální 
soustředění na Pravdu (tarkíz al-haqq), které je umožněno zvládnutím sedmi 
předchozích. Člověk dosáhnuvší ihsánu je plně obrácen k Bohu a z tohoto stavu by 
již nemělo být snadné opět spadnout.

Zbylé nároky či kroky jsou již vlastně technikami sloužcícími k udržení již 
dosaženého a k prohloubení schopností a poznání. Pátým krokem je tedy hluboká 
kontemplace (at-tafakkur).531 Je třeba s maximálním soustředěním přemýšlet o 
významech veršů Koránu, jednotlivých slov. Patří sem ovšem také připomínání 
Boha, dhikr. Šestým krokem je připomínání (at-tadhakkur). Zde je šajchem 
nařizována izolace, během které se žák napojuje na „podvědomou paměť“, která je 
branou k Boží přítomnosti. Žák se učí podstatě věcí, událostí, překonává vlastní 
vědomí. Sedmým krokem je pevné pouto (al-ictisám). Tím je míněn svazek mezi 
žákem a šajchem, světcem.532 Je třeba milovat jej, spoléhat na jeho vedení, on je 
totiž zprostředkovatelem Boží přítomnosti, síly. I mimo bezprostřední kontakt je 
třeba cítit jeho duchovní přítomnost. Díky tomuto poutu byl umožněn předchozí 
postup na mystické cestě a budou umožněny i zbývající kroky.533 Osmým krokem 
je běh k Bohu (al-frár ilá Alláh), neboť žák je již vnitřně připraven a je spojen 

530 Kabbani, H.M. (2006): str. 161-65.
531 „Vyslali jsme je s důkazy jasnými a písmy, a nyní jsme tobě seslali připomenutí, abys lidem objasnil to, co jim bylo 

(dříve) sesláno – snad budou uvažovat!“ (16: 44) a „On je ten, jenž ukazuje vám Svá znamení a sesílá vám z nebe obživu, 
však vzpomene si na to pouze ten, kdo pokání činí.“ (40: 13)

532 „Ti, kdož poslouchají Boha a posla, budou spolu s proroky, bezúhonnými, mučedníky a zbožnými, jimž všem Bůh 
prokázal milost. A jak překrásní to budou společníci.“ (4: 69)

533 „Přidržujte se pevně provazu Božího všichni a nerozdělujte se!“ (3: 103)
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pevným poutem se svým šajchem. Zde již může okusit z „oceánu krásy“, „oceánu 
dokonalosti“, dosahuje konečně tolik žádané gnostické zkušenosti (macrifa).534 

Devátým krokem je trénink (at-tamrín wa at-tadbír). Srdce je neustále pokoušeno 
sváděním Satanovým, je třeba vyvarovat se návratu k nemocem ega. 535 Proto šajch 
žáka různým způsobem zkouší a zároveň dohlíží na udržení dosavadního 
duchovního pokroku.536 Posledním desátým krokem je naslouchání (al-istimác), 
zároveň by bylo možné pojem přeložit jako poslušnost. Opět se nabízí více 
významů, od nutnosti, aby ego poslouchalo žáka a ne naopak, přes poslušnost vůči 
šajchovi a Bohu, po upřednostnění pozornosti před lehkovážností.537 Jde vlastně o 
jakýsi pečetící krok, završující všechny předchozí. A jak dodává šajch Hišám, je 
sice možné pracovat na různých krocích či úrovních zároveň, vždy však musí být 
nejdříve splněn předchozí, než si může žák dělat naději na zvládnutí následujícího. 
Když totiž „skáčete nahoru a dolů, můžete si zlomit nohu.“538

Zvládnutím předchozích deseti kroků se tedy mustacidd stává za přičinění svého 
šajcha murídem a také díky němu je mu zpřístupněno šest „mocí srdce“, které jej 
spolu s výše zmíněnými nahlédnutými úrovněmi poznání cilm al-jaqín (jistota 
vědění), cajn al-jaqín (jistota vidění) a haqq al-jaqín (jistota skutečné reality) staví 
teoreticky na stejnou duchovní úroveň se svým učitelem. Těmito silami či 
případně schopnostmi jsou haqíqat al-džadhba (přitažlivost), haqíqat al-fajd  

(inspirace), haqíqat at-tawassul (přímluva), haqíqat at-tawadždžuh (sesílání světla), 
haqíqat at-tajj (pohyb ducha v prostoru za použití basmaly) a haqíqat al-iršád 

(vedení). „Přitažlivost“ znamená, že pokud je muríd dostatečně přitahován druhem 
poznání, které bylo v nejčistší formě zpřístupněno Muhammadovi a které je 
v zásadě nekonečné, pak po autentickém zakoušení tohoto poznání sám přitahuje 
žáky, jejichž učitelem se může stát.

„Inspirace“ znamená, že k tomu, aby se člověk stal „majákem“ přitahujícím 
hledající, musí být naplněn poznáním. Podstatou či nositelem tohoto poznání je 
fajd (Boží energie), přenášený skrze Proroka a awlijá’ (světce) do připravených 
srdcí. Aby mohlo být poznání efektivně přijímáno a případně předáváno, je třeba 

534 „K Bohu se utíkejte, neb já jsem od Něho pro vás varovatel zjevný…“ (51: 50)
535 Šajch Hišám uvádí základní poučku, které se musí člověk držet, aby neposiloval své ego. Odvozuje ji od středověké  

autority islámského práva imáma Malika: „mluv pravdu (říkej ‘nevím’, pokud je to pravda), nejez příliš a buď zticha.“  
Kabbani, H.M. (2006): str. 190.

536 „Vy, kteří věříte! Poslouchejte Boha a poslouchejte posla a ty, kdož mezi vámi mají autoritu!“ (4: 59)
537 „Kdyby v nich byl Bůh rozpoznal něco dobrého, věru by jim byl dal slyšet, ale i kdyby jim byl dal slyšet, byli by se zády 

otočili a odvrátili se.“ (8: 23)
538 Kabbani, H.M. (2006): str. 194.
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nezanedbat zejména následující způsoby chování. Respekt projevovaný 
„staršinům“ (al-hurma li-l-akábír), což zahrnuje jednak úctu k světcům, ale i ke 
starým lidem obecně. Dále soucit či pochopení pro mladé (ar-rahma li-l-asághír), 
kdy si člověk musí být vědom toho, že jsou začátečníky a nesmí ani náznakem 
projevovat jakoukoli nadřazenost. Pak také musí být poctivý sám k sobě (al-insáf  

min nafs), chyby vlastního ega nesmí zůstat bez trestu či kajícného skutku, 
například půstu. Konečně se nesmí vymlouvat (cadhm al-intisári lahá), když 
identifkuje negativní projev ega.

„Přímluva“ je schopností stát se přímluvcem za lidi, jde však jen o zlomek moci, 
kterou disponuje v tomto směru Prorok. Jde o důležitou roli, protože i dobré 
skutky učňů potřebují ke svému zhodnocení přímluvu, potřebují být „očištěny“. 
„Sesílání světla“ představuje roli, kterou šajch poté, co nazřel Boží „tvář“, sehrává 
při kultivování žáka. Odvrací jej od hříchu a vrací na mystickou cestu. „Pohyb 
ducha v prostoru za použití basmaly“ znamená, že je šajch schopen oddělit ducha 
od těla a volně cestovat různými dimenzemi prostoru a to neomezenou rychlostí. 
Může tak být přítomen zároveň na dvou různých místech a to i se svou fyzickou 
podobou. „Vedení“ se v podstatě ztotožňuje s absolutním poznáním spirituality. 
Vůdce je díky znalosti Božího plánu, který má s jednotlivci, schopen patřičným 
způsobem ovlivňovat každý krok žáka na jeho (nejen) mystické cestě. Vede žáka 
tak, aby jej nejlépe připravil pro věčný život. Pracuje s žákem tak, aby se před ním 
nakonec neobjevovala jiná než „stezka přímá“ (ideální způsob života muslima).
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Rituální elementy náboženské praxe haqqáníje

V následujících kapitolách budou analyzovány všechny hlavní ritualizované prvky 
náboženské či duchovní praxe haqqáníje, „kanonická“ modlitba (salát), denní 
duchovní cvičení (adab, wird), dhikr a hadra. Daný rituál bude vždy obecně 
představen, následně bude analyzována jeho role či význam v mystické cestě 
haqqáníje a popsána jeho struktura, respektive obsah. Tato práce v žádném 
případě není zamýšlena jako příspěvek k teorii rituálu, ačkoliv pokud by byla 
v tomto smyslu v budoucnu využita, šlo by o vítanou přidanou hodnotu. Pokládám 
nicméně za nutné na následujících řádcích poskytnout stručné základní 
teroretické vymezení rituálům pojednávaným níže.

Rituály představují velmi komplexní druh společenského fenoménu 
odehrávajícího se v nejrůznějších kontextech. I z tohoto důvodu se nabízí větší 
množství tu soupeřících, tu doplňujících se konceptualizací či defnic 
odpovídajících symbolické, funkcionalistické či jiné škole.539 Není důvod zde 
podnikat exkurz do těchto bohatých diskusí. Nabídnu raději přímo několik defnic 
a souvisejících postřehů, které považuji v kontextu práce za relevantní a užitečné. 
Stanley Tambiah nahlíží rituál následovně: „Rituál je kulturně zkonstruovaný 
systém symbolické komunikace. Je tvořen strukturovanými a uspořádanými sledy 
slov a činů, často vyjadřovanými více prostředky, jejichž obsah a uspořádání se 
vyznačují různým stupněm formálnosti (konvenciálnosti), stereotypů (strnulosti), 
kondenzace (syntézy) a redundance (opakování).“540 Ke zmíněným atributům bych 
ovšem ještě doplnil improvizaci, tedy znak, který jde na první pohled proti 
podstatě rituálu, jíž je především významná standardizace či formalizace. O 
protimluv by však šlo pouze v případě, kdyby mělo jít o hlavní charakteristiku 
rituálu. V př ípadě dhikru č i hadry má však improvizace v rituálu svou 
nezanedbatelnou, ovšem zároveň ne právě podstatnou roli. Ta spočívá například ve 
spontánním zařazování určitých frází do řetězce daných opakování, v měnícím se 
počtu opakování těchto frází a podobně.

539 Jako jednu z vícera publikací zabývajících se pojetími rituálu v různých společenských vědách lze pro obecný přehled 
rozhodně doporučit Bell, C. (1992).

540 Tambiah, S.J. (1979): str. 119. Citováno v Bowie, F. (2008): str. 151.
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K uvedené defnici bych ještě doplnil druhou, kterou uvádí Bobby Alexander: 
„Rituál…je představení, naplánované nebo improvizované, kterým se realizuje 
přechod od každodenního života k alternativnímu kontextu, v jehož rámci je 
proměněn všední den…[rituály] otevírají obyčejný život defnitivní skutečnosti či 
nějaké transcendentní bytosti nebo síle, aby se z ní získala její transformační 
schopnost.“541 Zde bych zejména zdůraznil poslední větu, protože v níže 
popsaných súfjských rituálech skutečně jde o otevření cesty k poznání jediné 
pravé skutečnosti (haqíqa), o vytvoření určitého spojení s Boží energií, která 
přirozeně disponuje mocí transformovat osobnost aktéra rituálu.542 Kromě 
významu a potenciálu, který má rituál ve vztahu k jednotlivci v čistě náboženské 
rovině, existuje další, na který poukázal již Émile Durkheim. Tím je jeho moc 
posilovat vědomí sounáležitosti a solidaritu v rámci daného společenství.543 Tento 
aspekt rituálu je v případě haqqáníje nepochybně také přítomen. Na závěr tohoto 
stručného teoretického úvodu bych ještě spolu s Nettonem dodal, že rituály 
haqqáníje a tasawwufu obecně lze také jistě označit za symboly. Jsou totiž 
„symboly způsobu života, taríqy, a jsou symboly cíle taríqy, kterým je sám Bůh.“544

Modlitba

Jak je podrobněji rozvedeno níže v kapitole o významu šarícy, tento Boží zákon je 
neopominutelným východiskem veškeré duchovní teorie a praxe většiny 
mystických taríq a jejich autorit. Z čistě náboženského hlediska jsou 
nejpodstatnějšími prvky tohoto Zákona povinnosti zahrnuté v souboru cibádát, 
jehož jádrem jsou takzvané „pilíře islámu“ (arkán ad-dín al-chamsa). Mezi touto 
pěticí pilířů pak opět svým významem, který má pro denní náboženskou praxi, 

541 Alexander, B.C. (1997): str. 139. Citováno v Bowie, F. (2008): str. 149.
542 Transformace osobnosti je samozřejmě příliš obecný koncept. V rámci rituálu dochází k různým změnám v psychice, 

rituál může významně ovlivnit proces ukládání zkušeností v paměti člověka a podobně. Některými z těchto aspektů se 
zabývá ve velmi zajímavé knize Modes of Religiosity Harveyho Whitehouse. Ten jednak zdůrazňuje kognitivní objasňování 
existence rituálů, jednak i z tohoto důvodu dělí náboženství (religiozity) do dvou různých módů, imaginačního a 
doktrinálního. Imaginační náboženství přináší v praxi (zejména v rituálech) určité traumatické momenty, které mají 
trvalý vliv na lidskou mysl, na charakter pociťování tohoto náboženství, na povahu poznání obecně. V  tomto módu je 
náboženství obvykle exkluzivní, marginální. Náboženství v doktrinálním módu, kam by patřil ortodoxní islám, je 
charakterizováno získáváním poznání skrze intenzivní a opakované učení. Rituály by pak bylo možné dělit právě tak. 
Rituály haqqáníje by v této optice zřejmě tvořily určitý kompromis mezi zmíněnými módy. Viz Whitehouse, H. (2004): 
zejména str. 63-86.

543 Durkheim, É. (2002).
544 Netton, I.R. (2000): str. 11.
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vyčnívá modlitba (salát), formalizovaný akt oddanosti jedinému Bohu, odevzdání 
se do Jeho vůle.

I v rámci mystického islámu byla vždy povinná, tzv. „kanonická“ modlitba (salát),545 

základním prvkem bohoslužby, stavebním kamenem, z něhož vyrůstaly další formy 
uctívání či dovolávání se Boha. Struktura povinné modlitby, defnovaná v rámci 
právních škol (madháhib, sg. madhab),546 je opřena především o množství hadíthů, 
v kterých se buď Prorok, případně jeho druhové vyjadřovali k tomuto aktu. Z této 
tradice vyplývají předpoklady pro platnost modlitby, těmi jsou především rituální 
čistota (tahára), dodržování modlitebních časů (awqát, sg. waqt) a směru k Mekce 
(qibla), zbožné předsevzetí (níja) a některé další. Dále byla z tradice odvozena 
sekvence tělesných pohybů, dohromady tvořících jednotku rakc,547 a samozřejmě 
text, který je zapotřebí během jednotlivých fází modlitby recitovat. Jednotlivé 
denní modlitby se mírně liší co do počtu požadovaných rakc povinných (fard) a 
rakc zvyklostních (sunna), jejich formální podoba se také v detailech liší podle 
různých madhabů. Jako v jiných oblastech šarícy, i zde záleží na důrazu, který je 
položen na určité vybrané hadíthy a na jejich interpretaci. V různých sbírkách 
hadíthů tříděných podle obsahu (musannaf) tvoří oddíly týkající se modlitby 
značnou část.548 Dodnes vznikají také různé manuály, které, nejčastěji koncipované 
v souladu s určitou právní školou, nabízejí návod k provádění modliteb spolu 
s výkladem významu jednotlivých částí podpořených právě hadíthy.549 Samozřejmě 
sem patří kromě denních modliteb také formalizované modlitby k různým 
důležitým náboženským událostem, zejména páteční modlitba (salát al-džumca), 
modlitba o dvou svátcích (salát al-cídajn), pohřební modlitba (salát al-džanáza), 
noční modlitby za ramadánových nocí (salát at-taráwíh) a další. Význačnou 

545 Adjektivum „kanonická“ poukazuje na fakt, že je v rámci různých právních škol podoba povinné modlitby relativně 
pevně formalizována. Někdy bývá v západní literatuře pro odlišení od ostatních projevů zbožnosti nazývána „rituální“ 
modlitbou. To vzhledem k mému vymezení rituálu nepovažuji za příliš šťastné.

546 Zcela přesný přepis je madhhab.
547 Rakcu tvoří po sobě jdoucí stání, sklonění, vzpřímení, prostrace, klečení a další prostrace.
548 Viz např. Sahíh al-Buchárí či Sahíh Muslim.
549 Např. Ali, A. Prayer and Purifcation according to the Maaliki School of Islamic Jurisprudence ,; Maqsood, R.W. (2000). Dále 

samozřejmě existují i kompilace, které se z pohledu tradice zabývají všemi „pilíři islámu“. Např. Poonawala, I.K.H. 
(2002).
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autoritou, jejíž argumentace dodnes často využívají jak muslimové ortodoxní550 tak 
súfíjové, je středověký teolog Abú Hámid al-Ghazzálí (z. 1111).551

Páteční modlitba (salát al-džumca) v Lefke. Po pravici v křesle sedícího šajcha Názima princ malajského 
sultanátu Peraku Rádža Dato.

Když se vrátím do kontextu súfsmu, mohu spolu se Schimmelovou poznamenat, 
že „raní muslimští asketové a mystikové pohlíželi na modlitbu, ve shodě 
s Prorokovým hadíthem, jako na nanebevstoupení, jako na micrádž, který je přivede 
do bezprostřední přítomnosti Boha.“552 Raní súfíjové se snažili provádět modlitbu 

550 Jak už jsem uváděl výše, „ortodoxie“ je v rámci islámu sama o sobě dosti problematickým konceptem, tím spíše není 
zdaleka jednoznačný její vztah k súfsmu. Krátké pojednání na toto téma nabízí například Chittick, W.C. (1992): str. 163-
179. Historií polemik a kontroverzí mezi súfsmem a (nejen) ortodoxním (mainstreamovým) islámem se zabývá  
vynikající publikace De Jong, F., Radtke, B. (eds.) (1999).

551 Autor především monumentální čtyřicetisvazkové „Obnovy věd náboženských“ (Ihjá’ culúm ad-dín). Modliteb povinných 
a dalších dobrovolných, invokačních či prosebných, se týkají zejména svazky IV a IX. V anglických překladech 
Calverley, E.E. (tr.) (1992); Nakamura, K. (tr.) (1990).

552 Schimmel, A. (1975): str. 148. Micrádž je pojmem označujícím druhou část tzv. „noční cesty“, kdy se podle tradice prorok 
Muhammad nejprve přenesl na svém koni Búráqu z Mekky do Jeruzaléma do „mešity nejvzdálenější“ (al-Masdžid al-
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podle vzoru Proroka do nejmenších detailů, mystickými významy pak mohli 
opatřovat různé prvky rituálu, například naplňování požadavků rituální čistoty tak 
mohlo být vykládáno jako symbolické očišťování duše.553 „Pouhá“ povinná denní 
modlitba však zřejmě touze po niternější zbožnosti brzy přestala dostačovat. Jak 
podotýká Trimingham, „liturgický vývoj uvnitř hlavního proudu islámu byl 
dokončen v raném období, aby už nebyl nikdy v rámci islámského práva 
reformován.“554 Vývoj ovšem pokračoval v rámci lidového islámu a také súfsmu. 
Bohatého rozšíření se dočkaly různé prosebné či invokační modlitby ducá,555 

v súfjských taríqách pak například samác556 (extatický rituál s doprovodem hudby) a 
zejména dhikr, který bude podrobněji pojednán níže.

Níže v kapitole o šaríce je uvedeno, že tento Zákon je sice základním referenčním 
rámcem, ze kterého vychází specifcká taríqa, z pohledu haqqáníje však primárně 
upravuje spíše vnější formu náboženství, jeho praktickou stránku. Taríqa jej má 
teprve naplnit hlubším smyslem a najít v něm pravé poznání (haqíqa). Toto 
chápání se vztahuje také k modlitbě, která je bez patřičných znalostí, záměru, 
obsahu a techniky vlastně pouhým formálním plněním vnějších požadavků, které 
jsou na muslima kladeny. Podle nauky haqqáníje má jít při modlitbě o spojení 
zmíněné vnější roviny bohoslužby upravené do detailu šarícou (džasad as-salát)557 

s rovinou vnitřní, spočívající v uvědomělém zaměření srdce na Boží Přítomnost a 
v jistotě, že Bůh je modlitbě přítomen. Taková „modlitba srdcem“ (salát qalbí) je 
důležitou součástí usilování o stav ihsánu,558 kterým se vyznačuje dokonalý 

Aqsá) a následně vystoupal do nebes, kde se setkal přímo s Bohem.
553 Tamtéž: str. 148-149.
554 Trimingham, J. S. (1971): str. 194.
555 Termín ducá obecně označuje vlastně všechny dobrovolné modlitby, které jsou primárně osobním projevem zbožnosti,  

méně podléhající formalizaci.
556 Samác, doslova „naslouchání“, může mít různou formu, od poslechu hudby v kombinaci s tichým dhikrem, přes pouhý 

zpěv určitých litanií po tanec za doprovodu hudebních nástrojů. To je také varianta zřejmě nejznámějšího samác 

v podání „tančících dervíšů“ řádu mawlavíja. Pokud jde o naqšbandíju obecně, ta vzhledem k nechuti i k hlasitému 
dhikru často odmítala tento rituál. Viz The Encyclopaedia of Islam, heslo „Naqshband“. Takovou nechuť však vyjadřovaly 
spíše některé řádové autority, zejména sám Naqšband, používání hudby ve snaze o dosahování extatických stavů lze  
však i u středověkých nebo novověkých naqšbandíjů předpokládat. Schimmelová uvádí příklad dillíského Míry Darda,  
který na obranu používání hudby dokonce sepsal spis. Schimmel, A. (1975): str. 185. Haqqáníja ve své nauce s termínem 
samác neoperuje, používání hudby se však vůbec nebrání. Často jsou používány hudební nástroje v  rámci společných 
dhikrů. Zajímavou prací, jež se zabývá zejména psychologickými aspekty rituálu, je Avery, K.S. (2004).

557 Džasad as-salát, doslova „tělo modlitby“, zahrnující povinné i dobrovolné prvky kanonické modlitby.
558  Ihsán má v nauce haqqáníje, i v súfsmu obecně více významů. V nejobecnějším smyslu jde o konání dobrých skutků za 

všech situací, ve všech kontextech. Ostřanský podotýká, že „koncept ihsánu představuje snad nejcennější vklad islámské 
mystiky do etiky islámu“, s čímž lze jistě souhlasit. Ostřanský, B. (2009): str. 86.
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muslim.559 Takto uskutečňovanou modlitbu lze také chápat jako příklad 
současného naplňování šarícy a haqíqy,560 kdy haqíqa, tedy poznání skutečného 
stavu věcí, je umožněna znalostí nauky taríqy, jejím praktikováním a zejména 
působením šajcha, bez něhož bude povinná modlitba vždy jen naplněním první ze 
dvou zmíněných rovin. Šajch jednak učí žáka, jak modlitbu správně provádět, jaké 
texty recitovat a podobně, hlavně ale skrze svou zaměřenou pozornost (tawadždžuh) 
usměrňuje srdce žáka a navádí jej potřebným směrem. Aby měla modlitba 
požadovaný efekt v podobě účelného propojení obou rovin, musí být srdce žáka 
prosté špatných vlastností a úmyslů a alespoň v danou chvíli odolné vůči 
žádostem a pokušením spojeným s tímto světem (dunjá). Kabbání připodobňuje 
v tomto kontextu vztah šarícy a haqíqy velmi případně ke vztahu těla a duše: 
„Pokud je salát pohybem bez přítomnosti [ducha, zaměření srdce], pak jde o 
pohyb robota. Tak jako duše potřebuje tělo, aby ji podporovalo, tak tělo potřebuje 
duši, aby jej oživovala.“561

Modlitba je samozřejmě důležitá i v případě, že se dosud člověk nedostal do 
vyšších úrovní mystické cesty, nedosáhl stavu ihsánu a není tedy, alespoň 
v kontextu modlitby, zatím schopen úspěšně zvládnout více než onu vnější rovinu 
rituálu. U povinné modlitby musí žák svou cestu začít. Poté, co se naučí tomuto 
základu, měl by začít napodobovat svého šajcha i v plnění dalších, z pohledu šarícy 

nepovinných aktů zbožnosti. Těmi jsou jak různé další dobrovolné modlitby, které 
haqqáníja dělí na salawát as-sunna a salawát an-nawáfl a zejména dhikr, který 
bude detailněji představen níže. 

Struktura povinné modlitby haqqáníje562

Jednotlivé denní modlitby se co do struktury odlišují, jako příklad zde podrobně 
uvedu ranní modlitbu sálát al-fadžr, která je nejdelší a obsahuje prvky objevující 

559 Ihsán je tvořen různými složkami, jednou z nich jsou kladné rysy věřícího, které Kabbání sumarizuje následovně: taqwá 

(bohabojnost), warc (zbožnost), zuhd (askeze), chušúc (skromnost), chudúc (pokora), sabr (trpělivost), sidq (pravdomluvnost), 
tawakkul (důvěra), adab (dobrá povaha), tawba (pokání), inába (obracení se k Bohu), hilm (snášenlivost), rahma (soucit), 
karam (štědrost), tawádc (pokora), hajá’ (umírněnost), šadžáca (odvaha) atd. Kabbani, H.M. (2004b): str. 64.

560 Tamtéž: str. 74.
561 Tamtéž.
562 Informace o struktuře modliteb v podání haqqáníje lze čerpat z různých zdrojů. Přehledně ji podává Kabbani, H.M. 

(2004b): The Naqshbandi Suf Tradition Guidebook of Daily Practices and Devotions. Fenton: Islamic Supreme Council of 
America. Z této publikace také významně čerpá tato kapitola i následující části věnované duchovním cvičením a dhikru. 
Kdybych se spolehl pouze na pozorování a dotazování v terénu, nepochybně by mi některé pasáže unikly nebo bych je 
uvedl neúplné či pozměněné. Šlo zároveň o významnou pomoc při orientaci v jednotlivých prvcích rituálů v terénu.
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se také v duchovních cvičeních adab a wird i v rituálech dhikru. Záměrem 
podrobného představení této struktury je zejména umožnit zhodnocení rozdílů 
mezi ortodoxní modlitbou, s jejíž podobou se lze seznámit v nejrůznějších 
manuálech hlavních právních škol a modlitbou formalizovanou autoritami 
haqqáníje a dále umožnit čtenáři seznámit se s textem nejběžnějších invokačních 
či prosebných modliteb a dalších pro haqqáníji typických prvků projevování 
zbožnosti. V závěru kapitoly ještě ve stručnosti představím zbylé denní modlitby a 
také nejdůležitější z dobrovolných modliteb předepisovaných zejména pokročilým 
žákům taríqy. V poznámkách pod čarou uvádím arabský text, který umožňuje 
čtenáři identifkovat případné chyby, kterých jsem se mohl při překladu 
jednotlivých pasáží modlitby dopustit. V případě koránských veršů jsem 
z pochopitelných důvodů od takových poznámek upustil.

Adhán – volání k modlitbě (الذان)563

Jako vždy předchází samotné modlitbě, jeho skladba je stejná jako v ostatních 
případech, jen závěrečným frázím takbíru („Bůh je velký“) a tahlílu („není boha 
kromě Boha“) předchází fráze „Modlitba je lepší nežli spánek.“564 Muezzin poté 
nahlas dodá: „Požehnání a mír tobě, kterého Nejvyšší Bůh seslal jako milost 
světům. Požehnání a mír tobě a tvé rodině a tvým druhům. Požehnání a mír tobě, 
ó posle Boží.“565

Ducá‘ (دعاء)

Recitované v duchu těmi, kdo naslouchají adhánu: „Bože! Pane tohoto skvělého 
vzývání a této zavedené modlitby, zajisti Muhammadovi dokonalost vznešeného a 
nejvyššího řádu. Pozdvihni jej, Pane, do vznešeného stavu a zaruč nám jeho 
přímluvu v Dni soudném, neboť Ty neporušuješ Tvůj slib.“566

Dvě rakcy sunny

563 Všechny uvedené prvky modlitby lze vyslechnout na http://naqshbandi.org/prayer/dawn.htm. Ne vždy však nahrávky 
striktně odpovídají uváděné formalizované podobě.

564 الصلة خير من النوم

565  اللصلة و السللم علليك يلا ملن أرسلله ال تلعاللى رحلمة لللعاللي, اللصلة و السللم علليك و عللى آللك و أصلحابلك أجلمعي, اللصلة و السللم

 عليكم, يا أنبياء ال

566  الللهم رب هلذه اللدعلوة اللتاملة و اللصلة اللقائلمة آت محلمدا اللوسليلة و اللفضيلة و اللدرجلة اللرفليعة اللعاللية و ابلعثه ربلي اللقام اللمود اللذي و علدتله

 و ارزقنا شفا عته يوم القيامة إنك ل تخلف اليعاد
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Kalimat aš-šaháda (كلمة الشهادة)

„Dosvědčuji, že není Boha kromě Boha a dosvědčuji, že Muhammad je Jeho 
služebník a posel.“567 Trojnásobné opakování.

Iqáma (إقامة الصلة)

„Provádění modlitby, placení almužny, půst v ramadánu a pouť jsou pravdivé. 
Věřím v Boha, Jeho anděly, Jeho Knihy, Jeho posly, Soudný den a v osud dobrý i 
zlý. Snad budou tato dosvědčení přijata ó Pane, ó Posle Boží, jsou pro nás v Dni 
soudném, ty, kdo jsi byl seslán Bohem jako milost světům.“568

Istighfár (استغفار)

„Sláva Bohu, jemu patří chvála, Bohu Všemohoucímu, od něhož žádám 
odpuštění.“569 Po stonásobném opakování této fráze následuje: „Prosím o 
odpuštění Boha všemohoucího, kromě něhož není jiného boha, Živoucího, 
Nezávislého, s lítostí se k Němu obracím, vždyť on je Odpouštějící, Slitovný, od 
každého hříchu a neposlušnosti, a od všeho, co je proti islámu, od všeho, co je 
proti Božímu zákonu, od všeho, co odporuje Cestě, od všeho, co odporuje 
duchovnímu poznání, od všeho, co odporuje skutečnosti, od všeho, co odporuje 
pevnému záměru, ó Nejslitovnější ze Slitovných.“570

Následuje opět stonásobné opakování fráze „Hledám odpuštění u Boha 
Všemohoucího a obracím se k Němu s pokáním.“571 Poté je recitováno: „Pokání 
otroka, který sám sebe utlačoval, který nemá ani moc nad svou smrtí, ani nad svým 
životem, ani nad svým vzkříšením. Ó Bože, Ty jsi můj Pán, kromě Tebe není jiného 
boha. Ty jsi mne stvořil. Jsem Tvůj otrok a přidržuji se pevně Tvé smlouvy a Tvého 
příslibu. K Tobě se obracím od zla, kterého jsem se dopustil a dosvědčuji Tvou 

567 أشهد ان ل إله إل ال و أشهد ان محمدا عبده و رسوله 

568  إقلاملة اللصلة و إيلتاء اللزكلاة و صلوم رملضان و حلج اللبيت حلق آملنت بلال و مللئلكته و كلتبه و رسلله و بلالليوم الخلر و بلاللقدر خليره و شلره. أودعلنا 

هاتي الشهادتي عنك يا سيدي يا رسول ال و هي لنا و ديعة يوم القيامة يا من أرسله ال رحمة للعالينز

569 سبحان ال و محمد. سبحان ال العظيم أستغفرال 

570 أستغفرال العظيم الذي ل إله إل هو الق القيوم و أتوب إليه إنه هو التواب الرحيم من كل ذنب و معصية و من كل ما يخالف دين السل و  

من كل ما يخالف الشريعة و من كل ما يخالف الطريقة و من كل ما يخالف العرفة و من كل ما يخالف القيقة و من كل ما يخالف العزية 

يا أرحم الراحمي

571 أستغفر ال العظيم و أتوب إليه
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milost a přiznávám můj hřích. Odpusť mi, vždyť nikdo nepromíjí hříchy kromě 
Tebe, ó Bože.“572

V tuto chvíli je recitován osmý verš z třetí súry (Rod Imránův): „Pane náš, nedej 
odchýlit se srdcím našim poté, cos uvedl nás na cestu správnou, daruj nám milost, 
jež od Tebe vychází, vždyť Tys věru dárce největší.“573 Následuje „Ó Obdarovávající, 
ó Původci příčin, ó Otevírači dveří, ó Řídící srdcí a očí, ó Průvodci zmatených, ó 
Pomáhající těm, kdo potřebují pomoc, ó Živoucí, ó Nezávislý, ó Obdařený 
vznešeností. Svěřuji své věci Bohu. Bůh ví o svých sluzích.“574

Ducá’ (دعاء)

„Ó Ty, mimo kterého není útočiště, nezklam naše naděje, ó věčně Dobrotivý. 
Neztrácej naději v milost Boží, protože Bůh odpouští každý hřích. On je 
Odpouštějící, Slitovný. Ó Bože, žádáme Tě o prominutí a o sílu v náboženství, 
v tomto životě i na Onom světě. Ó Bože, Obestři nás Tvým krásným závojem. Ó 
Bože, zakryj mou nedokonalost a upokoj můj strach, a urovnej mé závazky. Ó Bože, 
hledáme v Tobě útočiště před bolestí soužení, před neštěstím, před zlým osudem, 
před škodolibou radostí mých nepřátel. Ve jménu toho, jehož jsi seslal jako milost 
světům.“575

Salát al-munadžíja (صلة النجية)

„Ó Bože, požehnej Muhammadovi, snad nás tato požehnání zbaví každého strachu. 
A ustav pro nás naplnění každé potřeby. Nechť jsme jimi očištěni od každého 
hříchu a díky ní pozvednuti do nejvyšších zastávek. A nech nás díky nim 
dosáhnout nejzazších stupňů v tom, co je dobré v tomto světě a ve světě příštím. Ó 
Bože, usmiř obec Muhammadovu. Ó Bože, milost obci Muhammadově. Ó Bože, 
skryj nedokonalost obce Muhammadovy. Ó Bože, odpusť obci Muhammadově. Ó 
Bože, zachovej obec Muhammadovu. Ó Bože, pomáhej obci Muhammadově. Ó 

572  تلوبلة علبد ظلاللم للنفسه ل يللك للنفسه ملوتلا و ل حلياة و ل نلشورا الللهم ربلي ل إلله إل أنلت خللقتني و أنلا علبدك و أنلا عللى عهلدك و وعلدك ملا

استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت و أبوء لك بنعمتك على و أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه ل يغفر الذنوب إل أنت يا ال

573 (3: 8)

574  يلا وهلاب يلا وهلاب يلا وهلاب يلا مسلبب السلباب و يلا ملفتح البلواب يلا ملقلب اللقلوب و البلصار يلا دلليل اللتحيريلن يلا غلياث السلتغيثي يلا حلق يلا

قيوم يا ذا اللل و الكرام و أفوض أمري إلى ال إن ال إن ال بصير بالعباد

575  يا قدي الحسان ل تقنطوا من رحمة ال إن ال يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم اللهم إنا نسألك العفو و العافية في الدين و الدنيا و

 الخلرة الللهم اسلترنلا بسلترك اللميل. الللهم اسلتر علورتلي و آملن روعلتي و اقلض ديلني. الللهم إنلا نلعوذ بلك ملن جهلد اللبلء و درك اللشقاء و سلوء

القضاء و شماتة العداء بحرمة من أرسلته رحمة للعالينز
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nejmilosrdnější z milosrdných, smiluj se nad námi. Ó nejmilosrdnější 
z milosrdných, odpusť nám. Ó nejmilosrdnější z milosrdných, ó Promíjející 
hříchy, ó Skrývající naše nedostatky, ó Otevírači srdcí. Ó Bože, odpusť, jsi nejlepší 
z odpouštějících, ámín, ámín, ámín. A mír buď s posly a chvála Bohu, Pánu 
světů.“576

Súra al-Ichlás (سورة الخلص)577

Trojnásobné opakování stodvanácté súry: „Ve jménu Boha milosrdného, 
slitovného. Rci: „On Bůh je jedinečný, Bůh sám o sobě věčný. Neplodil a nebyl 
zplozen a není nikoho, kdo je mu roven.“ Tuto pasáž uzavírá nejprve recitace 
závěrečných veršů ze sedmatřicáté súry (Stojící v řadách): „Oč slavnější je Pán tvůj, 
Pán moci veškeré, než to, co mu lživě připisují! Mír budiž všem vyslancům Božím a 
chvála Bohu, Pánu lidstva“578 a následně „Není boha kromě Boha. Je jediný, nemá 
žádného druha, Jeho je království a Jeho je všechna chvála, On přináší život a 
způsobuje smrt, On je vždy Živoucím, nikdy neumírá, v rukách má všechno dobro 
a je nad všemi mocnými věcmi.“579

Ihdá’ (إهداء)580

„K poctě Proroka, nechť mu Bůh požehná a dá mu mír, a jeho rodině a jeho 
druhům, duším proroků, a svatým. A zvláště imámovi taríqy a přímluvčímu všeho 
stvořeného, Chwádžovi Baháuddínovi an-Naqšbandovi al-Uwajsí al-Buchárímu, a 
našemu ctihodnému učiteli a mistru, sultánu svatých, našemu šajchu cAbdulláhu 
ad-Daghestánímu, a našemu pánu šajchu Muhammadovi Názimovi al-Haqqánímu 
Mu’ajjad ad-Dín a všem našim mistrům a spravedlivým, al-Fátiha.“581

576  الللهم صلل عللى سليدنلا محلمد صللة تلنجينا بلها ملن جلميع الهلوال و الفلات و تلقضي للنا بلها جلميح اللاجلات و تطهلرنلا بلها ملن جلميع السليئات

 و تلرفلعنا بلها علندك أعللى اللدرجلات و تلبلغنا بلها أقلصى اللغايلات ملن جلميع الليرات فلي اللياة و بلعد اللمات. الللهم أصللح أملة محلمد, الللهم

 ارحلم أملة محلمد, الللهم اسلتر أملة محلمد, الللهم اغلفر لملة محلمد, الللهم احلفظ أملة محلمد, الللهم أنلصر أملة محلمد. يلا أرحلم اللراحلمي

 ارحلمنا يلا أرحلم اللراحلمي اعلف علنا يلا أرحلم اللراحلمي يلا غلفار اللذنلوب يلا سلتار اللعيوب يلا فلتاح اللقلوب. الللهم اسلقنا اللغيث سلقية رحلمة و ل

تعلنا من القانطي رب اغفر و ارحم و أنت خير الراحمي. آمي آمي آمي. و سلم على الرسلي و المدال رب العالي

577 Celá stodvanáctá súra „Upřímnost víry“.
578 (37: 180-182)

579 ل إله إل ال و حده ل شريك له, له اللك و له المد يحي و ييت و هو حي دائم ل يوت بيده الير و هو على كل شيء قدير

580 „Věnování“.

