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Předmluva 
 

Svaté Anně 

 

Už delší dobu jsem přemýšlela o tom, že by bylo skvělé některou ze svých knih 

nabídnout čtenářům zdarma ke stažení. Odhodlala jsem se k tomu až vlivem současné 

situace. Je to pár dní, co byl na území našeho státu vyhlášen stav nouze kvůli epidemii 

koronaviru. Všichni doufáme, že se situace brzy uklidní. Nicméně nejspíš nás čeká ještě 

několik týdnů omezení veřejného a společenského života. Napadlo mě pokusit se 

zpříjemnit vám toto období. Pokud jste doma, ať už kvůli karanténě nebo jiným 

okolnostem, můžete si trochu číst. Pokud se budete hodně nudit, můžete se alespoň 

dozvědět něco nového anebo třeba začít praktikovat santeríi ;-).  

 

Text pochází z mé knihy Santería: uctívání svatých na Kubě a má celkem 117 stran. 

Obsahuje části kapitol o náboženské praxi (divinace, iniciace, obětování, posedlost, tabu) a 

rozsáhlou část věnovanou orišům, tedy božstvům.  

 

Jako bonus zde poprvé můžete vidět kolorované ilustrace všech orišů od infernálního 

umělce Sandra Dragoje. 

 

Tento e-book vychází s laskavým svolením nakladatele, Ing. Vladimíra Kvasničky, 

kterému tímto děkuji. Poděkování patří také lidem, kteří pomohli se vznikem tohoto 

ebooku: broskeffovi, Soně a Veronice Kůsové. 

 

 

             31. března 2020 

Veronika Šulcová 
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Náboženská praxe santeríi 

V každé duchovní tradici existuje soubor základních technik, s nimiž její 
stoupenci pracují. 

Někdy se jako základní prvky santeríi uvádějí komunikace s božstvy, po- 
sedlost a transformace. Ke komunikaci dochází prostřednictvím divinace či 
posedlosti. Posedlost přichází během transu, navozeného nejčastěji rytmem 
bubnů. Transformace je konečným důsledkem kontaktu s božstvy a má dvě 
podoby. V té první dochází k přímé vnitřní transformaci člověka, ve druhé je 
transformována božská síla ašé. Nejtypičtějším příkladem transformace ašé 
jsou orišové získávající božskou sílu z obětin a používající ji k řešení lidských 

problémů. 
Tyto tři prvky se v santeríi bezpochyby vyskytují, ale stěží reprezentují 

základní techniky, s nimiž vyznavači santeríi pracují. Z tohoto hlediska je uži- 
tečnější rozčlenění Josepha Murphyho, podle něhož jsou čtyřmi základními 
cestami ve světě orišů divinace, iniciace, obětování a posedlost.1 V této knize 
k nim přidávám také léčení, modlitby a snění, ačkoli první čtyři jmenované 
lze stále považovat za hlavní techniky. 

Následující popis jednotlivých technik používaných v santeríi je řazen 
od těch nejdůležitějších a často také nejobsáhlejších. Divinace se nachází 
na prvním místě, neboť podle víry santeríi skrze divinační systémy promlou- 
vají sami orišové a podle výsledků věštby se řídí vše ostatní – podoba obřadů, 

přinášení obětin i pořádání iniciačních obřadů. 

 
Divinace 

„Život v souladu s příkazy ifá je sladší než med.“ 

Stoupenci santeríi věří, že lidský osud je určen ještě před zrozením. Každé 
duši jej určí Olofi na základě jejích dřívějších činů. Jediným svědkem volby 
budoucího osudu je Orúnla, jemuž náleží tajemství věštby. V okamžiku vtěle- 
ní duše a jejího fyzického zrození na zemi lidé na své předurčení zapomínají. 
Jejich hlavním úkolem v životě je toto své poslání objevit a naplnit je. Divi- 
nace má mimořádný význam právě proto, že může pomoci odhalit, zda člo- 
věk kráčí po cestě svého osudu. Jestliže rozhodnutí, která lidé ve svém životě 
dělají, jsou v souladu s jejich cestou, daří se jim překonávat překážky, mohou 
vynikat ve svém oboru a mnohdy překonají i svá vlastní očekávání. Z tohoto 
důvodu se říká, že život v souladu s radami udělenými orákulem je sladší než 
med. Odpovídá totiž našemu předurčení, tedy i přirozeným sklonům, nadáním 
a talentům. 

Divinace je na celé Kubě velmi rozšířenou praktikou, což dokazuje i to, 
že množství lidí, kteří se se santeríí ve svém životě jinak vůbec nesetkávají 

 
1 Murphy, Joseph M.: Santeria: Spirits in America. Beacon Press, Boston 1993, s. 134. 
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a nejsou nijak zapojeni do náboženského života, má zkušenost s některou ze 
zde používaných forem věštění.2

 

Hlavním účelem divinace je zprostředkování kontaktu mezi santerem a ori- 
ši. Informace, které santero při věštění získává, tak plynou přímo od orišů. 
Věštba může pomoci určit orišu vládnoucího hlavě jedince, zda má být do- 
tyčný člověk zasvěcen či ne, řádný postup při obřadech, jaké mají být obětiny 
a množství dalších věcí. Složitější věštecká orákula jsou schopna zodpovědět 
jakoukoliv životní otázku či problém. 

Všechny důležité rituály v santeríi vyžadují předcházející věštbu. Obětová- 
ní i zasvěcení následují až po některé z jednodušších forem věštby nebo po vy- 
jednávání se samotným božským věštcem Orúnlou či s posvátným systémem 
ifá pro vyložení vůle božstev. Vyznavači santeríi i ostatních afrokubánských 

náboženství hledají pomocí věštby vedení a radu na počátku každé důležité 
životní etapy a také v krizových situacích. 

Podle santerů žijí lidé, kteří si nechávají pravidelně věštit, šťastnější život a 
mají méně starostí.3 Je tomu tak proto, že v santeríi se divinace neomezuje 
jen na předpovídání budoucnosti; to představuje pouze její první část. Ve dru- 
hé části věštby jsou rovnou navrhována možná řešení tazatelovy situace. Už 
to, že divinační systém navrhuje řešení a věštec k němu rovnou přistupuje, je 
poměrně unikátní. Santero je povinen svému klientovi pomoci, jak nejlépe 
dokáže. Jeho odborná pomoc často nezahrnuje pouze rady, ale také obětiny, 
ebó a kouzla. Ve vážných situacích může dojít také na provedení nároč- 
nějších obřadů. Orišové mohou prostřednictvím orákula dokonce sdělit, že je 
v nejlepším zájmu tazatele projít iniciací. Santero, který svému klientovi 
nedokáže pomoci vyřešit jeho problém, nemůže být považován za kvalifi- 
kovaného věštce. 

Tento komplexní přístup k divinaci je současně důvodem, proč by neza- 
svěcené osoby neměly pracovat se složitějšími věšteckými systémy, než je 
orákulum Obi. Pokud se při divinaci objeví znak předpovídající neštěstí, musí 

santero dokázat pročistit jeho negativní vliv a neštěstí tak odvrátit. Santerové 
navíc věří, že věštecké znaky jsou živoucími bytostmi, a jestliže při věštbě 
vyjdou negativní znaky, může se neštěstí z nich plynoucí přenést i na věštce. 
Santerové se před tímto vlivem dokážou ochránit, nezasvěcení laici nikoli. 

Kromě toho když se věštění ujímají nezasvěcení, jedná se obvykle o profa- 
naci a degradaci posvátného a sofistikovaného systému na pouhou pouťovou 
zábavu s pramalým účinkem. Podobně jako při práci se spiritistickými tabul- 
kami prý nezasvěcení dostávají odpovědi pouze od mrtvých. 

Santerům specializovaným na věštění se říká italerové. Moudrost 

santerů spočívá i v tom, že jestliže o sobě některý z nich ví, že není ve 
věštění dobrý, měl by jeho provádění přenechat právě italerům. 
Samozřejmě to nevylučuje možnost, že člověk narazí na přehnaně 
sebevědomého santera nebo na podvodníka. Tam kde existuje širší 

 
2 Ócha‘ni Lele: Sacrificial Ceremonies of Santería: A Complete Guide to the Rituals and Practices. 

Destiny Books, Rochester 2012, s. 72. 
3 González-Wippler, Migene: Santería: the Religion: Faith, Rites, Magic. Llewellyn Publications, Saint 
Paul 2002, s. 99. 
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náboženská komunita, se však zprávy o podobných osobách šíří rychle. 
V kubánské santeríi existují tři hlavní věštecké metody: věštění pomocí 

kokosu neboli obi, věštění pomocí šestnácti mušlí kauri zvané také 

diloggún a posvátný divinační systém ifá. Každý z těchto systémů je jinak 

obtížný a pojí se s ním různá míra společenského uznání. Mimochodem ani 
jedna z těchto tří metod není v našem prostředí známá obecně a většinou ani v 
komunitě zájemců o magii, hermetismus, pohanská náboženství či věštění. 
Jedinou výjimku představují občasné zmínky v akademických kruzích, 
avšak není mi známo, že by se tomuto tématu věnovala nějaká rozsáhlejší 
práce. 

Zatímco obi se považuje za vůbec nejjednodušší věšteckou metodu a mohou 
je používat všichni věřící, divinační systém diloggún je vyhrazen zasvěceným 
kněžím a kněžkám santeríi. Se systémem ifá mohou díky jeho mimořádné 
komplexnosti, složitosti a posvátnosti pracovat pouze nejvýše zasvěcení kněží 
zvaní babalawové. 

Pochopitelně existují i santerové nepracující s orákulem diloggún ani s ji- 

nou tradiční formou věštby. Někteří používají klasické hrací karty, jiní věští 
podle doutníkového či cigaretového popela nebo pomocí sklenice vody. Zvlášt- 
ní kapitolou je metoda věštby nazývaná čínská Charada, o níž se krátce zmi- 

ňuji v závěru této kapitoly. Bez ohledu na používanou metodu věštby však 
na santerovy otázky vždy odpovídají orišové anebo předkové. 

 
 

Iniciace 

„Obřad, kterým nyní projdeš je posvátný a tajný. Není určen pro oči či uši neza- 
svěcených. Dej si pozor, ať jej nevyzradíš. Pokud to uděláš, tím, kdo tě potrestá, 
nebudu já a ani nikdo z přítomných babalawů. Sám Orúnla ti utrhne hlavu.“4 

V santeríi se duchovní růst v rámci živoucí náboženské tradice a komunity 
projevuje rozličnými úrovněmi zasvěcení. Iniciační obřady jsou obvykle velmi 
komplexní a symbolické. Zasvěcovaný během nich prožívá vlastní smrt i zno- 
vuzrození. V kontextu náboženského života a specifické duchovní cesty jsou 
iniciační obřady zdrojem poznání a dalšího rozvoje. Série iniciačních rituálů 
zvyšuje duchovní sílu a moudrost člověka, ale přináší s sebou také stále větší 
zodpovědnost, nároky a povinnosti. 

Historie 

Starší kněží dříve předávali původní africké tradice svým potomkům a ná- 
sledovníkům v kabildech. Během vzájemného setkávání santerové předávali 
nově zasvěceným pravidla, zákony, zákazy a znalosti kosmologie, nábožen- 
ského systému, morálky i magické praxe. Nejčastěji se tak dělo ústní 
formou, ovšem na Kubě je známý ještě jeden způsob, a sice zaznamenávání 

 
4 González-Wippler, Migene: Santería: the Religion: Faith, Rites, Magic. Llewellyn Publications, Saint 
Paul 2002, s. 101. 
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legend a praktik do ručně psaných notesů nazývaných libreta. Kabilda již v 
dnešních dnech oficiálně neexistují (ačkoli kolují zvěsti, že některá kabilda 
na Kubě v tajnosti přežívají dodnes), zvyk pořizování ručně psaných 
záznamů rituálních postupů, kouzel a obřadů se dochoval. Každý santero 
vlastní libreto, do něhož jeho padrino neboli kmotr sepsal nejdůležitější 
postupy a tabu, které je santero povinen dodržovat po celý svůj život. V 

libretech, která se na Kubě začala objevovat od konce 19. století, jsou 

zaznamenány také předpovědi budoucích událostí v životě santera s 

pečlivými pokyny sloužícími k tomu, aby se mohl vyhnout neštěstím a 
nepřišel k úhoně. Tento notes je santerovi tradičně předáván přesně rok a 

sedm dní po jeho iniciaci.5
 

 

Význam iniciace a předurčení 

Ačkoli je zasvěcení důležitou součástí kubánské santeríi, jakož i dalších 
afrokaribských náboženství, jeho absolvování není ani zdaleka doporučováno 
všem. Přesto je v santeríi více zasvěcených věřících nežli například v haitském 
vúdú. Tento rozdíl je dán tím, že zatímco v haitském vúdú mohou být nezasvě- 
cené osoby přítomné téměř všem obřadům, v kubánské santeríi mohou části 
některých obřadů vidět pouze zasvěcené osoby. 

V afrokaribských náboženstvích mohou lidé věřit, uctívat božstva a přinášet 
jim obětiny, mohou se několikrát do roka účastnit významných slavností a při 

zvláštních příležitostech konzultovat své problémy či rozhodnutí s knězem. 
To všechno však neznamená, že jsou tito lidé zároveň předurčeni k tomu pod- 
stoupit sérii hlavních zasvěcovacích obřadů a sami se stát knězi či kněžkami. 

V rámci santeríi existují rozličné iniciační stupně. První dva až tři stup-  
ně bývají doporučovány většímu množství lidí. Jejich přijetí často doporučí 

santero či babalawo svým klientům toužícím po dosažení životní rovnováhy 

a harmonie, anebo těm, kteří chtějí překonat určitou životní krizi či se vyléčit 
z tělesného či duševního onemocnění. Právě takoví lidé v Karibiku typicky 
vyhledávají pomoc kněží, jejichž úkolem je poradit se o jejich životní situaci 
s orákulem a doporučit jim další vhodný postup či opatření. Tato opatření 
mohou sahat od prosté duchovní očisty přes resguardo nebo jiný ochranný 
talisman či amulet až k náročnějším krokům a rituálům. 

Avšak rozhodnutí podstoupit hlavní zasvěcovací obřad karioča není něčím, 
pro co se člověk může rozhodnout pouze na základě vlastní vůle. Adepti pro 
zasvěcení jsou vybíráni samotnými oriši, kteří svou volbu dávají najevo napří- 
klad prostřednictvím snů, věštění a dalších znamení. Zvláště divinace může 
s přispěním orišů pomoci určit, zda by měl jedinec podstoupit sérii zasvěco- 
vacích obřadů, vrcholící sedm dní trvajícím obřadem nazývaným původním 
jorubským slovem karioča či přijatým španělským výrazem asiento, jenž je 
hlavním iniciačním obřadem santeríi.6

 

 
5 González-Wippler, Migene: Santería: the Religion: Faith, Rites, Magic. Llewellyn Publications, Saint 

Paul 2002, s. 16. 
6 Olmos, Margarite Fernandez, Paravisini-Gebert, Lizabeth: Creole Religions of the Caribbean: An 
Introduction from Vodou and Santeria to Obeah and Espiritismo. NYU Press, New York 2003, s. 59. 
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Volání k iniciaci a psychospirituální krize 

Volání orišů a vybízení k tomu, že by měl být člověk zasvěcen, se může 

projevovat různě. Mohou to být série snů a zvláštních životních náhod, ale také 
rozličné životní problémy, od finančních potíží přes vztahové až k vážným 
nemocem a úmrtím v rodině vyvoleného člověka. Podobné stavy jsou známé 
i v šamanismu jako takzvaná šamanská nemoc a v jiných duchovních systé- 
mech. Jedná se o stav projevující se jako psychospirituální krize. Z pohledu 
jednotlivce se situace začne postupně jevit natolik vážnou a často běžnými 
prostředky a postupy neřešitelnou, že nezbývá jiná možnost než přijmout za- 
svěcení. I to je důvod, proč lidé v kontextu afrokaribských náboženství nebý- 
vají ze svého předurčení ke kněžství nadšeni. Samotní santerové psychospiri- 

tuální krizi vykládají tak, že se člověk odchýlil od svého předurčeného osudu 
a orišové se jej snaží nasměrovat tam, kam patří. Po prvních iniciačních ob- 

řadech série nešťastných událostí obvykle končí a dotyčný nezřídka považuje 
svůj život za lepší a vyrovnanější než předtím. 

Velmi podobné stavy se mohou vyskytovat také u osob, které se již pro pod- 
stoupení zasvěcení pevně rozhodly a čekají na jeho uskutečnění. Obavy z ne- 
známa spojené s očekáváním jsou normální. Ovšem často dochází i k tomu, že 
osoba čekající na zasvěcení je zcela přemožena vlastním strachem a celý dlou- 
ho chystaný životní krok si rozmyslí. Poté se většinou přestává hlásit i k pů- 
vodní tradici, kterou uznávala, a hledá jinou. Tento problém je podobný jako 
přemáhání strážce prahu známého západní magické tradici. Úkolem zasvěco- 
vaného je vyrovnat se se svými obavami a přemoci své vlastní vnitřní strachy. 

To, že obdobné stavy zažívají zasvěcovaní i v průběhu samotné iniciace, 
dokládá ve své knize Migene Gonzálezová-Wipplerová. Popisovanou událost 
zažila její přítelkyně, kterou kvůli utajení identity pojmenovala Laura. Během 
iniciačního obřadu byla Laura ponechána několik hodin o samotě v malém 
ohraničeném prostoru, z něhož nemohla odejít. A právě v této chvíli začala 

pochybovat o úplně všem: 

„Velmi pomalu se jí začal zmocňovat pocit zkázy. Do její mysli začaly pro- 
nikat ty vůbec nejhorší obavy. Co když se ji ti lidé chystají zabít? Co když chys- 
tají takovou ohyzdnost, jako je lidská oběť? Koneckonců, jak dlouho vlastně 
zná svou madrinu? Tři roky jsou těžko dost dlouhá doba.“ 

Lauřin strach stále vzrůstal, až začala přemýšlet, jak by ze svatého domu 
utekla. Snažila se vzpomenout si, jak jsou umístěny dveře a okna, a připravit 
si plán útěku. Silně se potila a srdce jí prudce bušilo. Spojila ruce na hrudi 
a mimoděk se dotkla Obatalova náhrdelníku na svém krku. Ten krátký dotyk ji 
okamžitě zbavil paniky a okamžitě ji zalila vlna úlevy. Začala se modlit k Oba- 
talovi a prosila jej o odpuštění za své pochyby. Zdálo se, že oriša její modlitbu 
vyslyšel, protože jí okamžitě prostoupil pocit mimořádného klidu a míru.7 

 

 
7 González-Wippler, Migene: Santería: the Religion: Faith, Rites, Magic. Llewellyn Publications, Saint 
Paul 2002, s. 174. 
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Smrt a znovuzrození 

Iniciace odráží transformační povahu rituálního procesu, při němž lidé dosa- 
hují prahových stavů. Jedná se o stavy, při nichž jedinec zažívá zkušenosti odliš- 
né od jeho běžného prožívání a dostává se tak do krajních stavů, v nichž dochází 
ke změněnému vnímání. Někdy se hovoří o tom, že zasvěcovaný během iniciace 
prožívá vlastní smrt a znovuzrození. Prožívání těchto stavů samo o sobě samo- 
zřejmě k iniciaci nestačí, ale právě tyto „prahové stavy“ a změněné vnímání jsou 
nezbytnou podmínkou každého magického obřadu. Bez nich se z magie stává 
jen prázdný symbolismus a obřad ztrácí svou transformační hodnotu. 

Přechodové rituály, mezi které řadíme i zasvěcovací obřady, jsou charakte- 
ristické třemi fázemi: 

V první fázi je jedinec nebo skupina oddělen od svého dřívějšího sociál- 
ního postavení nebo od souboru kulturních podmínek, v nichž je zvyklý se 
pohybovat. Tuto první fázi lze chápat jako symbolickou smrt, kdy zasvěcovaný 
přechází z běžného světa do nehmotného světa duchů, kouzel a magie. Během 
této fáze iniciace nejsou pouze překračovány běžné společenské normy, ný- 
brž dochází k vážnému narušení nebo také k úplnému zhroucení původních 
představ zasvěcovaného o fungování běžného světa. Je typické, že v této fázi 
jedinec začíná zcela odlišně pohlížet sám na sebe i na své okolí a dochází k na- 
rušení jeho hodnot a postojů. Lidská psychika se těmto průvodním stavům, do- 
stavujícím se obvykle již během příprav na iniciaci, zcela pochopitelně brání. 
I proto k průvodním jevům před zasvěcením a během něho patří prožívání až 
abnormálního, iracionálního strachu, který musí zasvěcovaný překonat. 

Ve druhé, prahové fázi vstupuje účastník rituálu do nejasného stavu, po- 
hybuje se na pomezí jemu známých struktur, překračuje nebo nechává mizet 
společenské normy. Zasvěcovaný se v této druhé fázi z magického pohledu 
nenachází v hmotném světě, ale kdesi na pomezí hmotného a duchovního 
světa, kde nic není skutečné. Právě v této fázi dochází k zásadním změnám 
adeptovy psychiky. Hodnoty, postoje i pohled na sebe sama, jež byly v první 
fázi iniciačního procesu vážně narušeny, se proměňují a transformují se. Tato 
fáze je pro úspěšnou iniciaci zcela klíčová, ovšem její uskutečnění by nebylo 
možné před projitím předchozí fáze symbolické smrti. 

Následně se zasvěcovaný navrací do běžné společenské struktury, z magic- 
kého pohledu se navrací ze světa duchů do hmotného světa. Avšak přestože mu 
dříve byla tato struktura důvěrně známá, nenavrací se nově zasvěcený do stej- 
ného světa, jaký znal, a již nikdy v něm nebude zastávat stejnou pozici jako před- 
tím. Svět po zasvěcení je pro zasvěceného zcela jiný. Nově zasvěcený má jasně 
vymezená práva a povinnosti.8 Tuto poslední fázi lze chápat jako adeptovo 
symbolické znovuzrození. Jeho duchovními rodiči jsou orišové a jeho kmotrem 

či kmotrou je santero či santera, kteří jej zasvěcují. Zasvětitelé se k nově inicio- 
vanému zpočátku skutečně chovají, jako by byl novorozené dítě. Dostává nové 

 

 
8 Turner, Victor: The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. Cornell University Press, Ithaca 1969, s. 
94 a 95. 
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jméno, které bude užívat při všech dalších obřadech, často se nesmí prvních 
několik dní po obřadu sám koupat či najíst. Nachází se v pozici novorozence, 
který se všechny tyto dovednosti teprve musí znovu naučit. Tím je vyjádřeno, že 
ačkoli se počítá s tím, že zasvěcovaný do budoucna bude disponovat zvláštními 
silami, těsně po zasvěcení je stále velmi křehký a zranitelný. Z tohoto důvodu 
potřebuje ochranu své nové rodiny, tedy dříve zasvěcených členů svatého domu, 
svých pokrevních i duchovních předků a samozřejmě také orišů. 

O iniciačním tajemství 

Původní jorubské náboženství bylo založeno na složitém systému magic- 
kých obřadů a rituálů, které otroci v Novém světě dále provozovali. To vyústilo 
v pronásledování původních afrických náboženství, jehož následkem otroci 
obklopili své náboženství pláštěm tajemství, který v kubánské santeríi přetrval 
dodnes. Utajovány jsou především iniciační obřady. 

Odpůrci takto přísného utajování argumentují tím, že podobně přísné uta- 
jení v Nigérii nikdy neexistovalo, a dále hovoří o tom, že dříve důležité uta- 
jování dnešní santeríi začalo spíše škodit, protože bez něho by ji lidé, zvláště 
ve Spojených státech, mohli snadněji přijmout a akceptovat. Některá tajemství 
a tabu udržovaná v santeríi jsou bezpochyby přežitkem. Na druhé straně je 
otázkou, zda to, že se toto náboženství vzdá některých tajemství a po desítky 
let dodržovaných tabu, pomůže. Přílišná otevřenost a vstřícnost náboženství 
může vést k jeho profanaci a rychlejšímu úpadku. Nedomnívám se, že všech- 
na tajemství jsou nezbytná, ovšem mohou působit jako filtr zajišťující, že se 
santeríí budou skutečně zabývat pouze lidé, kteří to myslí vážně a neváhají 
vyvinout určitou nemalou snahu a úsilí při získávání zasvěcení. Ostatně sku- 
tečná mystéria jakéhokoliv světového náboženství nejsou a ani nikdy nebyla 
určena široké veřejnosti. 

V santeríi jsou nezasvěceným částečně přístupné některé nižší iniciace, 
nicméně nejdůležitější části iniciačních obřadů, stejně jako hlavní iniciační ob- 
řad karioča zůstávají tajné. Nezasvěcení se nesmí dozvědět o tom, co se během 
nich děje, a na dodržování tohoto zákazu se přísně dbá. Zasvěcované osoby vět- 
šinou přísahají na vlastní život i zdraví, že tajemství iniciace nikdy nevyzradí. 

Migene Gonzálezová-Wipplerová napsala několik knih o santeríi a prošla 
několika nižšími iniciačními obřady. Když procházela iniciačním obřadem 

známým jako Ico Fá neboli Orúnlova ruka, řekl jí hlavní babalawo v průbě- 
hu věštění, které je součástí celé iniciace: „Vím, že jsi napsala několik knih 
o santeríi. Obřad, kterým nyní projdeš, je posvátný a tajný. Není určen pro 
oči či uši nezasvěcených. Dej si pozor, ať jej nevyzradíš. Pokud to uděláš, tím, 
kdo tě potrestá, nebudu já a ani nikdo z přítomných babalawů. Sám Orúnla ti 
utrhne hlavu.“ Autorka nikdy průběh obřadu neprozradila.9 

Samozřejmě existují případy, kdy došlo k vyzrazení iniciačního tajemství. 
V kubánské santeríi je velmi dobře známý případ babalawa Gabriela Pasose, 

který v roce 1975 vstoupil do komunistické strany a průběh iniciačních obřadů 
popsal sociologovi Lourdesu Lopezovi. 

O tom, že důsledky vyzrazení průběhu iniciace může nést i vzdělaný bílý 

 
9 González-Wippler, Migene: Santería: the Religion: Faith, Rites, Magic. Llewellyn Publications, Saint 

Paul 2002, s. 101. 
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spisovatel, hovoří v osobní zpovědi Robert Jaulin, který jako první běloch 
v padesátých letech 20. století podstoupil zasvěcení u afrických Sarů: 

„Afrika se vzdaluje. Nevím, zda se s ní ještě někdy setkám, protože moderní 
Afrika mě zavrhla ve chvíli, kdy mě ta stará přijímala. Jít se vůdcům dnešního 
Čadu omluvit, poprosit je, aby se pokusili zapomenout, že má iniciace ten- 
krát neposloužila jejich zájmům, je zcela nemyslitelná věc. Uznal bych tím, 
že má účast na jednom iniciačním obřadu byla chybou. A to já neuznávám. 
Tisíckrát raději bych uvítal, kdyby ti, kdo mě po iniciačních zkouškách tupili 
a pomlouvali jen proto, že nedovedli své cíle skloubit s mým, zvolili jiný tón. 
Kdyby prezident Tombalbaye a jeho městští voliči, misionáři a jejich biskup, 
kolonialismem zrozené síly, které africkou kulturu popíraly, jelikož o ní ne- 
chtěli slyšet, kdyby zkrátka ti všichni od svých nařčení upustili, vrátil bych 
se do Čadu tak rád! Avšak mnohem, mnohem pravděpodobnější je, že se tam 
nepodívám ještě hodně dlouho. 

Je pravda, že jsem doplatil na vlastní předsudek: výzkum jsem chtěl vést 
co nejobjektivněji, a proto jsem byl přesvědčen, že musím zůstat vně sarské 
kultury. Takový odstup by byl možný, jen pokud by se mi nakonec nezdařilo 
se s tamním společenstvím sžít. Jenže o tom, jak mě Sarové mezi sebe přijali, 
svědčí nejen má účast na iniciaci, ale i nesnáze a boj, které to přineslo. Proto 
jsem také ony následky nedokázal přijmout bez hněvu. A jestliže tato kniha 
ještě přilije oleje do ohně, je mi to jedno! 

Obvinění, že jsem vyzradil tajemství iniciace, je k smíchu. Tajemství každé 
společnosti mají váhu, jen pokud zůstává zachována společenská struktura, 
která je jejich nositelkou. Týkají se tedy jen vesnických struktur Sarů – do- 
konce ani městské struktury s nimi nemají nic společného. Vesničané však 
neumějí číst, a i kdyby to uměli, změnilo by se touto knihou něco? 

Mne ale černošský svět hluboce poznamenal. K iniciaci jsem se v duchu 
stále vracel. Tři roky po návratu domů, kdy ke mně stále doléhaly dozvuky 
událostí, jež jsem svým krokem ve společnosti Sarů vyvolal, se mi zdál sen:  

Šel jsem ulicí, myslím, že to bylo někde poblíž Sorbonny. Stmívalo se. Po- 
jednou jsem si všiml, že mě mlčky sleduje jakýsi ohromný Afričan. Chtěl jsem 
se ujistit, že se mnou nemá společnou cestu jen náhodou, a tak jsem několikrát 
přešel z jedné strany ulice na druhou. Afričan také – nechtěl mě ztratit z očí. Tu 
se k němu přidal druhý. Do tváře jsem mu dobře neviděl, ale připadalo mi, že 
na ní jsou jizvy zasvěcence. Obrátil jsem se naň a světským jazykem se ho ze- 
ptal, zda není z kmene Sara. Odpověděl, že je. Potom jsem se ho otázal tajnou 
řečí, zda je zasvěcen. I tentokrát jsem dostal kladnou odpověď. Řekl jsem mu 
tedy, že se tajemství iniciace nikdy nesmí vyzradit. Prohlásil jsem to myslím, 
jelikož jsem tušil, že ti muži mají za úkol mě zabít. Sám jsem to tajemství totiž 
porušil, protože jsem před třemi měsíci dokončil popis těchto obřadů. První 
Afričan podle mě zastupoval Afriku coby celek; ten druhý, Sara a zasvěcenec, 
mi potvrdil, že tajemství je nutno zachovat stůj co stůj. Rozuměl jsem mu, ale 
sám jsem mu až na pár slov a holých vět nebyl schopen říct nic souvislejšího, 
neboť jsem už tajný jazyk téměř zapomněl, což je ostatně pravda i ve skuteč- 
nosti. Potom jeden z nich, byl to ten kat, koupil sáček bonbonů. Do jednoho 
z nich cosi vložil – jed? – a pak mi ho dal, abych ho snědl. Ve chvíli, kdy se 
Sara toho druhého ptal, zda jsem cukrátko opravdu snědl (kráčeli vedle mě, 
každý z jedné strany, takže jsem nemohl utéci), strčil jsem bonbon do kapsy 
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a předstíral jsem, že žvýkám. 
Krátce nato jsem se vzbudil s mlhavým pocitem, že se nachýlil čas, a že 

už brzy dospěji ke konci.“10 
 

 

Obětování 

„Život za život, ašé za ašé, lidé prospívají pomocí výměny božské energie.“ 11
 

Obětiny nejsou přinášeny jenom proto, aby si lidé získali přízeň duchů a na- 
klonili je na svou stranu. Jejich hlavním účelem je obnovování životní síly ašé. 
Orišové při zásazích do našeho světa spotřebovávají svou energii, kterou je po- 
třeba opětovně doplnit prostřednictvím vhodných obětí. Kdyby síla ašé nebyla 
doplňována a obnovována, nejprve by postupně upadala moc orišů a následně 
by mohli na nedostatek životní síly dokonce i zemřít. 

Víra v tento náboženský princip pochází z Afriky, jak potvrzuje i Kateřina 
Mildnerová: „Věří se totiž, že člověk vlastní část Aze, a je tudíž schopen se svě- 
tem neviditelných duchů komunikovat. K tomuto účelu je hojně využívaná pra- 
xe náboženských obětí, magických formulí a užívání posvátných bylin. Podle 
této logiky jsou jednotlivá božstva účinná pouze do té míry, jak je naplňován 
jejich kult, to znamená, čím početnější a velkolepější jsou oběti, tím mocnější 
jsou samotná božstva. […] Vzájemné působení člověka, a vodun je proto stvr- 
zeno pomyslnou smlouvou solidarity a výměny. Božstva ovlivňují pozitivně 
lidský osud, ochraňují člověka a společnost před nebezpečím, jsou zárukou její 
harmonie, plodnosti, úrodnosti a celkové prosperity. Lidé na oplátku slouží 
jejich kultu, ‚krmí je‘ obětinami a oběťmi, jež jim dodávají sílu.“ 12

 

Toto přesvědčení o vzájemné výměně síly ašé je podobné pojmu egregor 
používanému v západní magii. Zjednodušeně řečeno, slovo egregor v du- 
chovním smyslu označuje skupinové ideje, představy či pocity. Může se 
jednat o politické ideje, náboženské kulty i hromadné a všeobecné sklony  a 
smýšlení.13

 

Obětiny nabízené božstvům jsou projevem lidské úcty, respektu a vděčnos- 
ti. Zároveň věřící za své dary božstvům očekávají na oplátku jejich požehnání 
a pomoc v nejrůznějších záležitostech. Dříve lidé obětovali božstvům kvůli 
úspěšnému lovu, dobré úrodě, zdraví, míru nebo vítězství ve válce. V dnešní 
době obětujeme s nadějí na získání dobré práce a následný kariérní růst, nale- 
zení životního partnera, pro dobré zdraví, vyrovnaný život a celkovou spoko- 
jenost. Ačkoli se některé lidské tužby v průběhu času mění, základní potřeby 
a touha po štěstí zůstávají stejné. 

Pokud jde o povahu obětování, můžeme se setkat s názorem, že obětovat 
něco znamená vzdát se toho ve prospěch božstva, jemuž je oběť určena. Podle 
této představy by mělo být obětováno něco, co má pro obětujícího skuteč- 

 
10 Jaulin, Robert: Smrt u lidu Sara. Argo, Praha 2003, s. 117 a 118. 

11 Murphy, Joseph M.: Santeria: An African Religion in America. Beacon Press, Boston 1988, s. 15. 
12 Mildnerová, Kateřina: Tradiční africké náboženství vodun v Beninu, kult rodinných a královských 
předků. In: AntropoWEBZIN 3/2006, s. 3.  
13 Nakonečný, Milan: Lexikon magie. Argo, Praha 2009, s. 109 a 110.  
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nou hodnotu, protože v opačném případě nebude obětina dostatečně účinná. 
Tento názor může být zavádějící, neboť skutečná vnitřní podstata obětování 
je jiná. 

S jejím nalezením nám může pomoci etymologický význam slov. V češti- 
ně používané slovo obětovat je odvozeno z latinského slovesa offerre neboli 
nabízet. Méně známým termínem pro obětování je také oblace neboli darová- 
ní. V angličtině se používá termín sacrifice pocházející ze spojení latinských 
slov sacer neboli posvátný a facire, činit, dělat. Sacrifice tedy znamená činit 
posvátným a v souvislosti s obětinou může mít vyloženo jako předání oběto- 
vaného do říše posvátna.14

 

 

Obětování v santeríi neboli ebó 

Pro dřívější otroky i pro jejich předky mělo všechno na světě svou hodnotu. 
Ta mohla být vyčíslena obětinou, ebó. Nám žijícím ve světě okamžitého uspo- 

kojení téměř jakýchkoliv potřeb se může zdát koncept obětin podivný, avšak 
i v našem světě jsou okamžiky, kdy je třeba se obětovat pro dobro druhých, 
ať už jde o partnera, děti, rodinu nebo zbytek společnosti. Vyděláváme peníze 
a obětujeme tak svůj volný čas tomu, abychom mohli zaplatit účty. Při ulože- 
ní peněz na spořicí účet činíme oběť pro zajištění lepší budoucnosti. Rodiče 
obětují osobní potřeby pro vzdělání a výchovu svých dětí. Zdroje ve světě jsou 
omezené a nikdo nemůže mít všechno. 

Obětování se v santeríi nazývá ebó. Ebó je ritualizované obětování, jehož 
pravidla se řídí výsledky divinace. Nejčastěji se k tomuto účelu používá oráku- 
lum z kokosových skořápek, ale orišové se mohou vyjádřit i prostřednictvím 
orákula diloggún nebo posvátného ifá. Věštec se postupně ptá oriši na to, jaký 
druh obětiny si přeje obdržet, jakou podobu má obětina mít a na jaké místo si ji 
oriša přeje umístit. Dobří věštci postupují od nejobecnějších a nejjednodušších 
otázek k otázkám podrobnějším a složitějším. Orišové si obvykle neřeknou 
o více, než je v klientových možnostech, a často se jedná o symbolické obětiny, 
aby jimi dotyčný člověk ukázal svou vděčnost. 

Přinášení ebó se považuje za jeden ze základních principů náboženského 
života santeríi. Santerové věří, že obětování je nástrojem, který lidem daroval 
bůh, aby mohli změnit vlastní osud. Ebó jsou lékem pomáhajícím vnést lidem 
do jejich životů ztracenou rovnováhu. Správně doporučené a provedené ebó 
může zapříčinit významné změny v lidském životě, který pak může nabrat 
zcela nový směr. 

Ebó může mít mnoho podob. Od prostého zapálení svíčky přes obětová- 
ní ovoce a pokrmů uvařených speciálně pro jednotlivé oriše až po obětování 
živých zvířat. Většina jednoduchých ebó, která lidé mohou vykonat i bez po- 
moci santera, vystačí s jednoduchými obětinami. Naopak nejsložitější a nej- 
nákladnější jsou obětiny činěné v rámci iniciačních obřadů a zvláště hlavního 
iniciačního obřadu karioča. 

Samotné obětování obvykle probíhá tak, že se obětina jednoduše položí 
na oltář zasvěcený orišům. Jestliže je člověk zasvěceným santerem a má doma 
sopery pro jednotlivé oriše, pokládají se obětiny před ně. Jídlo a ovoce se obě- 

 
14 Martinié, Louis, Glassman, Sallie Ann: The New Orleans Voodoo Tarot. Destiny Books, Rochester 1992, 

s. 9. 
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tuje tak, že se otevře sopera oriši, v níž přebývá jeho ašé, a talíř s obětinou se 
položí přímo na ni. Santero během toho hovoří k orišovi o obětině a o důvo- 
dech, proč mu ji nabízí. Oriša je uskutečněnou obětinou zavázán k pomoci se 
splněním lidských přání. 

Je-li oběť vykonána, považuje se za majetek oriši a nikdo se jí nesmí do- 
tknout, dokud božstvo nepojme její energii. Tuto dobu určuje samotný oriša 
prostřednictvím orákula. Po uplynutí stanovené doby se obětina ze svatyně 
odnese na místo, které rovněž určilo orákulum. Může být zakopána na hřbi- 
tově, vhozena do řeky, zanechána v lese a na dalších místech. Někdy orišové 
neurčí, kam má být obětina přinesena, a potom zůstává na oltáři. 

 

Účel obětování 

Obětiny mohou být členěny také podle účelu, k němuž mají posloužit. San- 
terové nejčastěji rozlišují mezi oběťmi děkovnými, usmiřovacími, ochranný- 
mi, iniciačními a zástupnými. Někdy může jediné ebó vykazovat znaky více 
typů obětin. 

Děkovné oběti 

Děkovné oběti se přinášejí jako výraz vděčnosti, nejčastěji za celkově dob- 
rý život a dlouhodobé štěstí nebo za konkrétní službu, jíž se lidem od orišů 
dostalo. Jako poděkování může být nabídnuto mnoho druhů věcí, od ovoce 
umístěného před obraz či sošku příslušného oriši až k velikým oslavám, kde 
jsou obětovány desítky zvířat, jimiž jsou následně nakrmeny stovky hostů. 

Usmiřovací oběti 

Usmiřovací oběti jsou považovány za nezbytné v okamžicích krize nebo 
nestálé situace, která vyžaduje zklidnění, dále v případech, kdy lidé poruší 
nějaký příkaz, tabu či jinak rozhněvají některého z orišů. Může to být i 
proto, že věřící porušil své povinnosti vůči orišovi z nějakého dobrého 
důvodu. Maso zvířat usmrcených v rámci usmiřovací oběti se nesmí 
konzumovat. 

Ochranné oběti 

Ochranné obětiny se orišům nabízejí kvůli ochraně. Mohou se provádět na- 
příklad před cestou, operací, ale i před jinými náročnými činnostmi či 
záměry. Jindy jsou prováděny již v době vzniklé krize. V takovém případě se 
podobají usmiřovacím obětinám. 

Iniciační oběti 

Nabízejí se orišům v průběhu zasvěcovacích obřadů. Věří se, že zvířata 
obětovaná během podobných obřadů jsou prostoupena božskou silou ašé. 
Proto se jejich maso konzumuje během iniciačních oslav, na něž je obvykle 
pozvána celá vesnice nebo městská čtvrť. 

Zástupné oběti 

Zástupná oběť je zvláštní druh obětování. Obvykle se při ní nabízí zvířecí 
život výměnou za lidský, který je z nějakého důvodu v ohrožení. Tato 
obětina se provádí pouze za velmi naléhavých okolností, jakými je vážná 
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nemoc, riskantní cesta či jiné rizikové činnosti nebo negativní výsledek 
věštby. 

Ebó a kouzla 

Z pohledu západní magické tradice a domnívám se, že i většiny Evropanů, 
lze ebó přirovnat spíše ke kouzlům než k obětinám. Jestliže se dodrží náležitý 

postup, velmi pravděpodobně se dostaví požadovaný výsledek. V tom fungují 
ebó i kouzla podobně. 

Může se zdát, že rozdíl mezi ebó a kouzlem spočívá pouze v technice pro- 
vedení. Ve skutečnosti dělí ebó a kouzla především odlišnost magického a ná- 
boženského přístupu: Ten, kdo provádí ebó, uctívá božstva, a činí tak z pozice 
věřícího, jejíž výhodou je, že ji může zastávat i laik bez zasvěcení či magic- 
kých zkušeností. Osoba přinášející ebó zůstává v pasivnější roli žadatele či 
prosebníka a obvykle nemusí investovat příliš vlastní energie, postačí svíčka, 
upřímná modlitba a drobná obětina přinesená předepsaným způsobem. 
Naopak osoba vykonávající kouzlo směřuje svou vůli na určitý záměr a ak- 
tivně tak ovlivňuje vlastní osud. Čím lepší a přesnější je její představa o ma- 
gickém „řádu“ a fungování světa, tím bude její magie přesněji zacílená a bude 
moci lépe působit. Taková osoba se nemusí spoléhat na pomoc božstev a může 
pracovat nezávisle na nich. 

Hlavní rozdíl mezi ebó a obyčejným kouzlem je tedy ten, že ebó je vždy 
zaměřeno na získání pomoci božstva, zatímco kouzlo je obvykle sesíláno 
pouze zaměřením vůle jedince. 

Nicméně je zde ještě jeden zásadní rozdíl, který je snadné opomenout: 
Provedení ebó orišu zavazuje, aby ke splnění lidského přání použil svou 
vlastní božskou sílu ašé. A vzhledem k tomu, že orišové disponují 
několikanásobným množstvím ašé oproti lidem, může ebó svým účinkem 
snadno přesáhnout schopnosti jednotlivce. 

 

 

Obětování krve 

„Kdysi lidé ztratili spojení s nejvyšším bohem a byli rozprášeni po světě. Tehdy 
jim Olodumare poprvé dovolil, aby zabíjeli zvířata pro jídlo. Nejprve ale musejí 

prolít krev na zem jakožto důkaz pokory.“ 15
 

Život je cenný, je třeba si jej vážit a nesmí jím být plýtváno nadarmo. I to 
je dávné poselství obětin, které dnešní společnost vnímá přesně naopak, jako 
bezdůvodnou krutost a plýtvání. Dříve bylo maso podáváno jenom při zvlášt- 
ních příležitostech. Pouze zámožní lidé si mohli dovolit maso běžně naku- 
povat anebo je získávat zabíjením hospodářským zvířat. Stejně jako mnoho 
dalších Afričanů jedli i Jorubové maso jedině tehdy, když zvíře zemřelo nebo 

bylo obětováno, a tak mohli být bez masa i velmi dlouhou dobu.2 Z toho je 
jasné, že zvířecí obětina měla dříve ryze praktický účel, jelikož domácí zví- 
řata byla příliš cenná na to, aby se s nimi dalo plýtvat. Proto pokud byl zví- 
řeti odebrán život, bylo to učiněno rituálním způsobem, aby byli nasyceni i 
orišové a lidé tak získali jejich pomoc i požehnání nejvyššího boha Olodu- 

 
15 Cortez, Julio García: El Santo (La Ocha). Ediciones Universal, Miami 1983, s. 97 až 105. 
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mareho.16
 

Při iniciačních obřadech se obětuje nejvíce zvířat ze všech obřadů santeríi. 
Iniciace symbolizuje znovuzrození zasvěcovaného, který přichází na svět 
společně s krví, tak jako dítě porozené vlastní matkou. Krev obětních zvířat 
je nabídnuta orišům a věří se, že jejich maso je silně prodchnuto jejich bož- 

skou silou ašé. Proto je po skončení iniciace vždy konzumováno. Vzhledem 

k množství obětovaných zvířat je při iniciačních obřadech obvyklé pořádání 
velikých hostin, na něž jsou zváni všichni členové svatého domu, ale často  
i široké okolí. Podobný zvyk je dodržován i v jiných afrokaribských nábožen- 
stvích. Například na Haiti se z jednoho hlavního iniciačního obřadu obvykle 
nají celá vesnice nebo městská čtvrť. Vzhledem k tomu, že většina obyvatel si 
svůj jídelníček může masem zpestřit zhruba jednou za měsíc, jsou zasvěcovací 
slavnosti vždy velmi vítané. 

