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Předmluva 
 

Svatému Alexandrovi 
 
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 vúdú ;-).  

 
Máte před sebou vybrané kapitoly z knihy Zasvěcení do haitského vúdú a má celkem 47 stran. 

Tuto ukázku zveřejňuji krátce po vydání tištěné knihy, aby měli čtenáři možnost se seznámit se 
základními principy haitského vúdú. Až na část „Párty s mrtvými na hřbitově“ uvedenou na konci 
e-book neobsahuje fotografie ani pasáže, kde vyprávím o svých vlastních zážitcích. Pokud vás bude 
zajímat celá kniha, věřím, že si jí opatříte. 

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

děkuji. Poděkování patří také lidem, kteří pomohli se vznikem tohoto ebooku: broskeff a Soňa. Chci 
také poděkovat svému manželovi, Sašovi, za jeho podporu, trpělivost a za to, že skvěle vaří. Bez něj 
bych rozhodně neměla na psaní tolik času, jako mám teď.  

 

 

Papa Legba ouvre baye pou mwen, Ago eh! 
Papa Legba Ouvre baye pou mwen, 

Ouvre baye pou mwen, Papa 
Pou mwen passe, Le'm tounnen map remesi Lwa yo! 

 
 
 

             10. dubna 2020 
Veronika Šulcová 

 
 
 

ODKAZY 
 
Nakladatelství: http://vodnar.eu 
Autorka: http://nabozenstvikaribiku.cz 
Ilustrátor: http://www.sandrodragoj.com 
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O Haiti 

 
 
„Kdo chce na Haiti něčeho dosáhnout, musí projít zasvěcením do vúdú.“ Ronald Michel 
 
V jazyce původních indiánských obyvatel byl ostrov známý jako Ayiti (hornatá země), Kiskeya 

(matka všech zemí) a Bohío (náš domov). Pak přišli Španělé a přejmenovali ho na La Isla Espanola, 
z čehož později vznikl název Hispanola. Později se ostrov rozdělil na francouzké Saint-Domingue a na 
španělskou část, která je dnes známa jako Dominikánská republika. Po úspěšné revoluci, která byla 
vůbec první úspěšnou vzpourou otroků, byla vyhlášena nezávislost a vznikla první černošská 
republika na světě. Noví vůdci této republiky se vrátili k původnímu názvu ostrova, který byl 
upraven na Haiti.  

 
Lidé u nás si Haiti občas pletou s Tahiti. Haiti se nachází v Karibiku a je nejchudší zemí západní 

polokoule. V minulosti došlo k vyčerpání přírodních zdrojů ostrova, z čehož vyplývá řada dnešních 
potíží. Jednou z nejzávažnějších je rozsáhlá eroze půdy způsobená vykácením většiny původních lesů 
a intenzivním obděláváním půdy. Vzhledem k přetrvávající politické nestabilitě se zemi vyhýbají 
zahraniční investoři a není pravděpodobné, že by se situace mohla v nejbližších letech zlepšit sama od 
sebe.  

 
Haiti má rozlohu 27 750 km2 a jeho geografická velikost je srovnatelná přibližně s velikostí Moravy 

a Slezska. Uvádí se, že Haiti má přibližně 10 milionů obyvatel. Ve skutečnosti však nikdo neví, zda má 
Haiti 8 anebo 12 milionů obyvatel, protože sčítání lidu zde neexistuje a jedná se o pouhé odhady. 
Každopádně je jisté, že země trpí přelidněním, zvláště ve městech, do nichž se snaží migrovat většina 
vesnického obyvatelstva. Počet obyvatel Haiti stále roste.  

 
Podle United Nations World Food Programme žije 59 procent obyvatel Haiti pod hranicí chudoby 

a celých 25 procent pod hranicí extrémní chudoby. V ostrém konstrastu k tomu působí informace, že 1 
procento Haiťanů vlastní více než 45 procent celkového bohatství země. Dále tři čtvrtiny Haiťanů žijí 
z méně než dvou amerických dolarů na den a polovina populace vydělává méně než jeden americký 
dolar denně. Množství lidí nemá přímý přístup k elektřině, vodě, kanalizaci ani ke zdravotní péči.  

 
Nezaměstnanost oficiálně dosahuje zhruba 50 procent, reálná čísla se však šplhají až k 90 

procentům. Situace ve školství je na Haiti rovněž komplikovaná. Pouze 72 procent obyvatel má 
základní školní vzdělání. Vysokoškolské vzdělání má pouhé 1 procento obyvatel. Velice vysoká je 
také míra korupce a zločinnosti.  

 
Oficiálními jazyky země jsou francouzština a haitská kreolština. Francouzština na Haiti zůstala 

jazykem bohatých a vzdělaných vrstev, zatímco kreolština se stala těžištěm haitského kulturního 
života, jelikož právě jejím prostřednictvím jsou předávány dávné vzpomínky, příběhy, vědomosti, 
písně a modlitby. Někdy se uvádí, že haitská populace je z 57 procent negramotná, někdy se hovoří až 
o neuvěřitelných 87 procentech negramotných osob. K těmto číslům je ovšem potřeba dodat 
vysvětlení. Pro většinu obyvatelstva je prvním jazykem haitská kreolština. Rozumět a číst francouzsky 
umí většina místních lidí, avšak pouhých 20 procent obyvatelstva dokáže francouzky plynule hovořit 
a psát, jelikož francouzskou gramatiku neovládají a haitská kreolština dlouhou dobu neměla 
ustálenou formu. Oficiální pravopis haitské kreolštiny byl zveřejněn až 31. ledna 1980 a jako druhý 
oficiální jazyk Haiti byla kreolština uznána až v roce 1987. V důsledku těchto okolností může být na 
Haiti člověk, který ovládá kreolštinu a do značné míry i francouzštinu, označen jako negramotný.  

 
V zemi je zhruba 95 procent černé populace, zbylých 5 procent tvoří mulati a běloši. Stále zde 

můžeme narazit na ostré vnímání rasových rozdílů, které tvoří opak většiny rasistických hnutí – černá 
barva pleti je správnou barvou, na míšence a bělochy je pohlíženo s nedůvěrou.  
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O Haiťanech 
 
„Děti, bez dětí nevykonáš nic.“1 
 
„Největším tajemstvím vúdú je, že vesmír řídí obyčejní lidé a nikoli božstva.“2 
 
Co říci o obyvatelích Haiti? Jak místní lidi ovlivňuje dlouhodobá chudoba a celkově nepříznivé 

životní podmínky? 
 
Haiťané mají mimořádně silně zakořeněný smysl pro rodinu, která je pro ně posvátná. Svým 

příbuzným a samozřejmě také lidem, kteří spadají do jejich rozšířené rodiny, pomohou, nakrmí je, 
ubytují a pokud mohou, vypomohou jim i finančně. Rodinné vzpomínky jsou na Haiti kolektivní a 
sdílené. Žádná osoba si nepamatuje všechno, proto si každý pamatuje něco a jednotliví členové rodiny 
se při vyprávění historek navzájem doplňují. 

 
Význam rodiny na Haiti je tak veliký, že pro Haiťany samotné je jednou z největších výzev 

rozpoznání sebe sama uprostřed rozšířené rodiny. Rozšířená rodina si totiž nárokuje téměř všechen 
jejich čas, který rozděluje podle potřeb celé komunity, definuje jejich společenský status a vzhledem 
k tomu, že jí náleží většina jejich majetku, jsou jednotlivci na své rodině zcela závislí.  

 
K cizím lidem mají Haiťané přesně opačný vztah. Cizince mohou na trhu podvést nebo dokonce 

okrást a nevidí na tom nic špatného, protože to koneckonců dělají pro dobro své rodiny. Rozlišení 
mezi cizími lidmi a těmi, kteří jsou součástí rodiny, bylo vždy jednodušší na venkově než ve městech. 
V knize Mama Lola je pro rozlišování mezi rodinou a cizinci používáno rčení: „Sim salalam, sa 
salawu. Pa salam, pa salawu.“ Neboli: „Když jsi uvnitř, jsi tam (jsi jedním z nich). Pokud jsi venku, 
zůstaneš venku.“3 

 
Kromě rodiny milují Haiťané děti, což dokládá rčení „Pitit se Richès – děti jsou bohatstvím“. 

Skutečně, v zemi, kde neexistuje sociální systém ani zdravotní pojištění, jsou jedinými prostředky 
k zajištění vlastní budoucnosti rodina a především děti. Děti jsou středobodem haitské rodiny a také 
nedílnou součástí vúdú obřadů. Nezáleží na tom, jak je pozdě nebo jak dlouho celá událost trvá, děti 
jsou vždy součástí obřadů. Jsou svědky všech částí obřadu, včetně posedlosti, bez ohledu na to, jak 
nevhodně duchové zrovna mluví nebo zda zrovna přišel divoký a „horký“ duch. Děti při obřadech 
často spí, ale jakmile dorazí duchové, jejich matky je budí, aby jim duchové mohli požehnat. Haitské 
ženy své děti nepovažují za křehké a nepřipouštějí, že by se věci mohly vymknout z rukou. K tomu je 
potřeba dodat, že ani duchové nepřipouštějí, aby se věci vymkly z rukou, a dohlížejí na to, aby žádné 
z dětí nikdy nepřišlo k úhoně ani během divokých obřadů. Zároveň by se podle obecného mínění 
neměla proti rodině provádět žádná zlá kouzla. Haiťané věří, že dokonce i většina duchů takové věci 
vidí nerada.  

 
Pro Haiťany je velmi důležité také jídlo a společné stravování, které je významnou součástí života i 

náboženských obřadů. Společné jedení jídla považují Haiťané za magické, a pokud je někdo pozván, 
aby jedl v něčím domě, je to veliká čest. Haiťané rovněž věří, že jídlo by se mělo jíst ve společnosti 
dalších lidí a nikoli o samotě: „Když jíš s lidmi, máš vždycky jídlo. Když jíš sám, nemáš nic.“4 Haiťané 
znají velmi důvěrně hlad, který se podle některých názorů významně podílel na utváření jejich 
kultury i životů. Když mohou, najedí se, jak nejvíc to jde. Jídlo se stalo symbolem štěstí a blahobytu.  

 
1 Brown, Karen McCarthy: Mama Lola: A Vodou Priestess in Brooklyn. University of California Press, Berkeley 2011, s. 372. 
2 Heaven, Ross: Vodou Shaman: The Haitian Way of Healing and Power. Destiny Books, Rochester 2003, s. 264. 
3 Brown, Karen McCarthy: Mama Lola: A Vodou Priestess in Brooklyn. University of California Press, Berkeley 2011, s. 70. 
4 Brown, Karen McCarthy: Mama Lola: A Vodou Priestess in Brooklyn. University of California Press, Berkeley 2011, s. 43. 
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V tak chudé zemi, jakou je Haiti, zároveň není neobvyklé, aby muži pracující na polích celý den nic 

nejedli, pili jenom sladkou černou kávu sloužící jako energetický nápoj a jedli až večer při společné 
rodinné večeři.  

 
Přesto jsou haitští venkované velmi srdeční a ochotní podělit se s člověkem i o poslední jídlo. 

Peníze jsou však tabu. Věří, že by nikdo neměl vědět, kolik peněz u sebe mají. Současně je pro 
Haiťany těžké připustit, že by někdo z nich mohl zbohatnout, aniž by uzavřel dohodu s čarodějem 
nebo s jinými temnými silami. 

 
Utrpení a chudoba jsou na Haiti vždy přítomné. Haiťané to akceptují. Současně nevěří, že se 

podmínky, ve kterých lidé od počátku světa žijí, zhoršily. Nevěří, že kdysi existoval ráj nebo zlatý věk, 
kdy se měli všichni dobře. Stejně tak nevěří ani tomu, že by na ně něco podobného mělo čekat 
v budoucnu nebo po smrti. Život je pro ně střídáním období krizí a období, kdy mají štěstí. Štěstí 
(chans) ovšem není tak docela otázkou pouhé náhody. Udržet si a posílit štěstí, případně odstranit 
smůlu jsou formy nezbytné práce, stejně jako když farmář pracuje na poli. Člověk, který čeká, že 
v jeho životě půjde vše hladce bez jakékoliv snahy, je naivní. K přitáhnutí štěstí jsou najímáni 
profesionálové, vúdú kněží, ougani, manby a občas také čarodějové, bokoři. 

 
Obyvatelé Haiti mají špatné zkušenosti s úřady a oficiálními autoritami obecně. Je to dáno 

dlouhým obdobím duvalierovské diktatury i obdobnými negativními zkušenostmi s většinou 
ostatních vlád. Proto si místní lidé vysoce cení dovednosti proklouznout nepovšimnutý a pohybovat 
se tak, jako by byl člověk neviditelný. Podobná dovednost je pro mnohé Haiťany klíčovou součástí 
strategie přežití. Z obdobného důvodu jsou ceněna i kouzla neviditelnosti, která nejsou ani tak dílem 
naivní lidové představivosti jako čiré praktičnosti a pragmatičnosti.  

 

Černí a bílí, neg a blans 
 
„Pro tebe je to manbo blan…“5 
 
Slovem blans jsou na Haiti označováni běloši. Nejedná se však o prosté označení barvy kůže. Výraz 

blans se vztahuje také k historii obchodu s otroky a v blan je v kontextu Haiti vnímán také jako majitel 
plantáží čili otrokář. Naopak slovo neg na Haiti neoznačuje pouze černou barvu anebo černocha, 
nýbrž je výrazem pro člověka. Blan není přímo pejorativním výrazem anebo nadávkou, ovšem 
Haiťané často napomínají děti, aby tak na cizince nekřičely, a v případě přátel nebo dobrých známých 
se tento výraz neužívá.  

 
Dokládá to i příhoda, která se stala Karen McCarthy Brown, když poprvé přijela na Haiti. Společně 

se svou duchovní učitelkou přišla do domu jejích příbuzných. Prakticky ihned se okolo začaly sbíhat 
děti ze sousedství a zvýšenými hlásky se bavily o blan, která seděla opodál. Jedno statečnější dítě na ni 
zakřičelo: „Eh, blan!“ Paní domu je bez váhání ostře pokárala: „Ti-moun malelve!“ (V překladu 
„špatně vychované dítě“, což je na Haiti opravdu vážné pokárání, protože děti jsou povinny 
poslouchat.) „Říkej jí madam.“6 

 
Vúdú tyto rozdíly do jisté míry stírá, jak ukazuje zážitek Chity Tann, bílé Američanky, která prošla 

zasvěcením a stala se manbou, tedy kněžkou haitského vúdú: „Jednoho odpoledne v Jacmelu, během 
své druhé návštěvy Haiti, jsem nakupovala na místním tržišti se svým haitským bratrem věci, které 
jsme potřebovali pro chystaný obřad. Když jsem platila, starší žena stojící ve stánku vedle toho, kde 
jsem nakupovala, na mě začala křičet v kreolštině: ‚Hej blan, pojď se podívat na moje zboží!‘ Můj 

 
5 Tann, Chita: Haitian Vodou: An Introduction to Haiti's Indigenous Spiritual Tradition. Llewellyn Publications, Woodbury 

2012, s. 80. 
6 Brown, Karen McCarthy: Mama Lola: A Vodou Priestess in Brooklyn. University of California Press, Berkeley 2011, s. 175. 
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bratr, ve městě dobře známý ougan, se na ní okamžitě otočil a velice hlasitě řekl: ‚Pro tebe je to manbo 
blan…‘ Po krátké pauze a spoustě smíchu od ženy, které jsem právě platila, za mnou starší žena přišla 
od svého stánku, omluvila se a zeptala se, zda může manbo ukázat některé ze svých nejlepších vúdú 
vlajek.“7 

 
Pro bělocha může být obtížné proniknout do tradiční haitské sosyeté, tedy do rozšířené rodiny 

praktikující vúdú. Ale jsou to podobné obtíže, jaké lze zažít při pronikání do jakékoliv pevně 
semknuté sociální skupiny. Je potřeba, aby si na sebe obě strany zvykly a získaly vzájemnou důvěru. 
Například Karen McCarthy Brown trvalo několik let, než ji newyorská skupina okolo mama Loly 
přijala, a skutečný zlom nastal až poté, co s Lolou odjela na Haiti a prošla tam iniciací. Vúdú kněží 
k tomuto tématu přistupují různě a jejich přístup se bezesporu odvíjí i od prostředí, kde žijí, a od 
vzdělání, kterého se jim dostalo.  
 

 

Konflikt mezi elitami a chudými 
 
„Komunita haitských elit napadá vúdú, ale v ložnicích pod postelemi sami schovávají posvátné vúdúistické 

předměty.“8 
 
Na Haiti nejsou problematické pouze vztahy mezi černými a bílými. Tyto vztahy nejsou vyostřeny 

především proto, že běloši jsou vnímáni jako něco exotického a není výjimkou, když vesničané 
v odlehlejších částech Haiti vidí bílého turistu prvně v životě. Daleko vážnější je každodenní realita 
konfliktu mezi bohatými – a povětšinou mulatskými – elitami a mezi většinou černého obyvatelstva, 
která žije v extrémní chudobě.  

 
Znakem vyššího společenského postavení je na Haiti plynulá francouzština, katolické či 

protestantské vyznání, manželství (i to je pro chudé třídy obtížně dosažitelné) a často také světlejší 
odstín pleti. Tato skupina obyvatel tvoří přibližně jedno procento veškeré haitské populace. Současně 
toto jedno procento ovládá více než polovinu národního bohatství. 

 
Konflikt mezi elitami a chudým, převážně vesnickým obyvatelstvem, které hovoří kreolsky, se 

odráží v rozličných oblastech každodenního života. Na Haiti se má za to, že slušný a řádný člověk 
z lepší společnosti vúdú nepraktikuje a vlastně v ně ani nevěří. Následující citace dokládají vážnost a 
obavy, s jakými haitské elity pohlížejí na vúdú: 

 
„Má vlastní rodina se na mě dívala divně, když jsem odešla na venkov, abych tam zůstala s manbo, 

která vedla mé zasvěcení. Trvali na tom, abych nic neříkala dalším členům rodiny, protože je to, co 
jsem dělala, zahanbovalo. Můj manžel, ačkoli mě nemohl ovládat, byl kvůli tomu rozčílený.“9 Takto se 
o reakci své vlastní haitské rodiny vyjadřuje Margaret Mitchell Armand, autorka knihy Healing in the 
Homeland: Haitian Vodou Tradition. Píše o tom, jak zjistila, že haitské elity ve skutečnosti praktikují 
vúdú. Dělají to však skrytě, protože se bojí společenského zavržení a také mají strach z moci katolické 
církve na Haiti.  