581 و إللى أرواح إخلوانله ملن النلبياء و اللرسللي و خلدملاء شلرائلعهم و إللى أرواح الئلمة الربلعة و إللى أرواح ملشايلخناإللى شلرف اللنبي و آلله و صلحبه,   

 فلي اللطريلقة النقشلبنديلة اللعلية, خلاصلة إللى روح إملام اللطريلقة و غلوث اللليقة خلواجله بلهاء اللديلن النقشلبند محلمد الويسلي اللبخاري و إللى

 حلضرة ملولنلا سللطان الوللياء الشليخ علبد ال اللفائلز اللداغسلتانلي و إللى ملولنلا سليدنلا الشليخ محلمد نلاظلم اللقانلي ملؤيلد اللديلن و إللى سلائلر سلاداتلنا
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Súra Táhá (سورة طه), verš 55

„A on je ten, jenž pro vás učinil zemi kolébkou a narýsoval pro vás na ní cesty a 
seslal z nebe vodu, pomocí níž dáváme vyrůst rozličným druhům rostlin.“582

Súra Baqara (سورة البقة), verš 156

„My k Bohu patříme a my k Němu se navrátíme.“583

Súra Gháfr (سورة غافر), verš 12

„Rozsudek pak náleží Bohu vznešenému, velikému!“584

Iqámat as-salát (إقامة الصلة)

Jde o stejné fráze používané při adhánu (svolávání k modlitbě), jen po „vzhůru 
k blahodárnému činu“585 se vkládá dvojí „modlitba začíná.“586

Dvě rakcy fardu

Před druhou prostrací se ovšem vkládá recitace ducá‘ qunút: „Ó Bože, veď nás 
s tvou přízní, k těm, které jsi vedl, a promiň nám s těmi, kterým jsi prominul. 
Přibliž nás k těm, které jsi přiblížil a požehnej nás ve všem, číms nás obdařil. 
Ochraň nás a odvrať od nás vše zlé z toho, co jsi stanovil. Ty stanovuješ a není 
nikoho, kdo by nařizoval tobě. Ty neponižuješ toho, koho jsi vzal za přítele a 
neposiluješ toho, koho máš za nepřítele. Požehnaný a povznesený jsi, náš Pane. 
Tobě patří všechna chvála za to, co jsi stanovil. Źádáme Tě o odpuštění, ó Bože, a 
k tobě se obracíme s pokáním. Požehnání a mír pro negramotného Proroka587 a 
jeho rodinu a jeho druhy. A odeber od nás trápení, které jen Ty můžeš odebrat. Ó 
Bože, dej nám napít z deště Tvé milosti a nenechej nás klesnout na duchu, odpusť 
nám a měj slitování, neboť jsi slitovný. Ó Bože, otevři pro nás zřejmé otevření, 
vždyť jsi nejlepší z otevíračů.“588 Končí se recitací pětačtyřicátého verše ze súry al-

 و الصدّقي الفاتة

582 Súra „Tá Há“ (20: 55)
583 Súra „Kráva“ (2: 156), závěrečná část verše.
584 Súra „Odpouštějící“ (40: 12), závěrečná část verše.

585 حي على الفلح

586 قامت الصلة

587 Negramotnost či případně nevzdělanost proroka Muhammada, již nakonec uvádí přímo Korán (7: 158), není v žádném 
případě míněna negativně. Naopak. Tato jeho „indispozice“ podle muslimů jen potvrzuje božský původ Koránu. Jak by 
mohl nevzdělanec vytvořit takové komplexní dílo?

588  الللهم اهلدنلا بلفضلك فليمن هلديلت, و علافلنا فليمن علافليت, و تلوللنا فليمن تلولليت, و بلارك للنا فليما أعلطيت, و قلنا و اصلرف علنا شلرملا قلضيت,

 فلإنلك تلقضي بلاللق, و ل يلقضى علليك, و إنله ل يلذل ملن والليت, و ل يلعز ملن علاديلت تلباركلت ربلنا و تلعالليت فللك اللمد عللى ملا قلضيت
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Ancám (Dobytek): „A byl zahuben do posledního lid každý, jenž byl nespravedlivý. 
Chvála Bohu, Pánu lidstva veškerého.“589 Následuje prostrace, bez „otírání“ tváře 
dlaněmi.

Kalimat aš-šaháda (كلمة الشهادة)

Trojnásobné „Není boha kromě Boha a Muhammad je posel Boží.“590

Istighfár (استغفار)

Třikrát „Žádám Boha o odpuštění.“591

Ducá‘ (دعاء)

„Ó Bože, Ty jsi Mír a od Tebe Mír přichází a Ty vracíš Mír, dej ať žijem v Míru, náš 
Pane. Uveď nás do zahrady Tvé milosti a štědrosti a Přítomnosti, Tvůj příbytek, 
příbytek Míru. Požehnaný a vznešený jsi, Pane vznešenosti, krásy, nekonečnosti, 
velikosti a odměny. Ó náš pane, odpusť a měj slitování, vždyť jsi nejlepší 
v Milosti.“592 Následuje devítinásobné opakování: „Není boha kromě Boha. Je 
jediný, nemá žádného druha, Jeho je království a Jeho je všechna chvála, On 
přináší život a způsobuje smrt a je nad všemi mocnými věcmi.“593 Poté jednou: 
„Není boha kromě Boha. Je jediný, nemá žádného druha, Jeho je království a Jeho 
je všechna chvála, On přináší život a způsobuje smrt, On je vždy Živoucím, nikdy 
neumírá, v rukách má všechno dobro a je nad všemi mocnými věcmi.“594 „Uslyšeli 
jsme a uposlechli, náš Pane, Tvůj je náš osud. Modlitby k našemu Poslu: (nahlas) Ó 
Bože, požehnej našemu mistru Muhammadovi.“595„Žádám Boha o odpuštění. Sláva 

 نسلتغفرك الللهم ملن كلل اللذنلوب و نلتوب إلليك و صللى ال عللى اللنبي الملي و عللى آلله و صلحبه و سللم. الللهم اكلشف علنا ملن اللبليلا ملا ل

 يلكشفه غليرك, الللهم اسلقنا اللغيث سلقيا رحلمة و ل تلعلنا ملن اللقانلطي رب اغلفر و ارحلم و أنلت خلير اللراحلمي, الللهم افلتح للنا فلتحا ملبينا و

أنت خير الفاتي

589 (6: 45).

590 ل إله إل ال محمد رسول ال

591 استغفرال

592  الللهم أنلت السللم و ملنك السللم و إلليك يلعود السللم فلحينا ربلنا بلالسللم و ادخللنا اللنة بللطفك و كلرملك و جلودك دارك دار السللم. تلباركلت

ربنا و تعاليت يا ذا اللل و المال و البقاء و العظمة الكرام. يا ربنا يا رب اغفر و ارحم و أنت خير الراحمي

593 ل إله إل ال و حمده ل شريك له, له اللك و له المد و يحي و ييت و هو على كل شيء قدير

594 ل إله إل ال و حده ل شريك له, له اللك و له المد يحي و ييت و هو حي دائم ل يوت بيده الير و هو على كل شيء قدير

595  سمعنا و أطعنا غفرانك ربنا و إليك الصير, على رسولنا الصلوات:اللهم صل على سيدنا محمد
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Bohu a chvála Bohu, není boha kromě Boha a Bůh je největší a není moci ani síly 
kromě v Bohu, nejvyšším, Velikým.“596

Súra al-Baqara (سورة البقرة), verš 163

„Utíkám se k Bohu před Satanem prokletým, ve jménu Boha milosrdného, 
slitovného. Váš Bůh je Bůh jediný a není božstva kromě Něho, milosrdného, 
slitovného.“597

Ájat al-Kursí (آية الكرسي)

„Bůh – není božstva kromě Něho, Živého, Trvalého! Nepadá naň ani dřímota, ani 
spánek, Jemu náleží vše, co na nebesích je i na zemi! Kdo může se u Něho 
přimluvit jinak než s dovolením Jeho? On zná, co je před rukama jejich i co je za 
zády jejich, zatímco oni neobejmou z vědění Jeho nic leda to, co On chce. Trůn 
Jeho obepíná nebesa i zemi a střežení jich Mu potíží nečiní – On vznešený je a 
mohutný!“598

Súra Ál cImrán (سورة آل عمران), verše 18 a 19

„Bůh sám svědčí, že není božstva kromě Něho; a dosvědčují to i andělé a ti, jimž 
dáno bylo vědění. On stará se o spravedlnost – a není božstva kromě Něho, 
Mocného, Moudrého. Náboženstvím jediným u Boha jest věru islám.“599

Súra Ál cImrán (سورة آل عمران), verše 26 a 27

„Rci: Bože veliký, Vládce království! Ty dáváš vládu, komu chceš, a odebíráš ji,  
komu chceš; Ty povyšuješ, koho chceš, a ponižuješ, koho chceš, v ruce Tvé je 
dobro a Tys věci každé mocen. Ty dáváš přejít noci v den a dáváš přejít dni v noc, 
Ty dáváš vzejít živému z mrtvého a mrtvému ze živého a uštědřuješ, komu chceš, 
bez počítání.“600

Súra al-Hadíd (سورة الديد), verš 3

„On počátkem je i koncem, zjevný i skrytý; On o každé věci je vševědoucí.“601

596 أستغفرال ,أستغفرال, أستغفرال سبحان ال و المدل و ل إله إل ال و ال أكبر و ل حول و ل قوة إل بال العلي العظيم

597 Súra „Kráva“ (2: 163). Tímto veršem je ovšem až druhá věta uvedené pasáže.
598 Súra „Kráva“, tzv. „verš trůnu“ (2: 255)
599 Súra „Rod Imránův“ (3: 18-19). Z devatenáctého verše se zde recituje pouze první věta.
600 Súra „Rod Imránův“ (3: 26-27)
601 Súra „Železo“ (57: 3)
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Súra al-Fátiha (سورة الفاتة)602

„Ve jménu Boha milosrdného, slitovného. Chvála Bohu, Pánu lidstva veškerého, 
Milosrdnému, Slitovnému, vládci dne soudného! Tebe uctíváme a Tebe o pomoc 
žádáme, veď nás stezkou přímou, stezkou těch, jež zahrnuls milostí Svou, ne těch, 
na něž jsi rozhněván, ani těch, kdo v bludu jsou.“

Súra al-Ichlás (سورة الخلص)603

„Ve jménu Boha milosrdného, slitovného. Rci: „On Bůh je jedinečný, Bůh sám o 
sobě věčný. Neplodil a nebyl zplozen a není nikoho, kdo je mu roven.“

Súra al-Falaq (سورة الفلق)604

„Rci: Utíkám se v ochranu Pána záře jitřní před zlem Jeho stvoření, před zlem 
temnoty, když se šíří, před zlem žen, jež do uzlů prskají, před zlem závistníka, když 
závidí.“

Súra an-Nás (سورة الناس)605

„Rci: Utíkám se v ochranu Pána lidí, vládce lidí, Boha lidí, před zlem našeptávače 
pokradmého, jenž našeptává do hrudi lidí, ať již je z džinů, či z lidí.“

Tasbíh (تسبيح)

„Ó můj Pane, který jsi slavný a dokonalý, chvála Ti, ó všemocný: chvála Bohu.“606 

Třiatřicetkrát. „Za dar islámu, vznešenou víru, vždy: chvála Bohu.“607 Třiatřicetkrát. 
„Pozdvižené jsou Jeho záležitosti, a není boha kromě Něho: Bůh je veliký.“608 

Třiatřicetkrát. „Bůh je největší v jeho velikosti a chvála patří Bohu. Sláva bohu, 
ráno i pozdě večer. Není boha kromě Boha. Je jediný, nemá žádného druha, Jeho 
je království a Jeho je všechna chvála, On přináší život a způsobuje smrt, On je 
vždy Živoucím, nikdy neumírá, a je nad všemi věcmi mocný. Chvála mému Pánu, 
Nejvyššímu, Velkorysému.“609

602 Celá první súra.
603 Celá stodvanáctá súra „Upřímnost víry“.
604 Celá stotřináctá súra „Záře jitřní“.
605 Celá stočtrnáctá súra „Lidé“.

606 يا ربي ذا اللل و الكمال سبحانك يا عظيم, سبحان ال

607 على نعمة السلم و شرف اليان دائما, المد ل

608 تعالى شأنه ة ل إله غيره, ال أكبر

609  ال أكلبر كلبيرا و اللمد ل كلثيرا و سلبحان ال و بحلمده بلكرة و أصليل ل الله إل ال و حلمده ل شلريلك لله, لله الللك و لله اللمد يلحي و يليت و

هو على كل شيء قدير, سبحان ربي العلي العلى الوهاب
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Súra al-Ahzán (سورة الحزان), verš 56

„Bůh i andělé Jeho věru svolávají požehnání na Proroka; vy, kteří věříte, modlete 
se také za něj a svolávejte na něj mír!“610

Salawát (صلوات)

„Ó Bože, požehnej Muhammadovi a jeho rodině, podle počtu nemocí a léčení. 
Požehnej a dej mu mír, mnohokrát,“ po trojnásobném opakování s dovětkem 
„nekonečně a chvála Bohu, Pánu světů.“611

Tahlíl (تهليل)

Stonásobné opakování „Není boha kromě Boha.“

Salawát (صلوات)

Desetinásobné „Ó Bože sešli požehnání a mír na Muhammada a Muhammadovu 
rodinu.“612

Ducá‘ (دعاء)

„Požehnání, ó můj Pane, a mír pro všechny proroky a vyslance a pro rodiny jejich. 
Chvála Bohu, Pánu světů.“613

Sajjid as-salát (سيد الصلة الشريفة الأثورة )614

„Nejvznešenějšímu ze všech stvoření, našemu mistru Muhammadovi, nechť mu 
Bůh požehná a dá mu mír. Nejoblíbenějšímu ze všech stvoření, našemu mistru 
Muhammadovi, nechť Bůh požehná a dá mu mír. Nejdokonalejšímu ze všech 
stvoření, našemu mistru Muhammadovi, nechť Bůh požehná a dá mu mír. 
Požehnání Boží, Jeho andělů, Jeho proroků, Jeho poslů a všeho stvoření 
Muhammadovi a jeho rodině. Nechť mír a milost Boží a Jeho požehnání spočine 
na něm a na nich. Nechť Bůh, Požehnaný a Nejvyšší, je potěšen každým z našich 
mistrů, druhy poslů Božích, a ranými mistry práva, a zbožnými vědci, a 
spravedlivými svatými, a našimi šejchy nejvyšší taríqy naqšbandíja. Nechť Bůh 

610 Súra „Spojenci“. (33: 56).

611  الللهم صلل عللى سليدنلا محلمد و عللى آل سليدنلا محلمد بلعدد كلل داء و دواء و بلارك و سللم علليه و علليهم كلثيرا, كلثيرا كلثيرا و اللمدل رب

العالي

612 اللهم صل على محمد و على آل محمد و سلم

613 صل يا ربي و سلم على جميع النبياء و الرسلي و آل كل أجمعي و المد ل رب العالي

614 „Pán modliteb“.
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posvětí jejich čisté duše a osvětluje jejich hroby. Nechť nám Bůh dopřeje totéž 
požehnání a odměnu. Chvála Bohu, Pánu lidstva veškerého, al-Fátiha.“615

Ducá‘ šachsí (دعاء شخصي)616

Po této volené invokaci následují verše ze súry al-Hašr (Shromáždění): „On je Bůh 
– a není božstva kromě Něho – jenž zná nepoznatelné i všeobecně známé. On 
milosrdný je i slitovný. On je Bůh – a není božstva kromě Něho – vládce, přesvatý, 
mír, věrný, ochránce bezpečný, mocný, samovládný, velmožný; oč slavnější je Bůh 
než vše, co k Němu přidružují. On je Bůh, stvořitel, tvůrce i utvářející. Jemu 
přísluší jména překrásná a Jeho slaví vše, co na nebesích je i na zemi – On mocný 
je i moudrý!“617

Súra al-Hadíd (سورة الديد), verš 3

„On počátkem je i koncem, zjevný i skrytý; On o každé věci je vševědoucí.“618

Ducá‘ (دعاء)

„Ó náš Pane! Přijmi toto od nás a zprosti nás viny. Odpusť nám a měj s námi 
slitování. Přijmi naše pokání a veď nás. Uhas naši žízeň a zlepši náš stav a stav 
muslimů. Dej nám úspěch nad těmi, kdo překrucují Pravdu, svátostí toho, komu 
jsi zjevil súru al-Fátihu.“619

Kalimat aš-šaháda (كلمة الشهادة)

„Dosvědčuji, že není Boha kromě Boha a dosvědčuji, že Muhammad je Jeho 
služebník a posel.“620 Trojnásobné opakování.

Istighfár (استغفار)

615  عللى أشلرف اللعاملي سليدنلا محلمد اللصلوات. عللى أفلضل اللعاملي سليدنلا محلمد اللصلوات. عللى أكلمل اللعاملي سليدنلا محلمد اللصلوات.

 صلوات ال تعالي و ملئكته و أنبيائه و رسله و جميع خلقه على محمد و على آل محمد, عليه و عليهم السلم و رحمة ال تعالى و بركاته

 و رضلي ال تلبارك و تلعاللى علن سلاداتلنا أصلحاب رسلول ال أجلمعي و علن اللتابلعي بلهم بلإحلسان و علن الئلمة التهلديلن اللاضلي و علن اللعلماء

 اللتقي و علن الوللياء اللصاللي و علن ملشايلخنا فلي اللطريلقة النقشلبنديلة اللعلية, قلدّس ال تلعال أرواحلهم اللزكلية و نلور ال تلعاللى أضلرحلتهم

الباركة و أعاد ال تعالى علينا من بركاتهم و فيوضاتهم دائما و المد ال رب العالي الفاتة

616 Osobní invokace.
617 (59: 22-24)
618 Súra „Železo“. (57: 3)

619  ربلنا تلقبل ملنا و اعلف علنا و اغلفر للنا و ارحلمنا و تلب عللينا و اهلدنلا و اسلقنا و اصللح شلأنلنا السللمي و انلصرنلا عللى اللقوم اللكافلريلن بحلرملة ملن

أنزلت عليه سورة الفاتة

620 أشهد ان ل إله إل ال و أشهد ان محمدا عبده و رسوله

174



Stonásobné opakování „žádám Boha o odpuštění“, poté následuje „žádám Boha o 
odpuštění všech hříchů a neposlušnosti a všeho, co je proti náboženství islámu. Ó 
Nejslitovnější ze slitovných.“621

Súra al-Fátiha (الفاتة)

Súra Já Sín ( 622( يسسورة

Súra al-Qasas (سورة القصص), verš 88

„A zahyne všechno kromě tváře Jeho – a Jemu náleží rozhodnutí a k Němu budete 
navráceni.“623

Asmá’ Alláh al-husná (أسماء ال السنى)624

„Utíkám se k Bohu před Satanem zatraceným. Ve jménu Boha Milosrdného, 
Slitovného. On je Bůh, není jiného boha než Jeho. On je…“625 Zde jsou postupně 
zmíněny všechny (nebo část) vznešené přívlastky Boží. Pasáž je uzavírána: „Jeho 
velikost se projevila a není boha kromě Něho, který neplodil a nebyl zplozen a 
není nikoho, kdo je mu roven“626 a trojnásobným opakováním „Ó Jedinečný, Ó 
Věčný, požehnej Muhammadovi.“627

Súra al-Ichlás (سورة الخلص)628

„Ve jménu Boha milosrdného, slitovného. Rci: „On Bůh je jedinečný, Bůh sám o 
sobě věčný. Neplodil a nebyl zplozen a není nikoho, kdo je mu roven.“

Súra al-Falaq (سورة الفلق)629

„Rci: Utíkám se v ochranu Pána záře jitřní před zlem Jeho stvoření, před zlem 
temnoty, když se šíří, před zlem žen, jež do uzlů prskají, před zlem závistníka, když 
závidí.“

621  أستغفرال, أستغفرال من كل ذنب و معصية و من كل ما يخالف دين السلم يا أرحم الراحمي

622 Celá šestatřicátá súra o třiaosmdesáti verších.
623 Súra „Příběh“. Závěrečná část verše.
624 Tzv. „krásná Boží jména“, Boží atributy.

625 ...أعوذ بال من الشيطان الرجيم, بسم ال الرحمن الرحيم, هوال الذي ل إله إل هوالرحمن الرحيم

626 جل جلله و جلت عظمته و ل إله غيره الذي لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا أحد

627 يا أحد يا صمد صل على محمد

628 Celá stodvanáctá súra „Upřímnost víry“.
629 Celá stotřináctá súra „Záře jitřní“.
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Súra an-Nás (سورة الناس)630

„Rci: Utíkám se v ochranu Pána lidí, vládce lidí, Boha lidí, před zlem našeptávače 
pokradmého, jenž našeptává do hrudi lidí, ať již je z džinů, či z lidí.“

Tahlíl wa salawát (تهليل و صلوات)

Desetinásobné opakování „Není boha kromě Boha, Muhammad je posel Boží, 
požehnání a mír Boží pro něho, jeho rodinu a jeho druhy.“631

Salawát ( ت الشريفةاالصلو )

Desetinásobné „Ó Bože sešli požehnání a mír na Muhammada a Muhammadovu 
rodinu.“632

Ducá‘ (دعاء)

„Požehnání, ó můj Pane, a mír pro všechny proroky a vyslance a pro rodiny jejich. 
Chvála Bohu, Pánu světů.“633

Sajjid as-salát (سيد الصلة الشريفة الأثورة)

„Nejvznešenějšímu ze všech stvoření, našemu mistru Muhammadovi, nechť mu 
Bůh požehná a dá mu mír. Nejoblíbenějšímu ze všech stvoření, našemu mistru 
Muhammadovi, nechť Bůh požehná a dá mu mír. Nejdokonalejšímu ze všech 
stvoření, našemu mistru Muhammadovi, nechť Bůh požehná a dá mu mír. 
Požehnání Boží, Jeho andělů, Jeho proroků, Jeho poslů a všeho stvoření 
Muhammadovi a jeho rodině. Nechť mír a milost Boží a Jeho požehnání spočine 
na něm a na nich. Nechť Bůh, Požehnaný a Nejvyšší, je potěšen každým z našich 
mistrů, druhy poslů Božích, a ranými mistry práva, a zbožnými vědci, a 
spravedlivými svatými, a našimi šejchy nejvyšší taríqy naqšbandíja. Nechť Bůh 
posvětí jejich čisté duše a osvětluje jejich hroby. Nechť nám Bůh dopřeje totéž 
požehnání a odměnu. Chvála Bohu, Pánu lidstva veškerého, al-Fátiha.“634

630 Celá stočtrnáctá súra „Lidé“.

631 ل إله إل ال محمد رسول ال صلى ال تعالى عليه و على آله و صحبه و سلم

632 اللهم صل على محمد و على آل محمد و سلم

633 صل يا ربي و سلم على جميع النبياء و الرسلي و آل كل أجمعي و المد ال رب العالي

634  عللى أشلرف اللعاملي سليدنلا محلمد اللصلوات. عللى أفلضل اللعاملي سليدنلا محلمد اللصلوات. عللى أكلمل اللعاملي سليدنلا محلمد اللصلوات.

 صلوات ال تعالي و ملئكته و أنبيائه و رسله و جميع خلقه على محمد و على آل محمد, عليه و عليهم السلم و رحمة ال تعالى و بركاته

 و رضلي ال تلبارك و تلعاللى علن سلاداتلنا أصلحاب رسلول ال أجلمعي و علن اللتابلعي بلهم بلإحلسان و علن الئلمة التهلديلن اللاضلي و علن اللعلماء

 اللتقي و علن الوللياء اللصاللي و علن ملشايلخنا فلي اللطريلقة النقشلبنديلة اللعلية, قلدّس ال تلعال أرواحلهم اللزكلية و نلور ال تلعاللى أضلرحلتهم
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Ihdá’ (إهداء)

Jedenkrát „Ó Bože, dej, aby hodnota toho, co jsme četli a světlo z toho, co jsme 
recitovali, mohlo být nabídnuto jako dar duši našeho proroka Muhammada, a 
duším prorokům, a svatým. A zvláště imámovi taríqy a přímluvčímu všeho 
stvořeného, Chwádžovi Baháuddínu an-Naqšbandovi al-Uwajsí al-Buchárímu, a 
našemu ctihodnému učiteli a mistru, sultánu svatých, našemu šejchu cAbdulláhu 
ad-Daghestánímu, a našemu pánu šejchu Muhammadu Názimovi al-Haqqánímu 
Mu’ajjad ad-Dín a všem našim mistrům a spravedlivým, al-Fátiha.“635

Tímto „věnováním“ je zakončena nejdelší z denních povinných modliteb. Délka a 
vůbec její struktura odpovídá tomu, že je pro haqqáníji pilířem celé denní 
náboženské praxe. Podle mých zkušeností trvá její provedení přibližně mezi 
čtyřiceti a šedesáti minutami. Tato délka není zcela fxní, různé výše uvedené 
pasáže mohou trvat různou dobu podle toho, nakolik příslušný šajch, který 
modlitbu vede, „pospíchá“ či zda se nerozhodne navýšit v danou chvíli počet 
opakování některých frází, což není úplně neobvyklé. Nadto například v pasáži, 
kde se recitují tzv. krásná Boží jména, mohou nastávat různě dlouhé pomlky.

Pokud jde o zbývající denní modlitby, podstatně se od výše popsané salát al-fadžr  

neliší. Je v nich zařazena významná část prvků uvedených výše. Uplatňují se v nich 
některé další koránské verše či případně celé súry,636 a také další dílčí modlitby, 
jako jsou salát al-džanáza,637 salát al-awwábín638 či salát al-witr.639 Za hlavní rozdíly 

الباركة و أعاد ال تعالى علينا من بركاتهم و فيوضاتهم دائما و المد ال رب العالي الفاتة

635 اللهم بلغ ثواب ما قرأناه و نور ما تلوناه هدية و اصلة منّاإلى روح نبينا محمد (صلى ال عليه و سلم) و إلى أرواح إخوانه من النبياء و 

الرسلي و خدماء شرائعهم و إلى أرواح الئمة الربعة و إلى أرواح مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية, خاصة إلى روح إمام الطريقة و 

غوث الليقة خواجه بهاء الدين النقشبند محمد الويسي البخاري و إلى حضرة مولنا سلطان الولياء الشيخ عبد ال الفائز الداغستاني و 

إلى مولنا سيدنا الشيخ محمد ناظم القاني مؤيد الدين و إلى سائر ساداتنا و الصدّقي الفاتة

636 Například v salát az-zuhr se recituje celá súra 67 „Království“, v salát al-casr celá súra 78 „Zvěst“.
637 Salát al-džanáza (pohřební modlitba) nebo také salát al-ghá’ib (modlitba za nepřítomné). Smyslem je provést modlitbu 

za mrtvé, kterým se z nějakých důvodů této pozornosti nedostalo. Text zní: „Dávejte pozor, vy kteří vidíte. Věru patříme 
Bohu a k němu se navrátíme. Pohřební modlitba za zemřelé, kteří se odebrali na milost Boží z obce Muhammadovy, 
nechť mu Bůh požehná a dá mu mír.“

فاعتبروا يا أولي البصار لعلكم تفلحون, إنا ال و إنا إليه راجعون, صلة النازة عن الغائبي الذين أنتقلوا إلى رحمة ال من أمة محمد

صلى ال عليه و سلم 

638 Salát al-awwábín (modlitba těch, kdož se k Bohu obracejí) je tvořena třemi sériemi po dvou rakcát, mezi kterými je vždy 
zařazen taslím (as-salámu calajkum wa rahmatulláh).

639 Salát al-witr sestává ze tří rakcát.
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mezi denními modlitbami lze považovat počet rakc, které se dělí na fard (povinné), 
sunna (zvyklostní) a náfl (dobrovolné).640

K dobrovolným modlitbám dále patří například salát an-nadžát (Spásná modlitba), 
salát at-tasbíh či salát at-tahadždžud. Salát at-tasbíh je používána zejména v pátek a 
podstatou je třistanásobné opakování tasbíhu v rámci čtyř rakcát.641 Modlitba salát  

at-tahadždžud sestává ze sta rakcát prováděných kdykoli po salát al-cišá a je 
požadována zejména za ramadánových nocí, ale i v měsících radžabu nebo šacbánu. 
Salát an-nadžát se odehrává hodinu před salát al-fadžr, kdy se jednak „otevírají 
brány Boží milosti“, jednak se Velký šajch v tuto dobu soustředí na své murídy. 
Důležitost této modlitby se opírá zejména o následující hadíth: „Vyprávěl Abú 
Hurajra: Boží posel řekl, náš Pán, Požehnaný, Nejvyšší, přichází každou noc na 
nebesa nejbližší k nám, když poslední třetina z noci zbývá, říkaje: Je tam někdo, 
kdo se Mě dovolává, abych mohl odpovědět na jeho prosby? Je tam někdo, kdo Mě 
žádá, abych mu mohl potvrdit jeho požadavek? Je tam někdo hledající Mé 
odpuštění, abych mu mohl odpustit?“642 Prvky modlitby an-nadžát jsou zejména 
vybrané koránské verše, např. áját al-kursí či stodvanáctá súra al-ichlás (Upřímnost 
víry). Obě posledně zmíněné noční modlitby nejsou určeny pro začátečníky 
(mubtadi’), pokud se však chce žák se statusem mustacidd posunout výše na úroveň 
muríd, bez jejich praktikování se neobejde. Byl jsem nicméně několikrát svědkem 
toho, že se an-nadžát modlili začátečníci.

Jako poslední z dobrovolných modliteb zmíním ještě dvě denní. První je salát al-

išráq, sestává ze dvou rakcát provedených pět až deset minut po východu slunce. 
Někdy může být tato modlitba zaměňována se salát ad-duhá, která sestává ze dvou 
sérií po čtyřech rakcát provedených mezi polovinou dopoledne a salát az-zuhr. 
Praktikování všech uvedených dobrovolných modliteb se pochopitelně opírá o 
množství hadíthů. Pokud mohu soudit na základě mých pozorování a rozhovorů, 
jedna svým významem v očích žáků taríqy daleko převyšuje všechny ostatní. Je jí 
salát an-nadžát, při jejímž provádění žáci doufají, že jim v rámci rábity643 šajch 
jednak pomůže očistit srdce od nežádoucích vlastností, jednak je přiblíží Boží 
přítomnosti, případně obdaří transmisí Boží energie (fajd).

640 Salát al-maghrib: sunna 4, fard 3, náfl 6 (al-awwábín); salát al-cišá: sunna 7 (z toho 3 al-witr), fard 4, náfl 4; salát al-fadžr: 
sunna 2, fard 2; salát az-zuhr: sunna 4, fard 4, náfl 4; salát al-casr: sunna 2, fard 4, náfl 2.

641 Tasbíh v tomto případě zní: „Chvála Bohu, sláva Bohu, není boha kromě Boha a Bůh je Veliký.“
642 Sahíh Buchárí, Volume 2, Book 21, Number 246. Dostupné například na http://www.hadithcollection.com/.
643 Více v kapitole Rábita.
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Již ze samotného výčtu možných dobrovolných modliteb vyplývá, že jde o časově 
velmi náročnou aktivitu, zvláště s ohledem na potřebu relativně velmi přesného 
dodržování modlitebních časů. Když také srovnám pozorování náboženského 
života ve Španělsku a na Kypru, ukáže se, že duchovnímu životu „na plný úvazek“ 
se ze zřejmých důvodů daří pouze v Lefke. Většina žáků, kteří v Názimově sídle 
prodlévají, si na tento pobyt berou dovolenou, mohou se tedy plně soustředit na 
vykonávání všech modliteb či cvičení. Životní rytmus v Lefke je téměř zcela 
určován harmonogramem denních a nočních bohoslužeb. To je model, který 
samozřejmě ve Španělsku i jinde mohou v úplnosti naplňovat spíše jednotlivci, 
nikoli celé komunity. Ibizský šajch Saláhuddín, mám-li někoho jmenovat, přiznává, 
že si v některých dnech nezvládne udělat čas ani na povinné modlitby, které musí 
posléze nahrazovat. Musím však zároveň dodat, že ani v Lefke nebylo praktikování 
například salát ad-duhá zdaleka masovou záležitostí. V příslušný čas jsem mohl 
v mešitě zastihnout jen jednotlivce.

Duchovní cvičení: adab a wird

Slovo adab bylo zřejmě původně synonymní k sunně, znamenalo tedy zvyk, obyčej, 
normu chování. K tomuto etickému či sociálnímu významu později přibyl význam 
určitého souhrnu znalostí či dovedností potřebných pro výkon konkrétní profese 
či funkce.644 V dnešní arabštině označuje především obecně literaturu.645 

V kontextu duchovních cvičení haqqáníje má však dosti odlišný význam, jak 
uvidíme níže. Jde opět o pravidla, která však upravují jen podobu oněch cvičení. 
V případě termínu wird (p l . awrád), o něco pevněji zakotveného v súfjské 
terminologii, se můžeme setkat s podobnou mnohoznačností. Encyklopedie 
islámu nabízí následující defnici: „Wird označuje soubor dobrovolných osobních 
projevů zbožnosti, vykonávaných v určitých časech během dne a znovu v noci.“646 

Tato defnice je pravděpodobně zčásti založena na výkladu al-Ghazzálího (z. 1111), 
který v Ihjá’ culúm ad-dín termín awrád použil k označení dělení dne a noci pro 
vykonávání určitých povinných i dobrovolných náboženských úkonů.647 Jak uvádí 

644 The Encyclopaedia of Islam, heslo „Adab“.
645 Etymologií slova jsem se podrobněji zabýval v kapitole Šajch.
646 The Encyclopaedia of Islam, heslo „Wird“.
647 Al-Ghazzálí, Abú Hámid (1939): Ihjá’ culúm ad-dín. Kitáb X. Káhira. Jde o dělení dne na sedm částí a noci na pět. 

Dostupné na http://www.ghazali.org/ihya/ihya.htm nebo v angličtině na http://www.ghazali.org/ihya/english/index.html. 
Text zde uvedený je však překladem z urdu, zřejmě i proto se zde slovo awrád přímo neobjevuje.
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Trimingham, spolu s institucionalizací taríq a jejich rozvojem se význam pojmu 
wird začal různit, přičemž nabízí tři hlavní.648 Může označovat určitou litanii, 
určitou formu modlitby či jejich soubor (což je případ haqqáníje), dále ale také 
určitý úřad v rámci taríqy649 nebo taríqu samotnou. To v takovém případě, kdy se 
určitá modlitba, rituál nebo jejich soubory stanou „substancí taríqy.“650 Ostřanský 
v tomto smyslu doplňuje, že v některých taríqách může být po přípravných 
krocích adepta na mystickou cestu svěřením „tajného wirdu řádu“ dokončena jeho 
iniciace.651 Konečně ale také může být wird synonymem vzoru stanovovaného 
příslušným šajchem.652 Šlo by v takovém případě o celkový životní způsob, v němž 
ale samozřejmě hraje wird jako určitá forma projevované zbožnosti podstatnou 
roli. Je třeba ještě dodat, že wird či awrád může někdy být, což je také do jisté míry 
případ i haqqáníje, zaměňován se dhikrem. To může být způsobováno zejména tím, 
že součástí awrád bývají elementy jako takbír, tahlíl653 či tasbíh,654 které jsou 
primárně spojeny s vykonáváním dhikru.

