
ŠTĚPÁN KABEŠ

Marocké mystické bratstvá počas svojich nočných liečebných rituálov používajú hudbu ako kľúčový
 komunikačný prostriedok na oslovenie a prilákanie džinov. Podstatou tohto rituálu, naprieč brat-

stvami súhrnne označovaného ako líla,1 je (nie vždy explicitne priznaná) harmonizácia vzťahu obete
s posadajúcim alebo sužujúcim džinom. Táto posadnutosť je (eticky povedané) kultúrnym idiomom
označujúcim množstvo psychických a psychosomatických ťažkostí.2 Maroko si vďaka priaznivým politickým
okolnostiam aj geografickej členitosti zachovalo svoje kultúrne bohatstvo nezvyčajne živé a pestré –
či už ide o hudbu, remeslá, módu, liečiteľstvo alebo o svojrázne formy ľudového islamu. Ani počas
polstoročia relatívne osvieteného a tolerantného francúzskeho protektorátu (1912 – 1956) sa radikálne
nenarušili tradície. Ich ochrane venuje pozornosť aj súčasný kráľ Mohammed VI.,3 ktorý je zároveň naj-
vyššou náboženskou autoritou, „kniežaťom veriacich“. V záujme lepšej zrozumiteľnosti nižšie opísaných 
hudobných špiritistických rituálov načrtnem najprv kultúrny a náboženský kontext, v ktorom prebiehajú.

Hudba
na vábeniena vábeniena džinov

Baraka, šarífovia a svätci

Medzi chudobnejšími vrstvami Ma-
ročanov sú veľmi rozšírené rôzne
tradičné formy liečiteľstva – zelinkár-
stvo, liečebná mágia, islamská pro-
rocká medicína a v neposlednom 
rade už spomínané posadnutostné 
liečebné rituály mystických bratstiev.4 
Miera, v akej sú tieto metódy po-
pulárne, súvisí so slabou dostupnos-
ťou „západnej“ biomedicínskej či psy-
chiatrickej starostlivosti, ako aj s istou 
poverčivou nedôverou v ne.

Napríklad prorocký rodokmeň (či 
už skutočný alebo fiktívny), ktorým 
sa, rovnako ako kráľ, aj dnes preu-
kazujú tisíce Maročanov, zabezpe-
čuje svojmu majiteľovi titul šarífa, 
vzoru cnosti a vznešenosti, oplývajú-
ceho Božím požehnaním – barakou. 
Práve baraka je prúdiacou poten-
ciou, všeobecným predpokladom 
šťastia, zdravia a úspechu. V akej-
koľvek tradičnej liečbe a liečebných 
rituáloch je kľúčovým faktorom – sú-
visí aj s kategóriami rituálnej čistoty 
a nečistoty (potiaľ je ľudový islam 
v zhode s ortodoxiou).5 Šaríf tak mô-

že liečiť jednoduchým dotykom, dy-
chom, vtrením svojich slín a pod.

Barakou sú mimoriadne obdarené 
aj postavy svätcov (sg. sidi, muláj…), 
ktorých hroby sa stali pútnickými 
miestami a svätyne vybudované pri 
nich tvoria svojimi bielymi kupolami 
charakteristický prvok marockej kra-
jiny. Podobne ako naše kostoly sú 
cieľom individuálnych „návštev“ (sg. 
zijára) a hromadných výročných pútí 
(sg. mawsim), ktoré sú okrem spoloč-
ných modlitieb príležitosťou na pro-
cesie, zvieracie obety, hody, hudobné 
rituály, tanec atď.6

8



3/2020

9

MAROCKÉ MYSTICKÉ BRATSTVÁ
V Maroku pôsobia desiatky súfij-

ských bratstiev (sg. taríqa), ktorých 
obľúbenosť u mladej generácie má 
aktuálne skôr vzostupný trend.7 Ná-
zvy týchto bratstiev väčšinou odkazu-
jú na meno zakladajúceho majstra, 
ktorý sa po smrti stal patrónom a
svätcom rádu,8 v mieste jeho hrobu
bola potom spravidla postavená svä-
tyňa a hlavný rádový dom (záwija). 
Každé bratstvo má svoj špecifický 
dhikr (teda komunikáciu s Bohom),9 
často spievaný, sprevádzaný hrou na 
perkusie, ale z pohľadu tohto člán-
ku sú najzaujímavejšie taríqy, ktoré 
v rámci rituálu líla kombinujú dhikr 
a invokáciu džinov – také rituály sú 
hudobne najbohatšie.