 
Stejná autorka hovoří o skryté podpoře vúdúistických svatyní: „Je to také místo, kde Haiťané z mé 

společenské třídy sloužili duchům tím, že posílali nezbytné předměty pro pořádání sèvis lwa. Avšak 
nechtěli, aby o tom věděli ostatní lidé. Skrývali to dokonce před vlastními dětmi.“10 

 
7 Tann, Chita: Haitian Vodou: An Introduction to Haiti's Indigenous Spiritual Tradition. Llewellyn Publications, Woodbury 

2012, s. 80. 
8 Mitchell Armand, Margaret: Healing in the Homeland: Haitian Vodou Tradition. Lexington Books, Lanham 2013, s. 110.  
9 Mitchell Armand, Margaret: Healing in the Homeland: Haitian Vodou Tradition. Lexington Books, Lanham 2013, s. 109.  
10 Mitchell Armand, Margaret: Healing in the Homeland: Haitian Vodou Tradition. Lexington Books, Lanham 2013, s. 122.  
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Jak je patrno, horlivé odmítání vúdú haitskými elitami navenek nemusí znamenat, že se jejich 

příslušníci sami příležitostně nepodílejí na vúdúistických obřadech nebo že je nepraktikují v soukromí 
svých domovů: „Myslím si, že haitské vúdú je místními elitami odmítáno až příliš. Jsou jako moje 
rodina, říkají, musíš nedělat tohle, nedotýkat se tamtoho, budeš mít tohle, budeš mít tamto a tak dál. 
Víš, je to ignorantství. Komunita haitských elit napadá vúdú, ale v ložnicích pod postelemi sami 
schovávají posvátné vúdúistické předměty. Jsou to pokrytci.“11 

 
Podobné zkušenosti měli i jiní lidé: „Stal jsem se vúdúistou ve svých pětadvaceti letech. Narodil 

jsem se jako katolík, jelikož i moji rodiče byli katolíky. Alespoň jsem si to myslel. Později jsem zjistil, 
že jsou vúdúisti.“12 Toto zjištění šokovalo jistého mladého muže z dobré rodiny. „Zajímalo by mě, 
proč lidé jako má matka a otec nechtěli, abychom toho byli součástí, a dokonce ani nechtěli, abychom 
věděli, o co se jedná. Vzali nás tam a my jsme se dívali skrze bednění na oknech. Elity, jako moje 
rodina, praktikovaly vúdú, ale nechtěly, abychom o tom my děti věděly. Věřím, že moji rodiče byli 
traumatizováni inkvizicí proti vúdúistům a cítili, že nás musí chránit tím, že budou mlčet o svých 
praktikách. Později jsem se dozvěděl, že peristyl a lakou byli umístěny na půdě, která patřila mým 
rodičům.“13 

 
Zatímco samo Haiti, a především jeho elity, mají k vúdú rozporuplný až schizofrenní vztah, na 

mnoha místech ve světě je vúdú přijímáno jako legitimní náboženství. Příkladem toho je World 
Congress of Religion, který haitské vúdú uznal jako náboženství. Rovněž slavnosti afrického vúdú 
slavené v západoafrickém Beninu 10. ledna jsou významné. Probíhají v UNESCO Park of No Return a 
10. leden je považován za mezinárodní den vúdú. Také některá evropská muzea v Norsku a ve 
Švýcarsku vystavila posvátné předměty haitského vúdú, stejně jako některá muzea na Floridě a na 
mnoha dalších místech ve Spojených státech. U nás podobné objekty vystavilo například pražské 
Náprstkovo muzeum v rámci výstavy Čas zámořských objevů, probíhající od 15. listopadu 2013 do 14. 
září 2014. 

 
I na Haiti existují organizace, v nichž se vúdúisté sdružují. Je to například organizace Bode 

National založená v osmdesátých letech 20. století a později přeměněná v National Federation of 
Haïtian Vodouists, oficiálně založenou v roce 2005, dále Zantray a další. 

 
Mnoho Haiťanů viní z konfliktů a problémů ve své zemi vúdú. Popisují je jako zpátečnické a 

považují je za překážku pokroku. K tomuto názoru se vyjadřuje i Karen McCarthy Brown: „Lidé se mě 
často ptají, zda si myslím, že lidé na Haiti jsou chudí a utlačovaní kvůli vúdú. Odpovídám, že ačkoli 
bylo vúdú, jako jakékoliv jiné náboženství, občas zneužito tyrany a darebáky, zbraně a peníze mají 
s utrpením Haiťanů co dělat mnohem více než jejich náboženství. Vúdú život nastiňuje a komentuje, 
ale těžko jej zcela utváří. Kdyby haitská armáda nebyla zcela zkorumpovaná, kdyby se maličké Haiti 
nenacházelo na prahu světové velmoci, kdyby Haiťané v New Yorku pravidelně neztráceli práci kvůli 
něčím obavám z AIDS anebo černé magie, potom by otázka mohla znít, zda je vúdú na Haiti pozitivní 
silou. Avšak pokud by tyto věci byly jiné, vúdú by bylo také jiné. Vúdú totiž působí v rámci možného 
a praktického.“14  

 
 
 
 
 

 
11 Mitchell Armand, Margaret: Healing in the Homeland: Haitian Vodou Tradition. Lexington Books, Lanham 2013, s. 110.  
12 Mitchell Armand, Margaret: Healing in the Homeland: Haitian Vodou Tradition. Lexington Books, Lanham 2013, s. 137.  
13 Mitchell Armand, Margaret: Healing in the Homeland: Haitian Vodou Tradition. Lexington Books, Lanham 2013, s. 155.  
14 Brown, Karen McCarthy: Mama Lola: A Vodou Priestess in Brooklyn. University of California Press, Berkeley 2011, s. 109. 
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Migrace a vúdú 
 
„…staré náboženství v moderním světě nejenom přežívá, ale dokonce zažívá nový rozkvět.“15  
 
Vzhledem k politické a ekonomické situaci v zemi množství Haiťanů emigruje. Jejich nejčastějším 

cílem jsou Spojené státy americké a Kanada. Hrstka jich míří také do Francie. Největší počet Haiťanů, 
přibližně 500 tisíc, žije v New Yorku a dále v Bostonu, Miami a také v příbřežních městech v Texasu a 
Louisianě. V Montrealu se nachází okolo 100 tisíc Haiťanů. Přibližně třicet procent domácností na 
Haiti má příbuzné v zahraničí, kteří je pravidelně finančně podporují. Diaspora ročně posílá na Haiti 
více než 800 milionů amerických dolarů.  

 
Lidé, kteří odcestují za prací, své děti obvykle svěří rodinnému příslušníkovi, sousedovi či příteli. 

Jedná se o běžnou praxi zejména v případech chudých vesnických rodin. Jejich rodiny doufají, že 
svěřením svého dítěte do péče jiné rodiny mu zajistí střechu nad hlavou, jídlo a vzdělání. Bohužel se 
tyto děti někdy stávají neplacenými domácími sluhy, jsou vykořisťovány a vystaveny fyzickému násilí 
nebo sexuálnímu zneužívání.  

 
V návaznosti na již zmíněný konflikt mezi haitskými elitami a chudými masami je třeba říci, že 

někteří Haiťané ze střední třídy žijící ve Spojených státech se k vúdú často odmítají hlásit. Nicméně 
tento přístup je obvykle podobný jako na Haiti. V období starostí nebo životních krizí se velká část 
bohatších Haiťanů v zahraničí obrací zpátky k náboženství svých předků a vyhledávají služby ougana 
či manby, ačkoli to často nechtějí veřejně přiznat. 

 
Mezi haitskými přistěhovalci v cizích zemích mají vúdúistické obřady důležitou funkci – pomáhají 

jim sdružovat se, vytvářet komunitu, zachovávat vlastní kulturu i hodnoty. Přistěhovalci při obřadech 
zpívají ve svém mateřském jazyce a pomocí jim důvěrně známých slov, rytmů, vůní a chutí vyvolávají 
magickou vzpomínku na svůj domov a dětství. Tyto obřady v imigrantech, kteří se narodili a vyrostli 
na Haiti, vyvolávají hluboké a stále silně rezonující vzpomínky. 

 
Ovšem již mezi první a druhou generací haitských přistěhovalců se začíná rozevírat kulturní 

propast. Potomci Haiťanů, kteří se již nenarodili na Haiti a pouze je několikrát navštívili, vyrůstají ve 
zcela odlišném kulturním kontextu a mnoho věcí je pro ně nepochopitelných.16 Pro tyto generace již 
nemají haitská slova, vůně a chutě takovou magii. Tato propast je podobně velká jako propast mezi 
Haiťanem a bělochem ze střední Evropy, který může vúdúistické obřady navštívit, ale pak zase 
odjede a na Haiti nikdy nebude doma. Ne nadarmo Haiťané používali výraz blan nejenom pro nás, ale 
i pro tři černé Američany, kteří se na Haiti narodili a jako malé děti odešli do Spojených států. Ačkoli 
měli stejně tmavou pleť, byli pro ně stejně bílí jako my. Použitím výrazu blan Haiťané vlastně říkají, že 
ten, kdo nevyrostl na Haiti, je pro ně cizí, bez ohledu na barvu jeho kůže. Mezi takovými lidmi 
existuje kulturní, sociální a samozřejmě i ekonomická propast, jejíž existenci se obvykle ani jedna ze 
stran nesnaží popírat.  

 
Pohled na vúdú se ve Spojených státech i v jiných zemích postupně mění s tím, jak jsou lidé stále 

více obeznámeni s jeho reálnou podobou a nikoli se smyšlenkami předváděnými v hororových 
filmech. Dříve se lidé například v New Yorku často odmítali bavit s haitskými imigranty kvůli jejich 
původu. Například Maggie pracovala v gynekologické ordinaci a některé pacientky odmítaly, aby se 
jich dotýkala, poté co se dozvěděly, že je Haiťanka. Jedna z pacientek to zdůvodnila obavami z vúdú a 
z AIDS. Jestliže se sousedi nebo zaměstnavatelé o člověku z Haiti doslechli, že současné také 
praktikuje vúdú, nezřídka se s ním nebavil už vůbec nikdo. Na druhé straně se například newyorské 
manbě Lole stávalo, že za ní v noci tajně přišel některý ze sousedů a prosil ji, aby mu pomohla 

 
15 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. 86. 
16 Brown, Karen McCarthy: Mama Lola: A Vodou Priestess in Brooklyn. University of California Press, Berkeley 2011, s. 282. 
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s nějakým jeho problémem. Zároveň mnoho z nich prosilo, aby nikomu neříkala, že za ní byli kvůli 
vúdú. 

 
Migrace haitského obyvatelstva do Spojených států byla a stále je náročná pro všechny zúčastněné 

strany. Kolem roku 1980 stálo dostat se do Spojených států na haitském černém trhu dva tisíce dolarů. 
Rodiny těch, kteří odešli, jim na to často daly peníze a na oplátku čekaly, že až si jejich příbuzní 
najdou práci, budou je podporovat. Haiťané v zahraničí skutečně posílají velkou část svých platů 
zpátky na Haiti. Ovšem pro obě strany je to těžké, zvláště kvůli historkám o příležitostech a skvělých 
výdělcích v New Yorku a dalších podobných městech. Pro ty, kteří zůstávají, tyto historky o dobrém 
životě v zahraničí ospravedlňují jejich vlastní obětování se, aby jejich příbuzní mohli odejít. Ti, kteří 
odešli, však brzy zjistí, že ony historky nejsou tak docela pravdivé a že přežít v zahraničních 
velkoměstech bez pomoci rodiny a známých je velice těžké. Ovšem svým příbuzným na Haiti 
nevyvracejí jejich domněnky o lehkém a snadném životě, protože se bojí přiznat skutečnost. To, že 
emigrovali, je v očích jejich chudých příbuzných na Haiti automaticky staví do role privilegovaných a 
bohatých. Někteří pak přeruší kontakt se svou rodinou. Nikoli proto, že by chtěli, ale proto, že se stydí 
jim psát nebo za nimi přijet, aniž by s sebou přinesli peníze.  

 
Dnes jsou některé věci jednoduší. Současná komunita haitských přistěhovalců je ve Spojených 

státech mnohem větší než dříve. Většina z přistěhovalců v Americe už je také mnohem zkušenější a 
dokážou nově příchozím lépe poradit s praktickými záležitostmi. Současně si vzájemně vypomáhají i 
v duchovních záležitostech.  

 
V imigrantských komunitách v zahraničí systém lakou, tedy více staveb na společném pozemku 

obývaných provázanými rodinami, nahradil systém bytových domů. Bytový dům v tomto případě 
nahrazuje lakou a jednotlivé byty jednotlivé budovy na pozemku lakou. V jednom z bytů bydlí i ougan 
či manbo, kolem nichž se komunita sdružuje a jejichž byt slouží jako peristyl. Vúdú chrámy ve městech 
udržují věřící rituálně v kontaktu se zemí. Nezáleží na tom, jak bohatý daný chrám je, vždy má 
hliněnou podlahu, na niž se ulévají obětiny pro duchy. Avšak Haiťané žijící v moderních městech 
v Severní Americe upouštějí i od tohoto symbolického zvyku. 

 
Ovšem rozdíly mezi Spojenými státy a Haiti jsou stále veliké. Mnozí Haiťané v zahraničí těmto 

rozdílům přizpůsobují i svou náboženskou praxi. O rozdílu mezi New Yorkem a Haiti hovoří vúdú 
kněžka Lola:  

 
„New York není Haiti. Když pořádám oslavu pro duchy na Haiti, mám okolo sebe pomocníky. Já 

prostě jen sedím. Někdo mi řekne: ‚Mama, můžu ti přinést coca colu?‘ A pak ho pošlu ven pro led. 
[…] Vše, co musím udělat, je dát tomu člověku najíst. Dokonce ani nemusím platit. Najdu všechno, co 
potřebuji, věci nejsou tak drahé a vždycky jsou okolo pomocníci. Tady musím připravit stůl, jídlo a 
potom očistit sama sebe před obřadem. Tady lidé říkají: ‚Můžeš mi přinést colu?‘ Pak vezmou sklenici 
a prostě ji dají pod židli. A potom znovu řeknou: ‚Přines mi nějakou colu.‘ Ne, nelíbí se mi to!“17 

 
Jedním z problémů, s nimiž se haitští přistěhovalci v New Yorku a dalších městech setkávají, je 

shromáždění dostatečně velké skupiny věřících, aby mohli vykonávat obřady pro loa tak, jak se sluší a 
patří. Při budování pevného jádra podobných skupin je vynakládáno obrovské množství energie. Ve 
venkovských oblastech na Haiti skupiny lidí, které společně slouží loa, obvykle žijí a pracují společně 
na stejné půdě. Na Haiti je rodina pevně dána. Avšak v New Yorku musí být podobná rodinná pouta 
navazována a opatrně pěstována. Pracovní vytížení, stres, velké vzdálenosti a problémy s cestováním, 
tlak na moudré nakládání s penězi – to všechno jsou okolnosti, které komplikují vytvoření skupiny 
potřebné pro skutečně efektivní pořádání obřadů. Vúdú obřady stmelují komunitu, ale každodenní 
život v New Yorku bombarduje haitské přistěhovalce zprávami, které podporují jejich vlastní zájmy a 
soběstačnost. Úkolem kněze či kněžky je pak právě držet podobnou skupinu pohromadě. 

 
17 Brown, Karen McCarthy: Mama Lola: A Vodou Priestess in Brooklyn. University of California Press, Berkeley 2011, s. 46. 
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Udržení celistvé komunity je asi největší potíží imigrantských komunit. Dalšími dílčími problémy 

je shánění určitých obětních pokrmů a dalších rituálních pomůcek, které jsou na Haiti zcela běžné a 
velmi levné, ale v New Yorku, a ostatně i v Čechách, se jedná o luxusní a obtížně sehnatelné zboží. 
Zatímco starší generace věřících narozená na Haiti na podobné pokrmy vzpomíná s nostalgií, jejich 
dětem narozeným mimo Haiti už nemusejí chutnat, jak dokládá následující úryvek:  

 
„Když Maggiin syn Michael dostal kousek ceněné kasavy, rychle ji vyplivl. V pěti letech nebyl dost 

starý na to, aby jej tajemství přitahovalo pro vlastní dobro, a chuť chleba z kasavy pro něj 
neobsahovala žádné z magických vzpomínek. Byla to prostě nepříliš chutná náhražka bramborových 
lupínků, které žvýkal chvíli předtím.“18 

 
Jiným problémem mohou být již zmíněné podlahy, na které bývají odlévány úlitby. Zatímco na 

Haiti mají všechny chrámy hliněnou podlahu, těžko si podobné uspořádání představit v panelovém 
bytě v Čechách. Mnoho haitských imigrantů tuto drobnou potíž řeší pomocí malého smaltovaného 
umyvadla či misky. Úlitby bývají později smíchány s vodou, parfémy či dalšími přísadami a jsou 
z nich připraveny očistné nebo žehnací koupele. 

 
 

Budoucnost 

 
„Ki tan ou bezwen jwenn, epi ale jwenn. – Cokoliv potřebuješ nalézt, jdi a nalezni to.“19 
 
V haitském vúdú dochází k velice podobnému vývoji jako v kubánské santeríi: vyznavači vúdú se 

pomocí internetu a především sociálních sítí spojují se svými protějšky ze Spojených států, Afriky a 
dalších míst po celém světě a dochází k vytvoření globální sítě propojených kontaktů.  

 
Ruku v ruce s tímto trendem začíná stoupat také zájem cizinců o vúdú, ať už se jedná o 

akademické badatele, o lidi, kteří doufají, že ve vúdú naleznou svou životní cestu, anebo o ty, kteří 
jsou spíše zvědaví a přitahuje je tajemná pověst vúdú. Je pravdou, že poslední jmenovaná skupina 
osob bývá při hlubším studiu této tradice zklamána, protože místo jednoduchých kouzel jsou na 
internetových skupinách často odkazováni ke studiu seriózních religionistických či antropologických 
knih.  

 
Zatímco většina lidí na Haiti praktikuje vúdú proto, že se narodili do rodiny, která toto 

náboženství vyznávala po celé generace, stále více lidí je ke službě loa povoláváno i z jiných zemí. 
V této souvislosti se lidé často ptají, jak může běloch bez černošských předků pracovat s vúdú. Někteří 
lidé se to snaží obhájit tím, že poukazují na zapomenuté, nebo lépe řečeno nikdy nepřiznané černé 
předky v původu bílých Američanů, kteří přicházejí na Haiti studovat vúdú. Jiní poukazují na to, že 
z Afriky pochází všechen život a všechna náboženství, a vúdú je tudíž prvotním náboženstvím 
každého člověka. Náš duchovní otec Ronald se neklonil ani k jednomu stanovisku. Na mou 
poznámku, že některým lidem vadí, když běloši dělají vúdú, prostě řekl, že on je císař své sosyeté a 
pouze on rozhoduje o tom, koho mezi sebe přijmou a koho ne.  

 
Nicméně důležité je, že pro to, aby mohl kterýkoliv člověk praktikovat vúdú, není důležité 

rozhodnutí ougana či manby. Tradiční vúdú nepřikládá příliš velký význam dokonce ani vlastnímu 
rozhodnutí dotyčného člověka. Pouze duchové si vybírají člověka, nikdy naopak. 