Pokud jde o praktiky haqqáníje, které lze nazývat zároveň duchovními cvičeními i 
rituály, jakýmsi výchozím bodem pro všechny je „klasická“ modlitba (salát). Tento 
obecný „pilíř islámu“ (rukn ad-dín)655 je pro haqqáníji zároveň jedním ze dvou 
pilířů její náboženské praxe. Spolu s druhým pilířem, „připomínáním Boha“ 
(dhikrulláh), tvoří jakousi „esenci duchovní praxe“.656 Adepti musí usilovat o 
napodobování svého šajcha v dodržování jak povinných denních modliteb, tak 

648 Trimingham, J. S. (1971): str. 214.
649 Tamtéž: str. 196.
650 Tamtéž: str. 214.
651 Ostřanský, B. (2009): str. 219.
652 Tamtéž: str. 191. Trimingham zde na podporu takového výkladu uvádí citát z cAlwān al-Jawsqī: As-Sirr al-abdhar fī  

awrād Ahmad at-Tijānī. In: M. b. cAbdallāh at-Tasafāwī: Al-fath ar-rabbān. Cairo. Hlavním poselstvím uvedené pasáže je 
nutnost mít pouze jednoho učitele (tedy pouze jeden wird).

653 Název pro frázi lá iláha illá ‘lláh (není boha kromě Boha).
654 Tasbíh sám dokonce bývá ztotožňován se dhikrem. Obvykle obsahuje fráze jako alhamdulilláh, subhánalláh či alláhu 

akbar (takbír). Tasbíh je také jedním z názvů pro islámský růženec.
655 Vedle modlitby (salát) jsou dalšími čtyřmi pilíři (arkán) vyznání víry (šaháda), půst (sawm), almužna (zakát) a pouť do 

Mekky (hadždž). Někdy je jako šestý pilíř víry zmiňován džihád, jenž v nejobecnějším smyslu představuje úsilí o šíření 
islámu a prohlubování zbožnosti.

656 Kabbani, H.M. (2004b): str. 166.
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modliteb dobrovolných (sunan, nawáfl)657, které jsou také součástí denní praxe 
mystika.658

Nejvýraznějším či spíše nejviditelnějším projevem duchovního cvičení členů 
naqšbandíje je společný dhikr, kterému se také říká chatm al-chwádžakán al-

kabír659. Vedle tohoto cvičení, jež bude podrobně popsáno v rámci následující 
kapitoly, a například hadry,660 se však žák musí věnovat i každodenním duchovním 
cvičením, která budou představena nyní. Jsou trojího druhu, cvičení pro 
začátečníky, pro připravené a pro odhodlané (mubtadi’, mustacidd, muríd). Náplň 
těchto cvičení samozřejmě odpovídá, byť na první pohled především co do 
kvantity, různým stupňům duchovního pokroku žáků. Je třeba si této náplně 
povšimnout už proto, že je také součástí „společného dhikru“. A vice versa, mezi 
elementy tvořící tato cvičení patří kromě určitých koránských veršů a například 
dedikačních litanií také právě dhikr (jako duchovní technika).

Předepsaná denní duchovní cvičení se v rámci všech tří zmíněných skupin dělí do 
kategorií adab a wird. V kontextu taríqy, jak již bylo popsáno v kapitole o vztahu 
žáka a šajcha, adab vyjadřuje „nejen správné provádění náboženských povinností, 
ale také úplný životní způsob murída“.661 Ten zahrnuje pravidla pro chování 
k šajchovi, k ostatním žákům taríqy, mohli bychom mu rozumět jako etickému 
kodexu. V úžeji vymezeném kontextu denních duchovních cvičení však adab 

představuje jejich relativně striktně vyžadovanou tradiční část. Naproti tomu 
kategorie wird v haqqáníji označuje soubor dodatečných, vlastně dobrovolných, na 
mystické cestě však nikoli opominutelných cvičení prohlubujících či zesilujících 
účinek první části.662 

657 Slovo sunan je plurálem od sunna, jež znamená normu, zvyk. Mimo kontext mystiky sunna představuje soubor tradic 
složených z hadíthů, zpráv o výrocích a činech proroka Muhammada. Nawáfl je pak plurálem od slova náfla a 
představuje dobrovolnou práci či praxi nad rámec striktně povinných náboženských činností. Slovo náfla se v tomto 
smyslu objevuje jednak v hadíthech, jednak na dvou místech v Koránu. „A darovali jsme mu Izáka a Jakuba nádavkem a 
všechny jsme bezúhonnými učinili“ (21:72) a „A za noci bdi v přednášení z dodatečné horlivosti pro sebe – možná že 
Pán tvůj tě pošle na místo, jež je chváleno“ (17:79).

658 Viz kapitola Modlitba.
659 Název chatm al-chwádžakán al-kabír lze přeložit jako „velká pečeť chwádžakánu“. Chwádžakán jako súfíjské hnutí 

spojené především s postavou Abú Jácqúba Júsufa al-Hamadáního (z. 1140), devátého světce Zlatého řetězu (silsila), 
představuje určitou vývojovou fázi naqšbandíje. Viz kapitola Zdroj autority a legitimity šajcha.

660 Viz kapitola Hadra.
661 Vidich, A. (2000): str. 572.
662 Pro obecnější přehled konceptu adab a wird například Metcalf, B. (1983), respektive Padwick, C. (1961) nebo 

Trimingham, J.S. (1971).
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Struktura denních duchovních cvičení adab

Vyznání víry, šaháda (شهادة)

Recituje se třikrát „Vyznávám, že není boha kromě Boha a Muhammad je 
služebník a posel Boží.“663 Trojnásobné opakování má své specifcké opodstatnění. 
Před prvním pronesením šahády, jež má jednak sloužit k uvědomění si 
přítomnosti Proroka664, jednak k potvrzení či obnovení podřízenosti Bohu, si má 
žák říci ve svém srdci: „ó můj pane, ó Posle Boží! Ty jsi můj svědek, Bůh je můj 
svědek, všichni andělé jsou mými svědky, všichni Druhové jsou mými svědky, 
všichni proroci jsou mými svědky, všechna stvoření jsou mými svědky, a můj šajch 
je mým svědkem.“ Druhé pronesení šahády se děje jménem samotného murída, 
jeho rodičů a celé rodiny, všech přátel, sousedů a všech muslimů. Třetí šaháda je 
vyřčena ve prospěch nevěřících se záměrem, aby se stali muslimy.665

Istighfár ( إستغفار)

Recituje se sedmdesátkrát „Bůh mi odpusť.“666 Smysl tohoto konání je zřejmý už 
ze samotného obsahu. Člověk je tvor hříšný, dokonce ani sám šajch není zcela 
prostý nežádoucích negativních vlastností. Každý den je nutné soustředit se 
(muráqaba) na své konání, analyzovat své špatné skutky i myšlenky, zaznamenávat 
je (muhásaba)667 a v rámci snahy o odčinění prosit Boha o odpuštění (istighfár). 
Smysl takového konání je kromě jiného podpořen některými hadíthy, jako 
například následujícím ze sbírky Kitáb as-Sunan Abú Dá’úda668: „Pokud někdo 
pokorně a bez ustání prosí u Boha o odpuštění, On nalezne pro něho cestu 
z každého utrpení a nesnáze a poskytne mu potravu skrze způsoby nemyšlené.“

663 اشهد ان ل إله إل ال و اشهد ان محمدا عبده و رسوله

664 Jde samozřejmě o přítomnost ve spirituální rovině, napojení na tuto přítomnost je možné skrze spojení s šajchem 

v rámci procesu či stavu rábita (رابطة).

665 Kabbani, H.M. (2004b): str. 166.

666 استغفر ال

667 Více k těmto pojmům v kapitole Duchovní principy, procesy a techniky haqqáníje.
668 Sulajmán b. al-Ašcath Abú Dá’úd as-Sidžistání (817-889), autor Kitáb as-Sunan, jedné ze šesti kanonických sbírek 

hadíthů. Údajně vybral 4800 hodnověrných tradic z celkově sebraného množství 500 tisíc a věnoval ji Ahmadu b. 
Hanbalovi, teologu, znalci hadíthů a právníkovi, zakladateli jedné ze čtyř hlavních sunnitských právních škol, 
hanbalovské.

182



Žádost o požehnání 

Součástí této části adab je recitace několika celých koránských súr a části súry 
Kráva. Začíná se jednou recitací první súry Koránu, al-Fátihy,669 takzvané 

„Oteviratelky Knihy“ (اللفاتلة الشلريلفة). „Ve jménu Boha milosrdného, slitovného. Chvála 

Bohu, Pánu lidstva veškerého, Milosrdnému, Slitovnému, vládci dne soudného! 
Tebe uctíváme a Tebe o pomoc žádáme, veď nás stezkou přímou, stezkou těch, jež 
zahrnuls milostí Svou, ne těch, na něž jsi rozhněván, ani těch, kdo v bludu jsou.“670 

Fátiha je v tomto okamžiku recitována se záměrem podílet se na požehnání 
seslaného spolu s ní ve chvíli, kdy byla zjevena v Mekce.671

Dále se jedenkrát recituje takzvaný Áman ar-rasúlu (آملن اللرسلول), sekvence veršů 285 až 

286 z druhé koránské súry Kráva (al-Baqara).672 „Uvěřil posel v to, co od Pána jeho 
mu bylo sesláno, a uvěřili všichni věřící v Boha, anděly Jeho i Písma Jeho i posly 
Jeho – a my neděláme rozdíl mezi posly Jeho – a řekli: „Slyšeli jsme a uposlechli  
jsme; o odpuštění Tvé prosíme, Pane náš, a u tebe je konečný cíl náš!“ Bůh ukládá 
duši jen to, co je pro ni možné; dostane se jí odměny za to, co si pro sebe i proti 
sobě vysloužila. „Pane náš, neměj nám za zlé, jestliže jsme zapomněli či chybili! 
Pane náš, nenakládej na nás břímě tíživé, podobné tomu, jež jsi naložil na ty, kdož 
byli před námi! Pane náš, nenakládej nám břemena, která nemůžeme unést, a 
vymaž nám chyby naše, smiluj se nad námi a odpusť nám! Tys ochráncem naším, 
pomoz nám k vítězství nad lidem nevěřícím!“673

Následuje jedenáctinásobná recitace stodvanácté súry al-Ichlás (Upřímnost víry). 
„Ve jménu Boha milosrdného, slitovného. Rci: „On Bůh je jedinečný, Bůh sám o 
sobě věčný. Neplodil a nebyl zplozen a není nikoho, kdo je mu roven.“674 Recitace 
této súry by měla zaručit obdržení Boží milosti od Jediného a Věčného. Pokračuje 
669 al-Fátiha nebo také al-Hamd, Umm al-Kitáb, Umm al-Qur’án ovšem nemusela být součástí zjevení, shoda pak nepanuje 

ani ohledně datace tohoto „otčenáše islámu“. Jeho vznik je možné zasadit jak do mekkánského, tak do medínského  
období. Haqqáníja se s tím vyrovnává tím, že předpokládá její dvojí zjevení, v Mekce i Medíně. I proto je v rámci 
denních duchovních cvičení recitována dvakrát.

670  بلسم ال اللرحلمن اللرحليم اللمد لّ رب اللعلمي اللرحلمن اللرحليم مللك يلوم اللديلن إيّلاك نلعبد و إيّلك نسلتعي آهلدنلا اللصرط السلتقيم صلرط اللذيلن

 أنعمت عليهم غير الغضوب عليهم و ل الضالي

671 Kabbani, H.M. (2004b): str. 168.
672 Tyto verše mohou být podle Hrbka jak mekkánské, tak medínské a jsou nazývány hawátím al-baqarati, „závěr súry 

Krávy“. Korán (1972): str. 736.
673  آملن اللرّسلول بلا انلزل إلليه ملن رّبله و اللؤملنون كلل آملن بلال و مللكلته و كلتبه و رسلله ل نلفرّق بلي أحلد ملن رسلله و قلاللوا سلمعنا و أطلعنا غلفرانلك

 ربّلنا و إلليك اللصير ل يلكلف ال نلفسا إل و سلعها للها ملا كسلبت و علليها ملا اكتسلبت ربّلنا ل تلؤاخلذبلا إن نسلينا أو أخلطانلا ربّلبا و ل تلمل عللينا

 إصرا كما حملته على الّذين من قبلنا ربّنا و ل تملنا ما ل طاقة لنا به و اعف عنّا و اغفر لنا و ارحمنا أنت مولنا فانصرنا على القوم الكافرين
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se sedminásobnou recitací čtyřiadevadesáté súry al-Inširáh (Otevření). „Ve jménu 
Boha milosrdného, slitovného. Což jsme ti hruď tvou neotevřeli a nesňali s tebe 
tvé břemeno, jež záda tvá tak tížilo, a pověst tvou jsme do výše nezvedli? Vždyť se 
strastmi i úleva přichází, věru, že se strastmi i úleva přichází! A až se uvolníš, pak 
dál se namáhej a k Pánu svému v touze spěj!“675 Poté přichází na řadu jedenkrát 
stotřináctá súra al-Falaq (Záře jitřní). „Ve jménu Boha milosrdného, slitovného. 
Rci: „Utíkám se v ochranu Pána záře jitřní, před zlem Jeho stvoření, před zlem 
temnoty, když se šíří, před zlem žen, jež do uzlů prskají, před zlem závistníka, když 
závidí!“676

Celou tuto pasáž pak uzavírá jedno recitování stočtrnácté súry an-Nás (Lidé). „Ve 
jménu Boha milosrdného, slitovného. Rci: „Utíkám se v ochranu Pána lidí, vládce 
lidí, Boha lidí, před zlem našeptavače pokradmého, jenž našeptává do hrudi lidí, ať 
již je z džinů či z lidí!“677 Recitace súr 113 a 114, velmi oblíbených a používaných i 
v rámci běžných povinných modliteb, je v rámci taríqy důležitá kromě jiného i 
v určitém symbolickém smyslu, protože „vyznačují konec Koránu, mají [tedy] 
souvislost s dokončením Boží milosti“.678

Kalimát at-tawhíd (كلمات التوحيد)679

Recituje se devětkrát „Není boha kromě Boha“680 a následně jednou „Není boha 
kromě Boha, Muhammad je posel Boží.“681 Ta t o pa sá ž m í ř í s amo zř e j mě 
k samotnému jádru islámu, k vyjádření absolutní jedinosti Boha a jedinečné role 
Muhammada jako dovršitele celé prorocké mise. Fráze může být symbolicky 
přirovnávána: k vodě, protože voda očišťuje, stejně jako fráze očišťuje od hříchů; 
k půdě, protože půda vydává mnoho výměnou za jediné semínko, stejně jako fráze 

674  بسم ال الرحمن الرحيم قل هو الّ أحد الّ الصمد لم يلد و لم يولد و لم يكن لّه كفوا أحد

675  بلسم ال اللرحلمن اللرحليم أللم نشلرح للك صلدرك و وضلعنا علنك و زرك الّلذى أنلقض ظهلرك و رفلعنا للك ذكلرك فلإنّ ملع العسلر يسلرا إنّ ملع العسلر

 يسرا فإذا فرغت فانصب و إلى ربك فارغب

676  بسم ال الرحمن الرحيم قل أعوذ برب آلفلق من شر ما خلق و من شر غاسق إذا وقب و من شر آلنفّشت في العقد و من شر حاسد إذا حسد

677 بسم ال الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذى يوسوس في صدور الناس من النّة و الناس
678 Kabbani, H.M. (2004b): str. 171. Je ovšem možné, že tyto dvě súry, známé jako al-mucawwidhatáni, „dvě súry utíkání se 

v ochranu“, mohly být mekkánské a podle chronologického hlediska by tedy nenáležely na konec Koránu. Nadto Hrbek 
poukazuje na možnost, že jde o zaklínací formule starší než islám sám a že původně ani netvořily součást Koránu.  
Korán (1972): str. 778.

679 Kabbani, H.M. (2004a): str. 155.

680 ل إله إل ال

681 ل إله إل ال و محمدا رسول ال
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znásobuje výnos; k ohni, protože oheň spaluje, stejně jako fráze spaluje hříchy; ke 
slunci, protože rozsévá světlo na světy a fráze osvětluje dokonce i hrob; k měsíci, 
protože rozptyluje temnoty noci a fráze rozptyluje světlo se stejnou jistotou; 
k hvězdám, protože jsou průvodci cestovatelů a fráze směruje lidi špatně vedené 
ke správné cestě. Nakonec k datlovým palmám, protože datlové palmy nerostou 
v každé půdě, podobně tato fráze neroste v každém srdci - datlová palma je 
nejvyšší ovocný strom, podobně kořen této fráze je v srdci a vršky jejích větví pod 
Trůnem; hodnota ovoce se nezmenšuje kvůli pecce, podobně hodnota věřícího se 
nezmenšuje navzdory neposlušnosti vězící mezi ním a Bohem velebeným; spodek 
datlové palmy je trním, zatímco její vršek jsou bujné datle, podobně počáteční fáze 
této fráze jsou povinností a kdokoli je plní, dosáhne na ovoce, jež je u Boha.

Salawát - modlitby za Proroka (صلوات)

Desetinásobné recitování „Ó Bože sešli požehnání a mír na Muhammada a 
Muhammadovu rodinu.“682 Modlitby za Proroka či modlitby za požehnání pro 
Proroka jsou nejen v rámci súfsmu považovány za prospěšné pro věřícího. Tato 
blahodárnost je podpořena větším množstvím hadíthů. Následující jsou 
z Buchárího: „Když se někdo jednou dovolává požehnání pro mě, Bůh mu 
desetkrát požehná, deset hříchů mu bude odňato a bude o deset stupňů 
pozvednut“683 nebo například: „Kdo vyřkne Ó Bože sešli modlitby na Muhammada 
a rodinu Muhammada, právě jako by seslal modlitby a požehnání na Abrahama a 
jeho rodinu, bude mu to svědectvím v Soudném dni a jeho přímluvou“.684

Kabbání uvádí seznam forem odměny, jichž se dostává věřícímu provádějícímu 
salawát, podle as-Sacháwího: požehnání od Boha, Jeho andělů a Jeho Proroka pro 
tuto osobu; odčinění jeho chyb; očištění jeho práce; pozvednutí jeho statusu; 
odpuštění jeho hříchů; požádání o odpuštění skrze jeho vlastní modlitbu; záznam 
odměn, podobných hoře Uhud, pro něho a jejich proplacení v hojné míře; 
vymazání většího množství hříchů, než je možné docílit propuštěním otroka; 
vykoupení z utrpení; svědectví Proroka; záruka přímluvy Proroka; Boží potěšení, 
slitování a bezpečí před Jeho hněvem; přístup do stínu Trůnu; svolení pít 
z Prorokovy nádrže; bezpečnost před žízní a osvobození z Ohně; schopnost hbitě 
přejít Most; pohled na své místo v ráji ještě před smrtí; jeho bohatství se zvětší; 

682  اللهم صل على محمد و على آل محمد و سلم
683 Al-adab al-mufrad al-Bukhari. č. 643 od Anase, č. 645 od Abú Hurajry. Dostupné na http://www.sunnipath.com/ 

library/Hadith/H0003P0030.aspx
684 Sahíh al-Buchárí.
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více než sto potřeb bude naplněno; Bohem nejmilovanější skutek; zkrášluje 
setkání; ruší chudobu a materiální tlak; proftuje z něj on, stejně jako jeho rodina; 
přibližuje jej Bohu a Jeho Prorokovi; je světlem, které mu pomáhá proti 
nepřátelům; očišťuje jeho srdce od pokrytectví a rzi; vzbuzuje lásku lidí a pohled 
na Proroka ve snech; znemožňuje pomluvy vůči němu.685

Ihdá’ (إهداء)

Jedenkrát se recituje „Ó Bože, dej, aby hodnota toho, co jsme četli a světlo z toho, 
co jsme recitovali, mohlo být nabídnuto jako dar duši našeho proroka 
Muhammada, a duším prorokům, a svatým. A zvláště imámovi taríqy a 
přímluvčímu všeho stvořeného, Chwádžovi Baháuddínu an-Naqšbandovi al-
Uwajsí al-Buchárímu, a našemu ctihodnému učiteli a mistru, sultánu svatých, 
našemu šejchu cAbdulláhu ad-Daghestánímu, a našemu pánu šejchu Muhammadu 
Názimovi al-Haqqánímu Mu’ajjad ad-Dín a všem našim mistrům a spravedlivým, 
al-Fátiha.“686 Touto pasáží se jednak znovu potvrzuje oddanost Bohu a 
sounáležitost s tradicí. Jednak se jí vždy znovu legitimizuje autorita současného 
Velkého šajcha, který je posledním článkem „povznesené“ taríqy Naqšbandíja.

al-Fátiha (الفاتة)

Druhým recitováním Fátihy se zakončuje celý soubor adab. V tomto druhém 
případě je Fátiha recitována se záměrem sdílet Boží milost, jež byla seslána při 
jejím druhém zjevení v Medíně. Podle Názima „kdo recituje súru al-Fátiha, 
neopustí tento svět, aniž by dosáhl na Boží milost, která se skrývá za významem 
súry al-Fátiha, která mu umožňuje dosáhnout stavu poddání se Bohu, 
Všemohoucímu a Vysokému“687

685 Kabbani, H.M. (2004b): str. 140-141. Kabbani zde čerpá z al-Sachawího knihy al-Qawl al-badi f as-salat ala al-habib al-

shaf. Beirut, 1987. Šamsuddín M. b. Abdurrahmán as-Sachawí (1428-1497) byl slavný egyptský šáfovský učenec.

686  الللهم بللغ ثلواب ملا قلرأنلاه و نلور ملا تللونلاه هلديلة و اصللة ملنّاإللى روح نلبينا محلمد (صللى ال علليه و سللم) و إللى أرواح إخلوانله ملن النلبياء و

 اللرسللي و خلدملاء شلرائلعهم و إللى أرواح الئلمة الربلعة و إللى أرواح ملشايلخنا فلي اللطريلقة النقشلبنديلة اللعلية, خلاصلة إللى روح إملام اللطريلقة و

 غلوث اللليقة خلواجله بلهاء اللديلن النقشلبند محلمد الويسلي اللبخاري و إللى حلضرة ملولنلا سللطان الوللياء الشليخ علبد ال اللفائلز اللداغسلتانلي و

إلى مولنا سيدنا الشيخ محمد ناظم القاني مؤيد الدين و إلى سائر ساداتنا و الصدّقي الفاتة

687 Kabbani, H.M. (2004b): str. 140-141.
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Struktura denních duchovních cvičení wird
 

Dhikr (ذكر الللة) 

V počtu patnácti set opakování je deklamováno „Alláh, Alláh, Alláh, Haqq“.688 

Mělo by jít o tichý dhikr srdcem, pokud toho však žák není schopen, může 
recitovat i nahlas. Pomáhá si přitom často přebíráním zrnek tasbíhu (růžence). Pro 
haqqáníji obecně platí, že je vůči začátečníkům mystické cesty velmi vstřícná. U 
adeptů, kteří nejsou schopni efektivního dhikru srdcem, striktně na formě netrvá. 
V danou chvíli je cennější čistota záměru, se kterým žák k aktivitě přistupuje.689 

Salawát - modlitby za Proroka (صلوات)

Jde o stejná slova jako v přechozím adabu. Tedy „Ó Bože sešli požehnání a mír na 
Muhammada a Muhammadovu rodinu.“ Pouze opakování je nyní sto.

Recitace Koránu

Zde je požadavkem recitace jednoho libovolného džuz’u Koránu690 nebo 
stonásobná recitace súry al-Ichlás (Upřímnost víry).

Salawát - modlitby za Proroka (صلوات)

V závěrečné části wirdu má žák opět na výběr. Může si zvolit k recitaci jednu 
z modliteb uvedených v kolekci Dalá’il al-Chajrát od al-Džazúlího691 nebo stokrát 
opakovat „Ó Bože sešli požehnání a mír na Muhammada a Muhammadovu 
rodinu.“ 

Výše uvedená duchovní cvičení musí být prováděna jednou během každých 
čtyřiadvaceti hodin, spolu se všemi ostatními povinnostmi vyplývajícími ze šarícy. 
Z pohledu učedníka rozdíly mezi těmito denními duchovními cvičeními spočívají, 
jak už bylo řečeno výše, především v počtu požadovaných opakování jednotlivých 
částí. Připravení (mustacidd) narozdíl od začátečníků (mubtadi’) opakují Boží jméno 
dva a půl tisíckrát jazykem a dva a půl tisíckrát srdcem. Počet salawát se zvyšuje ze 
sta na tři stovky vyjma pondělí, čtvrtka a pátku, kdy je požadováno pět set 

688 ال ال ال حق

689 Náležitosti dhikru, jeho význam, efekt a podobně představí následující kapitola.
690 Džuz’, „díl“ - odpovídá jedné třicetině Koránu.
691 Dalá’il al-chajrát wa-šawárik al-anwár fí dhikr as-salát cala ’l-nabí al-muchtár – kolekce modliteb věnovaných proroku 

Muhammadovi, obsahující popis jeho hrobky, jeho jména a podobně. Autorem byl Abú cAbdulláh Muhammad b. 
Sulajmán b. Abí Bakr al-Džazúlí as-Samlálí (z. 1465). Narozen v marockém Súsu, založil šádhilíjskou taríqu zvanou 
džazúlíja, od jejichž příslušníků bylo vyžadováno denně bez chyby odrecitovat čtrnácttisíckrát basmalu a dvakrát Dalá’il  

al-chajrát. The Encyclopaedia of Islam, heslo „al-Djazūlī“.
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opakování. Pokud jde o změny pro odhodlané (muríd), ty jsou následující: v adabu 

před Ihdá’ (Věnování) je recitován takzvaný sajjid as-salawát „pán modliteb“, jehož 
znění bylo již zmíněno výše ve struktuře denní modlitby. Ve wirdu se opakování 
Božího jména zvyšuje z dvou a půl tisíc na pět tisíc jak jazykem, tak srdcem. Počet 
salawát se pak zvyšuje z tří set na tisíc vyjma pondělí, úterý a pátku, kdy je 
požadováno dva tisíce opakování.

Na začátku této kapitoly bylo zmíněno, že se pozorovatel v případě haqqáníje může 
setkat se zaměňováním pojmů wird a dhikr a vysvětleno, proč k tomu dochází. 
Existuje však další pojem, analyzovaný v jedné z dalších kapitol, který má 
s uvedenými dvěma ne zcela vyjasněné hranice. Je jím muráqaba (meditace).692 

Jedním z hlavních předpokladů efektivního vykonávání výše popsaných cvičení 
adab a wird je schopnost žáka soustředěně přemýšlet nad významem realizovaných 
rituálů, schopnost do určité míry vytěsňovat z mysli vše týkající se pozemského 
světa a zaměřovat své „vnitřní oko“ na prožívání své lásky k šajchovi a k Bohu. To 
vše je samozřejmě součástí meditace a není tedy divu, že může být pojem 
muráqaba používán jako alternativa k awrád, ale také k dhikru. A žáci taríqy 
skutečně podle mých zkušeností nejsou příliš důslední v používaném názvosloví. 
Pojmem, který však používají v tomto kontextu nejčastěji, je bezkonkurenčně 
dhikr. Adab a wird je tedy „dhikrem“, totéž platí často i pro muráqabu. O dělení 
duchovních cvičení na adab a wird samozřejmě vědí, nakonec téměř každý z nich 
má k dispozici příslušné manuály v knižní podobě nebo stažené z internetu. Když 
však přijde na jejich vykonávání, jdou „dělat dhikr“.

Na závěr je ještě třeba dodat, že struktura duchovních cvičení uvedených v této 
kapitole není dodržována striktně v této podobě. Jde o jakýsi ideální vzor 
prezentovaný v manuálech taríqy. I ty se však místy liší v požadavcích na počet 
opakování jednotlivých částí. Žáci taríqy mi sdělili, že přesné dodržování 
posloupnosti i počtu opakování jednotlivých frází nemusí vždy platit. Šajch může, 
a také tak činí, individuálně měnit tato cvičení, přikazovat žákovi zaměřit se jen na 
některé části a podobně. Šajch může murída také úplně vyvázat z konání těchto 
jinak povinných denních cvičení a zaměřit jeho pozornost často úplně jiným 
směrem, který nemusí mít nic společného se dhikrem, modlitbou, uvědomělou 
meditací a podobně. Za jistých okolností může mít například fyzická práce na poli 
významnější vliv na duchovní postup žáka než celý den dhikru. Takovými zásahy 

692 Viz stejnojmennou kapitolu.
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šajcha se znovu a znovu potvrzuje jeho význam v rámci celé mystické cesty. Bez 
jeho zaměřené pozornosti (tawadždžuh) nikdy ani sebezanícenější žák nepřekročí 
formální stránku zmíněných duchovních cvičení. Bude upřímně pět chválu na 
Boha, Proroka, svého šajcha, bude meditovat, opakovat Boží jména, prožívat svou 
lásku k šajchovi, bez jeho přičinění však zůstanou cvičení pouhým běžným 
denním rituálem. K zakusení Boží energie (fajd) se bez pozornosti šajcha nepřiblíží 
ani o krok.

Dhikr

Dhikr je rituálem naprosto typickým pro náboženskou praxi súfíjů. Slovo samo má 
v arabštině více významů, v kontextu tasawwufu ovšem nejčastěji „připomínání“ či 
„opakování“ Božích jmen.693 Slovesný kořen dh-k-r se v různých tvarech objevuje 
na mnoha místech v Koránu, nejčastěji v souvislosti s požadavkem připomínání 
Boha. Jako příklad lze uvést zejména následující verše: „A vzpomínej Pána svého, 
když zapomnětlivý jsi…“694; „Buďte Mne pamětlivi a Já budu pamětliv vás, děkujte 
mi a nebuďte nevděční.“695; „Vy, kteří věříte! Vzývejte hojně Boha“.696 Těmito a 
dalšími verši, vedle rozmanitých hadíthů, vždy mystikové argumentovali při 
zdůrazňování významu, který má rituál dhikru hrát v životě pravého, upřímného 
věřícího. V určitých pojetích, jako například podle šajcha Ahmada al-cAlawího (z. 
1934), pak může být dhikr chápán jako nejdůležitější náboženské pravidlo. Boží 
zákon a také z něho vyplývající modlitby nemají jiný smysl, než zajistit 
připomínání Boha (dhikrulláh).697 Nelze snad zcela souhlasit se Schuonem, že by 
dhikr v sobě zahrnoval celý Boží zákon (šaríca),698 přinejmenším takové pojetí 
neodpovídá představám všech různých taríq či súfíjů, v každém případě se 
ritualizované připomínání Boha stalo nejcharakterističtějším projevem mystického 

693 Dhikr je masdarem (zpodstatnělým jménem) od slovesa dhakara. Dalšími významy mohou být: pověst, vyprávění, 
opakování, zpráva, vzpomínka, jmenování a jiné.

694 wa adhkur rabbaka (18: 24)
695 fadhkurúní adhkurkum (2: 152)
696 adhkurú Alláhu dhikran kathíran (33: 41)
697 Schuon, F. (2006): str. 268. Schuon zde cituje z cAlawího práce ar-Risála al-qawl al-macrúf fí ar-radd calá man ankara at-

tasawwuf. Postavou cAlawího a jeho dílem, včetně ar-Risály se zevrubněji zabývá publikace Lings, M. (1971).
698 Tamtéž: str. 269. Frithjof Schuon (1907-1998), jinak také Ísá Núruddín Ahmad, samozřejmě reprezentuje primárně 

nauku zmíněného šajcha cAlawího, kterým byl tento švýcarský flozof na přelomu dvacátých a třicátých let dvacátého 
století iniciován. Jeho aktivity, spolu s aktivitami dalších podobných postav tzv. perennialistické školy, jako byl 
například René Gunéon (cAbdulwáhid Jahjá) či Martin Lings (Abú Bakr Sirádžuddín), analyzuje zajímavá publikace 
Sedgwick, M.J. (2004): zejména str. 73-94.
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islámu téměř od počátku jeho tradice a také zřejmě nejčastější formou modlitby 
v jeho rámci. Je však třeba pro úplnost dodat, že jako má samotné slovo dhikr více 
významů v arabštině, tak může mít také různý obsah v súfjské terminologii. Od již 
zmiňované modlitby jako obecného aktu připomínání Boha, přes samotnou 
techniku či formu tohoto aktu, po vlastní obsah v podobě určitých textů, litanií.699 

Tyto významy dhikru lze samozřejmě systematizovat i jinak, například Waley 
přidává ještě dhikr jako vnitřní stav (hál), v němž je mystik prostoupen vědomím 
bohabojnosti (taqwá) nebo dhikr jako zastávka (maqám), v němž se dosahuje podílu 
na Boží energii.700

Dhikr se tedy praktikoval již v raném súfsmu. Schimmelová uvádí, že súfíjové 
velmi brzy začali rozvažovat nad významem dhikru, uznali jeho nadřazené kvality 
jako duchovního cvičení a přijali jej jako zvláštní formu modlitby užívané těmi, 
kdo usilují o postup na cestě vedoucí k Bohu.701 Teprve zhruba od jedenáctého 
století však lze hovořit o skutečně propracovaném konceptu či metodice.702 

Provádění dhikru se v rámci ustavovaných taríq formalizuje, k dispozici jsou také 
již specializované traktáty. Jako prvního z význačnějších teoretiků je samozřejmě 
třeba zmínit Abú Hámida al-Ghazzálího (z. 1111), který se dhikrem zabýval v rámci 
svého systematického díla Ihjá’ culúm ad-dín (Oživení věd náboženských), zejména 
v knize deváté Kitáb al-adhkár wa al-dacwát a knize čtyřicáté Kitáb dhikr al-mawt  

wa má bacda.703 Ghazzálí, který jistě nebyl „čistým“ súfím, chápal dhikr především 
jako prostředek připomínání Boha, Soudného dne a podobně při rozvažování o 
kvalitě či významu stavů a jednání věřícího v běžném životě. Jedenácté, případně 
již desáté století zaznamenalo působení několika významných súfíjů, kteří po sobě 
zanechali teoretická díla, ze kterých lze čerpat. Byli jimi například Abú Nasr as-
Sarrádž at-Túsí (z. 988), Abú Tálib al-Makkí (z. 996), Abú cArbarahmán as-Sulamí 
(z. 1021), Abú al-Hasan al-Hudžwírí (z. 1075) a také Abú al-Qásim al-Qušajrí (z.  
1072), který ve své Risále o dhikru kromě jiného říká:

Dhikr je mocnou pomocí na cestě k Bohu. Skutečně, jde o samotný základ cesty. Nikdo 
nedosáhne Boha bez neustálého připomínání si Jej. Jsou dva druhy dhikru: jazykem a 
srdcem. Služebník dosahuje stálého dhikru srdcem skrze vokální dhikr. Je to nicméně 

699 The Encyclopaedia of Islam, heslo „Dhikr“.
700 Waley, M.I. (1999): str. 503.
701 Schimmel, A. (1975): str. 172-173.
702 Ernst, C.W. (1999): str. 348.
703 Al-Ghazzálí, Abú Hámid (1990); Al-Ghazzálí, Abú Hámid (1989).
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dhikr srdcem, který přináší skutečný efekt. Pokud člověk koná zároveň dhikr jazykem a 

srdcem, dosahuje perfekce na jeho cestě.704

O něco mladším autorem jednoho z prvních děl zaměřených primárně na dhikr 

b y l cAtá’ulláh al-Iskandarí (z. 1309), další pak následovali.705 Ne vždy ovšem 
šajchové sami zapisovali své myšlenky či teoretické přístupy. To za ně činili obvykle 
jejich studenti či nástupci, což je příklad i tzv. jedenácti principů naqšbandíje, 
které jsou zmíněny níže. Jak uvádí Trimingham, během dvanáctého století lze 
pozorovat trend, v němž dochází k „dokončení mechanizace mystické 
zkušenosti“.706 Súfíjové mají touto dobou k dispozici kompletní techniku a jsou 
přesvědčeni, že je možné získat tuto zkušenost v relativně krátké době pomocí 
„rytmických cvičení zahrnujících kontrolu dechu, držení těla, koordinované 
pohyby a slovní opakování.“707 V raném súfsmu byl téměř výhradní formulí dhikru 

tahlíl („není božstva kromě Boha“), tedy první část šahády vyjadřující striktní 
monoteismus islámu a skládající se z negace (lá iláha) a afrmace (illá ‘lláh). 
S postupem času se do stále větší obliby dostávalo využití „krásných Božích jmen“ 
(al-asmá’ Alláh al-husná), na jejichž základě vznikla podle Schimmelové celá 
„teologie Božích jmen“,708 a další prvky.709 Nejrůznější kombinace těchto prvků 
byly formalizovány do podoby specifckých řádových dhikrů, tvořily základ 
denních cvičení (adab, awrád) a podobně.

Pokud jde o druhy dhikru, lze jistě přinést různou typologii podle jeho různých 
aspektů. První z nich může být podle Triminghama dělení na dhikr al-awqát, dhikr  

al-chafí a dhikr al-hadra.710 Dhikr al-awqát, jak už název napovídá, má být 
pravidelný denní dhikr prováděný v určitých časech, nejčastěji v návaznosti 
na kanonickou modlitbu. Dhikr al-chafí je osobním dhikrem žáka a dhikr al-hadra 

pak společným rituálem taríqy. Zde však musím předeslat, že v případě haqqáníje 
není hadra nazývána dhikrem, byť samozřejmě zahrnuje jeho formule. Dále je 

704 von Schlegell, B.R. (1990): str. 206-207. Další pasáže z této Qušajrího kapitoly i mírně odlišný překlad uvedeného 
poskytuje Ostřanský, B. (2008): str. 220-221.