Pohled na obětiny přibližuje zasvěcený santero Ócha‘ni Lele ve své knize 
Sacrificial Ceremonies of Santería: „Život povstává ze života a Olodumare 
nám v tomto světě dal zvířata z mnoha důvodů. Některé jsou zdrojem jíd- 
la, ovšem i jako taková by měla být respektována a mělo by o ně být pe- 
čováno až do dne, kdy se jejich duše navrátí do nebes, zatímco jejich těla 
zůstanou na zemi, aby nás nasytila. Jiná jsou našimi společníky a zasluhu- 
jí si naši vděčnost i respekt za radost, již vnášejí do našich životů. Další 
jsou divoká a některá jsou sama predátory lovícími jiná zvířata, která Olo- 
dumare umístil na zemi nejenom proto, aby je nakrmila, ale aby zajistil 
rovnováhu celého ekosystému. Časem se i naše vlastní těla stanou potravou pro 
další stvoření.“17 

Santería učí, že zvířata mají duši. Zvířata obětovaná orišům nejsou pouhými 
věcmi. Jsou posvátná a za dar jejich života sloužící k výživě orišů i lidí jsou 
jim vyznavači santeríi povinováni úctou. Navíc santerové neobětují zvířata 
pouze pro svůj vlastní prospěch. Věštecký znak odu jménem Odí Unle (7-8) 
vysvětluje, že zvířecí obětina prospívá celému světu, našim přátelům i nepřá- 
telům. Je posvátnou povinností plněnou v zájmu zachování rovnováhy životní 
síly ašé ve světě. Věštecký znak Merindilogún Ejioko (16-2) učí také to, že 
oběť přinesená člověkem se špatnou povahou není obětinou a je pouze parodií 
všeho dobrého a posvátného. Je tomu tak proto, že prolévání krve při obětování 
je teprve začátkem. Konečným cílem je žít dobrý a požehnaný život. 

Z pohledu santeríi obsahuje krev obrovské množství duchovní síly ašé. Její 
obětování se chápe jako posvátný akt, skrze nějž je dávána výživa orišům, ale 
také lidským bytostem i samotné zemi. Obětování zvířat smějí provádět pouze 
santerové, kteří prošli speciálním zasvěcovacím obřadem, při němž obdrželi 
obětní nůž a osvojili si řeznické dovednosti. 

Etymologie slova ejebalé 

O smyslu a významu obětování krve může napovědět i jeho etymologický 

 
16 Ócha'ni Lele: Sacrificial Ceremonies of Santería: A Complete Guide to the Rituals and Practices. Destiny 

Books, Rochester 2012, s. 108. 
17 Ócha'ni Lele: Sacrificial Ceremonies of Santería: A Complete Guide to the Rituals and Practices. Destiny 

Books, Rochester 2012, s. 109. 
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rozbor: V jorubšině je pro obětování krve používáno slovo ejebalé, se správ- 
nou transkripcí psáno èjebalè. To se dá rozdělit na slova èje a balè. Slovo èje je 
možné přeložit jednoduše jako „krev“. Slovo balè znamená „dotknout se 
země“. Èjebalè tedy lze přeložit jako „krev dotýkající se země“. 

Ovšem v etymologickém rozboru můžeme zajít ještě hlouběji. Slovo èje se 
skládá ze tří písmen. První è je předponou, která společně se slovesem tvoří 
zájmeno. Poslední dvě písmena, j a e, mohou při různé výslovnosti vytvořit 
další dvě samostatná slova. Při dlouhé výslovnosti je to slovo jé neboli „být“, 
„být v souladu“, ale též „dodržovat“ či „splnit“. Při krátké výslovnosti slova 
znamená je „jíst“. Slovo èje odkazuje na krev obětovaných zvířat, ovšem když 
se jeho výslovnost změní na ejé, znamená „to, co je dodržováno“ a odkazuje 
na potřeby a požadavky orišů. Při krátké výslovnosti lze „eje“ přeložit jako 
„to, co je pojídáno“. Tento výklad termínu èjebalè, obětování, vede ke dvěma 
hlavním účelům zvířecích obětin v santeríi: nasytit božstva a utišit náš vlastní 
duchovní i fyzický hlad. 

Stejným způsobem může být podrobně prozkoumán i význam slova balè. 
Jestliže je vysloveno krátce, „bale“, znamená domácnost, ale označuje také 
skutečného pána domu. V tomto kontextu odkazuje tento význam na to, že 
orišové jsou skutečnými pány našich domovů, a proto jim také nabízíme krev, 
která představuje život a duchovní sílu ašé. S jinou výslovností je slovo bà-le 
slovesem s významem „osvětlit“ nebo „spočinout“. Krev je skutečně prolé- 
vána a spočívá pak na posvátných předmětech, z nichž poté orišové přijímají 
ašé. Krátké bale pak znamená „král“, „náčelník“ či „vládce“. Můžeme říci, že 
orišové jsou králi a královnami našich kmenů. První dvě písmena slova balè 
mohou mít rozličný význam podle toho, zda jsou použita jako sloveso, příslov- 
ce nebo předložka. Jako sloveso bá znamená „setkat se“, „předběhnout“ nebo 
„nalézt na místě“. Také může znamenat „vejít do kontaktu s“. Jako příslovce 
může znamenat „s“ anebo „proti“. Pokud je předložkou, překládá se jako 
„nikdy“. Poslední dvě písmena slova balè, tedy lè, odkazují k ilé – světu, 
zemi, půdě či svatému domu.18

 

 

Kontroverze spojená s obětováním krve 

Ritualizovaná porážka zvířat je asi nejkontroverznějším tématem spojova- 
ným se santeríí. Na úvod je důležité říci, že v rámci santeríi ani ostatních 
afrokaribských náboženství se rozhodně neobětuje bolest ani utrpení zvířat. 
Kněží přítomní obřadům se obojímu snaží zabránit. Je kladen mimořádný 
důraz na to, aby bylo se zvířaty, která mají být obětována, zacházeno dobře, 
a také na to, aby bylo jejich usmrcení co nejhumánnější. 

Většina běžné populace v zásadě není proti rituálnímu usmrcování zvířat. 
Musí se však jednat o zvířata běžně chovaná pro maso, k jejich usmrcení musí 
docházet humánním způsobem a jejich maso by mělo být použito k jídlu. 

V dnešní době jsou obětována pouze hospodářská zvířata, která se ve světě 
běžně chovají a porážejí pro maso. Nejčastěji je obětována drůbež. Používají 
se kuřata, u nichž je rozlišováno pohlaví podle účelu obětiny, kohouti, kachny, 
guinejské slepice a holubi. O těchto obětinách se hovoří jako o opeřencích. 

 
18 Ócha'ni Lele: Sacrificial Ceremonies of Santería: A Complete Guide to the Rituals and Practices. Destiny 

Books, Rochester 2012, s. 16 a 17. 
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Čtyřnohá zvířata požadují orišové pouze při zvláštních příležitostech, jako je 
například hlavní iniciační obřad karioča. Z těch bývají nejčastěji obětovány 
kozy a berani. Dalšími zdaleka ne běžně obětovanými zvířaty jsou ryby, hutie 
a želvy, z nichž se často připravují léčebné prostředky a masti.19 Obětování 
nesprávného zvířete je pro oriši obrovskou urážkou. Stejně důležité jako druh 
zvířete je i pohlaví obětovaných zvířat. 

Velká část obětovaných zvířat je později skutečně použita k jídlu. V tako- 
vém případě náleží orišům krev obětovaného zvířete obsahující sílu ašé a také 

vnitřní orgány zvířete, které rovněž obsahují množství ašé. Existují však i ob- 

řady, po nichž je konzumace masa obětovaného zvířete zakázána. Typickým 
příkladem takového obřadu je rituální očista, při níž má tělo zabitého kohouta 
přijmout všechny negativní vlivy a energie z těla člověka. Je pochopitelné, 
že proti takové formě obětiny mohou někteří lidé protestovat a považovat ji 
za eticky nepřijatelnou. 

Před vyslovením odsuzujícího názoru je však důležité si uvědomit, že z po- 
hledu santeríi je tento očišťující obřad vykonáván, pouze tehdy, jestliže jsou 
santerové přesvědčeni, že život očišťovaného člověka je vážně ohrožen. 

Nejčastěji se jedná o vážné nemoci. Věří se, že tento druh obřadu může 
nemocnému pomoci s uzdravením. Pro santery vykonávající tento obřad by 

bylo jeho etické zpochybnění současně i zpochybněním otázky, zda je život 
zvířete hodnotnější než lidský život. Jejich klienti mají plné právo vykonání 
podobného obřadu odmítnout, avšak současně je na ně apelováno, aby 
respektovali opačné rozhodnutí jiných. 

Maso takto obětovaných zvířat v sobě obsahuje nemoc očišťovaného člo- 
věka, a proto je zcela nepřijatelné, aby bylo konzumováno. Tělo zvířete je 
obvykle odloženo v přírodě, kde je pravděpodobně snědí jiná zvířata. Někdy 
je na důkaz piety a respektu pohřbeno společně s dalšími obětinami. Jindy 
končí těla obětovaných zvířat v odpadcích. Nicméně z pohledu santeríi jsou 
s odpadky spojeni někteří orišové, a nejedná se tedy o nijak dehonestující 

počin. 
Druhým problémem s obětováním zvířat z hlediska většinové populace je 

forma porážky zvířete. V rámci santeríi jsou obětovaným zvířatům, stejně jako 
u košer (šchita) a halál (dhabíha) porážky, proříznuty krční tepny. U všech 
těchto typů náboženských porážek je v současné době diskutováno o tom, zda 
je proříznutí krkavic zvířete stejně humánní jako jeho zastřelení. 

 

Obětování krve a vegetariánství 

Z duchovního hlediska může být považováno za podstatné, že maso rituál- 
ně poraženého zvířete je čistší. Někteří lidé věří, že zvířecí duše při běžném 
způsobu porážky zůstává v mrtvém těle zvířete. Člověk ji pak konzumací 
zvířecího masa přijímá do sebe a tato duše zůstává u něho jako zbytečná kar- 
mická či duchovní zátěž. U rituálně porážených zvířat se tak neděje, protože 
duše obětovaného zvířete odchází spolu s životní silou ašé k božstvu, jemuž 

byl život zvířete darován. Maso obětovaných zvířat je navíc prostoupeno silou 
ašé samotných orišů a jejich požehnáním. Proto je dbáno na to, aby bylo maso 

 
19 González-Wippler, Migene: Santería: the Religion: Faith, Rites, Magic. Llewellyn Publications, Saint Paul 

2002, s. 156.  
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po obřadech vždy zkonzumováno jejich účastníky či širším okolím. Tento 
argument uznává i velká část duchovně orientovaných vegetariánů či veganů. 
Dokonce existují vegetariáni i vegani, kteří jsou ochotní akceptovat konzu- 
maci masa v průběhu obřadů jako výraz respektu ke stovkám let staré tradici 
a jejím bohům. 

Existují i santerové a santery, kteří jsou vegetariány. Jak již bylo řečeno v 
předchozí části, převážná většina běžných obětin nemusí maso obsahovat 
vůbec. Jiná část obětovaných pokrmů maso obsahuje, avšak není nutné je 
získat obřadním obětováním. Odlišná je situace v případě hlavního zasvě- 
covacího obřadu karioča, v jehož průběhu je obětováno hned několik zvířat. 
Tento problém si musí každý vegetarián zodpovědět podle svého vlastního 
přesvědčení. Pokud se santero či santera stanou vegetariány až po svém za- 
svěcení, z důvodu svého etického přesvědčení nikdy nemusejí přijmout iniciaci 
obětního nože, což jim umožňuje nepodílet se na obětování zvířat. Vegeta- 
riánství doplněné o respekt vůči ostatním lidem konzumujícím maso tedy není 
překážkou toho, aby člověk mohl být vyznavačem santeríi. 

Nicméně i někteří santerové odmítají praktikovat zvířecí obětiny. Jsou to 
například El Akoni z New Yorku nebo Carlos Canet z Miami. Avšak tradiční, 
chcete-li, ortodoxní santerové z Kuby si santeríi bez zvířecích obětin nedoká- 
žou představit a prohlašují, že pokud někdo neprovádí zvířecí obětiny, jakkoliv 
dobře a humánně to vypadá, nepraktikuje santeríi. 

 

Posedlost 

„Skuteční bohové – skutečné nebezpečí.“ 20
 

V našem prostředí si s posedlostí spojujeme spíše negativní představy. Ety- 
mologie slova posedlost vyjadřuje přesvědčení církevních autorit o tom, že zlí 
duchové člověku „sedají“ na duši, doslova ji „osedají“ a následně s člověkem 
podle své libovůle manipulují. S posedlostí si skutečně spojujeme především 
démony a zlé duchy, kteří, jakmile se jim podaří vstoupit do lidského těla, je 
odmítají opustit a nebohého člověka dlouhodobě trýzní, podsouvají mu de- 
struktivní myšlenky a celkově s ním manipulují až do naprostého ovládnutí. 

Avšak pravda je taková, že již od 18. století nebyla žádná ze středověkých 
představ evropským osvícencům vzdálenější než právě démonická posedlost. 
S nástupem osvícenství a později moderní vědy začala být posedlost démo- 
ny považována za naivní až dětinskou představu a postupně byla nahrazena 
termíny jako schizofrenie, psychická porucha, epileptický záchvat a podobně. 
Objevovaly se teorie, že tato abnormální úchylka či nemoc postihuje pouze 
černé etnikum. Změnu v celkovém náhledu na posedlost přinesla v roce 1951 
kniha Šamanismus a nejstarší techniky extáze napsaná rumunským bada- 

telem Mirceou Eliadem. Eliade zde popisuje rozličné náboženské a rituální 
techniky a vůbec poprvé jsou označeny prostě jako „šamanské techniky“ a ne 
jako porucha či nemoc duše nebo těla. I poté však většina badatelů posedlost 
popisovala podle svých pozorování a vyprávění druhých, aniž by ji sami pro- 

 
20 Filan, Kenaz, Kaldera, Raven: Drawing Down the Spirits: The Traditions and Techniques of Spirit 

Possession. Destiny Books, Rochester 2009, s. 34. 
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žívali. Dnes je však situace jiná a mnoho akademiků prochází zasvěcovacími 
obřady a někteří z nich popisují i své zážitky s posedlostí. 

S tímto posunem je spojena také změna pohledu dnešní vědy na posedlost. 
Již nějakou dobu je prokázáno, že posedlosti mohou dosahovat lidé bez ohledu 
na jejich etnický původ či barvu pleti. Fenomén posedlosti je zkoumán jako 
samostatný jev z pohledu jedince a jeho prožívání i ze širší sociální perspekti- 
vy. Začínají se objevovat dokonce myšlenky o možné prospěšnosti posedlosti: 
„Bez posedlosti, ať už čímkoliv, by se lidský vývoj úplně zastavil, protože 
právě schopnost dát se posednout myšlenkou je to, co nás odlišuje od zvířat. 
[…] Rovněž je těžké odlišovat posedlosti principiálně dobré od principiálně 
špatných, protože často jde o otázku míry nebo dějinného kontextu.“21

 

V současné době vyvolává posedlost zájem v mnoha oborech, od antropolo- 
gie přes sociologii, psychologii a psychiatrii až k medicíně a biologii. Všechny 
tyto směry nabídly své vlastní teorie posedlosti. Zároveň asi nejvíce studo- 
vanou tradicí pracující s posedlostí je právě jorubská kultura. Jorubové měli 
v Novém světě významný vliv na formování mnoha dnešních afrokaribských 
kultů, včetně santeríi, vúdú, kandomblé a tak dále. Posedlost však není pouze 

záležitostí Jorubů a afrokaribských náboženství. Objevuje se napříč kulturami, 
ovšem její projevy, jakož i její vnímání společností se mnohdy liší.22

 

Ve starém Řecku byly delfské kněžky Pýthie posedány slunečním bohem 
Apollónem a v tomto stavu pronášely svá proroctví. Jiným příkladem jsou 
dionýsovské Menády posedané duchy divokých zvířat. Ve Skandinávii jsou 
důkazy o posedlosti nepřímé, podle některých jsou zmínky o ní v Heidrekově 
sáze a také v Gautrekově sáze. 

V Japonsku vzniklo v roce 1892 náboženské hnutí inspirované šintó, v němž 
hrála ústřední roli právě posedlost neboli kamigakari. Hnutí Oomoto vzniklo, 
když byla vdova jménem Deguchi Nao poprvé posednuta duchem Ushirorou 
no Konjin. Zajímavé je, že příslušníci tohoto hnutí věřili, že většina posedlostí 
je způsobena nižšími zvířecími duchy a zlovolnými duchy pokoušejícími se 
získat kontrolu nad lidmi. Nicméně vedle těchto posedlostí rozeznávali také 
posedlost anděly a božstvy. 

V Nepálu ještě před buddhismem a hinduismem místní lidé praktikovali 
šamanismus, jehož rituály a techniky, včetně posedlosti, se ve védském hin- 
duismu a tibském bönismu zachovaly dodnes. Tibetský buddhismus byl rov- 
něž ovlivněn původní šamanskou praxí Bön Pö a jeho přívrženci dodnes bývají 
posedáni věšteckým duchem, který z nemocných vyhání zlé duchy. V Koreji 
rovněž existuje obdobná praxe, mudang, založená na původním šamanismu. 

V Indii praktikují členové kmenu Bhil každý rok obřad, během něhož mladí 
zasvěcenci ve stavu transu vyšplhají na bambusovou tyč poté, co provedou 
rituální sebezraňování, jako je pálení ohněm a sebemrskačství. Během tohoto 
obřadu jsou mladí šamani posednuti bohyní Bhavani Mata. Je zajímavé, že 
podobně jako u africké diaspory se tyto rituály rozšířily i na Trinidad, kde je 
množství indického obyvatelstva. Indická bohyně Lakšmí se zde příležitostně 

 
21 Komenda, Stanislav: Anatomie posedlosti. In: Vesmír 74, 167, 1995/3. Dostupné on-lime na: 

http://casopis.vesmir.cz/clanek/anatomie-posedlosti. 
22 Crapanzano, Vincent: Spirit possession. 1987 In: Eliade, Mircea: The Encyclopedia of Religion 14. 

MacMillan Reference Books, 1993, s. 12. 
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objevuje na obřadech společně s oriši.23
 

V severní Africe, zvláště v Egyptě a Súdánu, existuje takzvaný kult Zaar, 
v němž jsou duchové uctíváni tancem. Dnes se jedná o téměř výhradně ženský 
kult, protože schopnost dostat se během tance do transu a nechat se posednout 
je předávána z matky na dceru. Muži tuto schopnost zdědit nemohou, ale mo- 
hou být k spoluúčasti na aktivitách kultu vyzváni duchy.24

 

V Ugandě vzniklo v roce 1985 na základě posedlosti devětadvacetileté ženy 
jménem Alice Auma nejprve duchovní a později i politické hnutí Holy Spirit 
Movement. Alice Auma zemřela v roce 2007, nicméně jí založené hnutí stále 
existuje.25 

Josef Veselý ve své knize Magie zmiňuje případ misionáře P. Lehmanna, 

který v roce 1987 vyhnal ze zairského šamana jménem Tata Pembele hned ně- 
kolik duchů: „Byli mezi nimi Strážce předků, Duch cestování, Žrout mrtvých, 
Vysvoboditel od čarodějnictví, Hlas mrtvých, Rozšiřovač nemocí, Ochromo- 
vač, Ničitel vody, Léčitel a mnoho dalších. Díky nim měl šaman obrovskou 
moc. Zda byl za provedený exorcismus vděčný, se neuvádí.“26

 

Tato příhoda poměrně přesně popisuje vztah západní kultury k posedlosti. 
Obecně ji považujeme za něco nežádoucího a zneklidňujícího. V mnoha 

našich kulturních konceptech je kladen důraz na čistotu ducha, mysli i těla, a 
proto by měli být všichni duchové přebývající v člověku okamžitě vyhnáni. 
Tento náhled na posedlost vychází ze středověkého křesťanství. Duchové 
vstupující do lidské bytosti jsou podle něho podobní bakteriím a dalším 
mikroorganismům. Jsou považováni za zlo, mohou způsobit vážnou nemoc 
nebo mohou s člověkem dlouhodobě přežívat a cizopasit na jeho organismu 
a životní síle. Jedinou výjimku představuje posedlost duchem svatým a 
dalšími křesťanskými entitami. Dnes však žijeme v moderní době a náhled 
na člověka i na přítomnost mikroorganismů v jeho těle značně pokročil. 
Přišli jsme na to, že mnohé bakterie žijí v lidském organismu zcela 
přirozeně, jsou prospěšné a vytvářejí s námi symbiózu. Vyhubení 
přirozené bakteriální mikroflóry bude mít pro nás dosti nepříjemné následky 
a zvyšuje pravděpodobnost vzniku různých onemocnění. Podobným 
způsobem na vztah člověka a duchů nahlížejí afrokaribská náboženství, 
včetně santeríi či haitského vúdú. Člověk se rodí do tohoto světa s určitým 
úkolem či posláním a k jeho naplnění mu má pomáhat skupina duchů, 
kteří jej od narození doprovázejí. Považuje se za zcela přirozené, že 
člověka kromě jeho hlavního oriši doprovázejí i další orišové, duchové předků 

a jiní duchové. Někteří duchové s člověkem setrvávají celý život, jiní jsou s ním 
jen krátce a vážou se k určitému místu, kde člověk zrovna žije, nebo k životní 
etapě, kterou zrovna prožívá. Jistí duchové se projevují častěji a výrazněji, 
vliv dalších je jemnější a může být obtížné jej rozpoznat. Každopádně 
všichni tito duchové jsou považováni za přirozenou součást člověka, jeho 
prožívání i psychiky. Ne nadarmo se o oriších či o vúdúistických loa hovoří 

 
23 Filan, Kenaz, Kaldera, Raven: Drawing Down the Spirits: The Traditions and Techniques of Spirit 

Possession. Destiny Books, Rochester 2009, s. 43. 
24 Filan, Kenaz, Kaldera, Raven: Drawing Down the Spirits: The Traditions and Techniques of Spirit 

Possession. Destiny Books, Rochester 2009, s. 40. 
25 Filan, Kenaz, Kaldera, Raven: Drawing Down the Spirits: The Traditions and Techniques of Spirit 
Possession. Destiny Books, Rochester 2009, s. 42. 
26 Veselý, Josef: Magie. Vodnář, Praha 2002, s. 580. 
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jako o „saints“či „santos“ čili „svatých“. Slouží podobnému účelu jako 

strážní andělé. 
Vraťme se však ke spojování posedlosti s démonickými entitami. Před- 

stava o vzniku démonů pádem andělů může být v kontextu santeríi vnímána 
metaforicky. Jestliže člověk svůj vztah s duchy nekultivuje a nerozvíjí, mo- 
hou namísto dobrých vlastností začít projevovat svou stinnou stránku. Jiný- 
mi slovy, pokud se člověk vzdaluje od svého životního cíle, vzdaluje se tím 
i od Boha a společnost mu místo andělů dělají démoni.27 To samé 
samozřejmě platí i v psychologii a v práci s vlastním stínem. Jestliže jedinec 
odmítá poznat sám sebe se svými kladnými i zápornými vlastnostmi, vede to 
k popírání sebe sama a k možnému vzniku psychických problémů. 

Význam posedlosti 

Na předcházejících stránkách byl popsán psychologický náhled na posed- 
lost, její fáze a příznaky. Jaký je však skutečný význam posedlosti pro jednot- 
livce i pro náboženskou komunitu a jaký může být její přínos? Možný přínos 
posedlosti lze snáze pochopit, jestliže porozumíme důvodům, proč k posed- 
losti dochází. Podle Filana a Kaldery existuje v afrokaribských náboženstvích 
pět hlavních důvodů, proč bohové posedávají své děti: 

Prvním je empirické prožívání, učení a poznávání na jeho základě. Existují 
dovednosti, které se nelze naučit pouze podle slovního popisu, ani pomocí 
meditačních cvičení, nýbrž je potřeba je prožít. 

Druhým důvodem může být získávání informací přímo od bohů, které je 
pro život náboženské komunity i pro její jednotlivé členy bezesporu důležité. 
V tomto kontextu vždy existuje riziko zklamání. Člověk i komunita mohou 
očekávat, že přítomné božstvo potvrdí něco, co by rádi slyšeli, a následně 
mohou být ošklivě zklamáni. V tomto bodě je kontakt s božstvy skrze posed- 
lost podobný například západním magickým evokacím, které se často rovněž 
provádějí za účelem získání informací. 

Za třetí důvod lze považovat důležitost veřejného uctívání božstev. Podobné 
aktivity mají smysl zejména pro osoby, které nejsou aktivními členy živoucí 
náboženské komunity, a veřejné obřady jsou tak jejich jedinou možností, jak 
se setkávat s bohy a prožívat vlastní spiritualitu. 

Dalšími důvody pro sestup božstev do lidských těl je vyplnění určitých 
úkolů nebo vykonání jistých prací na hmotné úrovni. S tím je často spojen i po- 
slední důvod sestupu božstev mezi lidi, a sice usměrňování duchovních energií 
a práce s nimi.28 Tyto druhy práce se mohou podobat šamanským či magickým 
pracím a božstva v tělech svých vyznavačů je vykonávají především k ochraně, 
zdraví a prospěchu celé náboženské komunity i jednotlivců. 

Krom těchto důvodů bývá posedlost zmiňována také v souvislosti se sé- 
mantickou pamětí lidstva. Schopnost posedlého jedince pojmout do sebe 
kolektivní paměť je právem považována za jeden z nejposvátnějších okamži- 
ků v celém náboženství.29 Tento druh kolektivní paměti zahrnuje zkušenosti 

 
27 Rovněž „pán hlavy“, tedy hlavní oriša člověka, není podle některých santerů nepodobný Sókratovu 

daimoniovi, v němž se projevuje přítomnost bohů. 
28 Filan, Kenaz, Kaldera, Raven: Drawing Down the Spirits: The Traditions and Techniques of Spirit 
Possession. Destiny Books, Rochester 2009, s. 129–133. 
29 Tlčimuková, Petra: Posednutí duchem v candomblé. Bakalářská diplomová práce. Masarykova univerzita, 
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a poznání žijících i dávno zemřelých členů společenství. Posedlá osoba poté 
představuje ztělesněnou moudrost dávných předků. V tomto kontextu slouží 
posednutí konkrétním orišou jako zaměření se na jistý archetypický druh ko- 

lektivního poznání a zkušenosti. 
V některých tradicích duchové přecházejí na člověka díky pokrevní anebo 

zasvěcovací linii. Duchové předávaní po krevní linii tak zůstávají pouze v ur- 
čitých rodinách, zatímco duchové předávaní zasvěcením jsou opět přístupní 
pouze pro lidi, kteří jim byli náležitě rituálně představeni a obdrželi iniciaci. 
Po smrti některých houganů či mamb v haitském vúdú obvykle loa, která do té 

doby posedala pouze je, začnou posedat někoho z jejich rodiny či zasvěcovací 
linie. Podobně je tomu i v případě kubánské santeríi. Současně jedním z hlav- 
ních důvodů pro přidání se k některému ze svatých domů s dlouholetou tradicí 
může být právě získání přístupu ke „kořenovým duchům“, tedy prastarým 
duchům zesnulých santerů a podobně. Člověk po iniciaci do takového proudu 
získává vedle duchů vlastních pokrevních předků zcela novou duchovní i fy- 
zickou rodinu. Tyto vztahy však obvykle prospívají dále, pouze pokud je o ně 
pečováno. Podobně pokud člověk urazí duchy, kteří jej doprovázejí, tito jej 
nemusejí nadále posedat až do doby, než se mu podaří je usmířit. 

 

Správné počínání při posedlosti 

Při náhlém, neočekávaném a nechtěném nástupu posedlosti bývá doporučo- 
váno její násilné přerušení. V rámci náboženských obřadů je toto doporučení 
poměrně scestné. Mnohem bezpečnější je nechat posedlost odeznít přirozeně, 
neboť většina duchů i božstev po určité době odejde spořádaně sama. Pokud 
však posedlost přichází v nevhodnou dobu, na nevhodném místě nebo trvá 
příliš dlouho, je možné pokusit se ji přerušit. 

Obvykle dobře funguje polití koně studenou vodou, nabídnutí sklenice s 
osolenou vodou (tato technika vcelku pochopitelně nefunguje, pokud je kůň 
osedlaný mořským božstvem), nebo naopak něčeho velmi pálivého (tento po- 
stup nefunguje s ohnivými božstvy). Podobné věci způsobí koni 
(posedlému) mírný šok, čímž pomáhají přerušit spojení mezi koněm a jeho 
božským jezdcem. Nicmé- ně k přerušení spojení nemusí dojít a poté se 
mohou ostatní přítomní potýkat s hněvem uraženého božstva. Proto je 
nejlepší přítomnému božstvu nejprve ze všeho naznačit, že je v těle 
posedlého už příliš dlouho a mělo by odejít. 

Ačkoli může být posedlost úžasný a obohacují zážitek, vstup cizorodé en- 
tity do lidského těla s sebou nese i jistá rizika. Nebezpečí trvalé posedlosti 
je, navzdory hororovým filmům, jedním z těch méně pravděpodobných rizik. 
K mnohem častějším újmám patří psychický šok, který když není řádně zpra- 
covaný, může přerůst i v trauma. Typickým příkladem je wiccanská kněžka, 
kterou nečekaně posedla Athéna. Tento příběh popisuji o několik stran dále, 
na začátku podkapitoly Posedlost a pohanství. 

Jak již bylo řečeno výše, v rámci santeríi jsou lidé zvyklí posedlost vídat a 
pracovat s ní. Během zasvěcování procházejí výcvikem, který jim následnou 
posedlost usnadňuje. Stavy před prvním prožitím plné posedlosti jsou často 

 
Brno 2009, s. 34. 
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provázeny sny a sérií několika částečných posedlostí, během nichž orišové 
člověka na posedlost připravují po tělesné i duševní stránce. Ony již zmíně- 
né dveře, které má většina koní ve svém astrálním těle, jsou vytvářeny po- 
stupně. To vše nevylučuje rychlý nástup spontánní posedlosti u nezasvěcené- 
ho, ovšem je pravděpodobné, že se z takového zážitku bude vzpamatovávat 
delší dobu. 

K podobné spontánní posedlosti došlo na jednom duchovním festivalu, kde 
byla žena přihlížející šamanskému bubnování náhle posednuta Ogúnem. Celá 
posedlost trvala pouze krátký okamžik, avšak Ogún se projevuje velice 
intenzivně. Po odeznění posedlosti ženu obklopila skupinka lidí, kteří jí chtěli 
pomoct. Ovšem protože nikdo z nich neměl se skutečnou posedlostí žádné 
zkušenosti, část z nich se domnívala, že žena požila nějaké drogy a prožívá 
„špatný trip“, další se domnívali, že měla nějaký druh záchvatu, a jiní si zase 
mysleli, že se psychicky zhroutila. Všechny zajisté dobře míněné rady a otázky 
stav ženy vzpamatovávající se z prožité posedlosti jenom zhoršovaly. Později, 
když se žena trochu vzpamatovala, za ní přišlo několik lidí a s vážnou tváří jí 
radili, že by měla podstoupit terapii, další ji zase povzbuzovali, ať ze sebe 
všechno dostane dalším divokým tancem. Další den se objevily za vlasy přita- 
žené verze události, včetně té, že posedlá žena vyletěla ven z kruhu a napadla 
jinou ženu z davu.30 Tento zážitek, jehož hlavními aktéry jsou ve skutečnosti 
Kenaz Filan a Raven Kalder, oba autory přiměl ke spolupráci na knize věno- 
vané fenoménu posedlosti. 

Kromě předběžného výcviku a práce s oriši po posedlosti následuje určitá 

péče. Zvláště delší posedlost může být značně fyzicky náročná a koně potře- 
bují prostor a čas, aby se uklidnili a vzpamatovali. Obvykle je jim po skončení 
posedlosti nabídnuta voda a jídlo, v případě, že chtějí, jsou ponecháni o sa- 
motě. V rámci santeríi a dalších zasvěcovacích tradic mají k dispozici svou 
madrinu či padrina, kteří s nimi mohou probrat případný neobvyklý průběh 
posedlosti, v případě nejistoty provést divinaci a celkově je uklidnit. Uklidně- 
ním a ujištěním koně o tom, že je v bezpečí a nic špatného se nestalo, bezpro- 
středně po odeznění posedlosti je velmi omezena možnost vzniku traumatu. 
Psychické trauma totiž vzniká nikoliv během náročné události, ale až po jejím 
odeznění a při vracení se ke vzpomínkám na ni. 

Ke zdárnému průběhu posedlosti napomáhá také dobrý psychický stav 
koně. Zde nemám na mysli pouze to, že pokusy o navození posedlosti nemu- 
sejí být nejvhodnější pro psychicky labilní nebo dokonce nemocné jedince. 
Schopnost dosáhnout posedlosti a udržet tento stav může ovlivnit i nálada 
koně a jeho celková psychická i fyzická pohoda. 

Při úspěšném dosažení plné posedlosti může být rizikem i chování samot- 
ných božstev. Jakmile božstvo osedlá svého koně, účastníci obřadu už situaci 
nekontrolují a mohou ji ovlivňovat pouze omezeně. V santeríi a dalších afro- 
karibských náboženstvích znají santerové způsoby, jimiž lze zvládnout i cho- 
vání divokých, nežádoucích duchů nebo rozhněvaných orišů, ovšem běžní 

lidé v Evropě takto vybaveni zpravidla nejsou, a je to opět další důvod, proč s 
posedlostí nepracovat mimo rámec komplexní náboženské praxe a bez do- 
hledu zkušenějších osob. 

 
30 Filan, Kenaz, Kaldera, Raven: Drawing Down the Spirits: The Traditions and Techniques of Spirit 

Possession. Destiny Books, Rochester 2009, s. 3 a 4. 
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Při opakovaném zažívání posedlosti je rovněž velmi vhodné se pravidelně 
duchovně očišťovat, ať už pomocí modliteb a meditací s božstvy, očistných 
koupelí, vykuřování nebo jiných technik. 

Posedlosti nemůže dosáhnout každý. I když je člověk přirozeně nadaným 
„koněm“, neznamená to, že jej může posednout jakýkoliv duch či  božstvo. 

Některá božstva jsou natolik vzdálená přirozené povaze daného člověka, že si 
jej prostě nedokážou osedlat. Tudíž není pravdou tvrzení vzešlé z neopohan- 
ských směrů, že náležitě připravený kůň je schopný nést jakéhokoliv jezdce.31  

V afrokaribských náboženstvích si koně v žádném případě nevybírají, jakého 
jezdce ponesou. Tento výběr zůstává na božských jezdcích, zatímco jejich koně 
zastávají zcela pasivní roli. 

Mimořádná pozornost by měla být věnována duchovním radám, příkazům 
či doporučením, která bohové během posedlosti udělují. Jestliže se ocitnete 
pouze v roli náhodného přihlížejícího, můžete se rozhodnout, zda podobnou 
radu uposlechnete nebo ne. Ovšem pro stálé vyznavače santeríi jsou rady od 
orišů závazné. Pokud je neuposlechnou, může se oriša za několik týdnů či 

měsíců na dalším obřadu přijít zeptat, proč se jej rozhodli neuposlechnout, a 
tváří v tvář božstvu většina lidí něco takového nechce vysvětlovat. 

Účast na rituálu, jehož součástí může být plná posedlost, by si měli roz- 
myslet lidé, kteří nechtějí s božstvy přijít do přímého kontaktu nebo nechtějí 
být sami posednuti. V případě účasti na rituálu, jehož součástí může být po- 
sedlost, je přijetí pouhé role přihlížejícího božstvy chápána jako volní akt, 
jímž přítomní dávají najevo, že jsou ochotní se rituálu účastnit, a tedy na něm i 
participovat. 

Těm, kteří se o posedlost zajímají, lze doporučit vyhledání některé skupiny 
praktikující santeríi nebo jiné afrokaribské náboženství, kde je posedlost sou- 
částí celého širokého kontextu jiných technik a dlouhého a náročného výcviku, 
jehož součástí je i iniciace. To samé lze doporučit jedincům, u nichž dochází 
ke spontánním nástupům posedlosti. 

Ve většině tradic pracujících s posedlostí je kladen důraz na to, aby byla po- 
sedlost méně náhodnou a samovolně se objevující záležitostí. Na rozdíl od hait- 
ského vúdú, v němž mohou být kromě kněží posedání i přihlížející, včetně 
zahraničních turistů, jsou v kubánské santeríi posedáni především iniciovaní 
santerové a santery. K posednutí náhodných diváků může dojít také, ale jed- 
ná se o zcela ojedinělý jev. Jestliže k tomu dojde, je posedlé osobě obvykle 
nabídnuta iniciace do santeríi. Samo posednutí se chápe jako znak toho, že si 
daného člověka vybrali sami orišové. První oriša, který člověka v kubánské 

santeríi posedne, je obvykle považován i za jeho hlavního orišu, kterému má 

být zasvěcen. Výjimkou jsou orišové Obatalá, který je pánem hlavy a jako 

takový může posednout kohokoliv, a Babalú Ajé, který je natolik mocný, že 
může vstoupit i do člověka náležícího jinému orišovi. 

Někdy je v této souvislosti dokonce rozlišováno mezi slovy posedlost a 
osedlání. Zatímco posedlost se používá pro vstup oriši do řádně iniciovaného 
člověka na správném místě a ve vhodný čas (tedy během obřadu k tomu 
určenému), osedlání se používá k označení nevhodné, nedobrovolné či 
neočekávané posedlosti. V tomto smyslu jsou častěji osedláváni nezasvěcení, a 

 
31 Filan, Kenaz, Kaldera, Raven: Drawing Down the Spirits: The Traditions and Techniques of Spirit 

Possession. Destiny Books, Rochester 2009, s. 177. 
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tedy řádně neproškolení lidé. Řádně iniciovaní jedinci znají i způsoby, jak 
posedlosti zabránit. 

V náboženském kontextu santeríi je během rituálů prakticky minimalizo- 
vána možnost, že do těla posedlého člověka pronikne jiná bytost než oriša 
nebo duch ctěného předka. Je to dáno celým sestavením náboženských obřadů, 
vzýváním orišů v jorubštině, očistnými a ochrannými prvky během rituálů. 

Při práci s posedlostí je také mimořádně důležité, aby byl na místě krom 
posedlé osoby i někdo, kdo je dobře obeznámen s povahou volaných božstev a 
byl schopen jim nabídnout věci, které mají rádi. Není bez zajímavosti, že 
božstva posedající lidi v jiných systémech, než jsou afrokaribská náboženství, 
obvykle kromě jídla, pití a dalších standardních obětin mohou zcela automa- 
ticky očekávat jako formu obětiny také sex.32 V afrokaribských náboženstvích 
se božstva takto nechovají. Je to pravděpodobně způsobeno několik staletí 
působícím vlivem křesťanské víry. Například haitská loa, která jsou jinak 

proslulá svou divokostí, se v tomto ohledu chovají velmi cudně a nedovolí si 
požadovat po svých vyznavačích podobné služby bez uzavření řádného man- 
želského svazku, takzvaného „maryaj lwa“. Podobné cudné chování najdeme i u 
orišů v santeríi. 

Při setkání s božstvem, které někoho posedlo, je nejdůležitější uctivé 
chování. Posedlost je činem hlubokého oddání, nikoliv náboženským 
divadlem sloužícím k pobavení. Proto jestliže se nedopatřením ocitnete na 
rituálu, jehož součásti je posedlost, buďte uctiví. Pokud nemůžete být uctiví, 
nevyjadřujte se a zůstaňte potichu. Za takovýto rituál mají plnou odpovědnost 
jeho pořadatelé, kteří by měli zvládnout případné problémy vyřešit.33

 

Filan a Kaldera ve své knize o posedlosti vyprávějí jako odstrašující příklad 
příběh amerického turisty, který se náhodou ocitl na obřadu brazilského kan- 
domblé. Jednalo se o oslavu pořádanou na počest bohyně Ošún v domě jejího 

kněze. V kandomblé se pravidla o řízené posedlosti berou ještě o něco vážněji 
než v santeríi, takže bylo od začátku jasné, že Ošún do svého těla přijme právě 
její kněz. V době, kdy turista dorazil do jeho domu, se kněz již připravoval na 
obřad. Když však americký turista viděl dospělého muže oblečeného v 
ženských šatech ze žlutého hedvábí, se spoustou šperků, líčidel a natočenými 
vlasy, neodpustil si hrubé komentáře a smích. Turistův doprovod jej okamžitě 
přiměl ztichnout, avšak když později během obřadu dorazila samotná Ošún, 
turista ji častoval nepěknými poznámkami. Obřad skončil tím, že se Ošún 
rozzlobila a turistu proklela. Zanedlouho poté se nakazil pohlavní nemocí.34

 

Nicméně úcta současně neznamená, že nemáte právo některé požadavky 
důrazně, leč slušně odmítnout. Sama jsem měla možnost pozorovat člověka, 
který byl svědkem úplné posedlosti vůbec poprvé ve svém životě. Musela to 
pro něj být cenná lekce, protože božstvo bylo právě v dobrém rozmaru a říkalo si 
i o zcela nesmyslné věci. Dotyčný božstvu v posvátné úctě a bázni slíbil vše, o 
co si řeklo, ačkoli mu to později pravděpodobně nemálo zkomplikovalo život. 

 

 

 
32 Filan, Kenaz, Kaldera, Raven: Drawing Down the Spirits: The Traditions and Techniques of Spirit 
Possession. Destiny Books, Rochester 2009, s. 197. 
33 Filan, Kenaz, Kaldera, Raven: Drawing Down the Spirits: The Traditions and Techniques of Spirit 

Possession. Destiny Books, Rochester 2009, s. 249. 
34 Filan, Kenaz, Kaldera, Raven: Drawing Down the Spirits: The Traditions and Techniques of Spirit 
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Posedlost a bohové 

Množství lidí zajímajících se o esoteriku, magii či pohanství se domnívá, že 
duchovní bytosti jsou mírumilovné a jejich hlavním cílem je pomáhat lidstvu 
k jeho dalšímu vývoji. Kontakt s nimi je podle těchto lidí vždy povznášející, 
někdy je dokonce považován za léčivý. Současně s tímto názorem se domníva- 
jí, že duchovním bytostem leží na srdci jejich nejlepší zájmy, a jestliže je jejich 
srdce čisté, odpustí jim tyto bytosti všechny případné omyly a přešlapy. Bož- 
stva jsou zde nahlížena částečně jako shovívaví rodiče, zčásti jako soukromí 
a trpěliví učitelé a částečně jako atrakce v zábavním parku. 

Přístup minulých, a přitom ne tak dávných generací k božstvům byl téměř 
opačný. Přistupovali k nim s úctou a také s jistými obavami. Vyprávěli si pří- 
běhy o rozhněvaných božstvech, která za své znevážení sesílala hrozivé tresty. 
Obecně se mělo za to, že božstva mohou stejným dílem žehnat jako sesílat 
epidemie, přírodní pohromy nebo dobyvačné armády. 

Přistupovat k bohům se strachem nám může připadat zvláštní. Koneckon- 
ců, většina z nás nikdy nezažila válku, skutečný hlad nebo smrtící epidemii. 
Ačkoli máme sklony stěžovat si, skutečnost je taková, že žijeme v poměrně 
blahobytné společnosti. Máme zajištěnou bezpečnost, prakticky až nedotknu- 
telnost naší vlastní osoby a s ní i relativně pohodlný život. Současně preferuje- 
me ideje rovnosti a stejných možností pro všechny. Všechny tyto naše životní 
zkušenosti a očekávání přecházejí i do našich duchovních životů. Předsta- 
va, že božstvo může žádat o něco, co není bezpečné, příčetné nebo nespadá 
do dnes běžně přijímaných kategorií chování, se stává nepohodlnou a téměř 
i nepřijatelnou. 