 

 
18 Brown, Karen McCarthy: Mama Lola: A Vodou Priestess in Brooklyn. University of California Press, Berkeley 2011, s. 42. 
19 Mambo Komande la Menfo (Patricia Scheu): Serving the Spirits. The Religion of Haitian Vodou. Serving the Spirits: 

The Religion of Vodou 2011, s. 274. 
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Vztah s Českem, Slovenskem a Polskem 
 
„Stěny houmforu a posvátného obývacího pokoje jsou vyzdobené plakáty vytisknutými v Německu, 

Československu, Itálii nebo na Kubě, zobrazujícími rozličné světce […]“20 
 
Může se zdát, že země vzdálená přes půl světa s námi a našimi středoevropskými kořeny nemá nic 

společného. Bylo by přehnané tvrdit opak, ovšem nějaké společné body se v historii i současnosti přeci 
jen dají nalézt: 

 
Na Haiti například nejsou vůbec neobvyklá polská jména. Jak je to možné? Jejich původ může být 

vysledován k poměrně velké polské legii, která byla součástí Napoleonových vojsk vyslaných v roce 
1802 na Saint Domingue, aby potlačila povstání otroků. Tito polští vojáci, z nichž někteří byli ještě ve 
své zemi bojovníky za svobodu, byli často donuceni vstoupit do armády proti své vůli. Jakmile 
dorazili na Saint Domingue, mnoho z nich se spojilo se vzbouřenými černými otroky. Později bylo ve 
druhé ústavě nezávislé haitské republiky pamatováno také na vděčnost vůči polské armádě. Jean-
Jacques Dessalines do ní zařadil ustanovení, podle něhož haitské občanství náleželo všem osobám, 
které si přály na ostrově zůstat, se speciální zárukou pro Poláky, o nichž se v ústavě hovoří jako o 
„dětech ostrova“, jako vyjádření vděčnosti za jejich pomoc během revoluce. 

 
Nelze nezmínit existenci českého projektu Praga Haiti, jehož členové pořádají pravidelné mise na 

Haiti a vrtají zde studny s pitnou vodou. Pro místní obyvatelstvo, které často nemá k pitné vodě 
přístup, se jedná o skutečně mimořádně záslužnou činnost. Zejména v době epidemie cholery mohla 
existence nekontaminovaného zdroje pitné vody rozhodovat o životě a smrti pro celou vesnici.   

 
Ze Slovenské republiky na Haiti v rámci misijní činnosti dlouhodobě působí zdravotníci z vysoké 

školy svaté Alžběty. 
 

O náboženství 
 
„Vúdú je praxe, kterou děláš, nikoliv vyznání, ve které věříš.“21 
 
Předkové většiny dnešních obyvatel byli na Haiti dovezeni v rámci obchodu s otroky. Přibližně 28 

procent pocházelo z afrického Konga, dalších 28 procent z Dahomeje a 6 procent ze Sierra Leone.  
Pochopitelně je na Haiti mnohem více etnických skupin obyvatelstva, ale historikové se shodují, že 
nejvíce černých otroků sem bylo dovezeno právě z těchto oblastí. Etnická skladba obyvatelstva 
významně ovlivnila haitskou kulturu i náboženství.  

 
Dá se říci, že Haiťané jsou v porovnání s dalšími bývalými otrockými koloniemi více nábožensky 

založeni, i to, že haitské vúdú je blíže svým africkým kořenům než jiná afrokaribská náboženství. 
Provázanost haitského vúdú s jeho africkými kořeny je zapříčiněna téměř stoletou izolací Haiti od 
okolního světa, která začala po úspěchu haitské revoluce. Síla náboženské víry na Haiti může být 
částečně přičtena také chudobě a politickému útlaku, které doprovázejí život většiny Haiťanů od 
revoluce až do současnosti.  

 
Pokud jde o vyznání obyvatelstva, dobře známý vtip říká, že 85 procent obyvatel Haiti tvoří 

katolíci, zbývajících 15 procent protestanti a 100 procent obyvatelstva vyznává vúdú. Nejspíše 95 
procent Haiťanů skutečně věří v duchy. Nicméně všichni Haiťané nejsou vždy a za všech okolností 
aktivními účastníky vúdúistických obřadů, spíše se na duchy obracejí v dobách potřeby a krize. 

 

 
20 Metraux, Alfred: Voodoo in Haiti. Pantheon 1989, s. 324. 
21 Tann, Chita: Haitian Vodou: An Introduction to Haiti's Indigenous Spiritual Tradition. Llewellyn Publications, Woodbury 

2012, s. 56 
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Pro pochopení Haiti a mentality jeho obyvatel je klíčové pochopit také jejich kulturu a s ní i tradiční 
víru – vúdú, jež se dotýká všech oblastí života v této zemi.  

 

Vúdú a křesťanství 
 
„Katolíci chodí do kostela, aby rozmlouvali o svém Bohu. Vyznavači vodou tancují v houmfouru, aby se stali 

svým Bohem.“22 
 
Vúdúisté věří v existenci jediného všemohoucího boha. Tato idea je však ve vúdú poměrně 

neurčitá a podobá se víře v přírodu nebo v osud. Vyznavači vúdú věří, že bůh je příliš zaneprázdněn 
na to, aby naslouchal lidským modlitbám. Z tohoto důvodu stvořil anděly či loa, kteří si uvykli 
setkávat se s lidmi „na půl cesty“ mezi zemí a nebesy. Právě loa pak informují boha o přání věřících, 
který je podle svého všeobsahujícího úsudku schvaluje či neschvaluje. 

 
Na loa je křesťanskou optikou vúdúistů, kteří sami sebe považují za dobré katolíky, občas 

nahlíženo jako na „zkažené anděly“, kteří byli zatraceni proto, že se vzbouřili proti Bohu. Podrobnosti 
jsou vysvětleny v mýtu pocházejícím z Port-au-Prince:  

 
„Když Bůh stvořil zemi a zvířata na ní, seslal dolů dvanáct apoštolů. Naneštěstí se chovali příliš 

odměřeně a mocně. Ve své pýše se vzbouřili Bohu. On je pak za trest poslal do Afriky, kde se 
rozmnožili. Právě oni a jejich potomci jako loa pomáhají svým služebníkům a utěšují je, když jsou 
nešťastní. Jeden z apoštolů, který odmítl odejít do Gínen se oddal čarodějnictví a přijal jméno Lucifer. 
Když později seslal Bůh dalších dvanáct apoštolů, tentokrát se chovali jako řádní synové a kázali 
evangelium. Oni a jejich potomci jsou církví velebení svatí.“23 

 
Další podobností mezi loa a svatými je posedlost. Přívrženci vúdú správně poukazují na to, že když 

loa posedají lidi, je to velmi podobné tomu, když do těla silně věřících vstupuje duch svatý. Současně 
vúdúisté na Haiti vysvětlují, že loa nemohou být vulgárními duchy nebo ďábly, protože Veliký Mistr 
je stvořil k pomoci lidem. 

 
I z těchto důvodů nevidí množství Haiťanů žádný rozpor mezi katolickou vírou a vúdú. Částečně 

to vysvětluje Claudine Michel: „Na Haiti nejsou náboženské hodnoty a morální principy vyučovány 
jako oddělené záležitosti […] Vúdú je živé; život se skládá z náboženských zkušeností, které se stávají 
příležitostmi k učení. Učení probíhá skrze zapojení se do haitského náboženství a skrze prožívání 
života jako adept vúdú.“24 

 
Sami vúdúisté s oblibou zařazují obrazy křesťanských světců do své náboženské praxe. Ovšem 

nečiní tak z naivní anebo primitivní víry a nezaměňují křesťanské světce za loa, jak je někteří obviňují. 
Hovoří o tom Zora Neale Hurston, když říká: „Avšak i ten nejnevzdělanější vesničan ví, že obrázek 
světce je pouhou připomínkou loa.“25 Obrázky světců jsou používány proto, že jsou považovány za 
bezpečnější oproti znakům vévé, které jsou skutečnou branou do světa duchů a vyzařují ze sebe 
energii daného ducha. I proto jsou vévé v tradičním vúdú pouze vysypávány moukou a popelem na 
podlahu a nejsou malovány. Nestávají se tak stálými a trvalými obrazy, protože ougani a manby vědí, 
že na to jsou vévé příliš mocná.  

 
Pozitivní vztah většiny vúdúistů ke křesťanství je do velké míry dán minulostí. Být viděn v kostele 

bylo tradiční ochranou před perzekucí, jelikož to byl znak „dobrého křesťana“, který pak nebyl 

 
22 Davis, Wade: Passage of Darkness: The Ethnobiology of the Haitian Zombie. Robert F. Thompson, Richard E. 

Schultes. University of North Carolina Press. 1988 
23 Metraux, Alfred: Voodoo in Haiti. Pantheon 1989, s. 326. 
24 Michel, Claudine: Of Worlds Seen and Unseen: The Educational Character of Haitian Vodou. In Bellegarde-Smith, 

Patrick, Michel, Claudine: Haitian Vodou: Spirit, Myth, and Reality. Indiana University Press 2006, s. 36. 
25 Hurston, Zora Neale: Tell my horse. Voodoo and life in Haiti and Jamaica. Perennial Library, New York 1990, s. 114. 
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podezříván z uctívání afrických božstev.  
 
Na vyznávání vúdú i křesťanství zároveň si stěžovali někteří církevní hodnostáři působící na Haiti. 

Jeden takový příklad uvádí Leslie G. Desmangles: „Zúčastní se vúdú setkání, které začíná v sobotu 
večer a trvá celou noc; a zatímco je jejich oblečení stále promáčené potem z jejich divokého, 
posvátného tance, půjdou přímo z houmfortu na nedělní ranní mši ve čtyři hodiny. Houmfort a kostel 
často sídlí ve stejné čtvrti a vyzvánění zvonu označující začátek mše bývá signálem pro ukončení 
vúdúistického obřadu.“26 

 
Nicméně mnozí vúdúisté mají proti křesťanské církvi také své výhrady. Příkladem může být jistý 

Julien, o němž se zmiňuje Katherine Dunham. Na Haiti se říkalo, že Julien studoval na 
římskokatolického kněze, ale byl otřesen nemorálním chováním svých nadřízených. K vúdú se obrátil 
více jako k nástroji morálního vedení pro širší komunitu než z důvodu zisku nebo kvůli uctívání. 

 
Velmi zajímavý postoj ke křesťanství má žena jménem Zanna, o níž vypráví Mimerose Beaubrun. 

Několik dní před rozhovorem, který zde cituji, měla Zanna přivést zpátky k životu osmileté dítě a celá 
místní komunita to přičítala jejím magickým schopnostem: 

 
„‘Jenom si představ: Před pár dny Zanna přivedla osmileté dítě zpátky k životu díky svým 

magickým schopnostem. Baptistickému kazateli se to dost nelíbilo. Navštívil Zannu s dobrými 
zprávami a zeptal se jí, zda nechce přijmout Ježíše jako svého spasitele, a ukončit svou službu Gínen.‘ 

‚Co Zanna odpověděla?‘ 
‚Zanna je moudrá. Jednoduše mu poděkovala a pozvala ho, aby se na ni zase přišel podívat.‘ 
‚Já bych mu ukázala jeho místo.‘ 
‚On už ho má, pitit an mwen, vzhledem k jeho nevědomosti. Dokázal, že nerozumí pwenu (síle) 

Ježíše odsouzením někoho, kdo ví, jak získat stejnou moc.‘ 
‚Proč ho potom Zanna zvala, aby zase přišel na návštěvu?‘ 
‚Jsem si jistá, že Zanna ho něco naučí. Tenhle pastor měl velké štěstí. To duchové jej poslali za 

Zannou. Tento příběh by měl být pečlivě sledován.‘ 
‚Mluvila jsi se Zannou?‘ 
‚Jistě.‘ 
‚Jak tu událost vidí ona?‘ 
‚Jako já, myslí si, že je to předzvěst Gínen.‘ 
‚Podle mě to bude těžký boj.‘ 
‚Máš pravdu, Zanna bude mít těžkou práci. Není lehké přesvědčit křesťana. Má sklony odmítnout 

cokoliv, co vyžaduje jiný druh disciplíny než ten jeho. Křesťané trpí paranoiou. Pokud věrný křesťan, 
katolík nebo protestant narazí na někoho, kdo chodí po vodě nebo prochází zdí, případně se vznáší ve 
vzduchu, bude ho kamenovat jako démona ve jménu Ježíše. Přestože Ježíš své učedníky učil, jak 
ovládnout tyto elementy.‘ 

‚Vážně kritizuješ církev, což je pokrytecké, jelikož tam každý den chodíš.‘ 
‚Kritizuji ji, protože neučí žádnou praktickou metodu, která by mohla pomoci jejím věrným 

rozvinout svou osobní sílu. Naopak, nedělá nic jiného, než že skličuje jejich ducha jistým druhem 
nečinnosti. Chodím každý den do kostela proto, že je to místo, kde přebývá síla.‘“27 

 
O tom, že vztah církevních představitelů k vúdú nebyl a není jednoduchý, a také o tom, že Zanna 

měla tak trochu pravdu, vypráví příběh Panny Marie z Ville Bonheur. Ville Bonheur je vesnička poblíž 
města Mirebalais, nad níž se nachází nejslavnější vodopád na celém Haiti. Jedná se o trojitý vodopád v 
Saut d’Eau. Každý rok lidé ze všech koutů země podnikají posvátné poutě, aby se omyli ve vodě 
tohoto vodopádu. V roce 1884 se ve vesnici Ville Bonheur poblíž slavného vodopádu zjevila Panna 

 
26 Desmangles, Leslie G.: Faces of the Gods: Vodou and Roman Catholicism in Haiti. The University of North Carolina 

Press 1992, s. 6. 
27 Beaubrun, Mimerose: Nan Domi: An Initiate's Journey into Haitian Vodou. City Lights Publishers 2013, s. 95 a 96. 
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Marie. Její postava se údajně objevila ve větvích palmy ve formě nádherného světla. Poté zamávala 
svými úžasnými křídly a požehnala užasle přihlížejícím lidem. Panna Marie zůstala ve větvích palmy 
po dlouhou dobu a celý venkov ji mohl spatřit. Když katolický kněz z místní farnosti viděl, jak prostý 
lid tuto světelnou pannu zbožňuje, vyšel ven, aby zjevení odehnal. Panna nakonec zazpívala 
překrásnou píseň a odešla z vlastní vůle, aniž by byla knězem jakkoliv vyrušena. Lidé pak začali 
přicházet k palmě, kde se zjevila, a byli zázračně vyléčeni ze svých nemocí a dostávalo se jim pomoci 
v nejrůznějších záležitostech. Zanedlouho začali lidé strom uctívat. Novinky o svatém zjevení i o 
zázračném stromě se šířily po celém Haiti a do vesnice přicházelo více a více lidí. Katolická církev se 
začala cítit opomíjená, až byl místní kněz tak popuzen, že přikázal, aby byla palma pokácena. 
Nicméně nemohl najít nikoho, kdo by byl ochoten posvátný strom zahubit. Nakonec se kněz 
rozhněval natolik, že vzal mačetu a rozběhl se ke stromu, aby jej pokácel sám. Ovšem jakmile čepel 
poprvé dopadla na kmen stromu, mačeta se od něho odrazila a uhodila kněze do hlavy. Kněz s velmi 
vážným zraněním skončil v nemocnici v hlavním městě, kde brzy nato na následky zranění zemřel. 
Později byl strom přece jenom pokácen z církevního rozkazu a na jeho místě byl vybudován kostel. Je 
zaznamenáno, že hned několik kostelů stojících na tomto místě vyhořelo, jeden byl dokonce zničen 
úderem blesku. 
 

O vúdú 
 
„Vúdú je náboženstvím stvoření a života. Je uctíváním slunce, vody a dalších přírodních sil, ale jeho 

symbolismus není chápán o nic lépe než v případě ostatních náboženství, a tudíž je chápán příliš doslovně.“28 
 
 

Co je to vúdú? 
 
 
„Vúdú se denně přizpůsobuje aktuálnímu životu a potřebám svých vyznavačů. Pracuje s tím, co je, nikoliv 

s tím, co by mělo být.“29 
 
Slovo vúdú se vyskytuje v různých přepisech, ať už jako africké vodun, americké voodoo, 

francouzské vodou, nejčastěji používané pro označení haitské národní víry, anebo jako vúdú, což je 
v češtině asi nejsprávnější variantou. Původní slovo vodun pochází z afrického nářečí kmene Fon a 
znamená božstvo či ducha. Vedle různých verzí transkripce existují i jeho další výklady. Například 
Milo Rigaud slovo vodu překládá jako „pohled do nitra“. 

 
Tolik k etymologii. Ta nám však neřekne nic o tom, co je to ve skutečnosti vúdú. Jak to tedy je?  
 
Haitské vúdú je jedním z nejvíce nepochopených a pomlouvaných náboženství na celém světě. 
 
Americká populární kultura vúdú vykresluje jako zlovolné, což je podobně nesmyslné jako 

srovnávat katolickou víru se satanismem. To, jak bílí Američané a do velké míry také Evropani, 
rozumějí vúdú, ovlivňují především hororové romány, filmy a televize. Když se řekne vúdú, lidem se 
vybaví zombie, hadi, krev a občas i sexuální orgie. Negativní obraz vúdú v tisku, novelách a 
v záznamech cestovatelů se vůbec poprvé začíná objevovat krátce poté, co haitští otroci vybojovali 
svou svobodu. Bylo to v době, kdy bylo otroctví ve všech amerických státech, stejně jako ve většině 
evropských kolonií, stále ještě legální. Obvykle se mělo za to, že popis čistého barbarství jejich 
náboženství jasně ukáže, že Haiťané si nejsou schopní vládnout sami. Tento argument používaly 
Spojené státy i několik dalších evropských zemí k ospravedlnění svého odmítání oficiálně uznat první 
svobodnou a nezávislou černou republiku. Dnes je oficiální politická situace lepší, ovšem staré 

 
28 Hurston, Zora Neale: Tell my horse. Voodoo and life in Haiti and Jamaica. Perennial Library, New York 1990, s. 113. 
29 Heaven, Ross: Vodou Shaman: The Haitian Way of Healing and Power. Destiny Books, Rochester 2003, s. 21. 
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stereotypy přetrvávají. Nejeden z nich staví vúdú v každém ohledu jako opak „pravého“ náboženství, 
jímž je myšleno křesťanství. Obzvláště ironické je to, že vúdúisté sami sebe často považují za 
křesťany. 

 
Na jednom večírku se mě kdosi překvapeně zeptal „Tak vúdú je náboženství?“ Poté trochu 

pochybovačně dodal „Vážně? To jsem ani v nejmenším netušil.“ Lidé to netuší, a když jim to řeknete, 
nejsou si jistí, jestli je to pravda nebo smyšlenka.  