705 Ibn cAtá’ulláh al-Iskandarí (1996): The Key to Salvation: A Suf manual of Invocation. Tr. Koury-Danner, M.A. Cambridge: 
Islamic Texts Society.

706 Trimingham, J. S. (1971): str. 199.
707 Tamtéž.
708 Schimmel, A. (1975): str. 177.
709 Významem jednotlivých Božích jmen spolu se smyslem jejich recitace se zabývalo množství autorů, jako jeden příklad  

za všechny lze opět zmínit al-Ghazzálího a jeho al-Maqsad al-asná’ fí šarh macání asmá’ Alláh al-Husná. Viz al-Ghazzálí, 
Abú Hámid (1992).

710 Trimingham, J. S. (1971): str. 201.
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možné, či spíše nutné, dhikr dělit podle techniky provádění, kdy se odlišuje 
zejména dhikr jazykem (dhikr džalí, dhikr džahrí, dhikr calaníja) a dhikr srdcem 
(dhikr chafí, dhikr qalbí), což odpovídá výše uvedenému Qušajrího pojetí.711

Jedno pozoruhodné dělení nabízí cAbdulwahháb Ibn Ahmad aš-Šacrání (z. 1565) 
v Baján al-asrár.712 Druhů dhikru je podle něho sedm: dhikr al-lisán, tedy hlasitý 
(jazykem); dhikr an-nafs (duší), který není slyšitelný, ale sestává z vnitřních pohybů 
a pocitů; dhikr al-qalb (srdcem), se soustředěním na Boží krásu a vznešenost; dhikr  

ar-rúh (duchem), kdy mystik pociťuje světlo Božích atributů; dhikr as-sirr  

(tajemství), kdy v nejhlubším srdci jsou odhalována Boží tajemství; dhikr al-chafí, 
tajný dhikr, kdy dochází k vizi světla základní jednoty; dhikr achfá al-chafí, kdy je 
odhalováno nejtajnější z tajného, dochází k vizi skutečnosti absolutní Pravdy (haqq 

al-jaqín). Toto dělení jsem zmínil zejména pro jeho souvislost s naukou 
naqšbandíje a její větve haqqáníje.

Jiné zajímavé dělení dhikru nabídl pozdně středověký šáfovský právník Ibn 
Hadžar al-Asqalání (z. 1448) v díle Fath al-Bárí: dhikr očí, který spočívá v pláči 
(buká’) ; dhikr uší, spočívající v naslouchání (isghá’) ; dhikr jazyka, spočívající 
v modlitbě (thaná); dhikr rukou, spočívající v dávání, poskytování (acatá’); dhikr těla, 
spočívající ve věrnosti (wafá’) ; dhikr srdce, spočívající ve strachu a naději (chawf 

wa radžá’) a dhikr ducha, spočívající v absolutní podřízenosti a přijetí (taslím wa 

ridá).713 Samozřejmě, že toto dělení nemá primárně mystické konotace, dokladuje 
ovšem důležitost konceptu dhikru i pro islámskou ortodoxii. Dhikr je zde vlastně 
etickým nástrojem k dosahování ihsánu. O něco níže zmíním ještě jedno prostší, 
ovšem důležité dělení dhikru na hlasitý či vokální a vnitřní, tichý. 

Zajímavá je také identifkace některých aspektů doktrinálního zakotvení dhikru 

jako duchovní disciplíny, kterou nabízí Waley.714 Oporou je zde samozřejmě opět 
především Korán a sunna. První z těchto doktrín je chápání dhikru jako aktu nebo 
stavu povinného pro lidstvo. Druhá vlastně vyplývá z prvně uvedené, jde o 
reciprocitu dhikru. Bůh odpovídá člověku na jeho „upomínání“ tím, že na oplátku 
si připomíná Bůh člověka.715 Formou požehnání se tato Boží pozornost může 

711 Schimmel, A. (1975): str. 171.
712 Tamtéž: 174. Schimmelová zde odkazuje na aš-Šacrání, A.: Baján al-asrár. Istanbul: Aya Sofya.
713 Kabbani, H.M. (2004b): str. 102. Životem a dílem Ibn Hadžara se zabývá nová publikace Jaques, R.K. (2010). Vybrané  

pasáže z uvedeného Fath al-Bárí nabízí Murad, A. (tr.) (2000).
714  Waley, M.I. (1999): str. 504-508.
715 Základním koránským veršem pro tuto doktrínu je již výše zmíněný: „Buďte Mne pamětlivi a Já budu pamětliv vás,  

děkujte mi a nebuďte nevděční.“ (2: 152)
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projevit na tomto světě, důležitější je ovšem Jeho přízeň na Onom světě. Třetí 
doktrínou je chápání dhikru (aktu připomínání), dhákira (připomínajícího) a 
madhkúra (připomínaného) jako jediné základní podstaty. Všechny tři elementy 
jsou jedním. Posledním východiskem je chápání dhikru jako projevu či prostředku 
jakési anamnézy, rozpomínání na Boha, který je v každém srdci, přičemž nás 
stvořil právě za účelem tohoto rozpomínání.

Smysl dhikru je zřejmý, byť má tedy několik rovin. Připomínáním Boha věřící 
potvrzuje svou příslušnost k islámu. Potvrzuje svou roli služebníka Božího. Skrze 
dhikr se snaží očistit své srdce od nežádoucích vlastností, které uráží Boha. Skrze 
dhikr, různým způsobem předepisovaným autoritami taríq, pracuje na svém 
duchovním rozvoji a postupuje na mystické cestě směrem k Boží přítomnosti, 
k pravému poznání (haqíqa). Jak však podotýká Trimingham, a jde o důležitou 
poznámku zvláště v souvislosti s haqqáníjí, „pro běžného člena [taríqy], účast na 
rituálu dhikru, který jej jen příležitostně přivede do stavu extáze [wadž], poskytuje 
přinejmenším úlevu od těžkostí každodenní existence…“716 Tedy dhikr má jisté 
pozitivní psychologické účinky na člověka i bez zážitku transcendentální 
zkušenosti.

Nyní se musím vrátit k poslednímu z výše uvedených dělení dhikru a to na tichý a 
hlasitý. Nejde úplně o totéž dělení jako v případě dhikru jazykem (al-lisán) a 
srdcem (al-qalb), kdy v prvním případě nemusí jít vždy o skutečně nahlas 
formulované fráze. Žák se sice soustředí na pohyby jazyka v ústní dutině při 
opakování zejména tahlílu, nicméně může tak činit nehlasně při sevřených rtech. 
Pozornost věnovaná pohybům jazyka a dýchání slouží k dosažení potřebné 
koncentrace, jež je potřebná pro dhikr srdcem. V takovém případě se ovšem tento 
druh dhikru může nazývat také dhikr an-nafs. Hlasitý dhikr naopak spočívá ve 
skutečně nahlas, slyšitelně pronášených formulích, což se vždy týkalo především 
pravidelných společných dhikrů taríqy. Hlasitý dhikr ve skupině totiž usnadňoval, a 
dodnes usnadňuje dosažení určitých povznesených stavů vědomí. Různé súfjské 
autority se mnohdy nemohly shodnout na přípustnosti či obecně smyslu hlasitého 
dhikru. Jako příklad zde může posloužit právě naqšbandíja. Jak poznamenává 
Algar, hlasitý dhikr byl v taríce běžně používán vedle tichého, přičemž ústup od 
prvně jmenovaného je spojen až s rostoucím vlivem učení samotného 
Bahá’uddína Naqšbanda.717 V některých případech, jako právě u naqšbandíje ve 

716 Trimingham, J. S. (1971): str. 200.
717 Algar, H. (1976a): str. 43.
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Střední Asii v šestnáctém a sedmnáctém století, mohly mít tyto rozpory a vášnivé 
diskuse vážné důsledky, například v podobě štěpení řádu.718

Dhikr a naqšbandíja

Dhikr má v tradici nauky naqšbandíje velmi důležité postavení. Lze říci, že jak ve 
středověku, tak v novověku i dnes, tvoří jádro příslušných mystických cest. Nejde 
však v žádném případě o nějaký jednoznačný koncept s jasnými pravidly. A to již 
kvůli existenci množství odnoží či soupeřících představ různých šajchů, světců. 
Shodným bodem všech případných koncepcí je však rozhodně srdce jako výchozí 
bod pro všechna duchovní cvičení. Jak poznamenává Buehler, „naqšbandíjové 
považují srdce za most mezi Stvořitelem a lidskou bytostí.“719 Srdce je přitom 
jedním z center tzv. latá’if (sg. latífa), „jemných bodů“ v lidském těle, které je třeba 
soustředěním aktivovat s cílem transformovat osobnost mystika. Těchto „jemných 
bodů“ je pět a odpovídá jim také pět různých druhů dhikrů: dhikr qalbí, který má 
být soustředěn v srdci a na levé straně hrudi, hlavními charakteristikami jsou láska 
a touha; dhikr rúhí, soustředěný do pravé strany hrudi s hlavními vlastnostmi klidu 
a pokoje ; dhikr sirrí, soustředěný poblíž levé strany hrudi, vyslovovaný 
v důvěrnosti; dhikr chafawí, realizovaný blízko pravého kouta hrudi a spojený 
s absencí a zahlazením osobnosti; dhikr achfawí, v centru hrudi, který má být 
známkou rozplynutí osobnosti a dovršení cesty.720 Nejde v žádném případě o 
jediný možný přístup k dhikru v rámci obecné tradice naqšbandíje. Uvedl jsem jej 
zejména proto, že zmíněné dělení odpovídá pěti úrovním poznání, se kterými 
pracuje nauka haqqáníje.721

Pro správné provádění dhikru, ale nakonec i dalších duchovních cvičení v rámci 
naqšbandíje, se stalo zásadními takzvaných „jedenáct principů“ nebo také „svatých 
slov“ (kalimát-e qudsíja). Jde o zásady sdružující v sobě konkrétní techniky 
s postoji, které si musí mystik osvojit, pokud chce dosáhnout cíle mystické cesty a 
pokud chce žít podle vzoru Proroka a světců. Společným jmenovatelem těchto 
principů je zejména požadavek sebekontroly. Prvních osm principů bylo podle 
tradice formulováno jedenáctým světcem silsily cAbdulcháliqem al-Ghudždawáním 
(z. 1179). Zbylé tři pak doplnil samotný zakladatel taríqy, sedmnáctý člen silsily 

718 Schimmel, A. (1975): str. 175.
719 Buehler, A. (1998): str. 126.
720 Schimmel, A. (1975): str. 174. Schimmelová zde čerpá z práce naqšbandíjského mystika osmnáctého století Míra Darda.
721 Uvádím je výše v kapitole Šajch.
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Bahá’uddín an-Naqšband (z. 1388). Jde o principy či zásady, jejichž výklad opět 
nemůže být zcela jednoznačný, ve stručnosti je však nyní představím.722 Pak se již 
posunu k výkladu pojetí dhikru v duchovní nauce haqqáníje, která je samozřejmě 
do značné míry pokračováním této velmi stručně naznačené naqšbandíjské 
tradice. Budou v jejím rámci tedy zmíněny i některé důležité aspekty tohoto 
rituálu, které jsem v předcházejícím letmém úvodu neuvedl.

Jedenáct principů taríqy naqšbandíja

1. Uvědomělé dýchání (hóš dar dam)
Tento princip spočívá v uvědomění si každého nádechu a výdechu. Při této 
základní lidské činnosti, která je jinak obvykle neuvědomělá, má být neustále 
přítomna pozorná mysl. Čím více si je člověk vědom vlastního dýchání, tím silnější 
je jeho vnitřní život. Každý nádech či výdech, který je neuvědomělý, je mrtvý, 
oddělený od Boží přítomnosti.723

2. Střežení kroků (nazar bar qadam)
V doslovném smyslu jde o zaměření pohledu žáka na jeho nohy, kdekoli se právě 
pohybuje. Množství závojů, které se snaží na mystické cestě odstranit ze srdce, je 
vytvářeno obrazy získanými pohledy do okolního světa. Žák by se tedy neměl při 
chůzi rozptylovat. V přeneseném významu jde o požadavek soustředit se plně na 
jednotlivé kroky na mystické cestě, na jejich pečlivé plnění.

3. Cesta domů (safar dar watan)
Má několik významů. Může jít o cestu od eticky závadného konání k tomu 
chvályhodnému. Nebo jde o odhalování skrytého smyslu šahády.724 Nejčastěji, 
přinejmenším v podání haqqáníje, jde o cestu ze světa stvoření do světa Boží 
přítomnosti. Vnější rovina této cesty zahrnuje fyzické cestování při hledání 
pravého učitele, vnitřní spočívá v očišťování srdce od špatných žádostí či tužeb.

4. Osamění v davu (chalwat dar andžuman)

722 Přehled těchto principů (různě řazených) s více či méně podrobnými komentáři nabízí větší množství publikací. Na 
internetu jsou přístupné například na 
http://www.nurmuhammad.com/NaqshbandiSecrets/11principlesofthenaqshbandisufway.htm či na 
http://www.goldensuf.org/eleven_principles.html.

723 Kabbani, H.M. (2004a): str. 165-173.
724 Trimingham, J. S. (1971): str. 203.
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Obecným smyslem je navzdory přítomnosti dalších lidí, či přímo davu, setrvat 
v koncentraci na Boha, udržovat dhikr, nenechat se rozptylovat. Fyzicky být 
přítomen na tomto světě, uvnitř být s Bohem. Stav dhikru má překrýt vše ostatní.725

5. Připomínání (jád kard)
„Základní“ dhikr, orální i mentální. Podle haqqáníje je třeba začínat dhikrem 

„jazykem“, podle poučky, kterou lze nalézt u Tádžuddína ar-Rúmího (z. 1640): „Súfí 
musí tlačit jazyk proti hornímu patru, rty a zuby pevně sevřené a zadržovat dech. 
Pak, začínajíc se slovem „lá“, nechá jej stoupat z břicha do mozku. Když dorazí až 
do mozku, pronese „iláha“ k pravému rameni a „illá ’lláh“ na levou stranu…“726 

Dhikr „jazykem“ samozřejmě musí být provázán s dhikrem „srdcem“, srdce je 
iniciátorem i adresátem tahlílu, skládajícího se z negace (lá iláha) a afrmace (illá  

‘lláh).

6. Návrat, kontrola (baz gašt)
Opět princip umožňující více výkladů. Zásadní z nich spočívá v důrazu kladeném 
na uvědomování si Boží jedinečnosti, a zároveň jediného cíle, kterým je Bůh. Bůh 
má být skrze dhikr potěšen, dhikr je vlastně snahou o návrat k Němu, k Pravdě (al-

Haqq) , dhákir nesmí opouštět provádění dhikru, dokud si uvedené skutečně 
srdcem neuvědomí.

7. Ostražitost (nigáh dášt)
Dhákir se musí mít při provádění dhikru na pozoru před tím, aby mu do srdce 
vstupovaly vedlejší nežádoucí myšlenky, které odvádějí od Božského. V srdci by 
během dhikru nemělo být místo pro nic jiného, než pro Boha.

8. Upomínání (jád dášt)
Soustředění na Boží přítomnost při použití jisté vlastnosti srdce, dhawq (intuitivní 
anticipace), ne za použití vnějších prostředků.727 Cílem je udržení kontinuálního 
vědomí Boží přítomnosti.

9. Dočasná odmlka (wuqúf-i zamání)
Vlastně pauza na sebeanalýzu, kdy žák bilancuje, zda svůj čas tráví správně či 
špatně z hlediska etických principů i požadavků mystické cesty. Pokud ano, děkuje 
Bohu, pokud ne, žádá Boha o odpuštění.

725 Podle koránského verše „…muži, které ani obchod, ani prodej nezláká od vzývání Boha… (24: 37)
726 Citát pochází z díla Risála fí sunan at-tá’ifa an-naqšbandíja a uvádí jej Netton, I.R. (2000): str. 80.
727 Trimingham, J. S. (1971): str. 203.
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10. Odmlka početní (wuqúf-i cadadí)
Spočívá v kontrole, zda žák dodržel stanovené počty opakování tahlílu či jiných 
částí dhikru. Smyslem není pouhé „účetnictví“, tato číselná revize má vést také 
k ochraně srdce před infltrací nežádoucími myšlenkami, k soustředění na 
důležitost dhikru jako metody duchovního rozvoje.

11. Odmlka srdce (wuqúf-i qalbí)
Mělo by jít o zachycení srdce ve stavu bytí v Boží přítomnosti, kdy v něm 
neexistuje nic jiného než právě vědomí Boha.

Dhikr v pojetí naqšbandíje haqqáníje

Nyní se již posouváme k pojetí dhikru u haqqáníje, ve kterém samozřejmě 
nalezneme množství přístupů a výkladů prokazujících značnou kontinuitu s širší 
tradicí naqšbandíje. Dhikr je nejdůležitější povinností z Božích příkazů, jde o 
rituál, který těší Boha. Zároveň slouží k očišťování srdce věřícího, brání před 
pokrytectvím, při upřímném záměru zabezpečuje milost Boží. Důležitost 
připomínání Boha je kromě samotného Koránu, kde se kořen dh-k-r objevuje 
v různých tvarech na stovkách míst,728 je pevně zakotvena také v sunně. Podle 
tradovaných zpráv prorok Muhammad zdůrazňoval prospěšnost dhikru. 
V hadíthech lze také nalézt oporu jak pro hlasitý dhikr obecně, tak pro kongregační 
dhikr, pro který je hlasitá varianta typická.729 To je pro haqqáníji vzhledem 
k praktikování společného dhikru (chatmu-l-chwádžakán al-kabír) velmi důležité. 
Cenu tichého dhikru ovšem nezpochybňuje,730 ten se ovšem odehrává jako projev 
osobní zbožnosti jednotlivce, ať už jako doplněk ke kanonickým modlitbám či jako 
její součást nebo jako součást denních awrád.731 Bůh, jak praví hadíthy, není 
hluchý, je vždy blízko věřícího a s ním. Jednotlivec tedy nemusí svůj dhikr 

vyslovovat nahlas. Společný dhikr však může být prováděn pouze nahlas a pokud 
možno jednohlasně.732

Haqqáníja tedy rozlišuje primárně hlasitý společný a tichý dhikr. Jednou z forem 
tichého dhikru je i chalwa č i cuzla (duchovní izolace). Nejde zde však o konání 

728 Po zadání slovesného kořene dh-k-r ve vyhledávači elektronického Koránu na adrese http://tanzil.info/ je identifkováno 
278 výsledků. Ne všechny se však samozřejmě týkají připomínání Boha.

729 Několik takových hadíthů nabízí například Muslim. Sahih Muslim, např. č. 2689, 2699, str. 250-253.
730 Tamtéž: str. 255, č. 2704.
731 Viz kapitola Duchovní cvičení: adab a wird.
732 Kabbani, H.M. (2004b): str. 107.
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dhikru ve fyzické izolaci, byť ani ta není zakázána, smyslem je oproštění od 
okolního světa při soustředění se na Boha v srdci při výkonu dhikru. Sadaqa, tedy 
charita, může být také jednou z forem dhikru. Bez ohledu na přesnou formu 
dhikru, věřící by jej měl provádět tak často, jak je to jen možné. Tento požadavek se 
opírá především o koránský verš, který říká: „kteří vzývají Boha stojíce, sedíce i 
ležíce…“733 Dhikru tedy není nikdy dost. A to zejména proto, že má na věřícího 
blahodárné účinky.

Kabbání si pro výčet některých účinků dhikru vypůjčuje také slova významného 
středověkého právníka Ibn Qajjima al-Džawzíji.734 Patří sem zejména navozování 
lásky k Bohu, dhikr je zároveň branou k Jeho lásce. Dhikr také při správném (nebo 
pro správné) vykonávání zahrnuje meditaci (muráqaba), skrze kterou je 
dosahováno stavu ihsánu (perfekce). V takovém stavu se věřící modlí k Bohu tak, 
jako by jej v danou chvíli viděl. Shromáždění věřících za účelem společného 
dhikru je přirovnáváno k setkání andělů, zatímco shromáždění bez dhikru je 
shromážděním satanovým. Díky dhikru se dostává Božího požehnání nejen 
konajícímu, ale i člověku vedle něho. Navzdory tomu, že je dhikr, alespoň co do 
pohybové aktivity, nejsnadnější formou modlitby, je tou nejcennější.735 Dhikr, 
protože je při něm připomínána poslušnost Bohu a jeho Zákonu, je základem pro 
všechny dobré skutky. Důležitým účinkem dhikru, odvozovaným od výše 
uvedeného koránského verše (2: 152),736 je reciprocita tohoto aktu. Jinými slovy, 
dhikrem může být ustavována oboustranná komunikace mezi dhákirem a Bohem. 
Dalším důležitým efektem je odstraňování hříchů služebníka Božího během 
konání dhikru, kdy Boha za použití příslušných frází prosí za odpuštění špatných 
skutků nebo myšlenek.

Pokud jde o texty či formule, které jsou při dhikru recitovány nebo „myšleny“, 
„zažívány“ srdcem, jednoznačným základem je slovo Alláh. V tom se samozřejmě 
haqqáníja nijak neodlišuje od širší tradice naqšbandíje a súfjské tradice obecně. 
Druhou základní formulí k opakování je tahlíl („není božstva kromě Boha“). 
V různých kombinacích jsou používána „krásná Boží jména“ (al-asmá’ Alláh al-

husná), velmi často v celých větných celcích ve spojení se slovem Bůh. Z těchto 
Božích jmen se značné oblibě těší v rámci haqqáníje zejména haqq (Pravda), hajj 

733 (3: 191)
734 Původním zdrojem je Ibn Qajjimova kniha al-Wábil as-sajjib min al-kalim at-tajjib. V anglickém překladu Ibn Qayyim 

al-Jawziyah (2000): The Invocation of God: al-Wabil al-Sayyib. V uvedeném kontextu zejména strany 83-84.
735 Kabbani, H.M. (2004b): str. 108-109.
736 „Buďte Mne pamětlivi a Já budu pamětliv vás, děkujte mi a nebuďte nevděční.“
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(Živoucí) a qajjúm (Přetrvávající). Často se používá spojení hú hú, tedy „On je On“ a 
podobně.737 Za dhikr je také považovaný istighfár (hledání odpuštění), kdy dhákir  

deklamuje formuli astaghfrulláh. Ve společném dhikru jsou inkorporovány další 
prvky, které nejsou „čistým“ dhikrem. Například takzvané salawát738, modlitby za 
Proroka, různé prosebné modlitby za šajchy řádu a podobně. To jsou prvky, které 
jednak zdůrazňují roli Proroka jako modelu hodného následování, jednak 
poukazují na autority taríqy jako na nositele kvalit, které jsou až na zřejmé výjimky 
srovnatelné s těmi Prorokovými. Zmíněné prvky mají nepochybně také kromě 
jiného posilovat vědomí specifcké identity a sounáležitosti s taríqou. Jako pomoc 
při provádění dhikru běžně slouží tasbíh (islámský růženec), pomocí jehož zrnek 
dhákir kontroluje přesné plnění stanoveného počtu opakování příslušné 
formule.739 Pokud jde o tělesné pohyby při dhikru, a to i při tom individuálním, 
haqqáníja se k němu rozhodně nestaví odmítavě a v praxi jsou běžné. Zvláště 
příbuzný rituál hadry, který představuji v následující kapitole, je pak nerozlučně 
spjat s tělesným pohybem, často i velmi „divokým“. Pohyb je obhajován ze dvou 
důvodů. Jednak napomáhá žádoucí koncentraci, zvláště ve spojení se zpěvem či 
hudbou a může tak pomoci navodit určitým způsobem změněný stav vědomí, 
nějaký extatický stav. Z druhé strany může být pohyb obhajován právě jako 
symptom již dosaženého extatického stavu nebo alespoň vysoké duchovní 
koncentrace. V okamžiku, kdy dhákirova osobnost „vyvane“, nemusí mít kontrolu 
nad fyzickým tělem a pohyb je pak samozřejmě legitimní. Ani individuální dhikr 

není obvykle prostý pohybu, byť uměřenějšího. Dhákir běžně přinejmenším 
pokyvuje hlavou nebo vsedě kýve horní částí těla.

Výše popsané charakteristiky a účinky dhikru byly samozřejmě spíše obecnějšího 
charakteru. Pokud jde o užší význam tohoto aktu pro pokrok žáka na mystické 
cestě, je nauka haqqáníje ve svém výkladu poněkud skoupější. Dhikr nemá 
primárně sloužit jako prostředek dosahování určitých zastávek na této cestě. Jeho 
hlavní význam, vedle výše popsaných, spočívá v pěstování sebekázně, v rozvíjení 
potenciálu srdce či „vnitřního oka“, v kultivování schopnosti soustředěné 
737 Ve spisovné arabštině samozřejmě odpovídá našemu zájmenu „On“ slovo huwa, nikoli hú. V praxi haqqáníje však 

v rámci rituálů skutečně zní hú a tímto způsobem je také pro potřeby žáků taríqy přepisováno do angličtiny 

v příslušných manuálech. Ostatně psaná forma (  fakticky umožňuje obojí čtení. Spojení huwa hú pak může prostě (هو

potvrzovat Boží jedinost (On je On), ale také se používá k vyjádření stavu dokonané perfekce súfího – ten je nyní 
jakýmsi zrcadlením, odrazem, nedělitelným prvkem, emanací, tváří (hú) Boží přítomnosti (huwa).

738 Obecně množné číslo od salát (modlitba).
739 Řidčeji se v praxi používá slovo masbaha, případně sibha. V raných dobách islámu se také mohlo používat slovo 

mudhakkir nebo mudhakkira (upomínka). 
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meditace (muráqaba), díky které jednak žák odhaluje a posléze eliminuje své 
špatné vlastnosti a myšlenky, jednak „čistí“ cestu pro cílené působení šajcha 
(tawadždžuh) směrem ke zprostředkování Boží energie (fajd) a k zpřístupnění 
poznání pravé podstaty věcí (haqíqa). Případné specifcké náboženské zážitky 
vyvolané dhikrem nejsou primárně na závadu, nejsou však cílem. Jak barvitě 
vysvětluje Kabbani, „zvláštní a okouzlující zkušenosti jsou kulisami na cestě, ne 
jejím cílem. Tím je dosažení Boží přítomnosti díky přitažlivosti Milovaného 
Samého.“740 Dhikr je tedy především zásadním prostředkem, který využívá muslim 
při svém snažení o dosažení stavu ihsánu (perfekce). Až tehdy mu může být jeho 
šajchem, za předpokladu absolutní poslušnosti a oddanosti vůči němu, odstraněno 
všech sedmdesát tisíc závojů z jeho srdce a poskytnut vstup do záře Boží 
přítomnosti.

Individuální dhikr

Vykonávání individuálního dhikru může být dosti formalizováno, ovšem ani tomu 
tak být nemusí. Pokud se jedná o dhikr zahrnutý do pravidelných denních cvičení 
adab nebo wird, je relativně pevně stanovena struktura i počet opakování 
jednotlivých frází. Pokud jde o čistě dobrovolný dhikr, žádné meze se nekladou jak 
co do počtu opakování tak co do časů, ve kterých k dhikru dochází. Nadto může 
samozřejmě šajch individuálně měnit podobu či frekvenci dhikru, když shledá, že 
to bude pro daného žáka z nějakého důvodu užitečnější. Jak bylo výše uvedeno, 
žák by měl vzpomínat Boží jméno co nejčastěji. V ideálním případě vlastně za 
všech životních situací či okolností. Obecně by mělo jít v individuálním dhikru o 
jeho tichou variantu. Ta podle vyspělosti žáka spočívá buď v kombinaci 
nehlasného artikulování dané fráze při zavřených ústech se dhikrem srdcem (dhikr  

qalbí) nebo právě pouze v dhikru srdcem. Jeho podstatou je vlastně uvědomování 
si Božích atributů v srdci, bez tiché nebo hlasité artikulace, za předpokladu 
pociťované bezvýhradné lásky k Bohu. Žák se musí snažit vytvořit v srdci jakýsi 
„Boží obraz“. Po pozorováních a rozhovorech s informátory však musím říci, že i 
při individuálním dhikru běžně dochází k více či méně hlasité artikulaci daných 
formulí či slov a v prostředí haqqáníje tedy nejde o zásadní prohřešek, který by 
platnost dhikru diskvalifkoval. I zde se projevuje určitá vstřícnost, se kterou 
mohou žáci šajcha Názima v náboženské praxi počítat. Podle častého výkladu je 

740 Kabbani, H.M. (2004b): str. 159.
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„poloviční“ rituál lepší než žádný. I při nedodržení dílčích požadavků má takový 
rituál svou cenu. Žák usiluje o přiblížení se Bohu a nabízí se také předpoklad, že 
se zvyšujícími se zkušenostmi a schopnostmi bude v budoucnu rituály provádět 
naprosto správně. Zde je ovšem třeba dodat, že tato vstřícnost či benevolence se 
týká výhradně začátečníků taríqy (mubtadi’). U pokročilejších žáků odhodlaných 
získat všechny potřebné kvality a dosáhnout Boží přítomnosti již podobné 
kompromisy nepřicházejí v úvahu.

Společný dhikr (chatm al-chwádžakán al-kabír)

V této kapitole bude představena forma a obsah kongregačního dhikru našbandíje 
haqqáníje, je ovšem třeba podotknout, že ve své ideální formalizované podobě, již 
nabízí manuál.741 Tento společný dhikr se také nazývá chatm al-chwádžakán.742 

Konkrétní průběh dhikru do značné míry závisí na šajchovi, který jej vede.743 Ten 
může některé části popsané níže opakovat vícekrát, než je u nich uvedeno. Může 
také mezi jednotlivé části podle svého uvážení a inspirace vsunout kázání, výklad 
určitých pojmů spojených s dhikrem nebo spirituální cestou taríqy obecně a 
podobně. Rozdíly je také možné hledat v melodii a rytmu recitovaných a vlastně 
zpívaných pasáží, ve schopnosti dirigovat projev účastníků, z nichž vždy určitá část 
nemá dostatečně vyvinutý hudební sluch. Šajchové jsou v tomto směru ne vždy 
nadáni, v některých podáních jsou tedy hlasité pasáže působivější než v jiných. 
Společný dhikr je možné realizovat v jeho krátké nebo dlouhé verzi, která bude 
detailně představena níže. Rozdíly spočívají opět především v počtu opakování, 
krátký dhikr se také narozdíl od dlouhého odehrává celý nahlas.744

741 Viz Kabbani, H.M. (2004b).
742 Název, jehož význam spočívá ve zdůraznění návaznosti na slavnou středoasijskou tradici naqšbandíje, lze v  souladu 

s haqqáníji přeložit jako „dhikr mistrů“ či „recitace mistrů“. Tím je v tomto kontextu míněn především „mistr 
moudrosti“ cAbdulcháliq Ghudždawání, jedenáctý člen řádové silsily. Kropáček zmiňuje v souvislosti s touto postavou 
celé „bratrstvo představených“ (taríqa-je chwádžagán), které se mělo při vzniku naqšbandíje uplatnit jako „vzorová 
matrice“. Kropáček, L. (2008): str. 223.

743 Uvedené prvky dhikru lze vyslechnout na http://naqshbandi.org/dhikr/dhikrin.htm. Ne vždy však nahrávky striktně 
odpovídají uvedené formalizované podobě.

744 Podle mých pozorování dochází často k určitému kompromisu mezi dlouhou a krátkou verzí. Dhikr se odehraje podle 
pravidel dlouhé verze, ovšem s počtem opakování některých součástí spíše podle verze krátké.
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Šajch cAbdurra’úf, hlavní postava centra haqqáníje u argentinského El Bolsónu, provádí individuální dhikr. 
Lefke.

Společný dhikr se koná nejčastěji ve čtvrtek, v některých komunitách ovšem také 
v pátek. Konkrétní čas je sice obecně doporučen, jde o dvě hodiny před západem 
slunce, v praxi se ovšem často realizuje až po západu slunce. Na Ibize i v Orgivě se 
nejčastěji konal po salát al-cišá’. Na Kypru také, zde však případně také před i po 
salát al-maghrib. Při určitých příležitostech lze průběh dhikru pozměnit výrazněji 
než způsoby uvedenými v předchozím odstavci. Jako jeden příklad mohu uvést 
dhikr z Lefke,745 kdy byl obvyklý průběh dhikru obohacen o hudební produkci 
dorazivší skupiny mladých Malajců. Vzhledem k transnacionálnímu charakteru 
taríqy není účast Malajců žádným překvapením. V této zemi je šajch Názim velmi 
oblíbený, má zde množství stoupenců a existuje zde relativně vysoký počet center 
řádu. Nakonec zastoupení zde měla taríqa i v jedné z královských rodin. Princ 
Rádža Dato, syn sultána Aslan Šáha, vládce jednoho ze třinácti malajských států, 

745 23.7.2009
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Peraku, byl aktivním členem haqqáníje. V době mého pobytu na Kypru byl tento 
sympatický držitel několika různých titulů z anglických univerzit také hostem 
šajcha Názima. Šajch Názim v zastoupení svého syna Bahá’uddína obdržel v únoru 
2009 státní vyznamenání od zmíněného Aslana Šáha.746

Tedy, po dokončení obvyklých částí dhikru se dotyční, vybavení španělskými 
kytarami, zobcovými i příčnými fétnami, klarinetem a bubínky, jali produkovat 
sice v zásadě minimalistickou (alespoň co do melodie a rytmu), ovšem zvukově 
velmi bohatou hudbu. Texty skladeb se skládaly výhradně z nejčastěji recitovaných 
frází dhikru, tedy tahlílu, takbíru, istighfáru, spojení jako al-hamdulilláh, bismilláh a 
podobně. Navzdory tomu, že u přítomného šajcha Kabbáního bylo možné 
pozorovat něco jako mírné rozpaky, v přítomném shromáždění se postupně 
probouzelo větší a větší zanícení, až plynule přešlo z formy společného dhikru 

k hadře s jejím obvyklým zapojením tělesných pohybů. Zapojení hudebních 
nástrojů při dhikru není v prostředí haqqáníje nijak výjimečné. V o něco 
„přísnějším“ Lefke sice v případě popisované události nešlo o událost úplně 
obvyklou, ve Španělsku jsem však byl několikrát svědkem používání zejména 
bubnů v určitých pasážích dhikru, šajch Saláhuddín také někdy přímo vyzýval 
případné účastníky, aby s sebou vzali hudební nástroje. Žádným překvapením pro 
mě pak nebylo jeho vysvětlení, že hudba je užitečným prostředkem posílení 
koncentrace a vůbec zaujetí u začátečníků v taríce. Funkcí hudby v rituálu se 
zabývají různí autoři. Mohu zde odkázat například na Rougeta, který říká, že trans 
či extatický stav může být dosažen již samotným dhikrem, tedy opakováním slov za 
použití určitého rytmu a tělesných pohybů, tím spíše pak za podpory hudby, která 
se stává nositelem určitých slov nadaných specifckými významy.747 Využití hudby, 
ať už při dhikru nebo hadře, se označuje také slovem samác. To je při běžné 
modlitbě nepřípustné, její užití v súfjském prostředí však dostatečně obhájil Abú 
Hámid Muhammad al-Ghazzálí (z. 1111), jedna z nejvýznamnějších a dosud 
nejvlivnějších postav islámské ortodoxie. Zřejmě nejznámějším příkladem samác 

(turecky sema) je extatická forma dhikru v podání taríqy mawlawíja. Ten obsahuje 
charakteristický vířivý tanec.

746 V pořadí čtvrtý následník trůnu Peraku Rádža Dato (1958-2012), který byl autorizován Názimem jako šajch pro Malajsii,  
zemřel v roce 2012 na následky astmatického záchvatu. Pro reakci šajcha Hišáma Kabbáního na tuto událost viz  
http://www.suflive.com/Memoriam_of_HRH_the_Late_Raja_Ashman_Shah_and_His_Legacy-4214.html.

747 Rouget, G. (1985): str. 299-301. Pro úvod do problematiky hudby v súfsmu During, J. (1999): str. 277-288.

203



Malajští hudebníci, Lefke.