Setkání s drsnou primární energií božstev poté vnímáme jako ohrožení 
našeho životního stylu a našich hodnot. Ve světě našich předků však měla 
drsná energie odpovídající výsady. Nenapadlo je přemýšlet o tom, zda bohové 
skutečně existují. Božská přítomnost pro ně byla stejně skutečná jako počasí, 
hory či vítr. Idea, že bohové mají povinnost jednat s lidmi laskavě, by se našim 
předkům nezdála rouhačská, ale naprosto směšná.35 

Lidé, kteří se bohů neobávají, v ně většinou ani skutečně nevěří. Nábo- 
ženská skupina je pro ně pak jen další společenskou subkulturou s určitý- 
mi zvyky a pravidly. Lidé pracující s přímou posedlostí znají své bohy lépe. 
A pokud ne, velice rychle se to naučí. Jakmile začnete pracovat s bohy a du- 
chy, kteří jsou skuteční a nejsou jenom pouhým myšlenkovým konstruktem, 
archetypem nebo abstraktní ideou, velice rychle zjistíte, že mohou být nebez- 
peční.36 

Mnoho lidí má pocit, že by tomu tak být nemělo, že by jim měla nábo- 
ženská praxe poskytovat útočiště a bezpečí. To všechno skutečně poskytuje. 
Naleznete v ní ukotvení, kulturní rámec i rozličné techniky pro léčení těla a 
duše. Modlitby jsou bezpečné. Ovšem přímý kontakt s božstvy není. Když 
jde o reálné božstvo, nikdo není schopen poskytnout záruku, že se na rituál 
dostaví v dobré náladě. Nikdo vám nezaručí, že bohové, které uctíváte, budou 
spokojeni s každým vaším životním krokem, a myslet si, že tomu tak bude jen 
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Possession. Destiny Books, Rochester 2009, s. 35. 
36 Filan, Kenaz, Kaldera, Raven: Drawing Down the Spirits: The Traditions and Techniques of Spirit 

Possession. Destiny Books, Rochester 2009, s. 36. 

https://www.kosmas.cz/knihy/235239/santeria/


 
SANTERÍA: ORIŠOVÉ A PRAXE 

Kapitoly z knihy Santería: uctívání svatých na Kubě 

 

29 

 

proto, že na jejich počest pořádáte oslavu, je naivní. 
V tomto smyslu není náboženská praxe zahrnující práci s přímou posedlos- 

tí, ostatně jako i další pokročilejší techniky, nijak odlišná od praxe magické. 
Hlavní rozdíl je v tom, že v případě magické praxe se mnohem častěji hovo- 
ří o různých druzích nebezpečí. Jestliže pracujete s dostatečně pokročilými a 
hlubokými technikami, je lhostejné, zda tak činíte v rámci magické nebo 
náboženské praxe, protože v takové chvíli se rozdíly stírají. Stejné je to při 
práci s přímou posedlostí. 

Kdykoliv se modlíte k bohům, aby vám s něčím pomohli, nebo provádíte 
nějaké jednoduché kouzlo, vystavujete se zároveň nebezpečí, že vaše úsilí 
skutečně začne nést výsledky. Kouzla nebo modlitby pak fungují obdobně. 
Žádáte o zkvalitnění vašeho vztahu s partnerem? Jestliže se k sobě osobnostně 
nehodíte, výsledkem kouzla může být rozchod. Obdobné výsledky se mohou 
dostavit při hledání nové práce či hlubšího poznání: můžete dostat výpověď 
a začít prožívat tzv. černou noc duše, jistý druh duchovní krize. Při práci s bož- 
stvy je toto nebezpečí o něco větší než při magické práci, kde má magik většinu 
věcí ve svých vlastních rukou. Mág přetváří realitu svou vůlí podle svých přání 
a tužeb. Bohové vidí do minulosti, přítomnosti a budoucnosti a vybírají pro lidi 
dlouhodobě vždy tu nejlepší variantu. Ovšem má to svá rizika. 

Tedy ano, posedlost může být nebezpečná. Ovšem toto tvrzení současně 
neznamená, že by se s ní nemělo pracovat. Naopak. Jestliže máme z něčeho 
strach a na základě toho takovou věc přestaneme zkoumat, vystavujeme se 
daleko většímu nebezpečí. V tomto případě je nebezpečím projev spontánní 
posedlosti, která nebyla uměle navozena. Takové projevy jsou skutečně vzác- 
né, ale příležitostně k nim dochází. Nebezpečí pro posedlého i pro ostatní 
účastníky se snižuje s vyšší informovaností. Jestliže dojde ke spontánní po- 
sedlosti a účastníci obřadu budou alespoň v základech vědět, co dělat, je to 
vždycky lepší. 

Filan a Kaldera ve své knize používají přirovnání posedlosti k řízení auta. 
Při automobilových nehodách ročně zemřou miliony lidí, tudíž můžeme řízení 
auta považovat za nebezpečné. Nicméně nepřestáváme kvůli tomu řídit, ale 
snažíme se řidiče přimět k dodržování určitých pravidel, která přispívají k cel- 
kové bezpečnosti silničního provozu. Dokonce říkají, že pokud je člověk scho- 
pen k rituálu s posedlostí přistupovat se stejným respektem jako k dennímu 
ježdění autem, není problém vyhnout se jakýmkoliv nepříjemnostem. Součástí 
tohoto respektu je podle nich akceptace skutečnosti, že během posedlosti jsou 
bohové stejně reální jako náklaďák jedoucí před vámi a stejně tak schopní vás 
rozmáznout na dlažbě.  

Osoby, které nedokážou brát posedlost vážně a nejsou schopny domyslet, 
že nedostatek respektu může mít v tomto případě opravdu vážné důsledky, by s 
posedlostí neměly pracovat. Porozumění tomu, jak posedlost funguje, může 
napomoci k tomu, aby se během rituálu stala silnou transformativní a duchov- 
ně obohacující zkušeností, nikoli hloupou a potenciálně nebezpečnou parodií.37
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Posedlost a pohanství 

„Je to jedna z nejlepších cest k poznání božství. Staví vás čelem ke skutečnosti, 
že je zde něco většího než vy, přímo před vámi, každý den. Je to daleko divočejší 

a osobnější prožitek božství než ostatní metody, které jsem zažil.“38
 

Ačkoli tato podkapitola mírně vybočuje z celkového zaměření knihy na 
kubánskou santeríi, považuji toto odbočení za zajímavé především ve 
vztahu k současné pohanské komunitě u nás a také kvůli pohlížení na věci 
v širších souvislostech. Dovolím si začít úvodní historkou: 

 „V polovině 80. let minulého století jeden z tradičních wiccanských 
covenů pracoval s bohyněmi podle rituálu uvedeného ve slavné pohanské 
knize Drawing Down the Moon39. Během jejich rituálů promlouvaly vzývané 
bohyně skrze ústa hlavní kněžky covenu. Poté, co volali bohyni představující 
ženskou sílu snad všemi jejími jmény, se členové covenu rozhodli vzývat 
pokaždé některou konkrétní bohyni. Pro milostné záležitosti tak volali 
například Afrodítu a pro léčení země Démétér. 

Jedné noci stejným způsobem vzývali i Athénu, řeckou bohyni moudrosti, 
aby získali její požehnání v podobě jasných myslí a vědomostí. A jak je pro 
gardneriánské coveny obvyklé, byli všichni účastníci rituálu oděni v ‚rouše 
nebeském‘. Tedy až na obřadní šperky byli nazí. 

Oné noci se však stalo něco, co účastníci rituálu nečekali. Kněžka sebou 
náhle trhla, načež pozvedla hlavu se zvláštní září v očích, kterou její spo- 
lečníci nikdy dříve nespatřili. Všem přítomným přeběhlo po zádech mrazení. 
Postava ve středu kruhu zírala dolů, na své tělo. Když na ně znovu pohlédla, 
pevným a panovačným hlasem se zeptala: ‚Proč jsem nahá?!‘ 

Pokračovala dále a řekla účastníkům, že jsou neschopní blázni, kteří jsou 
zcela nehodni jejího požehnání. Poté se kněžka zhroutila a ona zvláštní pří- 
tomnost ji opustila. Zbytek covenu zůstal jako zmražený a neschopný promlu- 
vit. Později někteří z členů obvinili kněžku z úmyslného pokažení celého ritu- 
álu kvůli strhnutí pozornosti na svou osobu. Jiní si však byli jistí, že kárající 
hlas vůbec nenáležel jejich kněžce. Někdo z nich si dal později tu námahu  a 
podrobněji si nastudoval další informace o Athéně. Díky tomu se členové 
covenu dozvěděli, že Athéna se nikdy neukazovala nahá a bylo považováno 
za hrubou urážku bohyně ji takto zpodobnit. Naopak, její sochy každý rok 
do- stávaly nové šaty či plášť, aby tak byla bohyně stále zahalena. 

Podobná situace se v příslušném covenu nikdy neopakovala. Jeho kněžka byla 
prožitou událostí silně traumatizovaná a nějaký čas do sebe odmítala stahovat 
další božstva. Coven se brzy nato rozpadl. Celá událost se stala mezi místními 
wiccanskými skupinami něčím jako legendou a později se historka roznesla i po 
zbytku pohanské komunity.“40 

 
38 Filan, Kenaz, Kaldera, Raven: Drawing Down the Spirits: The Traditions and Techniques of Spirit 
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Tento příběh dobře ilustruje vztah velké části západní pohanské komunity 
k posedlosti. Většina pohanů si jednoduše není jistá tím, co si o posedlosti 
božstvem myslet. Nicméně v posledních deseti letech se zvláště v zahraničí 
začíná pohled na posedlost měnit. Pravděpodobně je to zčásti způsobeno 
psychologickými, antropologickými a religionistickými výzkumy zabývající- 
mi se podstatou posedlosti, z další části na tom má zajisté podíl i vzrůstající 
obeznámenost zahraničních duchovních, magických a pohanských komunit s 
rozličnými náboženskými tradicemi, které s posedlostí běžně pracují. 

Tento vývoj se v zahraničí odehrál na počátku devadesátých let minulého 
století, kdy byly v zahraničí ve zvláštní oblibě neopohanská setkání, festivaly 
a různé podobné akce. Současně v té době začaly skupiny praktikující afro- 
karibská náboženství dělat první nesmělé krůčky směrem k širší neopohan- 
ské komunitě. Ačkoli se afrokaribská náboženství obecně vzato nezařazují 
do neopohanských směrů, přesto sdílejí mnoho společných prvků – od polyte- 
ismu, pořádání slavností a obřadů, uctívání božstev pomocí tance a zpěvu až 
k silné tradici lidové magie. Tudíž vzájemné přibližování obou komunit nebylo i 
přes některé rozdíly tak překvapivé, jak by se mohlo na první pohled zdát. 

Přesto kolem sebe vyznavači obou tradic zpočátku pouze obezřetně krou- 
žili a bylo znát, že jedni ani druzí si nejsou tak docela jisti, co si se svými 
protějšky z rozdílné tradice počít. V obou táborech se našli lidé, kteří dru- 
hou skupinu označili za příliš rozdílnou ve srovnání s jejich vlastními bož- 
stvy a tradicemi. Někteří neopohané, častěji spíše ze strachu z neznáma než z 
rasistických předsudků (které však existovaly také, a to na obou stranách), 
označovali afrokaribská náboženství za nebezpečná. Ovšem našli se i jejich 
příznivci. Jak už to bývá, někteří jedinci se zcela přirozeně pohybovali mezi 
oběma světy, afrokaribským i neopohanským. 

Neopohanům se nezamlouvaly některé prvky afrokaribských náboženství. 
Bylo to zejména jejich nejasné spojování s černou magií, praktikování zvíře- 
cích obětin a silný vliv katolické víry. Většina neopohanů rovněž preferovala 
o něco usedlejší styl rituálů a na afrokaribské obřady s tancem, bubnováním 
a posedlostí pohlíželi s krajní nedůvěrou. Naproti tomu se afrokaribské sku- 
piny obávaly rasismu bílých neopohanů, jehož vliv při některých festivalech 
skutečně pociťovaly. Jiní se báli kvůli očerňování své tradiční víry od lidí, 
kteří jí nerozuměli, neměli o ní téměř žádné informace a ani se jí porozumět 
nesnažili. Ve skutečnosti se však obě skupiny sžívaly poměrně dobře a většina 
z oboustranných obav se nenaplnila. 

Pohané, kteří zavítali na afrokaribské obřady, se setkali s něčím, co 
nikdy předtím neviděli. S posedlostí božstvy jakožto s očekávaným a 
vítaným fenoménem. Wicca a další nepohanské tradice samozřejmě 
používají například „stahování Měsíce“, při němž je energie božstva 
stahována do kněžky či kněze na různých úrovních, stejně jako další 
jednoduché invokační techniky, které navozují stav částečné (neúplné) 
posedlosti. Tyto zážitky mají zpravidla odlehčenou formu a není takový 
problém je zpracovat. Díky tomu, že posedlost během nich je pouze lehká a 
kněz je schopen ovládat své chování a částečně energii božstva kontrolovat, 
obvykle při těchto technikách nedochází k žádným dramatickým či jinak 
nepřijatelným projevům. Častěji byly vyvolávány božské archetypy než 
živoucí božstva jako taková. Případné odchylky od náležitého rituálního 
chování, jako například u příhody s Athénou, byly vnímány jako chyby 
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pořadatelů rituálu a většina zúčastněných nechtěla, aby se něco takového 
opakovalo. 

Někteří bílí pohané byli ochotní akceptovat posedlost pouze v 
souvislosti s afrokaribskými skupinami, jejichž členy nebyli běloši. Jiní s 
tím samozřejmě nesouhlasili. Nicméně vše bylo víceméně v pořádku až do 
chvíle, kdy se několik neopohanů ze zvědavosti zúčastnilo afrokaribských 
rituálů a dostalo se jim většího požehnání, než jim bylo milé. Několik z 
nich bylo posednuto oriši nebo loa. 

Krátce nato se začala spontánní posedlost objevovat i při tradičních pohan- 
ských obřadech a pohané si začali stěžovat na to, že i jejich původní božstva 
se dožadují možnosti „osedlat“ si při některých příležitostech těla svých vy- 
znavačů. O fenoménu posedlosti se začalo mnohem více mluvit a spekulovat 
a rozšířily se příběhy podobné tomu o Athéně. Spekulovalo se o tom, zda se 
to neděje díky narůstajícímu počtu vyznavačů dlouho zapomenutých božstev, 
která takto posilují svá spojení s tímto světem. Posedlost se však začala ob- 
jevovat i mezi čistě rekonstrukcionalistickými skupinami, wiccany i dalšími 
eklektickými pohany. 

Některým neopohanům vadilo jisté elitářství spojené s posedlostí. Jak již 
bylo zmíněno, posedlost totiž není pouhá technika, kterou je možné se naučit. 
Mimo iniciaci do santeríi nebo jiného afrokaribského náboženství se posed- 
lost nedá nijak trénovat a i v rámci těchto afrokaribských náboženství existují 
lidé, kteří posedlost nikdy nezažijí. Říká se, že býti „koněm“ je dar i prokletí 
zároveň. Nejenom že se tuto schopnost člověk nemůže naučit, ale nemůže se jí 
ani zbavit. Tento náhled na posedlost však odporoval náhledu některých neo- 
pohanských skupin na všeobecnou rovnost všech lidí a jejich důrazu na rovné 
příležitosti. 

To vše pouze přispělo ke kritičtějšímu náhledu na posedlost většinou zahra- 
niční pohanské komunity. Problémem bylo, že „koně“, tedy osoby přirozeně 
náchylné k posedlosti, se díky tomu dostávali do rozporuplných vztahů s jejich 
vlastní domovskou komunitou. Pokud se stalo, že při obřadu došlo k jejich 
spontánní posedlosti, nejenom že se jim nedostalo potřebné pomoci, ale jejich 
celkový stav ještě zhoršil odmítavý postoj zbytku komunity, která je zpočátku 
často obviňovala z toho, že posedlost předstírají z touhy po pozornosti. 

S nově se objevující posedlostí se naproti tomu relativně dobře vypořádala 
wiccanská komunita a další, wiccou inspirované skupiny, které své „stahování 
Měsíce“ prostě „pouze“ posunuly do větší hloubky. Nicméně u těchto skupin 
se objevil jiný problém – některé z nich začaly po svých zkušenějších členech 
požadovat, aby prokázali schopnost dosáhnout jisté úrovně transu či přímo 
posedlosti. Jisté skupiny zašly, pravděpodobně s dobrými úmysly, ještě dál a 
začaly na své členy vyvíjet ohledně schopnosti dosáhnout posedlosti značný 
nátlak.41

 

Všechno vyústilo v pořádání kurzů a workshopů, kde se měli účastníci 
naučit, jak se dostat do stavu posedlosti. Naprostá většina členů neopohanské i 
afrokaribské komunity se však shodla na tom, že se taková dovednost naučit 
nedá, a jestliže se bohové sami nerozhodnou člověka posednout, jsou jakékoliv 
násilné pokusy o vyvolání posedlosti vyjmuté z jejího původního náboženské- 
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ho a kulturního kontextu velmi nebezpečné, o čemž svědčí i následující citace: 

„S posedlostí božstvy by nemělo být nakládáno jako s módním výstřelkem. 
Není to něco, co se někdo rozhodne dělat prostě proto, že je to stylové ozvláštnění 
rituálu. Nevěřím, že by to měla být běžná záležitost nebo že by se toho měl 
účastnit každý.“42 

 

Tabu, zákazy a doporučení 

„Vytvořená pravidla umožňují zrání v bezpečném prostoru.“ 

Náš vztah k dodržování náboženských pravidel, zákazů, příkazů a doporu- 
čení není příliš kladný. Jak jsem již zmínila v předchozích kapitolách, žijeme 
v době, která se od doby našich předků značně liší. V lepším případě jsme 
schopni akceptovat, že některá náboženská tabu byla v dřívějších dobách ku 
prospěchu obecného zdraví. Ovšem dnes je již považujeme za přežitky, které 
dávno nejsou ničemu a nikomu užitečné. V našem vnímání náboženských 
pravidel a zákazů nás nemálo ovlivňuje také to, že Česká republika je jednou 
z nejvíce ateistických zemí. Proto nám mohou náboženské příkazy a zákazy 
připadat jako zcela zbytečné, obtěžující a omezující. 

Důvody dodržování náboženských tabu se liší a rovněž jejich původ a pří- 
činy bývají různorodé. Vesměs však veškeré zákazy či pravidla mají za cíl 
ochránit ty, na něž se vztahují. 

Cílem této kapitoly není vyjmenovat všechna tabu a zásady dodržované v 
kubánské santeríi, jejichž popsání a především zdůvodnění by vydalo na sa- 
mostatnou studii. Mým záměrem je čtenářům představit některá ze základních 
dodržovaných tabu a vysvětlit, proč je jejich dodržování z pohledu vyznavačů 
santeríi důležité. 

V santeríi, stejně jako i v mnoha jiných náboženstvích, jsou nováčci při- 
rovnáváni právě k malým dětem. Je tomu tak proto, že během zasvěcovacího 
obřadu dochází k jejich mystické smrti a znovuzrození. Zacházení s novými 
zasvěcenci jako s malými dětmi, které se všechno musejí učit od začátku, je 
nedílnou součástí období následujícího těsně po iniciaci. 

Názory na výchovu dětí se v průběhu času mění a vyvíjejí. Ještě relativně 
nedávno byl oblíbený přístup, podle něhož by měly mít děti co největší volnost. 
Veškeré zákazy byly vnímány negativně, jako něco, co může neblaze ovlivnit 
potenciál dítěte. Společně s některými moderními směry zabývajícími se vý- 
chovou a psychologií tento názor přejaly i některé novodobé duchovní směry. 
Dětští psychologové v současné době často opakují, že naprostá volnost bez 
přítomnosti jasných a pevných pravidel či hranic působí na dětskou psychiku 
spíše škodlivě. Pravidla nemusejí být přísná a nikdy by neměla být nesmyslná, 
ovšem existence přiměřených hranic přispívá k zdravému rozvoji psychiky 
dítěte. Posun psychologie a výchovných poradců se však bohužel nepromítl 
do některých duchovních směrů, a tak někteří zastánci duchovna i esoteriky 
považují jakékoliv zákazy stále za přízemní a omezující. 

 
42 Filan, Kenaz, Kaldera, Raven: Drawing Down the Spirits: The Traditions and Techniques of Spirit 

Possession. Destiny Books, Rochester 2009, s. 303. 
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Nepřítomnost hranic a omezení v duchovních záležitostech však neposky- 
tuje takovou míru svobody, jak by si lidé mohli myslet, zvláště ne nováčkům a 
začátečníkům. Občas se můžeme setkat s dobře míněnými radami cílenými na 
tento okruh lidí: „prostě se uvolněte a dělejte, cokoliv chcete“, „v podstatě 
nemůžete nic zkazit“ a „není to tak těžké, jak se zdá“. 

Tyto myšlenky obecně vycházejí z toho, že jakékoliv obřady či rituály dělá 
člověk sám pro sebe a své potěšení, pro svůj vlastní duchovní rozvoj. 

V takovém případě nad ním neexistuje žádná autorita, která by jej 
kontrolovala a dohlížela na to, zda konkrétní postup vykonává dobře či 
špatně. Je pravdou, že na jednoduché modlitbě se opravdu mnoho zkazit nedá. 
Nicméně v živoucím náboženství se jedná o přímý kontakt s božstvy, při němž 
se toho dá zkazit opravdu hodně. 

Obecně se můžeme často setkat s názorem, že magie má svá rizika. O 
náboženství panuje opačné přesvědčení – pro některé je útočištěm v těžkých 
životních okamžicích, podle jiných je stvořené pro hlupáky, kteří prostě chtějí 
někomu věřit. Zcela pasivně lze samozřejmě věřit a modlit se v cokoliv. V 
takovém případě žádná nebezpečí nehrozí. Aktivní náboženská praxe v sobě 
často nese stejná rizika jako magická práce, a to zvláště v živoucích 
náboženstvích se silnými magickými prvky, jako je santería, vúdú, ale 
například také křesťanská mystika, kabala, některé směry buddhistické a 
taoistické praxe a mnohé další. Toto varování zde neuvádím proto, aby 
čtenáře vyděsilo či dokonce odradilo. S mnohými riziky, jež jsou spojena s 
určitou duchovní praxí, se lze nejsnadněji vypořádat právě v kontextu 
příslušného duchovního systému. Řešením tedy není při prvním problému 
opustit danou tradici a začít hledat nějakou bezpečnější. Naopak. 

Většině problémů, na něž může člověk, a zvláště pak nováček narazit, lze 
velmi účinně předejít právě dodržováním předepsaných tabu, příkazů a dopo- 
ručení. Pravidla a zákazy totiž neexistují pouze z rozmaru kněží či božstev. 
Naprostá většina náboženských tabu vznikla kvůli ochraně a větší bezpečnosti 
věřících. Nejčastější tabu v kubánské santeríi jsou následující: 

Krev a vnitřnosti 

Zvířecí krev a vnitřnosti obsahují velké množství životní síly ašé, pročež 
náležejí pouze orišům. Santerové a santery mají jejich konzumaci zapověze- 
nou, samozřejmě včetně všech jídel a výrobků připravovaných z krve a vnitř- 
ností. Odůvodnění tohoto tabu je podobné jako i v jiných náboženstvích a ná- 
boženské důvody se zde doplňují se zdravotními: krví se přenáší množství 
nemocí a vnitřní orgány zvířat se v horku rychle kazí. 

Menstruace a těhotenství 

  Speciální tabu jsou vyhrazena pro menstruující a těhotné ženy: 

Menstruující žena by se neměla dotýkat posvátných předmětů. Toto tabu je 
dodržováno zejména kvůli ochraně žen, které jsou během menstruace v jis- 
tém smyslu oslabené a kontakt se silnými duchovními předměty by jim mohl 
ublížit. Jindy je vysvětlováno také tak, že menstruující žena je nečistá a mohla 
by narušit energii těchto předmětů. Účast menstruující ženy na obřadech je 
záležitostí, o níž rozhoduje hlavní kněz či kněžka posvátného domu. Protikla- 
dem jsou dívky, které ještě neměly první menstruaci. V jejich případě může 
být považováno za žádoucí, aby se posvátných předmětů dotýkaly. Santery 
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mohou dosáhnout některých vyšších zasvěcení pouze tehdy, pokud již prošly 
klimakteriem a již nemenstruují. 

Pokud jde o těhotné ženy, je prvořadým zájmem ochránit je i plod. Proto 
by se neměly účastnit zejména některých obřadů, při nichž se pracuje s 
duchy mrtvých předků. Toto tabu je dodržováno i během věšteckých obřadů. 

Sexuální chování 

Tabu upravující sexuální chování jsou podobně jako předchozí popsaná 
tabu známá z většiny světových náboženství. V santeríi se sexuální tabu vzta- 
hují především na osoby účastnící se obřadů. Podle povahy obřadu by jeho 
účastník neměl alespoň 24 hodin před ním souložit ani masturbovat. Přísnější 
jsou pravidla ohledně sexuálního chování pro zasvěcené santery, kterým je 

kladeno na srdce, aby se chovali mravně a nebyli sexuálně promiskuitní. Snad 
nejstriktnější jsou sexuální tabu související s hlavním iniciačním obřadem ka- 
rioča. Dříve po něm nesměli nově zasvěcení souložit celý rok. V dnešní době 

se tato doba zkrátila zhruba na 6 týdnů, což usnadnilo život především lidem 
žijícím v dlouhodobém partnerském svazku. 

Zasvěcený za žádných okolností nesmí mít sexuální styk v místnosti, v níž 
je oltář nebo některé posvátné předměty. Obecně se má za to, že takové chová- 
ní je pro duchy velikou urážkou. Jindy se hovoří o tom, že energie uvolněná při 
sexuálním styku duchy příliš rozohní a budou pak obtížně zvladatelní. S tímto 
tabu souvisí také to, že člověk by před oltáři orišů či předků neměl chodit nahý. 

Množství vyznavačů majících oltáře v ložnici používá k jejich zakrytí lehký 
přehoz, šátek či záclonky, aby oriše nepohoršovali. 

Snad největším tabu v celé santeríi je sexuální vztah mezi kmotrem a 
jeho 

kmotřenci anebo klienty. Kmotr učí své kmotřence všem pravidlům nábo- 
ženství a vytváří se mezi nimi velmi silný vztah. Klient je na santerovi či 

santeře, poskytujícím mu služby, zase zcela závislý. Obě skupiny osob jsou 

proti případným sexuálním návrhům ze strany svého kmotra či kmotry čas- 
to zcela bezbranné. Jedná se o tabu nacházející se v mnoha kulturách, a to 
jak v náboženském, tak i v běžném životě. U nás je jako podobně nevhod- 
ný vnímán vztah učitele či trenéra s nezletilým dítětem nebo psychologa či 
lékaře se svým pacientem. V našem kulturním kontextu jsou takové vzta- 
hy považovány za neetické a učitelé, trenéři, psychologové a lékaři mohou v 
případě prozrazení ztratit práci. Na Kubě takový santero pozbývá veškerou 

duchovní vážnost a respekt svého okolí. Při provalení takového nevhodného 
vztahu často přichází o klienty i kmotřence. Není neobvyklé, aby byl kněz či 
kněžka rovněž potrestán samotnými božstvy. O podobných trestech se vy- 
právějí různé historky. Jedna z nich je o houganovi zasvěceném do haitského 

vúdú, který svedl jednu svou klientku a souložil s ní poblíž svatyně zasvě- 
cené Erzulii Fredě. Necelých deset minut po skončení sexuálního aktu za- 
čalo ve svatyni, která byla součástí houganova domu, hořet. Shořela svatyně 

i houganův dům. Jediné, co zůstalo nedotčeno požárem, byla právě Fredina 

socha.43
 

 
43 Zdroj: Karel Kolář, osobní rozhovor.  

https://www.kosmas.cz/knihy/235239/santeria/


 
SANTERÍA: ORIŠOVÉ A PRAXE 

Kapitoly z knihy Santería: uctívání svatých na Kubě 

 

36 

 

Homosexuálové 

Homosexuální muži se v rámci santeríi mohou zapojit do náboženského 
života, ovšem při všech obřadech zastávají ženské role. Ženám a homosexuál- 
ním mužům je zakázáno účastnit se některých obřadů. Co se týče lesbických 
žen, Lydia Cabrera v jedné ze svých knih zmiňuje, že na Kubě v 19. století 
existovala lesbická skupina uctívající orišu Inleho. Tohoto orišu smějí v tradič- 
ním kontextu uctívat pouze sexuálně abstinující ženy po přechodu.44

 

Nezasvěcené osoby 

Určitá skupina tabu se vztahuje také na nezasvěcené osoby. Zcela pocho- 
pitelně nemají nezasvěcení přístup k některým obřadům anebo jejich částem. 
Santería rovněž převzala původní jorubskou víru v to, že když se posvátných 
předmětů dotkne nevěřící osoba, mohou tyto předměty ztratit svou kouzelnou 
moc. Proto se nezasvěcení nesmějí dotýkat rituálních pomůcek a dalších po- 
svátných předmětů. Tato víra byla přítomná v mnoha kulturách, některé navíc 
věřily, že kontakt s příliš mocným magickým předmětem může nepřiprave- 
nému, tedy neiniciovanému člověku nezvyklému manipulovat s duchovními 
silami dokonce ublížit. 

Zvláštní kategorií jsou pak tabu týkající se jednotlivých orišů, o nichž se 
zmiňuji v příslušné kapitole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
44 Canizares, Raul J.: Cuban Santeria. Walking with the Night. Destiny Books, Rochester 1999, s. 101. 
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Orišové 
 

Sedmero hlavních mocností 

 
Eleguá 

Je jedním z nejdůležitějších orišů. Je známý šprýmař a podvodník, který 
neustále zkouší a pokouší lidskou povahu. Pro tuto svou vlastnost byl někdy 
přirovnáván k ďáblovi. Právě Eleguá zprostředkovává kontakt lidí s oriši a bez 
jeho pomoci by nemohly fungovat žádné obřady či kouzla. 

Jméno Eleguá je složeno ze dvou slov, a to Elégbára a Elégbà. Elégbára zna- 
mená pro Joruby „dareba“ či „šprýmař“, zatímco Elégbà znamená „chromý“ 
nebo „mrzák“. Význam slova elé je podobný slovu ol, tedy „vládce“ či „pán“. 
Ovšem jako èlé má toto slovo zcela odlišný význam. Jedná se o starý válečný 
pokřik a může být použito i k označení železných zbraní. Bara označuje životní 
sílu. Egbárá je druh krysy, hutie, která je proslulá svou mrštností a hbitostí.45

 

Eleguá je známý též jako Elegbara nebo pod svým starým africkým 
jménem Ešu. Jako Eleguá představuje potenciál všeho, co se může stát. 
V podobě Elegbary je zosobněním moci. Ešu je věčným poutníkem hbitě se 
přemisťujícím z místa na místo a zjevujícím se tam, kde je nejméně 
očekáván. 

Původní africká podoba 

V Nigérii je tento oriša znám pod jménem Ešu a je jedním z nejvýznam- 

nějších božstev uctívaných téměř v každé vesnici i domácnosti, bez ohledu 
na další uctívané oriše. Současně zde není vnímán jako zlovolné božstvo, na- 

opak je považován za jednu z tváří všemocného Olodumareho, jejíž přiroze- 
ností a zároveň božským posláním či hlavním úkolem zde na zemi je zkoušení 
lidských srdcí, jejich síly, přesvědčení a charakteru. Činí tak pomocí nejrůzněj- 
ších šprýmů a žertíků, které jsou mnohdy považovány za kruté. Vedle toho má 
na starosti zprostředkovávání komunikace mezi oriši a lidmi a také zpravuje 

Olodumareho o lidských činech. 

Vývoj v Novém světě 

V kubánské santeríi je Eleguá vnímán jako vtipálek, žertéř a podvodník. 
Svým stoupencům může pomoci v jejich pozemském snažení, ale stejně dobře 
může vyvolat zmatek a obrátit člověku celý život vzhůru nohama. Eleguá má 
lepší zrak než ostatní orišové a může nahlížet do minulosti, přítomnosti i bu- 

doucnosti bez použití věštění. Proto jeho činy mohou vypadat nesmyslně, jako 
bláznivý anebo krutý žert. Ovšem Eleguá pohlíží na lidská snažení, přání   a 
činy z mnohem širší perspektivy. Rány a neštěstí způsobená tímto orišou se 

totiž nejčastěji dotýkají ega postižených osob. Mohou sice bolet, ale bý- vají 
velmi poučné. I přes všechny žertíky má Eleguá hluboký soucit a em- patii. 

 
45 Ócha'ni Lele: Sacrificial Ceremonies of Santería: A Complete Guide to the Rituals and Practices. Destiny 

Books, Rochester 2012, s. 34 a 35. 
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Původ Eleguy není zcela jednoznačný. Podle některých jsou jeho rodiči 
orišové Oddúa a Yembo, podle jiných je synem Alabwanny, další prohlašují, 

že jeho matkou je Yansan, a podle jiných pověstí byl za svého života synem 
krále města Oquiboru a jeho matkou měla být královna Anaqui. 

První obětina 

Z jeho původního domova v Africe se do Nového světa přenesl zvyk, podle 
něhož musí být Eleguá uctěn přede všemi oriši. Skutečnost, že je obvykle 

uctíván drobnými obětinami na začátku obřadů, může vést k mylnému dojmu, 
že je Eleguá jakýmsi nižším božstvem anebo pouhým poslíčkem předávajícím 
obětiny a zprávy ostatním bohům. Je třeba mít na zřeteli, že právě Eleguá  je 
tím, kdo zajišťuje kontakt a spojení mezi hmotným a duchovním světem. 
Kdyby z každého obřadu, obětiny, modlitby či magického aktu nedostal svůj 
malý podíl, mohl by bránit v komunikaci lidí s bohy. Záměr a vůle obsa- 
žené v jakémkoliv magickém či náboženském aktu by pak nemohly přesáh- 
nout hmotný svět a všechny existující obřady a rituály by se staly prázdnými 
a zbytečnými. Proto je Eleguá uctíván, ale i obáván. Teoreticky je tak Ele- 
guá schopen člověku, který jej urazí, sebrat veškerou magickou moc. Díky 
své funkci prostředníka mezi hmotným a duchovním světem se stal Eleguá 
zcela nepostradatelným. Je nedílnou součástí všech vykonávaných obřadů, 
modliteb i rituálů a za všechny dostane svůj malý díl božské energie ašé. 

Díky tomu je Eleguá velmi mocný. Jako jediný může pohlédnout do tváře 
samotnému nejvyššímu bohu Olodumaremu, na nějž se přímo neobracejí ani 
nejmocnější santerové a dokonce i orišové jej oslovují jen v nejnutnějších 

případech. 

Dualistická povaha 

V Novém světě dostal Ešu mnoho nových jmen a podob. Díky své rozpol- 
cené povaze je v některých tradicích, jako například v brazilském kandomblé, 
považován za ďábla. Jinde se z něho stala rovnou dvě oddělená božstva, na- 
příklad šprýmař, ale v zásadě dobrák Legba a nevyzpytatelný děsivý Kalfou 
v haitském vúdú. I v santeríi bývají Ešu a Eleguá považováni za dva samostat- 
né, přesto však vzájemně svázané oriše: Ešu představuje problémy a Eleguá 

zase schopnost se s nimi vypořádat. 
Rozporuplnost tohoto oriši je zdůrazněna také tím, že přebývá na hranici 

mezi dobrem a zlem. Je božským poslem, ale zároveň je také soudcem jedna- 
jícím vždy v zájmu obnovy narušené rovnováhy ve světě. Smrtelníci mohou 
jeho projevy popisovat jako dobré či zlé, avšak ze svého subjektivního úhlu 
pohledu zapomínají na to, že dobro i zlo jsou relativní pojmy. Co je zlem pro 
jednoho, může být dobrem pro jiného. 

Skutečnost je tedy taková, že Eleguá stojí mimo dobro a zlo. Je zosobněním 
spravedlnosti a trestá i odměňuje podle zásluh každého jednotlivce. A protože 
je to známý taškář a podvodník, svou přízeň či nepřízeň projevuje v konečném 
důsledku bez ohledu na to, jakými dary se jej lidé snaží uplatit. 

Celkově se Eleguovo jednání vyznačuje dvěma prvky. Tím prvním je jeho 
specifický smysl pro humor. Druhým, méně známým, je jeho snaha o poučení 
lidských bytostí. Eleguá si z vás může velice krutě a necitlivě vystřelit nebo 
způsobit nevratnou a stresující změnu ve vašem životě. V podobných situacích 
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však bude pokaždé přítomna snaha o vaše poučení či posunutí dál, ačkoli ji 
v některých zvláštních životních situacích budete nacházet spíše zpětně. Pří- 
vrženci santeríi dokonce říkají, že jedná v souladu se všemi dalšími oriši a se 

samotným Olofim, s cílem zlepšit lidský život a přispět k dalšímu vývoji ce- 
lého lidstva. 

Iniciace i předávání Eleguy 

Přijetí Eleguy a zasvěcení do jeho tajemství během hlavního iniciačního ob- 
řadu karioča představuje v santeríi otevření cesty k úspěchu, blahobytu, zdra- 

ví a dalším světlým stránkám života. Může se chápat jako analogie k přijetí 
změn, protože pokud se člověk ve svém životě naučí změny namísto odmítání 
přijímat a pracovat s nimi, bude skutečně úspěšnější a spokojenější. 

Eleguá je také součástí iniciačního obřadu Los Guerreros neboli předání 
válečníků. V tomto obřadu je předání jeho moci symbolicky znázorněno pře- 
dáním speciálně vyrobené sošky. Tuto sošku santerové zhotovují nejčastěji 
ve tvaru hlavy s mušlemi kauri na místech očí, nosu a úst. Samotná hlava je 
nejčastěji vyráběna z cementu, ale používá se také hlína, porézní kámen, 
kokos, mušle nebo brambory. Použitý materiál závisí na aspektu Eleguy, který 
má hlava zastupovat, a na některých dalších okolnostech. Jestliže je Eleguá 
zhotoven z cementu, hlavou mu vždy prochází malá čepel symbolizující jeho 
moc. Hlava je obvykle umisťována před hlavní vchodové dveře, aby tak Ele- 

guá chránil celou domácnost před nebezpečím, ačkoli některé aspekty Eleguy 
musejí být umístěny mimo obydlí a někteří santerové pro ně na dvorcích staví 

malé domečky. Nicméně všeobecně se má za to, že lidé bez zasvěcení do san- 
teríi nemají dostatek duchovní síly, aby si Eleguu mohli sami vyrobit. Příleži- 
tostně je nezasvěceným osobám povolováno vyrobení si dočasného zpodobení 
Eleguy z kokosového ořechu. 

V santeríi je poměrně přísně rozlišováno mezi Eleguou předaným zasvěco- 
vanému santerem a babalawem. Eleguá vyrobený santerem nesmí být použit 
při obřadu předání válečníků, při němž se používá Eleguá zhotovený baba- 
lawem. Naopak, Eleguá vyrobený nejvyšším knězem babalawem nesmí být 
„usazen“ do hlavy zasvěcovaného při hlavní iniciaci karioča, při níž musí být 
použit Eleguá vyrobený santerem. 

 

 

Mnoho santerů tento zvláštní náboženský rozpor řeší tak, že si tohoto orišu 
nechají předat dvakrát. Když člověk obdrží jakoukoliv iniciaci spojenou s tím- 

https://www.kosmas.cz/knihy/235239/santeria/


 
SANTERÍA: ORIŠOVÉ A PRAXE 

Kapitoly z knihy Santería: uctívání svatých na Kubě 

 

40 

 

to orišou, pomocí divinace se zjišťuje, který z jeho aspektů člověk obdržel. 
Dělá se to proto, že Eleguá má mnoho různých aspektů a v každém z nich 
má odlišnou povahu i vlastnosti. Nově zasvěcená osoba jej pak může vzývat 
jménem příslušného aspektu, což jí usnadní jeho poznání. Santerové, kteří si 
Eleguu nechají předat dvakrát, obvykle obdrží dva zcela odlišné aspekty oriši 
Eleguy, což vítají, protože věří, že je tím posílena jejich moc. 

Pondělní uctění Eleguy 

Eleguá je uctíván každé pondělí. Dostává pouze drobnou obětinu, obvykle 
sestávající z malého talířku sladkostí, sklenky rumu a doutníku. Při zvláštních 
příležitostech či žádostech mu může být navíc nabídnuta kukuřice, uzená ryba 
a hutie. Během obětování je pro něj zapálena bílá svíce a je recitováno jeho 
vzývání. Po obětování se podlaha před jeho obrazem třikrát pokropí vodou. 
Rám obrazu s jeho podobiznou (může jít i o dřevěnou sošku) je tradičně po- 
tírán palmovým olejem. To vše doprovází krátká modlitba v jorubštině. Další 
pondělí mohou být sladkosti z předešlého týdne vyhozeny. Vyznavači santeríi 
věří, že je dobré si obětovanými sladkostmi, které v sobě drží esenci Eleguy, 
přejíždět po těle, aby do sebe nasály všechnu negativní energii a člověk si osla- 
dil život, měl více štěstí a byl i přitažlivější. Talíř je pak třeba naplnit novými 
sladkostmi.46

 

Charakteristika 

V lidské podobě je Eleguá nejčastěji popisován jako příjemně vypadající 
mladý mulat se světlou kůží. Je hubený, rychlý a velmi obratný. Oblečený 
bývá do krátkých kalhot a tuniky v červené a černé barvě. Nosí také slaměný 
klobouk a u boku má velikou tornu naplněnou sladkostmi a všemi svými triky, 
žertíky a kouzly. Okolo krku má pověšenou píšťalku se spoustou zvonečků 
a rolniček. V jedné ruce nosí černočervenou vidlicovou větev, kterou používá 
k polapení neopatrných kolemjdoucích. Jindy na sebe bere podobu mimořádně 
krásného dítěte s andělskou tváří a chováním malého rozpustilého ďáblíka. 
Méně často vystupuje v podobě o holi kulhajícího starce se slaměným klobou- 
kem a doutníkem. Zjevuje se především cestovatelům a malým dětem. Když 
někoho posedne, okamžitě zamíří ke dveřím, kde stojí na stráži. Tam také 
provádí své žertíky a dětinské vylomeniny, tancuje a hrozí ostatním svou holí. 

Jako nehmotná síla otevírá všechny dveře, brány, příležitosti a možnosti. 
Jako strážce křižovatek Eleguá symbolizuje životní rozhodnutí a změny. Je 
současně přítomný v minulosti, přítomnosti i budoucnosti, díky čemuž je dů- 
ležitý v průběhu divinací. Někteří říkají, že je současně dobrý i zlý, laskavý 
i krutý. Ti moudřejší vědí, že stojí mimo dobro i zlo. Protože jedná zcela neoče- 
kávaně, lidé jej považují za nebezpečného a proradného. Je vrtošivý jako sám 
osud, a když jej někdo rozhněvá, bude mu na jeho životní cestě klást mnoho 
překážek. I přesto jsou jeho činy vždy správné, poněvadž jedině on vidí věci 
skryté obyčejným lidem. Může se zdát zcela nespravedlivým, ale dříve nebo 
později se ukáže, že měl pravdu. 

Je léčitelem a mocným mágem. Svá kouzla provádí tak důmyslně, že proti 
nim není obrany. S potěšením vyvolává rozpory a hádky. Největší radost má, 

 
46 González-Wippler, Migene: Powers of the Orishas: Santeria and the Worship of Saints. Original 

Publications, New York 1992, s. 23. 
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když při jeho žertících někomu povolí nervy, spadne mu společenská maska a 
sám se zkompromituje. Zároveň je Eleguá jedním z nejdivočejších váleční- ků. 
Když se k němu v bitvě připojí Ogún a Očosi, nic jim nemůže stát v cestě. Je 
tím nejvyšším i nejnižším zároveň. Je princem i chuďasem a je možné jej 
nalézt v nejpřepychovějších palácích i na skládkách a v odpadcích. V tomto 
kontextu Eleguá představuje také sociální a ekonomické rozdíly a protiklady.  

Svým stoupencům může otevřít cestu ke společenskému vzestupu a 
pomoci jim zdolat všechny překážky související s jejich ekonomickou situací 
či sociálním postavením.47 Na druhé straně může stejně dobře přispět i k pádu 
slavných a mocných, kteří následně zjišťují, kdo z jejich okolí je jejich 
skutečným přítelem. 