 
Dokonce i po zemětřesení v roce 2010 se našli lidé, kteří prohlašovali, že tato tragédie byla božím 

trestem pro haitský národ za to, že se většina jeho obyvatel oddává ďábelskému vúdú. Ačkoli jsem 
toto prohlášení našla v knize americké autorky, vzpomněla jsem si na vlastní obdobné zážitky. Dva na 
sobě nezávislí lidé mi s vážnou tváří řekli, že na Haiti při zemětřesení zemřely tisíce lidí, protože tam 
dělají černou magii a vúdú. Poněkud ironické je, že sami Haiťané a vúdúisté by je dost možná vůbec 
nepochopili. V haitském vúdú je totiž na morálku, potažmo dobro a zlo nahlíženo odlišně. Jiný pohled 
na morálku však neznamená její nepřítomnost nebo snad dokonce to, že vúdú uctívá zlo. Sami 
vyznavači haitského vúdú považují rozlišení dobrého a zlého za důležité, jak dokládá i výrok dcery 
brooklynské vúdú kněžky:  

 
„Víš, možná že kdyby vúdú nebylo součástí mého života, nevěděla bych tolik o lidech. Možná, že 

kdybych v tom nevyrostla, byla bych prostě jako obyčejní lidé… kráčela bych… jako kráčí kdokoliv 
jiný, po ulicích, nahoru a dolů… a nerozeznala bych dobré od špatného.“30 

 
Pro pochopení haitského náhledu na morálku a s ní související hodnoty je důležité uvědomit si, že 

haitské vúdú není náboženstvím mocných a privilegovaných. Haiťané dobře vědí, že existují zlo, 
nespravedlnost, nemoci a hlad. Setkávají se s nimi denně. I proto je jejich morálka jiná. Vúdú není bez 
morálky a nepostrádá určitý druh etiky. Jedná se pouze o odlišnou morálku i etiku, než na jakou jsme 
v našem blahobytném světě zvyklí. 

 
Vúdúisté na Haiti jsou pragmatičtí. Jejich okamžité potřeby jsou příliš naléhavé na to, aby 

dovolovaly uchovat si luxus idealismu nebo mysticismu. Místní lidé nemohou od svých přirozených 
potřeb nebo odpovědnosti utéct do nějakého ideálního duchovního světa. Nemají čas, energii ani chuť 
zabývat se bezvýznamnými aktivitami. Jejich náboženský systém jim musí dávat více než pouze 
duševní potravu. Nestačí, aby jim náboženství poskytovalo důvody k životu, musí jim poskytnout 
smysl žití. I proto je tak nesmyslné ptát se vúdúistů, zda ve vúdú „věří“. Oni je žijí. 

 
Jak již bylo řečeno, ve vúdú neexistuje žádný mýtus o zlatém věku v minulosti, ani o příchodu do 

nebe v buducnosti. Žádná hodnota není cennější než přežití, nikoliv však pouze v individuálním slova 
smyslu, jedná se o přežití skupiny. Vúdú se denně přizpůsobuje aktuálnímu životu a potřebám svých 
vyznavačů. Pracuje s tím, co je, nikoliv s tím, co by mělo být. 

 
Vúdú také neslibuje nesplnitelné. Haiťané vědí, že aby něčeho dosáhli, musejí pro to něco udělat. 

Díky tomu nejsou ve vúdú moc člověka (duchovní) a jeho blahobyt oddělené tak, jako je tomu 
v západním pohledu na svět.31 Je chybou vnímat vúdú a jeho duchy jako všemohoucí a zázračné. 
Pouze lidem dávají sílu, podněcují jejich vůli a energii k tomu, aby si pomohli sami. Trefně to dokládá 
i citace z knihy Mama Lola, kdy brooklynská vúdú kněžka říká: „Co si myslíš? Že můžeš všechno 
nechat na Bohu? Myslíš si, že Bůh se o tebe postará? Bůh má příliš mnoho problémů sám se sebou. Je 
příliš zaneprázdněný, aby se o tebe staral. Musíš si pomoct sama.“32 

 

 
30 Brown, Karen McCarthy: Mama Lola: A Vodou Priestess in Brooklyn. University of California Press, Berkeley 2011, s. 298 

a 299. 
31 Heaven, Ross: Vodou Shaman: The Haitian Way of Healing and Power. Destiny Books, Rochester 2003, s. 21. 
32 Brown, Karen McCarthy: Mama Lola: A Vodou Priestess in Brooklyn. University of California Press, Berkeley 2011, s. 317. 
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Vúdú pohlíží na člověka jako na morálního, pokud žije v souladu se svou přirozenou povahou, jež 
je určována duchy, kteří tuto osobu doprovázejí na její životní cestě. Určitou flexibilitu pak poskytují 
rozdílné povahy těchto duchů, kteří někdy bývají přirovnáváni k osobnostním archetypům. Každý 
z nich má svou vlastní morálku, ale žádný duch nepřevládá v každé situaci. Duchové ve vúdú zrcadlí 
lidskou povahu a jsou rozporuplní. Musí tomu tak být, poněvadž duchové představují rozličné síly 
působící v lidském životě. Právě tato rozporuplnost a schopnost duchů obsáhnout v sobě konfliktní 
emoce a vzájemně protikladné modely bytí ve světě propůjčuje vúdú jakožto náboženskému systému 
jeho integritu. Stručně lze říci, že podle vúdú je člověk zcela svobodný a může dělat, cokoliv chce. 
Nicméně musí být připraven nést veškeré důsledky svého jednání. 

 
Jak již bylo řečeno, vúdú je pragmatické a velkou měrou vychází z praxe svých vyznavačů. Jeho 

funkcí je předat členům komunity systém duševních a pocitových zkušeností, které jsou důležité pro 
přežití celého společenství. Ovšem toto předání není možné pouze na abstraktní a nehmotné úrovni 
prostřednictvím pouhého popisu. Nesmírně důležitým prvkem je ve vúdú právě fyzická praxe, 
obřady a techniky, které zahrnují především tanec a bubnování. Tyto praktické a „žité“ aktivity pak 
spolu s abstraktními principy vytvářejí celek, který dokáže nevědomě a hlavně účinně předat duševní 
a morální principy spolu s hodnotami, které zajišťují přežití komunity, jak kulturně, tak i fyzicky. 

 
Sami vyznavači haitského vúdú pro popsání své náboženské praxe nepoužívají výraz „věřím“, 

nýbrž „sloužím“. Tento způsob vyjádření víry a živoucí praxe vyjadřuje, že vúdú se více soustředí na 
lidské činy než na myšlenky a pocity. Podobně vúdúisté neříkají, že „věří v loa“, častěji používají 
výraz „sloužím loa“ anebo „sloužím tajemstvím světa“, jelikož o loa se někdy hovoří jako o tajemstvích 
(mystères). Loa jsou zdrojem veškeré moudrosti a příčinou všech životních událostí, samotným žitím 
se vúdúisté podrobují vůli božstev. Přívrženci vúdú očekávají, že loa odpoví na jejich prosby a 
pomohou jim v praktických životních záležitostech. Vúdúisté si nemohou dovolit propadnout 
planému mysticismu či idealismu. Jejich potřeby jsou na to příliš palčivé. Náboženství musí uspokojit 
aktuální potřeby, spíše než zabíhat do abstraktních pojmů a filosofických debat. 

 
Podobně je tomu u Haiťanů i ve vztahu k zázrakům a dalším zásahům ze strany duchů: „Jestliže 

věřící očekává a přijímá neustálé zásahy loa v každodenních záležitostech, není to proto, že by tak 
snadno uvěřil v zázraky. Je tomu tak proto, že takovéto zásahy nepovažuje za zázračné. Podtextem 
jeho uctívání je totiž to, že loa má povinnost zasáhnout.“33 Přívrženci vúdú věří, že všechna loa byla 
dříve lidmi a současně je zde pevně zakořeněno přesvědčení, že mrtví mají mají sloužit živým, nikoli 
naopak.  

 
Haitské vúdú je živoucím náboženstvím, které nepotřebuje být uchováváno v knihách a ani 

nemusí být vysvětlováno lidem, kteří stojí vně jeho praktické a žité filosofie. Díky své živosti není 
rigidním systémem a proti ničemu se nevymezuje, naopak přijímá veškeré nové vlivy. Ve vúdú je 
každý člověk vítán, protože všichni mají předky a své osobní duchy. V každé zemi jsou křižovatky a 
s nimi i papa Legba a loa Kalfou, strážci křižovatek. V každé zemi jsou lesy, kde přebývá prastarý 
Grand Bwa, a hřbitovy s duchy Ghede a jejich vládcem Baronem Samedim. V každé lidské rase se rodí 
dvojčata, které Haiťané nazývají loa Marassa. Tato místa důležitá pro vúdúistickou praxi se nacházejí 
všude na světě, na každém místě, v každé kultuře a v každé vesnici. Jak říkají Fonové ze západní 
Afriky: „Všechno je vúdú; neexistuje nic, co není vúdú.“34 

 

 

 

 
33 Deren, Maya: Divine Horsemen: The Living Gods of Haiti. McPherson, New York 1983, s. 33.  
34 Mambo Komande la Menfo (Patricia Scheu): Serving the Spirits. The Religion of Haitian Vodou. Serving the Spirits: The 

Religion of Vodou 2011, s. 14. 
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Principy vúdú 

 
„Vúdú nás učí požívat každý moment hluboce a intenzivně.“35 
 
Vúdú nemá žádnou svatou knihu, kde by byly uvedeny základní principy této víry. Když se 

zeptáte několika vyznavačů vúdú na Haiti, jaké jsou principy vúdú, pravděpodobně dostanete 
několik různých odpovědí. I přesto se však dá hovořit o některých základech, na nichž by se všichni 
rozdílně odpovídající lidé shodli, ačkoli podobná shoda by nepanovala v pořadí důležitosti těchto 
principů. 

 
Horko a chlad 

 
Představa horka a chladu patří k nejjednodušším a zároveň nejzákladnějším principům haitského 

vúdú. Horko představuje pohyb a aktivitu. Jeho protikladem je chlad, tedy strnulost a pasivita. Horko 
je jakožto aktivní prvek chápáno pozitivněji než chlad spojovaný s nehybností. Nicméně všeho moc 
škodí a aby byl člověk zdravý a mohl být spokojený, musejí být oba tyto prvky ve vzájemné 
rovnováze. 

 
Tyto dva principy se ve vúdúistické praxi objevují opakovaně. Nejběžněji jsou zastoupeny 

zapálenou svící a úlitbou vody – tato dvě symbolická vyjádření horka a chladu se objevují v každém 
obřadu již při úvodních salutacích (salutace je způsob rituálního pozdravu určený duchům), ale i při 
každodenních meditacích a modlitbách. 

 
Pohyb 

 
Princip pohybu je vlastně jen dalším rozšířením úvah o horku a chladu. Vúdú spatřuje pronikavý 

rozdíl mezi nehybností a zablokováním a mezi životem a proudící energií. Cílem většiny obřadů je 
„zahřát“ duchy, aby se zaktivovali a svým působením pak rozhýbali dění tak, aby se lidé a situace 
posouvali a hýbali a mohlo tak dojít k léčivé proměně. Rozehřívání věcí odstraňuje překážky a 
pročišťuje cestu, aby se život mohl hýbat tak, jak by měl. 

 
Ougan či bokor samozřejmě může chtít některé osoby či děje naopak zastavit. Opakem otevřenosti, 

tepla a proudění je zastavení, zablokování (rete) nebo v horším případě svázání (mare). Talismany a 
škapulíře vyráběné všemi vúdúistickými léčiteli za účelem kontroly či omezení něčího chování jsou 
vytvářeny pomocí stočeného drátu či provazu. Někdy jsou používány i řetězy, které dříve nosili 
otroci.  

 
Když se o někom řekne, že pracuje oběma rukama, znamená to, že dělá bílou i černou magii, je 

ougan i bokor, kněz i čaroděj zároveň. Může to ale také naznačovat, že pracuje s oběma principy, 
s teplem i chladem, a je tak schopný proudění energie podpořit i zablokovat. 

 
Svazování energie je používáno spíše v „levoruké“ praxi haitského vúdú, nicméně i „pravoruký“ 

ougan může chtít „zchladit“ příliš rozohněné duchy, aby se upokojili. Ochlazování duchů je méně 
časté a přistupuje se k němu především v případech duchovní nebo jiné krize. 

 
Léčení 

 
„Po nějakém čase jsem pochopila, že není žádný vúdú rituál, malý či velký, soukromý či veřejný, který by 

nebyl léčivým rituálem.“36 
 
Jakmile člověk studuje vúdú zvenku a zaměřuje se pouze na jeho duchy, magii anebo na 

 
35 Mitchell Armand, Margaret: Healing in the Homeland: Haitian Vodou Tradition. Lexington Books, Lanham 2013, s. 100.  
36 Brown, Karen McCarthy: Mama Lola: A Vodou Priestess in Brooklyn. University of California Press, Berkeley 2011, s. 10. 
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pragmatický přístup, který je bezpochyby velmi sympatický, zůstává mu uzavřeno samotné jádro 
celého systému a jeho moc léčit.  

 
Někteří badatelé označují vúdú za nábožensko terapeutický systém. Léčení ve vúdú probíhá 

v rámci kolektivní náboženské praxe během obřadů a dalších komunitních událostí, ale také v rámci 
individuální praxe, zejména během snů. 

 
Při léčení ve spojitosti s vúdú si asi většina lidí vybaví přírodní léčbu pomocí bylin a samozřejmě 

duchů. Jedná se o platnou představu, ale jádro vúdúistického léčení spočívá jinde a nezaměřuje se 
pouze na lidské tělo. Je to duše, která potřebuje léčbu. Na Haiti se nežije lehce. Vyčerpání přírodních 
zdrojů, vysoká úmrtnost, hlad, kriminalita, nezaměstnanost, politická nestabilita a přírodní pohromy 
jsou běžnou součástí života Haiťanů.  

 
Psychologické a psychiatrické studie zaměřené na Haiti popisují traumata vzniklá ze ztráty 

blízkých nebo z nemožnosti dopřát jim řádný pohřeb, ale také úzkosti a stres vyvolané chudobou 
nebo nemocemi, které jsou v západním světě běžně léčeny a pro které na Haiti není dostupná léčba.  

 
Ougan či manbo jsou často jedinými „odborníky“, kteří jsou ochotní tyto těžce zkoušené lidi 

vyslechnout a snaží se jim pomoci. Náboženská praxe pak poskytuje úlevu a alespoň částečné 
ulehčení na fyzické i psychické rovině. Na úrovni fyzické je to především vzájemná materiální i 
finanční pomoc v rámci komunity či sosyeté. Na psychické úrovni lze hovořit o terapeutickém efektu 
kolektivních obřadů, ale i individuálních modliteb a meditací. Ve snech pak jedinci vídají své zesnulé 
příbuzné nebo duchovní bytosti, které jim přinášejí útěchu, ale i rady či varování. 

 
Komunita  

 
Vúdú vždy bylo a stále je komunitním náboženstvím. Klade důraz především na existenci a přežití 

existujícího společenství. Hned za celým společenstvím se v pořadí důležitosti nachází rodina. 
Jednotlivec s jeho osobními přáními a potřebami přichází na řadu naposledy. Představa o důležitosti 
zachování existence celého kmenu byla přítomna již v Africe a na Haiti se na ní nic nezměnilo. 

 
Pro bělocha ze západního světa může být představa upřednostnění komunity před vlastními 

zájmy neobvyklá zejména proto, že v dnešní době to u nás funguje spíše naopak. V tomto kontextu je 
důležité uvědomovat si, že ani jednotlivci na Haiti nežijí život plný odříkání v zájmu prospěchu celé 
komunity. I Haiťané, pokud mají tu možnost, si rádi dopřávají potěšení z dobrého jídla, nového 
oblečení, hezkých věcí nebo elektroniky. 

 
Zároveň jsou si však vědomi toho, že štěstí – hlavně to materiální – je na Haiti vrtkavé a sami se 

mohou brzy ocitnout v situaci, kdy budou potřebovat pomoc. Proto je na Haiti důležitá existence 
komunit, které v případě problémů mohou pro své členy fungovat jako sociální síť. Na základě toho 
vznikají i vúdúistické společnosti, takzvané sosyeté, které působí na principu rozšířené rodiny. 

 
Věrnost 

 
„Vúdú posiluje rodinná pouta.“37 

Věrnost prokazovaná komunitě, popřípadě přímo vúdúistické sosyeté a pokrevní rodině se prolíná 
s předchozím principem. Rodiny i jiná společenství jsou zde od toho, aby pomáhaly svým členům bez 
rozdílu. Lidé, na které se dá spolehnout, a když je potřeba, rádi pomohou ostatním, se pomoci dočkají 
o něco pravděpodobněji. 

 
Věrnost by měl člověk prokazovat především sám sobě. Člověk by měl následovat svou cestu a být 

 
37 Brown, Karen McCarthy: Mama Lola: A Vodou Priestess in Brooklyn. University of California Press, Berkeley 2011, s. 132. 
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jí věrný. Věrnost sobě neznamená sobeckost, naopak. Věrností se zde myslí určitá vnitřní integrita, 
vyrovnanost a srovnané osobní hodnoty.  

 
Je zcela pochopitelné, že například mladí lidé se stále ještě hledají a některé postoje se u nich 

mohou měnit. I starší člověk může změnit některé své postoje. Ovšem jestliže je někdo půl roku 
buddhistou, poté čarodějem a následně se stane umělcem, jeho hledání nejspíše ještě neskončilo. 
Pokud takový člověk spolu s duchovní tradicí pravidelně obměňuje i své přátele a okolí, je pro členy 
komunity obtížné se na něj spoléhat do budoucna.  

 
Předkové 

 
Otázka osobní integrity a toho, kdo vlastně jsem, je úzce spojena se širší identitou celé rodiny a 

s předky, kterým by měl být člověk rovněž věrný. Nejde o to, že by vaši předkové museli schvalovat 
všechno, co se týká vašeho způsobu života, výběru partnerů nebo zaměstnání. Hodnoty a postoje 
lidské společnosti se postupem času mění a vyvíjejí a rozdílné názory mívají často i rodiče a jejich děti, 
natož starší předkové. Člověk by se neměl zříkat svých kořenů a neměl by se za ně stydět. Nemusíte 
mít rádi to, co vaši předkové milovali. Nicméně minulost vaší rodiny nezměníte, proto je lepší ji 
přijmout. Není třeba být na ni hrdí, ale je dobré ji akceptovat. 

 
Osud 

 
V neposlední řadě by měl být člověk v souladu se svým osudem. Vyznavači vúdú věří, že každá 

bytost má životní cíl, poslání či osud, které mu bylo předurčeno Bohem. Jestliže člověk žije v souladu 
se svým osudem, bude se mu dařit dobře. Pokud tomu tak není a člověk se na své životní cestě 
setkává s neustálými komplikacemi, překážkami a zavřenými dveřmi, podle vúdú jednoduše nežije 
v souladu se svým předurčením.  

 
Slovo osud může vyvolávat různé asociace. Z tohoto důvodu je vhodné vysvětlit, že osud ve vúdú 

neznamená, že každý náš čin je předem daný. Podobá se spíše cestě, po které bychom měli v našem 
životě kráčet. Nemusí mít jasně daný cíl a každá zastávka na této cestě není předem definována – je 
pouze na nás, jestli se na ní zastavíme nebo ne.  

 
Moudrost 

 
Termín konesans v haitské kreolštině označuje moudrost či znalosti. V kontextu vúdú je jeho výklad 

mnohoznačnější. Znamená nejenom vědomosti, ale také duchovní moudrost, intuici a poznávání 
s pomocí intuice. Účelem iniciačních obřadů je, mimo jiné, posílení přirozené konesans. Konesans je 
schopnost hlubokého vnitřního vhledu a porozumění. 

 
Haiťané jsou přesvědčeni o tom, že žádný člověk jakéhokoliv věku nemůže zcela rozumět všemu. 