Mezi účastníky dhikru, jak ve Španělsku, tak na Kypru, bylo možné pozorovat 
patrné rozdíly v zaujetí, se kterým jej absolvovali. Při hlasitých pasážích dhikru se 
někteří snažili být co nejvíce slyšet, jiní recitovali dané texty spíše polohlasně. 
Snad to bude pro čtenáře zklamáním, avšak v žádném případě jsem se nesetkal 
v rámci dhikru, hadry či za jiných okolností se stavem, který by bylo možné popsat 
přímo jako extáze, trans či podstatně změněné vědomí. Ani rozhovory s členy 
taríqy mi nic takového nepotvrdily. Pro nauku haqqáníje je však typické, že o 
podobné stavy cíleně neusiluje, spíše obecně klade důraz na sebekontrolu.
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Dlouhý dhikr - tichá část748

Tato první část dlouhého dhikru se neodehrává v úplné tichosti. Šajch, případně 
jiný jím určený účastník dhikru pronáší příslušné promluvy šeptem, či spíše 
polohlasně. Nebo alespoň mírným zvýšením hlasu zvýrazní konec určité pasáže. To 
má evidentně sloužit k základní orientaci účastníků. Ti činí totéž pouze v duchu. 
Nejprve šajch deklaruje záměr (níja) provést dhikr ve snaze dosáhnout potěšení 
nejvyššího Boha.749 Načež následuje:

Vyznání víry – šaháda (شهادة)

Trojí recitace „Vyznávám, že není boha kromě Boha a Muhammad je posel 
Boží.“750

Hledání odpuštění, istighfár (إستغفار)

Sedmdesátinásobné deklamování „Bůh mi odpusť.“751 Šajch následně recituje: 

„Hledám odpuštění od Boha všemohoucího, není jiný bůh než On, Živoucí, 
Nezávislý, obracím se k Němu v pokání, vskutku On je Odpouštějící, Milosrdný, za 
každý hřích a neposlušnost a za vše co odporuje náboženství Islámu, za vše co 
odporuje Božímu zákonu, za vše co odporuje Cestě, za vše co odporuje 
duchovnímu poznání, za vše co odporuje Pravdě, za vše co odporuje pevnému 
záměru, ó Nejmilosrdnější z Milosrdných.“752 Šajch poté pokračuje: „Ó Původce 
všech příčin! Ó Otvírači všech dveří! Ó Měniteli srdcí a očí! Ó průvodce 
zmatených! Ó Podporovateli těch, kdo hledají Tvou pomoc! Ó Živoucí! Ó 
Nezávislý! Ó obdařený vznešeností a hojností! Svěřuji své záležitosti Bohu. 
Vskutku, Bůh je všímavý ke svým služebníkům.“753

748 Existuje také krátká verze společného dhikru, který se ovšem celý odehrává nahlas. Sestává z recitace fátihy, salawát, súr 
al-inširáh a al-ichlás.

749 نية أداء التم ابتغاء رضوان ال تعالى

750 اشهد ان ل إله إل ال و اشهد ان محمدا عبده و رسوله

751 استغفر ال

752  استغفر ال العظيم الذي ل إله إل هو الي القيوم و أتوب إليه إنه هو التواب الرحيم. من كل ذنب و معصية و من كل ما يخالف دين السلم

 و ملن كلل ملا يلخاللف الشلريلعة و ملن كلل ملا يلخاللف اللطريلقة و ملن كلل ملا يلخاللف اللعرفلة و ملن كلل ملا يلخاللف اللقيقة و ملن كلل ملا يلخاللف

العزية يا أرحم الراحمي

753  الللهم يلا مسلبب السلباب و يلا ملفتح البلواب. يلا ملقلب اللقلوب و البلصار. يلا دلليل اللتحيريلن يلا غلياث السلتغيثي يلا حلي يلا قليوم. يلا ذا الللل

و الكرام. و أفوض أمري إلى ال. إن ال بصير بالعباد
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Rábita aš-šarífa (الرابط الشريفة)  

V této fázi se za pomoci meditace (muráqaba) snaží účastník aktivovat rábitu, 
spojení se svým šajchem (Názimem) spočívající v komunikaci „ze srdce do srdce“. 
V ideálním případě se díky tomuto spojení, za pomoci šajcha, prodlouží tento 
kanál až k srdci Prorokově a dále do prostředí Boží přítomnosti.

al-Fátiha (الفاتة الشريفة)

Sedmkrát se recituje první koránská súra: „Ve jménu Boha milosrdného, 
slitovného. Chvála Bohu, Pánu lidstva veškerého, Milosrdnému, Slitovnému, vládci 
dne soudného! Tebe uctíváme a Tebe o pomoc žádáme, veď nás stezkou přímou, 
stezkou těch, jež zahrnuls milostí Svou, ne těch, na něž jsi rozhněván, ani těch, 
kdo v bludu jsou.“754

Salawát - modlitby za Proroka755 (صلةات)  

Stonásobné opakování „Ó Bože sešli požehnání a mír na Muhammada a 
Muhammadovu rodinu.“756

Súra al-Inširáh757  
Devětasedmdesátkrát je recitována čtyřiadevadesátá koránská súra: „Ve jménu 
Boha milosrdného, slitovného. Což jsme ti hruď tvou neotevřeli a nesňali s tebe 
tvé břemeno, jež záda tvá tak tížilo, a pověst tvou jsme do výše nezvedli? Vždyť se 
strastmi i úleva přichází, věru, že se strastmi i úleva přichází! A až se uvolníš, pak 
dál se namáhej a k Pánu svému v touze spěj!“758

Súra al-Ichlás759  

754  بلسم ال اللرحلمن اللرحليم اللمد لّ رب اللعلمي اللرحلمن اللرحليم مللك يلوم اللديلن إيّلاك نلعبد و إيّلك نسلتعي آهلدنلا اللصرط السلتقيم صلرط اللذيلن

 أنعمت عليهم غير الغضوب عليهم و ل الضالي

755 V krátké verzi chatmu je požadováno deset opakování.

756 اللهم صل على محمد و على آل محمد و سلم

757 .V krátké verzi chatmu je požadováno sedm opakování .سورة النشراح

758  بلسم ال اللرحلمن اللرحليم أللم نشلرح للك صلدرك و وضلعنا علنك و زرك الّلذى أنلقض ظهلرك و رفلعنا للك ذكلرك فلإنّ ملع العسلر يسلرا إنّ ملع العسلر

 يسرا فإذا فرغت فانصب و إلى ربك فارغب

759 .V krátké verzi chatmu je požadováno jedenáct opakování .سورة الخلص
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Zde je požadováno tisíc a jedno opakování stodvanácté súry: „Ve jménu Boha 
milosrdného, slitovného. Rci: „On Bůh je jedinečný, Bůh sám o sobě věčný. 
Neplodil a nebyl zplozen a není nikoho, kdo je mu roven.“760

al-Fátiha

Sedminásobné opakování.

Salawát, modlitby za Proroka761

Stonásobné opakování.

Súra al-Júsuf, verš 101

Šajch nejprve recituje: „Hledám útočiště u Boha před satanem prokletým. Ve 
jménu Boha Milosrdného, Slitovného.“762 Poté následuje samotný stoprvní verš 
dvanácté súry: „Pane můj, Tys mne obdařil částí moci královské a naučils mne 
výkladu záhad; tvůrce nebes a země, Tys mým ochráncem na tomto i onom světě, 
povolej mne k Sobě oddaného do vůle Tvé a připoj mne k bezúhonným!“763 

Recitace tohoto verše ja zakončena slovy: „Věřím v Boha, vznešený Bůh hovořil 
pravdivě. Chvála Pánu slavnému, mír poslům, chvála Bohu, pánu lidstva 
veškerého.“764

Ihdá’ (إهداء)

Jedenkrát „Ó Bože, dej, aby hodnota toho, co jsme četli a světlo z toho, co jsme 
recitovali, mohlo být nabídnuto jako dar duši našeho proroka Muhammada, a 
duším prorokům, a svatým. A zvláště imámovi taríqy a přímluvčímu všeho 
stvořeného, Chwádžovi Baháuddínu an-Naqšbandovi al-Uwajsí al-Buchárímu, a 
našemu ctihodnému učiteli a mistru, sultánu svatých, našemu šejchu cAbdulláhu 
ad-Daghestánímu, a našemu pánu šejchu Muhammadu Názimovi al-Haqqánímu 
Mu’ajjad ad-Dín a všem našim mistrům a spravedlivým, al-Fátiha.“765

760 بسم ال الرحمن الرحيم قل هو الّ أحد الّ الصمد لم يلد و لم يولد و لم يكن لّه كفوا أحد

761 V krátké verzi chatmu je požadováno deset opakování. Text byl již několikrát uveden v předchozích kapitolách.

762 أعوذ بال من الشيطان الرجيم. بسم ال الرحمن الرحيم

763  رب قلد آتليتني ملن الللك و عللمتني ملن تلأويلل الحلاديلث فلاطلر اللسماوات و الرض أنلت ولليّ فلي اللدنليا و الخلرة. تلوفلني مسللما و أللقني

بالصالي

764 آمنت بال صدق ال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلم على الرسلي و المد ال رب العالي

765  الللهم بللغ ثلواب ملا قلرأنلاه و نلور ملا تللونلاه هلديلة و اصللة ملنّاإللى روح نلبينا محلمد (صللى ال علليه و سللم) و إللى أرواح إخلوانله ملن النلبياء و

 اللرسللي و خلدملاء شلرائلعهم و إللى أرواح الئلمة الربلعة و إللى أرواح ملشايلخنا فلي اللطريلقة النقشلبنديلة اللعلية, خلاصلة إللى روح إملام اللطريلقة و

 غلوث اللليقة خلواجله بلهاء اللديلن النقشلبند محلمد الويسلي اللبخاري و إللى حلضرة ملولنلا سللطان الوللياء الشليخ علبد ال اللفائلز اللداغسلتانلي و
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Dlouhý dhikr - hlasitá část

Kalimát at-tawhíd (كلمات التوحيد)

Stonásobné opakování „Není boha kromě Boha.“766

Ihdá’ (إهداء)

Šajch po odříkání ihdá’ recituje: „Na počest Proroka (nechť mu Bůh požehná a dá 
mu mír) a duší předchozích mistrů a pravdivých, al-Fátiha.“767

Vznešený dhikr (ذكر الللة)

Stonásobné deklamování slova Bůh.768 Pasáž je zakončena formulí: „Bůh nám 
postačuje a je nejlepším z ochránců, nejlepší správce, a nejlepším z pomáhajících. 
Není jiné moci ani síly než u Boha, Nejvyššího, Mocného.“769

Hú

Třiatřicetkrát je opakováno jedno z krásných Božích jmen Hú.770 Pasáž je 
zakončena formulí: „Bůh nám postačuje a je nejlepším z ochránců, nejlepší 
správce, a nejlepším z pomáhajících. Není jiné moci ani síly než u Boha, 
Nejvyššího, Mocného.“

Haqq

Třiatřicetkrát je opakováno jedno z krásných Božích jmen Haqq (Pravda).771 Pasáž 
je zakončena formulí: „Bůh nám postačuje a je nejlepším z ochránců, nejlepším 
správcem, a nejlepším z pomáhajících. Není jiné moci ani síly než u Boha, 
Nejvyššího, Mocného.“

Hajj

إلى مولنا سيدنا الشيخ محمد ناظم القاني مؤيد الدين و إلى سائر ساداتنا و الصدّقي الفاتة

766 ل إله إل ال

767 إلى شرف النبي (صلى ال عليه و سلم) و إلى آله و صحبه و إلى أرواح مشائحنا و سائر ساداتنا و الصديقي الفاتة

768 ... ال ال ال

769 حسبنا ال و نعم الوكيل نعم الولى و نعم الصير و ل حول و ل قوّة إل بال العلي العظيم

770  .Zájmeno „On“ má v tomto kontextu význam „Ten Absolutní, Nepoznaný“. Viz také poznámku pod čarou č ...هلو هلو هلو

735.

771 ...حق حق حق
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Třiatřicetkrát je opakováno jedno z krásných Božích jmen Hajj (Živoucí).772 Pasáž 

je zakončena formulí: „Bůh nám postačuje a je nejlepším z ochránců, nejlepší 
správce, a nejlepším z pomáhajících. Není jiné moci ani síly než u Boha, 
Nejvyššího, Mocného.“ Každé z těchto posledních tří slov je opakováno 
třiatřicetkrát tím způsobem, že súfí z počátku vyslovování daného slova protahuje 
na několik vteřin, s přibývajícím počtem opakování je pak naopak zkracuje a ubírá 
na délce mezer mezi pronášením těchto slov. Výsledkem je pak cosi, co lze při 
absenci notového zápisu snad nejvýstižněji popsat přirovnáním k hlasitému 
štěkotu. 

Alláh Hú, Alláh Haqq / Alláh Hú, Alláh Hajj / Alláh Hajj, Já Qajjúm

Postupné, vždy dvanáctinásobné opakování uvedených kombinací.773 Pasáž je 
zakončena formulí: „Bůh nám postačuje a je nejlepším z ochránců, nejlepším 
správcem, a nejlepším z pomáhajících. Není jiné moci ani síly než u Boha, 
Nejvyššího, Mocného.“

Já Hú, Já Hú, Já Dá’im

Trojnásobné opakování.774

Alláh Já Hú, Já Dá’im

Jedenkrát.775

Já Dá’im

Třikrát.

Já Alláh

Jedenkrát.776

Dále stejnou formou...
Halím (Shovívavý), Hafíz (Strážce), Latíf (Laskavý). Ghaffár (Odpouštějící), Sattár 

(Skrývající), Fattáh (Otevírač), Mudžíb (Odpovídající), Muciz (Posilující), Mucín 

(Pomáhající), Wadúd (Milující), Rahman (Milosrdný), Rahím (Slitovný), Hannán 

(Starající se), Mannán (Dobročinný), Dajján (Spravedlivý), Subhán (Nádherný), 

772 ...حي حي حي

773 ال حي ال قيوم ال هو ال حي, حق, ال هو ال

774 يا هو يا هو يا دائم

775 ال يا هو يا دائم

776 يا دائم يا دائم يا دائم يا ال
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Sultán (Nejvyšší vládce), Amán (Zabezpečující), Alláh (Bůh).777 Tato uvedená Boží 
jména jsou spolu s předchozími nejčastěji součástí dhikru. Pokud je však šajch 
patřičně inspirován, může do recitace zahrnout i další.778 Pasáž je zakončena 
formulí: „Bůh nám postačuje a je nejlepším z ochránců, nejlepším správcem, a 
nejlepším z pomáhajících. Není jiné moci ani síly než u Boha, Nejvyššího, 
Mocného.“ Následuje formule: „Bůh se svými anděly žehná Prorokovi, vy kdo 
věříte, modlete se za něho a zdravte s úctou.“779

Salawát (صلةات)

Desetinásobné opakování „Ó Bože sešli požehnání a mír na Muhammada a 
Muhammadovu rodinu.“780

Pán modliteb (سيد الصلة الشريفة الأثورة)

„Nejvznešenějšímu ze všech stvoření, našemu mistru Muhammadovi, nechť Bůh 
požehná a dá mu mír. Nejoblíbenějšímu ze všech stvoření, našemu mistru 
Muhammadovi, nechť Bůh požehná a dá mu mír. Nejdokonalejšímu ze všech 
stvoření, našemu mistru Muhammadovi, nechť Bůh požehná a dá mu mír. 
Požehnání Boží, Jeho andělů, Jeho proroků, Jeho poslů a všeho stvoření 
Muhammadovi a jeho rodině. Nechť mír a milost Boží a Jeho požehnání spočine 
na něm a na nich. Nechť Bůh, Požehnaný a Nejvyšší, je potěšen každým z našich 
mistrů, druhy poslů Božích, a ranými mistry práva, a zbožnými vědci, a 
spravedlivými svatými, a našimi šejchy nejvyšší taríqy Naqšbandíja. Nechť Bůh 
posvětí jejich čisté duše a osvětluje jejich hroby. Nechť nám Bůh dopřeje totéž 
požehnání a odměnu. Chvála Bohu, Pánu lidstva veškerého, al-Fátiha.“781

777 حليم, حفيظ, لطيف, غفار, فتاح, ستار, مجيب, معز, معي, ودود, رحمن, رحيم, حنان, منان, ديان, سبحان, سلطان, أمان, ال

778 Součástí uvedeného výčtu jsou i jména, která nejsou obsažena v tradičním, nejčastěji uváděném seznamu al-asmá’ al-

husná, „krásných Božích jmen“. Viz například The Encyclopaedia of Islam nebo Sheikh Muzaffar (1988): str. 5-30. Pro 
český překlad těchto 99 jmen viz Kropáček, L. (1992): str. 63. Vedle tohoto tradičního seznamu ovšem existují i jiné, 
které obsahují také další jména. Jejich celkový počet pak může přesahovat oněch devadesát devět. To je i případ  
naqšbandíje haqqáníje.

779 إن ال و ملئكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليما

780 اللهم صل على محمد و على آل محمد و سلم

781  عللى أشلرف اللعاملي سليدنلا محلمد اللصلوات. عللى أفلضل اللعاملي سليدنلا محلمد اللصلوات. عللى أكلمل اللعاملي سليدنلا محلمد اللصلوات.

 صلوات ال تعالي و ملئكته و أنبيائه و رسله و جميع خلقه على محمد و على آل محمد, عليه و عليهم السلم و رحمة ال تعالى و بركاته

 و رضلي ال تلبارك و تلعاللى علن سلاداتلنا أصلحاب رسلول ال أجلمعي و علن اللتابلعي بلهم بلإحلسان و علن الئلمة التهلديلن اللاضلي و علن اللعلماء

 اللتقي و علن الوللياء اللصاللي و علن ملشايلخنا فلي اللطريلقة النقشلبنديلة اللعلية, قلدّس ال تلعال أرواحلهم اللزكلية و نلور ال تلعاللى أضلرحلتهم
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Ihdá’ (إهداء)

Jedenkrát „Ó Bože, dej, aby hodnota toho, co jsme četli a světlo z toho, co jsme 
recitovali, mohlo být nabídnuto jako dar duši našeho proroka Muhammada, a 
duším prorokům, a svatým. A zvláště imámovi taríqy a přímluvčímu všeho 
stvořeného, Chwádžovi Baháuddínu an-Naqšbandovi al-Uwajsí al-Buchárímu, a 
našemu ctihodnému učiteli a mistru, sultánu svatých, našemu šejchu cAbdulláhu 
ad-Daghestánímu, a našemu pánu šejchu Muhammadu Názimovi al-Haqqánímu 
Mu’ajjad ad-Dín a všem našim mistrům a spravedlivým, al-Fátiha.“782

Hadra

Slovo hadra znamená doslova „přítomnost“783 a v súfjské terminologii je 
synonymem slova hudúr, které lze přeložit jako „být v přítomnosti [Boha]“.784 

V náboženské praxi nejen haqqáníje se hadrou označuje rituál, který je určitou 
aktivitou nad rámec nezbytných náboženských povinností, tedy zejména 
povinných modliteb a například dhikru. Obecně v sobě tento rituál sdružuje prvky 
právě dhikru a běžných modliteb, zpěv a případnou hru na hudební nástroje, 
tělesný pohyb v kombinaci s deklamací či zpěvem šahády či určitých koránských 
veršů nebo vybraných al-asmá’ al-husná a podobně.785

Podle haqqáníje, a nejen podle ní, je hadra v souladu se sunnou. Fyzický pohyb, 
zpěv nebo také extatické výkřiky, které pramení z euforie vyvolané určitou 
zažívanou náboženskou zkušeností, jsou přípustné. A to i v případě, že by mimo 
takový kontext mohly být vykládány jako porušení zákona. Zde se nabízí příklad 
Tajfúra Abú Jazída al-Bistámího (z. 874), jedné z nejvýznamnějších postav raného 

الباركة و أعاد ال تعالى علينا من بركاتهم و فيوضاتهم دائما و المد ال رب العالي الفاتة

782  الللهم بللغ ثلواب ملا قلرأنلاه و نلور ملا تللونلاه هلديلة و اصللة ملنّاإللى روح نلبينا محلمد (صللى ال علليه و سللم) و إللى أرواح إخلوانله ملن النلبياء و

 اللرسللي و خلدملاء شلرائلعهم و إللى أرواح الئلمة الربلعة و إللى أرواح ملشايلخنا فلي اللطريلقة النقشلبنديلة اللعلية, خلاصلة إللى روح إملام اللطريلقة و

 غلوث اللليقة خلواجله بلهاء اللديلن النقشلبند محلمد الويسلي اللبخاري و إللى حلضرة ملولنلا سللطان الوللياء الشليخ علبد ال اللفائلز اللداغسلتانلي و

إلى مولنا سيدنا الشيخ محمد ناظم القاني مؤيد الدين و إلى سائر ساداتنا و الصدّقي الفاتة

783 K tomuto termínu např. Nicholson, R.A. (tr.) (2000).
784 The Encyclopaedia of Islam, heslo „Hadra“. Významem podobným termínem je ghajba, které znamená „nepřítomnost“, 

případně „nepřítomnost mysli“, jež naznačuje bytí v přítomnosti Boha. Tamtéž: heslo „Ghayba“.
785 Využití hudby, ať už při dhikru nebo hadře, se označuje také termínem samác. To je při běžné modlitbě nepřípustné, 

„užití [samác] u súfíjů obhájil Ghazzálí“. Kropáček, L. (1992): str. 170. Abú Hámid Muhammad al-Ghazzálí (z. 1111) je 
jednou z nejvýznamnějších a dosud velmi vlivných postav islámské ortodoxie.
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perského súfsmu a kromě jiného šestého článku silsily haqqáníje. Jeho 
nejznámější kontroverzní extatické zvolání subhání! (chvála mi!) by mohlo být, a 
také bylo, chápáno jako širk, tedy nepřípustné přidružování k Jedinému Bohu, 
v tomto případě vlastně sebezbožnění. Širk je z pochopitelných důvodů v přísně 
monoteistickém islámu jeden z nejhorších hříchů. Ve výkladech mystiků je však 
zmíněný výrok, případně jemu podobné,786 interpretován jako v zásadě skromný 
výraz vyvanutí vlastní osobnosti (faná’) a zániku v Bohu či splynutí s Bohem. Což 
je také obvykle nejvyšší cíl súfího.787 Pokud jde o rituál hadry, z pozice 
konzervativnějšího ortodoxního sunnity by nicméně mohla zaznít námitka, že zpěv, 
tělesný pohyb a podobně nejsou výsledkem dosaženého extatického stavu, nýbrž 
mu spíše předcházejí, mají jej vyvolat.

Jak už bylo řečeno, hadra u haqqáníje je v určitých ohledech podobná dhikru. 
Významným a na první pohled rozeznatelným rozdílem je zapojení výrazného 
tělesného pohybu v hadře. Oproti dhikru je také mnohem méně formalizovaná. 
Zjednodušeně, smyslem obojího je skrze zaměřenou pozornost věnovanou Bohu 
alespoň pro danou chvíli potlačovat vědomí vlastní osobnosti a vlastně projevit 
Bohu lásku spojenou s bezvýhradnou úctou a důvěrou. Hadře vždy předchází 
standardní modlitba, případně navazuje na jiný rituál, kterým může být například 
získávání baraky skrze kontakt s relikvií proroka Muhammada. Tento rituál bude 
níže popsán. Texty nebo formule, které se recitují, či lépe řečeno zpívají při hadře, 
jsou velmi často šaháda (lá iláha illá ‘lláh wa Muhammadun rasúlu ‘lláh), dále 
některá vybraná jména z al-asmá’ al-husná’ (krásná Boží jména), zejména qajjúm, 
hajj, haqq, hú. Účastníci stojí, když to prostor dovoluje, zpravidla v kruhu okolo 
svého šajcha. Ten jednak svým příkladem povzbuzuje v cvičení ostatní, jednak 
určuje, která slova budou pronášena a po jakou dobu. Zpěv se kombinuje 
s tělesným pohybem následujícím způsobem. V případě lá iláha illá ‘lláh se na 
slabiku lá účastník uklání, paže se téměř dotýkají mezi zápěstím a lokty, ruce se při 
předklonu ocitají pod koleny. Na slabiku lá ve slově iláha je již opět vzpřímen, 
dotýkající se ruce sevřené v pěst se při tom přikládají na hruď. V této fázi pohybu 
bývá také často zvrácena hlava s pohledem zaměřeným směrem nahoru. Na další 
slovo illá je již opět v předklonu, aby se vzápětí se slovem ‘lláh znovu napřímil. 
Začíná se ve volném tempu, které se postupně zrychluje, někdy takovým 

786 Podobně slavným výrokem, či lépe výkřikem je Aná al-Haqq! (Já jsem Pravda-Bůh), jehož autorem byl podobně 
proslulý raný mystik Ibn Mansúr al-Halládž (z. 922). Stěžejní a nepochybně nepřekonatelnou prací o této postavě a jeho 
učení je Massignon, L. (1986) [1922].

787 Kropáček, L. (2008): str. 64-9; Knysh, A. (2000): str. 68-82; Nicholson, R.A. (1925).
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způsobem, že je pro méně tělesně zdatného účastníka rituálu velmi nesnadné toto 
tempo dodržet. Během cvičení místy nastává čas na kratší oddech, v okamžicích, 
kdy se mění pronášená slova. Místy také účastníci zvolávají chvalořečné formule, 
zejména subhánalláh. Zmíněné předklánění může při návratu do vzpřímeného 
postoje přecházet až do výskoků. Zúčastnění se rovněž někdy, stojíce v kruhu, drží 
vzájemně za ruce.

Hadře jsem byl vícekrát přítomen, ve Španělsku a na Kypru. Zkušenosti se 
v některých ohledech liší. V Madridu, kde si místní komunita pronajímá různé 
prostory, protože nemá vlastní modlitebnu, jsem zažil hadru v taoistickém centru. 
Šlo o místnost 4 x 10 metrů, kde se sešlo na třicet lidí. I vzhledem k tomu, že byl 
srpen, bylo brzy v místnosti velké horko.788 Klimatizace po půlhodině vypověděla 
službu, což šajch Mahmúd s nadsázkou interpretoval tak, že technika nevydržela 
sílu duchovní energie, kterou shromáždění vyprodukovalo. Na účastnících 
nicméně nebylo patrné, na rozdíl ode mě, že by je nedostatek čerstvého vzduchu 
výrazněji limitoval. Muži i ženy, tvořící jeden kruh okolo šajcha Mahmúda, bez 
nějakých patrných potíží intenzivně prožili celý hodinový rituál, se zanícením a 
velmi hlasitě pronášeli patřičná slova. Na rozdíl ode mě se také, alespoň se to tak 
jevilo, každý snažil soustředit jen sám na sebe, jedinou výjimkou byl přirozeně 
šajch Mahmúd, který se střídavě povzbudivě obracel na jednotlivé účastníky. 
Stejně jako před hadrou, i po jejím skončení zúčastnění setrvali v družných 
hovorech, přičemž ženy nic nenutilo držet se stranou. Nejprve šajch Mahmúd 
pronesl závěrečnou řeč, která se primárně týkala významu dhikru, hadry a dalších 
praktik súfího a zmínil také důležitost šajcha Názima pro každého z nich, zdůraznil 
nutnost bezvýhradného respektu, který mu musí každý súfí projevovat. Kladl 
účastníkům dotazy ohledně jejich spirituálních i „běžných“ životních zkušeností a 
odpovídal na menší množství dotazů. Z pochopitelných důvodů jsem se stal i já na 
čas centrem pozornosti. Pokud jde o národnost účastníků, až na šajcha Mahmúda, 
který pochází z Libye, byli všichni Španělé. Byl mezi nimi například i rodilý 
Madriďan cAbdussamad, který v rámci nakladatelství Manuscritos vydává v kolekci 
Baraka-Sufsmo Vivo publikace týkající se naqšbandíje.789

Hadra, kterou jsem mohl pozorovat v Lefke, se v několika málo ohledech lišila.790 

Zásadním rozdílem je segregace pohlaví, která zde platí i pro všechny ostatní 

788 1. 8. 2008.
789 Viz www.editorialmanuscritos.com
790 Červenec 2009.
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rituály. Ženám zde náleží druhé patro modlitebny, ze kterého je mašrabíjí omezený 
výhled na dolní prostor před mihrábem. Druhým pozorovaným rozdílem byla jistá 
nejednotnost v zanícení, v projevování případných emocí i v samotné aktivitě 
během hadry. Někteří přítomní ze zpravidla padesáti až šedesáti zúčastněných 
zdaleka cvičení neodevzdávali vše, pohyby prováděli spíše symbolicky a bylo 
zřejmé, že pro ně v danou chvíli tato praktika nemá potřebný význam. Dva 
z účastníků, se kterými jsem na toto téma hovořil, prohlásili, že ne vždy se cítí být 
zcela duševně připraveni k hadře, která tím pak vlastně pozbývá smyslu. Vedle toho 
lze předpokládat, že účinky rituálu se mohou zvyšovat ve skupině lidí, kteří se lépe 
a déle znají. To v místních podmínkách, kam většina súfíjů přijíždí na kratší dobu 
dvou tří týdnů není možné. Při svém pobytu jsem navíc napočítal přes patnáct 
národností návštěvníků. Je ovšem třeba dodat, že uvedenou vlažnost některých 
účastníků hadry nebylo rozhodně možné pozorovat v případě, že se jí účastnil také 
šajch Názim. Tomu stačilo pouhé, a vzhledem k jeho věku pochopitelné pouhé 
naznačování příslušných pohybů, aby se z přítomné společnosti stalo jedno 
skákající a řvoucí, víceméně synchronizované tělo.

 
„Rituál Muhammadova vousu“, Lefke.
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Hadra, Lefke.
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Kvalitu hadry, alespoň co do vnějšího dojmu, může dále ovlivnit dění, které jí 
předchází. Velmi intenzivní hadra následovala v Lefke po jiném rituálu, výše 
zmíněnému získávání baraky (požehnání) skrze kontakt s relikvií proroka 
Muhammada, v tomto případě s jeho vousem.791 Šlo o pozoruhodnou událost, 
proto si ji zde dovolím uvést. Po noční modlitbě salát al-cišá’ dorazil do modlitebny 
z přilehlého Názimova domu šajch Hišám v doprovodu několika lidí, z nichž jeden 
nesl na hlavě jakýsi úhledně složený plátěný balík. Na výzvu šajcha Hišáma začali 
zúčastnění typickým způsobem prozpěvovat salawát,792 po jisté chvíli byl balík 
položen na menší vyvýšený stolek a šajch Hišám se jej jal otevírat. Byl evidentně 
složen určitým pevně stanoveným způsobem, což dotyčným přineslo problémy při 
jeho opětovném zabalování, kdy se nějaký čas nemohli shodnout na tom, který 
záhyb má předcházet kterému. Po rozbalení se ukázal skleněný váleček o 
rozměrech zhruba 1 x 4 centimetry, uvnitř něhož byl upevněn údajný 
Muhammadův vous.793 Šajch Hišám poklekl, váleček uchopil oběma rukama mezi 
palce a ukazováky, lokty přitom opřel o stolek. Lidé, kterých bylo mezi sedmdesáti 
a osmdesáti včetně dětí (chlapců), postupně přistupovali k šajchovi a líbali 
schránku, dotýkali se jí čelem, očima, tvářemi a bradou, někteří i opakovaně. 
Kyperský Turek Ahmet, jedna z důležitých postav dergy, vlastně správce či 
koordinátor aktivit, kromě otírání potu z čela šajcha Hišáma průběžně vonným 
olejem potíral jeho ruce, kterých se všichni drželi při kontaktu se schránkou. 
Olejem také pomazával samotnou schránku. Shromáždění neustále prozpěvovalo 
salawát.

Díky této situaci, ve které jsem se ocitl, jsem si mohl uvědomit moc, se kterou 
rituál působí či může působit na psychiku účastníků nebo také posilovat 
v durkheimovském smyslu vědomí sounáležitosti a solidaritu v rámci 
společenství.794 Bez ohledu na sympatie, které k některým haqqáníjům chovám a 
jisté empatii, které jsem směrem k súfíjům a muslimům obecně schopen, jsem měl 
zpočátku tendenci nahlížet popisované konání jako poněkud dětinské divadlo. 
Významně jsem pochyboval o autenticitě onoho vousu, o spirituálním významu 

791 18.7.2009, Lefke.
792 Salawát jsou v kontextu haqqáníje obecně modlitby za Proroka. V tomto případě šlo o slova velmi často používaná při 

dhikru, modlitbách a podobně: Alláhumma salli calá Muhammadin wa calá áli Muhammadin wa sallim.
793 Na různých místech islámského světa v různých institucích jsou uchovávány různé relikvie spojené s postavou Proroka. 

Jen jeho údajných vousů má být dochovaných několik desítek. Více k problematice relikvií proroka Muhammada  např. 
Wheeler, B. (2006), str. 71-98.

794 Durkheim, É. (2002).
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celého aktu a podobně. Pak jsem byl ovšem několika přítomnými přesvědčen, 
abych se také postavil do fronty. Jen stěží se dalo odmítnout, podle názoru 
pobízejících by bylo ne snad troufalé, ale rozhodně hloupé odmítat v danou chvíli 
dostupnou baraku, tedy jistý druh požehnání, které zpřístupňuje symbolický 
kontakt s ideálním člověkem, Muhammadem. Přičemž tomuto obohacení neměl 
být na překážku fakt, že nejsem muslim, jak jsem v danou chvíli zdůrazňoval. 
V okamžiku, kdy jsem se stal aktivním aktérem rituálu, se začal můj náhled na něj 
proměňovat. Jak jsem postupoval v řadě směrem k posvátnému předmětu, začal 
jsem pociťovat nervozitu a jakousi rozechvělost. Blížící se chvíle kontaktu s relikvií 
nabývala na důležitosti, byť jsem samozřejmě nemohl očekávat žádné konkrétní 
efekty nadcházejícího aktu. V okamžiku styku se schránkou jsem pak již byl 
naplno pohlcen děním a s jistou nadsázkou řečeno bych byl posléze ochoten 
přitakat tvrzení, že skrze posvátný předmět je možné dotknout se Prorokem 
zprostředkovávané duchovní energie. Několik minut jsem potřeboval k tomu, 
abych se probudil z jakéhosi poblouznění a mohl střízlivěji uvažovat nad celým 
rituálem. Uvědomil jsem si, že mi v průběhu obřadu bylo již lhostejné, zda ono 
vlákno ve schráně je autentickou relikvií. Naqšbandíjové, se kterými jsem o tom 
hovořil, si ovšem tuto autenticitu zpochybňovat nedovolili. Podstatný byl však 
samozřejmě symbolický význam, který s sebou zposvátnělý předmět nese. Bez 
ohledu na možný spirituální efekt byl prostředkem potvrzení identifkace věřícího 
jako člena úžeji vymezeného společenství i obecněji jako člena celé muslimské 
obce. I já jako pouhý návštěvník bez hlubších sociálních a náboženských vazeb 
jsem jistou dobu bezprostředně po skončení rituálu cítil větší sounáležitost se 
zúčastněným společenstvím.

Popisovaného rituálu se v prostorách modlitebny zúčastnili pouze muži. Ženy a 
dívky prodělaly totéž v domě šajcha Názima, kde mnohé z nich při pobytu v Lefke 
bydlí a kam byla také po opětovném zabalení do plátna schránka s vousem 
odnesena. Po odnesení schránky se přítomní přibližně patnáct minut modlili 
salawát, než se jich šajch Hišám zeptal, zda jsou připraveni ještě na výše 
popisovanou hadru. Ozvalo se hromové „yes“ a následovala velmi intenzivní a 
zřejmě pod dojmem předchozího nevšedního zážitku i velmi nadšená 
dvacetiminutová hadra. Na tomto místě je možné ještě dodat, že některým druhům 
rituálů rozhodně neprospívá častější opakování, jinými slovy ztrácejí pak výše 
popisovaný účinek. Tak tomu bylo v případě „Muhammadova vousu“, kdy se rituál 
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opakoval hned následující den.795 Bylo mi vysvětleno, že relikvie byla na krátký čas 
zapůjčena z Turecka796 a bylo tedy třeba její přítomnosti v Lefke náležitě využít. 
Atmosféra během rituálu byla citelně vlažnější, někteří přítomní se dokonce 
k opakování rituálu vůbec neodhodlali. Španělský novinář Javier mi sdělil, že 
podruhé se již účastnit nebude, že si alespoň může říkat, že jedenkrát v životě 
políbil Muhammadův vous. Bylo zřejmé, že se brání zevšednění takového zážitku. 
Některým přítomným, jako například cAbdulhajjovi ze Slovenska, však byla 
motivací k opakování rituálu i představa, že se dotýkají předmětu, který byl v nebi. 
Prorok Muhammad měl totiž podle tradice v roce 621 podniknout noční cestu do 
Jeruzaléma (isrá’) a výstup do nebe (micrádž).797

795 19.7.2009, Lefke.
796 Bohužel jsem již nestihl zjistit, kterou institucí, případně člověkem. Vlastnictvím Muhammadova vousu se v Turecku 

pyšní například muzeum Topkapi či muzeum mevlany Rúmího v Konyi, které by mohlo teoreticky přicházet v úvahu. 
Avšak vzhledem k tomu, že se tento rituál opakuje v rámci taríqy ne zcela výjimečně, je také možné předpokládat, že je 
daný předmět v jejím trvalém vlastnictví.

797 Někteří muslimové věří, že šlo o skutečně fyzickou cestu, jiní ji chápou metaforicky. Exegetická, hagiografcká a 
teologická literatura na toto téma se v prvé řadě odkazuje na verše ze súry Noční cesta (17: 1, 95). Má nepříliš pokorná,  
ovšem cílená poznámka, že si od té doby mohl Prorok vous několikrát zastřihnout, nebyla cAbdulhajjem 
z pochopitelných důvodů brána v potaz. Jde v prvé řadě o symbol, na skutečné autenticitě předmětu vlastně nezáleží.
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Duchovní principy, procesy a techniky haqqáníje

Následující kapitoly se budou zabývat rozborem dalších podstatných elementů, 
které jsou součástí duchovní nauky mystické cesty haqqáníje. V tomto případě již 
nejde o rituály, tedy o více či méně formalizované soubory kroků určených 
k pravidelnému vykonávání jistým způsobem, ale o skupinu principů a technik či 
metod, jejichž uplatňování či přítomnost v rituálu je předpokladem jeho 
efektivního vykonávání, případně jeho výsledkem. V rámci celé metodologie 
mystické cesty lze samozřejmě identifkovat množství dalších konceptů, z nichž 
některé jsou v následujícím textu letmo zmíněny. Aktuální výběr odráží důležitost, 
kterou níže analyzovaným prvkům metodologie přikládají jak autority řádu, tak 
jeho běžní členové.