Svet džinov

Džinovia (v marockom dialekte arab-
činy sg. džinn/pl. džnún) majú v is-
lamskom svete tú výhodu, že sa 
o nich na niekoľkých miestach zmie-
ňuje Korán10 a ich existencia je tak 
z náboženskej pozície nespochyb-
niteľná. Sú smrteľní, dvojakého po-
hlavia a pária sa (niekedy i s ľuďmi). 
Aj k nim bol poslaný prorok Moha-
med – niektorí prijali islam a majú 
nárok na spásu, iní sú kresťania, ži-
dia či pohania, môžu aj konverto-
vať. Islamské právo rieši majetkové 
a manželské vzťahy medzi ľuďmi a
džinmi. Akékoľvek ich uctievanie je 
však z ortodoxného pohľadu širkom 
– ťažkým hriechom pridružovania 
(k Božej jedinečnosti).

Predstavám marockého ľudového 
islamu o džinoch sa začiatkom 20. 
storočia obsiahlo venoval už Edward 
Westermarck.11 Džinovia v jeho po-
daní podľa mojich skúseností vcelku 
zodpovedajú predstavám, aké o nich 
majú aj dnešní Maročania. V ľudskom 
svete sa zjavujú za tmy, vyhľadávajú 
temné a vlhké miesta – ruiny, rieky, 
lesy, jaskyne, pramene či hammámy 
(kúpele). Vďaka silnej záľube v krvi 
navštevujú po zotmení bitúnok, kvôli 
konzumácii ľudských kostí sa často 
vyskytujú aj na cintorínoch. Džino-
via sú dobrí aj zlí – práve na tých 
zlých sa upriamuje väčšina pozor-
nosti ľudových kultov a rituálov po-
sadnutia.

Posadnutosť

Človek sa neopatrnosťou, nevhodným 
správaním či cudzím zavinením12 mô-
že stať obeťou džina. Aj v dnešnom 
čase je napríklad bežná obava vyliať 
horúcu vodu do kuchynskej výlevky 
alebo záchoda – človek by mohol 
opariť tam sídliacich džinov a vyvolať 
ich útok. Predísť tomu možno nasy-
paním štipky soli či pomocou formu-
ly basmala,13 čo džinov zaženie. Naj-
častejším prejavom útoku džinov či
priamo posadnutosti nimi je náhly 
zdravotný problém – kŕče, tranz, rôzne
typy paralýzy, reumy, psychických14 
a psychosomatických postihnutí, ale 
aj impotencia či neplodnosť. „Dia-
gnózu“, teda určenie mena a farby
škodiaceho džina, vykonáva špiritis-

tický špecialista – veštkyňa (šuwwáfa),
islamský učenec a i. Veľký význam sa 
v tomto smere pripisuje aj snom.

Postihnutý jedinec má možnosť 
(ak vynecháme psychiatrický variant) 
podstúpiť liečbu islamským exorciz-
mom (ruqja) – keď príslušný špecia-
lista, spravidla „právnik“ (faqíh) pomo-
cou recitácie vybraných koránových 
veršov a svätenej vody (v extrém-
nych prípadoch bitím obete) pre-
svedčí džina, aby opustil telo.

Večierok bez soli

Rafinovanejšiu metódu ponúkajú mys-
tické bratstvá. Pri finančne značne ná-
kladnom15 rituáli líla pomocou hud-
by, omamných kadidiel a farebných
kostýmov vlákajú škodiaceho džina
do tela ním trápenej obete – tá sa
dostane do tranzu (džedba) a za 
všetko, čo v ňom ďalej koná, je
zodpovedný vtelený džin. Okrem di-
vokého extatického tanca, končiace-
ho často mdlobou (pri ktorej džin 
z tela odchádza), môže dôjsť k ne-
ľudským či neslušným výkrikom, prí-
padne ku krvavému sebapoškodzo-
vaniu, autoerotike a pod.16 Cieľom 
je, aby sa pomocou takejto abre-
akcie džin uspokojil, „vybláznil“ a ne-
chal obeť na pokoji – nežiaduce 
symptómy by potom mali vymiznúť 
alebo sa aspoň zmierniť.