Jako archetyp znamená příležitosti a všechno neočekávané. Je také po- 
chmurnou připomínkou toho, že sklidíme přesně to, co zasejeme. Reprezen- 
tují jej laskaví lidé s dobrým smyslem pro humor a hraví vtipálci přímo sršící 
nápady a dobrou náladou. Jejich stinnou stránkou mohou být sklony k potmě- 
šilosti a zlomyslnosti. Obvykle jsou to mistrovští lháři a často lžou jen tak, pro 
své vlastní potěšení. Rádi také provokují, pokoušejí a různě zkoušejí ostatní 
ve svém okolí nebo na ně nastražují pasti a nástrahy. Obvykle to dělají, aby si 
ověřili, že niterná povaha jejich přátel je skutečně taková, jakou ukazují nave- 
nek. Děti Eleguy jsou mimořádně inteligentní, ale někdy postrádají morální 
zábrany a oddávají se intrikám. 

Vztah k ostatním orišům 

Jakožto posel bohů Eleguá zná všechny oriše a s množstvím z nich udržuje 
dobré vztahy a silná spojenectví. 

Pro svou souvislost s lidským osudem a schopnost nahlížení do budouc- 
nosti Eleguá často spolupracuje s orišou Orúnlou, božským věštcem. Zatímco 

Orúnla se radí s orákulem, Eleguá funguje jako posel mezi ním a dalšími oriši 
a předává mezi nimi zprávy a rady. Jejich přátelství však začalo již dříve, když 
byl Orúnla zaživa pohřben pod stromem seiba a Eleguá jej tam tajně chodil 
krmit, aby nezemřel hlavy. 

Obzvláště hluboký vztah má Eleguá s orišou Osainem, který má různě 

deformované a postižené tělo. Osain je kvůli tomu velice plachý a uzavřený. 
Zatímco ostatní orišové se Osainovi snaží vyhýbat, Eleguá, proslulý mnohdy 

krutými žertíky, projevuje svému příteli respekt a empatii a jeho postižení se 
nikdy nesmál. Osain je mu za to velice vděčný a považuje jej za svého jediného 
opravdového přítele. 

Eleguá má na starosti spojení mezi nebem a zemí. Toto spojení však zajišťují 
také stromy, které svými kořeny dosahují hlubin země a korunou se dotýkají 
samotných nebes. I proto si Eleguá nejspíše tak rozumí s Orúnlou, spojovaným 
se stromem seiba, i s Osainem, považovaným za pána všech rostlin. Souvislost 
se nachází i mezi orišou Eleguou a jeho haitským bratrancem papa Legbou, 

jehož poutnická hůl je potean-mitanem, ústředním sloupem nacházejícím se 

ve vúdúistických svatyních a spojujícím zemi a nebesa. 
S Ogúnem a Očosim představuje Eleguá základ, o nějž se v průběhu života 

 
47 Barnet, Miguel: La Regla de Ocha. The Religious Systém of Santería. In: Olmos, Margarite Fernandez, 
Paravisini-Gerbert, Lizabeth: Sacred Possessions: Vodou, Santerfa, Obeah, and the Caribbean. Rutgers 

University Press, New Jersey 1997, s. 89. 
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opírá každá lidská bytost. Jsou součástí obřadu Los Guerreros neboli předání 
válečníků. Společně s bohyní Ojou vládne Eleguá čtyřem větrům. 

 

 

Eleguá 
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Atributy 

K jeho znakům patří větvička zkroucená do tvaru vidlice, píšťalka, pasti 
na myši, již zmiňovaná cementová hlava a předměty používané při věštění: 
jednadvacet mušlí kauri, malý černý kamínek a dlouhá mušle. 

Jeho oblíbeným místem jsou rohy, prahy dveří a křižovatky. Nachází se 
všude, kde jsou velká shromáždění dětí. 

Jeho barvami jsou bílá, černá a červená. Červená barva představuje krev 
a život, zatímco černá smrt. Bílá barva znamená čistotu a dětskou nevinnost, 
které v sobě Eleguá má. Při obřadech pro něj bývá zapalována bílá svíce a je 
volán pomocí červeno-černého chrastítka nebo hvízdání. Jeho tradiční náhr- 
delník se skládá ze střídajících se červených a černých korálků. 

Ze dnů v týdnu mu náleží pondělí a 3. den každého měsíce. 
Jeho čísly jsou 3 a 21. 

Obětiny 

Každé pondělí, což je jeho posvátný den, mu jsou nabízeny drobné obětiny, 
které mají zajistit, že celý týden proběhne úspěšně nebo alespoň bez větších 
problémů. 

Eleguá má rád rum, kořalku, kokosové mléko, med a palmový olej. Tekuté 
obětiny se obvykle lijí na jeho cementovou hlavu, jejíž výroba je zmiňována 
v předchozím textu. Z jídel se mu nabízí ovoce, sladkosti, kukuřice a kokosové 
ořechy. Obzvláště rád má kuličky z kukuřičné mouky s medem a palmovým 
olejem. Z dalších předmětů pak ocení doutníky, hračky, klíče, slamáky, pas- 
tičky na myši, zbraně a pušky všeho druhu. Jeho obětními zvířaty jsou kozy, 
kuřata, kohouti, prasata, myši, hutie a králíci. Jako obětní zvíře naopak nepři- 
jímá perličky. 

Mýty 

O Eleguově původu 

Ačkoli o původu Eleguy toho není příliš známo, podle některých pověs- 
tí by prý mohl být synem Alabwanny. Alabwanna vyhledává samotu a bývá 
považována za jednu z cest oriši Eleguy. Existuje mýtus vyprávějící o tom, 

jak Alabwanna vychovávala malého Eleguu. Toho odmalička lákala tajemnost 
a osamělost lesů. Jeho matka se však o něj bála a nikdy jej nechtěla pustit na je- 
jich průzkum. Nakonec Eleguá, jakmile se naučil chodit, spoutal své matce 
ruce řetězem a vydal se do lesů, v nichž se v některých ze svých aspektů toulá 
dodnes. 

Eleguá a kokosový ořech 

Nejznámějším pověst patákí vypráví o době, v níž byl Eleguá ještě žijícím 

člověkem. Byl princem a jeho rodiči byli král Oquiboru a královna Añaqüi. 
Jednoho dne mladý princ našel kokosový ořech zářící podivným světlem. 
Sebral jej a přinesl do paláce, aby jej ukázal svým rodičům. Avšak 
kokosový ořech, jakmile jej Eleguá položil na zem, zářit přestal. Eleguá se 
snažil přesvědčit své vznešené rodiče, že si nevymýšlí, avšak ti jeho příběhu 
nevěřili. Mysleli si, že je to jen jeden z mnoha dalších vtípků jejich syna. 
Eleguá byl smutný, že mu rodiče nevěří, a rozhněval se na kokosový ořech 
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za to, že přestal zářit. Hodil jej za dveře a skoro ihned na něj zapomněl. 
Krátce nato však mladý princ zemřel a dříve nesmírně bohaté království 
zoufale zchudlo. Až když lidé začali umírat hlady na ulicích, král přikázal 
moudrým mužům města, aby objasnili příčinu problému. Moudří mužové se 
dlouze rozmýšleli a nakonec se shodli na tom, že příčinou neštěstí, jež 
postihlo celé království, je onen zapomenutý kokosový ořech. Vydali se jej 
hledat, a když jej nalezli, zjistili, že skutečně stále leží za dveřmi 
královského paláce, na místě, kam jej Eleguá pohodil. Ořech však byl celý 
pokrytý hmyzem a červy. Moudří mužové se rozhodli kokosový ořech 
přemístit spolu s kamenem zvláštního trojúhelníkovitého tvaru, ležícím za 
dveřmi hned vedle kokosu. Jakmile to udělali, lidem se opět začalo dařit a 
království znovu získalo své dřívější bohatství. Princ Eleguá byl prohlášen za 
božstvo a onen zvláštně tvarovaný kámen se stal jeho symbolem. 

Proč je Eleguá uctíván jako první 

Jednoho dne sám nejvyšší bůh Olodumare onemocněl. Jeho nemoc se rych- 
le zhoršovala a orišové se začali obávat, že by mohl zemřít. Jeden po druhém za 
ním začali postupně chodit a snažili se jej vyléčit. Někteří z orišů se tvářili, že tak 
činí z čisté lásky a dobroty, jiní ani příliš nezastírali, že se touží stát oblíbenci 
nejvyššího boha, avšak v skrytu se všichni obávali, co by se s nimi stalo, kdyby 
nejvyšší bůh zemřel. Nakonec za Olodumarem přišel i Eleguá, známý šprýmař a 
podvodník. K údivu všech ostatních orišů Olodumareho vyléčil právě Eleguá. 
Olodumare byl Eleguovi tak vděčný, že mu daroval klíče od všech dveří a spolu s 
nimi i vládu nad životem a smrtí a moc vyřešit jakýkoliv problém.48 

V obdobném příběhu se orišové začali mezi sebou přít o to, kdo z nich je 

nejmocnější. Jejich rozepře trvala dlouho, předváděli nejrůznější schopnosti a 
dovednosti, avšak stále se nemohli dohodnout na tom, kdo z nich je nejmoc- 
nější. Nakonec se rozhodli jít za Olodumarem a požadovat, aby je rozsoudil a z 
jejich středu vybral toho nejlepšího a nejmocnějšího z orišů. Každý oriša z úcty 

k nejvyššímu bohu přinesl obětní dar. Jedinou výjimkou byl Eleguá, který 
nepřinesl nic, zato se však neustále vychloubal červeným papouščím perem 
připevněným na čele. Podle pověsti mu to poradil moudrý Orúnla. Červené 
papouščí pero totiž představuje nejvyšší vesmírnou sílu ašé. Když jej Olodu- 

mare spatřil, skutečně prohlásil Eleguá za nejmocnějšího z orišů a propůjčil mu 

schopnost uskutečňovat věci a uvádět je v pohyb, což z Eleguy učinilo největší 
zdroj božské síly ašé. Papouščí pero, známé jako ekodide, je od těch dob dů- 

ležitou součástí obřadů, zvláště pak nejvyššího zasvěcovacího obřadu asiento. 

O dvou přátelích 

Eleguá jednoho dne procházel krajinou a náhodou zaslechl útržek rozho- 
voru dvou sousedů. Oba zrovna vychvalovali své přátelství. Tvrdili, že jejich 
přátelství je nejpevnější, nejupřímnější a tak skvělé a hluboké, že bude trvat 
navždy. Takové řeči však Eleguovi přišly spíše jako obyčejné vychloubání. 
Rozhodl se tedy oba sousedy chvíli pozorovat a nastražit na ně past. Sku- 
tečně je chvíli pozoroval, až se rozhodl obarvit si jednu polovinu těla na bílo a 
druhou na černo, ačkoli v jiných verzích tohoto příběhu se obarví na černo a 

 
48 González-Wippler, Migene: Powers of the Orishas: Santeria and the Worship of Saints. Original 

Publications, New York 1992, s. 20. 
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červeno nebo na červeno a bílo. Každopádně s různobarevnými polovinami těla 
prošel přesně na hranici pozemků obou sousedů. Když se pak oba přátelé sešli, 
začali si zaujatě vyprávět o podivném cizinci, který prošel kolem. Jeden z přátel 
začal tvrdit, že cizinec byl bílý, druhý však trval na tom, že byl černý. Nějakou 
chvíli si oba dva trvali zatvrzele na svém, až mezi nimi propukla hádka. Od té 
doby si přestali důvěřovat a již nikdy své přátelství neobnovili. 

 

Odúa a Obatalá 

Odúa a Obatalá jsou v kubánské santeríi často zaměňováni. Někteří san- 
terové věří, že Obatalá je božstvem a Odúa je pouze jedním z jeho aspektů či 
cest. Jiní oba oriše považují za jediné božstvo s různými jmény. Další pro- 
hlašují, že oba orišové existovali již v Africe, kde spolu mnohokrát bojovali. 
Je pravděpodobné, že v Novém světě došlo ke spojení těchto dvou božstev v 
jedno díky jejich synkrezi se stejným katolickým světcem, ačkoliv jejich 
původní funkce, tajemství a kultovní předměty byly odlišné. Charakteristiku a 
vlastnosti obou orišů popisuji zvlášť, přičemž jejich případné spojování či 
oddělování ponechám na rozhodnutí čtenářů. 

 

Odúa 

Původní africká podoba 

Odúa, nebo též Odduduá, býval pro africké Joruby jedním z hlavních orišů. V 
Nigérii mohli být do jeho kultu zasvěcováni pouze králové, kteří byli 
považováni za potomky tohoto božstva a svůj původ od prvního mytického 
předka odvozovali po přímé linii. Odtud pochází také královský titul 
používaný v Nigérii – Odúa Oba. Odúa je považován za nejstaršího předka.49

 

Jorubové z města Ilé Ifé trvají na tom, že tím, kdo stvořil zemi a lidský rod, 
byl právě Odúa, nikoliv Obatalá. Podle jejich verze se Obatalá při tvoření 
lidských postav z hlíny opil palmovým vínem a poté Odúa převzal a dokončil 
práci, kterou Obatalá stěží začal. Avšak podle jiného mytického vyprávění 
Odúa dorazil do Ilé Ifé až dlouho poté, co bylo město vybudováno a obydleno 
lidmi. V této patákí je Odúa nikoliv orišou, ale mocným válečníkem. A aby 

byla celá záležitost ještě komplikovanější, jiná patákí vypráví příběh Odúa a 

jeho manželky Obataly. 

Vývoj v Novém světě 

V kubánské santeríi je Obatalá považován za stvořitele země i lidí, zatímco 
na Odúa je pohlíženo pouze jako na jeden z nejstarších Obatalových aspektů 
či cest. Na Kubě je Odúovou manželkou oriša Odduaremu. Jak vidíme, afric- 

ké a kubánské mýty se v pohledu na původ a postavení obou orišů rozcházejí, 

nicméně v každém regionu a dokonce i v každém svatém domě to může být jinak. 
Podobně jako byli do jeho kultu v Nigérii zasvěcování pouze králové, v Novém 
světě jsou do jeho tajů zasvěcováni pouze nejvýše postavení kněží, 
babalawové. 

Pokud jde o cesty tohoto oriši, někdy je rozlišováno mezi jeho mužskou ces- 

 
49 Llorensová, Idalia: Santería /kompletní obraz této náboženské praktiky/. Volvox Globator, Praha 2010, s. 

66. 
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tou se jménem Odduduá a ženským aspektem pojmenovaným Odúa. Nicméně 
s největší pravděpodobností se jedná o jediné božstvo. 
V těle vládne kostem, ale také mozku, který stvořil. 

Atributy 

Tajemství Odúy jsou velmi rozsáhlá a komplexní. Je k němu vázán největší 
počet náboženských předmětů, včetně dvacet centimetrů vysokého schodiště, 
10 centimetrů dlouhého hada, deset centimetrů vysokých figurek muže a ženy, 
osmi bílých kamenů, kuličky ze slonové kosti a hole. Dále má rád stříbro, 
platinu, šneky a šnečí ulity, bavlnu, slonovinu a všechny bílé kvetoucí 
květiny. Jeho posvátným ptákem je sova, symbolizující jeho moudrost, a 
také chameleon. Jeho náhrdelník je vyroben z šestnácti bílých korálků a 
osmi červených. Odúova tajemství je potřeba uchovávat v zamčené schránce 
bílé nebo stříbr-  né barvy. Tato krabička má být široká přesně 25 centimetrů 
a nikdy se nesmí otvírat. Protože Odúa žije velmi vysoko, až poblíž 
samotných nebes, umisťuje se na vysoké místo ve svatyni i jeho sopera. 
Uvnitř jeho sopery je osmnáct mušlí kauri. Před ní je tradičně umístěna 
monstrance s mačetou jako ochranný symbol. Za krabičku se dává kříž. Jako 
další posvátný předmět symbolizující Odúovo spojení s mrtvými může 
sloužit miniaturní rakev z cedrového dřeva o velikosti 20 centimetrů, ve 
které je uložen stříbrný kostlivec. 

Jeho barvou je bílá symbolizující čistotu. 

Je mu zasvěcen čtvrtek a každý osmý den měsíce. Jeho číslem je 8 a jeho 
násobky. 

Obětiny 

Obětují se mu bílé kozy, slepice, perličky a holubice. 

Jeho oblíbenými pokrmy jsou sněhové pusinky podávané na stříbrném tácu, 
mléko, rýžový pudink, věž ze sladkých brambor s kakaovým máslem a drce- 
nými vaječnými skořápkami a všechna bílá jídla. 

Další vlastnosti, vztahy a mýty, stejně jako jeho synkretizované světce, mají 
Odúa i Obatalá společné, proto jsou uvedeny v následujícím popisu oriši Obataly. 

 

Obatalá 

Obatalá je nejčistším, nejsvětlejším a nejmírumilovnějším orišem. Je prv- 
ním z orišů a synem nejvyššího boha. Náleží mu lidská hlava, v níž podle 
věřících sídlí lidská duše. 

Jméno Obatalá lze rozdělit na dvě slova: na oba a álá. Slovo oba znamená 
„král“, „pán“ či „panovník“, álá lze přeložit jako „bílý plášť“. Společně tedy 

označují Obatalu jako „pána bílého pláště“. Nejedná se pouze o vyjádření barvy 
látky, ale o samou podstatu všech Obatalových činů. Podle pověstí byl celý 
svět stvořen z bělostné záře. Slovo ala má také další významy. Když je zapsáno 
a vysloveno jako ãlá, znamená „hranice“ nebo „omezení nastolené jinou silou“. 
Jestliže je psáno àlá, označuje vidění nebo sen. Obatalá tedy může být chápán 
jako král nastavující duchovní i fyzické hranice tohoto světa a také jako oriša 
přinášející duchovní vize, vidění a sny. 

Podle jiného etymologického výkladu by mohl být Obatalá spojován se 
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starým Egyptem. Slovo ala by totiž mohlo být odvozeno ze slov latur au 
anebo laur au, což jsou označení používaná starými Egypťany pro Nil. Jméno 
Obatalá by pak bylo možné překládat jako „Král Nilu“ nebo v náboženském 
smyslu „Bůh Nilu“. Obatalá někdy bývá popisován jako někdo, kdo pracuje s 
hlínou či blátem, a také jako „otec s šedivým vousem“. Egyptský bůh Chnum je 
popisován jako hrnčíř, který stvořil lidi i bohy z hlíny, a od té doby je známý 
jako stvořitel, otec i matka všeho jsoucího, stvořitel nebes i země, vodstev i 
hor, ptáků, ryb a všech zvířat a také jako ten, kdo vdechuje život dětem. Připo- 
meňme si, že právě Obatalovi náleží všechny nenarozené děti, o jejichž vývoj 
pečuje. Tuto teorii podporuje také zjištění, že ve starém Egyptě žila poměrně 
početná komunita pocházející ze subsaharské Afriky. Další zajímavou shodou 
může být shoda staroegyptského slova masu, znamenajícího „vytvořený či vy- 
modelovaný z hlíny“, a jorubských slov ma a su, které dohromady znamenají 
„tvarovat“ či „vytvořit“. 

Podrobnosti o jeho povaze se dozvídáme také z jeho dalších jmen. Bývá 
nazýván Alabalashe neboli „ten, který je úspěšný a třímá žezlo“. Jako Ibikeji 
Edumare je zástupcem Olodumareho. Atérerekáiye se rozprostírá přes celou 
zemi. Jakožto Alamo Rere pracuje s hlínou, což je odkaz na stvoření prvních 
lidí z hlíny a také na to, že Obatalá formuje dítě v matčině děloze.50

 

Původní africká podoba 

Obatalá je velmi váženým a učeným orišou. Jeho nejvýznamnější funkcí je 

vláda nad lidskými hlavami, neboť podle Jorubů je hlava sídlem lidské duše. 
Obracejí se na něj lidé toužící po duchovním klidu anebo hledající rozvoj a po- 
znání. 

Na Olofiho příkaz vymodeloval z hlíny lidské bytosti, načež do nich sám 
Olofi vdechl život. Obatalá při tvorbě lidských těl nechtěně stvořil mrzáky, 
postižené a albíny. Velmi jej to mrzelo a od těch dob se stal jejich patronem a 
pomáhá všem, kteří se narodí s nějakou fyzickou vadou. 

V Nigérii je známý také pod jménem Órishanlá. Toto jméno se občas obje- 
vuje i v kubánské santeríi ve tvaru Ochanlá. 

Vývoj v Novém světě 

Syn nejvyššího boha Olodumareho, první a nejvyšší z orišů. Na důkaz jeho 
prvenství je jeho sopera vždy umisťována výše než sopery všech ostatních 
orišů. Obatalá je symbolem míru a čistoty a je znám jako bílý král, protože chodí 
oblečený v neposkvrněných bílých šatech. 

Obatalá je vlastníkem světa a otcem lidského rodu. Věří se, že ovládá lid- 
skou mysl a veškeré myšlenky v ní. Podle mýtů mu náleží hlava každého 
člověka, všechny kosti v lidském těle a také všechny bílé látky. 

  

 
50 Ócha'ni Lele: Sacrificial Ceremonies of Santería: A Complete Guide to the Rituals and Practices. Destiny 

Books, Rochester 2012, s. 44. 
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Čistota 

Obatalá miluje čistotu a nesnese kolem sebe či svého oltáře špínu. Vyzna- 
vači santeríi si na znamení mimořádné úcty, kterou k tomuto orišovi chovají, 
během obětních obřadů, kdy Obatalá pojídá své obětiny, klekají na zem. Jeho 
děti se při zasvěcovacím obřadu karioča kromě dalších povinností zavazují 
morálnímu a počestnému životu. Nesmějí mluvit vulgárně, pít alkohol, zapo- 
jovat se do hádek, být promiskuitní nebo se veřejně odhalovat. 

 

Božský androgyn 

V některých ze svých aspektů se tento oriša objevuje v ženské podobě. 

Typickým příkladem je oriša Ochanlá představující nejstarší z Obatalových 
aspektů. Kořeny této proměnlivosti se nalézají ještě u kmene Jorobů, pro něž 
jsou Obatalá, známý spíše jako Órishanlá, společně s Odúou androgynními 
božstvy, mužskými i ženskými zároveň. 

Jsou ztělesňováni bílými kalabasami, jejichž vrchní polovina symbolizu- 
je mužský aspekt a spodní polovina, jako i samotná kalabasa svým tvarem 
symbolizuje ženský aspekt. Tyto kalabasy současně znázorňují nebesa a zemi 
a mohou připomínat jeden ze zákonů mytického Herma Trismegista, jak na- 
hoře, tak i dole. 

Avšak i přes Obatalovu oboupohlavnost a jeho ztotožňování s Odúou je po- 
třeba mít na paměti, že Obatalá je celistvým orišou a jeho uctívání by nemělo 
být rozděleno na dvě bytosti. 

Iniciace 

Jelikož je Obatalá pánem všech hlav, může být do jeho mystérií zasvěcen 
kdokoliv. Často jsou mu zasvěcováni lidé, u nichž se vyskytnou pochybnosti 
o tom, který z orišů vládne jejich hlavě. Když se skutečný pán hlavy přihlásí 
o několik let později, člověk jej může stále obdržet skrze další iniciační obřad. 
Toto je jeden z hlavních důvodů, proč je Obatalá nejčastěji předávaným orišou 
v santeríi. Dalším důvodem je, že uspořádání zasvěcovacího obřadu pro Oba- 
talu je v kubánské santeríi jedním z nejméně nákladných. 

Charakteristika 

Přestože v některých svých aspektech vystupuje jako mladý bojovník, nej- 
častěji je zobrazován jako stařec oblečený do bílé róby. V jedné ruce drží hůl 
a ve druhé koňskou oháňku nazývanou iruke, jejíž držadlo je pokryto mušlemi 

kauri. 
Jako nehmotná síla představuje mír a čistotu. Olodumare stvořil makrokos- 

mos a Obatalá zase mikrokosmos. Je otcem většiny ostatních orišů a také stvo- 
řitelem prvních lidí, díky čemuž je symbolem otcovství, tvoření a kreativity. 

Jeho vliv je patrný na lidech obdařených silnou vůlí a tvrdohlavostí. Jeho 
děti jsou obvykle tiché, mírumilovné a vyrovnané, ale mohou být také zahle- 
děné sami do sebe, sebestředné a egoistické. Jsou velmi inteligentní, míva- 
jí talent pro politiku a vedení lidí. Jejich předností je trpělivost a na věci, které 
opravdu chtějí, mohou čekat i velice dlouhou dobu. Je obtížné je vyvést z jejich 
klidu a rozzuřit je, ovšem když se tak stane, jejich hněv je divoký a nezvlada- 
telný. Bývají při tom velmi sarkastické. 
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Vládne všem zraněním hlavy, duševním nemocem, slepotě a nehybnosti.  

Atributy 

K jeho znakům patří bílá holubice představující spojení mezi nebem a zemí, 
dále bílá koruna, hůl, bílé hrozny a osm stříbrných náramků. Během obřadů 
je přivoláván stříbrným zvonečkem, jehož čistý zvuk má orišovi pomáhat se- 

stoupit na zem. Jakmile se tak stane a Obatalá si osedlá tělo některého ze svých 
koní, do jedné ruky dostane koňskou oháňku iruke, která je symbolem jeho 

královské moci a oriša ji užívá k očišťování svých vyznavačů. K jeho posvát- 

ným nástrojům patří také zvonkohra, stříbrná koruna a svěcená voda. Jeho 
posvátné předměty jsou ukládány do bílé nádoby, takzvané sopery. Uvnitř ní 

je osmnáct mušlí kauri. Jak již bylo zmíněno, protože je Obatalá prvním a nej- 
vyšším orišou, jeho sopera musí být vždy umístěna výše než sopery ostatních 
orišů. 

Přebývá na vrcholcích hor a většina jemu určených obětin je odnášena právě 
tam. 

Jeho barvou je bílá a náležejí mu všechny bílé předměty, pokrmy a látky. Do 
bílé barvy se oblékají také jeho kněží a kněžky. Během válek, sporů a kon- fliktů 
santerové umisťují kolem svých domů bílé vlaječky, aby jim Obatalá přinesl 

mír. 
Svátek má 24. září, kdy křesťané oslavují Matku Boží Milosti. 
Obatalovým číslem je 8, které je spojováno s tvořením a zmrtvýchvstáním. 
Jeho dalšími čísly jsou 16 a 24. 

Obětiny 

Obecně vzato se mu obětují všechny věci a pokrmy bílé barvy. Ve zvláštní 
oblibě má kokosové ořechy, bavlnu, kakaové máslo, kukuřičný škrob, drcené 
vaječné skořápky a rostlinu jménem garcinie kola, nazývanou též orogbo. Ob- 
zvláště rád má sněhové pusinky. 

Ze zvířat se mu obětují kozy, holubice, slepice a někdy také šneci. Všechna 
obětovaná zvířata vyjma šneků by měly být samice bílé barvy. 

Naopak nepřijímá alkoholické nápoje, kraby a fazole, kteréžto nesmějí kon- 
zumovat ani jeho děti. 

Santerové doporučují, aby byly všechny jeho obětiny zakryty bílou bavl- 
nou, protože kdyby byly jakkoliv ušpiněny nebo smíchány s nepatrným kusem 
jiných obětin, Obatalá je nepřijme. 

Vztah k ostatním orišům 

Boromu a Borosia jsou dva méně známí orišové ztotožňovaní s Obatalou. 
Věří se, že jsou to dvojčata a jejich matkou je Jewá. Jejich otcem by měl být 
Orúnla. Říká se, že když Jewá poprvé zjistila, že je těhotná, tolik se styděla, až 
se pokusila vyvolat si potrat. Tito orišové jsou spojeni také s Odduduou, 
Olokunem a Erinlem. 

Dalším orišou spojeným s Obatalou je Oke, jeho věrný společník. 

Mýty 

Stvoření světa a prvních lidí 
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Mytická pověst patákí vyprávějící o stvoření světa byla uvedena již v úvodu 
této kapitoly. Existuje v mnoha různých verzích, podobně jako patákí o stvo- 
ření lidí. 

Olofi, nejvyšší bůh, se jednoho dne rozhodl stvořit nebeskou klenbu a tímto 
úkolem pověřil čistého a mírumilovného Obatalu, jemuž měl za úkol pomoci 
Orúnla, který byl zosobněnou moudrostí. Poté, co se Orúnla poradil s orá- 
kulem, pověděl Obatalovi, co bude ke stvoření potřebovat. Poté, co Obatalá 
sehnal potřebné věci, sestoupil zavěšený na zlatém řetězu nad bažinatý povrch 
pod nebem a vysypal na bažinatou krajinu trochu zeminy. Poté na kopeček 
země položil slepici, která neustále hrabala a hrabala, až zeminu roznesla 
do všech směrů. Tak byla stvořena země nad vodami. 

Olofi pak ukázal Obatalovi, jak má správně vytvořit muže a ženu z hlíny. 
Obatalá měl za úkol vždy vytvořit několik lidských postav z hlíny a pokaždé, 
když postavy vytvořené z hlíny uschly, Olofi sestoupil z nebes a vdechl do nich 
život. Jednoho dne však Obatalá dostal žízeň a napil se palmového vína, aby 
se osvěžil. Avšak vypil jej více, než měl, a jeho ruce se staly nemotornými. 
Postavy z hlíny, které toho dne vytvořil, byly pokroucené a deformované. Olofi 
Obatalovi zcela důvěřoval, a tak když sestoupil z nebes, aby postavám vdechl 
život, nenapadlo ho kontrolovat Obatalovu práci. Od té doby existují na světě 
postižení a deformovaní lidé. 

V jiné verzi příběhu se postavy z hlíny nesušily na slunci, ale pekly v peci. 
Opilý Obatalá první dávku lidí z hlíny nedopekl a vznikli albíni. Druhou dáv- 
ku zase připálil a vznikli černoši. Teprve poslední stvoření lidé byli dokonalí 
a jednalo se o bílou rasu. Tato verze mýtu působí rasisticky, avšak vyjadřuje 
pohled afrických otroků na evropskou civilizaci, jakož i na možnosti a privi- 
legia bílých lidí. 

Každopádně se ve všech verzích příběhu Obatalá stal ochráncem postiže- 
ných a albínů a také přísahal, že už se nikdy nedotkne alkoholu a nesmějí jej 
pít ani jeho děti.51

 

Podle jiného vyprávění byl prvním orišou Odúa a jako takového jej nejvyšší 

bůh pověřil stvořením lidstva. Avšak Odúa se při tvoření prvních lidí z hlíny 
opil a všechno zkazil. Když to nejvyšší bůh viděl, nahradil Odúu Obatalou. 
Ten pojal za manželku bohyni Yemmu a společně stvořili všechny ostatní 
oriše. Nejstarším z nich byl Aganjú, dalším byl Ogún. Podle některých názorů 
byl Odúa nahrazen Obatalovým aspektem Ajagunou, který je velmi násilnic- 
ký. Právě v této své podobě mohl jinak mírumilovný Obatalá krutě potrestat 
Ogúna za spáchání incestu s jeho vlastní matkou. Samotná Yemmu byla od- 
souzena k tomu, aby byli všichni synové, které porodí, zaživa pohřbeni. Kvůli 
této nespravedlnosti se tak rozzuřila, že vzteky pukla a rozdělila se na dvě 
poloviny. Z jedné se stal měsíc, Nana Buruku, a z druhé Jemandža, paní mo- 

ří.1 Ani to jí však nepomohlo, protože když později dala život Orúnlovi, byl 
skutečně pohřben zaživa pod stromem seiba. 

 
 
 
 

 
51  Olmos, Margarite Fernandez, Paravisini-Gebert, Lizabeth: Creole Religions of the Caribbean: An 

Introduction from Vodou and Santeria to Obeah and Espiritismo. NYU Press, New York 2003, s. 53–54. 
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Orúnla 

Je známý také jako Orúnmil, Orúnmila nebo Orula. Samotné jméno Orúnla 
znamená „spása přichází pouze z nebe“. Orúnla byl jediným svědkem toho, 
když byl duši každého člověka ještě před zrozením přiřknut její osud, a zná 
lidskou minulost, přítomnost i budoucnost. Díky tomu je božským věštcem 
a nejlepším možným rádcem. Je také pánem všech věšteckých orákul, avšak 
nejvíce miluje věštecký systém ifá. 

Původní africká podoba 

Orúnla pochází z posvátného nigerijského města Ilé Ifé, ačkoli někteří říka- 
jí, že původně přišel z místa nazývaného Oke Igeti. Odtud putoval do Oke Ita- 
se, kde byl vysoký kopec Ife, který byl domovem tehdejšího největšího věštce 
a majitele systému ifá. Právě od něho se Orúnla naučil věštit. 

Vývoj v Novém světě 

V santeríi je nejznámější pod jménem Orúnla, ačkoli se mu rovněž říká 
ifá. Jorubští učenci proti tomu však protestují, protože nepokládají za správné 
identifikovat božstvo s jemu zasvěceným věšteckým systémem. 

Orúnla radil Obatalovi při stvoření světa. Když byl svět hotový, Orúnla 
svůj čas spravedlivě rozdělil na dvě poloviny a jednu jeho část trávil v nebe- 
sích a druhou na zemi. Do posvátného města Ilé Ifé se vracel, kdykoliv bylo 
zapotřebí jeho pomoci. Od těch dob je známý také pod jménem Gbaje Gborun, 
„ten, který žije v nebesích i na zemi“. V období obchodu s otroky bylo toto 
jméno zkomoleno na Iboru Iboja. Jeho třetím jménem je Ibochiche. Provolání 
kombinace všech tří Orúnlových jmen, tedy Iboru-Iboya-Ibochiche, se stalo 
slavnostním provoláním ke vzdání úcty jeho kněžím, babalawům.52

 

Je pánem čtyř světových stran. Podle jednoho z posvátných mýtů, patákí, 
byl Orúnla po svém narození zaživa pohřben pod posvátným stromem 
seiba, jehož kořeny a koruna spojovaly zemi a nebesa, zatímco jeho větve 
ukazovaly do čtyř světových stran. Orúnla se od seiby naučil mnohá 
tajemství a od těch dob je úkolem babalawů, Orúnlových kněží, udržovat při 
věštění spojení mezi tazatelem a oriši a ukazovat mu správný směr, 
podobně jako to činí seiba   v přírodě. Říká se, že kdo nedbá rad Orúnlových 
kněží, bude v životě zažívat pouze neštěstí pocházející od oriši Eleguy. 

Protože byl Orúnla přítomen stvoření člověka, zná osud každého jednotliv- 
ce i jeho životní úkol, který si duše volí ještě před svým zrozením a po něm 
na něj zapomíná. Znovu jej lze zjistit pouze prostřednictvím věštění ifá, kte- 
rému vládne právě Orúnla. Může lidem radit, jak mají zlepšit svůj život tím, 
že budou sledovat dráhu svého zvoleného osudu. Podle santeríi je následování 
pravé životní cesty člověka jedinou možností, jak být v životě šťastný. Všechna 
neštěstí, nehody a nemoci pocházejí od odchýlení se od vlastního osudu nebo 
ze zanedbání svých povinností. 

Se svou železnou vůlí Orúnla tíhne k drastickým opatřením a tvrdým ře- 
šením. Přesto je jedním z nejmilovanějších orišů na Kubě. Lidé se s ním radí  

 
52 González-Wippler, Migene: Santería: the Religion: Faith, Rites, Magic. Llewellyn Publications, Saint 

Paul 2002, s. 33. 
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pouze ve velmi závažných otázkách. 
Ačkoli je Orúnla největším věštcem, nikdy se nesnižuje k věštění pomocí 

orákula diloggún. Je tomu tak od doby, co jej Jemandža zahanbila, protože byla 
ve věštění lepší než on. Proto také ženy nesmějí být jeho kněžkami. 

Iniciace 

Lidé zasvěcení Orúnlovi jsou na Kubě nazýváni babalawové. Babalawo 
představuje nejvyšší stupeň zasvěcení v kubánské santeríi a člověk, který si 
jej přeje získat, musí splňovat náročné podmínky. Musí být všeobecně vážený, 
respektovaný a morálně bezúhonný. Zasvěcený smí být takový člověk teprve 
poté, co mu tento osud určí orákulum. Aby se člověk mohl stát babalawem, 

za všechny potřebné iniciační rituály dohromady utratí okolo 30 tisíc dolarů. 
Orúnlovými knězi se smějí stát na Kubě pouze muži, což je v posledních letech 
jedním z nejkontroverznějších tabu, zejména proto, že v Africe jsou běžně 
zasvěcovány i ženy. 

Babalawové nikdy nejsou Orúnlou přímo posednuti. Jejich komunikace se 
odehrává na čistě intelektuální úrovni. 

Orúnlova moc je prý tak obrovská, že jakmile je člověk tímto orišou povo- 
lán, musí zanechat uctívání všech ostatních orišů. Proto v santeríi existují dvě 
cesty, uctívání orišů a práce s ifá. 

Další iniciací spojenou s tímto orišou je obřad nazývaný ruka Orúnly. 

Charakteristika 

Má podobu velmi přitažlivého mladého muže, který je však posedlý sám 
sebou a svým zevnějškem. Je moudrý a má nekonečnou trpělivost. Obléká se 
do tradičního afrického roucha se zelenožlutými vzory. 

Jako nehmotná síla je Orúnla symbolem moudrosti a prozíravosti. Jeho dar 
vidět budoucnost se zakládá na jeho pochopení minulosti. Má hluboké znalosti 
bylin, je mocným lékařem a jedním z vlastníků čtyř větrů. 

Jeho archetyp zosobňují moudří lidé a mladí pohlední muži. Obvykle jde 
o lidi s pronikavým intelektem, kteří jsou na svou moudrost či znalosti náležitě 
pyšní a mohou se chovat sebestředně. 

Atributy 

Jeho tajemství se nacházejí v dřevěné nádobě. Uvnitř je šestnáct palmových 
ořechů používaných k věštění. K jeho dalším symbolům patří slonovina, osm- 
náct mušlí kauri, váhy, kousek jilmové kůry, jelení paroh používaný k psaní 
linií orákula na věštecký tác, posvátný prášek jefá, malé košťátko vyrobené z 
koňských žíní, neboli iruke, jímž babalawo zahání všechny zlé vlivy a 
mocnosti, věštecký tác nazývaný opon-ifá, věštecký řetěz okuelé a zvonečky 
kónického tvaru nazývané irofá. Jeho náhrdelník sestává ze střídajících se 
zelených a žlutých korálků. Jeho barvami jsou zelená a žlutá. Náleží mu 
všechny dny v týdnu. 

Svátek má 4. října, na den svatého Františka. V tento den k Orúnlovým kně- 
žím, babalawům, přicházejí jejich kmotřenci a přinášejí dary na počest Orún- 
ly. Musejí to být dva kokosové ořechy, dvě bílé svíčky a drobný peněžní dar. 

Jeho posvátným číslem je 4, symbolizující čtyři světové strany, a samozřej- 
mě také 16, což je i počet základních znaků orákula ifá. 
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Obětiny 

Jsou mu obětovány černé slepice, holubi, kokosové ořechy a sladké bram- 
bory. 

 

Vztah k ostatním orišům 

Orúnla se narodil ze spojení božstev Obatalá a Jembo. Jeho bratry byli 
Eleguá a Ogún. Ještě před svým zrozením se Ogún pokusil znásilnit svou mat- 
ku a jeho sourozenci Eleguá a Ozun tomu nedokázali zabránit. Obatalá však 
přišel včas a řekl své manželce, že narodí-li se jí další syn, zabije ho. Když se 
narodil Čango, matka jej odnesla do domu své nejstarší dcery jménem Dadá. 
Poté se narodil Orúnla a jeho bratr Eleguá jej ze strachu, aby ho otec nezabil, 
ukryl pod strom seiba. 

Podle jiné verze tohoto příběhu Ogún svou matku skutečně znásilnil. Je- 
jím trestem mělo být pohřbení jí porozeného dítěte vzešlého z incestu pod 
strom. Později se však Obatalá nechal přemluvit orišou Eleguou a svůj trest 

zmírnil. 
 

Mýty 

 

O Orúnlově pohřbení zaživa 

Poté, co Jemmu léhala s Ogúnem a otěhotněla, Obatalá řekl, že jestliže se 
jí narodí syn, pohřbí jej zaživa. A skutečně, k převelikému zármutku bohyně 
Jemmu byl její novorozený syn Orúnla pohřben zaživa hned u paty posvátné- 
ho stromu seiba. Právě od seiby se Orúnla naučil mnohým tajemstvím, mezi 
nimiž bylo i umění věštby. Tak se stal Orúnla nejmoudřejším věštcem a otcem 
všech mystérií. Lidé ze všech koutů světa přicházeli, aby si poslechli jeho 
předpovědi, a na oplátku za to jej krmili, aby nezemřel hlady. 

Jednoho dne za již proslaveným Orúnlou přišel i Eleguá. Ihned v něm po- 
znal kdysi ztraceného bratra a přemluvil ho, aby požádal jejich otce o odpuš- 
tění. Obatalá se Orúnlovi nejprve zdráhal odpustit, avšak Eleguá dokázal být 
velmi přesvědčivý. Obatalá nakonec podlehl jeho přemlouvání a při pohledu 
na svého nejmladšího syna, který byl stále pohřben v zemi, se rozplakal. Poté 
zvedl ruce a požádal zemi, aby Orúnlu propustila. Když řekl Orúnlovi, že 
může jít domů, mladík odmítl opustit ochranný stín seiby, protože strom mu 
byl tak dlouhou dobu matkou i otcem. Tak se Obatalá obrátil ke stromu seiba 
a z jeho dřeva zhotovil tác, který si mohl vzít Orúnla s sebou. Od těch dob 
Orúnla vždy věští na tácu ze dřeva tohoto stromu. 

O přátelství s orišou Eleguou 

Podle mytických vyprávění patákí naučil Orúnlu věštit jeho bratr Eleguá. 

Kdysi dávno žil Orúnla na zemi a jen stěží přežíval z obětin přinášených mu 
lidmi. Jednoho dne za ním přišel jeho bratr Eleguá a nabídl se, že jej naučí 
umění divinace. Jeho jedinou podmínkou bylo, že mu Orúnla na oplátku pře- 
nechá malou část z každé obětiny, kterou od té chvíle obdrží. Orúnla souhlasil 
a Eleguá mu vyjevil tajemství věštění pomocí šestnácti palmových ořechů 
zvaných ikin. Rovněž mu vysvětlil, že čím více děr ořech má, tím je mocnější 

a vhodnější k věštění. 
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Proto šel Orúnla za málo známým orišou Orungánem, jemuž náležel 

pal- mový strom, a požádal ho o šestnáct ořechů. Orungán mu ořechy 
ochotně daroval a Orúnla je ihned přinesl Eleguovi. Eleguá nezahálel a 
vmžiku Orúnlu naučil umění věštby i všem tajemstvím palmových ořechů. 
Od těch dob jsou Orúnla s Eleguou nejlepšími přáteli. Příběh je zároveň 
vysvětlením toho, proč pouze babalawové, jakožto kněží Orúnly, smějí 

zasvěcovat do mystérií Eleguy i předávat zasvěcení válečníků. 
 

Jak Orúnla přelstil smrt 

Jednoho dne se Smrt neboli ikú rozhodla vyrazit na vražednou výpravu. 

Celý svět se naplnil nářkem a zoufalstvím, když si Smrt brala miliony lidí, 
mladých i starých, mnoho z nich na vrcholu zdraví. Orúnla se to doslechl  a 
rozhodl se strašlivé řádění Smrti učinit přítrž. Jednoho dne, když Smrt zrov- na 
míjela Orúnlův příbytek, ji věštec zastavil a pozval ji k sobě, aby si trochu 
odpočinula. Polichocena zájmem mladého a pohledného Orúnly Smrt ihned 
souhlasila. Jakmile však usnula, Orúnla vzal její kosu a schoval ji. Když se 
probudila a začala hledat svou kosu, nemohla ji najít. Nejprve Orúnlu prosila, 
aby jí ji vrátil. Poté slibovala a ještě později začala Orúnlovi zoufale 
vyhrožovat. Avšak Orúnla nereagoval na prosby, sliby ani na výhrůžky. Nako- 
nec mu Smrt musela slíbit, že přestane ve svém vražedném řádění a ušetří ty, 
kteří na svém levém zápěstí budou mít Orúnlův posvátný náramek zhotovený 
ze žlutých a zelených korálků. Smrt přislíbila, že si nevezme nikoho s tímto 
náramkem a dokonce ani nevejde do stejné místnosti, v níž by se taková osoba 
nacházela, leda by jí dal Orúnla svůj výslovný souhlas. Tento náramek může 
být v kubánské santeríi předán pouze babalawem. 

Výměna nadání 

Jiná patákí vypráví o tom, že Orúnla byl odmalička skvělým tanečníkem a 

Čango zase mimořádně nadaným věštcem. Oba dva velmi toužili po schop- 
nostech toho druhého, avšak ať se snažili sebevíc, pouhým učením si nemohli 
osvojit božské nadání toho druhého. A tak se společně dohodli, že si své schop- 
nosti vymění. Od té doby je Orúnla věštcem a Čango skvělým tanečníkem. 
Každý z nich věří, že právě on na jejich dohodě vydělal víc. 