Šaríca

Slovo šaríca, které mělo mimo islámský kontext původně význam „bezpečné cesty 
k vodnímu zdroji“,798 dnes samozřejmě především představuje Boží zákon či řád 
zhmotněný v systému islámského práva, jehož jednotlivé normy jsou čerpány a 
odvozovány ze dvou základních zdrojů, Koránu a sunny. Islámská právní věda 
(fqh), za použití různých nástrojů (primárně qijás a idžmác)799 formalizuje a 
aktualizuje tento Boží zákon, v němž se spojují požadavky na věřícího z čistě 
náboženské oblasti s normami regulujícími vztahy mezi lidmi, vztahy obchodní, 
rodinné a podobně.800 V kontextu súfsmu neztratil původní význam slova šaríca 

jako cesty nikdy na své aktuálnosti. Boží zákon představuje jedinou správnou cestu 
pro věřícího, až na jisté výjimky jej také súfíjové tradičně chápou jako nezbytný 
výchozí bod na poněkud delší mystické cestě.

Zatímco následující články duchovní nauky haqqáníje uvedené v této kapitole lze 
skutečně označit dílem za duchovní principy, dílem za konkrétní techniky, šaríca se 
798 Kropáček, L. (1992): str. 118.
799 Deduktivní analogie a souhlasný názor kvalifkovaných autorit, duchovních (culamá) či právníků (fuqahá).
800 Vzhledem k tomu, že je nejvyšším legislativcem Bůh, neexistují v tomto právním systému normy, které bychom mohli 

nazvat nenáboženskými. Do oblasti náboženství patří jak normy refektující vztah věřícího k Bohu (cibádát), tak normy 
upravující společenský pořádek (mucámalát).
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z takového vymezení vymyká. Na začátku kapitoly ji však uvádím proto, že 
v případě naqšbandíje haqqáníje jde o zásadní rámec, v němž jsou teoreticky 
vymezeny ostatní prvky nauky a ve kterém jsou také realizovány. Tento vztah bývá 
vyjádřen známou triádou odpovídající třem základním postupným stavům 
poznání: šaríca (islámské právo), taríqa (specifcká mystická cesta), haqíqa (pravé 
poznání, skutečnost).801 Al-Qušajrí, který formuloval množství různých termínů 
vztahujících se k tasawwufu, formuloval vztah mezi šarícou (Zákon) a haqíqou 

(Skutečnost) takto:

Šaríca je zaměřena na dodržování vnějších projevů náboženství, zatímco haqíqa se týká 
vnitřních vizí Božské síly. Každý obřad, jehož součástí není vědomí Skutečnosti, je 
bezcenný a každé vědomí Skutečnosti nekontrolované Zákonem je neúplné. Zákon 
existuje, aby usměrňoval lidstvo, zatímco Skutečnost nás vede k uvědomění si povahy 
Boha. Zákon existuje ke službě Bohu, zatímco Skutečnost existuje pro rozjímání nad 
Ním. Zákon existuje, abychom byli poslušni tomu, co On přikázal, zatímco Skutečnost 
zahrnuje dosvědčování a porozumění pořádku, který On stanovil: jedno je vnější, 
druhé vnitřní. Slyšel jsem říkat učeného Abú cAlího ad-Daqqáqa říkat, „Fráze ijjáka 

nacbudu slouží k udržování Zákona, zatímco ijjáka nastacín slouží k dosvědčování 
Skutečnosti.“802 Vězte, že Zákon je Skutečnost, protože jej Bůh nařídil, a že Skutečnost 
je také Zákonem, protože je poznáním Boha, taktéž Jím nařízeným.803

Zmíněný vztah mezi šarcíou, taríqou a haqíqou defnovalo mnoho autorů, velmi 
obrazné přirovnání nabídl Ahmad b. cAbdurrahmán ar-Rutbí: „Šarcía je kořen, 
taríqa je větev a haqíqa je ovoce. Nemůžeš očekávat, že nalezneš ovoce, pokud 
chybí kořen a větev, a větev nemůže existovat bez kořene. Ten, kdo lpí na šaríce a 
nenásleduje Cestu, je zkažený. Ten, kdo následuje Cestu a nelpí na šarcíe, je 
heretik.“804 Tento přístup byl ve středověkých i novověkých taríqách běžný a 
naqšbandíja nebyla výjimkou. Buehler podotýká, že „Naqšbandíjové ontologicky 
podřizují jak mystickou cestu, tak poznání Skutečnosti úplnému naplňování 
šarcíy“.805 Odráží se zde, jak dodává Buehler, podstata „sunnitského kréda“ 
naqšbandíje. To spočívá v konstatování, že Prorok je z povahy věci bližší Bohu, než 
může být jakýkoli ne-prorok, jehož blízkost Bohu je jen relativní. I dokonalí 
šajchové budou vždy ontologicky odlišní od proroků, jejich rolí je usilování o 
801 Knysh, A. (2000): str. 199. K pohledu Sirhindího na tuto trojčlenku viz Ansari, M.A. (1997): str- 221-227.
802 Jde o dvě části pátého verše první koránské súry, Fátihy. V překladu „Tebe uctíváme a Tebe o pomoc žádáme.“ (1: 5).
803 Trimingham, J. S. (1971): str. 142. Trimingham zde cituje z al-Qušajrího Risály: Qushairī, Abu ‘l-Qāsim (A.H. 1319): ar-

Risálat al-Qušajríja. Cairo, str. 43.
804 Tamtéž: str. 159.
805 Buehler, A. (1998): str. 117.
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následování Cesty Proroka po vzoru jeho druhů.806 Tento přístup rezonuje také ve 
výkladech současné haqqáníje.

Důležitou roli ve formulování tohoto přístupu měl Ahmad Sirhindí (1564-1624), 
pětadvacátý šajch silsily naqšbandíje a zakladatel větve mudžaddidíja. Jeho práce 
dodnes ovlivňuje jak teorii duchovní nauky naqšbandíje, tak její praxi. Cílevědomě 
pracoval na systematizaci terminologie, na popisu struktury specifckého 
postupného duchovního poznání, na instrukcích k jednotlivým metodám 
kontemplace a podobně.807 Zdůrazňoval snahu o dodržování prorockého vzoru, 
který má být spolu se šarícou základem náboženské praxe. Protože se „spirituální 
perfekce manifestuje v materiálním světě“, jehož běh je upravován právě Božím 
Zákonem, je třeba se jím striktně řídit.808 Člověk, který se vrátí z dočasného pobytu 
v „oceánu poznání“, se nemůže zříci pravidel, která řídí tento svět (dunjá). Sirhindí 
se v rámci svého důrazu kladeného na dodržování šarícy teoreticky vymezoval vůči 
různým, z jeho pohledu mylným či až heretickým konceptům. Rozhodně 
nejznámějším mystickým konceptem, ke kterému zaujal kritické stanovisko, byl 
Ibn cArabího wahdat al-wudžúd (jednota bytí).809 Proti němu stavěl o něco 
ortodoxnější koncept wahdat aš-šuhúd (jednota dosvědčování).810 V tom měl podle 
Trimingama navazovat na dílo Ruknuddína as-Simnáního (z. 1336), významného 
člena středoasijské taríqy kubrawíja, který proslul podobným důrazem na 
dodržování šarícy a vůči nejen zmíněnému Ibn cArabího konceptu se měl vymezit 
slovy „svět je refexe, ne emanace“.811 Vztah mezi oněma dvěma koncepty, jakož i 
postoj Sirhindího k nim, nicméně není čistě antagonistický a jsou si v některých 
aspektech dokonce velmi podobné, jak poznamenává Schimmelová.812

Po této malé odbočce, ještě než se dostaneme ke konkrétnímu výkladu vztahu 
šarícy a mystické cesty u haqqáníje, zmíním ještě jeden aspekt výše zmíněného 
trvání na naplňování Božího Zákona. Badatelé musí konstatovat, že naqšbandíja 
nikdy nestála, alespoň ne v pozdním novověku, mimo politické dění. Její členové a 

806 Buehler, A. (1998): str. 117.
807 Zejména Ansari, M.A. (1997) nebo Ter Haar, J.G.J. (1992). Sirhindí formuloval dvacet pět různých forem kontemplace.  

Jejich přehled s krátkými výklady nabízí Buehler, A. (1998): str. 241-48.
808 Buehler, A. (1998): str. 100.
809 Koncept bývá tradičně spojován s Ibn cArabím, jak však podotýká Ostřanský, samotné spojení wahdat al-wudžúd se v 

jeho dílech neobjevuje. Pracovali s ním jeho početní žáci. Ostřanský, B. (2004): str. 59. Stručný přehled Ibn cArabího 
myšlenkového systému nabízí v češtině Kropáček, L. (2008): str. 83-91.

810 Viz například Faruqi, B.A. (1940); Faruqi, B.A. (1952). Především pak Ansari, M.A. (1997): zejména str. 101-118 a 249-316.
811 Trimingham, J. S. (1971): str. 57-58.
812 Schimmel, A. (1975): str. 368.
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zejména vrcholní reprezentanti, šajchové, často zasahovali do dění v dané místní 
politice, navazovali někdy i těsné styky či komunikaci s vládci, guvernéry a 
podobně. Sám Ahmad Sirhindí formou otevřených dopisů adresovaných 
úředníkům mughalského dvora za vlády Akbara a posléze Džahángíra propagoval 
jisté náboženské ideje813 v souladu se svou snahou o náboženskou reformu, jejíž 
podstatou byla výzva k uplatňování šarícy. Jako velice politicky aktivní reformátor 
proslul i Chálid al-Baghdádí (1779-1827), jednatřicátý člen silsily, působící 
v Damašku, který se snažil do řad taríqy přivábit různé zástupce osmanské moci.814 

Weismann tvrdí, že politická moc, kterou se naqšbandíja snažila získat a rozšiřovat, 
byla vnímána jako „prostředek ke zlepšení státu a obecně ummy“, jako cesta 
k navrácení představitelů moci „na přímou stezku šarícy.“815 Stejné motivace i praxi 
potvrzuje Le Gall, pokud jde o naqšbandíju v raném osmanském období, a hovoří 
o „aktivismu ve jménu sunnitské ortodoxie.816 Jak podotýká Schimmelová, členové 
naqšbandíje zřejmě tradičně považovali za svou povinnost vzdělávat ve věcech 
náboženství vládnoucí třídy.817 Nakonec v rámci šarícy není problém nalézt 
argumenty pro takové aktivity. Koránský princip hisby (ověření, kontrola) požaduje 
po muslimech, aby v rámci svých možností přispívali k nápravám nepravostí ve 
společnosti a nabádali ostatní souvěrce ke správnému jednání podle šarícy. Úplné, 
všeobecné zanedbání této povinnosti by podle Ghazzálího přineslo kolaps 
náboženství a rozšíření korupce a džáhilíje (ignorance).818 Ani současné odnože 
naqšbandíje nejsou apolitické, což rozhodně platí pro haqqáníji. Zejména její 
chalífa v USA šajch Hišám Kabbání v tomto směru nezahálí. Kontroverzi 
například vyvolal svým vystoupením na téma islámského extremismu na 
konferenci „The Evolution of Extremism“ pořádané v roce 1999 ministerstvem 
zahraničních věcí ve Washingtonu.819 Dává si také záležet na tom, aby se setkával 

813 Tamtéž: str. 367. Takovou praxi lze pozorovat i ve dvacátém století. Jako příklad se nabízí dopis kritizující stav  
společnosti a soudobou vládu s názvem al-islám aw at-túfán (Islám nebo potopa) adresovaný marockému králi Hasanovi 
II. v roce 1974 cAbdussalámem Jásínem, lídrem částečně mystické organizace al-cadl wa al-ihsán (Spravedlnost a 
dobročinnost).

814 Aktivitu Chálida al-Baghdádího, jakož i politické působení taríqy v osmanském Damašku mapuje Weismann, I. (2001): 
zvláště str. 46-56.

815 Tamtéž: str. 54.
816 Le Gall, D. (2005): str. 137-138.
817 Schimmel, A. (1975): str. 368.
818 Kamali, M.H. (1997): str. 28. V hisbě jde vlastně o uplatňování koránské výzvy k „přikazování dobrého a odsuzování 

zavrženíhodného.“ (3: 104)
819 Konference se konala 7.1.1999. Kabbání na ní prohlásil, že 80% amerických mešit je zasaženo extremismem,  

ztotožňovaným s wahhábismem. Kritici obviňují Kabbáního, že se kvůli snaze o zviditelnění chápe „laciných“ témat. 
K ohlasům na Kabbáního vystoupení například Curtiss, R.H. (1999).
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s důležitými postavami světové politiky. Lze na tomto místě ještě s Houranim 
dodat, že jeden z důvodů, proč mohl mít pozdně novověký apel naqšbandíje na 
návrat k šaríce a k sunně (prorockému vzoru) takový úspěch spojený s velkým 
rozmachem taríqy, bylo soudobé „zmatení muslimů“ ve věcech víry ovlivňovaných 
nejrůznějšími heterodoxními vlivy, šícitskými učeními820 a podobně. Naqšbandíja 
nabídla řešení v podobě obnoveného důrazu na tradici v kombinaci s určitými 
moderními metodami interpretace.821

Nyní přikročím k analýze významu, jaký má šaríca pro současnou haqqáníji, jakou 
pozici zaujímá v celé metodologii duchovní nauky či mystické cesty. Jak již bylo 
výše řečeno, šaríca představuje celý Božský řád, morální zákon, je východiskem i 
výsledkem morální flozofe, etiky. V učení haqqáníje je šaríca ztotožňována se 
samotným islámem, který představuje první ze tří pilířů náboženství (islám, ímán, 
ihsán).822 Šaríca v tomto obecnějším kontextu představuje vlastně praktickou, vnější 
stránku náboženství, manifestovanou v modlitbách, požadovaných skutcích, 
v plnění povinností vyplývajících ze Zákona. Její obsah se vztahuje primárně 
k fyzickému tělu a k obci věřících (umma).823 Její naplňování má tedy i zřejmou 
společenskou funkci. Požadavky předepsané šarícou jsou požadovány od všech 
muslimů. Věda, která ji interpretuje, rozpracovává, se nazývá fqh (islámská právní 
věda). Žák si nicméně musí uvědomovat rozdíl mezi Zákonem a Cestou. Cesta je 
„odhodláním“ následovat sunnu Prorokovu, za pomoci šajcha ji správně svým 
jednáním naplňovat a porozumět jejím skrytým, vnitřním významům.

Ve specifčtějším významu již šaríca představuje jeden ze tří pilířů samotné 
duchovní cesty haqqáníje (šaríca, dhikr, rábita). Zřejmě proto, že je systém 
islámského práva potenciálně konfiktním polem různých právních škol a autorit, 
nauka haqqáníje klade důraz především na ty nejstabilnější prvky jeho dílčí 
kategorie cibádát, na takzvané pilíře islámu: tawhíd reprezentovaný šahádou, 
modlitbu (salát), půst (sawm), pouť (hadždž) a almužnu (zakát).824 V kontextu vlastní 

820 Vztahu šícy a súfsmu se na několika stranách věnuje Trimingham, J. S. (1971): str. 133-137. Staví mezi tyto dvě nauky 
z různých důvodů poměrně ostré dělítko. Jedním z těchto důvodů je údajně fakt, že (z hlediska komunity) pro súfíje je 
základním východiskem šaríca, pro šícity pak víra v imáma. Domnívám se, že alespoň pokud jde o haqqáníji, zejména 
díky atributům Velkého šajcha (autorita díky genealogii jdoucí k Prorokovi, neomylnost apod.), se zmíněná hranice do 
jisté míry stírá. 

821 Hourani, A. (1972): str. 101.
822 Náboženství, víra, perfekce věřícího. K vzájemnému vztahu a významu těchto pilířů i dalších podstatných prvků celé 

nauky se vyjadřuji ještě v následující kapitole Shrnutí metodologie mystické cesty haqqáníje.
823 Kabbani, H.M. (2004b): str. 63.
824 Z důvodů, které vyplývají ze samotné povahy zakátu zakotveného ve fqhu, operuje haqqáníja v oblasti dobročinnosti 

výhradně, alespoň pokud vím, s pojmem sadaqa. Sadaqa, byť může jít i o synonymní výraz k povinnému zakátu, 
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specifcké duchovní cesty komentuje důležitost a prospěšnost chování podle 
požadavků, které z těchto pilířů vyplývají. Kromě jiného jejich naplňováním 
nekompromisně podmiňuje případný další duchovní rozvoj v rámci taríqy. Je zde 
ovšem také zahrnuto správné morální chování (adab) a následování sunny, 
prorockého vzoru stanoveného Muhammadem.

Z pochopitelných důvodů je zvláštní pozornost mezi tzv. pilíři islámu (arkán ad-

dín) věnována modlitbě, neboť „pro ty, kdož touží po vyšších zastaveních a 
pozdvižených úrovních, dodržování modlitby je klíčem.“825 Źák by se však kromě 
pěti povinných denních modliteb měl podle vzoru svého šajcha zaměřit, pokud je 
vykonává svědomitě a správně, i na dodatečné dobrovolné modlitby.826 Jejich efekt 
je ovšem podmíněn plněním běžných povinností. Haqqáníja staví na pevném 
principu „následování kroků Proroka“, čímž se rozumí napodobování jím 
stanového vzoru zachyceným v sunně. To má také údajně prokazovat kvalitu řádu 
ve srovnání s jinými taríqami. Trvání na následování prorockého vzoru, jenž je 
součástí šarícy, je založeno na víře v duchovní nadřazenost Proroka (wirathat al-

nubuwwa) nad walím (al-wilájat al-kubrá) a v nadřazenost náboženských povinností 
zahrnutých v šaríce nad dodatečnými duchovními aktivitami či cvičeními (adab či 
wird).827

I v této doméně se výrazně projevuje zásadní role šajcha. Bez jím zaměřené cílené 
pozornosti, kterou v rámci vazeb suhba nebo rábita žákovi věnuje, sice žák 
formálně plní stanovené požadavky, není ovšem plně schopen porozumět smyslu 
jednotlivých kroků, které plnění provázejí. V důsledku pak taková náboženská 
praxe postrádá vyšší smysl, nemůže být základem pro postoupení do vyšších sfér 
poznání. Trvání na této podmínce však má, či alespoň podle mých výzkumů může 
mít, kontraproduktivní účinky. Z rozhovorů s informátory, kteří ovšem všichni 
deklarovali status začátečníků (mubtadi’), jsem nabyl přesvědčení, že si sice 
uvědomují důležitost šarícy, některým jejím náležitostem nicméně nevěnují 
předpokládanou pozornost. Samozřejmě se to netýká základních rituálů, modliteb, 
hadždže, po jehož uskutečnění (i opakovaném) toužili bez výjimky všichni 
dotazovaní, a podobně. V extrémních případech, viděno ortodoxní optikou, 
dochází k porušování i natolik přímočarých a velmi dobře známých požadavků 

představuje již tradičně dobrovolnou almužnu (sadaqat at-tatawwuc, sadaqat an-naf), jíž věřící rozmnožuje své dobré 
skutky.

825 Kabbani, H.M. (2004b): str. 166.
826 Viz kapitola Modlitba.
827 Vidich, A. (2000): str. 563.
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přinejmenším implicitně vyjádřených v samotném Koránu, jako je zákaz požívání 
alkoholických nápojů, předmanželský sex a další.828 Jde tedy o určitý selektivní 
přístup k naplňování šarícy, jenž může mít základ tu v nevědomosti, častěji však 
spíše v pohodlnosti či v nedostatku disciplíny. K podobnému závěru došel také 
Vidich.829 Osobně však nemohu říci, zda je tento přístup zásadně na závadu, 
pokud jde o budoucí rozvoj žáka a jeho postup směrem ke specifcké náboženské 
zkušenosti (macrifa). Totiž porušování šarícy pokročilými žáky taríqy (mustacidd, 
muríd) se v zásadě nepředpokládá a já osobně jej nemohu v žádném případě 
doložit. Následkem by v danou chvíli samozřejmě bylo zrušení aktuálně dosažené 
úrovně, zastavení na mystické cestě. U začátečníků je situace jiná. Snad i kvůli 
snaze neodradit nové zájemce o taríqu na ně není, alespoň zpočátku, vyvíjen žádný 
zvláštní tlak, pokud jde o „vnější stránku náboženství“. Je na nováčkovi, zda se 
bude s ostatními modlit ranní modlitbu faždr nebo se dostaví až na zuhr, či se 
snad zúčastní až večerního dhikru.830 Evidentně se předpokládá, že díky vzoru 
přátel, lokálních šajchů či zejména samotného šajcha Názima, bude postupně nový 
žák plnit stále více povinností, ve kterých nalezne postupně smysl. Většina mých 
informátorů, dnes zanícených a relativně disciplinovaných súfíjů, mi popsala jako 
běžný právě takový scénář. Vycházeli přitom nejčastěji z vlastní zkušenosti.

Rábita

Rábita, doslova vazba nebo spojení, je relativně složitý pojem. Jde o určitý rámec, 
speciální vazbu mezi šajchem a žákem, v rámci které je projevována „nadpřirozená 
moc“ šajcha.831 Tato moc spočívá především v přenosu Božské energie (fajd), 
případně specifckého poznání. Tento proces přenosu se může nazývat 

828 Při mém pobytu v kyperském Lefke vzbudilo značné pohoršení mezi členy taríqy počínání jistého mladíka z  Finska, 
který navzdory svému ostentativnímu „muslimskému“ vystupování (v perspektivě taríqy prohřešek v podobě 
domýšlivosti, okázalosti) neváhal v noci v místním hotelu o tenkých stěnách, určeném primárně pro návštěvníky šajcha 
Názima, souložit se svou přes den pečlivě hidžábem zahalenou přítelkyní (nikoli manželkou), se kterou jinak před 
ostatními lidmi komunikoval v podstatě jen posuňky. Jeden z pákistánských obyvatel sousedících pokojů to na druhý 
den komentoval slovy: „Hlavně, že mě kritizoval za to, že piju Coca-colu. A neví, že se ženou může spát až po svatbě.“ (v  
téže perspektivě podobně těžký hřích v podobě pomlouvání bratra ve víře).

829 Vidich, A. (2000): str. 594.
830 Jistý tlak samozřejmě vždy existuje. V Lefke jsem se pouze jednou přinutil vstát (po dvou hodinách neuspokojivého 

spánku) spolu s ostatními na vykonání ranní modlitby (fadžr). Pochopitelně z výzkumných důvodů. Zbylá rána jsem 
musel odvracet opakované „útoky“ spolubydlících na můj spánek. Pokládali za svou povinnost postarat se o to, abych 
nezmeškal jednu z podstatných denních modliteb. Vždyť v adhánu (svolávání k modlitbě) se před fadžrem volá: as-salátu 

chajrun min an-nawm (modlitba je lepší než spánek).
831 Buehler, A. (1998): str. 99.
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tawadždžuh, eventuálně také tasarruf nebo himma.832 Skrze tuto vazbu se realizuje 
duchovní rozvoj. Potřeba této vazby vychází z principu, že Boží energie (fajd) je 
přenášena skrze Muhammada celou řádovou silsilou. B e z rábity zůstává žák 
aktuálně i perspektivně bez spojení s Bohem. Meier uvádí, že historicky byla rábita 

základní součástí jak spojení s šajchem (suhba), tak schopnosti přijímání přenosu 
duchovní energie (tawadždžuh)833 a zmiňuje v této souvislosti práce Nadžmuddína 
Kubrá a Šihábuddína as-Suhrawardího.834 Buehler tvrdí, že se během patnáctého 
století s tím, jak byla rábita mezi mistrem a žákem vyvíjena a promýšlena, stala tato 
technika de facto samostatnou metodou, potenciálně nezávislou na ostatních 
duchovních cvičeních.835 Na podporu tohoto tvrzení jistě může uvést výroky jak 
některých šajchů silsily, tak i dalších súfíjů naqšbandíje, kteří se vyjadřovali v tom 
smyslu, že „stín šajcha je lepší než dhikr“.836 Le Gall, zabývající se naqšbandíjou 
do osmnáctého století však oponuje, že i když mohla být rábita v různých 
obdobích více oslavována, přece jen zůstávala více či méně rovnocennou součástí 
tříčlenné skupiny duchovních technik, jež byly podobně ceněné.837 První z těchto 
technik měla být muráqaba, druhou tichý dhikr a třetím právě rábita. Na příkladu 
haqqáníje vidíme, jak se jednotlivé koncepty a jejich interpretace mohou během 
času měnit. Pro haqqáníji je rábita určitým zastřešujícím rámcem, vazbou či 
spojením žáka a jeho šajcha, rozlišuje pak ovšem metody či techniky, kterými se 
toto spojení navazuje a posiluje.838 Zatímco podle Le Gall dříve rábita spíše 
představovala konkrétní techniku upevnění představy vizuální formy šajcha, jež 
má následně sloužit jako kanál pro přenos Boží energie (fajd).839 Tuto techniku 
vizualizace ovšem dnes haqqáníja nazývá někdy poněkud překvapivě muráqaba840 

832 V rámci haqqáníje se nejčastěji používá tawadždžuh (توجه), doslova „pozornost“, kterou šajch na žáka zaměřuje. 

Tasarruf ( تصرف) , doslova vedení, případně čerpání; himma ( حمة ), pramen, gejzír.

833 Meier, Fritz (1994).
834 Šajch Abú-l-Džannáb Ahmad b. cUmar Nadžmuddín Kubrá (1145-1220), zakladatel řádu kubrawíja, jednoho 

z nejvýznamnějších v Centrální Asii a Chorásánu v období vlády Mongolů. Šihábuddín Abú Hafs cUmar as-Suhrawardí 
(1145-1234) se narodil a vyrůstal v Suhrawardu v Íránu, posléze působil v Bagdádu. Meier (1994) odkazuje na jejich 
práce Fawá’ih al-džamál wa fawátih al-džalál, respektive cAwárif al-macárif. Řád čištíja, s jehož zakladatelem 
Mucínuddínem al-Čištím se Suhrawardí přátelil, se ve své nauce raného období orientoval právě na uvedené 
Suhrawardího dílo. The Encyclopaedia of Islam, heslo „al-Suhrawardī“.

835 Buehler, A. (1998): str. 45.
836 Tento výrok, jenž lze ovšem později nalézt v jeho různých modifkacích, je připisován dvacátému ze šajchů silsily 

cUbajdulláhu al-Ahrárovi (1404-1490).
837 Le Gall, D. (2005): str. 114.
838 Zejména tasawwur aš-šajch, viz jeden z následujících oddílů.
839 Le Gall, D. (2005): str. 114.
840 Mimo tento kontext ovšem muráqaba znamená především meditaci. A například Kabbání uvědomění si tohoto významu 

zdůrazňuje. Muráqaba (meditace) může být využívána ve všech lidských činostech, je ztotožňována s hlubším 
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nebo rábita aš-šarífa (vznešená či mocná rábita) a společně s obdobně zaměřenou 
technikou tasawwur aš-šajch ji obecné rábitě podřizuje.841

Nauka haqqáníje samozřejmě musí vyzdvihovat rábitu, neboť její potřebností 
zdůrazňuje nezastupitelnou roli šajcha v procesu předávání Boží energie. Odkaz 
na rábitu nalézá již v Koránu: „Vy, kteří věříte! Buďte neochvějní a povzbuzujte se 
k neochvějnosti! Buďte pevní a bojte se Boha - snad budete blažení!“.842 Význam 
rábity spočívá v tom, že žák navazuje pouto se svým šajchem za použití „vnitřního 
oka srdce“ zaměřeného s bezvýhradnou láskou na duchovní přítomnost šajcha.843 

Koncept rábity je spolu s povzneseným duchovním statusem šajcha a principem 
duchovní transmise bezpochyby nejpodstatnější esencí taríqy. Rábita není příliš, 
pokud vůbec, na intelekt žáka zaměřený proces. Úspěch v tomto procesu vytváření 
a udržování vzájemného pouta je otázkou zacílené pozornosti šajcha. Alespoň 
pokud jde o roli žáka, rozum je jak při ustavování rábity, tak v případě následného 
předávání energie (fajd) „ze srdce do srdce“ druhotným. Haqqáníja rozlišuje dva 
druhy rábity: v přítomnosti šajcha a v jeho nepřítomnosti. Cílem je v obou 
případech totéž. Osobnost, ego a vlastnosti žáka, který v okamžiku ustavení rábity 

dosvědčuje šajchovu dokonalost, se zahlazují, rozplývají v šajchově obrazu (faná’ fí  

aš-šajch). Metody se ovšem u obou typů liší.844

V přítomnosti šajcha se hledající s láskou obrací skrze tvář šajcha k jeho srdci, 
základním krokem je přitom důsledné odevzdání se mu. V tomto procesu se 
„vstřebává“ do šajcha, až se nakonec jeho charakteristiky či vlastnosti rozpustí 
v atributech (sifát) šajchových. Tato metoda je podle Vidiche široce používána žáky 
Názimovými, kteří ve snaze rábitu ustavit či posílit lpí neochvějně pohledem na 
jeho tváři a zvláště na jeho očích.845 Tuto praxi mohu na základě vlastních 
pozorování rozhodně potvrdit. Je však logické, že tato metoda může být využita jen 
žáky, kteří se s ním přímo setkají. I proto je jednou z povinností žáka vyhledávat 
šajcha tak často, jak je to jen možné. Docílit stejného efektu v jeho nepřítomnosti 

přemýšlením. I proto nejde o žádnou zaručenou metodu, jak dosáhnout rábity a následně Boží energie. Kabbani, H.M. 
(2006): str. 129-31.

841 Podle Vidiche (2000: 554) je rábita aš-šarífa v dnešním pojetí haqqáníje identická s muráqabou popisovanou v dřívějších 
manuálech naqšbandíje. Trimingham nicméně trvá na odlišení muráqaby, kterou překládá jako „duchovní 
společenství“, a rábity. Už proto, že jedna podle něho označuje metodu, zatímco druhá proces (1971: str. 211). 

842 ( 3:200(و صابروا و رابطوا و اتقوا ال 

843 Kabbani, H.M. (2004b): str. 174.
844 Popis těchto metod i různé charakteristiky rábity uvedené v následujících třech odstavcích jsou čerpány, vedle mých 

pozorování a rozhovorů, z Kabbani, H.M. (2004b): str. 174-6, pokud není uvedeno jinak.
845 Vidich, A. (2000): str. 577.
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je totiž mnohem náročnější a zvláště pro začátečníky v taríce nemožné. 
Předcházející zdůraznění role očí v ustavování rábity nebylo náhodné. Byť 
manuály haqqáníje846 hovoří spíše obecně o tváři šajcha a jeho oči nijak zvlášť 
neakcentují, činí tak za ně samotní žáci taríqy a nelze se jim příliš divit. Již 
z pouhých fotografí šajcha Názima může i naprosto nezaujatý pozorovatel snadno 
získat dojem, že jeho oči (jakož i celkový výraz tváře) vyzařují určitou oduševnělost, 
dobrotu, moudrost, nadhled i jakousi těžko defnovatelnou moc.847 Vidich, badatel 
s netajenými sympatiemi jak k haqqáníji, tak k súfsmu obecně, popsal svůj první 
dojem z přímého kontaktu se šajchem Názimem takto: „Okamžitě jsem zpozoroval 
jeho nebesky modré oči propichující prostor kolem. Rozhodně, jeho 
nejpozoruhodnějším rysem jsou jeho oči. Ty se jeví, jak se domnívám, i 
náhodnému pozorovateli jako neobvykle zářící, hřejivé a láskyplně prosté. Jeho 
úsměv se mi také jevil jako okouzlujícím způsobem křehký a nevinný.“848 Není 
proto divu, že samotným žákům šajcha Názima se už z pouhého jeho pohledu 
doslova podlamují kolena. Moji informátoři popisují (nejen) první setkání s ním 
obdobně. „Když jsem vstoupil a šajch se mi podíval do očí, úplně se mi podlomila 
kolena. Nevím, jestli jsem se opravdu třásl, ale měl jsem ten pocit. Rozbušilo se mi 
srdce, člověk má fakt pocit, že se ti dívá přímo do srdce.“ Nebo: „jeho oči jsou jako 
oceán, okamžitě jsem věděl, že je to můj učitel“, případně „propichuje tě očima, 
cítíš jak tě zkoumá, je ti divně a krásně zároveň“ a podobně.849 V osobnosti a 
vzhledu šajcha je skutečně něco, co i v méně zainteresovaném pozorovateli 
vzbouzí těžko vysvětlitelné pohnutí a také respekt, jak mohu potvrdit po vlastním 
setkání se šajchem.850

V druhém případě, v nepřítomnosti šajcha, si žák má představit jeho vzhled, jako 
by stál před ním.851 Poté se zaměří na jeho duchovní přítomnost (rúháníja) 
obsaženou v této představě, dokud nepocítí rozplynutí ve zmiňované přítomnosti 
nebo účinky duchovní přitažlivosti (džazba). Tato metoda vizualizace šajcha je 
v rámci nauky haqqáníje nazývána tasawwur aš-šajch, relativně často také 

846 Např. Kabbani, H.M. (2004b).
847 To je i případ můj a až na několik výjimek i mých přátel, kterých jsem se u fotografí šajcha na jejich dojmy z  jeho 

osoby dotázal. Tento postřeh si samozřejmě nečiní žádné zvláštní nároky na relevanci v  rámci celé práce, slouží jen pro 
ilustraci zřejmého charismatu, kterým Názim disponuje. Pokud jde o problematiku charismatu v súfsmu, viz například 
Werbner, P. and Basu, H. (eds.) (1998).

848 Vidich, A. (2000): str. 578.
849 Rozhovory s informátory, Santa Eulália a Trenčín, 2007.
850 O vlastním setkání se šajchem Názimem se zmiňuji v souvislosti s konceptem tasawwur aš-šajch níže.
851 Protože to není právě snadný úkol, je běžnou a také povzbuzovanou praxí fotografovat či natáčet šajcha. Při jeho 

nepřítomnosti využití takových materiálů usnadňuje praktikování zmiňované metody.
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muráqaba, která je ovšem daleko spíše obecnou metodou kontemplace. Koncepty 
tasawwur aš-šajch i muráqaba, jejich charakteristiky i význam, se v průběhu vývoje 
nauk naqšbandíje samozřejmě měnily. Dokonce i současné manuály haqqáníje 
mohou oba termíny interpretovat v různých kontextech odlišně a někdy je i 
zaměňovat. Jak však podotýká Vidich, důležitým pokynem v rámci této metody je 
kladení důrazu na obsah, nikoli na formu.852 To znamená, že není příliš užitečné 
pro žáka pokoušet se vybavit si či představit si pouze šajchovu tvář. Měl by se spíše 
při své snaze o rábitu soustředit na pocity, které při setkání se šajchem zažíval, na 
atmosféru, kterou setkání s ním vytváří. Tyto nuance však mohou být do značné 
míry pouze odrazem „akademických rozjímání.“ Podle Vidiche se murídové (já bych 
spíše v souladu s kategorizací žáků taríqy podle duchovního pokroku hovořil o 
kategorii mubtadi’) spoléhají spíše přímo na šajcha, tedy že především jeho 
přičiněním se spojí s jeho spirituální formou ve snech, skrze vize za bdělého stavu 
a během modliteb.853 I toto jeho pozorování musím potvrdit. Takové očekávání je 
také v souladu s výše uvedenou interpretací, tedy, že úspěch v procesu vytváření 
rábity je vždy nakonec možný jen díky vědomé zacílené pozornosti šajcha.

Ať už za použití jakékoli metody, techniky či prostředku, po dosažení stavu faná’ fí  

aš-šajch žák obdrží transmisi od těch, kdo se dostali za závoj pozemského života. 
Rábita je podle haqqáníje nejkratší cestou k dosažení Boží přítomnosti, protože 
díky šajchovi je zaručeno faná’, hudúr (přítomnost) a posléze poznání haqá’iq 

(reality). Rábita je základem všeho dosažitelného a protože všechny další praktiky 
jsou odvozené, jejich přínos závisí na pevnosti rábity a její intenzitě. Rábita je 
typem lásky (mahhaba) či spíše jejím vyjádřením. Proto bez mocné a upřímné lásky 
k šajchovi je nemožné jí dosáhnout. Podobně spirituální odměna, proud Boží 
energie (fajd), je závislý na síle spojení. Kdo splní předpoklady pro rábitu a 
dosáhne jí, má teprve možnost být dále trénován a transmisi obdržet. Naopak kdo 
skutečné rábity nedosáhne nebo není konzistentní v jejím udržování, bude 
odstaven od všech duchovních emanací. Ke skutečné rábitě pak může dojít pouze 
pokud je hlavní z obou aktérů „dokonalým člověkem“ (al-insán al-kámil).854 Jen 
dokonalý člověk je totiž zrcadlem Pravdy (al-Haqq), svědkem duchovní 
přítomnosti Muhammada.