Zároveň dochádza spravidla k uzav-
retiu záväzku (ʿahd)17 medzi obeťou 
a džinom. Záväzok sa potvrdzuje 
napríklad odovzdaním časti obleče-
nia (figovník a potôčik v svahu pod 
jaskyňou slávnej sexuálnej démonky 
ʿAjše Qandíše sú tak plné dámskych 
nohavičiek a podprseniek), ale i zme-
nou návykov podľa požiadaviek dži-
na – nosením určitej farebnosti šiat, 
ďalšími obetinami a pod. Džin môže 
poskytnúť ľudskej protistrane okrem 
zdravotnej úľavy aj rozličné benefity
– šťastie, moc alebo zisk majetku.
Podmienkou takejto úspešnej sym-
biózy18 je však pravidelné opako-
vanie rituálu, najmenej raz za rok.
Pri porušení záväzku hrozí návrat
a zhoršenie pôvodných ťažkostí, prí-
padne rodinné nešťastie alebo smrť. 
V tomto smere sa spôsob uctieva-
nia džinov veľmi podobá kultu svät-
cov – aj im sa prinášajú obety, aj 
s nimi sa uzatvára ʿahd.19Balvan a svätyňa kráľa džinov Sidi Šamharúša
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Súčasťou líly alebo jej predohrou
je rituálna obeť zvieraťa (dabíha) 
– podľa finančných možností rodiny 
„pacienta“ najčastejšie sliepky, bara-
na, ale i kravy. Líla môže mať rôzne 
veľký formát – komornejší domáci, 
pri príležitosti hromadných pútí však 
môže počet účastníkov dosahovať 
i niekoľko stoviek. Počas líly, nech 
sa už odohráva kdekoľvek, vzniká 
posvätný priestor (hurm) – v ňom 
sa nefajčí, vstupuje sa do neho
bez topánok. Samozrejmou súčas-
ťou rituálu je prítomnosť hosťov a
ich pohostenie (opäť tu ide o cirku-
láciu baraky), okrem iného mäsom 
obetiny – to je vždy pripravené bez
soli, ktorá by džinov odpudzovala
a bránila by im vstúpiť do ľudských 
tiel. Úvodná hudobná časť rituálu
sa spravidla odohráva na ulici a tvorí
ju spev neheretických textov spre-
vádzaný perkusiami – ide o chválu
Alaha, Mohameda atď. Vtedy sa čas-
to podávajú pochúťky symbolizujúce
čistotu a silno oplývajúce barakou – 
datle a mlieko. Celkovo je tak vlast-
ne celý rituál balansovaním medzi 
pravovernou zbožnosťou a herézou. 
Zvlášť súfijské bratstvá majú ten-
denciu, aspoň navonok, tento dojem 
oslabovať.

Farebný dym, farebná hudba

Vzor opísanej formy rituálu posadnu-
tia možno hľadať u bratstva gnáwa,20 
ktoré sa od marockých súfijských

rádov, ktoré lílu praktizujú (najvýznam-
nejšie z nich sú „ľudové“ rády hamad-
ša a ʿísáwa), odlišuje prevažne sub-
saharským pôvodom svojich členov
a výrazne uvoľnenou organizačnou 
štruktúrou. Bratstvo gnáwa nie je
súfijským rádom, ale etnickou sub-
kultúrou černochov,21 ktorých pred-
kovia boli privlečení do Maroka ako 
otroci. Na ich korene a skúsenosť 
otroctva poukazuje predovšetkým 
ich móda, symbolika, hudba a texty 
ich spirituálnych piesní, v ktorých sa
objavujú slová subsaharských jazy-
kov, či priamo odkazy na „domov“ 
sudánsky, fulbský, bambarský, hauský 
a i.22

Členovia bratstva sú moslimovia, 
no ide o islam trochu heterodoxný 
(rituál je však vždy aspoň otvorený 
moslimskou modlitbou). Hlavná po-
zornosť pri obrade sa upiera k pan-
teónu džinov zaradených do sied-
mich oddielov (kohort) podľa farieb. 
Najvýznamnejšími džinmi sú mlúk 
– „králi“ týchto oddielov. Bielou ko-
hortou sú šorfa (šarífovia) – ducho-
via historických panovníkov a svätcov 
– tí neškodia, len pomáhajú. Najne-
bezpečnejší sú naopak džinovia čer-
vení (na ich čele je krvilačný „mäsiar“ 
Sidi Hammú) a čierni, označovaní ako 
židovskí (tým vládne zase Sidi Mi-
mún23). Do čiernej kohorty patrí aj 
zrejme najslávnejšia démonka ʿAjša 
Qandíša, ktorá okrem iného láka noč-
ných chodcov na svoje pôvaby, pri-
čom pod šatami skrýva ťavie nohy. 
Zvedených mužov roztrhá či doživot-
ne zotročí ako svojich „manželov“.24