Hádka s Osainem 

Kdysi měl Orúnla divokou hádku s orišou Osainem. Ta Osaina stála jednu 

paži a jednu nohu. Od toho dne Osain po lesích poskakuje po jedné noze, přidr- 
žuje se své hole a Orúnlovi kněží mohou předávat Osainův amulet přinášející 
bohatství a blahobyt. 

 

Čango 

Je pánem blesků, bouří a ohně. Je velikým léčitelem, milencem, tanečníkem 
a bojovníkem. 

Původní jorubská podoba jeho jména je Sàngó. Při doslovném překladu 
údajně znamená „problém“ a odkazuje na orišovo mládí, kdy s ním skutečně 
byla celá řada problémů. Dalším možnou podobou slova je sána ng o nebo- li 
„rozdělám oheň“. Sána znamená „rozdělávání ohně“ nebo také „škrtnout 
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zápalkou“, což je pochopitelně modernější  výklad. Ng je osobní zájmeno a 
znamená „já“. O je pomocné sloveso a znamená „bude“ nebo „musí“. Al- 
ternativně lze přeložit pouze sá, znamenající „vybrat“ či „zvolit“, a po něm 
následující slova ng (já) a o (musí). Potom Čangovo jméno znamená „musím 
si zvolit“ či „musím si vybrat“ a odkazuje k tomu, že Čango býval králem 
města Oyó a musel činit důležitá rozhodnutí. Jeho jméno může být také na- 
psáno jako Sòngó. So znamená „házet“ či „táhnout“, a když je spojeno s ngo, 
vzniká význam „hodím tím“. Sò může znamenat také „hašteření“ či „hádání 
se“ a ve spojení s ngo, „já“, vzniká „budu se hádat“. So také může znamenat 
„nést ovoce“ či „vyrábět“.53

 

Původní africká podoba 

Kult božstva Čango pochází z jorubského království Oyo, ačkoli někteří 
badatelé se přiklánějí k názoru, že Čango pochází ze země Takua, kde byl 
znám jako Ogodo Makuluenke Iwe Se Adomayo. Čango byl mytickým čtvr- 
tým králem města Oyo v Nigérii. Za dávných časů v Africe bývali všichni 
královští poslové zasvěcováni Čangovi nebo je alespoň doprovázeli Čangovi 
kněží, zvláště při cestách na pobřeží. Kdokoliv, kdo chtěl být zasvěcen Čango- 
vi, musel přijít do města Oyo a být tam zasvěcen přímo královským knězem 
nazývaným Mogba. 

Čango byl po svém zbožštění identifikován se starším jorubským solár- 
ním božstvem jménem Jakuta, které do té doby vládlo mravnosti a dohlíželo 
nad dodržováním božích zákonů. Když je někdo porušil, svrhl na něj Jakuta 
z nebes hořící kámen. Teorie o postupném spojení obou božstev je založena 
na tom, že Jorubové obě oslavují ve stejný den.54

 

Vývoj v Novém světě 

V santeríi je Čango jedním z nejoblíbenějších orišů. Říká se mu také Alafin 

či Alafia, což jsou tituly používané v Africe pro krále. Je skvělým tanečníkem 
a jako takový je středem každé oslavy. Miluje dobré jídlo, které k oslavám a 
večírkům patří. Kromě tance a oslav miluje také ženy, které rád svádí. Díky 
tomu je znám jako nenapravitelný lovec žen. Je pánem blesků a ohně a je 
spojován také s válkou, s mužností a s mocí. Při magických pracích je žádán 
o pomoc všude tam, kde je ve hře moc, potřeba získat převahu či nadvládu 
nebo v někom probudit vášeň. Pomáhá s vyplněním obtížných úkolů a zdánli- 
vě nesplnitelných přání, zvláště lidem, kteří se nebojí pro dosažení svých cílů 
obětovat sami sebe a tvrdě pracovat. 

Je jedním z nejoblíbenějších orišů a má miliony vyznavačů. Ti při zaslech- 
nutí jeho jména povstanou a rychle zamumlají „Kabiesile“ na počest oriši. 
Toto provolání znamená „Sláva jeho veličenstvu“ a je tradičním projevem 
úcty jorubským králům. Rovněž bývá provoláváno, když udeří blesk. Jeho 
variantami jsou provolání „Kabiesi“ se stejným významem a „Kabio, kabio 
sile“ překládané jako „Vítej v mém domě“. Jinde při vyslovení jeho jména 
vstávají věřící ze židlí a dělají na jeho počest gesto podobné přípitku. 

 
53 Ócha'ni Lele: Sacrificial Ceremonies of Santería: A Complete Guide to the Rituals and Practices. 
Destiny Books, Rochester 2012, s. 42 a 43. 
54 González-Wippler, Migene: Santería: the Religion: Faith, Rites, Magic. Llewellyn Publications, Saint 

Paul 2002, s. 41. 
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Čango 
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Čango se může projevovat jako mimořádně plodná energie, nebo jako niči- 
vá síla. Má velmi silný smysl pro spravedlnost, k jejíž obraně je často vzýván. 
Je mocným léčitelem a pomáhá lidem v boji s nemocemi. Naopak osoby, které 
si Čanga neváží, postihne podle santerů veliké neštěstí. 

Při jeho vzývání je doporučeno pálit palmové listy. Na Kubě je věřící zís- 
kávají z kostela o Palmové neděli. Ženy Čanga uctívají vkleče a rukama si 
při tom zdvihají prsa. Na jeho počest také zpívají pochvalné písně nazýva- 
né oriki. 

Jeho koně nosí vlasy spletené k jedné straně nebo závoj pošitý korálky. 
Tento zvyk dodnes dodržuje také vládce města Oyo, jehož oficiální královský 
oděv obsahuje také korálkový závoj. V kandomblé je tato tradice vysvětlována 

Čangovou extrémní krásou a přitažlivostí, kvůli níž mu smrtelníci nemohou 
pohlédnout do tváře. 

Všichni santerové si dávají pozor, aby v Čangově přítomnosti nikdy neza- 

palovali oheň nebo nekouřili cigaretu či doutník. Jsou známa mnohá svědectví 
o tom, jak vzal Čango zapálený doutník z rukou neopatrného věřícího a s ve- 
likou chutí snědl jeho rozpálený konec, aniž by se jakkoliv popálil. Podobné 
případy jsou hojně zaznamenávány i v haitském vúdú, kdy posedlé osoby oku- 
sují rozpálená polena. 

Když santerové slyší hromobití, říkají, že je to Čango cválající na svém bí- 

lém koni nebesy. Podobně i při narození některého z Čangových dětí obvykle 
zuří bouře, blesky křižují oblohu a hrom burácí. Tyto děti se obvykle rodí se 
zvláštním znamením na těle. Často to bývá znaménko na horním rtu nebo 
zrzavá barva vlasů. V některých částech Kuby se rudovlasé děti nestříhají až 
do puberty. Věří se, že Čangovy děti jsou schopné velice přesně předpovídat 
budoucnost a pracovat s ohněm, aniž by se popálily. Čango je pro ně ochoten 
i zabíjet a k pomstě urážek často využívá sílu ohně. Naopak bouře jsou pro jeho 
děti pozitivním znamením a obvykle při nich cítí příval energie. 

Iniciace 

Lidé jsou do Čangových tajemství zasvěcování během hlavního iniciačního 
obřadu karioča. 

Charakteristika 

Čango je nadpozemsky krásný a velice bystrý a vtipný. Obléká se do bílé 
tuniky a červených kalhot zdobených zlatem a mušlemi kauri. Nosí korunu, 
z níž visí dlouhý závěs z barevných korálků, které mu zakrývají tvář. Jako 
všichni orišové má i Čango na tvářích tři rituální jizvy nazývané yeza.55 

Z lidských emocí je zosobněním vášně, mužnosti a syrové energie. Součas- 
ně představuje všechny ctnosti i neřesti lidské povahy, tanec, pohyb a životní 
dynamiku. Je vznešený, tvrdě pracující, odvážný a věrný přítel, veliký léčitel 
a mazaný čaroděj. Ovšem je také hašteřivý, ješitný a nenapravitelný svůdník, 
hráč a svrchovaný lhář. 

Tradičně je zobrazován se sekyrou s dvojitým ostřím, kterou vyvažuje na 
své hlavě.  Jeho sekera je dvoubřitá, protože jeho moc může být tvořivá  i 

 
55 González-Wippler, Migene: Powers of the Orishas: Santeria and the Worship of Saints. Original 

Publications, New York 1992, s. 68 a 69. 
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ničivá, stejně jako Čango sám. V podobě přírodní síly je ohněm a bleskem. 
Lidé pod Čangovým vlivem jsou energičtí, bystří a velmi hrdí. Popravdě, 

jejich hrdost někdy hraničí až s namyšleností. Netolerují rozdílné názory a mo- 
hou propadat zuřivým záchvatům vzteku. Muži bývají svůdníci a nevěrníci, 
mají rádi večírky, oslavy a hraní, často vedou zpustlý život. Jsou však také 
velmi štědří a s radostí se vzdají části svého majetku, aby někomu pomohli. 
Bývají umělecky nadaní a obvykle zanechávají nezapomenutelný dojem již po 
prvním setkání. 

Vztah k ostatním orišům 
Je synem oriši Aganjúa, pána vulkánů, a bohyně Jemmu, jednoho z žen- 

ských aspektů oriši Obataly. Jeho rodiče se o něj však nestarali a vychovala 
jej Jemandža, paní oceánů, s níž má dodnes láskyplný vztah. 

Má tři ženy, jejichž jména jsou Obá, Ošún a Ojá. Všechny tři jsou 
původně říčními bohyněmi. Jeho právoplatnou manželkou je bohyně Obá, 
kterou však vždy podváděl se spoustou jiných žen. Zcela ji opustil, když si 
uřízla ucho  a uvařila je v polévce, kterou pak Čangovi podávala. Čanga to 
tak rozlítilo, že Obu opustil a již nikdy se k ní nevrátil. Nešťastná Obá to 
učinila na základě rady od Ošún, s níž se předtím šla poradit, neboť ji 
trápilo, že Čango obletuje jiné ženy. Ošún však byla do Čanga sama 
zamilovaná a naschvál jí dala špatnou radu. I když Čango opustil svou ženu, 
Ošún o jeho přízeň stále musí soupeřit s bohyní Ojou, vládkyní větru a 
strážkyní hřbitova. Ojá ho jako jediná žena smí doprovázet do bitev, a proto 
někteří santerové tvrdí, že je jedinou opravdovou manželkou, kterou Čango 
respektuje. 

Krom toho je Čango dobrým přítelem oriši Eleguy, s nímž prožil mnohá 
dobrodružství, a má věrného služebníka jménem Ochumare, který na sebe 
bere podobu duhy. 
 

Atributy 
Jeho symbolem je hmoždíř, o němž se říká, že právě v něm připravuje své 

blesky a kouzla. Někdy jej nahrazuje pohár. Dále palác či hrad, želví krunýř, 
beraní rohy a chřestidlo z tykve nebo rumba koule nabarvená na červenobílo, 
která je spolu s bubínkem používána k vzývání Čanga, aby sestoupil na zem. 
Dalším Čangovým důležitým nástrojem je jeho dvojbřitá sekera, nazývaná 
edun ara nebo též ošé Čangó. Bývá celá zhotovena ze dřeva a nabarvena 
bílou a červenou barvou, někdy je ozdobena mušlemi kauri. 

Na jeho oltářích a v sopeře nesmí chybět hromové kameny. Jedná se o 
hladké kameny oblého tvaru s jedním zašpičatělým koncem. Věří se, že 
padají z nebe, když udeří blesk. Jeho sopera dále obsahuje osmnáct mušlí 
kauri. Samotná sopera je zhotovena z cedrového dřeva, jelikož cedr je podle 
santerů stejně silný jako sám Čango. Uvnitř ní je osmnáct mušlí kauri. Jeho 
zbraněmi jsou meč, dýka a mačeta a všechny musejí být rovněž vyrobeny z 
cedrového dřeva. 

Jeho náhrdelník sestává ze střídajících se červených a bílých korálků. 
Někdy je velmi honosný a složitý, vždy záleží na tom, o jaký aspekt Čanga se 
jedná. 

Jeho posvátným stromem je palma, na které se kdysi oběsil. Je 
ochráncem rybářů, lovců, bojovníků a hasičů. 
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Jeho barvou je červená, někdy červeno bílá. Jeho dnem je pátek a každý 
4. den měsíce. 

Jeho číslem je 6. Šestka symbolizuje dokonalost a je spojena se 
stvořením světa, který Bůh stvořil za 6 dní. Někdy je jako jeho číslo 
uváděna čtyřka. 

Obětiny 

Z pokrmů má nejraději amalá, kaši z kukuřičné mouky, okry a palmové- 
ho oleje. Má rád banány a jablka, též granátová jablka, dýně, hořkou kolu 
(Garcinia afzelii) a palmový olej. Jeho obětními zvířaty jsou kohouti, berani, 
sladkovodní želvy, krocani, jehňata, křepelky, perličky, slepice a býci. 

Naopak nenávidí cigarety a doutníky. Když někoho posedne a v místnosti 
má někdo zapálenou cigeretu nebo doutník, okamžitě je sní. Nemá rád ani 
rum, ale rád přijme suché červené víno. 

Mýty 

Čangova vláda, smrt a jeho zbožštění jsou připomínány v hned několika 
různých verzích mytického vyprávění: 

 

Čangova smrt a zbožštění 

Čango byl údajně čtvrtým vládcem afrického království Oyo. Poté, co se- 
sadil z trůnu svého slabošského bratra, se mu podařilo z Oya vybudovat jed- 
nu z nejvýznamnějších říší v dané oblasti. Podle pověstí Čangova vláda nad 
městem Oyo trvala sedm let plných násilí. I přes svou nespornou politickou 
autoritu a moc se Čango častokrát neshodl se svými náčelníky. Když se to 
stalo, obvykle na několik dní opustil město. Když se jednoho dne z podobného 
výletu nevrátil, začali ho jeho náčelníci hledat a nalezli jej oběšeného, údajně 
na posvátném stromě seiba.56

 

Mírně odlišný příběh vypráví o tom, že Čango byl doslova fascinován magií 
a sám měl mimořádné magické síly. Jednoho dne neúmyslně způsobil bouři, 
která zničila jeho palác, v jehož troskách zahynulo mnoho z jeho žen i dětí. 
Plný zármutku a lítosti se vzdal trůnu a oběsil se. Všichni jeho nepřátelé se 
radovali z této potupy a očerňovali jeho jméno. Brzy poté však přišla řada di- 
vokých bouří a zcela zničila velké části města Oyo. Čangovi bývalí následov- 
níci okamžitě prohlásili, že bouře jsou projevem Čangova hněvu zaměřeného 
proti jeho nepřátelům. Na Čangovu počest bylo vykonáno množství obětin 
a jeho následovníci přitom provolávali „Oba ko so!“, tedy „Král se neoběsil!“. 

Od této chvíle byl Čango prohlášen za orišu a začal být uctíván. V Novém Oyu 

je ústřední oltář postavený na Čangovu počest v královském paláci a král stále 
odvozuje svůj přímý původ od Čanga.57 

Všechny mýty se shodují na tom, že Čango byl ve svém životě velikým 
pa- novníkem. To, v čem se různá vyprávění rozcházejí, je právě způsob 
Čangovy smrti. Důvod pro vyprávění odlišných verzí jeho smrti je uveden 
v poslední výše popsané verzi Čangova příběhu. V santeríi se nepovažuje za 

 
56 Informace o obou stromech naleznou čtenáři v kapitole Byliny a rostliny. 
57 González-Wippler, Migene: Santería: the Religion: Faith, Rites, Magic. Llewellyn Publications, Saint 

Paul 2002, s. 40. 
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slušné veřejně hovořit o tom, že se veliký král Čango oběsil. Díky tomu lze v 
knihách, jejichž autory jsou zasvěcení santerové či santery, nalézt zcela 

odlišné popisy jeho smrti. V santeríi se to chápe jako akt úcty a piety. 
Někteří santerové by prav- děpodobně byli rádi, kdyby skutečná pravda o 

Čangově smrti zůstala součástí iniciačních tajemství a byla sdělována pouze 
lidem procházejícím zasvěcením. 

Pietně pozměněná verze příběhu je například tato: 

Jak byl Čango pozvednut na nebesa 

Čango byl již unaven pozemskými problémy. Jeho milenky se kvůli němu 
neustále hádaly a jeho nepřátelé bez ustání usilovali o jeho moc. Proto Čango 
odešel do pralesa. Lidé si mysleli, že se oběsil na stromě seiba a zemřel, ale 
nebylo tomu tak. Čango si řekl, že vyleze na seibu a vystoupá z ní k nebesům, 
z jejichž výšin bude dál vládnout. Od těch dob se věří, že strom seiba je s Čan- 
gem silně spjat, a u jeho kořenů se nechávají obětiny a předměty, které mají ze 
stromu načerpat Čangovu sílu a energii. 

Jak Čango opustil svou ženu 

Když byla Obá provdána za Čanga, nejkrásnějšího ze všech orišů, byla 

velice šťastná. Její radost však rychle pominula. Čango se ke své ženě sice 
choval velice hezky, lichotil jí a často s ní tančil, ovšem stejnou míru pozor- 
nosti věnoval i spoustě jiných žen. Obu to zpočátku jen trochu trápilo, myslela 
si, že Čango je prostě společenský. Avšak když zjistila, že má vedle ní i řadu 
milenek, propadla zoufalství. Rozhodla se navštívit Ošún, bohyni lásky, a po- 
žádat ji o radu, jak si Čanga udržet doma. Přišla za Ošún k řece a pověděla jí 
o svém trápení. Ošún se na ni laskavě usmála a poradila jí, co má udělat, aby 
Čango miloval už jenom ji. Obá Ošún šťastně poděkovala a spěchala domů. 

Doma si Obá podle rady Ošún uřízla ucho. Bolelo to, ale fyzická bolest 
nebyla nic proti bolesti jejího srdce, a tak se to Obá rozhodla vydržet. Ovázala 
si hlavu a své ucho vyvařila v polévce. Když se Čango vrátil domů, dala mu 
večeři a spolu s ní i tuto zvláštní polévku. Čango byl po své další bitvě vyhlád- 
lý a všechno s chutí snědl. Obá svého manžela velmi milovala a rozhodla se 
k němu být upřímná. Pověděla mu vše o polévce, kterou právě snědl, a bývala 
by mu pověděla i o tom, od koho tu skvělou radu dostala, ale Čango už ji nepo- 
slouchal. Rozzuřil se a svrhl všechno nádobí ze stolu. Nemohl pochopit, proč 
jeho žena udělala něco tak nesmyslného. Nakonec ve vzteku odešel z domu 
a už se nikdy nevrátil. 

Ubohá Obá netušila, že Ošún byla do přitažlivého Čanga již dlouhou dobu 
tajně zamilovaná a s chutí využila příležitosti, jak se zbavit jeho manželky, 
a dala jí špatnou radu. Podle jiných verzí příběhu nebohé Obě poradila špatně 
Ojá, nikoliv Ošún. Možné jsou obě verze, protože Čango udržuje milostný 
poměr s oběma bohyněmi. 

 

Čango a jeho moc nad ohněm 

Jiný příběh vypráví o tom, jak Čango neustále hledal nějaký boj, bitvu či 
válku, jež by mohl vyvolat anebo se do nich alespoň zapojit. Čango 
miloval boj a válčení. Avšak jednoho dne poznal, že někteří jeho nepřátelé 
jsou silnější než on. Nebyl by to však Čango, aby se s něčím takovým dokázal 
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smířit. Proto vyhledal orišu Osaina, jemuž patřily všechny byliny a jenž měl 

tajemnou ča- rovnou moc. Čango Osaina požádal, aby mu dal 
nepřekonatelnou zbraň. Osain souhlasil, připravil magický nápoj a velice 
opatrně jej přelil do kalabasy. Pak řekl Čangovi, ať si tekutinou před bitvou 

pokaždé potře rty. Také Čangovi vysvětlil, jak si tajný lektvar může 
připravit sám, asi aby jej pořád nechodil prosit o další, protože Osain věděl, 
že Čango hodně bojuje. Když se Čango poprvé odhodlal nápoj vyzkoušet, 
popálil si vlastní ústa. Poté se jej však naučil používat a byl velice spokojený s 
jeho mocným účinkem. Aby si jej mohl stále připravovat, nosí s sebou 
neustále svůj hmoždíř. 

Jak se stal Čango tanečníkem a Orúnla věštcem 

Tak jako je před narozením každého člověka předurčen jeho osud, byl sta- 
noven i osud Čanga a jeho bratra Orúnly. Čango se narodil s darem poznání 
lidských osudů a budoucnosti, zatímco Orúnla se zrodil jako výtečný tanečník. 
Jenomže touhy orišů jsou, stejně jako touhy lidí, někdy rozporuplné. Orúnla 

nejvíce ze všeho na světě miloval věštění a Čango zase tanec. Ačkoli Orún- 
la strávil dlouhé roky studiem všech divinačních systémů, doufaje, že bude 
nejlepším věštcem, nikdy nedokázal předpovědět osud tak dobře jako Čango. 
A Čango zase Orúnlovi záviděl, že dokáže skvěle tančit a je nadaný bubeník. 

Jednoho dne uspořádal bůh hromu oslavu, na které svému bratrovi pově- 
děl: „Moc rád bych s tebou vyměnil svou moc věštit za tvůj talent bubnovat 
a tančit.“ Orúnla po tomto Čangově prohlášení zůstal stát jako omráčený. 
Dlouhou dobu mlčel. Čango si už už začal myslet, že jej snad svou nabídkou 
urazil. Orúnla je moudrý, přece by tak skvělý talent, jako je tanec, nevyměnil 
za hloupé věštění, říkal si Čango. Avšak Orúnla promluvil. „Čango, opravdu 
chceš vyměnit tak skvělý dar, jako je věštění, za něco tak bezcenného, jako je 
bubnování a tancování?“ Čango se jenom doširoka usmál: „Když budu moci 
hrát a tancovat, budu šťastný.“ A tak si své božské dary vyměnili. Od těch 
dob je Čango nejskvělejším tanečníkem a bubeníkem, zatímco Orúnlovi není 

rovno v umění věštby. 

Čango a ještěrka 

V jedné z legend se vypráví o tom, jak nenapravitelný svůdce žen Čango 
požádal malou ještěrku, zda by byla tak laskavá a odnesla dárek jedné z jeho 
božských milenek. Ještěrka souhlasila, strčila si dárek do pusy a rychle peláši- 
la k domu oné vzácné paní. Naneštěstí, jak hrozně pospíchala, aby dárek brzy 
doručila, klopýtla, dárek spolkla a ten jí uvízl v krku. Od těch dob je ještěrčí 
kůže na krku vytahaná. Když se Čango dozvěděl, že dárek nikdy nedorazil 
k ženě jeho srdce, rozhněval se na ubohou ještěrku a začal se té vyděšené 
chudinky vyptávat, kam se poděl jeho dárek a proč jej nedoručila. S každým 
slovem z Čangových úst vyšlehl oheň. Ještěrka však mlčela a čím déle mlče- 
la, tím byl Čango rozezlenější. Avšak ještěrka nemohla mluvit, protože měla 
dárek stále uvízlý v krku a třásla se strachy. Nakonec to nevydržela a utekla 
se schovat vysoko mezi listy vysoké palmy. Čango, který věřil, že si z něho 
ještěrka prostě udělala dobrý den, po ní hodil blesk, aby ji spálil. Avšak netrefil 
se a od těch dob se ještěrka stále skrývá ve větvích palmy a palma je kvůli 
tomu cílem Čangova hněvu a blesků. 
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Ogún 

Též Oggún či Ogin. Je velikým válečníkem, pánem hor, nerostů, železa  i 
všech nástrojů z něho vyráběných. Je samotářský a žije v lesích. Když orišové 
sestupují na zemi, je to právě Ogún, kdo jim čistí cestu svou mačetou. 

Jorubská podoba jeho jména je Ógún a znamená „to, co jest zděděno“. Psá- 
no jako ógún znamená toto slovo „pot“. Pověsti vyprávějí, že obě Ogúnovy 
manželky, Ošún i Jemandža, jej opustily, protože se odmítal koupat a páchl po- 
tem. Jako neznělé ogun znamená „armáda“, „válka“ nebo „bitva“. Je také znám 
jako elébolóògún, tedy „ten, který dává orišům obětiny“. Další variantou jeho 
jména je Õgún, popisující lék i jed, dobré kouzlo i prokletí. Jedná se o popis 
přirozené povahy těchto věcí, poněvadž každá látka může být jedem i lékem, 
pouze v závislosti na dávkování. Stejně tak může být každé kouzlo požehná- 
ním či prokletím, v závislosti na dalších okolnostech. Ogún je tedy současně 
isógún, tedy „ten, kdo vyrábí lék“, i olóògún, tedy „čaroděj“ nebo „mág“.58

 

Původní africká podoba 

V Africe byl Ogún jedním z vládců města Ilé Ifé a po své smrti se stal 
zbožštělým předkem. Je jedním z nejstarších orišů. Je považován za pána že- 

leza a všech kovů. V Africe znali zpracování kovů na velmi dobré úrovni 
dříve než v Evropě a toto umění bylo nesmírně důležité. Ogún je zručným 
řemeslníkem. Postupně se stal patronem všech profesí, při jejichž vykonávání 
se používá železo, tedy kovářů, vojáků, lovců, ale i holičů či řezníků. Podle 
některých badatelů může Ogún také představovat symbolický přechod od ko- 
čovných loveckých kmenů k usedlým zemědělcům.59 

Zároveň je symbolem spravedlnosti. Často je vzýván jako svědek dohod 
a smluv mezi lidmi. V Nigérii je víra v Ogúnovu spravedlnost tak silná, že 
kdykoliv se vyznavač tohoto božstva dostane před soud, přísahá na kus železa 
představující Ogúna místo na bibli či na korán. A protože lidé v Nigérii věří, 
že Ogún je schopný kruté pomsty, nikdo se při takovéto přísaze neodváží lhát. 
Lidé přísahající na Ogúna samozřejmě věří ve všeobecnou boží spravedlnost. 
Domnívají se však, že příslovečné „boží mlýny“ melou příliš pomalu, kdežto  
Ogúnovy tresty přicházejí skutečně rychle. 

Pro všechny tyto své vlastnosti je Ogún velmi vážený i obávaný zároveň. 
Představuje válku a všechna neštěstí, která působí nehody, tragédie a násilí. Je 
symbolem bolesti a hrůzy. Jeho následovníci se snaží si jej naklonit právě pro- 
to, aby je před těmito věcmi ochránil. Pod jeho vládu spadají všechny násilné 
zločiny, při nichž je použita jakákoliv kovová zbraň. Zároveň je zodpovědný 
za vlaková neštěstí a automobilové nehody, při nichž je prolita krev. Své oblí- 
bence chrání před zločiny i nehodami. Proto je v Africe považován za patrona 
řidičů a cestovatelů, ovšem ochraňuje také vězně. Může pomoci s hledáním 

 
58 Ócha'ni Lele: Sacrificial Ceremonies of Santería: A Complete Guide to the Rituals and Practices. Destiny 

Books, Rochester 2012, s. 35 a 36. 
59 Barnet, Miguel: La Regla de Ocha. The Religious Systém of Santería. In: Olmos, Margarite Fernandez, 
Paravisini-Gerbert, Lizabeth: Sacred Possessions: Vodou, Santerfa, Obeah, and the Caribbean. Rutgers 

University Press, New Jersey 1997, s. 90. 
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zaměstnání, pokud se lidé nevyhýbají práci. 

  

Ogún 
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Vývoj v Novém světě 

Jeho vlastnosti v Novém světě jsou podobné jako v Africe. Je duchem že- 
leza a náleží mu také veškeré minerální bohatství ukryté v hlubinách země. 
S neštěstími a tragédiemi začal být pravděpodobně spojován kvůli své spoji- 
tosti se železem, které je nejen užitečným nástrojem, ale odedávna se používá 
k výrobě smrtících zbraní. 

Ogúnova síla se vyvíjela pomalu v průběhu staletí, stejně jako technologie 
a civilizace, pro jejichž vývoj bylo zpracování železa důležité, a proto je s nimi 
Ogún rovněž spojován. Je přítomný v každém městě, protože technologie je 
základem civilizace. 

Říká se, že Ogún nikdy nespí, a je to pravda. Je jediným orišou pracujícím 
bez ustání či odpočinku. Pracuje každou vteřinu každého dne po celý rok. 

Obětování 

Jednou z jeho nejdůležitějších funkcí v santeríi je obětování. Ogún pro svou 
násilnou povahu představuje samotný akt zabití zvířete, ale díky svému spojení 
se železem je také čepelí obětního nože. Ačkoli Eleguá musí být vždy uctěn 
jako první, když je obětováno zvíře, Ogún pije první kapky krve dotýkající se 
obětního nože ještě předtím, než dopadnou na posvátné kameny otan. Proto 

také santerové při rituální porážce zvířat říkají „Ogún  choro  choro“  
neboli „Ogún pozře tuto obětinu“. Ogún je s obětováním spojen i v 
případech, kdy jsou zvířata zabita bez použití nože, neboť je odpovědný za 
všechny násilné činy. 

Iniciace 

V Novém světě je Ogún považován za skvělého válečníka a společně s dal- 
šími bojovníky, Eleguou, Očosim a Ozunem, je předáván v rámci zasvěcova- 
cího obřadu předání válečníků. 

Jestliže se Ogúnův syn či dcera rozhodnou projít hlavním zasvěcovacím 
obřadem karioča a nechat se korunovat tímto orišou, bývá to velice dlouhá 
a komplikovaná ceremonie. 

Charakteristika 

Má podobu svalnatého a pohledného muže oblečeného v zelenočerné tunice 
a sukni z palmových listů zvané mariwó. Nosí veliký slamák a u boku se mu 
houpe mačeta. Neustále jej doprovází černý pes. Má násilnou povahu, ovšem 
je poctivý a velice tvrdě pracuje. 

Jako nehmotná síla představuje těžkou, vytrvalou a poctivou práci a úsilí. 
Je také symbolem násilí, brutální síly či syrové energie. 

I přes všechny negativní věci, s nimiž je Ogún spojován, není sám o sobě 
zlovolným orišou. Santerové věří, že zlo se rodí v našich myslích a neštěstí či 
tragédie jsou pouze jeho hmotnými projevy. Za neštěstí, tragédie a krveprolití 
si tedy mohou lidé sami. Ogún je pouze archetypickým obrazem násilí prame- 
nícího z lidské slabosti a neschopnosti sebekontroly. 60 

Jeho archetyp zosobňují lidi násilnické povahy, kteří jsou vždy připravení 

 
60 González-Wippler, Migene: Santería: the Religion: Faith, Rites, Magic. Llewellyn Publications, Saint 

Paul 2002, s. 45. 
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začít hádku nebo boj, a také lidi řídící se svými nejnižšími pudy a instinkty. 
V kladných aspektech je obrazem tvrdě pracujících lidí, workoholiků, kteří 
pracují tak moc, jak jen mohou. Je patronem chirurgů, inženýrů, policistů, 
farmářů a vojáků. 

Dnes je Ogún na Kubě spojován s cestováním a dopravou. Krom toho je 
také synkretizován se svatým Petrem. Oběma těmito vlastnostmi může připo- 
mínat spíše Papa Legbu z haitského vúdú než jeho haitský protějšek Ogouna. 
Při přenášení kultů jednotlivých božstev z Afriky na jednotlivé karibské ost- 
rovy pravděpodobně došlo k záměně některých jejich původních kompetencí. 

Vztah k ostatním orišům 

Ogúnovými rodiči jsou orišové Obatalá a Jemmu. Od dob, co Ogún svou 
matku znásilnil, s nimi však nemá příliš dobré vztahy. 

Jeho bratry jsou Eleguá a Očosi. Jak již bylo řečeno, ještě společně s ori- 
šou Ozunem jsou tito orišové předáváni v rámci iniciačního obřadu předání 
bojovníků. Věrným přítelem je Ogúnovi jeden z méně známých aspektů 
oriši Eleguy jménem Ešu Oggüanilebbe. Říká se o něm, že způsobuje 
automobilové nehody a vykolejení vlaků, aby se Ogún mohl nasytit z takto 
prolité krve. 

Od jedné epizody v lese, o níž bude pojednáno níže, Ogún beznadějně 
miluje bohyni Ošún. Ta však jeho lásku neopětuje. O jeho přízeň velmi stojí 
její sestra Jemandža, na kterou však Ogún kvůli její sestře Ošún stěží alespoň 
pohlédne. 

Při sestupu orišů na zem to byl prý právě Ogún, kdo jim proklesťoval cestu 
svojí mačetou. Tento příběh se váže na pověst o stvoření světa a sestup orišů 
z nebes, ovšem symbolicky se může vázat také k posedlosti a k tomu, že Ogún 
usnadňuje orišům cestu k osedlání jejich koní. 

Atributy 

Ogúnovým nejznámějším posvátným předmětem i znakem zároveň je nůž 
používaný k obětování zvířat v santeríi. Je spojen se všemi železnými zbraně- 
mi a nástroji. Má sedm oblíbených pracovních nástrojů, jimiž jsou: hrábě, rýč, 
šídlo či jehla, krumpáč, kladivo, pila a motyka. Někdy jsou k těmto věcem při- 
dávány tři velké hřeby používané na železničních tratích. Jeho dalšími atributy 
jsou dláto, nůž, kovadlina, mačeta a další železné předměty. Na jeho oltářích 
bývá slaměný klobouk, sukně z palmových listů, figurka psa, osmnáct mušlí 
kauri, černý kámen, řetězy, podkovy, magnety a železné piliny. Jeho náhrdel- 
ník se skládá z černých a zelených korálků. 

U Jorubů i v santeríi jsou mu zasvěceni psi. 
Ogún žije, jí i pracuje společně s Očosim. Jejich nástroje jsou přechovávány 

pohromadě uvnitř stejného železného kotlíku, takže vedle železných replik 
pracovního nářadí, jako jsou mačety, rýče, hroty, pohrabáče, hřebíky, kladív- 
ka, pilky a nože, je vždy umístěn také Očosiho luk a šíp. Jestliže jeden z nich 
obdrží obětinu, dělí se o ni vždy i s tím druhým. 

Ogúnovy oltáře se většinou nacházejí pod otevřenou oblohou, u kořenů po- 
svátných stromů, poblíž kováren nebo u řek. Čelem k řece jsou jeho oltáře bu- 
dovány proto, že Ogún miluje Ošún, paní sladkých vod, a chce jí být nablízku. 

Říká se, že Ogún sídlí v horách nebo v lesích. Ve skutečnosti platí oboje 
v závislosti na tom, o který Ogúnův aspekt se jedná. Pokud jde o les, Ogún 
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v něm pouze nežije. Ogún je les sám. Santerové věří, že když si chce člověk 

odnést z lesa jakoukoli rostlinu, musí nejprve požádat o svolení Ogúna a za- 
platit mu několika drobnými mincemi. 

Jeho barvami jsou nyní černá a zelená, ačkoli dříve to bývala červená, barva 
krve. Podle jedné legendy Ogún o tuto barvu kdysi přišel při sázce s Čangem. 

Náleží mu každé úterý a středa a také 4. den každého měsíce. 
Jeho čísly jsou 3 a 7. 

Obětiny 

Jsou mu obětovány malé pytlíčky soli, kolové ořechy, bílé fazole, palmový 
olej a palmové víno. Jeho obětními zvířaty jsou perličky, holubice, kohouti, 
hutie, psi, kozlové a želvy. Jeho nejoblíbenějšími pokrmy jsou opečené sladké 
brambory, opečená kukuřice, uzená ryba a sedm banánů nebo sušenek poka- 
paných palmovým olejem. Rád dostává také doutníky, rum, opravdové zbraně, 
atrapy i dětské zbraně, autíčka a letadýlka. 

Mýty 

Ogún, král města Iré 

Podle původně jorubské legendy, která se neshoduje se santeríí, kde je Ogún 
Obatalovým synem, byl Ogún synem oriši Oddudúa. Jeho otec mu pomohl 

vyhrát mnoho bitev a porazit množství nepřátel, včetně Obataly. Za jeho četné 
hrdinské skutky mu Oddudúa daroval město Iré, kde Ogún začal vládnout jako 
král a byl nazýván Ogún Oniré neboli Ogún, král města Iré. Současná krá- 
lovská dynastie města stále odvozuje svůj původ od Ogúna a mezi dnešními 
Joruby existuje množství rodin s příjmením Ogún. 

Jak Ogún pomohl orišům sestoupit z nebes 

Ogún byl jedním z prvních stvořených orišů. Když Obatalá stvořil svět, 
orišové toužili sestoupit z nebes a podívat se na nově stvořenou zemi. Avšak 
nemohli projít skrze husté houští, které jim bránilo v cestě. Ogún jim prosekal 
cestu svou mačetou a umožnil tak sestup orišů z nebe na zem. Na památku 
této události je Ogún vzýván, kdykoliv je potřeba pročistit cestu nebo odstranit 
překážky. 

Jak Ogún odešel do lesa 

Podle z mytických vyprávění patákí byl jednoho dne tak znechucen lid- 

skými způsoby, že opustil svou kovárnu a odešel hluboko do lesů. Bez jeho 
mimořádných schopností a znalosti zpracování kovů však dříve vyspělá lidská 
civilizace začala upadat. Dokonce i Olofi začal být znepokojený a požádal 
oriše, aby se pokusili přimět Ogúna k návratu do civilizace a k lidem. Všichni 

orišové postupně jeden za druhým přicházeli do lesů a pokoušeli se přemluvit 

Ogúna, aby se vrátil do lidského světa, avšak žádný z nich neuspěl. Nakonec 
se o to rozhodla pokusit bohyně lásky Ošún. Vešla do lesa oděná pouze do pěti 
žlutých šátků, které měla uvázané okolo pasu, a s tykví naplněnou medem 
houpající se jí u boků. Na rozdíl od ostatních orišů se s Ogúnem vůbec nepo- 

koušela mluvit a přemlouvat jej. Místo toho tiše čekala, dokud jej neuviděla 
skrývat se za stromy. Poté začala tančit a zpívat. Při tanci k sobě svázala všech 
pět šátků a vytvořila tak hedvábný provaz. Ogún byl jejím počínáním tak fas- 
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cinován a tak okouzlen její nadpozemskou krásou, že se pomalu vyplížil ze 
svého úkrytu. Ošún si jej však stále nevšímala a pokračovala v tanci. Když 
Ogún viděl, že se jej Ošún nesnaží přemlouvat nebo se k němu dokonce 
přiblížit, sám k ní přistoupil o něco blíže. A v té chvíli Ošún, rychlá jako blesk, 
ponořila své prsty do tykve a trochu medu, jež jí na nich ulpěl, rozetřela po 
Ogúnových rtech. Božský kovář med olízl a zůstal stát v naprostém 
ohromení, protože nikdy neokusil nic tak skvělého. Nakonec k Ošún opět 
přistoupil o kousek blíž a ona mu opět pomazala rty medem. Když si 
vychutnával sladkou chuť medu, Ošún mu obtočila svázané šátky kolem pasu 
a jemně ho přitáhla až k sobě. Ogún se nebránil, jsa zcela uchvácen její 
krásou, tancem, zpěvem i medem. Ošún Ogúna dál střídavě krmila medem a 
tančila mu, až se jí podařilo vylákat jej ven z lesa. Tak se Ogún a s ním i 
znalost zpracování kovů vrátili k lidem. Od těch dob je Ogún do Ošún 
bláznivě zamilovaný, a ačkoliv je ženatý s její sestrou Jemandžou, je to Ošún, 
po níž zoufale touží. 
Ogún a Čango svedli o lásku bohyně Ošún několik zuřivých bitev. Avšak 
Ošún stejně celou dobu toužila jedině po Čangovi. Je pochopitelné, že bohyně 
lásky si vybrala Čanga představujícího vášeň a touhu místo Ogúna, který je 
symbolem války. 

Ogún a incest 

V jednom dobře známém mýtu se Obatalá ocitl ve svízelné situaci. Povšiml 
si totiž, že jeho syn Ogún se ke své matce chová velice podivně. A co bylo 
horší, jeho choť Jemmu se k jejich společnému synovi také nechovala tak jako 
k jejich ostatním dětem. Obatalovi to nějakou dobu vrtalo hlavou a dlouho si 
nechtěl připustit, že vztah mezi Jemmu a Ogúnem připomíná spíše poměr dvou 
zamilovaných milenců než vztah matky a syna. Obatalá se spoléhal na to, že 
kdyby se dělo cokoliv zlého, očarovaný kohout Osún, jehož měli doma, by jej 
upozornil. Osún však nic podivného neviděl, protože jej Ogún vždycky uspal. 
Avšak Eleguá, jeho další syn, byl smutný a pohublý. 

„Co se děje, Eleguo? Pověz mi, proč jsi tak smutný?“ zeptal se jej jednoho 
odpoledne Obatalá. 

„Baba-mi, bolí mě, že ti to musím říci, ale Ogún s mou matkou a tvou chotí 

dělá strašlivé věci. A navíc dává všechno mé jídlo Osúnovi, aby se najedl  a 
usnul. A přede mnou zamyká dveře do domu, abych nespatřil, co se tam 
děje. Ale já to stejně vím!“ odpověděl Eleguá a pověděl svému otci všechny 
ohavné podrobnosti. 

Toho večera řekl Obatalá Jemmu, že musí na několik dní odejít. Místo toho 
se však skryl nedaleko. Když se vrátil, našel Ogúna a Jemmu v mileneckém 
objetí. Ogún začal hanbou plakat, plakal však také trochu strachy, i když se to 
o tak velkém válečníkovi nehodí prozrazovat. 

„Prosím tě, otče, neproklínej mě. Prokleji se sám – již nikdy nepoznám klid 
nebo mír. Od rána do noci a od noci do rána budu neustále pracovat a předám 
lidstvu tajemství železa.“ A protože Obatalá svého syna i přes tento strašlivý 
čin miloval, nechal jej odejít. 

Když Ogún odešel, Obatalá se obrátil k Jemmu a prohlásil: „Další dítě, které 
poviješ, pohřbím zaživa.“ Za nějakou dobu se narodil malý Čango a Jemmu 
jej ze strachu z Obatalova trestu poslala žít ke své sestře jménem Dadá na vr- 
cholek palmy. Avšak po čase přestala být Jemmu tak opatrná a svého dalšího  
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syna Orúnlu již osudu určenému Obatalou neuchránila. 

 

 

Jemandža 

Jemandža byla prvním stvořeným orišou poté, co byl stvořen svět a veliký 
oheň uhasila mořská voda. Je vládkyní moře a matkou všech orišů. 

Její původní jorubské jméno je Yemònja. Může být rozděleno na čtyři slo- 
va: ye neboli „matka“, mo, což je zkrácená podoba slovo omo neboli „dítě“, 
n neboli „jsem“ nebo „jsi“ a ja, zkrácenou podobu slova eja neboli „ryba“. 
Dalšími slovy, která je ze jména bohyně možné odvodit jsou: mòn, což je 
zkrácená podoba slova òmòn neboli „jejímiž dětmi jsou“. Doslovný překlad 
jejího jména zní „matka, jejímiž dětmi jsou ryby“. Někdy je nazývána také 
jménem Yemònaiye. Etymologie tohoto slova je podobná, skládá se ze slov 
ye a òmòn a ze slova aiyé neboli „svět“. Překlad tohoto jména je tedy „matka, 
jejímiž dětmi je (celý) svět“.61

 

Původní africká podoba 

Jemandžin kult pochází z africké Nigérie, konkrétně z města Abeokuta, kde 
je považována za matku světa. Je zobrazována jako mimořádně krásná matka 
s velkým poprsím. Také je považována za africkou řeku jménem Ogun. 

Vývoj v Novém světě 

V Karibiku se Jemandža stala vládkyní moří, matkou všech orišů a celkově 

jednou z nejoblíbenějších a nejuctívanějších bohyň v celé santeríi. Je symbo- 
lem ženství a je spojována s měsícem. Jakožto matka všech orišů a lunární 

božstvo souvisí s mateřstvím a obracejí se na ni ženy, které chtějí počít. Ovšem 
jako i jiná božstva plodnosti může přinášet také uměleckou inspiraci a pomá- 
hat s dovršením projektů, jejichž duchovním rodičem je člověk. 

Kromě těhotných žen a matek ochraňuje také rybáře a námořníky. Má lé- 
čivou moc a může pomoci s léčením zápalu plic, nemocí ledvin a močového 
ústrojí.  Vládne ženám a všem ženským záležitostem. 

Když někoho posedne, napodobuje taková osoba mořské vlny a velmi rych- 
le krouží okolo místnosti. 

Má několik cest či aspektů. Nejznámějším a současně nejobávanějším    
z nich je Olokun, která je spojována s nesmírností oceánu a se vším, co je 
obsaženo v jeho nezměrných hlubinách. 