852 Vidich, A. (2000): str. 579.
853 Tamtéž: str. 580.
854 Koncept „dokonalého člověka“ stručně představuji již v kapitole Šajch.
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Muráqaba

V předchozí kapitole již byla nastíněna určitá nejednoznačnost pojmu muráqaba, 
jehož chápání se v čase proměňovalo. Al-Ghazzálí (z. 1111) v osmatřicáté knize 
Ihjá’ culúm ad-dín řadí muráqabu na druhé místo šestičlenné stupnice murábata 

(stupně pozornosti). Chápe ji jako „duchovní pozorování“, které spočívá v analýze 
motivů jednání a skrytých záměrů duše s cílem odmítnou žádosti ega, které nejsou 
motivovány uvědomováním si Boha. Duše se má před jednáním tázat „proč“, „jak“ 
a „pro koho“.855 Velká autorita al-Qušajrí (z. 1072) chápal muráqabu podobně jako 
neustálé pozorné vědomí Boží existence.856 V příslušné kapitole uvádí například 
odpověď Ibn cAtá’ na otázku “jaký je nejlepší akt modlitby”, jež zněla: „pozorné 
uvědomování si Boha v jakékoli chvíli“.857 Aby bylo možné naplnit uvedené 
požadavky, je samozřejmě nutné velké soustředění, určitá forma meditace. Tento 
význam také začal být pojmu postupně stále více přikládán. Není však jediným. 
V různých taríqách i v rámci jediné konkrétní taríqy může být muráqaba chápána 
šajchy i žáky jednou jako forma duchovního spojení žáka se šajchem, případně 
jako proces navazování takového spojení, který by pak mohl být až zaměněn 
s rábitou, jindy může mít čistě význam meditace jako prostředku k sebe-
zdokonalování v různých oblastech duchovního rozvoje. Nakonec je často chápána 
i v „původním“, výše uvedeném smyslu, jako pozornost či bdělost. Tato sémantická 
rozkolísanost činí jisté potíže i badatelům v této oblasti. Například Trimingham tak 
místy hovoří o „duchovním spojení“ se šajchem, jindy o „podílení se na bytí“ 
(Boha, Muhammada, šajcha), v glosáři se pak objevuje překlad „pozornost“ i 
„pozorování“.858 Z toho vyplývá, a samozřejmě se to netýká jen tohoto konceptu, že 
badatel musí být velmi nedůvěřivý k jakémukoliv zobecňování, že je třeba vždy 
zasazovat výklad daného konceptu do příslušného kontextu.

Jako se žáci haqqáníje vždy neshodnou na jednom významu muráqaby, stejně tak 
ti, kdo formulují danou duchovní nauku, nejsou zcela konzistentní v jejím 

855 The Encyclopaedia of Islam, heslo „Muhāsaba“. Dalšími kroky na této stupnici jsou mušárata (duševní účetnictví) nebo 
také al-muhásaba qabl al-camal, které má vždy ráno předcházet jakýmkoli skutkům, jde vlastně o předsevzetí; muhásabat  

an-nafs bacd al-camal (pozornost věnovaná již uskutečněným činům); mucáqabat an-nafs calá taqsírihá (trestání za 
nepravosti duše) spojené s pátým krokem al-mudžáhada (duchovní úsilí o opuštění špatných vlastností); a tawbích an-

nafs wa mucátabatuhá (neustálé kárání duše). 
856 Ostřanský Qušajrího muráqabu překládá jako „sebekontrolu“, což také odpovídá výše uvedenému významu. Ostřanský, 

B. (2008): str. 210.
857 von Schlegell, B.R. (1990): str. 161.
858 Trimingham, J. S. (1971): str. 212-212, resp. 146, resp. 308.
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výkladu. Její obecný smysl však lze stručně vyložit. Muráqaba je zejména meditací, 
která umožňuje skutečný odchod (al-hidžra), či lépe řečeno odpoutání se od 
limitujícího ega. Hidžra vlastně představuje vstup do nejvyššího stupně pochopení 
reality, jde o úroveň nazření Boží přítomnosti, dosažení jeho blízkosti, přičemž této 
úrovně jsou schopni dosáhnout jen ti nejpokročilejší murídové. Muráqaba jako 
meditace představuje prostředek či metodu a zároveň proces zmíněného 
odpoutávání. Díky soustředěné meditaci, která může mít jako univerzální metoda 
různé formy (modlitba, dhikr, hadra, tasawwur aj.) může dostatečně připravený žák 
dosáhnout skrze svého šajcha duchovně spojeného s Prorokem až nejzazšího cíle, 
zakušení Božské energie (fajd). Ona připravenost spočívá v tom, že muríd již zvládl 
všechny předchozí kroky, očistil svou duši od špatných vlastností a úmyslů a 
soustředí se jen na Boha.859 Muráqaba má však právě pro svou univerzálnost 
samozřejmě smysl i pro začátečníky (mubtadi’), kteří jsou díky ní schopni úspěšně 
bojovat s nemocemi ega a pochopit smysl požadavků, které jsou na něho jak 
šajchem, tak obecně náboženstvím kladeny.

Je třeba zdůraznit, že i když muráqaba dovede murída k úspěšnému cíli, který si 
stanovil, nejde o schopnost, kterou by tím získal. Nemůže si být jistý, že se mu 
stejný výsledek podaří kdykoli v budoucnu. Muráqabu, stejně jako její případné 
výsledky, nelze vlastnit.860 Jde vlastně o druh žádosti, která nemusí být vícekrát 
vyslyšena. K úspěchu, který je vždy na prvním místě darem, je zapotřebí vůle 
šajcha a nakonec i Boha. Žák nemůže automaticky očekávat odměnu za své úsilí, 
které nesmí nikdy ustat. Muráqabu lze připodobnit ke studiu jakéhokoliv oboru, 
které nikdy nekončí. Žák nesmí podlehnout uspokojení z již dosaženého, 
v takovém případě jde o projev pýchy ega, student se chytá do pasti nastražené 
Satanem. Za již dosaženým se skrývají nekonečné vyšší úrovně k prozkoumání. 
Důležitost meditace v čistě náboženském kontextu bývá potvrzována některými 
hadíthy. Jeden například říká, že „jedna hodina meditace (tafakkur) je lepší než 
noční modlitba“.861

859 Ve snaze zdůraznit nevyhnutelnost postupného duchovního vývoje a nezbytnost určitých předpokladů pro úspěch 
muráqaby říká šajch Hišám: „Meditace je pouze prostředkem stoupání, krok za krokem. Je jako žebřík. Pokud ztratíš 
žebřík zatímco šplháš, spadneš dolů. Nicméně když dosáhneš střechy, žebřík už více nepořebuješ, protože jsi dosáhl 
svého cíle.“ Kabbani, H.M. (2006): str. 130. Muríd však bude žebřík znovu potřebovat, neboť ono dosažení cíle nemá 
trvalou povahu.

860 Kabbani, H.M. (2006): str. 129.
861 cUsúl al-Káfí, II. 55. Jde o jednu ze tří částí ithnácašaríjské (šíca dvanácti) knihy tradic Kitáb al-Káfí od Muhammada 

Jacqúba Kulajního (z. 941). Variace tohoto hadíthu pak hovoří o roce, šedesáti a sedmdesáti letech modliteb. cUsúl al-
Káfí jsou přístupné na http://www.al-islam.org/al-tawhid/kaf/1.htm (14.6.2010).
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Muráqaba v užším smyslu představuje soustředění na duchovní spojení murída se 
svým šajchem, prostředek, kterým se toto spojení navazuje nebo udržuje. Zahrnuje 
v sobě jako obecnější princip různé možnosti či metody, kterými jej lze dosáhnout. 
Od snahy o vnitřní vizualizaci šajcha (tasawwur aš-šajch) po soustředění se na 
lásku k němu. Spojení samo, jak již bylo vysvětleno výše, se nazývá rábita. Ta může 
být pak z vůle šajcha manifestována jako „vidění“ duchovní formy šajcha ve snech, 
ve vizích za bdělého stavu, při modlitbách. Jeden z receptů, jak v rámci muráqaby 

navázat toto spojení, zní podle šajcha Názima takto: „…recituj třikrát súrat al-ichlás 

a jednou súrat al-fátiha. Věnuj je proroku Muhammadovi a duši našeho Velkého 
šajcha cAbdulláha ad-Daghestáního. Pak se ptej po Mawlánovi šajchu Názimovi.“862 

Během rozhovorů s žáky taríqy jsem nicméně zjistil, že jde spíše o orientační 
formu „žádosti“ a že je jejich přístup individuální. K mé smůle jsem bohužel 
nevedl rozhovor ani s jediným žákem, který by byl, mimo jisté náznaky, schopen 
potvrdit skutečný úspěch či efektivitu muráqaby v uvedeném smyslu, i když 
možnost jejího uskutečnění v žádném případě nezpochybňují. Nemohu tak při 
analýze muráqaby popsat více než uvedený teoretický rámec. Naopak většina 
z dotázaných trvala na tom, že mohou dosvědčit existenci rábity. Šajch Názim je 
navštěvuje ve snech, ve spánku jim také sesílá vize či obrazy, které interpretují jako 
konkrétní rady, příležitostně cítí jeho duchovní přítomnost při modlitbách, dhikru, 
ale i za zcela světských okolností.

Muhásaba

Muhásaba je koncept, kterému se v učení různých mystiků a také haqqáníje 
dostává značné pozornosti. Slovo samo je odvozeno od slovesného kořene h-s-b 

(počítat). Do mystické terminologie se dostalo jako muhásabat an-nafs („účetnictví 
duše“),863 kdy podstatou je zaznamenávání nepatřičných skutků nebo i jen záměrů, 
které člověk chová v duši. Toto „účetnictví“, zaznamenávání jednotlivých položek 
na celkovém účtu (hisáb) lidských hříchů, má především ten smysl, že člověk 
systematicky a usilovně pracující na analýze vlastního myšlení a jednání, kdy 
hlavním referenčním rámcem je islámská, potažmo mystická etika, se postupně 
stává lepším muslimem, respektive úspěšnějším súfím.864 Slovo hisáb se objevuje 

862 Vidich, A. (2000): str. 580.
863 Takový překlad je samozřejmě spíše metaforický, přesnější překlad by mohl znít „analýza vědomí“.
864 Ve starší katolické terminologii by tomuto termínu odpovídalo „zpytování svědomí“, dnes také „seberefexe“.
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na několika místech v Koránu865 v souvislosti se Soudným dnem. Ten se zde někdy 
nazývá jawm al-qijáma (den vzkříšení), jawm ad-dín (soudný den) i jinak, ale také 
jako jawm al-hisáb, kdy bude každému člověku předložena jeho „kniha skutků“, na 
základě které Bůh rozhodne o dalším pobytu v ráji nebo v pekle. Což je 
přinejmenším podle mystiků dobrý důvod k tomu, aby si takovou knihu člověk 
vedl již na tomto světě a na onom pak nebyl nepříjemně překvapen.

Je poněkud s podivem, že některé publikace západní orientalistiky považované za 
autoritativní nechávají tento koncept, na rozdíl od jiných, téměř bez povšimnutí. 
Vůbec jej neuvádí Trimingham,866 Arberry se omezil na jednu poznámku,867 

Schimmelová koncept, který vykládá jako „neustálou analýzu i těch nejtajnějších 
pohybů duše a srdce“ zmiňuje pouze velice stručně. Samozřejmě logicky, ale přece 
jedině v souvislosti s al-Hárithem al-Muhásibím (z. 857), jeho původním 
tvůrcem.868 O něco více se čtenář dozví od Knyshe, který v kostce představuje 
jedno ze základních al-Muhásibího děl Kitáb ar-ricája li-huqúq Alláh. To 
představuje první podrobný příspěvek na téma sebeanalýzy, kterou musí 
praktikovat každý, kdo chce upřímně uctívat Boha a vést dobrý život.869 Obsahuje 
také konceptualizaci pojmu rijác, přičemž tato vlastnost, kterou lze přeložit jako 
„okázalost“ či „pokrytectví“, případně „samolibost“ nebo „zpupnost“, zde 
představuje hlavní překážku na cestě k perfekci. V této souvislosti varuje al-
Muhásibí před ostentativním projevováním počestnosti, za kterým se skrývá právě 
rijác. Knysh také správně uvádí, že al-Muhásibího koncept muhásabat an-nafs byl 
dále přijat a rozpracováván dalšími výraznými postavami „súfjské psychologie“, 
Abú Tálibem al-Makkím, al-Ghazzálím870, Abú Madjánem, Ibn cArabím a Ibn 
cAbbádem ar-Rundím.871 Citáty z al-Muhásibího díla uvedla Smithová v Readings  

from the Mystics of Islam.872 Buehler s Le Gall, autoři výše oceněných publikací 
zaměřených na novověký súfsmus a zejména naqšbandíju, z nejasných důvodů 
koncept muhásaby úplně opomněli.873

865 (38: 16, 26, 53), (40: 27)
866 Trimingham, J. S. (1971).
867 Arberry, A.J. (1979): str. 47.
868 Schimmel, A. (1975): str. 54-55.
869 Knysh, A. (2000): str. 44. Al-Muhásibí byl také autorem specializovanější Kitáb muhásabat an-nufús (O zkoumání duší), 

kde se podrobněji rozvádí metody analýzy vědomí, úsilí o potlačení ega a projevování lítosti, které s  muhásabou souvisí. 
Viz zejména Smith, M. (1977).

870 Al-Ghazzálího stupnici murábata, jejíž součástí je právě i muhásaba, jsem uvedl v předchozím oddílu.
871 Knysh, A. (2000): str. 45.
872 Smith, M. (1950): str. 14-20.
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Pro haqqáníji je muhásaba jednak obecnou metodou sebezdokonalování člověka 
jako muslima, jednak tvoří jeden z deseti sousledných kroků na cestě k získání 
statusu muríd.874 Je součástí a vlastně i důsledkem muráqaby, pozorné sebeanalýzy. 
Každý člověk je schopen identifkovat přinejmenším dvě stě vlastních špatných 
vlastností. Každý den, pokud své sebezdokonalování myslí vážně, musí 
zdokumentovat všechny špatné skutky či myšlenky, kterých se dopustil. Podstatné 
je, že tak musí činit fyzicky, tedy vede si skutečný deník hříchů. Jde o klíčovou 
činnost při snaze více se jich nedopouštět. Jde vlastně o terapii. Když člověk vede 
pravidelně takový záznam a vidí pak černé na bílém své neblahé „účetnictví“, je 
pro něho složitější špatné skutky před sebou samým omlouvat, relativizovat, 
nechávat bez povšimnutí. Když zaznamenává jednotlivé položky, měl by v tu samou 
chvíli rozvažovat nad možnostmi, jak napříště zabránit jejich opakování. Tento 
proces má postupně eliminovat štvavé ego (an-nafs al-ammara) za použití tří 
hlavních zbraní: vůle, tužky a samozřejmě duchovní podpory šajcha.875 Vedení 
takového deníku se netýká pouze začátečníků, ani Velký šajch nikdy neustává ve 
vyhledávání negativních rysů osobnosti. V rámci muhásaby se nezaznamenávají 
pouze uskutečněné, zcela zřejmé hříchy, je třeba přemýšlet také nad tím, co člověk 
opomněl a proč, zda například mohl někomu pomoci a neučinil tak a podobně. Po 
příslušném zápisu by měl dotyčný za použití tasbíhu (růženec) vykonat istighfár 

(prosbu o odpuštění hříchů Bohem).

Muhásaba tedy v kombinaci s dalšími duchovními metodami či technikami jednak 
slouží k sebezdokonalování žáka na tomto světě (dunjá), kdy cílem je nazřít Boha, 
zakusit Boží přítomnost, obdržet skrze šajcha Boží energii. Obecnějším a vlastně 
důležitějším smyslem metody je však připravit si lepší budoucnost na onom světě 
(áchira). V Koránu se praví: „Vy, kteří věříte, bojte se Boha! Nechť duše každá 
popatří na to, co si již dříve připravila pro zítřek. Bojte se Boha, vždyť Bůh je 
dobře zpraven o všem, co děláte.“876 A podle jednoho velmi známého hadíthu řekl 
cUmar b. al-Chattáb: „Suďte se předtím, než budete souzeni. A važte vaše skutky 
dříve než budou váženy.“877

873 Buehler, A. (1998); Le Gall, D. (2005). Je přitom zřejmé, že současná naqšbandíja v  Pákistánu, na indickém 
subkontinentu, i v Turecku a jinde, koncept používá.

874 Viz kapitola Kategorizace žáků a předpoklady jejich postupu.
875 Domnívám se, že právě význam této metody stál za několikerou chválou, které se mi v Lefke dostalo od místních súfíjů 

za to, že si vedu deník. Ten byl však samozřejmě primárně nástrojem mého výzkumu.
876 (59: 18)
877 Šajch Hišám používá v této souvislosti půvabný příměr: „Kontrolujte se. Když přijde berní úředník a řekne ‘jdeme tě 

zkontrolovat’, co budeš dělat? Budeš se bát, že může najít nějakou chybu, ačkoliv jsi se třeba snažil ze všech sil žádnou 
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Suhba

Suhba je opět jedním z konceptů, které není možné jednoznačně defnovat. Jeho 
význam se v průběhu času posouval, různě je chápán v prostředí různých taríq i 
členy téhož řádu. Schimmelová v kontextu středověkého súfsmu překládá suhbu 

jednoduše jako „přátelský vztah“,878 v kapitole o indicko-pákistánském súfsmu již 
v kontextu naqšbandíje zaznamenává určitý posun, když pojem vymezuje jako 
„intimní komunikaci mezi mistrem a žákem odehrávajícím se na vysoké duchovní 
úrovni“.879 Skrze ni dochází k duchovnímu rozvíjení žáka a hypoteticky k přenosu 
Boží energie. Trimingham pojem překládá jako „přátelství“ či „následovnictví“ a 
poznamenává, že v súfjském kontextu lze pak překládat slovo sáhib jako „přítel“ 
nebo „následovník“.880 Uvádí také, že suhba byla jedním z elementů, které sehrály 
roli při institucionalizaci taríq. Ta probíhala od jedenáctého století, přičemž bylo 
zapotřebí přijmout alespoň základní formální pravidla a suhba jako svazek 
specifcké vazby mezi šajchem a žákem byla jedním z nich.881

Le Gall na základě studia praxe naqšbandíje mezi patnáctým a sedmnáctým 
stoletím defnuje suhbu jako „důvěrný přátelský vztah mezi šajchem a žákem, který, 
jak naqšbandíjové věří, usnadňuje jejich jedinečný proces súfjského výcviku; 
suhba se šajchem je dále zdůrazňována a ritualizována skrze rábitu“.882 Vztah mezi 
suhbou a rábitou nebyl také nikdy zcela jednoznačný a Le Gall podotýká, že rábita 

byla spíše chápána jako aspekt suhby, než jako specifcká duchovní technika.883 

Níže uvidíme, že u haqqáníje o takový vztah nejde. Buehler suhbu, „intimní 
duchovní komunikace mezi lidskými srdci“, představuje jako klíčový pedagogický 
faktor.884 Srdce je tím pravým místem, kde se při existenci suhby s duchovním 
učitelem „transformuje vědění v náboženskou moudrost zděděnou po 

neudělat. Možná se budeš třást. Když se třeseš před berním úředníkem, jak si myslíš, že ti bude před Bohem, až On tě  
zavolá ke kontrole?“ Kabbani, H.M. (2006): str. 144.

878 Schimmel, A. (1975): str. 102. Slovo je odvozeno od kořene s-h-b, který znamená „přátelit se“, slovníky moderní 
arabštiny také suhbu překládají jako „přátelství“. Wehr, H. (1958).

879 Schimmel, A. (1975): str. 366.
880 Trimingham, J. S. (1971): str. 311. V obvyklém obecnějším významu spíše „pán“, „držitel“.
881 Tamtéž: str. 5. Jako jedno z prvních teoretických děl, která měla být součástí zmíněného procesu, uvádí Abú 

cAbdurrahmána as-Sulamího (z. 1021) Kitáb ádáb as-suhba. Viz Kister, M.J. (ed.) (1954). 
882 Le Gall, D. (2005): str. 239.
883 Tamtéž: str. 115. Viz také Abu Manneh, B. (1990): str. 281-294.
884 Buehler, A. (1998): str. 84.
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prorocích.“885 Podstatou je tedy suhba spojením duchovní povahy, Buehler o ní 
nicméně v jiném kontextu hovoří jako o „fyzickém svazku“, a to když popisuje 
jednu z praktik vizualizace šajcha (tasawwur-i šajch) žákem.886

U haqqáníje má suhba opět více významů. V prvé řadě jde, v souladu s výše 
uvedeným, o specifcký druh přátelství, které vzniká mezi žákem a jeho šajchem po 
iniciaci (bajca). Toto přátelství, kde hraje zásadní roli láska k šajchovi, má jednak 
usnadnit žádoucí duchovní vývoj žáka, jednak se v rámci ní působením šajcha 
připravuje jeho srdce k následnému ustavení rábity. Srdce žáka během suhby 

získává nové kvality, „změkčuje se“, otevírá specifckému poznání. Ovšem teprve 
následným dosažením stavu rábity, kvalitativně vyššího spojení mezi žákem a 
šajchem, je umožněn přenos fajdu či tawadždžuhu. Skrze toto spojení je pak šajch 
také schopen ovlivňovat či měnit žákovy myšlenky, emoce i ovlivňovat situace, ve 
kterých se žák ocitá. A to zejména v rámci testování žákovy oddanosti, poslušnosti 
a odhodlanosti (bala). Chápání vztahu mezi suhbou a rábitou se tedy v haqqáníji liší 
od toho, které popisuje Le Gall. Rábita zde není ani tak jedním z aspektů suhby, je 
spíše jejím kvalitativně vyšším stavem. Jde vlastně o dva, jakkoli na první pohled 
podobné, druhy vztahu mezi šajchem a žákem.887

Suhba se realizuje různými způsoby. Může jít o komunikaci na čistě duchovní 
úrovni, bez použití slov, podmínkou nemusí být ani fyzická blízkost šajcha a žáka. 
Šajch je schopen působit na srdce žáka i na dálku. Kromě toho však k naplňování 
suhby dochází při různých proslovech, které šajch směřuje k jednotlivci nebo 
skupině. Odtud také pochází druhý význam suhby, kterým je vlastně „přednáška“. 
Ta má však zejména díky osobě, která ji pronáší, ale i spirituálnímu obsahu, který 
nemusí být vždy na první pohled patrný, vždy hlubší smysl. Předpokládá se, že 
slova Velkého šajcha právě v rámci suhby pronikají přímo k srdci žáka, nějaké 
hlubší intelektuální uchopení sdělovaného je vedlejší. Šajch Názim, aby zdůraznil, 
že nejde primárně o intelektuální proces, říká: „nestarejte se o má slova, prostě 
přijímejte má poselství“.888 Je ovšem zřejmé a mí informátoři to potvrzují, že 
pokud jde o účinek Názimových slov v rámci suhby, je zásadní rozdíl mezi tím, zda 
jsou přijímána přímo v jeho přítomnosti nebo zprostředkovaně pomocí jejich 

885 Tamtéž: str. 85.
886 Tamtéž: str. 136.
887 Viz kapitola Rábita.
888 Zde bohužel nemohu uvést přímo zdroj. Nepamatuji si, zda jsem uvedené slyšel přímo od šajcha Názima nebo od jeho 

žáků, či zda byl citát uveden v některé z příslušných publikací. A nepodařilo se mi jej dohledat. Za jeho přesnost však 
ručím.
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přepisů. I proto zřejmě vznikly alespoň webové stránky www.suflive.com, které 
jednak přenášejí Názimovy suhby on-line a také videozáznamy archivují. Přepisy 
těchto proslovů jsou přístupné i na jiných webových stránkách spravovaných 
členy haqqáníje.889 K tomuto druhému významu suhby (proslov, přednáška) musím 
ještě uvést, že většina mých informátorů suhbu chápe především v tomto smyslu, 
jako promluvu šajcha (s často skrytým smyslem), jež ovlivňuje přímo srdce 
posluchače. Nechápou ji jako specifckou techniku nebo metodu, které by se 
museli nějakým způsobem učit zvládat. Jsou si však dobře vědomi předpokladů, 
které jsou nutné pro její efektivitu. Těmi jsou v kostce samozřejmě dodržování 
náboženských povinností, adabu a úsilí o potlačení vlastních špatných vlastností. 
Mnohem větší význam přikládají rábitě a to z důvodů popsaných zejména 
v kapitole o vztahu šajcha a žáka a v kapitole věnované přímo rábitě. Na základě 
vlastních poznatků tedy nemohu souhlasit s Vidichovým tvrzením, byť velmi 
letmým, že suhba je „centrálním pilířem [mystické cesty] taríqy Naqšbandíja“.890 

Tím je spolu s šarícou a dhikrem spíše rábita.

Tasawwur

Pojem tasawwur, který moderní slovníky překládají jako „ideu“, „představu“, 
odkazuje v metodologii taríqy na techniku sloužící k otevření cesty pro přenos 
duchovní transmise mezi srdci šajcha a žáka v rámci rábity. Zjednodušeně spočívá 
ve vnitřní vizualizaci šajcha žákem (tasawwur aš-šajch).891 Tato technika má 
přinejmenším v rámci naqšbandíje dlouhou tradici. S jeho prosazováním či 
případně obhajováním před různými oponenty jsou spojeni někteří významní 
šajchové řádu, mezi nimi například i cUbajdulláh al-Ahrár (z. 1490) a Ahmad as-
Sirhindí (z. 1624).892 Podle různých autorů je vhodné snažit se o vytváření obrazu 
šajcha při provádění dhikru, při meditacích (muráqaba), ale také na první pohled 
snad poněkud překvapivě za ryze světských okolností. Protože je totiž tasawwur 

technikou podporující udržení rábity, skrze niž může žák získávat rady, poučení a 
podobně, je výhodné používat ji v jakémkoli kontextu. Werbnerová, když 

889 Zejména www.naqshbandi.org s názvem Naqshbandi Suf Way.
890 Vidich, A. (2000): str. 562. Vzhledem k tomu, že Vidichova práce není v daném zdroji uvedena celá, je možné, že je 

uvedené tvrzení vytržené z kontextu.
891 Na některých místech práce, v případě, že je pojem vztažen k východnímu súfsmu, používám přepis tasawwur-i šajch.
892 Buehler, A. (1998): str. 134-138. Buehler zde představuje koncept v optice indicko-pákistánské naqšbandíje a významně 

čerpá z díla, které refektuje pozici konceptu v 19. století: Ahmad Sacíd (1875): Bi’l-fawā’id al-dābita fí ithbāt al-rābita. 
Matbac-i husná.
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dokladuje oblíbenost techniky v současném Pákistánu, uvádí jako ilustraci 
půvabný příběh jejího hlavního informátora Ibráhíma, který využití tasawwuru 

přikládá různé pracovní úspěchy i ve chvílích, kdy byl od svého šajcha velmi 
vzdálen, například během pobytu v Perském zálivu.893

Doporučení vizualizovat tvář šajcha v srdcích žáků vyplývá z následující logiky. 
Začátečníci na mystické cestě se musí jako jeden z prvních kroků naučit meditaci 
(muráqaba). Technika či cvičení tasawwur jim pomůže umění meditace prohloubit. 
Pro začátečníka je daleko snazší soustředit se na podobu šajcha než přímo na 
Boha.894 Podle naqšbandíje obecně a podle haqqáníje zvláště, je v podstatě 
nemožné dosáhnout rozplynutí se v Bohu (faná’ fí Alláh) bez předchozího 
rozplynutí se ve svém šajchovi (faná’ fí aš-šajch). A technika tasawwur k tomuto 
splynutí se šajchem může v rámci rábity napomoci.

Způsobů či doporučení, jak tasawwur provádět, bylo tradičně vícero. Nejsnadnější 
variantou byl tasawwur v přítomnosti šajcha, kdy se žák jednoduše soustředí na 
jeho fyzickou podobu, pohled zaměřuje zejména na jeho oči, případně na místo 
přesně mezi očima. Aby však mohlo v takovou chvíli dojít k určitému přenosu 
energie (fajd), musí být mysl žáka prostá všech myšlenek, přítomný má být pouze 
cit lásky k šajchovi, potažmo k Bohu. Náročnější pak nutně byl tasawwur 

v nepřítomnosti šajcha, kdy si měl žák na základě již dříve získané zkušenosti s 
„přímým“ tasawwurem vybavit podobu tváře šajcha, nejlépe spolu se stejným 
pocitem lásky, který provází bezprostřední setkání s ním. Stejně jako v předchozím 
případě, obecnou podmínkou uskutečnění tasawwuru je existence suhby, 
přátelského svazku žáka s jeho šajchem.

Pokud jde konkrétně o haqqáníji, první způsob je přirozeně používán, běžní žáci 
jej vnímají jako nejjednodušší způsob jejich zdokonalování. K tomu samozřejmě 
nedochází přímo díky pohledu na šajcha, skrze tento kontakt má však od šajcha 
proudit baraka (požehnání), která budoucí úsilí žáka o sebezdokonalování 
usnadňuje, přináší štěstí na cestě. A to nejen mystické, takto získaná baraka má 
přinášet štěstí do rodin, zabezpečovat zdraví blízkých a podobně. Mezi mé stěží 
kdy zapomenutelné zážitky z pobytu v Lefke patří rozruch, který byl vyvolán tím, 
že mi z okna jeho domu šajch Názim přikázal, abych pomohl nosit do jeho 

893 Werbner, P. (2003): str. 140-144. Na tomto příběhu zároveň dokazuje to, co nazývá „globální mocí světce.“ Neboť 
Ibráhímovo jednání na různých místech světa je do značné míry určováno vůlí jeho šajcha, na svých cestách pobývá u 
svých souvěrců (např. u chalífy šajcha v Mekce) a nakonec sám pomáhá budovat transnacionální síť taríqy.

894 Buehler, A. (1998): str. 136.
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kuchyně bedny se zeleninou, které právě přivezl místní dodavatel. Ti z přítomných 
svědků této události, se kterými jsem se stačil již dříve seznámit, mi po splnění 
mého úkolu nadšeně poklepávali na rameno, gratulovali mi k tomu, že mě šajch 
oslovil a zdůrazňovali, že jsem tím získal jedinečné požehnání. Žádný čin šajcha 
Názima nemá pouze jeden vnější význam. 

Je však třeba poznamenat, že řadoví členové taríqy, kterých jsem se na danou 
techniku ptal, neměli až na dvě výjimky tušení o tom, že by se mohla nazývat 
tasawwur.895 Lokální šajchové či chalífové samozřejmě význam či podstatu tohoto 
slova chápou. Zmíněná neznalost je snad kromě jiného způsobena i tím, že 
„praktika vizualizace šajchovy tváře není [šajchy taríqy haqqáníja] obhajována“, jak 
tvrdí Vidich.896 Což potvrzuje i fakt, že v materiálech taríqy lze nalézt odkaz na tuto 
techniku jen výjimečně. Zde jde však již o tasawwur v nepřítomnosti šajcha. Spíše 
než přesnou podobu šajchovy tváře si má žák v takovém případě vybavit či přivolat 
pocity, které zažil při kontaktu se šajchem a s láskou se k němu obracet srdcem. 
Ovšem bez ohledu na to, že někteří žáci neznají význam slova tasawwur jako 
specifcké duchovní techniky, jeho výše popsanou první variantu všichni přirozeně 
a s velkým potěšením praktikují. Kontakt se šajchem, nejčastěji také bezeslovný, je 
pro ně radostným, povznášejícím momentem, z jehož síly pak žijí v časech, které 
jsou z různých důvodů nuceni trávit v jeho nepřítomnosti. Když se šajch objeví, 
žáci jej upřeně pozorují, soustředí se na jeho tvář, mimiku, gesta, snaží se či lépe 
řečeno touží zachytit jeho pohled a ať už vědomě či ne se přitom usmívají. Jsou 
přitom připraveni okamžitě odpovědět na případný dotaz či pobídku. Vystupování 
šajcha Názima je zejména díky jeho obličeji skutečně působivé.897 Jeho pohled, 
zároveň shovívavý i přísný, je i přes jeho stáří velmi pronikavý a zkoumavý. I zcela 
náhodný kolemjdoucí může snadno získat pocit, že se setkává s neobyčejným 
člověkem. Také mě se v jeho přítomnosti zmocňovalo zvláštní rozechvění a vlastně 
velice příjemné dojetí a také jsem se nemohl neusmívat.898 Aniž bych byl úplně 
schopen vysvětlit, proč vlastně. Žáci jej také při různých příležitostech fotografují, 
proti čemuž šajch Názim evidentně nic nemá. Podle slov některých šajchů může 

895 Zde je třeba připomenout, že naprostá většina žáků neumí arabsky, pokud nebudeme brát v potaz namemorované texty  
potřebné pro modlitby, dhikr, awrád a podobně. Nadto zřejmě i při znalosti arabštiny by nejspíše neznali podrobně 
obsah pojmu v jeho historických souvislostech.

896 Vidich, A. (2000): str. 579.
897 Nedisponuji fotografí, která by toto tvrzení adekvátně ilustrovala. Čtenáři však bude stačit, když si do internetového  

vyhledávače zadá klíčová slova Nazim Haqqani a bude se moci probrat velkým množstvím fotografí naznačujících jeho 
charisma. 

898 Jak jsem si zapsal do terénního deníku, „měl jsem chuť jej pohladit a zároveň být pohlazen.“
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být také fotografe užitečná pro přivolání patřičné představy šajcha v jeho 
nepřítomnosti. 

Lze shrnout, že technika tasawwur aš-šajch ve smyslu, který mu přiřkly rané 
autority naqšbandíje, se zdá být v haqqáníji víceméně opuštěna. Duchovní spojení 
s šajchem samozřejmě zůstává jedním z fundamentů nauky, vytváření vnitřního 
obrazu tváře šajcha však není žádoucí. Žák se má s láskou pokoušet ve svém srdci 
vytvořit spíše abstraktní obraz svého šajcha, jakousi jeho abstraktní duchovní 
formu, přičemž se o této technice může hovořit spíše obecně jako o muráqabě 

(meditace), případně jako o jedné z jejích variant.899 A jak mohu podotknout spolu 
s Vidichem, následovníci taríqy se i při snaze o praktikování této techniky spíše 
spoléhají na zásah šajcha v rámci udržované rábity.900 A tyto zásahy se odehrávají 
v procesu tawadždžuh.

Tawadždžuh

Tawadždžuh je dalším důležitým prvkem v duchovní metodologii haqqáníje, 
spojeným s jedním ze základních pilířů nauky, s rábitou. Než však vysvětlím jeho 
význam v této taríce, musím i v tomto případě poukázat na určitou 
nejednoznačnost tohoto pojmu. Slovo tawadždžuh je odvozeno od slovesného 
kořene w-dž-h, který ve druhém kmeni znamená kromě jiného „nasměrovat tvář“, 
„poslat“, „doručit“, „pozdvihnout k věhlasu“, v pátém kmeni, jehož je masdarem,901 

pak také „ubírat se“, „opravit“. Všechny tyto významy také v mystickém konceptu 
tawadždžuhu rezonují. Schimmelová označuje tawadždžuh za „soustředění se dvou 
partnerů jeden na druhého, z čehož plyne zkušenost duchovního sjednocení“, kdy 
toto soustředění je vlastně projevem a zároveň výsledkem suhby.902 Jde o 
sjednocení „vlnových délek“.903 Buehler říká, že jde o „silné zaměření mistra a žáka 
jeden na druhého“904, v jiném kontextu ovšem mluví o „šajchově duchovní síle“ 
využité v rámci komunikaci ze srdce do srdce.905 Trimingham, který tawadždžuh 

899 Tomuto sémantickému zmatku jsem se věnoval již na několika místech v předchozích kapitolách.
900 Tamtéž: str. 580.
901 Masdar v arabské gramatice označuje zpodstatnělý slovesný tvar.
902 Schimmel, A. (1975): str. 366.
903 Tamtéž: str. 206.
904 Buehler, A. (1998): str. 310.
905 Tamtéž: str. 96.
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označuje za „techniku kontemplace, zaměřující lidské bytí k jinému“,906 dále 
poznamenává, že slovo bylo původně používáno v souvislosti s aktem obracení se 
k e qible (směr modlitby) během modlitby. S tím, jak se rozvíjely súfjské nauky, 
šajch (muršid) začínal být díky své zprostředkovatelské roli v poznání chápán jako 
„brána k Bohu“ a v manuálech různých taríq se začal objevovat pokyn „Učiň svého 
šajcha tvou qiblou!“907 Všichni uvedení autoři nicméně chápou tawadždžuh jako 
součást (ať už jde o proces, techniku, projev, výsledek) přátelského vztahu mezi 
šajchem a žákem, který se podle kontextu nazývá suhba či rábita. A v každém 
případě hraje pozitivní roli v duchovním rozvoji žáka, v případném získávání Boží 
energie či milosti (fajd), která proudí skrze jeho šajcha. Také panuje v zásadě 
shoda, že se skrze tawadždžuh manifestuje jedna z podstatných schopností šajcha, 
džazba, tedy potenciál přitahovat k sobě žáky a také je duchovně inspirovat.