Panteón gnáwy je najprepraco-
vanejší, rituály súfijských bratstiev sú 
ním silno inšpirované, avšak vplyv 
funguje obojsmerne. Každá kohor-
ta džinov má v obľube zvláštne ka-
didlo,25 zvláštnu farbu šiat, ktoré si
„pacientka“ (väčšinou ide o ženy) na 
rituál oblieka, každý džin má svoju
unikátnu melódiu (ríh)26 – všetko 
dokopy tvorí predpoklad úspešnej 
inkarnácie ducha, polysenzorickú ná-
vnadu.

Gimbri a kastanety

Kľúčovú úlohu v oslovení konkrét-
neho džina má však hudba. Rituálni 
hudobníci prechádzajú mnohoročným 
školením a iniciáciou. Počet prítom-

ných hudobníkov závisí od formátu, 
významu a ceny líly – od troch hrá-
čov až po niekoľko desiatok. Každé 
zo spomínaných bratstiev používa 
zvláštne typy nástrojov. V prípade 
gnáwy sú to ťažké železné kasta-
nety27 (vždy na ne hrá párny počet 
hráčov) udávajúce základný rytmus 
a predovšetkým zvláštna, hlboko la-
dená trojstrunná „gitara“ s pretiah-
nutým štvorhranným telom – gimbri. 
Rezonančná blana tohto nástroja je 
vyrobená z ťavej kože, struny z čriev, 
a práve on prehovára bzučivým ja-
zykom džinov. Na ňom tiež hrá ve-
dúci skupiny – majster (muʿallim). 
Keďže zvuk gimbri nie je príliš hlasný,
používajú sa v súčasnosti niekedy 
elektronické snímače a zosilňovače.
Hudba má aj čisto inštrumentálne
fázy, väčšinou ju však striedavo spre-
vádza sólový spev muʿallima a zbo-
rový spev všetkých hudobníkov. Je 
potrebné spomenúť, že všetci rituál-
ni hudobníci sú tradične muži. Ne-
hudobný rituálny servis pri gnáwe 
naopak väčšinou zabezpečuje žena
– muqaddima. Tá páli príslušné bu-
chúr, kriesi vodou z pomarančových 
kvetov odpadávajúcich a snaží sa, 
aby si v tranze vážne neublížili.

Základná hudobná dramaturgia je 
spravidla pevne daná – vychádza zo 
zaradenia panteónu – začína sa ríha-
mi bielych džinov a končí sa väčši-
nou čiernou ʿAjšou Qandíšou, keď 
sa počas jej ríhu zhasína osvetlenie. 
Čiastkové modifikácie (vynechávač-
ky) závisia od dĺžky rituálu, prípadne 
požiadaviek objednávateľa – existu-
jú aj rôzne lokálne variety panteónu 
a dramaturgie. Celkovo počas rituálu, 
ktorý v minulosti tradične trval tri no-
ci, môžu zaznieť aj stovky piesní.

Muʿallim v okamihu, keď prísluš-
ný duch „zaberie“ na svoj ríh a niekto 
z prítomných sa dostane do tranzu, 
vedie posadnutého pomocou tem-
pa a dynamiky gimbri tak, aby sa 
džin dostatočne „vybúril“ a potom 
v správnej chvíli telo opustil. Vo vr-
cholnej fáze tranzu väčšinou posad-
nutá obeť končí v sede na pätách či 
na všetkých štyroch pred hudobníkmi, 
vdychuje buchúr z predloženej kadi-
delnice, zmieta sa v rytme a hlava jej 
poletuje na všetky strany. Posadnuté 
ženy majú v tejto situácii vlasy odha-
lené a rozpustené, čo v spoločnosti, 

Fezská skupina gnáwy
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kde je tradičnou normou pre ženu 
zahalenie a upätosť, ešte zosilňuje 
celkovo erotickú atmosféru. Do tran-
zu môže upadnúť ktokoľvek z účast-
níkov (aj bez toho, aby bol pred-
tým „diagnostikovaný“), nezávisle od 
toho, kto rituál platí. Čím viac po-
sadnutých, tým lepšie – svedčí to 
o kvalite rituálu.