Věří, že naše schopnost porozumět se postupně zvyšuje spolu s našimi zkušenostmi a vyspělostí. I 
proto je převážná část mnoha obřadů přístupná i pro nezasvěcenou veřejnost. Samotný obřad ani jeho 
skutečný význam nejsou tajemstvím. Pravý význam některých prvků obřadu, které na první pohled 
působí jako zcela jednoduché a prosté věci, může být vysvětlen pouze těm, kdo prošli náležitým 
výcvikem a dosáhli určitého stupně konesans. 

 
Hounsi bossal i ougan se účastní stejných obřadů. Hlavní rozdíl mezi nimi netkví v tom, co oba vidí 

nebo dělají, protože to často bývají stejné věci. Liší se od sebe tím, že jeden z nich chápe nejenom 
viditelný, ale i přenesený a hlubší význam těchto věcí. I díky tomu se vúdúisté nebojí profanace svých 
obřadů. Bylo by zcela nesmyslné, aby si nezasvěcený člověk například nahrál průběh obřadu a potom 
se jej pokoušel zopakovat. Jeho slova a činy nikdy nebudou mít stejný význam, a tedy ani účinek, jako 
když jsou pronášena a dělána zasvěceným ouganem či manbou, kteří znají jejich pravý význam.  
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Posvátná dvojčata 

 
Dvojčata byla většinou afrických národů považována za posvátné bytosti. Narození dvojčat 

představovalo pro rodinu požehnání a bylo symbolem plodnosti. S tímto požehnáním přicházely však 
také jisté povinnosti a zodpovědnost. Rodiny, kterým se narodila dvojčata, byly povinny jejich kult 
uctívat až po dobu několika následujících generací. 

 
V haitském vúdú jsou dvojčata uctívána v podobě dvou dětských loa nazývaných Marassa, která 

byla ztotožněna s křesťanskými světci Kosmou a Damiánem. Dvojčata mají zcela jedinečnou pozici a 
nejsou považována za běžná loa. Všeobecně se má za to, že Marassa jsou starší než většina ostatních 
duchů, a tedy jsou i mnohem mocnější a důležitější. V liturgickém pořadí jsou uctívána hned po 
strážci bran papa Legbovi a v některých regionech (například Léogane) dokonce ještě před ním. 

 
Dá se říci, že dvojčata ve vúdúistickém pohledu na svět reprezentují dualitu stvoření, o níž však 

vúdú nehovoří přímo, ale pouze prostřednictvím posvátných dvojčat. Posvátná dvojčata spojují 
představu loa jako zosobnění božské síly a lidské bezmoci. Zároveň Marassa reprezentují současně 
mužský i ženský princip.  

 

 
Dvojčata svatý Kosma a svatý Damián. 

 
Ojediněle narozená trojčata jsou uctívána jako Marassa Trois, která jsou zobrazována jako tři 

grácie. V této podobě odkazují posvátní sourozenci také k božské trojici. 
 

https://www.kosmas.cz/knihy/272564/zasveceni-do-haitskeho-vudu/


 
HAITSKÉ VÚDÚ: PRINCIPY A PŘEDCI 

Kapitoly z knihy Zasvěcení do haitského vúdú 

 
 
 

22 
 

 
Tři grácie jako Marassa Trois. 

 
Had 

 
O vúdú se v minulosti často hovořilo jako o kultu hada. Bílí kolonisté si hada spojovali s 

křesťanským pojetím ďábla a prvotního hříchu. Ve skutečnosti nejsou hadi na Haiti uctíváni, ovšem je 
s nimi jednáno uctivě, protože jsou považováni za služebníky významného hadího loa. 

 
V Dahomeji, oblasti, ze které přišlo mnoho haitských otroků, byl uctíván posvátný had Da nebo 

také Dambada Hwedo. Dambada Hwedo je považován za nejstaršího z duchů předků. Představuje 
moc mrtvých, kteří žili příliš dávno na to, aby si na ně lidé stále pamatovali, těch, kteří jsou hluboko 
v minulosti, členů jakéhokoliv rodu, kteří žili ještě předtím, než byl ustanoven kult předků, a možná 
dokonce ještě předtím, než byli určeni mytičtí zakládající předkové každého z rodů. 

 
Na Haiti z něho stala dvě hadí loa: bílý had Damballah a jeho božská manželka Aida Wedo. 

Damballah představuje zemi, zatímco Aida Wedo je duhou klenoucí se nad zemí. Hadí těla 
Damballaha a Aidy Wedo se vzájemně proplétají a společně tvoří oblouk rozprostírající se přes celý 
Atlantický oceán. Damballah s Aidou tak symbolicky opět spojují Haiti s Afrikou. Předkové dnešních 
vyznavačů vúdú byli násilím vytrženi ze svého domova, avšak jejich náboženská praxe žije dál a i 
přes jisté změny zůstává nepřerušena. Někdy jsou duha a její odraz ve vodě považovány za hada 
stočeného do kruhu polykajícího vlastní ocas ve věčném koloběhu života, smrti a opětovného zrození. 

 
O Damballahově spojení s předky hluboce hovoří vúdú kněžka mama Lola:  
 
„Nikdo nezná příběhy lidí, jejichž jména byla zapomenuta. Jsou potřebné k nalezení odpovědí na 

základní otázky týkající se identity a vlastního významu i účelu a smyslu ve světě. Čas se stáčí jako 
spirála, otočku za otočkou, jako záhyby Damballahova hadího těla. Historie se opakuje a předkové se 
vracejí, protože jejich životní zkušenosti jsou opakovány následujícími pokoleními. Historie se 
opakuje a Damballah cestuje časem z minulosti do budoucnosti a zpět. 

[…] 
 
Rodokmen, ale i duchovní linie, jsou jako řetěz, každá generace představuje jeden článek. 

Duchovní vůdci čelí obrovské zodpovědnosti udržování tohoto řetězu. Kdyby byl přerušen, všechna 
budoucí pokolení by byla připravena o příběhy svých předků, a tudíž i o své nejhlubší spojení s tím, 
kdo jsou.“38 

 

 
38 Brown, Karen McCarthy: Mama Lola: A Vodou Priestess in Brooklyn. University of California Press, Berkeley 2011, s. 286. 
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Damballah se pohybuje mezi zemí a vodou a tím, že je spojuje, vytváří život. Damballah rovněž 
žije v tunelech v zemi, jako mnoho hadů, a spojuje tak zemi s vodami, které se nacházejí pod ní. 
Někteří vyznavači vúdú říkají, že Damballah s Aidou stojí jednou částí svého těla, tedy jedním 
koncem duhy, v oceánu, z něhož nasává vlhkost, kterou pak vrací v podobě životodárného deště 
skrze druhý konec svého těla, který se nachází nad haitskými horami.  

 
Damballah je na Haiti jedním z nejvýznamnějších duchů. Je považován za nejstarší loa a současně 

je také otcem všech ostatních duchů. Papa Damballah je zdrojem veškeré síly. Je zobrazován jako 
veliký bílý had a věří se, že je tak posvátný, že není schopný vykonávat „zlou práci“, tedy zlá kouzla. 
Je tak starý, že když během posedlosti vstoupí do lidského těla, nikdy nemluví a pouze syčí. Někteří 
vúdúisté věří, že díky svému spojení s předky a minulostí může Damballah provádět triky s časem.  

 
 

 
Znak vévé hadích loa jménem Damballah a Aida Wedo,  

která představují zemi a nebesa. Ve středu vévé je posvátná palma, kterou lze s trochou představivosti 
přirovnat ke světovému stromu v jiných náboženských tradicích. 

 
Posvátný střed vúdú svatyní, cesta, skrze niž loa cestují mezi posvátnou zemí Gínen, jejich vodním 

domovem, a mezi světem živých, je nazýván potean mitan, ústřední sloup, dveře, nebo také potean 
Danbala. V některých svatyních se kolem sloupu plazí had, jako ten z Mojžíšovy hole.  

 

 
Biblický výjev Mojžíše s hadem. 
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Kříž 
 

Kříž má ve vúdú obrovský význam. Mnoho učenců dříve tvrdilo, že otroci tento symbol převzali 
od katolické církve až na Haiti. Nicméně když se začala podrobněji zkoumat kultura původních 
afrických kmenů, badatelé s překvapením zjistili, že kříž měl v Africe nemalý význam ještě před 
příchodem prvních bělochů.  

 
Například u Fonů v Beninu je vesmír koncipován jako koule rozdělená na dvě vzájemně kolmé 

roviny, které se protínají a jejich průřez připomíná ramena kříže. Podle fonských mýtů tento kříž 
stvořila nejvyšší božská bytost nazývaná Mawu Lisa svými pohyby rozdělenými do čtyř kardinálních 
bodů při stvoření světa. 

 
I dnes se kříž nachází téměř na všech vúdúistických oltářích a jeho skutečný význam má 

s křesťanstvím společného jen málo:  
 
Pata vertikální linie kříže spočívá v samotných vodách propasti, z nichž vzešel všechen život. Tam 

se nachází mytická země jménem Gínen, bájný ostrov pod mořem, kde sídlí loa a kde spočívají 
duchové mrtvých předtím, než jsou opětovně vyjmuti z vody. Vrchol vertikální linie se dotýká 
samotných nebes, v nichž sídlí Bůh, který je tak nesmírný, že je pro lidskou mysl neuchopitelný. Kříž 
tak představuje doslova všechno, záležitosti duchovní i lidské. I proto jsou ve vúdúistických obřadech 
zdraveny čtyři kardinální body. A mimochodem proto se v obřadech na počest loa Petro pracuje 
s body mezi nimi. Čtenáři mohou srovnat vizuální podobu vévé papa Legby z nachonu loa Rada a loa 
Kalfou z nachonu loa Petro. 

 
Znak vévé papa Legby. 

 

 
Znak vévé loa Kalfou.  
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Křižovatky 

 
Z významu kříže se dá usuzovat i na význam křižovatek. Místa, kde se různorodé cesty setkávají, 

jsou pro vyznavače vúdú magická. Křižovatky čtyř cest jsou fyzickým obrazem kříže na zemi a 
symbolizují rozličné možnosti lidského osudu.  

 
Papa Legba je nejznámějším vúdú duchem. Je strážcem bran. Kráčí mezi světy a při svých poutích 

se opírá o svou hůl, která představuje vertikální linii kříže a spojuje svět lidí se světem duchů. Před 
každým obřadem, modlitbou či meditací je nutné mu věnovat drobnou obětinu, aby umožnil 
komunikaci mezi hmotným a nehmotným světem. Pronikání bariérou mezi viditelnými a 
neviditelnými světy, otevírání průchodů a bran v místech protínání světů a na křižovatkách jsou 
důležitou součástí vúdúistické praxe. 

 
Kříže a křižovatky bývají také metaforou pro hlubiny zrcadla anebo pro vodní hladinu. Skrze tato 

místa do našeho světa podle vúdú rovněž vstupují duchové. 
 

Hřbitovy 
 
Hřbitovy jsou v haitském vúdú důležitými místy, kde se odehrává velká část důležitých obřadů i 

malých osobních rituálů. Na hřbitově se setkává svět živých se světem mrtvých, předků a duchů. 
V tomto ohledu je protínání různých světů na hřbitově podobné protínání cest na křižovatkách. 
Předkové, kteří na hřbitovech odpočívají, jsou ve vúdú považováni za posvátné a vúdúisté je často 
vzývají kvůli ochraně a léčení. Tématem smrti, hřbitovů a uctíváním předků se podrobněji zabývám 
v příslušné kapitole. 

 
Tržiště 

 
„Všechny cesty vedou na tržiště.“ – haitské rčení 
 
Vúdú vidí svět lidí jako tržiště, kterému vládne neustálý pohyb a změna a setkávají se na něm 

různorodé cesty, podobně jako na křižovatkách. Setkávají se zde lidé, bohové i mrtví, kteří na sobě 
vzájemně závisejí. Každý z nich zde prodává to, co může nabídnout druhým, a shání to, co potřebuje 
k zachování své vlastní existence. Jestliže bude jakákoliv část řetězu narušena, ohrožuje to všechny, 
kdo na tržišti obchodují. Pokud si někdo přivlastní víc, než by měl, budou ostatní trpět nedostatkem. 

 
Někdy jsou na tržišti ke koupi i samotní lidé (i bohové či mrtví). To se vztahuje k historii obchodu 

s otroky, ale v jistém smyslu také k životu jako takovému – každá bytost v minulosti i dnes měla a má 
svou cenu, kterou nemusejí představovat peníze. 

 
Voda 

 
„Duchové přicházejí, když ulíváme velké množství vody.“39 
 
Voda je ve vúdú velmi důležitá a je součástí každého obřadu. Význam vody souvisí s vírou 

pocházející ze starého afrického Konga v prapůvodní oceán jménem Kalunga. Tato víra se později stala 
součástí haitského vúdú, kde duchové (loa i mrtví) sídlí ve vodě a skrze vodu jsou nejsnáze 
dosažitelní. 

 
Voda dává život a věří se, že osvěžuje duchy a usnadňuje jejich příchod na zem. Na Haiti je pro 

vodní úlitbu používán výraz jete dlo. O jejím významu hovoří Mimerose Beaubrun:  
 

 
39 Wedo, Paula: Ayibobo Beginning Vodou. Lulu.com 2015.  
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 „Jete dlo může otevřít nespočet dveří. Tajemství vody […] hraje významnou roli ve stvoření světa. 
Pro každou žijící bytost je prospěšné znát vlastnosti vody. Rostliny a zvířata […] díky svým 
instinktům znají některé možnosti, které voda nabízí. Lidské bytosti to vědí také, ale zhruba před čtvrt 
stoletím jsme přestali prožívat mystický aspekt vody. Staří služebníci Gínen byli křtěni anba dlo, pod 
vodou.“40 

 
Bájná země Gínen 

 
Gínen je mytická podvodní říše. Někteří tvrdí, že tato bájná říše se nenachází přímo pod vlnami, ale 

že je nutno projít skrze vodu, aby se do ní člověk mohl dostat. V této souvislosti je zajímavá poznámka 
antropoložky Zory Neale Hurston která popisuje, jak jí jeden z jejích haitských zdrojů vyprávěl o 
existenci místa, kde se nachází veliká jeskyně skrytá za vodopádem, a pokud by člověk znal tajnou 
cestu, mohl by projít pod vodopádem a dostat se tak do jeskyně. Formulace „projít skrze vodu“ 
rovněž připomíná taoistickou legendu v níž „kapr proskakuje dračí branou“ a dosahuje tak osvícení. 
V tomto kontextu by „průchod skrze vodu“ mohl naznačovat spíše duchovní transformaci jednotlivce. 

 
Bez ohledu na to, kde se země pod vlnami nachází nebo jak se do ní dá dostat, je v haitském vúdú 

jako podvodní říše popisována mytická Gínen. Tento název dost možná pochází ze slova Guinea a 
kdysi jej začali používat otroci přivážení na Haiti. Bylo by omylem považovat Gínen za geografické 
označení. Jedná se odkaz na starou Afriku předků, o mytickou a bájnou zemi podobnou spíše naší 
představě ráje anebo germánské Valhalle. Někdy se pro označení této země pod vlnami používá také 
název Ville-au-Camps. 

 
Milo Rigaud namísto Gínen používá méně běžný termín Ifé. Z kontextu je jisté, že se stále jedná o 

stejnou mytickou Afriku původních předků. Rozdílný název je pravděpodobně dán odlišnou lokální 
tradicí regionu, v němž Rigaud prováděl svůj výzkum. Případné zájemce o bližší seznámení se 
s termínem Ifé odkazuji na svou knihu Vúdú, magie a náboženství. Podvodní říše je důležitá zejména 
v průběhu zasvěcení: „Zde je v Ifé. Je zcela posednut vládnoucími duchy. […] Nyní je ouganem, 
protože prošel skrze vodu, šel do Ifé, kde mu Dangbé na žádost starých ouganů, strážců vúdúistické 
tradice, předal ason.“41 Někdy však Dangbé z nejrůznějších důvodů odmítne ason předat. V takových 
případech žadatel často začne posvátné chřestidlo i přesto používat, navzdory odmítnutí duchů. 
Někdy oklame své okolí, nicméně v očích duchů není pravým ouganem a jeho magie nemá patřičnou 
sílu. Některé obřady se mu povedou pouze díky tomu, že mu byly předány předměty nasycené 
magickou silou starších ouganů. Ve vúdúistické tradici se o takovém člověku hovoří jako o tom, který 
„nešel pod vodu“. 

 
V Gínen sídlí loa a dočasně zde přebývají také duchové mrtvých, kteří čekají na to, až pro ně budou 

vykonány náležité pohřební obřady. Vypráví se, že ougani a manby s mimořádnými znalostmi a 
hlubokou moudrostí (konesans) je v jejich vodním domově navštěvují a setrvávají zde s nimi na různě 
dlouhá období. Následně se do lidského světa vracejí s novou silou a někdy s sebou nazpět přinesou 
mušli nebo kamínek. 