Olokun 

Bývá zobrazována jako překrásná mořská panna, jindy jako oboupohlavní 
bytost. Je spojována se dnem oceánů. Podle pověstí se na počátku času její 
vodní království rozkládalo po celém světě. Avšak Obatalovi se znelíbilo vidět 
růst pouze podmořský život a stvořil zemi. 

Olokun je jedním z nejmocnějších orišů. Zasvěcení do jejích tajemství dává 
člověku obrovskou životní stabilitu a kontrolu nad vlastním životem. Je velmi 

 
61 Ócha'ni Lele: Sacrificial Ceremonies of Santería: A Complete Guide to the Rituals and Practices. Destiny 

Books, Rochester 2012, s. 41 a 42. 
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citlivá a nesmí být uražena, protože její tresty jsou rychlé a hrozivé. Obávají 
se jí i babalawové, což dokazuje historka o novoroční věštbě v kapitole o di- 

vinaci. 
Její sopera je modrá nebo bílá. Je s ní spojován obraz, kde žena drží v jedné 

ruce hada a ve druhé masku. Uvnitř sopery jsou také malá zpodobení slunce 
a měsíce, symbolizující, že Jemandža Olokun je královnou světa. 

Olokun je často popisována zcela odděleně od ostatních Jemandžiných cest, 
které jsou uvedeny níže. 

Iniciace 

Její iniciace je jednou z nejnákladnějších. Je tomu tak pravděpodobně proto, 
že mořská božstva jsou ve většině náboženských systémů považována za jed- 
na z nejbohatších. Nejen že mají množství jídla, ale také jim patří všechny 
poklady pod mořskou hladinou, včetně potopených lodí. 

Ve svém aspektu jménem Olokun reprezentujícím mořské hlubiny není 
vkládána do hlavy, protože se má za to, že člověk není schopen pojmout ne- 
smírnost oceánu. Je možné obdržet zasvěcení do jejích mystérií, ale ne pro- 
střednictvím hlavního iniciačního obřadu karioča. 

Charakteristika 

Je krásnou, úchvatnou a majestátní ženou s plnými tvary. Je zahalená 
mořskými vlnami a mořská pěna je její krajkou. Zdobí se perlami a mušlemi 
a vším bohatstvím oceánů. V jedné ruce drží stříbrnou masku a ve druhé hada 
jako dvojí symbol své moudrosti i sexuality. Na oslavách s bubnováním bývá 
oblečena v modrých a bílých bavlněných šatech zdobených stužkami a bílou 
krajkou. Vždy má velmi širokou sukni, aby mohla při tanci napodobovat po- 
hyb mořských vln. Svým dětem se často zjevuje v podobě delfína, ryby, sítě, 
loďky či mořského koníka. 

Jako nehmotná síla vládne oceánům a je nadpozemskou matkou. Stvořila 
všechen život a také všechnu potravu na světě. S její pomocí je možné coko- 
liv. Bez ní by existovala pouze smrt a ničení. Zatímco Obatalá zasel život, 
právě skrze Jemandžu semínko vyklíčilo a projevilo se v množství živoucích 
bytostí.  

Její archetyp zosobňují silní, přísní a svéhlaví lidé. Bývají vážní a mateřští 
(i muži), ochranitelští zvláště vůči mladším osobám a jsou to rodinné typy. 
Dokážou prominout urážku, ale nikdy na ni nezapomenou. Mají zálibu v lu- 
xusních a kvalitních věcech a mají vyvinutý smysl pro společenské vrstvy. 
V horším případě mohou být arogantní a zbrklí. 

Vztah k ostatním orišům 

Je matkou všech orišů až na Obatalu, jehož stvořil přímo Olofi. S láskou 

a péčí vychovala obě dvojčata Ibedži, ačkoli nešlo o její vlastní děti. Údajně vy- 
chovala také Čanga, ačkoli santerové se přou o to, zda byl Čango jejím vlastním 
synem, anebo synem Obataly, který byl na vychování poslán právě k Jemandže. 

Podle mýtů byla Jemandža provdána hned za několik orišů. Jejími hlavními 
manželi byli Orúnla a Ogún, avšak milostné pletky měla i s mnoha dalšími oriši. 

Její sestrou je bohyně lásky Ošún, s níž má velice silné pouto. Říká se, že 
Ošún vždy přijde k Jemandže, jako řeka doputuje k moři. Santerové říkají, že  
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právě Jemandža je zdrojem Ošúnina bohatství, neboť vládkyně moří má pro 
svou mladší sestru slabost a dává jí všechno, oč ji požádá. Podle některých 
pověstí Jemandža dokonce vychovávala Ošúniny děti, protože sama Ošún byla 
příliš zaneprázdněna svými milostnými aférkami. 

Atributy 

Uvnitř její sopery se nachází malá siréna symbolizující její nadzemskou 

krásu, slunce symbolizující její moc, měsíc, symbolizující její ženské kvality, 
půlměsíc symbolizující její radost a moudrost, pár vesel symbolizujících dobro 
a zlo v lidech, kormidlo symbolizující její schopnost řídit lidstvo správným 
směrem, a had symbolizující její moudrost a sexualitu. Všechny tyto věci jsou 
z olova, které jediné v mořské vodě nerezne. Je tam taky osmnáct mušlí kauri 
a sedm hladkých černých kamenů otan, které musejí pocházet z mořského 

dna. V závislosti na tom, o který z jejích aspektů se jedná, tam může být také 
sedm stříbrných vzájemně propletených náramků, kotva, záchranný kruh, loď, 
hvězda, stříbrný klíč (též olověný, cínový nebo ocelový) a sedmero prstenů. 
Samotná sopera je modrá a má na sobě bílé či modré vzory. 

Vlastní také iruke zdobenou bílými a modrými korálky, zlatý vějíř zdobený 
perlami a mušlemi a stříbrný zvonek, jenž se používá k získání její pozornosti 
a přivolání bohyně na zem při obřadech. Tyto předměty jsou umístěny na jejím 
oltáři a často bývají zdobeny malými rybkami, kachnami, rybářskými sítěmi, 
mořskými koníky a mušlemi. 

Její náhrdelník je vyroben ze sedmi bílých nebo průhledných korálků a ze 
sedmi modrých. Barvy náhrdelníku se mohou lišit podle cesty, kterou má za- 
stupovat. Jelikož existuje možnost, že Jemandža má milostný vztah s Čangem, 
nikdy nelze dát náhrdelníky těchto orišů vedle sebe. Vždy mezi nimi musí být 
navíc Obatalův náhrdelník se svým uklidňujícím vlivem. 

Její barvou je modrá a bílá. Náleží jí sobota. Jejím číslem je sedm a 
násobky sedmi. Sedmička je spojována se stvořením a měsíčním cyklem, 
protože měsíc se mění každých sedm dní. 

Obětiny 

Obětují se jí berani, slepice, kohouti, holubi, kačeři a kachny, perličky, pa- 
poušci, želvy a samozřejmě také ryby. Má ráda vodní melouny, ananas, papáju, 
jablka, banány, hrušky a hrozny. Jejími nejoblíbenějšími pokrmy jsou kokoso- 
vé kuličky pokapané sirupem z cukrové třtiny, kterých musí být přesně sedm, 
smažené banány na modrobílém talíři smíchané se smaženými vepřovými 
kůžičkami. Když je rozzlobená, santerové ji usmiřují pomocí salátu, řeřichy, 

čekanky a mořských řas. 

Mýty 

Jemandža a zrození orišů 

Na počátku světa neměla Jemandža nikoho, koho by mohla pojmout za 
manžela. Nakonec se provdala za méně známého orišu jménem Agallu. Z 

jejich manželství vzešel syn jménem Orungan. Láska matky a syna byla na- 
tolik veliká, že se začalo šeptat o jejich milostném poměru. Když se Jemandža 
tyto klevety doslechla, styděla se natolik, že od své rodiny utekla. Utíkala tak 
dlouho, až vyčerpáním padla tváří k zemi. A poté se stalo něco zvláštního. 
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Kolem jejího těla se začala tvořit jezírka, laguny a řeky. Její břicho se začalo 
nadouvat, až si Jemandža myslela, že se rozdělí vedví. Místo toho však porodi- 
la oriše. 

V jiné verzi tohoto mýtu svět stvořil Olodumare společně s Obatalou. Jem- 
mu se pak spojila s věšteckými znaky odu a otěhotněla. Šla na vrchol vysokého 
kopce, kde strávila devět měsíců, až začala rodit. Z jejího těla se vyvalily vody, 
z nichž se staly africké řeky a laguny, a každý oriša získal jednu z těchto řek. 
Spojení vody a země stvořilo Ozaina a byliny. 

V další legendě africká Jemandža  bojovala  se  svým  synem  Očosim na 
Ogúnově území. Avšak protože Jemandža své děti miluje, byla ze svých 
hádek a soubojů se synem tak smutná, že začala plakat. Její slzy pak stvořily 
řeku Niger. 

Jemandža a její láska k Čangovi 

Jednou z Jemandžiných největších lásek byl její nevlastní syn Čango, které- 
ho odmalička vychovávala. Když byl Čango dost starý, odešel z domova. Vrátil 
se až po několika letech, během nichž zesílil a zmužněl. Svou nevlastní matku 
však nepoznal a zamiloval se do ní. Stejně tak jej nepoznala ani Jemandža  
a skončili jako milenci. Po nějaké době v sobě milenci poznali nevlastní matku 
a syna a velmi se za to styděli. Nicméně vášeň a touha z jejich vztahu již ne- 
zmizely. Když se Jemandža a Čango setkají na nějakém obřadu v tělech svých 
dětí, navzájem se rituálně zdraví velice dvojznačným způsobem naznačujícím, 
že je mezi nimi více než pouhá láska mezi matkou a synem. Proto se také 
nedoporučuje nosit dohromady Čangův a Jemandžin náhrdelník. Jak již bylo 
řečeno výše, je důležité mezi ně vždy přidat ještě Obatalu s jeho uklidňujícím 
vlivem, aby mezi Čangem a Jemanždou nevznikaly hádky. 

 

Proč ženy nesmějí věštit 

Jemandža byla ženou Orúnly, božského věštce. Jejich manželství však ne- 
bylo z nejšťastnějších. Jednoho dne se Orúnla vydal na delší procházku. Jak 
procházel krajem, uslyšel klepy o slavné ženské věštkyni pocházející z jeho 
města. Zaskočilo jej to, protože byl ješitný a přirozeně se považoval za nejlep- 
šího věštce široko daleko. Rozhodl se tedy přestrojit, aby jej nikdo nepoznal, 
a vydal se tuto ženu navštívit. Jaké bylo jeho překvapení, když se ptal lidí 
na cestu k věštkyni a oni jej poslali k jeho vlastnímu domu! Když dorazil, 
dům byl plný lidí. Orúnla si s nelibostí povšiml, že jich tam je více, než chodí 
za ním samotným. 

Trpělivě čekal, až přijde na řadu, zaplatil obřadní poplatek derecho za věšt- 

bu a Jemandža mu i přes jeho dokonalé přestrojení řekla: „Jsi můj manžel, 
ale já jsem tu prostě nechtěla zemřít hlady, zatímco jsi byl pryč. A podívej, 
našla jsem ti nové klienty a tento dům je teď proslavený.“ Jemandža jej chtěla 
svými slovy uchlácholit a doufala, že to bude stačit. Snad by to i stačilo, 
avšak Orún- la si všiml, že kromě běžných věšteckých pomůcek Jemandža 
použila i jeho posvátnou destičku ifá. Rozzuřil se a přikázal své ženě, aby 

opustila jeho dům a nikdy se nevracela. Navíc vydal přísný zákaz, aby se již 
nikdy žádná žena ne- opovážila dotknout posvátného věšteckého systému ifá 
určenému pouze jemu a jeho kněžím. Žádná žena totiž nesmí být moudřejší a 
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vědět více než Orúnla. Od těch dob je ženám zakázáno věštit pomocí 
věšteckého řetězu a tabulky ifá. Podle jiné verze příběhu Jemandža 

nevěštila s posvátným orákulem ifá, ale s orákulem diloggún. Orúnlu 

velmi urazilo a rozhněvalo, když zjistil, že jeho žena je ve věštění lepší než 
on sám. Proto Jemandžu zapudil a vymyslel 

posvátné orákulum ifá, s nímž směl pracovat pouze on a jeho kněží. 

Zrození dítěte Otis 

Jemandža se velmi zamilovala do Ogúna. Ten však její city neopětoval, 
protože toužil po její sestře Ošún. Protože Jemandža své sestře plně důvěřova- 
la, šla za ní svěřit se se svou bolestí z neopětované lásky a Ošún ji na oplátku 
přislíbila svou pomoc. Částečně tak učinila z lásky ke své sestře, zčásti také 
proto, že o neodbytného Ogúna neměla zájem a jeho dvoření již několikrát 
překazilo schůzku s její jedinou pravou láskou Čangem. 

Ošún se nejprve vydala navštívit Ogúna. Vyznala mu svou lásku a na důkaz 
svých vřelých citů mu darovala láhev rumu. Pak jej požádala, aby ji v noci při- 
šel navštívit do jejího domu. Když se vrátila domů, pověděla Jemandže, že se 
její veliké přání splní a bude moci strávit noc s Ogúnem. Prostě si jenom v noci 
musí lehnout do postele své sestry a nechat zhasnuté světlo. Po setmění dorazil 
Ogún opilý rumem, který mu Ošún darovala. Ošún, stojící schovaná za dveř- 
mi, na něj zavolala a pověděla mu, že na něj čeká ve své posteli, ať jde dál. 
Potom se Ogún pomiloval s Jemandžou, aniž by cokoliv tušil. Z jejich spojení 
vzniklo dítě, které Jemandža pojmenovala Otis, neboť oti je výraz pro „rum“. 

 

Ošún 

Vládne všemu, co činí život hodným žití, jako láska, manželství, děti, pení- 
ze a rozkoš. Je paní sladkých vod. Byla posledním stvořeným orišou. 

Původní jorubská podoba jejího jména je Ósun. Ó může podle výslovnos- 
ti znamenat „ona“ a sun „brát si kousek po kousku“ nebo také „soustředě- 
ně“ či „tiše“. Protože Ošún je orišou vládoucím lásce, dají se tyto výklady 
jejího jména považovat za popis lásky, která přichází postupně a často ne- 
pozorována. Podle výslovnosti to může být také ósùn, což je označení pro 
santalové dřevo. Červený prášek ze santalového dřeva prý Ošún používa- 
la, aby byla ještě krásnější.62 Její africké jméno Yalodde, někdy též Iyalode, 
je největší poctou, jakou může žena v Africe dostat, znamená totiž „matka 
národů“. 

Původní africká podoba 

V Africe je Ošún symbolem sladkých a říčních vod, bez nichž by byl život 
na Zemi nemožný, a je bohyní stejnojmenné řeky v regionu Oshogbo v Nigérii. 
Ačkoli je uctívána v mnoha částech původního jorubského území, její kult 
je nejvýznamnější právě v tomto městě, jehož jméno pochází ze spojení slov 
Ošún a Ogbo. Říká se, že Ošún dříve žila v jeskyni, která na severu Nigérie 
stále existuje. V Africe je jejím poslem krokodýl. Její stoupenci na její počest 

 
62 Ócha'ni Lele: Sacrificial Ceremonies of Santería: A Complete Guide to the Rituals and Practices. Destiny 

Books, Rochester 2012, s. 40 a 41. 
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nosí náhrdelník z jantarových korálků a přinášejí jí obětiny ke stejnojmenné 
řece a na oplátku žádají o pomoc se svými problémy a trápením. 

Vývoj v Novém světě 

Na Kubě a v Portoriku je Ošún velmi krásná bohyně, která zná všechna ta- 
jemství svodů a milostného aktu. Je bohyní lásky a štěstí. Její sestra Jemandža 
jí darovala bohatství sladkých vod, které se staly jejím domovem, a Ošún je 
od té doby paní sladkých vod a všech řek. Je ochránkyní milenců a plodnosti 
a symbolem všech ženských záležitostí. 

Náleží jí zlato a všechno bohatství, které může dát těm, kdož se jí zalíbí. 
Když jsou potřeba peníze, přinášejí se jí obětiny, aby je Ošún jako paní zlata 
pomohla sehnat. Ten, kdo ji uctívá a má s ní dobré vztahy, nebude nikdy chudý. 
Kromě bohatství je také bohyní umění a hudby. 

Říká se, že právě Ošún drží klíče k tajemstvím santeríi. Bez jejího svolení 
nikdo nezíská poznání a posvátná řeka života jej neodnese až k Olodumaremu. 

Je jí zasvěcena oblast břicha a ženy toužící po dětech jí přinášejí obětiny, 
aby snáze otěhotněly. Jsou s ní spojeny genitálie a krvácení, stejně jako one- 
mocnění krve a jater. 

Dlouho jí trvá, než se rozzlobí, ale když ji někdo urazí, je nejnebezpečnějším 
z orišů a je velice těžké si ji usmířit. Když je rozzlobená, sarkasticky se směje 
takovým způsobem, že lidem tuhne krev v žilách. Naopak když je dojatá, 
potichu pláče. Santerové dobře vědí, že tento pláč znamená, že Ošún 
vyhoví jakékoliv jejich prosbě či žádosti. 

Iniciace 

Lidé jsou do jejích tajemství zasvěcovaní během hlavního iniciačního ob- 
řadu karioča. 

Charakteristika 

Má podobu překrásné mulatky s kůží barvy mědi a dlouhými vlasy ozdo- 
benými hřebínkem ze želvoviny. Obléká se do zlaté a žluté a nosí množství 
náramků a řetízků na rukou i na kotnících. Její šaty jsou posety maličkými 
zrcátky, perličkami, zlatými zvonečky a mušlemi kauri. U pasu má zavěše- 
nou malou kalabasu naplněnou medem, jež symbolizuje její sexualitu. Když 

někoho posedne během obřadu, je taková osoba oblečena do bílých a žlutých 
bavlněných šatů se širokou sukní ozdobenou krajkou a mnoha volány. 

Jako nehmotná síla Ošún představuje lásku a sexualitu. Miluje smích, hud- 
bu, umění a všechny lidské rozkoše. Představuje radost ze života a všechno, 
pro co stojí za to žít. Její vliv je jemný a milující. Učí lidstvo, že největším 
tajemstvím života je láska. 

Její archetyp zosobňují okouzlující a příjemní lidé milující hudbu, tanec a 
umění. Mívají slabost pro všemožná potěšení, jsou velmi smyslní, ale sou- 
časně si dobře hlídají, co si o nich druzí myslí, protože jim na tom velmi záleží. 
Milují šperky a hezké oblečení, drahé parfémy a kvalitní vína. Jsou tvrdohlaví 
a zaměření na šplhání po společenském žebříčku směrem vzhůru. Mohou být 
také záletní a marniví. 

Vztah k ostatním orišům 
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Nejprve žila s Ajagunou, avšak opustila jej, protože s oblibou jedl hlemýždě  

  

Ošún  
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a Ošún to připadalo odporné. Od té doby její vlastní děti nesmějí hlemýždě 
jíst. Jejími milenci byli také orišové Osain, Čango, Šakuana, Orúnla, Aganjú, 

Oriša Oko, Odúa, Inle, Ogún, Očosi a Babalú Ajé. Pletky s ní neměl pouze její 
otec Obatalá a Eleguá, který díky své prohnanosti odolal i jejím svodům a stal 
se tak jejím důvěrníkem. A protože Ošún má množství milenců, dozvídá se 
od ní Eleguá množství zajímavých věcí. 

Je sestrou bohyně Jemandži, paní moří, s níž má velmi silný a láskyplný 
vztah. 

S Ošún jsou spřízněni i další méně známí orišové. Jsou to Oriša Ajé, Iddeu 
a Oba Nyne. 

Atributy 

Jejími atributy jsou vějíře, kánoe, zrcadla a malá zrcátka, hřebínky ze žel- 
voviny, skořice, zlato, měď, šperky, korálové útesy, zlaté náramky, říční vody, 
jezera, prameny, studny, paví pera a mušle. K jejím tajným symbolům patří 
med. 

Její sopera je různobarevná, převažující barvou je žlutá. Obvykle je plná 

říční vody, v níž sídlí její síla. Nachází se v ní také pět posvátných kamenů 
otan, pocházejících z řeky, osmnáct mušlí kauri, dvě vesla a na nádobě je 

umístěno pět zlatých náramků. Dále může být uvnitř půlměsíc, hvězda, slun- 
ce, pět zvonečků, dvě vesla a pět kopí. V případě některých jejích aspektů je 
porcelánová sopera nahrazována hliněnou. 
Její náhrdelník eleke se liší v závislosti na tom, o který aspekt Ošún se jedná. 

Nejčastější je náhrdelník s bílými a žlutými korálky střídajícími se po jednom 
nebo po pěti. Její další aspekty mají náhrdelník zelený, červený nebo korálový. 

Během obřadů je na zem volána pomocí zlatého zvonečku agogó. Může mít 
také zlatou korunu. 

Náleží jí sobota. 
Její barvou je žlutá a akvamarínová. 
Jejím číslem je pětka, která je spojována s láskou a manželstvím. 

Obětiny 

Její oblíbené jídlo je omeleta s malinkými krevetami, najemno nakrájenou 
cibulí a řeřichou, na Kubě známé jako ochinchín. Miluje medové koláče, po- 

meranče, melouny a všechno žluté ovoce, salát, žlutou rýži, mandle, špenát, 
petržel, sladké brambory, měkkýše (kromě šneků) a kukuřičnou mouku s pal- 
movým olejem. Ráda pije kvalitní vína a šampaňské. Obětují se jí slepice, holu- 
bice, křepelky, perličky, želvy, kachny, pávi, kanárci, krokodýli a příležitostně 
též vykleštění kozli. Ovšem ne všechna tato zvířata jsou jí skutečně obětována. 

Zvláštní význam pro ni mají dýně, které jsou jí zasvěceny, a med, který je 
jejím tajným symbolem. Nedávné výzkumy prokázaly, že složení medu je až 
na cukr stejné jako složení ženského vaginálního sekretu. Dýně jsou často 
využívány v milostné magii a této bohyni jsou nabízeny plněné právě medem. 

Její nepřátelé ji kdysi chtěli zabít otráveným medem. Od té doby musí být 
med, který je jí obětován, vždy nejprve ochutnán. V opačném případě pro ni 
nabízený med představuje obrovskou urážku. 
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Mýty 

Jak Ošún získala své jméno 

Ošún byla poslední ze stvořených orišů a říká se, že když sestoupila na zemi, 
neměla žádné jméno. Jednoho dne šla společně s Obatalou plavat do řeky. Teh- 
dy země vydala zvuk podobný hlubokému „O“ a současně se do řeky skutálel 
balvan, což znělo jako „šun“. Tehdy se bohyně rozesmála a řekla, že její jméno 
bude Ošún. 

Důležitost Ošún 

Když Olofi Obatalovým prostřednictvím stvořil svět, nebesa a země spo- 
lu komunikovaly díky vysokým stromům seiba. Avšak člověk zradil Olofiho 
důvěru a oddělil nebesa od země a lidské záležitosti od božských. Nicméně 
bohové nevěděli, jak sít nebo obdělávat půdu, a začali umírat hladem. Když 
to Ošún uviděla, proměnila se v supa a donesla do nebes košík plný chleba 
a černých fazolí. Nalezla tam Olofiho, jak umírá hlady, a nakrmila jej. Olofi 
jí byl velmi vděčný a zeptal se, co žádá na oplátku za svou laskavost. A Ošún 
se začala přimlouvat za lidstvo, které oddělením od nebes také trpělo. Olofi 
jí však řekl, že pro ty, kteří jej podvedli, nemůže již nic udělat. Avšak poradil 
jí, že na půli cesty dolů z nebes najde někoho, kdo jí pomůže. A vskutku, 
když byla Ošún na půli cesty, potkala farmáře jménem Oriša Oko, od něhož 
si vzala tolik jídla, kolik unesla. Dole na zemi pak nasytila své lidi a ti ji za to 
korunovali královnou. 

Jak se Ošún rozhodla doprovázet své děti na strastiplné cestě 

Bohyně lásky byla velice smutná, když viděla, jak jsou její děti násilím od- 
váděny ze svých domovů a brány do nové neznámé země. Zaslechla, že se prý 
jmenuje Kuba. Proto Ošún navštívila svou sestru Jemandžu, aby ji požádala 
o radu. Když dorazila za Jemandžou a pověděla jí o svém trápení, její sestra 
jí odpověděla: „Musí to tak být, Ošún. Naše děti takto rozšíří zvěsti o našich 
zázracích po celém světě a jednou nás opět budou uctívat miliony lidí.“ 

Avšak Ošún vize lepší budoucnosti příliš neutěšila. Přála si být se svými 
dětmi v přítomném okamžiku, doprovázet je a pomáhat jim na jejich strastipl- 
né cestě do nového světa. Proto požádala Jemandžu, která obeplula celý svět, 
aby jí Kubu popsala. Jemandža to ráda udělala: „Je to tam podobné jako u nás 
doma. Horké dny, dlouhé noci, klidné řeky, hodně rostlin. Avšak každý tam 
není černý tak jako my u nás. Je tam také mnoho bílých lidí.“ 

Ošún se rozhodla připojit se ke svým dětem, aby zmírnila jejich utrpení 
na Kubě, a požádala svou sestru, zda by pro ni nevykonala dvě laskavosti, než 
odejde: „Prosím tě, učiň mé vlasy trochu rovnější a mou pleť světlejší. Ale ať 
nejsou úplně rovné a má pleť ať není zcela světlá, tak jako je pleť bílých lidí. 
Chci, aby se ve mně poznávali všichni obyvatelé Kuby. Všichni se stanou 
mými dětmi.“ Její přání bylo splněno a od těch dob je Ošún milovanou pat- 
ronkou a ochránkyní Kuby. 
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Ošún a Čango 

Ošún měla nespočet milostných aférek s ostatními oriši, nicméně největší 

láskou jejího života zůstává Čango. Podle jedné z pověstí Čanga poprvé spat- 
řila na jednom obřadu, a jakmile se tak stalo, bláznivě se do něho zamilovala. 
Avšak protože byl Čango příliš zaneprázdněn tancem, jídlem a hraním na bub- 
ny, nevěnoval jí žádnou pozornost. Ošún na něj tedy zkusila stejný trik, jaký 
již dříve zafungoval na Ogúna. Sáhla do své tykve naplněné medem, která 
byla vždy poblíž jejích boků, a rychle rozetřela trochu sladké lepkavé tekutiny 
po Čangových rtech. Jako Ogún před ním Čango zareagoval okamžitě a zane- 
dlouho již s Ošún tančil. Do konce večera se stali milenci. Výsledkem jejich 
milostného sblížení byla božská dvojčata Ibedži, která Ošún porodila. Čango 
také dovolil Ošún, aby ve svém žlutém náhrdelníku nosila červené korálky. 
Od té doby tvoří vzor jejího náhrdelníku pět žlutých či jantarových korálků 
a jeden červený na Čangovu počest. 

Ošún a její žluté šaty 

Podle některých santerů má příběh lásky mezi Ošún a Čangem ještě pokra- 
čování. Dříve marnivá a trochu sobecká Ošún Čanga opravdu velmi milovala. 
Když ji jednou požádal o trochu peněz, ochotně mu dala všechno své bohat- 
ství. Čango peníze samozřejmě utratil na večírcích a s jinými ženami, Ošún 
to však nevadilo, tak veliká byla její láska. Dokonce jí nevadilo ani to, že jí 
nezbylo dost peněz na nové šaty. Nakonec její opakovaně prané bílé oblečení 
zežloutlo a od té doby je její barvou žlutá. 

Podle jiné verze tohoto příběhu se Ošún jako chudá již narodila a měla 
pouze jedny šaty. A protože byla velmi čistotná, často je prala na břehu řeky, 
až tím častým praním zežloutly. Od té doby je spojována se žlutou barvou. 
Jiní vyprávějí, že Ošún byla bohatá, avšak svůj majetek z veliké dobroty srdce 
rozdala hladovějícím, a proto neměla na nové šaty. Podle dalších byla Ošún 
tak pilná při plnění Olodumareho příkazů, až jí dovolil nosit žlutou barvu, což 
byla veliká pocta a odměna, poněvadž všichni ostatní orišové museli sdílet tři 

barvy užívané při iniciačních obřadech – bílou, červenou a modrou. 

Jak Ošún zbohatla 

Ošún při svém úsilí učinit celý svět šťastným přišla o majetek. Poté se za- 
čala živit praním oblečení cizích lidí v řece. Jednoho dne jí zákazník zaplatil 
lesklou mincí, avšak ta jí upadla do vody a proud ji odnesl až do moře. Prosila 
Jemandžu a Olokun, aby jí její poslední peníze vrátily, aby za ně mohla na- 
koupit jídlo pro své děti. 

Když ji bohové spatřili, byli jejím příběhem tak pohnuti, že nechali roze- 
stoupit mořské vody. Jakmile se tak stalo, Ošún spatřila nezměrné bohatství 
na mořském dně. Avšak poctivá a dobrosrdečná Ošún si ze všech pokladů 
mořského dna vzala pouze svou minci, kterou předtím ztratila. Bohové nero- 
zuměli tomu, proč si vzala jenom tu jedinou minci, a řekli: „Za tvou čestnost 
a poctivost ti dáváme část našeho vlastního bohatství. Od tohoto okamžiku ti 
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náleží všechny řeky. Nechť jsou tvým domovem. Avšak nikdy už nerozdávej 
všechno své bohatství druhým.“ 

Jak Ošún vylákala Ogúna z lesa 

Tento mýtus je již uveden v popisu oriši Ogúna. 

 

Další orišové 

V santeríi je kromě výše popsaných sedmi hlavních orišů uctíváno i velké 
množství dalších božstev. Některá jsou známá a populární stejně jako předcho- 
zích sedm. Kulty dalších božstev jsou spíše lokální záležitostí. 

 

Babalú Ajé 

Babalú Ajé je personifikací všech infekčních, venerických a kožních cho- 
rob. Má moc tyto choroby způsobovat i léčit. Zná tajemství smrti a znovuzro- 
zení. Obvykle je zobrazován, jak se snaží zakrýt se slámou, aby nebyly vidět 
jeho jizvy po neštovicích. Jedná se o velmi pokorného orišu. 

Původní africká podoba 

Všeobecně se má za to, že Babalú Ajé pochází z Dahomejského království, 
kde byl znám jako Chankpana či Shonpona.63 V Nigérii ho znali pod 
jménem Obaluaye, které se dá přeložit jako „Král vlastnící zemi“, jako 
Omolu neboli „Syn Pána“ a jako Sonponno, jenž je bohem neštovic a 
nakažlivých nemocí. 

Vývoj v Novém světě 

Přestože Babalú Ajé nepatří k sedmi hlavním orišům, těší se na Kubě obrov- 
ské vážnosti a mimořádné oblibě. Má největší léčivou moc ze všech orišů, ale 
když chce někoho potrestat, stejně snadno na něj může seslat strašlivé nemoci, 
od rakoviny přes mrtvici až k syfilidě či lepře. Bývá také velmi nápomocný 
v záležitostech spojených s financemi. Pytel, který nosí přes rameno, je napl- 
něný kukuřicí, která je symbolem pozemského bohatství, o něž se tento oriša 
ochotně dělí se svými vyznavači. 

Je pánem plodnosti. Vlastní všechna zrna a semena a také každou ženu. 
Říká se o něm, že straní milencům a pomáhá mužům s problémy s potencí 
a ženám zase uděluje dobré rady v záležitostech lásky a zlomeného srdce. 
Lidé mající potíže s nohama na jeho počest nosí malý pár berlí, neboť věří, že 
Babalú Ajé je za to rychle vyléčí. 

Krutě trestá neposlušnost, zvláště tehdy, když se jej člověk nejprve ptá  
na jeho rady a poté se jimi odmítne řídit. Jeho vyznavači provozují sebe- 
mrskačství. Kdykoliv je v domě přítomný nepříjemný nebo ostrý pach, sante- 
rové věří, že Babalú Ajé je nablízku. 

Každý rok 17. prosince jeho vyznavači, oblečení v hadrech jako žebráci, 
pořádají slavnostní procesí procházející Havanou. Někteří chodí o berlích, jiní 

 
63 Olmos, Margarite Fernandez, Paravisini-Gebert, Lizabeth: Creole Religions of the Caribbean: An 

Introduction from Vodou and Santeria to Obeah and Espiritismo. NYU Press, New York 2003, s. 57. 
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se plazí a další táhnou kámen s řetězy. Tyto průvody obvykle tímto nepohodl- 
ným způsobem urazí až několik kilometrů. Jejich pouť je zakončena ve svatyni 
svatého Lazara v osadě Rincón. 

Babalú Ajé s Obatalou jsou jedinými oriši, kteří mohou sestoupit dolů a po- 
sednout jakéhokoliv santera či santeru, bez ohledu na to, zda již byli zasvěceni 
jinému orišovi. 

Iniciace 

Někteří santerové mají za to, že jeho moc je tak obrovská, že nemůže být 

předán do hlavy člověka. Ve skutečnosti může být Babalú Ajé předán během 
obřadu karioča, ovšem je to velmi neobvyklé, protože tento oriša si za své děti 
volí jen velmi málo jedinců. Zároveň se jedná také o jednu z nejnákladnějších 
a nejsložitějších iniciací a samotný kmotr, který zasvěcení vede, před ním 
musí projít důkladnou očistou. To vše přispívá k tomu, že lidé, kteří si přejí být 
zasvěceni, dávají přednost jiným orišům, pokud mají alespoň trochu na výběr. 

Obřad Agwán 

Ochrana tohoto oriši je získávána během velkolepého obřadu Agwán. Ten- 

to obřad je velmi oblíbený, neboť jsou při něm všichni přítomní očištěni sa- 
motným Babalúem. Věří se, že tento druh očisty pomáhá uzdravovat nemoci 
a zažehnává smrt. 

První část obřadu probíhá v oddělené místnosti, do níž nesmějí vstoupit 
nezasvěcení. Jakmile obřad začne, všichni přítomní dostanou náhrdelník z 
ptačince prostředního, který je zasvěcen Babalúovi. Kvůli ochraně musí být 
nošen po celý průběh rituálu. Poté, co skončí tato vnitřní část obřadu, jsou do 
místnosti pozváni i ostatní účastníci. U dveří stojí dvě santery. Jedna má v 

rukou kuře a druhá drží dvě vejce. Osobám vcházejícím dovnitř je nejprve 
přejížděno po celém těle živým kuřetem a poté je mu přes oči přejeto vejci. 
Cílem je rozptýlit zlo a negativní vlivy na těle a v očích. Jakmile jsou všichni 
uvnitř, každý si po těle přejede hrstí plnou zrní, kostiček ovoce, masa, cukru, 
kávy a dalších věcí náležících Babalúovi. Tyto věci jsou naskládány do kruhu 
uprostřed místnosti. Po každé očistě jsou zbytky hozeny na kus pytloviny, 
která je uprostřed kruhu. Mezitím santerové zpívají písně na počest oriši. 
Někteří lidé při tom skučí, jiní dělají rámus řehtačkami, které jsou také 
Babalúovým znakem. Během této fáze obřadu Babalú Ajé často posedá 
přítomné a sám se ujímá jejich očisty, kterou provádí palmovými listy. Po 
obřadu jsou shromážděna všechna zrna, spolu s kousky ovoce a masa, které 
byly použity k očistě, a dány do pytle, který je zavázán nebo zašit a odnesen z 
domu. To také často vykonávají posedlé osoby, protože vynesení pytle ven z 
domu je symbolickým zbavením se všech nemocí. 

Osoba, pro niž byl Agwán pořádán, obdrží hliněnou nádobu se sedmi 
dírami, ve které jsou uložena Babalúova mystéria. Rovněž dostane 
náramek z pytloviny ozdobený mušlemi kauri s červenou podšívkou. 
Používá se pro ochranu a k podpoře zdraví. 64 

 
64 González-Wippler, Migene: Powers of the Orishas: Santeria and the Worship of Saints. Original 

Publications, New York 1992, s. 55 a 56. 
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Charakteristika 

Je jedním z nejstarších orišů, čemuž odpovídá i jeho podoba. Je zobra- 

zován jako vetchý či přímo nemohoucí starý muž s třesoucími se údy. Jeho 
tělo bývá pokryto vřídky a puchýři. Obléká se do krátké tuniky z pytloviny 
a na levém rameni nosí tornu naplněnou pečenou kukuřicí. V jedné ruce drží 
svazek palmových listů a ve druhé hůl, o niž se opírá při chůzi. Santería jej 
spatřuje v každém žebrákovi či bezdomovci a učí, že těmto lidem musí být 
vždy pomoženo tak, jako by byli sám Babalú Ajé. 

Jako nehmotná síla je zosobněním všech epidemií a nemocí, zvláště malo- 
mocenství, vředů i ostatních nemocí kůže, syfilidy, paralýzy a všech dalších 
neduhů. V pozdější době mu byla přiřknuta i vláda nad virem HIV a AIDS. 
Všechny tyto nemoci může pomoci léčit, ale má také moc je vyvolat. Proto je 
symbolem nemoci a smrti, ale i vyléčení a života. 

Jeho archetyp zosobňují lidé se zlámanými nebo chybějícími končetinami, 
bezdomovci a žebráci a vůbec všichni, kdo byli zavrženi či zapomenuti spo- 
lečností. Učí pokoře a soucitu a také smyslu pro společenskou odpovědnost. 
Neustále se snaží apelovat na lidské svědomí a často trestá lhostejnost a samo- 
libost nečekanými a nevysvětlitelnými onemocněními. Říká se, že negativní 
aspekty tohoto oriši představují lidé, kteří si libují v tělesném či duševním 

masochismu, rádi se utápějí ve vlastním zoufalství a vždy vidí pouze černou 
stránku věci. Naopak ti, kteří jsou připraveni obětovat svůj život a pohodlí pro 
dobro ostatních, zosobňují jeho pozitivní aspekty. 

Vztah k ostatním orišům 

Má rád orišu Eleguu, kterému vděčí za mnohé a zcela mu důvěřuje. Ze stej- 
ného důvodu má v oblibě i Orúnlu. Ogúna respektuje za to, jak tvrdě pracuje. 
Vůči ostatním orišům je od dob svého vyhnanství nedůvěřivý a chová se k nim 
s jistou opatrností. 

Atributy 

Jeho tajemství jsou uložena v plochém kastrůlku přikrytém dalším kastrůl- 
kem obráceným dnem vzhůru. Uvnitř jsou dva malí kovoví psi, další dva ze 
dřeva a sedm posvátných kamenů otan a osmnáct mušlí kauri. Vedle něho bývá 

obvykle také kastrůlek pro Eleguu nazývaný afrá a další posvátný předmět 

Ozuna, na jehož vrcholku je pes. K jeho dalším atributům patří berle a svazek 
palmových větviček adžá, jimiž santerové očišťují nemocné a Babalú Ajé je s 

nimi při obřadech vzýván, aby sestoupil na zem. Má několik druhů náhrdelníků, 
ale ten nejběžnější je vyroben z modrých korálků s bílými proužky. Jeho kultovní 
předměty musejí být omývány kokosovým mlékem nebo suchým vínem. Nikdy 
nesmí být omývány vodou, protože tou jej polévali v dobách jeho pohany. Dalšími 
symboly spojenými s tímto orišou jsou tři dohromady svázané větvičky, pár berlí, 

flekatí psi a zvláště ti se žlutými skvrnami, pytlovina zdobená mušlemi kauri a 
mouchy a moskyti. 
Jeho dva věrní psí společníci se jmenují Taewo a Kiande. 
Barvami oriši Babalúa Ajého jsou fialová a žlutá. 
Náleží mu pátek a středa a 17. den každého měsíce. 

Jeho číslem je 13. Jeho význam je „tam, kde se rodí nemoc“. Santerové 
obvykle mohou věštit jen po číslo 12, s třináctkou pracují pouze babalawové. 
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Jindy se za jeho číslo považuje 17. 

Obětiny 

Má rád chléb namočený v olivovém oleji nebo pokapaný medem, palmový 
olej a všechny druhy zrní: rýži, pšenici, kukuřici, fazole, cizrnu, popkorn po- 
krytý palmovým olejem, dále také spálený chléb, opečené kukuřičné klasy, 
zelený kokos, česnek, cibuli, uzenou rybu a hutii. Jsou mu obětovány kozlové, 
kohouti, slepice, holubice a perličky. 

Mýty 

Jak musel Babalú Ajé odejít ze svého domova 

Podle pověstí pochází Babalú Ajé ze země Arara neboli z bývalého králov- 
ství Dahomé. Nějakou dobu tam žil a dařilo se mu docela dobře. Poté musel 
odejít, údajně proto, že nerespektoval starší božstva, která na něj seslala ne- 
štovice jako trest za jeho zpupnost. Jeho tělo se pokrylo vřídky a nebyl na něj 
pěkný pohled. Všichni jej začali odmítat a vyhánět od svých dveří. Zanedlou- ho 
byl Babalú Ajé nejenom nemocný, ale také špinavý a zapáchající. Netrvalo 
dlouho, a ačkoli byl oriša, nikde jej už nerespektovali. Dokonce jej na znamení 

pohrdání polévali vodou. 
Zoufalý Babalú Ajé se odhodlal požádat o pomoc Eleguu. K jeho převeliké 

úlevě si z něho božský šprýmař nedělal legraci a dokonce se od něho ani ne- 
odtahoval kvůli jeho nemoci a zápachu. Už za to mu byl Babalú velmi vděčný. 
Eleguá však udělal více. Vzal Babalúa k Orúnlovi, božskému věštci, aby mu s 
pomocí orákula vyložil budoucnost a poradil mu, co má dělat a kam se má 
vydat. 

Orúnla Babalúovi sdělil, že přestože jím nyní všichni opovrhují, ve vzdále- 
ných zemích jej čeká velikost a úcta. Předtím, než se Babalú Ajé vydá na cestu, 
musí projít očistou pomocí fazolí. Při cestě pak musí mít po boku neustále psa. 
Babalú Ajé si vzal Orúnlovy rady k srdci. Pečlivě se očistil pomocí fazolí a 
Eleguá mu mezitím pomohl sehnat psa, kterého získal od Ogúna. 

Se psem po boku odešel Babalú Ajé do Sajeme, kde se brzy po svém pří- 
chodu stal králem. Krátce po jeho korunovaci se spustil silný déšť, seslaný 
samotným Olofim. Tento déšť, který Babalúa Ajého očistil ode všech nemocí, 
byl odměnou za to, že Babalú uposlechl všechny Orúnlovy rady a naplnil tak 
část svého osudu. Orišové Eleguá a Orúnla zůstali jeho dobrými přáteli a Ba- 

balú Ajé si vždy připomíná, že oni jediní mu byli ochotni pomoci. 

Ojá 

Ojá je strážkyní hřbitovů a je silně spojena se smrtí a mocí předků. Je však 
také vládkyní větru a mocnou válečnicí. 

Ačkoli je v angličtině její jméno psáno jako Oyá, jeho tradiční jorubskou 
podobou je Ojá. Při jeho výslovnosti jako Ojà znamená v překladu „tržiště 
a zboží na něm prodávané“. Samotné o má v jorubštině množství významů, 
od „já budu…“ (budoucí čas) přes „slyším“ či „naslouchám“ až k „dobrá“. 
Ja má rovněž více významů v závislosti na výslovnosti. Jako já je slovesem 
znamenajícím „rozbít“, „řezat“, „trhat“ nebo „násilně rozdělit“. Rovněž může 
znamenat „upustit“. Jà znamená „bojovat“, „přít se“, „válčit“ či „prát se“. Její 
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jemnější stránku představuje Òóya, což je jorubský výraz pro česání vlasů. 
V mnoha pověstech je Ojá popisovaná jako žena se silnými a dlouhými vlasy.65 

Její jméno naznačuje, že je ženou, která velmi dobře slyší všechno, co je 
řečeno, a ví o všem, co se povídá, včetně drbů zaznívajících na trhu. Možné 
vysvětlení je, že zvuk se nese vzduchem a Ojá je vládkyní vzduchu. 

Původní africká podoba 

V Africe byla Ojá bohyní řeky Niger, která je v Nigérii známá jako Odo 
Oyá. Je tam známá také jako Jansa, božstvo bouří a silných větrů. 

Vývoj v Novém světě 

V Novém světě na sebe Ojá bere podobu nelítostné a divoké válečnice, paní 
větru a strážkyně smrti a bran hřbitova. Podle santerů je také jakousi Olofi- 
ho sekretářkou, která jej zpravuje o dění na zemi. Je podobná řecké Medúze 
a Hekaté, ale také hinduistické bohyni Kálí v jejím ohnivém aspektu či Héře, 
která vždy stojí po boku svého manžela. 