Hoboje z marhuľového dreva

Dve najznámejšie súfijské bratstvá, 
ktoré rituál líla praktizujú, teda ʿísáwa
a hamadša,28 majú invokáciu džinov 
oproti gnáwe oveľa dôkladnejšie za-
obalenú svojím dhikrom a litániami 
obracajúcimi sa k Bohu, Prorokovi, 
pravoverným chalífom a pod.

Zvlášť ʿísáwa29 má pevnú hierar-
chickú štruktúru vychádzajúcu z cen-
trálnej záwije30 a podlieha do istej 
miery aj kontrole kráľovskej admi-
nistratívy. Na čele miestnej rádovej 
lóže (ta‘ify) – teda vlastne hudobnej 
skupiny (keďže všetci členovia sú hu-
dobníci či speváci) – stojí „predsta-
vený“ (muqaddim). Ten svojou hrou 
tenkými paličkami na dva keramické 
bubienky, tabla (spojené spolu re-
mienkami) riadi celú skupinu. Tu je 
to on, kto zmenami rytmu prevádza 
posadnutého tranzom. Pri hamadši 
sú typy perkusií iné.

Dramaturgia rituálu je aj u súfiov 
veľmi prepracovaná, zásadným roz-
dielom oproti gnáwe je niekoľkoho-
dinová fáza smerujúca k mystickému 
„stavu“ (hál) spojenia s Bohom – aj 
hál je formou tranzu. Sólové spevy 
litánií sa striedajú s hrou na rôzne
typy perkusií. Inšpirácia gnáwou je 
priznaná – obe súfijské bratstvá pod-
ľa nej nazývajú jednu z ďalších fáz
líly – invokáciu časti nebezpečných 
džinov. Nástrojom komunikácie (spo-
ločným pre oba súfijské rády) s ni-
mi sú do toho momentu mlčiace
„hoboje“ (sg. ghéta)31 z marhuľového
dreva. Technika hry na ne je veľmi 
náročná, okrem iného preto, že pri 
nádychu sa nesmie prerušiť zvuk a
vzduch teda musí v tom momente
prúdiť z rezervoáru nafúknutých tvárí.

Hudobné aranžmány sú veľmi 
komplikované. Hudobníci (na dychové
aj rytmické nástroje) sa delia na 
„mužskú“ a „ženskú“ sekciu – s tým, 
že „ženská“ hrá pevné základné rytmy 

a motívy a „mužská“ (!) hrá „výšivku“
(zwáq) – teda premenlivú a impro-
vizovanú linku. Jediný nástroj hrá
rytmy oboch „pohlaví“ zároveň, a ním 
sú muqaddimové tabla.

Tanec a násilie

Kľúčovým momentom líly je exta-
tický „tanec“ posadnutých v tranze 
– má isté pravidlá,32 avšak je skôr 
nekoordinovaný a zbesilý. Niektorí 
džinovia majú však svoje špecifické 
tanečné prejavy – modrý Sidi Músa 
(Mojžiš)33 núti napríklad posadnuté-
ho tancovať s miskou anízovej vody 
na hlave.34 Niekedy v tranze dochá-
dza k extrémnejším prejavom seba-
poškodzovania35 – sekaniu či rezaniu 
sa do hlavy a rúk, pitiu vriacej vo-
dy, sedeniu na žeravom uhlí, jede-
niu črepov. Práve obľúbené rezanie 
a sekanie36 má väčšinou za efekt 
rýchlu abreakciu.