 
Vyznavači haitského vúdú však Gínen nevnímají pouze jako bájnou a svým způsobem také 

vzdálenou zemi, nýbrž jako duchovní princip, který je každodenní součástí jejich životů. Jestliže se 
pokusíme Gínen uchopit jako princip, mohou její popisy začít připomínat neuchopitelné tao:  

 
„Je to jednoduchost sama. Není na tom nic k porozumění nebo k učení se, prostě to tak je. Bez 

začátku a bez konce, Gínen je moudrost. Nikdo není schopen vidět, odkud přichází nebo kam směřuje. 
Stejně tak nikdo nemůže uslyšet hloubku Gínen anebo spatřit její kořeny. […] Každý je volán k tomu, 
aby vstoupil do tohoto stavu, má dcero. Nicméně, mnoho je povoláno a málo je vyvoleno. Moun se 

 
40 Beaubrun, Mimerose: Nan Domi: An Initiate's Journey into Haitian Vodou. City Lights Publishers 2013, s. 157. 
41 Rigaud, Milo: Secrets of Voodoo. City Lights Publishers 2001, s. 40.  

https://www.kosmas.cz/knihy/272564/zasveceni-do-haitskeho-vudu/


 
HAITSKÉ VÚDÚ: PRINCIPY A PŘEDCI 

Kapitoly z knihy Zasvěcení do haitského vúdú 

 
 
 

27 
 

mysté.“ [Člověk je záhada.] „Nemůžeš posuzovat anebo vědět, kdo je Gínen. Člověk může vypadat 
jako moudrý muž, ale nemít žádnou osobní sílu. Jiný může znát magii rostlin a věřit, že díky tomu je 
Gínen. Gínen je osoba, která našla tajemství svého bytí a ví, jak je řídit. Proto jsme my sami záhadami a 
jsme obklopeni dalšími záhadami. Jenom málo lidí si je toho vědomo.“42 

 
„Gínen se Lèsprit.“ [Gínen je duch.]„Nemůžeš vědět, odkud nebo kam jde. Nemůžeš ji polapit, aby ti 

sloužila. Někteří lidé si myslí, že Gínen je synonymem pro blahobytný život. Klamou sami sebe. Gínen 
je nevysvětlitelná. Činí, jak se jí zachce, přitahuje k sobě, koho se jí zachce, nikdo se sám o sobě 
nerozhodne pro Gínen. Musí si tě vybrat sama. Pak se tě bude držet a nikdy tě již nepustí. Nikdo jí 
nemůže odolat.“43 

 
„Není tu nic k učení, mé dítě. Nikdo nepotřebuje někoho dalšího, aby se dozvěděl o Gínen. Proto 

Gínen ve skutečnosti není něco, co se můžeš naučit. Není to stejné, jako s rituály: Gínen nemůže být 
vysvětlena. Potřebujeme jen něco, co bude podněcovat naši potřebu poznávat, například dohled 
staršího, aby nás přesvědčil, že tato síla je dosažitelná. Každá žijící bytost je bojovník a bojuje sama za 
sebe. V závislosti na její magické síle a na tom, kolik má energie k podstupování bitev, buďto zvítězí, 
anebo bude poražena.“44 

 
Takto hluboké pochopení principu Gínen samozřejmě není mezi vyznavači haitského vúdú tak 

docela běžné. Vždy záleží na osobních dispozicích, vhledu a inteligenci konkrétní osoby, prostě na 
úrovní její konesans. Schopnost porozumění podobným abstraktním principům závisí také na dalších 
věcech. Například ougan v knize Nan Domi od Mimerose Beaubrun, kterou zde cituji, rozlišoval dva 
druhy lidí:   

 
„Aby nám vysvětlil koncept Gínen, opatrně poukazoval na rozdíly mezi obyčejnými lidmi (moun 

òdinè) a lidmi Gínen (moun Gínen), tedy zasvěcenými lidmi následujícími pravidla Gínen. Vysvětlil 
nám, že obyčejní lidé ve skutečnosti v nic nevěří a myslí si, že mohou všechno smíchat dohromady. 
Proto jim uniká to, co tvoří hlavní mystérium. Obyčejní lidé nejsou schopni dosáhnout Gínen, protože 
rozhazují svou energii po Bizango světě. Proto žijí ve stálém zmatení. Je důležité vnímat oba světy 
současně. Zasvěcení lidé toho jsou schopni, protože mají je  [oko, otevření, v přeneseném smyslu slova 
mají dar vidění či jasnozřivost] a dostatek energie.“45  

 
Obyčejní lidé podle tohoto ougana usilují o shromažďování materiálních věcí, protože se bojí 

prázdnoty. Pokud něčím vyplní prázdný prostor okolo sebe, připadají si chráněni. Prázdnota se dá 
vyplnit mnoha způsoby a nemusejí to být pouze materiální věci. Může to být práce, činnosti, které ve 
skutečnosti nevedou k ničemu jinému než k přehlušení vnitřního ticha. Nenaslouchání vnitřnímu 
tichu vede k odpoutání se od vlastní vnitřní podstaty a ke zhoršení schopnosti soustředění. Takový 
člověk postupně ztrácí intuici, nedokáže rozlišit mezi sny a hlasem duchů a svou představivostí. Proto 
se vúdúisté modlí a meditují. Snaží se o obnovení a posílení vnitřního ticha. 

 
Zrcadla 

 
Zrcadla jsou ve vúdú vnímána podobně jako jakákoliv vodní hladina. Mají schopnost zrcadlení, a 

jsou proto jistým způsobem magická. Samotné moře je pro vyznavače vúdú velikým vesmírným 
zrcadlem, zatímco Gínen je chápána jako paralelní svět nacházející se na odvrácené straně jakéhokoliv 
zrcadla. Dokonce i samotná loa jsou chápána jako zrcadlové odrazy pozemského světa. Nemohou být 
dobrá či zlá, pouze odrážejí lidskou povahu, která svět utváří. 

 
Zrcadla jsou ve vúdúistické praxi hojně využívána, ať už symbolicky nebo prakticky. Například 

 
42 Beaubrun, Mimerose: Nan Domi: An Initiate's Journey into Haitian Vodou. City Lights Publishers 2013, s. 39. 
43 Beaubrun, Mimerose: Nan Domi: An Initiate's Journey into Haitian Vodou. City Lights Publishers 2013, s. 37. 
44 Beaubrun, Mimerose: Nan Domi: An Initiate's Journey into Haitian Vodou. City Lights Publishers 2013, s. 44. 
45 Beaubrun, Mimerose: Nan Domi: An Initiate's Journey into Haitian Vodou. City Lights Publishers 2013, s. 34. 
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většina znaků vévé, což jsou grafické symboly vyjadřující charakter jednotlivých loa, je symetrická a 
jejich zrcadlový obraz je stejný. Je tomu tak proto, aby znaky duchů vypadaly v obou světech, lidském 
i duchovním, stejně. Rovněž rituální pozdravy neboli salutace v sobě obsahují prvek zrcadlení, a to 
v okamžiku, kdy se dva zasvěcenci drží za ruku a otáčejí se nejprve ve směru a poté proti směru 
hodinových ručiček, což symbolizuje lidský svět odrážející se v zrcadle světa duchů. 

 
Zrcadla se často nacházejí na oltářích a jsou používána při magických pracech anebo při 

meditacích. Například meditace se zrcadlem pomáhá obnovit vnitřní ticho a současně umožňuje skrze 
zrcadlo nahlížet do světa duchů nebo spatřit vlastní předky. 
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Lidská duše ve vúdú 
 
„Kanzo ti dá duši.“46 
 
Lidská bytost je podle haitského vúdú složena celkem z pěti základních složek. Jsou to fyzické tělo 

(corps cadavre), duch těla (nanm), velký anděl (gros bon anj), malý anděl (ti bon anj) a hvězda osudu 
(z’étoile či zetwal). 

 
Corps cadavre, fyzické tělo 

 
Lidské tělo je pomíjivé, postupem času stárne a se smrtí je ztrácíme.  
 

Nanm, duch těla 
 
Nanm nebo také n’âme je duchem, který naplňuje fyzické tělo. Je vitální energií přebývající v každé 

buňce. Díky této složce během lidského života probíhají správně všechny tělesné funkce. Po smrti 
se nanm ve formě energie vrací zpátky do země. Spolu s jeho odchodem zároveň začíná rozklad 
fyzického těla. 

 
Lidské tělo je ve vúdú představováno duchem těla a je naším dědictvím po předcích. Nanm je tedy 

v jistém smyslu součtem všeho, čím člověk je, z čeho vzešel, a také potenciálem, kterým se může stát. 
 

Gros bon anj, velký anděl 
 
Vúdúisté věří, že jistá část všeprostupující kosmické energie přechází při početí a zrození do 

člověka. Velký anděl je dechem života, bez nějž bychom nebyli živoucími a myslícími bytostmi. Jedná 
se o část Boha přítomnou v každé žijící osobě. Lze si jej představit jako stín vržený člověkem na 
neviditelnou pláň čtvrté dimenze nebo jako jeho odraz v černém zrcadle. Gros bon anj je metafyzickým 
dvojníkem fyzické bytosti, a jelikož neexistuje v hmotném světě, je nesmrtelným dvojčetem, které 
přežívá lidskou smrtelnost. Právě tito nesmrtelní dvojníci jsou nazýváni les invisibles (neviditelní) nebo 
les esprits (duchové).  

 
Haitské pojetí gros bon anj je podobné našemu pojetí lidské duše jako něčeho, co je podobné 

přirozené povaze člověka, a ne nějaké morální a „vyšší“ přirozenosti. Dodržování závazků, plnění 
slibů a pravdu představuje ti bon anj, malý anděl. To, jestli člověk ve svém životě činí dobré anebo zlé 
skutky, záleží na jeho gros bon anj, velkém andělu. 

 
Většina obyčejných lidí do kontaktu s velkým andělem přichází spíše výjimečně a 

zprostředkovaně. Vyznavači vúdú však dosahují kontaktu se svým nitrem pomocí obřadů, zpěvu, 
bubnování, tance a posvátného transu. Vúdú věří, že všechny živé bytosti sdílejí ve svém nitru malou 
část síly propojující všechno živé do jediné energetické pavučiny. Někdy se hovoří o tom, že velký 
anděl žijícího člověka je odrazem povrchu kosmického zrcadla. 

 
Velký anděl udržuje tělo živé a schopné vnímat. Ve vúdú je k oddělení gros bon anj od fyzického 

těla používán speciální pohřební obřad Desounin. 
 
Gros bon anj může být oddělen od těla ještě za života a uložen do láhve. Často to dělají bokoři, kteří 

zajmou duši člověka a vytvářejí tak zombie. Bez velkého anděla člověk ztrácí svou životní sílu. Jestliže 
je velký anděl během života osoby vyňat z její hlavy a vložen do nádoby, která by pak byla ukradena, 
věří přívrženci haitského vúdú, že dotyčná osoba nemůže zemřít předtím, než se opětovně sjednotí její 
tělo a velký anděl. 

 
46 Metraux, Alfred: Voodoo in Haiti. Pantheon 1989, s. 192. 
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Na druhé straně během zasvěcovacího obřadu kanzo je gros bon anj zasvěcovaného rovněž umístěn 

do hliněné nádoby zvané kasa kanari nebo pot de tet. Tato nádoba s cenným obsahem pak zůstává 
v péči ougana či manby, kteří jsou duchovním otcem, papa, či matkou, mama, zasvěcovaného. Ti 
mohou skrze pot de tet na dálku působit ve prospěch svého syna či dcery. Pot de tet zůstává ve svatyni 
vúdúistické sosyeté tak, aby k němu neměl přístup nikdo neoprávněný. Ve zvláštních případech 
zůstává nádoba s duší zasvěceného v rukou jiné důvěryhodné osoby. Když zasvěcený člověk zemře, 
jeho pot de tet je rozbit, aby jeho gros bon anj mohl odejít do vod propasti a – v ideálním případě – aby 
mohl být rok po smrti dotyčného opět vyzvednut a uložen do govi, aby se připojil k duchovním linii 
příslušné sosyeté. Poté co po několika generacích odejde gros bon anj takového člověka z govi už nikoli 
jako předek, ale jako loa, existuje už mimo vůli lidí a jejich modliteb. 

 
Gros bon anj tvoří první polovinu lidské duše. 
 

Ti bon anj, malý anděl 
 
Společně s velkým andělem tvoří malý anděl druhou polovinu lidské duše. Nicméně malého 

anděla je obtížnější popsat či definovat. Jedná se o nesmrtelnou a nezničitelnou část lidské duše, o 
duchovní a intelektuální princip prodlévající v každé osobě. Malý anděl může kdykoliv opustit tělo, 
putovat a vcházet do přímého kontaktu s loa. Někdy je popisován následovně: „Když se podíváš na 
svůj stín, občas vidíš, že má tmavší střed. To je gros bon anj, ale světlejší stín okolo tmavého středu je ti 
bon anj.“47  

 
Malý anděl představuje osobnost člověka, jeho znalosti, zkušenosti, vlastnosti a charakterové rysy, 

ale i schopnost rozeznání vlastní identity. Jedná se o to, co si běžně vybavíme pod slovem já. V malém 
andělu přebývají vzpomínky, ale i lidská vůle a odhodlání. Bez malého anděla by lidé nebyli schopni 
se svobodně rozhodovat, postrádali by vlastní vůli k jednání i k životu. Například když je člověk na 
dlouhé cestě nebo nese něco velmi těžkého a je tak unavený, až si říká, že už nemůže dál, je to právě ti 
bon anj, který zajistí, že člověk dokáže pokračovat. 

 
Ti bon anj je také velmi neosobním druhem vědomí, je odtržený od tlaku aktuálních událostí, je 

neproměnitelný – nelze jej ani zkazit, ale nemůže se ani vyvíjet. Ti bon anj je také známý jako strážce či 
ochránce. Například o lidech, kteří hodně pijí, ale nikdy se skutečně neopijí, se říká, že za ně pije jejich 
ti bon anj. Malý anděl nemůže lhát, a pokud se s ním hovoří přímo, vždy odpovídá pouze pravdu. Jistá 
část malého anděla nikdy nemůže být zmanipulována nebo ovlivněna, ačkoli existují obřady určené 
k jeho oslabení. 

 
Ti bon anj se v okamžiku smrti automaticky odpojuje od těla, nad nímž se vznáší devět dní 

předtím, než se odebere do nebe. Tam malý anděl předstupuje před Boha a vypráví mu o všem, co se 
na zemi naučil. Společně pak ti bon anj a Bůh rozhodnou o další inkarnaci. Pán hlavy, met tèt, setrvává 
s ti bon anj během všech inkarnací, aby mu připomínal jeho domluvu s Bohem a životní cíl, poslání či 
osud. S tím, jak ti bon anj sestupuje do hmoty, zapomíná na cíle, které si vytyčil. Ovšem met tèt si na ně 
pamatuje a pomáhá malému andělu, aby si na své cíle opětovně rozpomněl a mohl je naplnit. 

 
Zetwal, hvězda osudu 

 
O hvězdě nebo také o hvězdě osudu se v souvislosti s lidskou duší hovoří méně. Celý koncept 

zetwal je založen na víře, že každý člověk má vlastní osud, který je daný a ve svém základu neměnný. 
V hvězdě osudu je zapsán lidský osud i předurčení, které každá bytost získává od Boha ještě před 
svým zrozením. Haitské vúdú s touto složkou příliš nepracuje, naproti tomu ji hojně využívá 
kubánská santería, především při věštění. Zetwal přebývá mimo lidské tělo a stejně jako v případě 

 
47 Brown, Karen McCarthy: Afro-Caribbean Spirituality: A Haitian Case Study. In: Michel, C., Bellegarde-Smith, P.: Vodou in 

Haitian Life and Culture. Invisible Powers. Palgrave Macmillan, New York 2006, s. 9. 
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opravdové hvězdy je jeho místo na nebesích. 
 

Doprovodní duchové 
 
„Duchové, kteří člověka doprovázejí, jsou jeho zrcadlem v nebesích i na zemi.“48 
 
V předchozím textu popsaná duše z pohledu haitského vúdú existuje nezávisle na okolí, ovšem 

přidávají se k ní další velice důležité složky, anebo spíše duchové, kteří člověka doprovázejí od jeho 
zrození až do smrti. Vliv jednotlivých duchů může být v průběhu lidského života různě intenzivní. 
Různí duchové v rozličných fázích lidského života vystupují do popředí, anebo naopak ustupují. 
Nicméně v celkovém pohledu jsou tito duchové od člověka neoddělitelní – jsou jeho součástí, jakýmsi 
rozšířením jeho vlastní duše. 

 
Z tohoto důvodu je vúdú jiné pro každou osobu, v závislosti na tom, jací duchové tu kterou osobu 

doprovázejí. Duchové, s nimiž se člověk rodí, si jej vybírají na základě jeho vlastností a předurčení, 
nebo jsou zdědění v rámci pokrevní rodiny. Další duchové se k člověku mohou připojit za jeho života, 
například během iniciace, která je svým způsobem druhým zrozením. Tito duchové jsou rovněž 
děděni, nikoli po pokrevní, ale po kněžské (duchovní) linii. Jiní se k člověku mohou připojit na 
základě jeho činů nebo prožitků. Vždy platí, že duchové si vybírají člověka a nikdy tomu není naopak. 

 
Met tèt, pán hlavy 

 
Podle vúdú sídlí duše v nejdůležitější části lidského těla, v hlavě. Met tèt je vládcem hlavy, a tudíž i 

duchem, s nímž má člověk ve svém životě nejvíc společného. Pán hlavy má moc i nade všemi dalšími 
loa, která člověka doprovázejí, a jeho úkolem je na ně dohlížet. Ačkoli pána hlavy řadím do 
podkapitoly „doprovodní duchové“, je od člověka zcela neoddělitelný.  

 
Povahu vztahu člověka s pánem hlavy vystihla manbo Patricia Scheu: „Právě vy jste nejvěrnějším 

obrazem vašeho pána hlavy zde na zemi. A on je vaším obrazem v nebesích. V jistém smyslu je 
způsob vašeho života možností, jak pán hlavy může sám sebe pozdvihnout skrze boží milost.“49 

 
Identifikace pána hlavy je obdobná rozpoznání své pravé vůle tak, jak o ní hovořil proslulý mág 

Aleister Crowley. Jedině když člověk jedná v souladu s povahou svého pána hlavy (se svou pravou 
vůlí), může být úspěšný a prožívat naplněný život. Jestliže bude člověk jednat v rozporu s touto 
nedílnou součástí své přirozené povahy, bude prožívat drobnější či větší konflikty se sebou samým i 
s okolím a bez ohledu na dosažené úspěchy se bude stále cítit nespokojeně. 

 
Rozpoznání pána hlavy je prvním důležitým krokem k hlubšímu sebepoznání a rozvoji vztahu 

s tímto loa, stejně tak i k dalším úrovním jakékoliv duchovní praxe ve vúdú. Při navázání vědomého 
kontaktu s tímto božstvem dochází k celkovému posílení člověka a vyznavači vúdú prohlubováním 
vztahu se svým pánem hlavy tráví podstatnou část života. Současně tak pracují i na vlastním 
sebezdokonalování a kultivaci, které často probíhají podle specifických pokynů obdržených od jejich 
pána hlavy ve snech a vizích.  

 
Mnoho lidí může mít intenzivní pocit, že nějaké loa je jejich pánem hlavy – cítí se jím být 

přitahováni, něco na něm je jim sympatické, zdají se jim o něm sny a podobně. Takoví lidé pak mohou 
mít pocit, že identitu svého pána hlavy znají. Ačkoli mohou mít pravdu, je vhodné, aby před 
vyřčením definitivních soudů byli opatrní. Každého člověka totiž doprovází hned několik duchů, 

 
48 Mambo Komande la Menfo (Patricia Scheu): Serving the Spirits. The Religion of Haitian Vodou. Serving the Spirits: 

The Religion of Vodou 2011, s. 84. 
49 Mambo Komande la Menfo (Patricia Scheu): Serving the Spirits. The Religion of Haitian Vodou. Serving the Spirits: The 

Religion of Vodou 2011, s. 87. 
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kteří s ním mají velice blízký vztah, avšak pánem hlavy může být pouze jeden z nich. Jenom proto, že 
má někdo rád luxus, nemusí být paní jeho hlavy zrovna Erzulie Freda, stejně jako člověk, který má rád 
hřbitovy, nemusí mít za pána hlavy Barona Samediho. Často se stává, že v některé ze životních etap 
lidé velice silně pociťují vliv některého z doprovodných duchů a mylně jej pak mohou zaměnit za 
svého pána hlavy.  

 
Pánem hlavy může být dokonce některé z méně známých loa, zatímco v doprovodu ostatních 

duchů se nachází některé z dobře známých a mocných loa. Pán hlavy jím pak může být zdánlivě 
zastíněn, ale hlavním loa člověka stále zůstává on. Patricia Sheu to přirovnává k situaci, kdy by pánem 
hlavy člověka byl maličký Io (měsíc Jupitera). Io je pánem hlavy člověka, ovšem Jupiter nacházející se 
v jeho doprovodu je mnohem mocnější a výraznější, a tak si většina lidí může myslet, že pánem hlavy 
člověka je on. I proto mají totožnost pána hlavy určovat pouze zkušení ougani a manby. 