Bojovnice 

Ojá vždy byla mocnou bojovnicí. Od dob, kdy Čangovi vypila jeho kou- 
zelný lektvar umožňující plivat oheň, má i tuto mimořádnou schopnost a s 
potěšením doprovází svého milence Čanga do bitev. Santerové říkají, že 

ačkoli se na ni Čango nejprve zlobil, stala se díky tomu Ojá jeho nejoblíbenější 
milenkou a jedinou ženou, kterou Čango doopravdy respektuje. Ojá dokáže 
reagovat velmi prudce a násilně. Je vznětlivá a s vášnivým Čangem se často 
hádá a jejich hádky obvykle přerostou ve vzájemný souboj. Protože jsou však 
oba stejně silní, jejich bitvy končívají nerozhodně. 

Když chce Ojá Čanga doopravdy zastrašit a vyděsit, vezme na hřbitově lid- 
skou lebku a ukáže mu ji. Lebka je jedinou věcí na světě, které se Čango bojí. 
Aby jej s ní Ojá nemohla děsit, zjistil si Čango, že ji samotnou děsí beraní 
hlava. A protože beran je jedním z Čangových obětních zvířat, má jednu vždy 
po ruce, kdyby se ho jeho milenka rozhodla vyděsit. 

Vládkyně větru 

Společně s oriši Eleguou, Orúnlou a Obatalou vládne čtyřem větrům a s 

nimi i větrným bouřím, vichřicím a tornádům. Má moc nad blesky a hro- 
mobitím, podobně jako Čango. Může trestat zásahem blesku či elektrického 
proudu, ale také před nimi ochraňuje. Její ničivé síly jsou dobře známé, avšak 
Ojá disponuje i pozitivními silami. Kromě větru je také paní veškerého vzdu- 
chu, který dýcháme. Jsou s ní spojeny všechny nemoci dýchacího ústrojí a plic. 
Je personifikací rčení: „S každým nádechem jsme blíže smrti.“ 

Strážkyně smrti 

Ojá je silně propojena se smrtí a s mocí předků. Je strážkyní hřbitova a pře- 
bývá u jeho bran. Je také mocnou kouzelnicí a svá kouzla nejčastěji provádí 

 
65 Ócha'ni Lele: Sacrificial Ceremonies of Santería: A Complete Guide to the Rituals and Practices. Destiny 

Books, Rochester 2012, s. 37 a 38. 
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prostřednictvím duchů zemřelých a předků. Navzdory své divoké povaze a po- 
chmurnému údělu je Ojá velmi soucitná. Pokaždé velmi trpí, když vidí vozík 
božstva Oriši Oka naplněný mrtvými těly. 

Sama není mrtvá, ale přesto právě ona přebírá duše mrtvých a otevírá jim 
astrální brány. Mrtví musejí do jejího království vstupovat očištění. Ojá je 
očišťuje u bran hřbitova i na pohřebních obřadech jménem itutu pomocí koň- 

ské oháňky iruke. Rozhoduje také o opětovném vtělování předků. 

Iniciace 

Její iniciace zahrnuje obřad k uctění mrtvých předků neboli egunů, kte- 
rým je nabídnut tradiční pokrm z uvařené vepřové hlavy zvaný ajiaco. Před 
začátkem samotného zasvěcovacího obřadu musí jít jawó po dobu devíti dní 
navštěvovat hřbitov. Při poslední návštěvě je očištěn před předem vybraným 
hrobem květinami devíti různých barev. Poté jsou před ohňovým stromem a 
před hřbitovní zdí obětovány dvě slepice. Jedině pak může proběhnout obřad 
karioča. 

Její vlasy jsou součástí její síly. Proto nejsou vlasy jawó zasvěcovaných 
bohyni Oje nikdy stříhány, přestože vlasy všech ostatních zasvěcovaných ano. 

Ti, kdo jsou zasvěceni do tajemství bohyně Oji, nemohou být současně 
zasvěceni do Jemandžiných mystérií a naopak. 

 

Charakteristika 

Ojá má podobu velmi krásné až uhrančivé ženy s velmi dlouhými černými 
vlasy a pokožkou barvy spálené mědi. Obléká si širokou sukni devíti různých 
barev a na ni ještě tradiční sukni ze suchých palmových listů zvanou mariwó. 
Na levé ruce má devět měděných náramků a na hlavě nosí mnohobarevný tur- 
ban. V jedné ruce drží černou koňskou oháňku iruke zdobenou korálky devíti 

barev, jíž čistí své vyznavače během posedlosti. 
Jako nehmotná síla je ztotožňována s hromobitím, ohněm a větrem. Před- 

stavuje zmatek a chaos. Když se rozzuří, vytváří bouře, hurikány a tornáda. 
Čango také ovládá blesky, ale ty jeho směřují z nebes přímo k zemi, kdež- 
to ty, které vytváří Ojá, křižují celou oblohu a nikdy se nedotknou země. Je 
ztělesněním zuřivosti divoké přírody a prostřednictvím přírodních pohrom 
může přinášet smrt. Snad i proto je také strážkyní bran smrti a vládkyní 
hřbitova. 

Její archetyp zosobňují autoritativní osoby se smyslnou povahou. Tento 
druh lidí bývá mimořádně věrný a loajální, ať už k rodině, partnerům nebo 
přátelům. Ovšem když jejich náklonost poleví, necítí se vázáni partnerskými 
sliby. Protože sami bývají věrní, mohou to samé očekávat od druhých a snadno 
se stanou nepřiměřeně žárlivými. Bývají mimořádně nároční, a pokud mají 
důvod nebo se domnívají, že ho mají, jsou hašteřiví a násilničtí. 

Vztah k ostatním orišům 

Kromě mileneckého vztahu s Čangem, který již byl zmíněn dříve, je Ojá 
možná matkou posvátných dvojčat Ibedži namísto bohyně Ošún. Vzhledem 
k tomu, že obě jsou oblíbené milenky Čanga, který má být otcem dvojčat, jsou 
pravděpodobné obě možnosti. 
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Říká se, že Ojá nenávidí Jemandžu, která ji podvodem přiměla vyměnit 
její původní mořské království za hřbitov. Z tohoto důvodu nejsou jejich ol- 
táře nikdy umisťovány vedle sebe a ani nesmí být volány během stejného 
obřadu. Podle santera Ócha‘ni Lele však není pravda, že Ojá a Jemandža se 
nenávidí. S touto teorií údajně jako první přišla Migene Gonzálezová-Wip- 
plerová, která celý příběh chybně interpretovala. Je pravdou, že na santery 
zasvěcené orišům Oje, Jemandže či Čangovi se vztahují jistá tabu ohledně 
jejich práce s dalšími z těchto orišů. Například santero zasvěcený bohyni Oje 
nesmí být kmotrem dítěte oriši Jemandži či Čanga a naopak. Tato omezení 
tak nejsou způsobena vzájemnou nenávistí těchto orišů. Jejich skutečné příči- 
ny tkví v příběhu, podle kterého byla Ojá kdysi zrazena beranem. Bohyně si 
od té chvíle nepřeje toto zvíře vidět ani cítit a ze stejného důvodu Ojá nechce 
být ani v místnosti, kde byla prolita beranova krev. Beran je naopak obět- 
ním zvířetem Čanga a Jemandži. Z tohoto důvodu nejsou tito orišové uctívá- 
ni společně. 66  

Atributy 

Jejími symboly jsou blesk, koňská oháňka iruke, devítibarevná sukně, býčí 
povoz, duha a ohňový strom. Má zálibu v květinových vzorech. Jejím hlavním 
symbolem je měděná koruna s devíti hroty, z nichž visí pracovní nástroje ně- 
kolika dalších orišů, včetně Ogúna a Očosiho. 

Její sopera je mnohobarevná s převahou vínové a bronzové barvy. Je v ní 
uložena již zmiňovaná koňská oháňka iruke zdobená korálky a používaná  
k očištění ovzduší i osob. Dále obsahuje devět posvátných kamenů otan střední 
velikosti, osmnáct mušlí kauri, devět náramků s korunkou a bronzové nářadí 
symbolizující práci a smrt. Je mezi ním šíp, lopatka, kladívko, loukoť, rydlo, 
hrábě a mačeta. Její náhrdelník eleke je hnědý s bílými a červenými korálky. 
Během obřadů může být volána chrastítkem se semínky stromu seiba anebo 
kravským zvoncem zvaným cencerro. 
Její barvou je vínová anebo tmavě červená. Vedle této hlavní barvy jí 
náleží všechny ostatní kromě černé. 
Je jí zasvěcen pátek. V tento den trestá ty, kteří porušili zákon. Jejím číslem 
je 9. 

Obětiny 

Obzvláště ráda má rýži. Je pro ni připravována bílá rýže s lilkem, rýže   s 
rybou, rýže s kukuřicí, rýže se sezamem a rýže s černými fazolemi. Jí také 
hráškové kuličky, sladké brambory, čokoládový pudink a palmový olej. Z ovo- 
ce a zeleniny docení všechno fialové barvy, zvláště lilky, švestky a dračí ovoce. 
Obětují se jí kozy, slepice, holubice a perličky. Všechna obětovaná zvířata 
musejí mít tmavou barvu. 

Mýty 

Jak se Ojá stala strážkyní hřbitova 

Kdysi bývala Ojá paní moří a Jemandža strážkyní hřbitova. Jemandža ni- 

 
66 Ócha'ni Lele: Sacrificial Ceremonies of Santería: A Complete Guide to the Rituals and Practices. Destiny 

Books, Rochester 2012, s. 162. 
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kdy nebyla zlá, avšak neměla ráda hřbitovy a ze střežení svého pochmurného 
království už byla unavená. Jednoho dne byla na procházce se svou přítelky- 
ní, bohyní Ojou. Povídaly si o všem možném, jak to mezi přítelkyněmi bývá. 
Zrovna když procházely okolo hřbitovní zdi, začala Jemandža vyprávět Oje 
o svém bohatství. Nezapomněla zmínit, jak mimořádné úctě se těší božstva 
smrti a hřbitova, a vychválila dokonce i překrásnou architekturu. Tolik krás- 
ných soch, květin a svíček Ojá ve svých mořích jistě nemá, smála se Jemandža. 
Ubohá Ojá nikdy nenavštívila hřbitov a netušila, jaká je skutečnost. Snadno 
tedy uvěřila Jemandžiným slovům a probudila se v ní žárlivost. Jemandža po- 
kračovala ve vychvalování svého hřbitovního království, a ovšemže se při tom 
měla na pozoru, aby Ojá neměla možnost vidět z něho více než vrcholky křížů 
a hlavy andělů vykukujících zpoza hřbitovní zdi. Zvnějšku hřbitov vypadal 
opravdu veliký a prostorný, až Ojá nerada připustila, že by také měla ráda tak 
rozlehlé a suché království. Moře jsou samozřejmě dosti prostorná, ale je tam 
příliš vlhko a společnost jí dělají jenom ryby a navíc ji bolí záda od studených 
mořských proudů. 

Jemandža se ihned chopila příležitosti a nabídla, že svůj příbytek s Ojou 
vymění. Ojá se nejdříve tvářila pochybovačně, však Jemandža připomněla 
výhodnou dohodu mezi Čangem a Orúnlou, kteří si již před dávnou dobou vy- 
měnili své božské schopnosti – a dodnes byli oba nanejvýš spokojení. Ojá tedy 
nakonec souhlasila. Jejich dohodu ještě musel potvrdit Olofi, nejvyšší bůh. Ten 
se sice divil, proč chce Ojá vyměnit moře za hřbitov, ale nechtěl se dohadovat 
se dvěma předem rozhodnutými ženami, a tak souhlasil. Obě bohyně se z jeho 
souhlasu velmi radovaly. 

Bohužel, radost vydržela pouze jedné z nich. Ta druhá, bývalá bohy-    
ně všech moří Ojá, se neradovala příliš dlouho. Jakmile novopečená paní 
hřbitova vstoupila do svého království a prohlédla si je, pochopila, že ji Je- 
mandža podvedla. Vztek s ní cloumal tak silně, až se zvedl vítr, který uhasil 
všechny svíce zapálené na hřbitově. Ojá toho nedbala a zuřila dál, až přišla 
silná vichřice, která trhala střechy a vyvracela stromy z kořenů. Avšak ani 
to Oje nepomohlo, protože jakmile Olofi dovolil, aby si s Jemandžou vy- 
měnily své říše, už nebylo cesty zpět. A tak se Ojá časem přestala vztekat. 
Ovšem s Jemandžou již nepřítelkyněmi zůstaly. Jejich nepřátelství je tak 
velké, že ani při velikých obřadech nikdy nesedí společně u jednoho stolu  
a nesdílejí jídlo. Lidé zasvěcení bohyni Oje nesmějí být zaslíbeni Jemandže 
a naopak. 

Alternativní objasnění vztahu mezi Ojou a Jemandžou uvádím o několik 
stránek zpět, v části Vztahy k ostatním orišům. Alegoricky tento příběh odka- 
zuje na blízkost života, představovaného Jemandžou, bohyní moří a matkou 
všech orišů, a smrti, kterou jako strážkyně hřbitova ztělesňuje Ojá. Přestože 

oblasti působnosti obou těchto bohyní jsou značně rozdílné, za určitých okol- 
ností si mohou být život i smrt velmi blízké. Proto také většina afrokaribských 
náboženství věří, že duchové mrtvých jsou spojeni s vodou či oceánem. Obě 
bohyně se tedy nemohou vzájemně nenávidět, jsou si příliš podobné. 

Jak se Ojá stala první Čangovou ženou 

Jednoho dne se Čango připravoval na další z mnoha bitev. Čango však nebyl 
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jenom divoký bojovník a vášnivý tanečník. Byl také mocný čaroděj. A tak ješ- 
tě než opustil svůj příbytek, umíchal ze směsi magických bylin zvláštní lektvar 
– když se ho napil, mohl z nosu chrlit oheň. Byla to mocná zbraň a mimořád- 
ná pomoc v boji. Čango si byl jist, že právě s pomocí tohoto lektvaru zvítězí 
nejenom v nadcházející bitvě, ale i v mnoha dalších. S pocitem uspokojení a 
nepřemožitelnosti Čango odešel. 

Avšak jeho manželka Ojá jej při přípravě toho zvláštního lektvaru sledovala 
z úkrytu. Slyšela, jak si Čango při jeho vaření mumlá, že to bude jeho nejlepší 
lektvar a bude po něm nepřemožitelný. To se Oje zalíbilo. Proto vypila zbytek 
lektvaru, jenž zůstal v Čangově čarodějném kotlíku. 

Najednou začala Ojá také plivat oheň nosem a ústy, stejně jako Čango. 
Nejprve ji to vyděsilo, pak se tím začala bavit a zapalovala různé věci – oheň 
v kuchyni, svíčku na nočním stolku, olejovou lampu i suché chrastí za jejich 
chýší. Když se už stmívalo, přestávaly Oju hrátky s ohněm bavit a doufala, že 
účinek lektvaru brzy vyprchá. Věděla totiž, že by se na ni manžel zlobil, kdyby 
zjistil, co udělala. 

Avšak účinek lektvaru stále nepomíjel, a když se Čango druhého dne ráno 
vrátil domů a zjistil, že Ojá dokáže plivat oheň stejně jako on, rozzuřil se. Čan- 
go byl totiž jako většina bohů velmi ješitný a přál si, aby byl jediným božstvem, 
které dokáže plivat oheň. Chtěl Oju potrestat, avšak stejně už bylo pozdě. Od té 
doby Ojá a Čango vládnou ohni společně. 

Přestože měl Čango ještě další dvě ženy, říká se, že Oju měl ze všech 
nejradši. Prý to bylo proto, že i když mu bez dovolení vypila jeho kouzelný 
lektvar, byla jedinou ženou, která jej směla doprovázet do boje. Uměla to- tiž 
plivat oheň stejně jako Čango a byla mu rovna. A to, že jsou od té doby s 
Čangem stejně mocní, také znamená, že od té doby se jí Čango neodvažuje 
lhát, tak jak to občas dělá ostatním ženám. Po několika bitvách, které však 
skončily nerozhodně, Čango totiž ví, že bojovat s jeho první manželkou se 
nevyplatí. 

Obá 

Obá je jednou ze tří bohyní přebývajících na hřbitově. 

Původní africká podoba 

Centrum jejího uctívání se nacházelo ve městě Ogbomosho. V Nigérii je 
po ní pojmenována řeka, která se na konci stéká s řekou Ošún. Na soutoku 
těchto dvou řek je proud velmi dravý a říká se, že se obě bohyně perou kvůli 
Čangovi. 

Vývoj v Novém světě 

Společně se svými sestrami Jewou a Ojou přebývá na hřbitovech. Nachází 
se také v jezerech. Je velmi vážná a smutná. Vyhledává samotu a málokdy 

hovoří s lidmi. Přesto je také zosobněním věrné manželky a rodinného krbu. 
Říká se, že má podíl z kostí všech zemřelých a rovněž ovládá kostru v těle. 

Iniciace 

Obá není přímo vkládána do hlav zasvěcovaných osob. Osoba, která chce 
Obu přijmout, musí nejprve podstoupit zasvěcení do mystérií Ošúny, což může 
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vzhledem k jejich na první pohled konfliktnímu vztahu působit paradoxně. 
Tak jako jiné podobné vztahy v afrokaribských náboženstvích čerpá i tento 
právě ze vzájemného konfliktu. 

Charakteristika 

Obá je hezká žena, avšak není uchvacující krasavice jako jiné bohyně. Ja- 
kožto ctnostná žena chodí zahalená do šátků. 

Jako nehmotná síla Obá představuje sílu rodiny, manželství, domácí krb 
a věrnost. 

Její archetyp ztělesňují především pečlivé, věrné a tiché ženy v domácnosti, 
které upřednostňují potřeby rodiny před vlastními přáními a touhami. 

Vztah k ostatním orišům 

Obá je sestrou bohyň Jewy a Oji. Všechny tři společně přebývají na hřbi- 
tově. Je také manželkou Čanga, který má ovšem slabost i pro jiné ženy, a tak 
není Obá příliš šťastná. Obá žárlí na bohyni lásky Ošúnu a nemá ji ráda. Je 
přesvědčena, že ji Čango odvrhl právě kvůli úkladům této bohyně. Nicméně je 
možné, že se Čango jako bůh vášně a tance s klidnou Obou doma prostě nudil. 

Jindy je Obá popisována jako choť oriši Aganjúa. 

Atributy 

Sopera božstva Oby je bílá a má květinové motivy. Převládajícími barvami 
jsou růžová a žlutá, ačkoli typickými barvami oriši Oby jsou růžová a černá. 
Uvnitř sopery je sedm hladkých kamenů připomínajících svým tvarem uši, 
dva náramky, dřevěný člun, kovový kompas symbolizující myšlení obíhající 
svět a kormidlo jakožto symbol odpovědnosti Oby být průvodkyní lidských 
bytostí a osmnáct mušlí kauri. K sestupu na zem je přesvědčována chrastítkem 
se semínky ze stromu seiba. 

Její barvou je růžová. 
Nenáleží jí žádný z dnů v týdnu a nemá ani číslo. 

Obětiny 

Obětují se jí slepice, kozlové a holubice. 

 

Mýty 

Jak si Obá uřízla ucho 

Když se Obá provdala za Čanga, byla velice šťastná. Věděla, že její choť je 
nejpohlednějším ze všech orišů a že je také skvělým tanečníkem, bojovníkem 

i milencem. Říkala si, že nic lepšího si nemohla přát. Brzy však pochopila, že 
by si velice přála, aby byl Čango o něco věrnější. Neustále měl pletky s jinými 
ženami a Obá se tím velmi trápila. 

Jednoho dne se rozhodla zajít pro radu za Ošún, paní lásky. Ptala se jí, jak 
to udělat, aby se do ní Čango zamiloval a ztratil zájem o všechny ostatní ženy. 
Avšak Ošún byla také jednou z Čangových milenek a jako všechny ženy jej 
i ona chtěla jenom pro sebe. Proto nebohé Obě poradila, aby si uřízla ucho 
a uvařila z něho polévku. Protože Ošún byla milá a vlídná, Obu nenapadlo její 
radě nevěřit a učinila tak, jak jí druhá bohyně poradila. 
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Když Čango přišel domů, ihned si všiml, že je jeho žena nesvá. Snažil se 
zjistit, co se s ní děje, ale Obá mu to nechtěla prozradit a místo toho mu nalila 
polévku. Teprve když Čango dojedl, všiml si, že jeho ženě chybí ucho, a dostal 
z ní její příběh. Když mu Obá vše vypověděla, Čango se na ni rozhněval kvůli 
její hlouposti a od té doby ji od sebe stále jenom odhání. Říká se, že Obá pro 
Čanga plakala tolik, až její slzy vytvořily jezero, v němž dnes bohyně přebývá, 
když zrovna není na hřbitově a nestará se o hroby mrtvých. 

 

Jewá 

Je jednou ze tří bohyň žijících na hřbitově. Je považována za symbol sa- 
motné smrti. 

Původní africká podoba 

V Africe existuje řeka jménem Jewá, ovšem o afrických kořenech této bohy- 
ně toho není příliš známo. Mnoho jejích původních tajemství bylo při přechodu 
do Nového světa ztraceno. 

Vývoj v Novém světě 

Jewá anebo také Jeguá má mnoho tajemství. Spolu se svými sestrami Obou 
a Ojou žije na hřbitově. Na rozdíl od své sestry Oji, která je strážkyní hřbitova 
a bran smrti, je Jewá považována za samotnou smrt. Proto je v santeríi velice 
vážená i obávaná zároveň. Podle santerů se Jewá sytí smrtí. Je zvláštní, že 

někteří santerové za pravý domov Oji považují tržiště. Ojá se často vydává 

na cesty za hranice hřbitova, zejména proto, že jej nemá ráda. Je to právě 
Jewá, která je na hřbitově pořád a představuje samotnou smrt a ne pouze její 
strážkyni. 

Je považována za cudnou pannu. Díky tomu je na rozdíl od jiných bohyň 
velmi skromná, ale také přísná. Jejími kněžkami jsou obvykle ženy po pře- 
chodu a vždy mají za povinnost dodržovat celibát. Jewá mezi svými dcerami 
nedovoluje žádné sexuální prohřešky. Popravdě řečeno, vypráví se, že ji Čango 
kdysi znásilnil a Jewá od té doby sex nenávidí. 

Jewá obvykle tančí pohřební tanec při obřadním pohřbívání santerů a san- 
ter nazývaném itutu. Při tanci si vždy zakrývá tvář šátkem nebo dvěma koň- 
skými oháňkami iruke. 

Iniciace 

Jewá může být předána do hlav zasvěcovaných při hlavním iniciačním ob- 
řadu karioča, ačkoli se od tohoto zvyku pomalu upouští. Jewá je stále předá- 

vána na Kubě, ovšem ve Spojených státech již téměř vůbec. Nicméně je mož- 
né, že se tato praxe opět rozšíří, zejména díky vzrůstající popularitě původně 
mexické Santa Muerte. Ačkoli je Svatá Smrt častěji připodobňována k bohyni 
Oje, ve skutečnosti existuje více shod právě mezi ní a Jewou. 

Charakteristika 

Nikdo neví, jak Jewá vypadá, protože neustále chodí zahalená. Během ob- 
řadů svou tvář zakrývá šátkem, oháňkou iruke nebo jinými věcmi. Jako 

nehmotná síla představuje Jewá síly smrti a vše s nimi spojené. 
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Její archetyp zosobňují extrémně stydliví, plaší a opatrní lidé. Část její po- 
vahy je skryta také v lidech, kteří prožili trauma a straní se kvůli tomu světa, 
pozemských radovánek i života. 

Vztah k ostatním orišům 

Jewá je dcerou oriši Odúa a kněží zasvěcení do jeho tajemství přijímají 
zároveň s ním i orišu Jewu. 

Jak již bylo řečeno, jejími sestrami jsou Obá a Ojá. 
Jewá nenávidí Čanga za to, co jí kdysi udělal. O většině bohyň nemá valný 

úsudek, protože si myslí, že jsou marnivé a prostopášné. 

Atributy 

V přítomnosti jejích kultovních předmětů se lidé nesmí hádat ani mluvit 
příliš hlasitě. 

Její tajemství se kladou do proutěného košíku přikrytého vínovou látkou 
tak, aby z jejích předmětů nebylo nic vidět, protože je velmi stydlivá a 
háklivá na své soukromí. Její sopera má růžovou barvu. Uvnitř jsou její 

posvátné kameny otan a osmnáct mušlí kauri spolu s dalšími tajnými 

symboly. 
Její barvou je růžová. 
Nemá žádné zvlášť vyhrazené dny ani čísla. 

Obětiny 

Obětují se jí kozli, holubice a perličky. 

Mýty 

Jak si Čango vynutil lásku Jewy 

Je známo, že Čango byl bohem tance. Byl ale také veliký svůdník a ješita. 
Tančil tak skvěle, až uvěřil, že mu neodolá žádná bohyně ani žena. Proto ho 
také tak popouzelo neustálé odmítání ze strany Jewy. Její panenská čistota 
pro něj představovala lákavou výzvu. Dlouhou dobu jí nadbíhal a snažil se ji 
okouzlit. Když žádný z jeho triků nezabíral, nakonec si její lásku vynutil. Jewá 
byla velice smutná a také se styděla. Proto přemluvila svého otce, boha Odúa, 
aby jí dovolil odejít někam, kde nebude potkávat žádné živé lidi ani bohy. Proto 
nyní žije na hřbitově. 

 
Očosi 

Očosi je božským lovcem, válečníkem a rybářem. Je také součásti božské 
spravedlnosti. 

V původní jorubské podobě zní jeho jméno Ososi. Ososi se skládá ze třech 
slov: Osó neboli „čaroděj“, òsi, „levoruký“ a òso, „vrhač střel“. Všechna tato 
tři slova poodhalují Očosiho podstatu. Je mágem levé ruky, jeho magie je silná, 
jeho kouzla jsou nezničitelná a často také neodhalitelná. Je také lukostřelcem, 
je rychlý, nadšený a smrtelně přesný. Podle jiných výkladů je Očosiho jméno 
odvozeno z původně jorubského titulu Osowusi, který znamená „noční strážce 
je oblíbený“. 
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Původní africká podoba 

V Nigérii uctívalo každé město svého vlastního orišu,  podobně  jako  ve 

starém Řecku. Král každého města obvykle odvozoval vlastní rodovou li- 
nii právě od tohoto oriši. Během obchodu s otroky se však na jedné lodi či 

plantáži setkávali obyvatelé různých měst, díky čemuž začalo být uctíváno 
více různých orišů. Existovaly i případy, kdy bylo obyvatelstvo celého města 

prodáno do otroctví a odvezeno do Ameriky. V takových případech s africkým 
městem zanikl i kult jeho božstva. Právě Očosi je typickým příkladem tohoto 
jevu. Jeho kult téměř zcela zanikl, protože region Ketu, kde byl jeho kult nej- 
více rozšířen, byl napaden dahomejským královstvím a všichni obyvatelé byli 
prodáni do otroctví a odvezeni do Nového světa, kde začal být Očosi považo- 
ván za mimořádně mocného orišu. 

Vývoj v Novém světě 

V kubánské santeríi je tento oriša velmi oblíbený. Je patronem všech lovců 
a rybářů. Ochraňuje je a pomáhá jim nalézat a chytat kořist. V lesích dělá 
společnost orišovi rostlin a bylin Osainovi, od něhož se naučil mnohé tajné 
magické a léčebné postupy. 

Je ztělesněním božské i lidské spravedlnosti. Má moc nad všemi situacemi, 
kde má být nastolena stravedlnost, zvláště nad soudními a úředními záleži- 
tostmi. Kromě soudců, právníků a úředníků vládne také vězením. Vzývají jej 
oběti přející si potrestat viníka, ale také zločinci obávající se ztráty svobody. 
Santerové připravují zvláštní Očosiho prášek afočé, který má pomoci naklonit 

si soudce či porotu. 
Ochraňuje disidenty, hříšníky, vězně a všechny, kdo hledají spravedlnost. 
Má moc nad novými domy i městy, díky čemuž jej často vzývají lidé, kteří 

si přejí přestěhovat se nebo si koupit nový dům. 

Iniciace 

Očosi je předáván společně s oriši Ogúnem a Eleguou v rámci iniciace 

předání válečníků. Do jeho mystérií jsou lidé zasvěcováni během hlavního 
zasvěcovacího obřadu karioča. Obřad karioča věnovaný Očosimu je jedním 
z vůbec nejsložitějších a nejnákladnějších. Jeho novicové neboli jawó obvykle 

nosí fialové obřadní roucho z hedvábí nebo saténu, bohatě zdobené barevnými 
kameny, zlatým lemováním a mušlemi. Součástí obřadního oděvu je i fialová 
čapka s dlouhým perem v loveckém stylu, saténové kalhoty, luk a šíp a bažantí 
přezka na zádech. Kromě obvyklých příprav je nutno provést ještě jeden další 
obřad, který probíhá hluboko v lesích. 

Charakteristika 

Má podobu mladého, klidného a vyrovnaného muže, který je nadpozem- 
sky krásný. Obléká se do fialového loveckého oblečení a nosí loveckou čapku 
z leopardí kůže ozdobenou bažantími pery. Jeho torna je také z leopardí kůže  
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Očosi 

 

a na boku mu visí párek čerstvě ulovených bažantů. S sebou nosí kuši. 
Jeho míření je vždy neomylné. Říká se, že může svým šípům přikázat, kam 
se mají strefit. 

Jako nehmotná síla představuje božskou i lidskou spravedlnost. Vždy pra- 
cuje s Ogúnem. Společně představují kreativní i destruktivní sílu, vyváženost 
a vyrovnanost. Ničí všechno staré a vytvářejí prostor pro nové cesty života. 
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Očosiho skvělé lovecké dovednosti jsou zapříčiněny jeho neustálým hledáním 
dokonalosti. Je symbolem čistoty a idealismu a jako takový není schopný učinit 
něco nemorálního nebo nespravedlivého. Kromě toho představuje Očosi také 
evoluční vývoj lidstva, které přešlo od používání klacíků k umění lukostřelby. 

Jeho archetyp zosobňují chytří a rychle myslící lidé, kteří jsou stále ve stře-  
hu a plní iniciativy. Pro tyto lidi je velmi důležitý rodinný život, ale i přesto 
milují změny a vzrušení. Jsou spravedliví, upřímní a ve svých zásadách zcela 
neochvějní. Jsou ambiciózní a milují přijímání výzev. 

Vztah k ostatním orišům 

Jeho matkou je Jemandža. Opustil ji a odešel žít do hor a lesů s orišou 
Osainem. 

V santeríi je Očosiho nejbližším společníkem oriša Ogún. Sdílejí společně 
jeden železný kotlík a dělí se i o obětiny. 

Krom Ogúna však Očosi špatně snáší společnost. Vyhledává samotu a stra- 
ní se lidí i orišů. 

Atributy 

Jeho hlavním symbolem je železná kuše, dále tři šípy, tři psi, malé zrcátko, 
kus jeleního parohu a rybářský háček, osmnáct mušlí kauri a jeho posvátné 
kameny otan. Má rád také lovecké trofeje, vycpaná zvířata a ryby. To vše se 

ukládá do kotlíku, v němž Očosi žije spolu s Ogúnem. 
Jeho iniciační náhrdelník je složen z modrých a žlutých či jantarových ko- 

rálků, ačkoli existuje více možných verzí. 
Jeho barvami jsou především fialová, ale také červená, zelená a modrá. 
Náleží mu každé pondělí a středa a také 4. den každého měsíce. 
Jeho číslem je 3. 

Obětiny 

Očosi není nijak zvlášť vybíravý v jídle, nejspíš zejména proto, že větši- 
nou jí pouze to, co si sám uloví. Má rád ovoce, zvláště hrušky a hroznové 
víno, dále sladkosti a zvláštní nápoj připravovaný z mléka, medu a kukuřičné 
mouky. Z pokrmů má rád pečenou kukuřici, kukuřičnou mouku, palmový 
olej, zvěřinu a drůbeží maso. Všechno rád zapije grenadinou nebo anýzovkou. 
Nepohrdne ani rumem a doutníky. Obětují se mu kozlové, jeleni, holubice, 
perličky, ptáci a hutie. Na některých místech jsou mu obětováni také krocani 
a prasata. Někdy je mu obětován i střelný prach. 

Mýty 

Jak Očosi odešel z domu 

Očosiho bratry byli Eleguá s Ogúnem a všichni tři žili se svou matkou 
Jemandžou. Ze všech tří bratrů byl nejvíce neposlušný Eleguá, až jej nakonec 
matka musela vyhnat z domu. Ogún a Očosi se svou matkou zůstali a žili po- 
měrně v klidu. Ogún pracoval v polích a Očosi lovil, takže v jejich domě byl 
vždy dostatek jídla. Avšak Jemandža se bála o Očosiho, protože jí připadalo, 
že se nezajímá o nic jiného než o lov a také že často zbytečně riskuje. 

Jednoho dne šla za babalawem, který jí pověděl, že by se měla pokusit Očo- 
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siho odradit od jeho nejoblíbenější kratochvíle, lovu, protože by v lesích mohl 
potkat orišu jménem Osain a stát se obětí jedné z jeho magických nástrah. 
Jemandža byla pochopitelně vyděšená z takové vyhlídky a okamžitě pověděla 
Očosimu o tom, co jí babalawo řekl. Nicméně Očosi orákulu a věštění příliš 
nevěřil a pověděl své matce, že babalawo je podvodník a že jej nic neodradí 
od jeho nejoblíbenější kratochvíle. Neohroženě pokračoval v lovu a nějakou 
dobu se skutečně nic nedělo. 

Jednoho dne však v lese skutečně zkřížil cestu orišovi Osainovi. Osain byl 

bohem bylin, a protože žil v lesích, cítil se poněkud osaměle a rád by si našel 
stálého společníka. Proto dal Očosimu vypít kouzelný nápoj, který mu 
vymazal paměť. Očosi zapomněl nejen na to, kde žil, ale i na to, kým byl,  a s 
Osainem zůstal. Mezitím si doma jeho bratr Ogún všiml Očosiho dlouhé 
nepřítomnosti a začal se o svého bratra obávat. Rozhodl se vydat se lesa, aby 
ho našel. Po dlouhém pátrání ho nalezl ve společnosti oriši Osaina. Očosi 

svého bratra zpočátku nepoznával, ale Ogún mu jeho minulost připomínal tak 
dlouho, až se Očosimu vrátila paměť. 

Ogún vzal Očosiho zpět k jejich domu, avšak jakmile je Jemandža spatřila, 
odmítla Očosimu povolit vrátit se domů jako trest za jeho neposlušnost. Očosi 
se vrátil do lesů, aby dělal společnost Osainovi. Jeho bratr Ogún se na matku 
pro její přísnost rozhněval a rozhodl se také odejít. Tehdy si Jemandža uvědo- 
mila, že ztratila všechny své syny, dala se do pláče a plakala tak dlouho, až se 
proměnila v řeku. 

Tato legenda je velmi oblíbená zejména v Brazílii, nicméně v některých 
kubánských svatých domech není přijímána, protože zde Jemandža vystupuje 
jako matka všech tří orišů-válečníků. Tyto svaté domy věří tomu, že Jemandža s 

Ogúnem a Očosim udržuje milostné vztahy. 

 
Jak Očosi potrestal zloděje 

Nejvyšší bůh Olofi si přál bažanta a poslal pro něj orišu Obatalu. Sám Oba- 

talá nebyl příliš zdatným lovcem, ale slyšel o Očosiho mimořádných loveckých 
schopnostech a vydal se jej hledat do lesů. Zpočátku jej nemohl najít, neboť 
Očosi je velmi plachý a vyhýbá se společnosti. Nakonec ho však Obatalá našel, 
jak odpočívá pod obrovským mahagonovým stromem. Když Očosi zjistil, že 
po bažantovi touží sám Olofi, byl Obatalovou žádostí velmi polichocen a řekl 
mu, že musí ihned vyrazit bažanta hledat. Jakmile jej nalezne, dá Obatalovi 
znamení prostřednictvím bubnů batá. 

Očosi začal dlouhé a pečlivé pátrání po nejkrásnějším bažantovi, kterého 
bylo možno najít. Přál si, aby byl opeřenec dokonalý, protože měl být dárkem 
pro samotného Olofiho. Konečně přišel do malého hájku ukrytého hluboko 
v lesích a spatřil toho nejnádhernějšího bažanta s překrásným duhovým peřím. 
V té chvíli Očosi věděl, že právě toto je jediný bažant hodný toho, aby byl 
předán všemohoucímu bohu. Zručně nastražil past a bažant byl brzy v jeho 
zajetí. Pln radosti Očosi postavil venku před svou chýší klec a umístil ope- 
řence dovnitř. Ihned poté dal Obatalovi vědět prostřednictvím bubnů batá, 

že bažanta našel. Avšak když Obatalá dorazil, Očosi ke svému zděšení zjistil, 
že bažanta někdo ukradl. Božský lovec se na zloděje rozzuřil a neprodleně 
vytáhl ze svého toulce šíp a vystřelil jej vysoko do vzduchu. Poté zakřičel: 
„Ať tento šíp letí rychle a ať se sám zabodne přímo do srdce toho, kdo ukradl 
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mého bažanta!“ 
To, co Očosi nevěděl, bylo, že dříve toho dne ho přišla navštívit jeho matka. 

Uviděla klec s bažantem a okamžitě jej zatoužila mít jenom pro sebe. Právě 
nesla překrásné stvoření v rukou, když ji Očosiho šíp, vedený magickou silou, 
zasáhl a probodl jí srdce. S hlasitým výkřikem padla mrtvá k zemi a bažant, 
poděšený jejím křikem, rychle uprchl. Matčin výkřik okamžitě dolehl k Očo- 
siho uším a jeho duši naplnila strašlivá předtucha. Přispěchal do matčina domu 
a nalezl ji ležet na zemi se šípem, jejž vystřelil, v srdci. Očosiho zármutek 
byl nepopsatelný a přísahal, že od toho okamžiku se již nikdy s jinou živoucí 
bytostí nesetká. 

Následující příběh je možné chápat jako variantu tohoto mýtu. 

Příběh o menstruaci 

Jednoho dne si k sobě Olofi povolal Očosiho a pověděl mu, že Obatalá smí 
jíst jen zvěř, kterou uloví božský lovec, ale musí to zůstat v tajnosti. Očosi 
přikývl a odešel. Chodil lovit stejně jako dřív, ale nyní ulovenou zvěř po- 
každé nabídl Obatalovi. Nějakou dobu všechno dobře fungovalo. Očosiho 
matce Jemandže však připadalo zvláštní, že její syn nosí všechna ulovená 
zvířata pryč. Rozhodla se to vypátrat a udělala díru ho Očosiho lovecké braš- 
ny, kterou naplnila slupkami. Očosi si toho nevšiml, a když příště odcházel 
s ulovenou zvěří za Obatalou, slupky vyznačily jeho cestu a Jemandža ji ná- 
sledovala. Očosi došel se svým úlovkem k místu, kde na něj čekal Obatalá. 
Tentokrát se však náhle zjevil i Olofi, který všechno viděl, a zeptal se ho: 
„Synu, kdo další ví o našem tajemství?“ A Očoši zcela upřímně odvětil, že se 
v něm Olofi mýlí, protože o tajemství nikomu neříkal. Olofi se nedal odbýt 
a tvrdil, že o jejich tajemství ví někdo další. Nakonec se Očosi vzdal a po- 
vídá: „Dobrá, otče, když mi nevěříte, hodím tento oštěp, který se zabodne 
přímo do srdce onoho podvodníka.“ Když Očosi vrhl oštěp, zabodl se do srdce 
jeho matky a z rány začala tryskat krev. Tehdy Olofi pravil: „Ženo, všechna 
tato krev, kterou zde vidíš, bude vyvěrat z tvé duše. To bude trest za tvou 
zvědavost.“ 

O přátelství Ogúna a Očosiho 

Ogún s Očosim se dlouhou dobu každý sám toulali lesem a trpěli hlady. 
Všechna zvířata utíkala před zvukem Ogúnovi mačety a Očosi zase žádné 
zvíře neviděl kvůli hustému porostu. Jednou na sebe narazili na lesní mýtině. 
Nejprve se jeden na druhého dívali s podezřením, ale brzy se z nich stali přá- 
telé a začali spolupracovat. Od té doby Ogún prosekává cestu svou mačetou 
a Očosi svým lukem loví zvěř. O ulovenou kořist se spolu bratrsky dělí a už 
ani jeden z nich nemá hlad. 

Tento příběh vysvětluje, proč Ogún i Očosi žijí i jedí společně. 

 

Osain 

Osain jen jedním z nejtajemnějších orišů. Je pánem všech rostlin i bylin 
a králem lesa. Jeho hluboké znalosti přírody z něho dělají mocného čaroděje. 
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Původní africká podoba 

Osainův kult pochází z jorubského města Irao hraničícího s dahomejským 
královstvím. Býval velmi úzce spjat s orišou Orúnlou. 

Vývoj v Novém světě 

Osain nikdy neměl otce ani matku. Osain prý vyskočil z útrob samotné 
země, podobně jako Athéna z Diovy hlavy. Stejně jako řecká bohyně je i Osain 
velmi čistý, na rozdíl od jiných orišů nevyhledává sexuální vztahy a říká se 

o něm, že ještě nikdy nepoznal ženu. Někteří si myslí, že je tomu tak kvůli jeho 
vzhledu, jiní trvají na tom, že celibát zvyšuje Osainovy magické schopnosti. 
Podle jiných byl Osain stvořen samotným Olofim z jednadvaceti různých bylin 
proto, aby přinesl orišům novou životní sílu skrze mušle a kameny. 

Náleží mu všechny rostliny, stromy, byliny, květiny a především lesy. Pro- 
tože jsou ewe neboli byliny a rostliny v santeríi nezbytnou součástí jakého- 
koliv kouzla, bez získání Osainova souhlasu není možné vykonat jakoukoli 
magickou práci.  

Podobně jako Očosi je i Osain skvělým lovcem. Při lovu však nevyužívá 
své tělesné zdatnosti, ani nepoužívá luk a šípy. Skvělého lovce z něho činí 
jeho znalost přírody, lesa a rostlin. Před přímým lovem dává přednost kladení 

nástrah a vyrábění pastí. K polapení kořisti využívá také sílu rostlin a svou 
magickou moc. 

Je velmi citlivý na svůj vzhled, kvůli němuž se mu dříve někteří orišové 
smáli. Proto vyhledává spíše samotu a nejlépe se cítí v lesích, kde je chráněn 
před zvídavými pohledy cizinců. Kulhá a při chůzi se opírá o zkroucenou 
větvičku. Na jeho počest má podobnou větvičku ve svém domě množství san- 
terů. Věří totiž, že když se přiblíží něco neblahého, větvička se zlomí. Je také 
půjčována mladým dívkám přejícím si „polapit“ manžela a také při vzývání 
Eleguy, jež je Osainovým dobrým přítelem. 

Osain bývá vzýván k ochraně domu a majetku a také když je potřeba zví- 
tězit nad nepřáteli. 

Iniciace 

I přes svou důležitost není Osain nikdy vkládán přímo do hlav zasvěcova- 
ných během hlavního iniciačního obřadu. Nemá ani jiný iniciační obřad. Lidé 
se jeho tajemstvím obvykle učí od bylinkářů, osainistas. 

Charakteristika 

Osain je na svůj vzhled poměrně citlivý. Jeho vzezření není příjemné. Jedna 
jeho ruka i noha jsou obrovské a druhé zase maličké a zakrnělé. Uprostřed 
čela má jediné obrovské oko. Také jeho uši jsou každé jinak velké. Jedno je 
obrovské a hluché, kdežto druhé je malinké a slyší i nejjemnější zvuky, včetně 
zvuku lístku padajícího na druhé straně světa. Má nadměrně velkou hlavu  
a obvykle se skrývá za slaměnou maskou. 

Představuje sílu samotné přírody. Pro lidstvo je velmi důležitý právě proto, 
že mu náleží byliny, které jsou zdrojem veškerých léčiv. Sílu bylin využívají 
i všechny obětiny, kouzla, rituály a obřady, což z tohoto oriši dělá jednoho 
z nejvýznamnějších vůbec. 

Archetypově jej zosobňují všichni bylinkáři, botanici a chemici. Lidé pod  
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Osain  
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jeho přímým vlivem bývají samotářští, počestní a mívají silnou vůli. Jsou 
obdarováni jasným viděním světa a ovládá je rozum, nikdy ne vášeň. 

Vztah k ostatním orišům 

Osain je kvůli svému postižení poměrně plachý a díky předchozím zku- 
šenostem s oriši, kteří se mu smáli, je také nedůvěřivý. Má řád orišu Eleguu. 

Ačkoli je Eleguá proslulý svými mnohdy krutými žertíky, svému příteli se 
pro jeho postižení nikdy nesmál. Jeho dalšími dobrými přáteli jsou božský 
lovec Očosi a Čango. 