V nauce haqqáníje se pojem tawadždžuh objevuje ve dvou hlavních významech. 
V prvním případě představuje tawadždžuh „koncentrovanou spirituální pozornost 
vyzařující přímo z přítomnosti autentického šajcha“. Ta přitom, jak Vidich dále 
poznamenává, nemusí být vždy zaměřena na konkrétní osobu.908 Obsah této 
duchovní transmise totiž může být určen většímu počtu lidí najednou a tradují se i 
případy, kdy byl súfí příjemcem tawadždžuhu od dávno zesnulé autority.909 

V takovém případě se význam tawadždžuhu velmi blíží konceptu uwajsí.910 Pokud 
byl již žák taríqy iniciován, bylo již ustaveno „přátelského spojení“ se šajchem 
(suhba) a dosaženo rábity, může šajch díky své schopnosti haqíqat at-tawadždžuh911 

adresovat v procesu tawadždžuh žákovi různé vize, sny, ale již také emanaci Boží 
energie (fajd). Díky tomuto procesu šajch usměrňuje žákův vývoj, umožňuje jeho 
duši dosáhnout vyšších sfér poznání, žák díky němu může také již dosáhnout 
„rozplynutí v šajchovi“ (faná’ fí aš-šajch). Je třeba říci, že úspěšný proces 
tawadždžuhu je obecně podmíněn jistým stupněm duchovní pokročilosti žáka, 
zejména pokud jde o očištění od špatných vlastností. Ze strany šajcha však jde, ať 
už je předmětem jeho poselství cokoli, vlastně vždy o dar, který není závislý na vůli 
či úsilí žáka Což implikuje, že se šajch může rozhodnout podělit se o Boží energii i  
se začátečníkem, aby tak díky jakési ochutnávce posílil jeho touhu po postupu na 

906 Trimingham, J. S. (1971): str. 312.
907 Tamtéž: str. 213.
908 Vidich, A. (2000): str. 645.
909 Džaláluddín Rúmí měl například zažít tawadždžuh pocházející od třetího chalífy cUthmána, jak je uvedeno v knize Fíhá  

má fíhá. Její překlad obstaral J.A.Arberry (1961).
910 Viz kapitola Zdroj autority a legitimity šajcha.
911 Jde o jednu ze šesti vlastností autentického šajcha-světce, kterou lze přeložit jako „sesílání světla“.
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mystické cestě912 a oddanost, kterou by měl chovat ke svému šajchovi. Realizace 
tawadždžuhu není závislá na fyzické blízkosti šajcha a žáka. Žáci se nicméně při 
každé vhodné příležitosti snaží dotknout šajcha, políbit jeho ruku, což má podle 
jejich slov přinést či přinejmenším usnadnit přenos duchovní energie, kterou 
zpravidla nazývají baraka (Boží milost, požehnání). Princip tawadždžuh však, 
alespoň pokud mohu soudit podle uskutečněných rozhovorů, chápou spíše 
v onom druhém významu.

Tento význam je založen na výše uvedené souvislosti s qiblou, orientací věřícího 
směrem ke Kacbě v Mekce, k nejdůležitějšímu místu islámu. Kacba, kde je Bůh 
přítomen, respektive celá mekská mešita (masdžid al-haram), je prostorem, kde je 
přísně zakázáno konat zakázané či nevhodné skutky i chovat nevhodné myšlenky 
či záměry, jsou zde přípustné pouze ty eticky vyhovující.913 Súfí se musí duchovně 
obracet ke Kacbě, kdekoli se nachází. Měl by se v jakémkoli momentu cítit 
přítomen na tomto místě, což by jej mělo odvracet od neetického jednání a od 
ignorance, které mu zabraňují v duchovním pokroku. Tawadždžuhem je tedy 
vlastně duchovní zaměření k nejsvatějšímu místu (sirr at-tawadždžuh).914 Když se 
súfí takto vnitřně obrací k Mekce, jakoby se obracel přímo k Bohu. A zde se 
obloukem vracíme k prvnímu významu slova tawadždžuh. Žák se bez svého šajcha 
do „Boží přítomnosti“ nedostane. Následování pravého autorizovaného šajcha se 
stává symbolickým obracením se ke qible. Musí nejprve „učinit qiblou“ svého 
šajcha, který se stane za použití duchovní komunikace (tawadždžuh) průvodcem na 
cestě k Bohu symbolicky přítomnému v Kacbě. Žák sice disponuje základními 
předpoklady pro spojení s Bohem, správně vykonává náboženskou praxi, bez 
pomoci walího spojeného skrze řádovou silsilu s Prorokem a realizace tawadždžuhu 

jej však nikdy nedosáhne.915

912 Vidich, A. (2000): str. 645.
913 Islámský etický systém (achláq islámí), jehož hlavními zdroji jsou samozřejmě Korán a sunna, je velmi komplexní a 

porozumění jeho logice, východiskům a zákonitostem vyžaduje znalost prakticky všech klasických islámských věd, 
zejména fqhu a cilm at-tawhíd. Její podstatu lze nicméně shrnout do konceptu hisby, který vychází z koránského 
požadavku „přikazovat dobré a odsuzovat zavrženíhodné“, (al-amr bi’l- macrúf wa al-nahj can al-munkar) (3: 104, 110), (7: 
157), (9: 71). Do této oblasti pak také patří například tolik diskutovaná lidská práva. Viz například Kamali, M.H. (1997).

914 Kabbani, H.M. (2006): str. 212.
915 Šajch Hišám pro dokreslení tohoto východiska nabízí následující přirovnání. „Můžeš mít mobilní telefon, ale 

potřebuješ operátora, aby ti umožnil přístup k síti, jinak je tvůj telefon jen bezcenným kusem plastu.“ Kabbani, H.M. 
(2006): str. 215.
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Fajd

Slovo fajd je možné překládat různým způsobem. V moderní arabštině, odvozeno 
od slovesa fáda, může znamenat „proud“, „potopu“, „záplavu“, „hojnost“, ale také 
„emanaci“, která je súfjskému kontextu nejblíže. Ani v mystické terminologii však 
nenalezneme výhradně jediný význam. Le Gall termín překládá jako „Boží 
energii“, či „Boží záři“, případně jako „emanaci Boží energie“.916 Buehler doplňuje 
k předchozím významům ještě „Boží milost“ či „Boží dobrotu“.917 Také uvádí, což 
odpovídá pozici fajdu v nauce haqqáníje, že „záměrný tok fajdu od píra [šajcha, 
duchovního učitele] je často popisován jako duchovní zaměřená pozornost 
(tawadždžuh)“.918 V nauce haqqáníje chápání fajdu v zásadě odpovídá zmíněným 
významům. Boží „energie“, „proud“, „déšť“, „valící se síla“ a podobně je vlastně 
neustávajícím spirituálním tokem potenciálního poznání sestupujícího z nebes. Ve 
svých možných projevech, které rezonují v srdci věřícího, vždy reprezentuje to, co 
šajchové nazývají „oceány vědění“. Zjevování Koránu Muhammadovi bylo vlastně 
projevem přijímání fajdu. Prorok je také prvním a nejdůležitějším prostředníkem 
transmise fajdu skrze celou silsilu haqqáníje přes aktuálního Velkého šajcha až 
k případnému náležitým způsobem připravenému srdci žáka taríqy. Ono vědění či 
poznání nemá konce, awlijá’ (světci) jej čerpají z oceánu Prorokova, Prorok čerpá 
z Božího jména al-cÁlim (Vědoucí).919 Fajd je vlastně nádoba, která může být 
v procesu tawadždžuh plněna různým obsahem. Hledající, zpravidla podle 
dosaženého duchovního pokroku, přijímá onu nádobu, aby se postupně poučil o 
povaze stvoření, o realitě všech věcí, o věcech z onoho světa, o podstatě Boha a 
všech dalších myslitelných věcí či jevů.

U členů taríqy se však lze setkat i se ztotožňováním fajdu s vlastní duchovní 
energií šajcha nebo jím i označují šajchovo požehnání (baraka). Baraka 

(požehnání) je skutečně v některých rysech fajdu podobná, dostává se například 
k dotyčnému stejnou cestou. Nesouvisí však přímo s poznáním, obdržet ji může 
darem od šajcha i ve věcech mystické cesty zcela nepoučený člověk. Obecně je 
získání fajdu podmiňováno dosažením rábity se svým šajchem. Ten, kdo naváže 

916 Le Gall, D. (2005): str. 114-115.
917 Buehler, A. (1998): str. 83, 293.
918 Buehler, A. (1998): str. 133. Aby rozvedl tento koncept, cituje cAbdulláha Šáha: „Pír je branou k Boží milosti a je 

nositelem Boží energie, která přichází do mého srdce.“ Shāh, A. (1893): Sulūk-i mujadiddiya. Ed. cAbdurra’ūf Musāfr. 
Hyderabad, Deccan: Matbac-i Mujtabā’ī, str. 21.

919 Kabbani, H.M. (2006): str. 206.
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toto spojení, získá možnost být zušlechtěn a stát se příjemcem fajdu. Přičemž je 
důležité, aby rábita byla intenzivní, založená na velké oddané lásce k šajchovi. Kdo 
rábitu není schopen navázat, fajd mu zůstane odepřen. Neboť jak se v naqšbandíji 
traduje, „ten kdo nemá rábitu, není schopen obdržet tato duchovní vyzařování, ani 
kdyby doprovázel Chidra.“920 Tím je opět zdůrazněn fakt, že bez zprostřed-
kovatelské role šajcha není významný postup na mystické cestě myslitelný a že 
pokud jde o vědění či poznání, existuje jistá hierarchie. Což je dokládáno i 
koránským veršem: „…My obdařujeme různými stupni, koho chceme, a nad 
každým, kdo vědění ovládá, je vševědoucí.“921

920 Kabbani, H.M. (2004b): str. 175. Al-Chidr (Zelený) je poněkud záhadnou islámskou postavou. Ačkoliv nejmenován, 
objevuje se zřejmě v osmnácté súře jako překvapivý průvodce Mojžíše. Ten za možnost cestování s  al-Chidrem slíbí, že 
se nebude na nic vyptávat. To poruší a po třech na první pohled nepochopitelných činech al-Chidra, které prolomí 
jeho slíbenou mlčenlivost, se jejich cesty rozdělí (18: 65-83). Ony činy byly samozřejmě motivovány službou Bohu.  
Podle obvyklého výkladu slouží tyto verše jako varování, že vždy existuje někdo, kdo disponuje větším poznáním.  
V konečném důsledku samozřejmě Bůh. Al-Chidr je dodnes mnohými chápán jako spirituální vůdce, přičemž se vedou 
spory, zda stále žije, či zda jeho zasvěcování (uwajsí) a instruování různých světců probíhá výhradně na spirituální 
rovině. Různé taríqy zařazují al-Chidra do svých silsil, což je případ právě naqšbandíje, v níž plní roli desátého článku. 
Výklad k tomuto koránskému příběhu poskytl například Ibn cArabí ve svých Fusús al-Hikam. Viz Bursevi, I.H. (1986): 
str. 978-1010. O al-Chidrovi hovoří i několik hadíthů, vlastně docela úsměvný výrok na toto téma je Saidem b. 
Džubajrem připisován Prorokovi: „…Nechť se Bůh slituje nad Mojžíšem! Kdyby zůstal trpělivý, dozvěděli bychom se  
více o jejich případu.“ Sahíh Buchárí, Volume 4, Book 55, Number 613. Dostupné také na www.hadithcollection.com.

921 (12: 76)
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Shrnutí metodologie mystické cesty haqqáníje

Čtenář mohl na základě předchozích kapitol získat jistě oprávněný pocit, že 
duchovní nauka haqqáníje je velmi nesnadno uchopitelná a že se poněkud vzpírá 
jednoznačné analýze. Při představování jejích hlavních elementů je nutné brát 
v potaz existenci vždy několika významů, které s sebou daný prvek nese. Tyto 
významy formulují především autority řádu, přitom nejsou vždy konzistentní ve 
svých výkladech, mezi řadovými členy taríqy pak samozřejmě dále dochází 
k významovým posunům. Je jistě třeba mít neustále na paměti, že zmíněná 
inkonsistence může mít i zcela pragmatické důvody. Jak totiž podotýká Ostřanský, 
súfíjové tradičně používají symbolické a metaforické jazykové prostředky, které jim 
jednak umožňují lépe uchopit koncepty vzpírající se přesnému analytickému 
jazyku, zároveň ale také takový složitý „a místy až příliš mnohoznačný jazyk“ 
chrání před případnými oponenty.922 Abych napravil toto „rozostření“, představuji 
nyní čtenáři závěrečnou syntézu opatřenou grafckým schématem metodologie 
mystické cesty v pojetí haqqáníje. Toto schéma přehledně znázorňuje postavení 
jednotlivých elementů v metodologii taríqy a jejich význam. Musím zdůraznit, že 
stejně jako předchozí kapitoly nezahrnuje zdaleka všechny principy, metody a 
techniky, které v nauce hrají nějakou roli. Na základě studia příslušné literatury a 
následného výzkumu v terénu však mohu prohlásit, že zahrnuje buď ty prvky, 
které prezentují jako nejpodstatnější jak duchovní autority taríqy, tak její běžní 
členové nebo ty, které patří v rámci daného diskurzu mezi nejužívanější.

Na vrcholu schématu stojí triáda islám, ímán a ihsán, jejíž jednotlivé prvky 
samozřejmě nelze chápat striktně odděleně, jsou navzájem provázány. Tato triáda 
zahrnuje základní tři pilíře celého náboženství. Islám reprezentuje praktickou či 
vnější stránku náboženství, fyzickou podobu modlitby a komplex dalších 
povinností věřícího. Islám je vlastně totéž co šaríca, Boží zákon, zhmotněný díky 
oboru islámského práva (fqh) v rozsáhlém systému norem a doporučení 
upravujících život věřícího.

922 Ostřanský, B. (2008): str. 77.
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Ímán je již kvalitativně odlišnou úrovní, v jejímž rámci věřící refektuje a srdcem 
dosvědčuje víru v islámské krédo (caqída), spočívající primárně v požadavku víry 
v jediného Boha (Alláh), jeho posly, anděly (malá’ika), knihy (kutub), v soudný den 
(jawm al-qijáma) a předurčenost osudu (qadar).923 Jako třetí prvek zde stojí ihsán. 
Ten primárně označuje stav perfekce, kdy se muslim díky vlastnímu úsilí stává 
bezchybným věřícím naplňujícím beze zbytku Boží zákon. Haqqáníja pokládá 
rovnítko mezi ihsán a tasawwuf, tedy mystiku, která má být reprezentantem 
takového ideálního stavu víry. Zároveň je rámcem, ve kterém je možné takového 
stavu za použití jisté metodologie dosahovat.

Tasawwuf tedy reprezentuje snahu o dosažení ihsánu a samozřejmě také touhu po 
poznání a zkušenosti jdoucí za hranice běžného praktického náboženského života 
islámu. V rámci mystické tradice se postupně vyproflovaly různé taríqy, z nichž tou 
nejcennější je samozřejmě taríqa naqšbandíja. Tato cena spočívá v několika 
základních aspektech, z nichž ten nejdůležitější je deklarovaná věrnost 
prorockému vzoru (sunna) a obecně šaríce, z níž se nesmí vymykat ani teorie, ani 
praxe taríqy. Proto také ve schématu šaríca zastřešuje úroveň samotné duchovní 
metodologie haqqáníje.

Taríqa obecně staví svou autoritu na tradici, kterou reprezentují především Velcí 
šajchové či mistři řádu, ať už skuteční či hypotetičtí, tvořící dohromady silsilu.924 

Silsila je - a nabízí se zde analogie s hadíthy, jimž pouze jisté řetězení tradentů 
zabezpečuje status správnosti či pravosti - řetězcem tradentů předávajících si 
specifcké znalosti a také schopnosti. Zatím posledním, čtyřicátým článkem řetězce 
je šajch Názim al-Haqqání. Někteří členové silsily jsou z hlediska dnešní haqqáníje 
důležitější, případně váženější než jiní. Důležitou roli zde hraje uwajsí, druh 
duchovního spojení mezi již zesnulým šajchem a jinou žijící postavou, v rámci 
kterého dojde buď k určité iniciaci nebo přenosu Boží energie. Pouze devět 
Velkých šajchů obdrželo uwajsí, přičemž tento počet se považuje za uzavřený. 
Proto je také ve schématu tento termín uzavřen závorkou. Posledním z oněch 

923 Těchto šest položek je nezbytným základem víry. V různých krédech sepisovaných například pro vzdělávací účely se 
k nim připojovalo i množství dalších, jako víra v micrádž, v zázraky (karamát) světců, v určitou dobu trvání pravého 
chalífátu a podobně. Těchto islámských kréd vznikalo a vzniká větší množství, některá si vydobyla trvalejší autoritu. To  
je příklad kréda Šarh caqá’id an-Nasafí od středověkého učence Abú Hafse an-Nasafího. Dostupné například na 
http://www.marifah.net/articles/matnalnasafyya.pdf

924 Prvním členem řádové silsily je prorok Muhammad, druhým Abú Bakr, atd. K samotnému vzniku taríqy však došlo až ve 
14. století. Proto označuji všechny starší články silsily za „hypotetické“ mistry, kteří mají dodat aktuální taríce na 
vážnosti.
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devíti je šajch Názim, který byl duchovně spojen s Džaláluddínem Rúmím a 
cAbdulqádirem Džíláním. „Držba“ duchovní transmise uwajsí je jedním 
z podstatných zdrojů autority šajcha Názima.

Dalšími dvěma významnými zdroji autority, které by bylo možné spolu s uwajsí a 
silsilou označit za „vnější“, jsou autorizace a wilája. Autorizace spočívá v uznání 
výjimečných schopností, znalostí, poznání, duchovního pokroku žáka jeho 
vlastním Velkým šajchem. Šajchu Názimovi se dostalo této autorizace a tedy 
zároveň oprávnění vést taríqu od jeho učitele, Velkého šajcha cAbdulláha 
Daghestáního (z. 1973). Wilája označuje tzv. „blízkost Bohu“. Blízkým Bohu, walím 

(světcem), může být jen člověk, který dosáhl skrze náboženskou praxi výjimečného 
poznání, především Boha, a je z pohledu náboženství dokonalým muslimem. Tedy 
je v náboženství nejen perfektně vzdělán (je cálimem a faqíhem), ale také svým 
životem bezchybně naplňuje Boží zákon a tradici (je prorockým vzorem). Hlavními 
dispozicemi, získanými postupem na úroveň wilája a následně využívanými 
zejména při výchově žáků taríqy, jsou haqíqat al-džadhba (přitažlivost), haqíqat al-

f a j d (inspirace), haqíqat at-tawadždžuh (sesílání světla), haqíqat at-tawassul  

(přímluva), haqíqat al-iršád (vedení) a haqíqat at-tajj (pohyb ducha v prostoru).

Za „vnitřní“ zdroj autority je pak možné považovat bajcu, vyjádření oddanosti 
šajchovi jeho žákem. Tímto aktem, který má samozřejmě ještě další konotace, 
uznává žák šajchovu autoritu a svěřuje se do jeho svrchovaného vedení. Na 
oplátku se žákovi dostává iniciace, stává se fakticky členem taríqy a na základě 
zmíněného obousměrného procesu se mu dostává příslibu budoucího 
duchovního rozvoje a nevšedních náboženských zážitků. K obojímu může dojít 
pouze díky vlivu a pozornosti šajcha.

Zde jsme se již dostali do té části schématu, kde jednotlivé prvky nebo případně 
jejich efektivní fungování nemohou existovat mimo vztah šajch-žák a které již 
reprezentují užší duchovní metodologii haqqáníje. Velký šajch má samozřejmě 
v této oblasti výsadní postavení. Spolu se samotnou metodologií mystické cesty 
tvoří dva propojené základy taríqy. Šajch jednak aktivně vytváří či spíše přetváří 
tuto metodologii, která zpětně upravuje jeho postavení a roli v taríce.

Tuto část schématu orámovanou vztahem šajch-žák zastřešuje jako obecný rámec 
šaríca. Ta je samozřejmě Božím zákonem, jemuž se nesmí protivit sebemenší detail 
nauky, která je mu podřízena. Z pohledu náboženské praxe zde šaríca také 
zahrnuje všechny povinné prvky ortopraxe, zejména modlitbu (salát), která spolu 
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s e dhikrem tvoří jakousi esenci celé bohoslužby. Pokud jsem výše šajcha s celou 
metodologií mystické cesty označil za základy taríqy, pak vzhledem k důrazu, který 
je naukou haqqáníje kladen na šarícu, ji lze spolu s dhikrem a rábitou označit za 
pilíře taríqy.

Jak už bylo řečeno, v této metodologii je vše navázáno na vztah šajch-žák. Šajch 
samozřejmě disponuje potřebným poznáním (haqíqa) a zkušenostmi (macrifa). Je 
ovšem také nadán vlastnostmi a schopnostmi, které umožňují jednak ono poznání 
či zkušenosti předávat či zprostředkovávat, jednak rozvíjet schopnosti žáků 
potřebné pro jejich získávání. Žák se bez cíleného působení šajcha nedostane 
z úrovně vlastní všem běžným upřímným muslimům. Aby měla výchova šajchem 
smysl a vznikl předpoklad pro budoucí zvládnutí mystické cesty, musí žák 
dodržovat soubor pravidel adab. Jde vlastně o etiketu, jejíž podstatou je 
bezvýhradná poslušnost vůči šajchovi spolu s bezmeznou důvěrou v jeho 
rozhodnutí. Tento vztah je v zásadě jednosměrný, jak naznačuje příslušná šipka. 
Jedinou povinností šajcha je usilovat o to, aby se jeho žáci stali ideálními 
služebníky Božími.925 Žáci se podle úrovně dosažené perfekce dělí na sympatizanty 
či zamilované (muhibb), začátečníky (mubtadi’), pokročilé (mustacidd) a odhodlané či 
připravené (muríd).

O něco níže než adab se ve schématu nalézá suhba. To je druh duchovní vazby 
mezi žákem a šajchem, ovšem kvalitativně nižší než rábita. Tato vazba je ustavována 
díky jedné z výše uvedených šesti kvalit šajcha, haqíqat al-džadhba, která vyvolá 
počáteční zájem žáka a posléze jeho lásku k němu. Podstatou této vazby je právě 
láska k šajchovi. Duchovní vazba rábita je vlastně pokračováním suhby, jejím 
prohloubením. Vznik kontinuálně udržované rábity předpokládá jistý předchozí 
duchovní pokrok žáka, vynaložené úsilí o očištění jeho srdce od nežádoucích 
vlastností a záměrů spolu s elementárním zvládnutím a praktikováním základních 
duchovních technik a rituálů. V rámci rábity pak teoreticky dochází k realizaci 
všeho, co žák od mystické cesty očekává, včetně jejího nejzazšího cíle, poznání 
pravé podstaty věcí, zažití Boží přítomnosti, rozplynutí v Bohu (faná’ fí Alláh). 
Skrze rábitu sesílá šajch na žáka vize, sny a podobně, které mají žáka instruovat, 
působit na jeho rozvoj. Také skrze ni může žákovi zprostředkovávat Boží energii či 
milost (fajd), ke které se nedostatečně pokročilý žák nemůže bez jeho pomoci 

925 Kabbani, H.M. (2004b): str. 159. Tento výklad mi potvrdil také šajch Saláhuddín, který zmiňoval jeden z rozhovorů, který 
vedl s šajchem Názimem. Ten během něho prohlásil: „Já mám pověření od Pána, abych pracoval na vašem [žáků taríqy]  
povýšení.“

249



dostat. Proces, kterým v rámci rábity dochází k tomuto přenosu, se nazývá 
tawadždžuh. Fyzická vzdálenost v rámci této vazby nehraje žádnou roli.

Aby mohla rábita vydat všechny své plody, včetně nejzazšího cíle mystika faná’ fí  

Alláh, kterému nutně předchází faná’ fí ar-rasúl, respektive faná’ fí aš-šajch, musí 
žák pod vedením šajcha pracovat na svém duchovním rozvoji. Základní technikou 
sloužící v mnoha směrech tomuto cíli je muráqaba, tedy meditace. Její podstatou 
je pěstovaná důsledná pozornost věnovaná vlastnostem a schopnostem srdce, 
které je východiskem i koncem celé duchovní cesty. Muráqaba slouží 
k identifkování a analýze nežádoucích vlastností, které musí žák postupně 
eliminovat. Součástí této snahy je vedení „duchovního účetnictví“, muhásaby. Bez 
tohoto záznamu špatných skutků, myšlenek a podobně není skutečný pokrok 
směrem k ihsánu myslitelný. Bez muráqaby nelze také důsledně správně provádět 
jak denní duchovní cvičení adab a wird, tak dhikr či hadru. Při její absenci se totiž 
tyto rituály omezují na mechanické provádění daných úkonů. Naopak při jejím 
efektivním využití se aktivuje potenciál, kterými tyto praktiky v souvislosti 
s duchovním rozvojem jednotlivce a získáváním specifckých zkušeností a poznání 
disponují. Plnohodnotným prováděním zmíněných rituálů je také obecně 
podmíněno získávání Božího světla či energie (fajd), zprostředkované šajchem 
v rámci rábity. K ustavování a udržování rábity slouží různé dílčí techniky 
zastřešené opět muráqabou, z nichž zřejmě nejdůležitější je tasawwur aš-šajch. Ta 
spočívá ve vnitřní vizualici šajcha, ve vytváření a udržování obrazu skládajícího se 
z jeho fyzických i duchovních atributů v srdci žáka a to za předpokladu 
bezpodmínečné lásky k šajchovi.

Na závěr tohoto výkladu k výše uvedenému schématu je naposledy třeba 
připomenout, že ani bezchybné plnění všech povinností, které jsou součástí 
mystické cesty haqqáníje, nezakládá automatický nárok na dosažení konečného 
cíle, rozplynutí vlastní osobnosti (faná’) v Boží přítomnosti. První podmínkou je 
příslušný zásah vůle Velkého šajcha v rámci rábity, musí zde dojít k naplnění jeho 
zprostředkovatelské úlohy, která vyplývá z jeho postavení jako dědice moudrosti 
po proroku Muhammadovi. A i potom musí svou aktivní roli sehrát ještě vyšší 
vůle. „Koupání se“ v Božím světle je nakonec vždy dar, obecně nezávislý na 
náboženském úsilí věřícího.
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Závěr

Hlavním cílem této práce byla analýza duchovní nauky mystické cesty naqšbandíje 
haqqáníje, která stojí přirozeně v základech samotné existence řádu. Jedině na 
základě její pečlivé znalosti je možné věrohodně interpretovat některé sociální 
jevy související s taríqou, jednání jejích členů a podobně. Věřím, že předchozí text 
tuto mou tezi plně ospravedlnil. Na následujících řádcích shrnuji ty 
nejpodstatnější poznatky, které jsem získal v rámci výzkumu a se kterými jsem 
čtenáře seznamoval v širším kontextu v předcházejících kapitolách.

Nauka taríqy v západním prostředí oslovuje lidi nejrůznějších společenských 
vrstev, věku či zaměstnání. Hlavní roli v rámci dacwy hraje osobní příklad a 
charisma mistra řádu, šajcha Názima. Učení, které formuluje, životní způsob, který 
demonstruje, láska, kterou vzbuzuje u svých žáků, je alfou a omegou fungování 
taríqy. Haqqáníja má pyramidální, hierarchickou strukturu, na jejímž vrcholu stojí 
šajch Názim, který za pomoci svého charismatu a autority obratně využívá 
intelektuálního a duchovního potenciálu svých žáků, kteří zaujímají místa na 
nižších stupních hierarchie. To je také jeden z hlavních předpokladů úspěchu 
taríqy. Mezi další patří ochota přizpůsobovat se do určité míry novým prostředím. 
Taríqa tak například na Západě do svých aktivit významně integruje ženy, byť si 
zatím nelze představit, že by mohly zaujmout vyšší pozice v hierarchii řádu. Role 
chalífů, regionálních reprezentantů taríqy, jsou vyhrazeny mužům.

Dalším předpokladem úspěchu je využití moderních informačních technologií, 
zejména internetu. Ten má pro haqqáníji značný význam. Skrze správu 
příslušných stránek a portálů je podporována misie (dacwa), posilována identita již 
iniciovaných členů taríqy, těm se zde také dostává výkladu k nejrůznějším 
náboženským otázkám, návodů ke správnému provádění rituálů a podobně. Skrze 
ně je šířeno a udržováno poselství hlavy řádu, šajcha Názima a také potvrzována 
jeho autorita a výjimečnost. Internet je také médiem pro virtuální formu sociální 
sítě, která v rámci taríqy funguje. Druhá, významnější forma, spočívá ve fyzickém 
setkávání členů taríqy na různých místech „diaspory“, ale zejména v Lefke, sídle 
šajcha Názima.

Internet má také nezastupitelnou úlohu v budování a udržování transnacionálního 
charakteru taríqy. Oproti četným jiným transnacionálním sociálním skupinám 
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konstruovaným na náboženském základě, jen marginální roli zde hraje migrace. 
Naopak významným elementem je zapojení místních obyvatel v daných regionech, 
kteří konvertují k islámu. Takto vzniklé lokální skupiny pak často fungují do 
značné míry autonomně. Jejich členy či žáky taríqy lze dělit podle různých kritérií. 
Podle míry participace na aktivitách v rámci taríqy lze identifkovat tři základní 
okruhy členů. Okruh odhodlaných súfíjů, kteří organizují chod místních komunit, 
jsou často v kontaktu s šajchem Názimem. Dále širší okruh členů, kteří se 
nezúčastňují všech aktivit v rámci místních komunit, jejich pozornost k věcem 
taríqy obrátí zaručeně vždy jen návštěva šajcha Názima. Konečně třetí a nejmenší 
okruh tvoří lidé, kteří se vůbec neúčastní kolektivních aktivit taríqy, zároveň je 
však pro ně šajch Názim určitým duchovním modelem a autoritou. Další možné 
dělení, které jsem také v práci představil, lze učinit na základě motivací a zázemí 
členů. Základem členství v taríce je přitom láska a úcta k sultánovi al-awlijá’, 
šajchu Názimovi, vyjádřená složením holdu (bajca).

Pokud jde o samotnou nauku o mystické cestě, která do značné míry podmiňuje 
všechny výše uvedené projevy existence řádu, ukázalo se, že některé její prvky jsou 
důležitější než jiné. A to jak z pohledu těch, kdo ji formulují, tak podle řadových 
členů taríqy. Těmto podstatným prvkům jsem také věnoval bližší pozornost. 
Vzhledem k obecné súfjské tradici není nijak překvapivé, že zcela zásadní význam 
pro existenci taríqy má její velmistr, šajch Názim, potažmo vztah mezi ním a jeho 
žáky. Za překvapivé nebo přinejmenším za ne zcela běžné však lze označit některé 
aspekty tohoto vztahu. Jak totiž vyplývá z nauky formulované především samotným 
Názimem, bez zásahů šajchovy vůle je prakticky nemožné nejen dosažení 
zkušenosti žáka s Boží přítomností, ale i pouhé splnění potřebných podmínek pro 
tento zážitek, tedy nezbytné zdokonalení osobnosti. Skutečně v haqqáníji spočívá 
vše na schopnosti šajcha, který je autorizovaným článkem řetězce, skrze který 
proudí Boží milost (baraka) nebo Boží síla (fajd). Šajch nadaný speciálními 
schopnostmi a příslušným způsobem autorizovaný představuje opravdové jádro 
metodologie haqqáníje. Duchovní praktiky či cvičení jsou ve světle tohoto faktu 
vlastně druhotnými, neboť bez uvědomělého zásahu duchovní moci šajcha v rámci 
vztahu rábita není žák schopen tato cvičení správně vykonávat a získávat tak z nich 
patřičný prospěch. Šajch je tedy mnohem více dohlížitelem nad každým stavem 
svého žáka než pouhým učitelem nauky a průvodcem po předepsaných 
duchovních cvičeních. A nakonec je prostředníkem, bez něhož se muríd nikdy 
nesetká s Boží přítomností, i kdyby do té doby s úspěchem zvládl všechny již tak 
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dosti náročné přípravné kroky. Taková pozice musí být podporována určitými 
zdroji autority a legitimity. Mezi ně, vedle nepopiratelného charismatu, především 
patří koncept wilája a uwajsí, pozice v řetězci světců taríqy (silsila) a konečně výše 
uvedená „smlouva“ uzavíraná mezi ním a žákem formou vzdání holdu (bajca).

Příslušná nauka o mystické cestě se setkává s různou percepcí, ne všichni žáci 
skutečně rozumějí každému jejímu prvku nebo je různým způsobem vykládají, 
některým článkům je různými žáky přikládána větší důležitost než jiným. Někteří 
oceňují spíše obecnější principy v ní obsažené, jiní co nejkonkrétnější návody. 
Tuto diverzitu jsem vyjádřil v příslušné čtyřčlenné typologii. Jedním ze zajímavých 
dílčích závěrů týkajících se dané nauky je fakt, že ačkoli podrobně a pečlivě 
stanovuje předpoklady a jednotlivé kroky potřebné ke konečnému dosažení Boží 
přítomnosti, obsahuje zároveň prvky, které de facto efektivně brání dosažení i 
nižších stupňů na mystické cestě. V promluvách šajchů Názima a Kabbáního lze 
totiž nalézt ne zcela výjimečná tvrzení o nemožnosti dosažení úrovní vlastních jen 
světcům, mezi něž Názim patří. Jde vlastně o jeden ze způsobů, jakými se udržuje 
výjimečné postavení velkého šajcha a jeho autorita. Z mého výzkumu však 
nevyplývá, že by tento – snad zdánlivý – rozpor žáky taríqy nějak odrazoval.  
Zásadním je pro ně vztah s milovaným šajchem Názimem.

Analýza duchovní nauky haqqáníje spolu se studiem praktického života jejích 
členů do značné míry potvrdily některé závěry Pniny Werbner, týkající se 
soudobého súfsmu.926 Do jejích následujících obecnějších formulací lze bez obav 
dosadit haqqáníji. Súfsmus podle ní „odmítá ideje individuální náboženské 
autority, autonomie a racionality, které jsou základem liberální modernity, namísto 
toho zdůrazňuje ztělesněné charisma, perfekci a transcendenci súfjského mistra, 
jehož duchovní blízkost Bohu vede k magickému „zakouzlení“ světa. Ovšem 
navzdory důrazu na odmítání světa, súfjští žáci se snadno integrují do světových 
kontextů práce a současných politik.“ Není však úplně pravda, že by súfsmus 
odmítal modernitu, „súfsmus spíše představuje pozitivní odpověď na modernitu. 
Súfjská bratrstva s požehnáními světců legitimizují a podporují světské úspěchy. 
Poskytují vzájemnou podporu v kontextu práce, zkušenost morálního přátelství 
tváří v tvář městské anonymitě, intelektuální výzvu žákům bez formálních 
vzdělávacích kvalifkací.“ A nakonec je třeba spolu s Werbnerovou konstatovat, že 

926 Werbner, P. (2003): str. 5-7. Její závěry vycházejí primárně ze studia transnacionální taríqy soustředěné okolo 
pákistánského světce Zindapíra (z. 1999), mají však širší platnost.
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súfsmus v globální aréně představuje konkurenta politického islámu. Přitom 
ovšem není zcela apolitický, jak jsem také v práci ukázal.
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Abstract

Tariqa Naqshbandiyya Haqqaniyya: Spiritual Methodology in Theory and Practice

The book deals with relatively new Suf tariqa or order, Naqshbandiyya Haqqaniyya. It 
represents a sort of continuation of a very old Naqsbandi tradition with its beginning 
in 14th century. The head of the sub-branch, shaykh Nazim al-Haqqani, began his 
mission under supervision of his teacher Abdallah al-Daghestani in ffties with 
emphasis on Western milieu. From early seventies the order achieved considerable 
success, activities and charisma of shaykh Nazim attracted till now thousands of 
sympathizers and members especially in Europe and United States.

The basic aim of book which consists of three main parts is to analyze spiritual 
methodology of the order, its theoretical foundations, goals and used methods. In frst 
theoretical part I present briefy existing scholarly results referring to important 
aspects of my topic. Then I offer refection on state of the feld of anthropology of 
Islam and an outline of desirable general methodological rules for feldwork in 
Islamic milieus, based partly on my own feldwork experiences. Then I present 
methods used in my own research, feldwork and in compilation of the whole text. 
The frst part is closed by brief chapters serving as introduction to Islamic mysticism 
or Sufsm, to history of Naqshbandiyya and origin of Naqshbandiyya Haqqaniyya. 
Finally I analyze certain aspects related to the existence of the order in the West, 
namely transnationalism and specifc features corresponding to the concept of new 
religious movements.

The second, ethnographic part depicts living of the members of the order in chosen 
communities or localities in Spain and in Cypriot Lefke. Here I primarily analyze 
religious practice. Two presented basic typologies here have their origin also in my 
feldwork. Information gain through feldwork also constitutes important feature of 
the third main part of the work.

In the third part the very methodology of mystical journey of Haqqaniyya is analyzed. 
Every single element of this methodology, theoretical and practical, is frstly presented 
in broader context of Islamic mysticism or Sufsm. Then I analyze its specifc position 
and meaning in teachings of Haqqaniyya as formulated by authorities of the tariqa or 
order. Consequently I examine how these elements are practiced or used and what 
meaning and importance is attributed to them by members of the order, how they 
understand them. 
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