Bratstvá však majú často ako sú-
časť líly formálne choreografické prv-
ky, ktoré na tranz viazané nie sú.37 
Členovia rádu hamadša vo Feze v is-
tej fáze spevného dhikra skáču na 
mieste do výšky s dopadom na pä-
ty, ich muqaddim predvádza čosi ako 
výrazový tanec – opäť s dôrazom na 
dupanie a plieskanie bosých nôh 
o podlahu. Marakéšska varieta gnáwy 
prekladá invokácie až akrobatickým 
tancom, vírením, „kazačkom“ a pod. 
V závere líly bratstva ʿísáwa vo Feze 
súfiovia tancujú kruhový „leví tanec“, 
v ktorého strede dvaja z nich sym-
bolizujú dvoma zahnutými prstami 
pazúriky šeliem bojujúcich o korisť. 
Ide o relikt rituálu frisa (korisť),38 
počas ktorého účastníkov rituálu
posadal duch zvierat (práve levov, 
šakalov, hyen a pod.) a oni v tranze
roztrhali (takto zahnutými prstami) 
zaživa obetné zviera (čiernu ovcu
alebo kozu) a pojedali jeho surové 
mäso a vnútornosti. Účastník rituálu
sa nesmel obliecť do čiernej, posad-
nutí by považovali za korisť jeho,
zaútočili by na neho a (minimálne) 
by mu roztrhali šaty.

Pod vplyvom islamskej kritiky aj 
pohŕdania a posmechu zo strany 
vzdelanejšej a modernejšie zmýšľa-
júcej časti spoločnosti sa najdivo-
kejšie prvky rituálov líla odstraňujú, 
potláčajú či aspoň skrývajú.39

Záver

Vyššie uvedený opis rituálov posad-
nutia a ich špecifík bol z dôvodu zro-
zumiteľnosti a úspory priestoru veľmi 
zovšeobecnený a zjednodušený.40 Ri-
tuál líla praktizujú v Maroku aj ďalšie 
bratstvá (džilála a i.) – uvedený výber 
však dostatočne naznačuje jeho cel-
kovú pestrosť. Ide, samozrejme, o ne-
zakonzervovaný kultúrny fenomén, 
ktorý sa ustavične vyvíja a mení sa aj 
pod vplyvom globalizácie a moder-
ných komerčných tlakov. Ilustráciou 
takejto zmeny je napríklad clivota 
muqaddimy a správkyne essaouir-
skej záwije gnáwy: tá spomína, ako 
v minulosti prichádzali zástupy, pre-
biehalo spoločné slávnostné vymeno-
vanie muʿallimov rádu a pod.41 Toto 
hromadné stretávanie sa rituálnych 
skupín v rádovom dome viac-menej 
nahradil miestny svetovo preslávený 
festival,42 v ktorého rámci však úplne 
mizne rituálny rozmer hudby.

Rituálnym hudobníkom ide predo-
všetkým o živobytie, a účel v tomto
smere svätí prostriedky.43 Rituálny 
a profánny kontext sa však ostro 
rozlišuje. Situácia gnáwy (ktorá sa aj 
vo svete worldmusic presadila naj-
väčšmi)44 by sa dala prirovnať k fe-
noménu amerického blues (formál-
nych aj štrukturálnych podobností
je viacero). Ak návštevník Maroka
z čajovne počuje živú hudbu, zrejme
to bude skupinka mladíkov, ktorí 
si s qraqabmi a gimbrami v rukách 
budú spievať nad mätovým čajom 
a s cigaretou pre zábavu pôvodne 
špiritistické piesne. Svet domácich 
rituálov posadnutosti však žije ďalej 
svojím tajomným životom.    

Z časopisu Dingir 2/2020
preložila ALŽBETA MRÁKOVÁ

Foto: Š. KABEŠ
Poznámky
1 V marockom dialekte arabčiny „noc“

či „večierok“ trvajúci tradične od sú-
mraku do úsvitu – niekedy aj niekoľko 
nocí za sebou.

2 Článok čerpá v značnej miere infor-
mácie, miestami aj formulácie z dip-
lomovej práce: Kabeš, Štěpán: Maroc-
ké liečebné rituály, Univerzita Karlova, 
Praha 2019. V nej okrem ďalších infor-
mácií možno nájsť tiež dôslednejšie
odkazy na zdroje, slovník pojmov či
obrazovú prílohu. Pramene pre túto
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prácu som zbieral počas terénneho vý-
skumu v Maroku v roku 2016.

3 Pochádza z dynastie ʿAlawitov vládnu-
cej od 17. storočia – tá genealogicky 
(aj etymologicky) nadväzuje na Aliho, 
bratranca a zaťa proroka Mohameda.