Atributy 

Patří mu všechny rostliny a byliny. Jeho hlavním symbolem je pokroucená 
větvička. Jeho tajemství bývají santery ukládána do duté tykve pokryté mno- 
hobarevnými korálky. Je zavěšována na vysoké místo. Svého majitele chrá- 
ní před nepřáteli. Někteří dokonce věří, že Osain začne pískat, když se blíží 
nebezpečí. Osain nemá posvátný náhrdelník eleke. Santerové a babalawové 
však připravují Osainův talisman, který má přitahovat štěstí a peníze. Podob- 
ně jako hlavu oriši Eleguy vyrábějí i Osainův amulet santerové a babalawo- 
vé odlišně. Zatímco santerové jej dávají do duté tykve, kterou poté zavěšují 

na strom nebo na nějaké vysoko položené místo v domě, babalawové jej umis- 
ťují do kousku zvířecí kůže, na níž je stále srst. První den měsíce je amulet 
pokropen rumem a je na něj vydechnuto několik obláčků doutníkového kouře. 
Jestliže je vyroben pro muže, ten nesmí dovolit, aby se jej dotkla žena, a nao- 
pak. Vůbec nejlépe je, aby se tohoto amuletu kromě majitele nedotýkal vůbec 
nikdo. 

Podle některých nemá Osain své barvy, podle jiných je jeho barvou zelená. 
Jeho dnem je pátek, méně často pondělí. 

Náleží mu čísla 6 a 7. 

Obětiny 

Jsou mu obětovány zlaté a stříbrné mince či rybářské háčky. Ze zvířat jsou 
to kozy, želvy, papoušci, křepelky a kohouti, z nichž má nejraději hlavy, ost- 
ruhy a peří. Často se dělí o jídlo s Čangem. 

Mýty 

O Osainově znetvoření 

Existuje nespočet příběhů o tom, jak Osain přišel o chybějící části svého 
těla. Jeden z nich vypráví o tom, že Osain zůstal ve svém zuboženém stavu 
po boji s Čangem. Osain měl dělat nemravné návrhy Čangově milence, bohy- 
ni Oje. Žárlivý Čango se to doslechl, rozzuřil se na Osaina pro jeho smělost 
a zasáhl jej bleskem. Osain potom zůstal chromý a oslepený. 

Nicméně někteří santerové tuto verzi vyprávění vyvracejí. Podle nich je 
Osain velmi čisté božstvo, které nemá zájem o ženy ani o sex, dodržuje celibát 
a navíc je velmi dobrým Čangovým přítelem. Tito santerové mají pro to, jak 
Osain přišel o své končetiny, odlišné vysvětlení: 

https://www.kosmas.cz/knihy/235239/santeria/


 
SANTERÍA: ORIŠOVÉ A PRAXE 

Kapitoly z knihy Santería: uctívání svatých na Kubě 

 

103 

 

Před dávnými časy vedl Osain nikdy neustávající válku s božským věštcem 
Orúnlou. Celá záležitost vznikla z nedorozumění, když si háklivý a urážlivý 
Osain začal myslet, že si z něho domýšlivý a krásný Orúnla utahuje kvůli 
jeho vzhledu. Orúnla to tak ovšem vůbec nemyslel. Byl také velmi mírumi- 
lovný a nechtěl s Osainem válčit, avšak nebyl schopný to hluboce uraženému 
Osainovi vysvětlit. Nakonec byl Orúnla natolik unavený z Osainova stále na- 
růstajícího nepřátelství, že požádal Čanga, aby mu pomohl prostřednictvím 
své magie. Čango Orúnlovi poradil, aby učinil ebó s dvanácti pochodněmi, 

které zapálí pomocí dvanácti křemenů. Zatímco Orúnla uskutečňoval ebó, 

Osain v lesích hledal byliny, jimiž by jej mohl zranit. Avšak božský věštec 
byl rychlejší a zvládl zapálit všech dvanáct pochodní ještě předtím, než Osain 
vůbec vyšel z lesa. Okamžitě poté oblohu protnul blesk mířící přímo do lesa. 
Les začal hořet a Osain zůstal uvězněný v plamenech. A takto přišel Osain 
o své chybějící údy. 

Jak bylo Osainovi ukradeno tajemství rostlin 

Ačkoli je Osain považován za pána všech lesů a za strážce tajů magie rost- 
lin, dělit se s dalšími oriši o své vědomosti byl přinucen teprve nedávno. Podle 

vyprávění si velký mág a čaroděj Čango jednou stěžoval své milence, bohyni 
Oje, že jeho kouzla jsou málo účinná. Chyběly mu byliny, které by jeho ma- 
gii posílily, a co hůř, Osain mu je odmítal vydat. Čango byl za to na Osaina 
rozhněvaný, avšak nevěděl si rady. Jeho divoká milenka Ojá se s tím však 
nehodlala smířit. Měla už dost toho, jak jsou oni i ostatní orišové vydáni napo- 

spas rozmarům podivínského a samotářského bylinkáře. Sama Ojá byla moc- 
nou čarodějnicí. Chvíli přemýšlela, poté se postavila a začala mávat lemem své 
devítibarevné sukně tak dlouho, až vytvořila hrozivou vichřici. Osain zrovna 
skládal všechny své byliny do veliké kalabasy zavěšené na větvi vysokého 

stromu. Vichr však tykev rozhoupal natolik, až spadla a její drahocenný obsah 
se rozsypal do všech čtyř směrů. A tehdy přispěchali všichni orišové a začali 

byliny sbírat a rozdělovat si je mezi sebou. A tehdy se orišové konečně mohli 

naučit pracovat s rostlinami. 

 
Inle 

Velmi mocný oriša, lékař a léčitel. 

Původní africká podoba 

Není známa. 

Vývoj v Novém světě 

Ačkoli je jedním z nejdůležitějších orišů, v santeríi není příliš uctíván. Vy- 
práví se, že právě Inle byl dříve pánem všech rostlin a Osain po něm tuto 

funkci pouze převzal.1 Ebó pro tohoto orišu se zaměřují především na léčení 
a smějí je připravovat pouze santerové. Věří se, že očista s pomocí tohoto oriši 
je tak silná, že může zachránit lidský život bez ohledu na to, jak moc je člověk 
nemocný. 

Inle po svých přívržencích vyžaduje dodržování sexuálního půstu. Rovněž 
ho nesmí uctívat ženy v době menstruace. 
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Iniciace 

Inle není přímo vkládán do hlav zasvěcovaných osob. Jeho zasvěcení je 
obvykle předáváno až poté, co člověk podstoupí hlavní zasvěcovací obřad ka- 
rioča a stane se santerem či santerou. Kromě toho jej lze získat také prostřed- 

nictvím iniciace do mystérií bohyně Jemandži. Obecně se má za to, že by měl 
po tomto hlavním obřadu dostat jeho iniciaci každý, aby byl náležitě chráněn 
a mohl úspěšně ovládat a řídit svůj život. 

Společně s Inlem je předávána iniciace dvou nižších orišů jménem Aburu- 

tu a Abbatá, o nichž se říká, že jsou ošetřovatelé pracující společně s Inlem 
během léčení. 

Charakteristika 

Má podobu velice krásného mladého muže oblečeného v modrožluté róbě 
zdobené mušlemi kauri. Jindy se o něm říká, že je nezemsky krásným andro- 
gynem a symbolem vesmírné duality. Díky jeho androgynní povaze se o něm 
říká, že ochraňuje homosexuály. 

Jako nehmotná síla představuje plodnost vody, díky níž země může rodit. 
Někdy je na něj pohlíženo jako na zajišťovatele lidské výživy a jako na léčitele. 
Je strážcem říčních vod a ochráncem rybářů a lékařů. 

Jeho archetyp zosobňují všichni vážní lidé tíhnoucí ke studiu a vědě. Jsou 
opatrní, citliví a nenápadní, někdy mohou být také chladní a vypočítaví. 

Vztah k ostatním orišům 

Má bratra jménem Abbatá, který je jedním z nejlepších přátel bohyně Ošún. 
Jeho dobrým přítelem je Očosi. Spojuje je láska k rybaření. 
Má velmi rád Jemandžu, s níž měl kdysi milenecký vztah. 

Atributy 

Nosí s sebou hůl se dvěma propletenými hady, kteří jsou symbolem jeho 
družky jménem Abbatá. Pochopitelně také připomínají caducea, tradiční 
symbol lékařství. Jeho dalšími znaky jsou dva prsteny, rybářské háčky a ry- 
bářská síť, vyrobené ze stříbra. 

Jeho tajemství jsou předávána v modrožluté sopeře, v níž je sedm mušlí, 

tři stříbrné rybky, sedm černých kamenů, stříbrný had a trojzubec, na němž je 
další had. Z každého hrotu trojzubce známého jako Osun visí stříbrná ryba. 
Trojzubec je symbolem moudrosti a bohatství. V jeho sopeře samozřejmě ne- 

smí chybět ani tradičních osmnáct mušlí kauri, skrze něž oriša promlouvá 

během věštění. Jeho náhrdelník eleke je z ultramarínových korálků střídajících 

se s korálovými. Někdy je ovšem vyroben z tmavě zelených korálků a jindy 
z bílo-zelených. 

Jeho barvami jsou modrá, žlutá a akvamarínová. 
Náleží mu pátek a každý 24. den měsíce. 
Jeho číslem je 24. 

Obětiny 

Má v oblibě ryby s mandlovou omáčkou, kukuřičnou mouku a rozdrcené 
slané suchary nebo sušenky, guavu, pomeranče, kuličky z rozmačkané dýně, 
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řeřichu, salát, sladké brambory, sladké víno, rumové dortíky a mandlový olej. 
Jsou mu obětovány bílé ryby, bílí kohouti, bílé holubice a berani. 

Mýty 

Inle a Jemandža 

Inle byl krásný mladík, jehož hlavní prací bylo lovení ryb. Občas lovil s 
Očosim, jedním ze svých nejlepších přátel. Jednoho dne, právě když rybařil, 
spatřil překrásnou sirénu vystupující z vody. Byla z poloviny rybou a z té 
druhé ženou a její nahé tělo bylo ovinuto lehkou stříbrnou sítí ozdobenou 
perlami. Byla tou nejkrásnější bytostí, jakou kdy Inle spatřil, a okamžitě se 
do ní zamiloval. 

Nebyl to nikdo jiný než Jemandža, která byla také zasažena láskou k 
velice přitažlivému Inlemu. Ihned jej pozvala do svého paláce na mořském 
dně. Inle neměl sílu vzdorovat zpěvu sirény, kterým jej lákala do vln, a vcelku 
potěšeně souhlasil, že s ní půjde. Jemandža jej vzala do své svatyně a 
několik měsíců nedělala nic jiného, než že se s překrásným rybářem 
milovala. Byla jím tak okouzlena, že mu ukázala své nezměrné bohatství a 
odhalila mu také všechna svá tajemství. Naučila ho umění věštby, v níž byla 
přes mínění Orúnly nejlepší, a odhalila mu další nesčetná tajemství, 
moudrost a znalosti. 

Ovšem všechny dobré věci musejí skončit, a tak jednou musela skončit i je- 
jich láska. Jemandža byla po několika měsících z neustálé přítomnosti svého 
milence tak unavená, že nemohla myslet na nic jiného, než jak se ho zbavit. 
Zpátky ji držela jediná věc: odhalila mu příliš mnoho tajemství a Inle se stal 
příliš mocným. Pokud by jej poslala zpět na zemi, mohl by využít svých nově 
nabytých znalostí a síly a zbavit ji její vlastní moci a autority. Také se obávala 
toho, že by ostatní orišové poznali skutečný rozsah jejího bohatství. Ovšem 

nechtěla Inleho zabít. Nakonec ji napadlo dokonalé řešení: vyřízla mu jazyk. 
Jakmile to učinila, poslala bezbranného Inleho zpět na zemi. Proto Inle ne- 
hovoří ani skrze orákulum diloggún a musí mluvit pouze prostřednictvím Je- 

mandži. Ze stejného důvodu je nezbytné učinit oběť pro Jemandžu, aby mohl 
člověk obdržet zasvěcení do Inleho tajemství. 

 

Ibedži 

Božská dvojčata Ibedži, nazývaná též Ibeji nebo výrazem jimagüas převza- 
tým od indiánů. Jsou hýčkanými oblíbenci všech orišů a santerů. 

Původní africká podoba 

V Africe se narození dvojčat vždy považovalo za znamení požehnání pro 
celou rodinu. Postupně došlo k vytvoření kultu božských dvojčat a dodnes se 
věří, že dvojčata mohou svým rodičům přinést bohatství, jestliže jsou dosta- 
tečně uctívána. Pokud je s nimi zacházeno špatně, může celou rodinu naopak 
postihnout chudoba a neštěstí. 
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Vývoj v Novém světě 

Na Kubě jsou Ibedži zobrazována jako sladké a hravé děti. Vládnou všem 
dětským záležitostem, dětským chorobám a také všem nemožným úkolům. 
Tehdy by měl člověk obdržet zasvěcení do jejich mystérií a uspořádat pro ně 
oslavu. Jsou spojována se získáváním bohatství nebo alespoň slušného živo- 
bytí. Někdy jsou vzývána, aby pomohla spojení dvou osob. V takovém případě 
může jít o milostnou magii, ale také o přátelství, partnerství či smlouvy, zajiš- 
tění schůzek a kontaktů. 

Věří se, že Ibedži jsou vyslanci oriši Čanga. Musejí být uctívána dvěma 
totožnými talíři plnými sladkostí či ovoce. Jsou jako děti, a pokud by jedno 
z nich dostalo něco, co nemá druhé, rozzlobí se nakonec obě. 

Ačkoli oficiální svátek jejich křesťanských protějšků se slaví jindy, vžil se 
neformální zvyk nechávat jim drobné obětiny 31. října. V zahraničí mají tento 
svátek rády především děti, které se oblékají do kostýmů a dostávají sladkosti. 
Ibedži jej mají v oblibě ze stejného důvodu. 

Iniciace 

Božská dvojčata jsou považována za nižší oriše a nejsou předávána během 
hlavního iniciačního obřadu karioča. 

Charakteristika 

Mají podobu malých a roztomilých dětí, nejčastěji chlapečka a holčičky. 
Jako nehmotná síla představují dětství, radostnou nevinnost a dualitu ži- 

vota. Ačkoliv jsou to malé děti, jsou velmi moudré. Pomáhají s uskutečněním 
nemožného. 

Jejich archetyp zosobňují všechny děti před příchodem puberty. 

Vztah k ostatním orišům 

Jsou potomky bohyně Ošún a Čanga. Podle jiných mýtů je jejich otcem 
Čango, ale jejich matkou je bohyně Ojá. Nicméně jejich rodiče se o ně v dětství 
nestarali a vychovala je Jemandža, která miluje všechny děti. 

Dvojčata Ibedži milují a hýčkají všichni orišové. 

Atributy 

Na oltářích jsou posvátná dvojčata zastoupena dvěma malými panenkami 
oblečenými v bílém, obvykle vyřezanými ze dřeva a sedícími na dvou nízkých 
stoličkách, svázaných dohromady kusem provázku. Chlapeček má na krku 
náhrdelník z červených a bílých korálků na počest svého otce Čanga, zatímco 
holčička nosí bílé a modré korálky na počest Jemandži. Tím, že nosí korálky 
v barvách své adoptivní matky, Ibedži současně naznačují, že láska a pozornost 
věnované dětem mohou být nadřazeny biologickému rodičovství. Santerové 
jim rovněž propůjčují posvátné náhrdelníky orišů Ošúny, Obataly a Ogúna. 
V Africe jsou to obvykle nezdobené figurky vyřezané ze dřeva. 

Před soškami jsou umístěny sopery posvátných dvojčat, vždy dvě. Mívají 
podobu malých hliněných nádob nazývaných apotó. Každá z nich obsahuje 
čtyři černé oblázky z mořského pobřeží a čtyři malé mušle. Kameny delšího 
tvaru patří chlapečkovi, ty kulaté zase dívce. Jejich posvátnými nástroji jsou 
dva malé bubínky, chřestidlo nazývané ašeré, dvě stejné sady zvonečků a dvě 
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sady bílých a červených tykví. 
Žijí na vrcholku palmy, stejně jako Čango. Nacházejí se také všude, kde se 

vyskytuje větší množství dětí. 

Jsou patrony holičů a chirurgů. 
Jejich barvami jsou červená a bílá pro chlapce, modrá a bílá pro dívku. 
Jejich posvátným dnem je neděle. 
Náleží jim 2, její násobky a všechna sudá čísla. 

Obětiny 

Jsou jim nabízeny dětské hračky, limonády, popkorn, všechny druhy ovoce 
a sladkostí, dortíky, sušenky a žlutá rýže. Z formálnějších obětin jsou to slepi- 
ce, kuřata, perličky a holubice. 

Mýty 

Jak se z dvojčat stala božstva 

Obatalá vládl moudře a spravedlivě, ale byl také přísný. Jeho nepřátelé si 
jednoho dne usmysleli, že jeho zákony jsou přísné přespříliš, a zosnovali spik- 
nutí. Nějakou dobu Obatalu sledovali, až se jim podařilo zjistit, že nemůže 
pozřít sůl. Rozhodli se tedy podplatit jeho kuchaře, aby mu do jídla sůl přidal 
a starý oriša zemřel. Avšak zrovna když se spiklenci s kuchařem domlouvali, 

stála za dveřmi do kuchyně zvědavá dvojčata Ibedži. Obě děti počkaly, až vy- 
slechnou všechny podrobnosti, a pak běžely rovnou k Obatalovi a všechno mu 
řekly. Také Obatalovi poradily, aby si na sebe vzal červené a černé šaty, které 
nosí oriša Eleguá. Obatalá díky svému přestrojení odhalil totožnost svých 

nepřátel a od toho dne učinil dvojčata posvátnými, daroval jim část božské 
síly ašé a učinil z nich oriše. 

 

Oriša Oko 

Oriša Oko je bohem půdy, polí, sklizně a plodnosti. Jakožto bůh půdy je 
také spojován s mrtvými, neboť mrtvá těla jsou ukládána do země. 

Původní africká podoba 

Oriša Oko pochází z africké oblasti Irawa nacházející se na severozápadě jo- 
rubského území. Bývá popisován jako lovec, který se později stal zemědělcem. 
Než byl zaveden kult tohoto božstva, fungoval jako bůh zemědělství Ogún. 
Jeho kněžími mohou být muži i ženy, ovšem posedá pouze muže. Znakem 
kněžství je svislá bílá a červená linka uprostřed čela. 

Vývoj v Novém světě 

Na Kubě je Oriša Oko známý jako pán půdy, zemědělství a sklizně. Ze- 
mědělská role tohoto božstva je poměrně unikátní. Ačkoli v Africe existo- 
valo množství zemědělských božstev, otroci v Novém světě, nucení pracovat 
na plantážích svých pánů, neměli příliš zájem je uctívat, a tak se jejich kulty 
dochovaly jen vzácně. Oriša Oko je zemí, na niž dopadá krev obětovaných 
zvířat. Z tohoto důvodu se říká, že právě Oriša Oko se z obětin krmí hned 
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po Ogúnovi reprezentujícím železnou čepel obětního nože. Farmáři mu tradič- 

ně ukazují všechno, co vypěstovali ještě předtím, než to odnesou na trh. Jeho 
služebnicemi a vyslankyněmi jsou včely. 

Jako většina zemědělských božstev představuje také plodnost a modlí se 
k němu ženy, které mají potíže s otěhotněním. Božstva spojovaná s plodností 
bývají spojována také se smrtí a Oriša Oko není výjimkou. Kromě zeměděl- 
ských povinností patří k jeho úkolům přivážení mrtvých na hřbitov. Mrtvá 
těla na svém vozíku zakrývá slunečníkem, aby je nepoškodilo slunce, zatím- 
co hloubí jámu, do níž je pak uloží bohyně Ojá. Je zajímavé, že stejný zvyk 
ohledně slunečníku při pohřbech dodržují i obyvatelé New Orleansu a prav- 
děpodobně se jedná o zbytky původní africké tradice. 

Iniciace 

Není předáván během hlavního iniciačního obřadu karioča. Ovšem existují 
další zasvěcovací obřady, kterými člověk může projít a obdržet tohoto orišu. 
Jeho přijetím získává člověk především emoční i finanční stabilitu a uzem- 
nění. 

Charakteristika 

Vypadá jako zemědělec či pracovník na poli. 

Jako nehmotná síla představuje zemi, úrodu, plodnost, ale také klid a vy- 
rovnanost. 

Jeho archetyp zosobňují klidní lidé, kteří jsou za všech okolností vyrovnaní. 

Vztah k ostatním orišům 

Oriša Oko udržuje vztah s Jemandžou. Zatímco ona je paní moří a uni- 
verzální matkou, Oriša Oko je otcem oplodňujícím půdu. Říká se, že jsou 
manželé. 

Oriša Oko a Ogún se ve svých funkcích často doplňují. 
Díky tomu, že Oriša Oko přiváží mrtvé na hřbitov, je úzce spjat také s bo- 

hyní Ojou. 

Atributy 

Jeho symbolem je železná tyč ozdobená mušlemi kauri. Jeho posvátné před- 
měty jsou obvykle umístěny v hliněné misce, jsou to dva kokosy pomalované 
bílou a červenou barvou, volský potah a střešní taška. Ta představuje střechy 
domů zasvěcenců, kterým je Oriša Oko předáván při zasvěcení proto, aby 
měli ve svých životech sílu a materiální zajištění. Jeho náhrdelník je tvořen 
růžovými a modrými korálky. 

Vyskytuje se především na polích. Je patronem všech zemědělců a zvláště 
ochraňuje pole smldince, posvátného plodu božstva Obataly. 

Jeho barvami jsou hnědá a žlutá, barvy půdy a slunce. 
Podle některých se s ním nepojí žádná čísla, podle jiných je jeho číslem 

sedmička. 

Obětiny 

Má rád melounový kompot, kukuřičné víno, rybu známou jako eja abori 
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a práškové brambory. Jsou mu obětovány holubice, kohouti a kozlové. 

 

Mýty 

Jak Jemandža podvedla Orišu Oka 

Jednoho dne zjistila Jemandža, toho času provdaná za Ogúna, že lesy jsou 
suché a všechny rostliny v nich umírají. Ihned věděla, že jedině Oriša Oko 
bude vědět, jak zemi vrátit vláhu. Vydala se za ním, aby jej o to požádala, 
po cestě si však uvědomila, že Oriša Oko to pro ni jenom tak neudělá. Proto se 
rozhodla, že se jí musí podařit ho svést. Jemandža také věděla, že Oriša Oko 
si zakládá na své čistotě a že ještě nikdy nepoznal ženu. I díky tomu pro ni 
nebylo těžké jej okouzlit svými půvaby a otočit si jej kolem prstu. Když jí Oriša 
Oko začal zobat z ruky, přemluvila ho Jemandža, aby jí prozradil tajemství 
země a její plodnosti. Jakmile jí to Oriša Oko z upřímné lásky řekl, opustila 
jej a vrátila se k Ogúnovi. 

Jak Oriša Oko objevil tajemství pěstování rostlin 

Podle prastaré jorubské legendy byl Oriša Oko kdysi vládcem města nazý- 
vaného Irawo. Ovšem když se nakazil leprou, jeho obyvatelé ho vyhnali. Oriša 
Oko se s tím smířil a společně se svou ženou se usadil daleko od města. Začali 
se živit lovem a sběrem obilí. V těch časech lidé ještě nevěděli, jak mají sít 
a sklízet, a sám Oriša Oko se svou manželkou se to naučil naprostou náhodou. 
Mezi tím, co sklidili, nebylo pouze obilí, ale i sladké brambory, ovoce a také 
množství léčebných bylin. Oriša Oko s nimi začal dělat pokusy a brzy poté se 
mu podařilo vyléčit lepru, kterou stále trpěl. Se ženou se pak vrátil do města 
Irawo, jehož obyvatelé jej s radostí přivítali zpět mezi sebe. Ze samé vděčnosti 
jim Oriša Oko předal své nově nabyté vědomosti o zemi a pěstování rostlin. 
Když on i jeho žena zemřeli, lidé na ně nezapomněli a předávali jejich příběh 
dalším a dalším pokolením svých potomků. Tak se stal Oriša Oko božstvem 
zemědělství. 

Aganjú 

Bývá nazýván také Aganjú Solá. Ačkoli je jedním z vůbec nejmocnějších 
orišů, není toho o něm mnoho známo. Obývá pouště a vulkány a je silou oteví- 

rající brázdy země a má moc přetvořit její tvář. Původní jorubská podoba jeho 
jména je Aganjù. Doslova znamená „divočina“ nebo „les“. Je možné z něho 

odvodit další dvě slova: agan neboli „neplodný“ a jú neboli „poušť“.1 Někdy 

je jeho jméno vykládáno také jako „pokrývající poušť svým mocným hlasem“. 

Původní africká podoba 

Jeho kult pochází z původního fonského náboženství, ale mnoho se o něm 
neví. 

Vývoj v Novém světě 

Agajú je velkým a mocným orišou, který se snadno rozhněvá. Zodpovídá 
se pouze Obatalovi. 
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Vládne ohni i vodě. Představuje nezkrotnou a nevyzpytatelnou sílu přírody, 
zemětřesení, přílivové vlny, lávu valící se z nitra země a sílu pohánějící vesmír 
a otáčející Zemí. Je však také orišou pouští, vyprahlé země a rozvodněných řek. 

Přebývá v sopkách nebo v silných proudech řek. V lidské podobě se zje- 
vuje jako převozník přes řeku, který pomáhá lidem přebrodit vzedmuté řeky. 
Ochraňuje také pocestné a řidiče automobilů i piloty letadel. 

Když někoho posedne, je obřadně zdraven slovy: „Aggayú Kinigua Ogge 
Ibba eloní!“ 

Iniciace 

Iniciaci do jeho mystérií mohou obdržet pouze Aganjúovy děti. Mnozí 
santerové předávají Aganjúovo zasvěcení pouze přes jeho syna Čanga, proto- 

že věří, že člověk nemůže pojmout mocnou energii slunce a vulkánů přímo. 
Ovšem existují i santerové, kteří Aganjúa korunují do hlavy člověka přímou 

cestou. K tomu musejí v devíti dnech obětovat devět slepic, každou z nich 
na jiném místě: ve studni, ve starém domě, na hřbitově, na kopci, u mrtvého 
stromu, u řeky, u kamenné stěny a u dvou různých stromů. Během těchto devíti 
dní je hlava zasvěcovaného omývána roztokem z březule (Elaphrium Sima- 
ruba) povařené ve vodě. Teprve poté může být proveden obřad karioča. Jeho 
iniciace je vnímána jako zasvěcení do celé historie lidstva a jako nahlédnutí 
do počátku i konce všech živých věcí. 

Charakteristika 

Aganjú je obrovský muž. Obléká se do krátkých kalhot a košile či bundy. 
Oboje je v tmavě rudé barvě. Okolo  pasu má devět různobarevných šátků  
a nosí sukni z palmových listů, mariwó. Údajně se pohybuje neslyšně a nepo- 

zorován dlouhými kroky. 
Jako nehmotná síla představuje rozžhavené zemské jádro a vulkány. Způ- 

sobuje zemětřesení a všechny přírodní pohromy, které jsou tak rozsáhlé, že 
mění tvář samotné země. Sopečná láva je jeho ohnivým dechem a jeho moc 
způsobuje samotné otáčení Země. Je vnímán jako všudypřítomný oheň, vroucí 
zemské jádro i jako bouření vulkánů a posuny zemských desek, které utvářejí 
nové hory a světadíly. Také se projevuje jako slunce a sluneční energie, která 
stvořila všechen život. 
Jeho archetyp zosobňují silní muži s násilnickou a krutou povahou. Jemnost 

a vznešenost je obvykle odzbrojí natolik, že se začnou chovat jako malé děti. 

Vztah k ostatním orišům 

Některé pověsti říkají, že Aganjú i Čango jsou syny Obataly. Podle dalších 
legend byla jeho matkou Oroina, která je samým středem Země. 

Po krátkém flirtu s Jemmu je Agajú označován za skutečného otce boha 
Čanga. Aganjú a Čango se nejprve neměli příliš v lásce, ale po nějaké době se 
smířili a začali si být velmi blízcí. Od těch dob kdykoliv někdo obdrží zasvě- 
cení do Aganjúových mystérií, musí být zároveň zasvěcen i Čangovi, protože 
Aganjú může být obdržen pouze skrze Čanga. Člověk může porozumět Aga- 
njúovi pouze prostřednictvím Čanga. 
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Atributy 

Původně tento oriša neměl žádné nástroje. Mělo se za to, že je tak silně 

spjat s nepřekonatelnými silami přírody, že žádné nástroje nepotřebuje. V té 
době vlastnil pouze své kameny otan, jimiž mohly být pouze lávové kameny. 

Později mu přeci jen byly přiřknuty tři nástroje: hůl, šíp a kopí. Hůl mu pomá- 
há nést váhu těch, kteří jej potřebují, aby překonali ty nejtěžší časy a zkoušky 
a mohli se o něj opřít. Šíp a kopí jsou dokladem jeho pozemské moci. Existují 
ovšem i svaté domy, kde má Aganjú devět posvátných nástrojů, k nimž patří 
sekyra a africké zbraně vyrobené ze železa. 

Aganjúova mystéria jsou předávána v hliněné nádobě jménem lebrillo. 
Uvnitř jsou jeho kameny otan, osmnáct mušlí kauri, jeho nástroje, dva malé 
býčí rohy nazývané owe, červená a bílá dvojitá sekera vyřezaná ze dřeva   a 
ozdobená žlutými ornamenty, červené a modré korálky a šestnáct kulatých 
kamenů zvaných mate, které musejí pocházet z pobřeží. Nosí hůl pokrytou 
barevnými korálky a mušlemi kauri. Jeho náhrdelník eleke je z modrých ko- 
rálků s hnědými proužky, ovšem liší se podle toho, o který z jeho aspektů 
se jedná. 

Přebývá v nitru samotné země, v sopkách, v lávě a v divokých proudech. 
Je přítomen u všech přírodních katastrof. Rád se ukrývá na vrcholcích palem 
společně se svým synem Čangem. 

Vládne horečkám a vysokému krevnímu tlaku. 
Jeho barvou je temně rudá a bílá, anebo devět různých barev, kromě černé. 
Náleží mu čísla 6 a 4. 
Jeho dnem je středa a 16. den každého měsíce. 

Obětiny 

Jsou mu obětovány všechny druhy ovoce, dále lilek, pražená kukuřice  a 
cukrová třtina. Miluje sušenky nebo suchary s palmovým olejem a také 
zelené banány. Devět sucharů pokrytých palmovým olejem, devět zelených ba- 
nánů, rovněž pokrytých palmovým olejem, lilek a všechno možné ovoce. Ze 
zvířat jsou mu obětováni býci, kozy, kohouti, slepice, perličky, želvy, kanárci 
a holubi. 

Mýty 

Jak se stal Aganjú otcem Čanga 

Podle pověsti byl Aganjú zodpovědný za přívoz na veliké řece. Jednoho dne 
za ním přišla Jemmu, která vypadala, že má naspěch, a žádala ho, aby ji převe- 
zl. Jelikož neměla peníze, nabídla Aganjúovi namísto platby své tělo. Aganjú 
její nabídku přijal. Výsledkem jejich krátkého románku se stal oriša Čango. 

Čango svou matku po celá léta svého dospívání obtěžoval neodbytnými 
otázkami ohledně svého otce. Nejprve mu o něm Jemmu nechtěla povědět, 
avšak nakonec začala být z chlapcova naléhání unavená a prozradila mu, že 
jeho otcem je Aganjú, pán vulkánů. 

I když byl Čango ještě dítě, ihned poté odešel z domova, aby našel své- 
ho otce. Avšak když jej skutečně nalezl, Aganjú se odmítl ke svému synovi 
přihlásit a rozhněván chlapcovou neústupností začal ze svých úst chrlit lávu 
a oheň tak prudce, že to Čanga vystřelilo až do nebes, kde žil Olofi. Nejvyšší 
byl zasažen vážností chlapcovy situace a obdaroval jej odolností vůči ohni a 
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vědom si toho, že bohyně Jemandža nemá děti a touží po synovi, poslal k ní 
Čanga, aby ho vychovala, jako by byl její vlastní. 

 
 

Ozun 

Bývá nazýván také Osun. Je strážcem věřících a poslem Obataly a Olofiho.  

Původní africká podoba 

Není známa. 

Vývoj v Novém světě 

Krom toho, že chrání věřící, se toho o něm mnoho neví. Neměl by být 
zaměňován s Osainem, protože se jedná o zcela jiného orišu. Věřící jej ob- 

vykle o nic nežádají a ani se k němu nemodlí. Působí jako osobní strážný 
anděl. 

Ozun je symbolizován kovovým pohárem, v jehož horní části je vyobra- 
zen kohout. Uvnitř poháru jsou umístěna tajemství tohoto oriši. Každý člo- 
věk, který přijímá Ozuna, musí jeho pohár postavit na nejvyšší místo v domě. 
Jestliže pohár spadne, oriša tím dává najevo, že majitel poháru je ve vážném 
nebezpečí. 

Kromě toho však nemá žádnou jinou podobu, nepojí se s ním žádné jiné 
symboly ani mýty. Rovněž není synkretizován s žádným z křesťanských 
světců. Údajně neexistuje žádný vztah mezi touto bytostí a katolickým 
učením. 

Iniciace 

Je předáván v rámci iniciačního obřadu předání válečníků ve formě malé- 
ho kovového hrnku, na jehož vrcholku je malý kohout a je obklopen malými 
zvonečky. Musí být umístěn nahoru na skříň nebo někam, kde nespadne nebo 
se nepřevrátí. Pokud se tak stane, znamená to, že nablízku je nebezpečí hrozící 
jeho majiteli. 

Obětiny 
Jsou mu obětovány holubice. 
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Ozun 
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Dadá 

Je nazývaný také Ajaba či Bajanmi. Není o něm známo příliš informací. 
V santeríi je symbolem bohatství a prosperity. Jeho jméno prý znamená „dob- 
ro“. Podle některých názorů je božstvem všech nenarozených dětí a ochraňuje 
je. 

Iniciace 

Během hlavní iniciační ceremonie není předáván do hlav zasvěcovaných, 
avšak jeho zasvěcení mohou podstoupit lidé, kteří chtějí jeho pomoc v podni- 
kání a obchodu. 

 

Vztah k ostatním orišům 

Má sestru jménem Bajana. Společně představují mozek a všechny jeho 
funkce, rozhodování, úsudek a stabilitu. Symbolicky Dadá a Bajana tvoří 
Čangovu korunu. Jsou uctíváni společně, přičemž Dadá představuje mužský 
princip a Bajana je jeho ženským protějškem. 

Mýty 

Podle jednoho mýtu je Dadá polovičním bratrem oriši Čanga. Když zemřel 

jejich otec, král města Oyo, začal vládnout Dadá. Byl velice mírumilovným 
králem a velmi podporoval umění. Avšak jednoho dne přišel Čango bratrovo 
království navštívit, a protože byl už tenkrát velmi divoký, okamžitě tam vy- 
puklo povstání. Dadá byl sesazen z trůnu a korunován nebyl nikdo jiný než 
Čango. Tak se stal Čango čtvrtým králem města Oyo. Po Čangově tragické 
smrti se stal králem opět Dadá. 
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Tabulka orišů a jejich hlavních korespondencí 
 

 
Oriša 

Jorub- 
ské 

jméno 

V bra- 
zilském 

candomblé 

 
Funkce 

 
Barva 

 
Číslo 

 
Den 

 
Předměty 

Eleguá, 
Ešu 

 
Eshu 

 
Exu 

posel, vládce osudu,  
vše neočekávané, 

zosobněná spravedlnost 

 
červená a černá 

3, násobky 
3, někdy 
též 21 

pondělí, každý 
3. den v měsíci, 

13. červen 

hliněná nebo cemen- 
tová hlava 

 
Odúa Oddu- 

dúa 

 
– 

 
mír, čistota, posvátnost 

 
bílá 8 a jeho 

násobky 
čtvrtek, každý 
8. den v měsíci 

miniaturní schodiště, 
bílá rakev 

Obatalá, 
Ochanlá 

Ori- 
sanla 

Orixalá, 
Oxalá, 
Obatalá 

mír, čistota, posvátnost, 
je nejblíže k Bohu 

bílá, někdy i 
červená 

8, 16, 24 
a další 

násobky 8 

každý 8. den v 
měsíci, 24. září 

iruke (koňská oháňka 
se zdobenou rukojetí) 

Orúnla, 
Orúnmi- 
la, Orula 

Orún- 
mila 

 
Orunmilá 

 
divinace 

 
zelená a žlutá 

16 a násob- 
ky 16 

všechny dny v 
týdnu, 4. říjen 

 
tabulka Ifá 

 
Čango 

 
Sangó 

 
Xango 

vášeň a tanec, přemože- 
ní nepřátel 

 
bílá a červená 

 
4,6 

pátek, každý 
4. den v měsíci, 

4. prosinec 

dvojbřitá sekera, 
hmoždíř, hrad, pohár 

 
Ogún 

 
Oggún 

 
Ogum zaměstnání, válka, 

neštěstí a tragédie 

 
černá a zelená 

 
3,7 

úterý, středa, kaž- 
dý 4. den v měsíci, 

29. června 

železné zbraně a před- 
měty, obětní nůž 

 
Jemandža 

 
Yemojá 

 
Iemanjá mateřství, ženství, 

moře a oceány 

 
modrá a bílá 

 
7 

 
sobota, 7. září 

mušle, kánoe a lodě, 
korály, vše související 

s mořem 

 
Ošún 

 
Osún 

 
Oxum 

 
láska, manželství, zlato 

 
žlutá a bílá 

 
5 

 
sobota, 8.září vějíře, zrcadla, lodě, 

šperky, šaty 

Babalú 
Ajé 

Son- 
ponno 

Obaluae, 
Omolu, 

Xanpana 

 
vznik i léčba nemocí hnědá a přírodní 

barvy 

 
13, 17 

středa, pátek, 
17. den v měsíci, 

17. prosinec 

 
berle, žebrácký vak 

 
Ojá 

 
Oyá 

 
Oxum 

přechod ze života 
do smrti 

vínová a devatero 
barev krom černé 

 
9 

 
pátek, 2. únor 

 
koňská oháňka iruke 

 
Obá 

 
Obá 

 
– 

hřbitovní bohyně, 
zosobnění věrné ženy 

a rodinného krbu 

 
růžová 

 
– 

 
29. dubna kameny ve tvaru ucha, 

kompas, dřevěný člun 

 
Jewá 

 
Yegua 

  
samotná smrt 

 
starorůžová 

 
– 

 
11. či 23. srpna 

její předměty se zaha- 
lují do šátků 

 
Očosi 

 
Ososi 

 
Oxossi 

lov, vězení, 
spravedlnost 

modrá a žlutá, 
fialová 

 
3,7 

pondělí, středa, 
3. den v měsíci, 

6. červen 

kuše, luk a šípy, 
lovecká čapka 

 
Osain Osain, 

Osúnla 

 
– 

 
magie rostlin a bylin 

 
zelená 

 
6, 7 

pondělí, pátek, 
17. leden, 

31. prosinec 

pokroucená větvička, 
tykev, zvířecí kůže 

 
Inle 

 
– 

 
– 

 
lékař a léčitel 

bílá a zelená, 
modrá, žlutá, 
akvamarínová 

 
24 

pátek, každý 
24. den v měsíci, 

hůl se dvěma prople- 
tenými hady, rybářské 
sítě a háčky, trojzubec 

 
Ibedži 

 
Ibeji Mawu 

a Lissa 

božská dvojčata, 
plodnost, prosperita, 

uskutečnění nemožného 

modrá a bílá pro 
chlapce, červená 
a bílá pro dívku 

2 a násobky 
2, všechna 
sudá čísla 

 
neděle, 26. září 

 
– 

Oriša 
Oko 

Orisha 
Oko 

 
– plodnost, úroda, 

zemědelství 

 
hnědá a žlutá 

 
7 

 
14. května kokosové ořechy, 

volský povoz, taška 

Aganjú, 
Aganjú 
Solá 

Aga- 
nyu 

 
– přírodní síly, 

živly, vulkány 

 
rudá 

 
6,4 

středa, 16. den 
každého měsíce, 

25. července 

hůl, šíp, kopí, sekera 
a africké zbraně 

Ozun, 
Osun 

 
– 

 
– 

 
strážný anděl věřících 

 
– 

 
– 

 
– 

stříbrný pohár 
a kohoutem navrchu 

 
Dadá 

 
– 

 
– 

mozkové funkce, stabi- 
lita, úsudek, ochrana 

nezrozených dětí 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 
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Místa 

 
Křesťanská synkreze 

 
Obětiny 

 
Přivolání 

 
rohy, křižovatky 

Jezulátko z Atochy, Pražské 
Jezulátko, svatý Antonín, 

svatý Martin 

kuřata, rum, doutníky, kokosové 
ořechy, pečená kukuřice, uzená ryba 

a vačice, hračky, sladkosti 

červenočerným chrastítkem 
či píšťalkou 

 
vysoko položená místa Panna Marie Milosrdná, 

Ježíš Kristus a svatá Anna. 
sněhové pusinky, mléko, rýžový pudink, 

bílá jídla a zvířata obecně 

 
stříbrným zvonečkem 

 
vysoko položená místa 

Panna Marie Milosrdná, 
Ježíš Kristus a svatá Anna. 

bavlna, drcené vaječné skořápky, 
sladké brambory, kokosové ořechy, 

bílá jídla a zvířata obecně 

 
stříbrným zvonečkem 

 
je všudypřítomný 

 
František z Assisi 

kolové ořechy, sladké brambory, 
černé slepice 

 
nesestupuje na zem 

 
oslavy, večírky, bitvy a boje 

 
sv. Barbora 

jablka, banány, červení kohouti, 
berani 

chřestidlem červené 
a bílé barvy 

hory, lesy, neštěstí, tragédie, 
železo a ocel 

sv. Petr, sv. Pavel, sv. Jan 
Křtitel, sv. Jakub, sv. Jiří 

kohouti, holubi, zelené banány, 
rum, doutníky 

 
rozstřikováním rumu 

 
oceán, moře 

 
Panna Maria z Regly vodní melouny, syrup z curkové třtiny, 

kozy, kachny, slepice 
stříbrným zvonečkem 

či chřestidlem 

 
řeky a všechny sladké vody 

 
Panna Maria z Cobre med, dýně, bílé víno, rum, 

koláče, šperky, slepice 

 
zlatým zvonečkem 

nemocnice a všechna místa, 
kde jsou nemocní lidé, 
žebráci a bezdomovci 

 
sv. Lazar pečená kukuřice, fazole, 

všechna zrna, holubi, chléb 
svazkem palmových 

větviček adžá 

 
bouře a vichřice, pohřebiště Panna Maria Hromničná, 

svatá Tereza 

 
lilky, rýže, slepice, kozy 

chrastítkem se semínky seiby, 
někdy též kravským zvoncem 

cencerro 

 
jezera, osamnělá místa 

 
sv. Kateřina Sienská 

 
slepice, kozlové a holubice 

 
chrastítkem se semínky seiby 

hřbitov, všechna místa, 
kde se umírá 

 
sv. Rosa z Limy, sv. Klára 

 
kozlové, holubice, perličky nesestupuje na zem, respektive 

není volána 

 
lesy 

 
sv. Norbert, sv. Hubert ovoce, nápoj z mléka, medu a kukuřič- 

né moukry, kohouti, holubi 

 
rozstřikováním rumu 

 
lesy a divoká příroda sv. Antonín Veliký, sv. Sil- 

vestr, svatý Raymond 
zlaté a stříbrné mince, rybářské háčky, 

kozy, kohouti, želvy 
pomocí chřetidla naplněného 

semeny různých rostlin 

 
blízko vody 

 
archanděl Rafael ryby, kukuřičná mouka, dýňové kulič- 

ky, sladké brambory, salát 

 
stříbrným zvonečkem 

vrcholky palem, všechna 
místa, kde je hodně dětí 

 
sv. Kosma a Damián hračky, sladkosti, limonády. Obě děti 

musí dostat stejnou obětinu. 

 
nesestupují na zem 

 
pole 

 
sv. Isidor Oráč melouny, kukuřičné víno, ryby, bram- 

bory, holubice, kohouti a kozlové. 

 
nesestupuje na zem 

 
vulkány, pouště, dravé proudy sv. Kryštof, jindy archanděl 

Michael 

ovoce, lilek, cukrová třtina, sušenky  
a suchary s palmovým olejem, zelené 

banány, býci, želvy, kozy, kanárci 

 
nesestupuje na zem 

umisťuje se na nejvyšší 
místo v domě 

 
– 

 
holubice 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 
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