 
Pán hlavy může být rozpoznán několika různými způsoby. Nejčastěji se tak děje pomocí divinace 

nebo konzultace s duchy během posedlosti. Mnohé může naznačit také první prožitá posedlost, 
protože pán hlavy bývá prvním loa, které člověka posedne. Manbo či ougan s darem vidění údajně 
mohou duchy, jenž člověka doprovázejí, vidět hned. Je potřeba si uvědomit, že určení něčího pána 
hlavy je mnohem hlubší záležitostí nežli pouhé povrchní určování lidí podle typu jejich osobnosti. 

 
Nicméně i zasvěcení kněží se někdy mohou mýlit, což dokládá i následující ukázka z mé předchozí 

knihy o kubánské santeríi:  
 
„Eva prošla všemi potřebnými preiniciačními obřady, ale její kmotra nijak nereagovala na její 

naléhání a nespěchala s připravováním hlavní iniciační ceremonie. Eva svou kmotru zkoušela 
přemlouvat, ale kmotra se domnívala, že Eva má na hlavní iniciaci ještě dost času a mělo by se počkat. 
Eva s ní nesouhlasila, a nakonec svou kmotru opustila a začala hledat nový svatý dům. Když se Eva 
dozvěděla, že její nová kmotra je ochotná pro ni hlavní iniciační obřad uspořádat prakticky ihned, 
brala to jako potvrzení toho, že její předchozí kmotra neměla pravdu.  

Podle staré kmotry vládla Evině hlavě bohyně Ojá, avšak nová kmotra prohlásila, že to byl omyl a 
ve skutečnosti je Eva dcerou bohyně Ošún. Zodpovědná kmotra by v případě dvou lišících se názorů 
ohledně pána hlavy Evě doporučila návštěvu babalawa, který by jí pomocí věštby pomohl potvrdit, 
kdo je jejím hlavním orišou. Jiným, taktéž správným řešením by bylo, aby byla Eva zasvěcena 
Obatalovi, který vlastní všechny hlavy a je jediným orišou, jehož děti mohou být zasvěceny i 
některému dalšímu orišovi. Nicméně k ničemu z toho v tomto případě nedošlo a ihned začaly běžet 
přípravy na obřad karioča, během něhož měla být Eva zasvěcena bohyni Ošún. 

Vše probíhalo dobře, avšak když mělo dojít k vyvrcholení celého iniciačního obřadu a asistující 
kněžky měly začít Evě stříhat vlasy, nešlo to. Eva měla za normálních okolností normální a hezké 
vlasy, které šlo snadno učesat. V té chvíli se však zdály být nabité statickou elektřinou, zhrubly, stály 
kolem Eviny hlavy a za žádnou cenu nešly ustřihnout. Pak Eva náhle a doširoka otevřela oči, které 
měla mít celou dobu zavřené, a její tělo sebou začalo škubat tak, až spadla z obřadního trůnu. 
Zúčastněné kněžky byly vyděšené a řekly Evině kmotře, že se jí neodváží ostříhat vlasy. Věřily, že 
celý zasvěcovací obřad je nejspíše špatně provedený, protože Eva zcela jistě není dcerou Ošún. 

Evina nová kmotra si však nejspíše chtěla zachovat tvář. Sama vzala nůžky a řekla, že Evě ostříhá 
vlasy sama. Sebevědomě k tomu dodala, že je ochotná přijmout trest bohyně Ojá, jestliže dělá něco 
špatně. Nakonec se jí po několika pokusech skutečně podařilo ustřihnout Evě vlasy. Při obřadu jí 
asistoval starší kněz oriaté dohlížející na průběh celého obřadu, kterým nebyl nikdo jiný než manžel 
Eviny nové kmotry. Jakmile se jeho ženě podařilo nepoddajné vlasy ustřihnout, chytil se za hrdlo a 
spadl mrtvý k nohám své ženy. Santera upustila nůžky a klekla si vedle něj, aby zjistila, co se stalo. V 
příští chvíli její křik proměnil iniciační obřad v noční můru. Ostatní lidé z jejího svatého domu si 
šeptali, že bohyně Ojá uskutečnila svůj trest.“50 

 
50 González-Wippler, Migene: Santería: the Religion: Faith, Rites, Magic. Llewellyn Publications, Saint Paul 2002, s. 

184 a 185. Také Šulcová, Veronika: Santería, uctívání svatých na Kubě. Vodnář 2017, s. 105 a 106. 
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Za rozhodující a konečný způsob určení identity pána hlavy je považován až některý z iniciačních 

obřadů, kde tuto informaci duchovnímu otci či matce dotyčného předají sama loa. Ačkoli člověk může 
poměrně jistě znát totožnost svého pána hlavy i některých ostatních duchů, kteří jej doprovázejí, 
neměl by o nich hovořit příliš často a veřejně. Ve vúdú není považováno za moudré, aby lidé otevřeně 
hovořili o tom, které loa je jejich pánem hlavy, stejně jako by neměli sdělovat, s jakými dalšími duchy 
jsou v úzkém kontaktu. Na Haiti se má všeobecně za to, že se jedná o velice osobní informace, které 
jsou známy pouze rodině, členům sosyeté a možná několika blízkým přátelům. Cizí lidé mohou takto 
citlivé informace použít k poškození dotyčného. Někteří Haiťané dokonce o identitě svého pána hlavy 
záměrně lžou, aby tak zmátli případné nepřátele. Je zajímavé, že tento přístup je naprostým opakem 
toho, jejž zaujímají vyznavači kubánské santeríi, kteří o sobě hrdě a zcela veřejně hovoří jako o dítěti 
toho a toho oriši. 

 
Loa rasin, kořenová loa 

 
Kořenová loa jsou – opět neoddělitelně – svázána s člověkem. Vždy se jedná o jedinečné duchy 

spojené nejenom s našimi předky, ale také s určitou lokalitou. Může se jednat o duchy země, kde vaše 
rodina žila dlouhá léta. Mohou to být dávní zakladatelé vašeho rodu. Je důležité nesplést si kořenová 
loa se samotnými předky. Kořenová loa jsou duchové, kteří kráčeli s vašimi předky, byla vám předána 
a nyní jsou součástí vašeho duchovního dědictví.  

 
Wonsinyon, doprovodní duchové 

 
Doprovodní duchové jsou na Haiti nazýváni wonsinyon nebo eskort (doprovod). Jak bylo 

v předchozím textu již řečeno, člověk ve svém životě není doprovázen pouze jedním duchem, ale 
hned několika. Hlavním duchem je vždy pán hlavy, který vládne i všem ostatním duchům 
doprovázejícím určitou osobu. Tito duchové nejsou předkové, ale jejich energie souzní s dotyčnou 
osobou a jejich charakter a povaha vždy odrážejí i část charakteru a povahy dané osoby.  

 
Zatímco pán hlavy je hlavním aspektem lidské osobnosti, výzvami v životě a tím, co člověka řídí a 

motivuje, doprovodní duchové určují, jak člověk svou osobnost projevuje, jak zvládá výzvy a kde bere 
energii, která jej řídí a motivuje. 

 
Doprovodní duchové jsou skrytým zdrojem síly ve vúdú. V průběhu lidského života ustupují 

duchové, jejichž energie není potřeba v tom či onom okamžiku, jiným duchům, kteří člověku 
pomohou posunout se dál. Právě tato plynulost je samotným smyslem existence doprovodných 
duchů. Lidé v průběhu života neztrácejí to, co jim bylo dáno Bohem. Avšak v různých částech života 
vstupují do hry rozličné situace a energie a také různí duchové.  

 
Stoupenci vúdú často všechna důležitá životní rozhodnutí konzultují se svými duchy. Při 

podobných konzultacích je důležité mít na paměti, že různí duchové jednají odlišně. Například žádat 
při nechtěném těhotenství o pomoc bezdětnou Erzulii Fredu se nejspíše setká s jinou odezvou než 
obrácení se na Erzulii Dantor známou jako ochránkyně dětí. I proto má člověk okolo sebe vždy více 
duchů. Má jednoho pána hlavy, ale vedle něj množství dalších. Ze stejného důvodu si lidé obvykle 
neberou za manžela či manželku pouze jedno loa, ale vždy alespoň dvě s protikladnou povahou, aby 
se jejich vliv v jeho životě navzájem vyrovnal. 

 
Závěrem této podkapitoly bych ráda připomněla úvodní citát: „Člověk si nevybírá duchy, kteří jej 

budou v životě doprovázet. To duchové si vybírají člověka.“ 
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Duchové mrtvých, hřbitovy a smrt 
 
„Moun fèt pou mouri.“ 51 

„Lidé jsou zrozeni ke smrti.“ 
 
„Vúdú vyžaduje respekt k životu.“52 
 
 

Duchové Ghede 
 
„Život pro Ghede není oslavou stvoření prvotního vzplanutí; je osudem – nevyhnutelnou a věčnou 

smyslností v člověku.“53 
 
„Někteří lidé mají Ogouna, někteří Danbalaha… ale všichni mají Ghede. Protože smrt je součástí života.“54 
 
Duchové mrtvých, Ghede, jsou haitským specifikem. Jsou velice veselí a milují jídlo, tabák i alkohol. 

Ačkoli se jedná o mrtvé, působí jejich přítomnost jako připomínka všech radostí života. Ve veliké 
oblibě mají také peníze, pravděpodobně proto, že si ze svého pozemského života pamatují, že všechny 
tyto pozemské radosti něco stojí.  

 
Tito duchové často přicházejí, aby zlehčili i jinak velice vážné situace. Nejraději mají vtipy a 

narážky se sexuální tematikou, s oblibou mluví velice vulgárně a největší radost mají z toho, když se 
jim podaří přivést někoho do rozpaků. Za jejich na první pohled jednoduchými vtípky se příležitostně 
skrývá také politická satira a kritika společenských poměrů.  

 
V padesátých letech minulého století na Haiti dokonce došlo k tomu, že se před prezidentským 

palácem shromáždilo velké množství osob posedlých duchy Ghede a odmítali odejít, dokud jim 
prezident nezaplatí. Na Haiti je běžné, že osoby posedlé duchy Ghede dostávají drobné peníze, a tak 
prezident po chvíli váhání skutečně zaplatil a duchové mrtvých odešli. 

 
Ghede se nevyplácí rozhněvat nebo urazit. Ačkoli milují zábavu a žerty, jejich humor nemá popírat 

realitu. Ghede vždy říkají pravdu, v tom spočívá jejich síla. Rovněž poznají každou lež a Haiťané jim 
nikdy nelžou. Dokládá to i příhoda, která se stala Karen McCarthy Brown, když se pokoušela 
s duchem Ghede vtipkovat na jednom obřadu: „‚Líbí se mi tvůj klobouk,‘ řekla jsem. ‚Líbí se ti můj 
zozo?‘ zeptal se mě a všichni se rozesmáli. ‚Neznám tvůj zozo,‘ odpověděla jsem. Lidé se znovu 
rozesmáli. ‚Ale ano, znáš jej,‘ řekl Ghede. ‚Pokud jsi poznala zozo jakéhokoliv muže, znáš můj zozo!‘ 
Více smíchu. ‚Oh, papa Ghede,‘ řekla jsem, předstírajíce mimořádnou vážnost, ‚možná, že to nevíš. 
Jsem panna.‘ Tentokrát se nikdo nesmál a Ghede vypadal jednoduše zmateně.“55 Atmosféra v místnosti 
náhle již nebyla tolik uvolněná, až někdo Karen pošeptal do ucha, že duchům Ghede se nelže.  

 
Duchové smrti nejsou vnímáni jako zlí, naopak. Na Haiti jsou často používáni k léčení. Říká se, že 

mohou zvrátit průběh i velice vážných nemocí, ovšem nejsou tomu nakloněni za všech okolností. Ten, 
komu Ghede odmítli vykopat hrob, nezemře. Pokud je však hrob už vykopán, nedá se se situací nic 
dělat. 

 

 
51 Brown, Karen McCarthy: Mama Lola: A Vodou Priestess in Brooklyn. University of California Press 2011, s. 375. 
52 Bellegarde-Smith, Patrick, Michel, Claudine, Racine-Toussaint, Marlène: From Horses‘ Mouths: Women’s 

Words/Women’s Worlds. In: Bellegarde-Smith, Patrick, Michel, Claudine: Haitian Vodou: Spirit, Myth, and Reality. 

Indiana University Press 2006, s. 80. 
53 Deren, Maya: Divine Horsemen: The Living Gods of Haiti. McPherson, New York 1983, s. 102.  
54 Brown, Karen McCarthy: Mama Lola: A Vodou Priestess in Brooklyn. University of California Press, Berkeley 2011, s. 376. 
55 Brown, Karen McCarthy: Mama Lola: A Vodou Priestess in Brooklyn. University of California Press, Berkeley 2011, s. 375. 
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Ghede velice ochotně léčí děti, které upřímně milují a přejí si je ochraňovat. Vedle léčení jsou Ghede 
nejčastěji spojováni se sexualitou a často jsou žádáni o pomoc s problémy s početím. Velmi rádi 
vyprávějí nevybíravé vtipy, a pokud je jejich vyprávění přítomna osoba, která se stydí anebo je 
prudérní, tím lépe. Poměrně drsnou ukázku humoru duchů Ghede vypráví Karen McCarthy Brown: 
„Když jsem se s ním loučila, papa Ghede mi připomněl jinou oslavu, která se pro něj měla pořádat za 
dva týdny. Chtěl, abych na ni přišla. ‚Přijdu,‘ odpověděla jsem a potom jsem zdvořile dodala: ‚Je něco, 
co můžu přinést?‘ Přes celou místnost plnou lidí Ghede zakřičel: ‚Přines čistou kundu!‘“56 

 
I přes řeči, které mohou někomu připadat nechutně vulgární, je propojení duchů smrti 

s nejzákladnějším lidským pudem nutným pro přežití rodu velice silné. V psychologii jsou již dlouho 
známy termíny eros a thanatos, označující dva základní lidské pudy, které jsou hnací silou veškerého 
života.  

 
Takové jsou tedy tři základní domény haitských duchů smrti: sex, smrt a humor. Jedná se o věci, 

které mají společné všichni lidé, bez ohledu na jejich společenské postavení, barvu kůže nebo vyznání. 
V těchto věcech jsou si všichni lidé rovni. I proto může duchům Ghede sloužit kdokoliv, bez ohledu na 
úroveň svého zasvěcení, vědomostí nebo předchozí přípravy. Dokonce ani není potřeba žádat o 
otevření bran papa Legbu, jelikož smrt a duchové Ghede jsou přirozenou součástí života, a tudíž k nim 
má každý přístup. 

 
Duchové Ghede vládnou minulosti, přítomnosti i budoucnosti, a tudíž jsou absolutním vládcem 

člověka. Dokonce ani ougani duchy Ghede nemohou ovládnout a mnoho z nich se o to ani nepokouší. 
Jakožto božstvo smrti je Ghede strážcem hřbitova, ale také ochráncem minulosti historie a dědictví rasy 
i celého lidstva. Popírat duchy Ghede znamená popírat současně i svou vlastní minulost a takovým 
lidem Ghede s oblibou připomínají, že jsou i jejich budoucností. I přes někdy drsnější smysl pro humor 
nejsou Ghede zlomyslní a nechtějí zraňovat lidské city, pouze pýchu. Překvapivě citlivě se mohou 
chovat k truchlícím a trpícím. 

 
Filmařka a spisovatelka Maya Deren o Ghede jevila mimořádný zájem a v její knize lze nalézt 

hluboké vhledy do povahy těchto duchů: „Jestliže je Legba sluncem, nejprve mladým, posléze 
stárnoucím, Ghede je pánem propasti, do níž slunce zapadá. Jestliže je Legba časem, pak je Ghede 
věčnou postavou v černém stojící na bezčasé křižovatce, na níž dorazí všichni lidé a jednoho dne 
dokonce i samo slunce. Kříž nad hrobem je jeho symbolem. Avšak slunce je každý den znovuzrozeno. 
Jestliže je Carrefour (Kalfou) nocí smrti, která přichází každý den, je Ghede nocí slunce, životem, který 
je věčně přítomen, dokonce i v temnotě. Kosmická propast je obojím, hrobem i dělohou.57 […] Jestliže 
byl Legba kdysi pánem života, je nyní Ghede pánem znovuzrození.“58 

 
Haitští duchové Ghede pocházejí z původního afrického kmene Ghedevi. I přesto, že jsou Ghede na 

Haiti velice dobře známí, lidé se s nimi často setkávají a je o nich k dispozici velké množství informací, 
vysvětlení toho, čím přesně Ghede jsou, se od sebe liší v závislosti na tradicích jednotlivých regionů i 
vúdúistických společností. Všichni se samozřejmě shodují na tom, že Ghede jsou duchové mrtvých. 
Nejčastěji se má za to, že Ghede jsou duchové lidí, kteří zemřeli a byli zapomenuti, případně těch, kteří 
zemřeli, aniž by se to dozvěděla jejich rodina. Nikdy nebyli náležitě pohřbeni a neprošli očišťujícími 
pohřebními rituály. Proto se Ghede nikdy nestanou ctihodnými předky, od nichž je vúdúisté oddělují. 
Duchové Ghede nemají specifické místo v hierarchii světa. Postupem času se z nich na Haiti stali 
archetypální předkové dostupní pro každého. Podle jiných jsou Ghede duchové lidí, kteří byli natolik 
silnými osobnostmi s takovou silou, že se v průběhu času stali loa. Na tuto víru navazuje i to, že Ghede 
jsou někdy považováni za samostatný nachon, národ či rodinu duchů, častěji jsou ale považováni za 
zcela oddělenou kategorii duchů. Většina vúdúistů by nesouhlasila s prohlašováním Ghede za loa.   

 
56 Brown, Karen McCarthy: Mama Lola: A Vodou Priestess in Brooklyn. University of California Press, Berkeley 2011, s. 361. 
57 V originále „tomb and womb“. Maya Deren zde opět naráží blízký na vztah mezi smrtí a znovuzrozením.  
58 Deren, Maya: Divine Horsemen: The Living Gods of Haiti. McPherson, New York 1983, s. 102.  
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Tento rozdíl mezi uctívanými předky a duchy Ghede potvrzují i jisté rozpory s některými druhy loa. 

Například někteří duchové Rada přítomnost duchů Ghede špatně snášejí, protože je vnímají jako 
nečisté. Zároveň je to však i proto, že Ghede milují pravdu a žádné společenské konvence je nezastaví 
v tom, aby jí říkali pořádně nahlas. Údajně je kvůli tomu nemá ráda bohyně lásky Erzulie Freda, která 
miluje luxus a mluví plynně francouzsky. Duchové Ghede si z ní dělají legraci, že možná není tak 
mladá, jak předstírá, že možná není tak bohatá nebo dobrého původu, jak ráda lidem vypráví, a že její 
francouzský akcent je možná jen předstíraný. 