4 Širokú škálu týchto metód opisujem
vo svojej diplomovej práci a najlepšie
sú klasifikované v knihe: Dieste, Josep 
Lluís Mateo: Health and Ritual in Mo-
rocco: Conceptions of the Body and
Healing Practices, Brill, Leiden 2013

5 K nezhode však dochádza v predstave 
o spôsobe prúdenia baraky – zatiaľ čo 
ortodoxia ju vidí ako nesprostredkova-
né Božie požehnanie, ľudový islam na-
opak berie šarífov a svätcov ako pro-
stredníkov medzi jedincom a Bohom.

6 Opäť je potrebné spomenúť ortodox-
ný pohľad – kult svätcov, hudba aj ta-
nec sú v tejto forme (aspoň teoreticky) 
neprípustné.

7 Na úkor salafizmu, ktorého popularita 
aj vďaka politickej podpore vrcholila 
koncom minulého storočia. – Bekkaoui,
Khalid, Larémont, Ricardo René and
Rddad, Sadik: Survey on Moroccan
Youth. Perception and Participation in
Sufi Orders/Evaluation and Interpre-
tation, The Journal of the Middle East 
and Africa, 2011, Vol. 2, No. 1, s. 47–63

8 Títo významní majstri boli často šaríf-
skeho pôvodu, teda boli akosi predis-
ponovaní k svätosti. Ich hagiografie sú
plné zázračných skutkov – vyliečení ťaž-
ko chorých, paranormálneho pohybu 
v čase aj priestore, symbiózy s nebez-
pečnými zvieratami a pod.

9 Doslova spôsob „spomínania, pripo-
mínania“ (mena Božieho), avšak po-
jem dhikr má v súfizme širší význam –
vzťahuje sa nielen na rituálne opa-
kovanie Božích mien, šahády či iných
posvätných slov, ale prenesene aj na
iný spôsob, akým súfí kráča po mystic-
kej ceste k Bohu – tanec, spev a pod.

10 Okrem iného 72. súra Džinovia
11 Westermarck, Edward: Ritual and

Belief in Morocco, Vols. 1–2, Macmillan 
and Co., London 1926

12 Rozličné formy tradičnej mágie opi-
suje Edward Westermarck.

13 Moslimami univerzálne používaná in-
tenčná formula „V mene Boha...“, rituál-
ne očisťujúca a posväcujúca nasledu-
júcu činnosť.

14 Etymológia arabského slova madžnún 
(blázon) je napokon jasná – ide o „obeť 
džinov“.

15 Veľmi orientačne: aj skromná líla svo-
jou cenou prevyšuje priemerný marocký 
mesačný plat.

16 Pozri Crapanzano, Vincent: The Hamad-
sha: A Study in Moroccan Ethnopsy-
chiatry, University of California Press, 
Berkeley 1973

17 Ide o neverejný, intímny pakt – jeho 
obsah môže vychádzať napríklad z dia-
gnózy veštkyne či sna.

18 Crapanzano (pozri The Hamadsha), kto-
rý sa lílou z antropologického hľadiska
zaoberá, napokon používa pre tento 
typ rituálu termín symbiotická terapia 
(de Heusch používa termín adorcizmus, 
ktorý v odbornom diškurze prevláda).

19 Hranica medzi svätcami a džinmi je
do určitej miery fluidná a priepustná, 
ako ukáže ďalší opis ich panteónu.

20 Jeho príslušníci, na rozdiel od súfiov, 
sa naopak prílišnej starostlivosti o svoj 
pravoverný imidž nevenujú – promisku-
ita, vrúcny vzťah k alkoholu či fajčeniu 
hašiša sú u nich pomerne častým ja-
vom. Toto vybočovanie z normy však 
skôr posilňuje ich mysteriózne renomé.

21 Dnes však do skupín gnáwy bežne
patria aj Maročania svetlejšej pleti.

22 El Hamel, Chouki: Black Morocco. A His-
tory of Slavery, Race, and Islam, Cam-
bridge University Press, New York 2014

23 Spájaný so stredovekým filozofom
Maimonidesom, ktorý v marockom Feze 
mnoho rokov žil.

24 Psychoanalytickú štúdiu takéhoto man-
želstva vo svojej pomerne slávnej kni-
he ponúka Vincent Crapanzano: Tuha-
mi: Portrét Maročana, preklad Ladislav 
Šenkyřík, Karolinum, Praha 2016

25 Tieto kadidlá (buchúr) majú čiastočne 
omamné účinky a náklady na ne tvo-
ria významnú časť ceny rituálu.

26 Termín (v hlavnom význame „vietor“) 
označuje okrem tejto melódie či frázy 
niekedy aj samého džina.

27 Qraqaby – tie svojím tvarom a zvukom 
pripomínajú ťažké okovy niekdajších 
otrokov.

28 Ich história siaha do 16., respektíve 
17. storočia. Zakladatelia a terajší svät-
ci oboch rádov pôsobili v Meknese 
a okolí – dnes sú tam hlavné svätyne 
rádov a (podobne ako v neďalekom
Feze) je tam aj najväčšia koncentrá-
cia ich tá´if (lóží) a priaznivcov.

29 Podrobné informácie o tomto brat-
stve podáva vo svojej dizertácii Mehdi 
Nabti: La confreěrie Aı̈ssâwa du Maroc 
en milieu urbain: les pratiques rituelles 
et sociales du mysticisme contempo-
rain, Atelier national de Reproduction 
des Thèses, Lille 2008. Nabti je sám 
hudobník a s bratstvom spolupracoval 
ako hráč na ghétu – v jeho práci je
tak mnoho muzikologických informácií.

30 Od tej tiež každá tá´ifa, výmenou za 
pravidelný tribút, získava veľké farebné 
rádové zástavy s islamskými kaligrafický-
mi výšivkami, ktoré sa na úvod rituálu
prinesú do miestnosti, kde líla prebieha.

31 Ide o dvojplátkový nástroj, tvarom aj 
silným ostrým zvukom pripomínajúci 
hoboj, avšak bez kovovej mechaniky.

32 „Pád“ hlavy na prsia v okamihu, keď 
zaznie správny ríh, je vlastne znamením, 
ktorým sa tanečník podvoľuje vstupu 
ducha.

33 Ten sa v konotácii biblických príbe-
hov považuje za pána vôd, obzvlášť 
morí.

34 Videl som tento tanec dvakrát, vždy 
bola Músou posadnutá žena – klesla
po chvíli tanca na zem a váľala sa
rytmicky po podlahe – hlavu mala pri-
tom stále takmer vo vertikálnej polo-
he a miska jej ani raz nespadla.

35 Ako opisuje vo svojej publikácii na-
príklad Vincent Crapanzano: The Ha-
madsha, c. d., s. 185–211

36 V chudobnej štvrti blízko svätyne 
(a centrálnej záwije ʿísáwy) Šajcha al-
-Kámila v Meknese som u niekoľkých 
mužov videl množstvo veľkých jaziev 
na čelách a predlaktiach – evidentne 
spôsobených sebapoškodením počas 
rituálov posadnutia.

37 V tomto odseku vychádzam priamo
zo svojho terénneho výskumu (2016).

38 Nabti, Mehdi: c. d., s. 442. Nabti
s odkazom na Boncourta spomína, že 
ešte v 70. rokoch bola frisa bežnou
súčasťou líly.

39 To platí obzvlášť v súfijských brat-
stvách. Pozri napríklad rozhovor Nab-
tiho s hlavným muqaddimom ʿísáwy, 
ktorý Nabtimu povedal: „Vo svojej
práci musíte jasne napísať, že mlúk
(posadajúci džinovia) sa ʿísáwy netýka-
jú, že sú špecialitou gnáwy.“ – Nabti, 
Mehdi: c. d., s. 410

40 Podrobnejší etnografický opis troch 
konkrétnych rituálov spomínaných brat-
stiev podávam vo svojej diplomovej 
práci.

41 Sum, Maisie: Music of the Gnawa of 
Morocco: Evolving Spaces and Times,
The University of British Columbia, Van-
couver 2012, s. 360–366

42 Pozri: http://www.festival-gnaoua.net/
en/accueil

43 Ponúka sa porovnanie popularity
európskej duchovnej hudby v profán-
nom kontexte a pod.

44 Práve tento trend skúma Deborah 
Kapchanová: Traveling Spirit Masters: 
Moroccan Gnawa Trance and Music in 
the Global Marketplace, Wesleyan Uni-
versity Press, Middletown, Conn 2007

Mgr. Štěpán Kabeš (nar. 1975) –
absolvent religionistiky a arabistiky
(Bc.) na Filozofickej fakulte Karlo-
vej univerzity v Prahe, dlhodobo sa
zameriava na štúdium a etnografický 
výskum marockých tradícií a kultúry, 
predovšetkým ľudových mystických 
bratstiev a ich rituálov.

12