 
Obecně se má za to, že zasvěcovací komnata, djevo, je jediným rituálním prostorem, kam mají 

duchové Ghede zapovězeno vstoupit. Věří se, že přítomnost duchů Ghede během iniciace by mohla 
narušit křehkou rovnováhu mezi smrtí a znovuzrozením, kterou tyto rituály vyžadují. Jestliže má 
člověk za pána hlavy některého z duchů Ghede, během iniciace mu kněží pomohou zaměřit se na 
Ogouna, který je patronem sebeprosazení a dočasným příbytkem duchů Ghede během iniciace. Podle 
některých musejí být duchové smrti vyloučeni právě díky své všudypřítomnosti. Toto všeobecně 
uznávané pravidlo však narušují některé příběhy a svědectví zasvěcovaných osob, které se ve svých 
vzpomínkách zmiňují o spatření pavouků v djevu. Vzhledem k haitskému podnebí není přítomnost 
pavouků ničím zarážejícím, avšak pavouk je ve vúdú považován za jednoho z duchů Ghede, konkrétně 
jde o Ghede Nibo. Katherine Dunham dokonce vypráví o posedlosti duchem Ghede přímo během 
zasvěcovacího obřadu. Lze si to vysvětlit tak, že Ghede jsou skutečně všudypřítomní, neplatí pro ně 
žádné běžné společenské normy a někdy s oblibou porušují i náboženská tabu. 

 
Kromě posvátné zasvěcovací komnaty djevo mají Ghede podle všeho zakázán přístup také na 

některé z pohřebních obřadů, což je zajímavé. Zmiňuje se o tom Zora Neale Hurston: „Během rituálu 
došlo ke krátkému přerušení. Do peristylu vstoupily tři ženy oblečené v černém. Vypadaly jako matka 
se dvěma dcerami. Obřad byl okamžitě zastaven a manbo je poměrně nevybíravě poslala pryč. Starší 
žena se s ní pokusila dohadovat, ale byly vystrkány ven. Šeptem jsem se zeptala, proč to udělali, a 
odpověděli mi: ‚Mají na sobě černou na znamení smutku, a proto nesmějí vstoupit. Tohle je pro živé. 
Baron Samedi zde nesmí být přítomen.‘“59 

 
Ghede jsou synkretizováni se svatým Gabrielem a svatým Gerardem. Zvláště o svatém Gerardovi je 

známo, že pečuje o těhotné ženy a ochraňuje je. 
 

 
59 Hurston, Zora Neale: Tell my horse. Voodoo and life in Haiti and Jamaica. Perennial Library, New York 1990, s. 152. 
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Svatý Gerard. 

 

 
Svatý Gabriel. 
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Baroni 
 
„Baron, oh, mwen prale, mwen prale, mwen prale…“ 
„Barone, už kráčím, kráčím, kráčím.“ – píseň pro Barona, ve které zpívající hovoří o tom, že kráčí 
vstříc smrti 
 
Baroni vládnou mrtvým. Ovšem nad těmi, kteří byli zařazeni do kultu rodinných předků a jejich 

rodiny na ně nezapomněly, nemají téměř žádnou moc. Jejich poddanými jsou mrtví, pro které nebyly 
vykonány řádné pohřební obřady, nejsou jim přinášeny oběti a jejich rodiny na ně přestali vzpomínat. 
Z takových mrtvých se stávají bludní duchové, přízraky anebo duchové Ghede. Zatímco Ghede 
představují samotnou smrt, Baroni představují kontrolu nad smrtí. Soudí živé, kteří mají zemřít, i 
mrtvé, kterým rozdělují úkoly a příkazy. Baroni jsou vznešenější než obyčejní duchové Ghede a žádný 
z nich se nesnižuje k tomu, aby lidským bytostem sám odebral dar života. Namísto toho Baroni udílejí 
své svolení duchům Ghede k tomu, aby pro někoho vykopali hrob. Může tomu být i naopak – jestliže 
se nějaký člověk nachází pod ochranou některého z Baronů, může být duchům Ghede zakázáno hrob 
vykopat.  

 
Baroni, stejně jako Ghede a všichni duchové smrti na Haiti, hovoří typickým nosovým hlasem. 

Typickým úborem většiny Baronů je černý frak, cylindr a hůlka. Tímto oblečením se Baroni řadí 
k vyšší společenské vrstvě mezi mrtvými. Částečně jde o vážně míněnou věc, ale trochu také o vtip, 
jakousi parodii na haitské elity, které mívají chudí obyvatelé Haiti spojené s odstupem, nezájmem a 
pokrytectvím. A jak to u haitských duchů smrti bývá, i za touto humornou narážkou se skrývá něco 
víc – oblečení Baronů ne nadarmo připomíná obřadní oděv svobodných zednářů. Jako by tím sami 
Baroni naznačovali, že jsou něčím více než mrtvými a vládci mrtvých. Znají nejenom tajemství 
hřbitova, ale také i další věci, které bychom od nich možná nečekali. 

 
Baroni jako vládci smrti a duchů mrtvých stojí mimo kategorie dobra a zla. Jejich prostřednictvím 

mohou čarodějové neboli bokoři sesílat strašlivé kletby, ale stejně tak mohou ougani, kněží, s jejich 
pomocí léčit smrtelné nemoci. 

 
Nejznámějším ze všech Baronů je Baron Samedi, který je strážcem bran hřbitova. Tak jako ostatní 

Baroni se ani on osobně nezabývá smrtí či životem obyčejných lidí. Baron Samedi stráží vstup na 
hřbitov, a tedy i do říše mrtvých a plní podobnou úlohu jako papa Legba, strážce křižovatek. Baron 
Samedi může duchy mrtvých povolat zpět ze světa lidí, anebo je do něj naopak vypustit, jak se mu 
zlíbí. Osobní jednání s Baronem Samedim bývá považováno za velmi nebezpečné, a proto se mu 
věnují pouze zkušení ougani. 

 
Chotí Barona Samediho je Manman Brigitte, paní hřbitova, která je známá tím, že ochraňuje a léčí 

malé děti. Podle haitských tradic se první muž a žena pohřbení na hřbitově stávají pánem a paní 
tohoto hřbitova. Na Haiti se na nejstarších hrobech hřbitova obvykle nachází velké množství svíček, 
vzkazů a drobných obětin pro Barona Samediho a pro Manman Brigitte. Nejčastěji je jim obětováno 
proto, aby pomohli s vyléčením nemoci, anebo zahnali zlovolné přízraky a bloudící duše z okolí 
domu, člověka či rodiny. 

 
K dalším Baronům patří Baron Cimitiere či Semetye (hřbitov), Baron La Croix či La Kwa (kříž). 

Někteří ougani považují Barona Samediho a Barona Cimitiere za stejná loa, jiní za dvě jiná. 
 
Během obřadů jsou duchové smrti uctíváni vždy po loa Petro, v Sosyeté Fòs Fè Yo Wè tomto 

liturgickém pořadí: 
 
Baron-yo, 
Manman Brijit, 
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Brav Gede, 
Gede Plumaj, 
Další duchové Ghede.60 
 

 
Svatý Martin z Porres, s nímž je synkretizován Baron Samedi. 

 
 
 

Hřbitov 
 
„Když Baron nesvolí, bokor ze hřbitova nemůže odejít se zombie.“  
 
Hřbitov, společně s křižovatkami, představuje snad nejvýznamnější místo, k němuž se upírá 

vúdúistická praxe, náboženská i magická. Hřbitov je místem, kde se kříží cesty živých i mrtvých. Na 
haitském venkově bývaly hřbitovy rodinnými záležitostmi. Nacházely se na rodinné půdě a byli na 
nich pohřbíváni pouze příslušníci pokrevní, případně i rozšířené rodiny. Dodnes jsou hřbitovy na 
haitském venkově pečlivě udržovanými místy. Některé rodiny stále mají na svých pozemcích kousky 
půdy nazývané eritay neboli dědictví, kam pohřbívají své mrtvé. Tyto malé rodinné hřbitovy jsou 
hlavními místy, kam chodí místní lidé uctívat duchy.  

 
Nejdůležitějšími místy na všech haitských hřbitovech jsou veliký černý kříž, v němž údajně sídlí 

baron La Kwa (slovo kwa znamená v kreolštině kříž). Další významné místo představuje na každém 
hřbitově hrob prvního pohřbeného muže a ženy, kteří jsou považováni za vládce příslušného 
hřbitova, Barona Samediho a Manman Brigitte. Kříž i místa odpočinku první pohřbené dvojice jsou 
ústředními body pro všechny magické rituály i náboženské akty spojené se hřbitovem a půda kolem 
nich bývá prosáknuta úlitbami a poseta zbytky vúdúistických obřadů. 

 
Je velikým omylem spojovat hřbitov pouze s černou magií. Pro řešení některých závažných 

problémů je návštěva hřbitova nevyhnutelnou nutností. Především modlitby před baronem La Kwa 

 
60 Tann, Chita: Haitian Vodou: An Introduction to Haiti's Indigenous Spiritual Tradition. Llewellyn Publications, Woodbury 

2012, s. 116. 
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jsou součástí mnoha léčivých rituálů. Haiťané navštěvují hřbitov také v okamžicích, kdy se cítí 
ohroženi. Například pokud je rodina ohrožena někým zvenčí, jakýkoliv její člen může předstoupit 
před Barona La Kwa a žádat jej, aby vyslal ducha mrtvého předka proti nepříteli. Ze samé podstaty 
však tento mocný zdroj nemůže být nikdy použit proti jinému členu rodiny. Baron vykoná pomstu 
jedině ve jménu jednotné rodiny. Haiťané kontaktují mrtvé (ať už předky anebo duchy Ghede) 
prostřednictvím snů anebo skrze jejich hroby. Obvykle je žádají o pomoc, radu či ochranu. Zajímavým 
způsobem hledání moudrosti předků používaným v Port-au-Prince a v okolí je věštba z lidské lebky. 
Při této technice se nalije malé množství alkoholu na vrchní část lebky a kněz následně tvoří svou 
věštbu podle linií, v jakých se tekutina vsakuje do kraniálních drah. Rovněž cesta z křižovatky na 
hřbitov má důležitou úlohu v iniciačních rituálech haitského vúdú. Odehrává se během předávání 
asonu v rámci zasvěcování ouganů a mamb asogwe. Jedním z nejdůležitějších momentů iniciace do 
nejvyšší kněžské hodnosti je tajná noční návštěva duchů Met Kalfou na křižovatce a Barona Samediho na 
hřbitově. 

 
Městské hřbitovy se od těch venkovských značně liší. Ačkoli zůstávají středobodem mnohých 

obřadů a rituálů, některé postupy se mění. Je to dáno tím, že na městských hřbitovech si rodiny 
pronajímají hrobová místa a hrobky s prostorem pro několik rakví, avšak půda, na které hřbitov leží, 
obvykle spočívá ve vlastnictví státu. Díky tomu ve městech funguje odlišně i komunikace s duchy 
hřbitova, který již není v přímém vlastnictví konkrétního rodu, tak jako tomu bývalo na vesnicích. 
Celková situace bývá ještě komplikovanější. Lidé ve městech nejenom nemají vlastní půdu, ale 
častokrát nejsou ani schopní zaplatit pronájem hrobového místa. Kosti jejich předků tak bývají 
z nezaplacených hrobů vyzvednuty a vyhozeny. Ti nejchudší z nejchudších na Haiti tak ztrácejí své 
předky a s nimi i své kořeny. Přicházejí tím o možnost obracet se k nejsilnějšímu ochrannému 
prostředku, s nímž vúdú pracuje. Přicházejí tak o předky, o zemi i o duchy. Dnešní Haiťané na 
městských hřbitovech již nenacházejí přístup k nejmocnějším předkům své rodiny. Namísto toho se 
stále častěji obracejí k univerzálním předkům, k duchům Ghede, jejichž význam v dnešní haitské 
společnosti neustále roste. 

 
Na Haiti, zvláště ve vesnických oblastech, můžeme často vidět, že rodina žije prakticky v chatrči, 

zatímco rodinná hrobka je daleko lépe opečovávaná a nákladněji postavená než dům žijící rodiny. 
Vesničané tomu věnují velikou péči a poslední příbytek svých předků považují za důležitější než 
vlastní životní potřeby. Na postavení důstojné hrobky často šetří mnoho let, ve kterých si odpírají 
mnoho životních potřeb. 
 

 

Předkové 
 
„Zapalte bílou svíci a naslouchejte písni, kterou zpívám o hornaté zemi, kde kosti stále kráčí.“61 
 
Smrt a duchové s ní spojení, stejně jako hřbitovy, jsou nedílnou součástí haitské kultury i vúdú. 

Přes výrazné kontury elegantních pánů hřbitova anebo svérázný humor duchů Ghede bychom však 
neměli zapomínat na předky. Uctívání předků je ústředním bodem náboženské praxe většiny 
afrokaribských náboženství a haitské vúdú není výjimkou. Předkové jsou považováni za posvátné a 
jako takoví jsou v každodenním životě i v liturgické praxi oddělováni od duchů Ghede i od Baronů. 
Předkové nejsou považováni za duchy hřbitova, kteří mohou pomáhat i škodit podle vůle Baronů. 
Ačkoli jsou předkové mrtví, jsou stále součástí rodové linie a budou chránit své potomky.  

 
Dahomejští Fonové věřili v jistou formu rodové reinkarnace a tuto víru přejalo i haitské vúdú. 

Rodová reinkarnace zde funguje na základě rodinných vazeb a pout. V rodině se dědí nejenom vlohy 

 
61 Tann, Chita: Haitian Vodou: An Introduction to Haiti's Indigenous Spiritual Tradition. Llewellyn Publications, Woodbury 

2012, s. 15. 
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či nadání, ale především duchové. Mocná loa, která dříve doprovázela některého z předků, zůstávají 
v rodové linii a při zrození vhodného potomka dále kráčejí po jeho boku. Předek, který sloužil 
duchům, se rovněž může navrátit ve formě pána hlavy některého ze svých potomků. Projevy víry 
v tuto rodovou reinkarnaci můžeme vidět i u nás: jestliže některý ze starších příbuzných zemře a 
bezprostředně poté se v blízké rodině narodí dítě, často se říká: „To dítě je celý dědeček.“ 

 
Předky nemusejí být pouze členové pokrevní rodiny. Ačkoli v minulosti některé africké kmeny 

uznávali pouze pokrevní příbuzenství, vlivem obchodu s otroky došlo k zpřetrhání původních 
rodinných vazeb. Otroci v Novém světě se pak začali sdružovat do rozšířených rodin, kde nebyla 
hlavním kritériem pokrevní příbuznost, nýbrž soudržnost a ochota pomáhat si. Na Haiti tento model 
platí dodnes a je vidět na příkladech vúdúistických sosyeté i jinde. Na tomto základě se kromě 
rodových linií hovoří také o liniích duchovního příbuzenství. 

 
Předkům by měla být vzdávána úcta. Jestliže nejsou pravidelně uctíváni, jejich kult začne upadat. 

Stejně jako vyznavači kubánské santeríi i vúdúisté věří, že zanedbávání předků může vyústit 
v množství problémů v životě jejich potomků. Proto jsou předkům pravidelně nabízeny drobné 
obětiny v podobě svíček, čisté vody, kávy, rumu a květin. Během svátků, na dušičky, na Vánoce anebo 
na výročí úmrtí a narození některých obzvláště významných předků dostávají předkové talíř jejich 
oblíbeného jídla nebo jídla z rodinné večeře. 

 
Současně znamená uctívání předků v kontextu afrokaribských náboženství navazování kontaktu 

s vlastními kořeny, s nímž souvisí i uvědomování si svého vlastního místa ve světě, identity a 
vlastních přání či cílů. Jestliže člověk zapomene na své předky, přestává být sám sebou a ztrácí tak ze 
svého života velice stabilizující sílu, o niž by se jinak mohl v těžkých okamžicích opřít. Předkové jsou 
chápáni jako prapůvodní životní síla či podstata. Bez našich předků bychom zde nebyli ani my.  

 
Ačkoli jsou předkové všeobecně vnímáni jako pozitivní síla, existují také výjimky. Jedná se o 

takzvané problémové předky, tedy o takové, jejichž chování za jejich života ublížilo jejich blízkým. 
Může se jednat o rodiče, ale i o vzdálenější předky, kteří jsou již dávno po smrti, ale vzpomínky na 
jejich jednání jsou v rodině dále předávány. V širším kontextu může jít také o předky, za které se jejich 
současná rodina stydí. V afroamerickém prostředí to bývají obchodníci s otroky. V Evropě se mohou 
rodiny stydět za své nacistické anebo komunistické předky. Formy práce s problémovými předky 
nejsou příliš častým tématem, nicméně přesto se jimi někteří autoři zabývají. Pro lidi, kteří mají 
komplikovanou rodinnou minulost, může být práce s předky těžší, avšak přesto – anebo možná právě 
proto – by se jí neměli vyhýbat. Všeobecně bývá doporučováno zaměřit se na práci s předky, které 
člověk jako problémové nevnímá, i kdyby to měli být velice dávní předkové. Například Kenaz Filan62 
doporučuje smíření se s tímto druhem předků a zapálení bílé svíce. Luisah Teish63 píše zejména o 
špatném vztahu s vlastními rodiči, který mívá spousta lidí. Není třeba je uctívat, milovat je ani jim 
odpouštět, ovšem při některých afrokaribských rituálech musí být rodiče vzpomenuti – pokud na ně 
nelze vzpomínat s láskou, je třeba si je připomenout alespoň jako prostředníky, skrze něž jste přišli na 
tento svět. Minimálně za to náleží rodičům vděčnost jejich dětí, ať už je jejich vztah jinak jakýkoliv. 
Obdobně může být pojata práce s jakýmikoliv problémovými předky. Není třeba je milovat, nicméně 
minulost nelze změnit, a tak bývá lepší se s ní alespoň dokázat smířit.  

 

 

 

 

 
62 Filan, Kenaz: Haitské voodoo, Fontána, Olomouc 2008, s. 209–211. 
63 Luisah Teish: Jambalaya: The Natural Woman's Book of Personal Charms and Practical Rituals. HarperOne 1988, s. 

88 a 89. 
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Rituál k navázání spojení s předky 
 
„‚Je zcela nezbytné, abys rozvinula svou energii,‘ řekla teta Tansia. 
‚Co bych pro to měla udělat?‘ 
‚Musíš se pokusit vytvořit vztah s andělem své rodiny, s duší tvých předků.‘“64 
 
Jedná se o rituál haitského původu.65 Samotný rituál je velmi jednoduchý, nicméně účinný. Jeho 

základním smyslem je navázat spojení s vlastními předky a může být považován za počátek jakékoliv 
duchovní práce v haitském vúdú. Vykonává se po dobu jednadvaceti dní a velmi dobrých výsledků 
s ním dosahují i úplní začátečníci. Během doby, kdy budete rituál vykonávat, doporučuji 
zaznamenávání vlastních snů. Výsledky rituálu podpoříte, jestliže se po dobu jeho provádění vyhnete 
požívání většího množství alkoholu a budete mít dostatek spánku. Rovněž není doporučeno těsně 
před spaním nebo před prováděním rituálu jíst těžká jídla. 

 
Budete potřebovat sklenici vody, malou bílou svíčku a bílý talíř, které můžete položit na bílý šátek 

či ubrus. Otočte se k východu a zapalte svíci. Vezměte sklenici vody a malou svíčku a pozvedněte je, 
zatímco promlouváte k duchům:  

 
„Duchové mých předků z matčiny i z otcovy strany, vězte, že si vás vážím a ctím vás. Buďte se 

mnou a doprovázejte mne v mém životě.“  
 
Ulijte trochu vody na zem a pokloňte se. Poklonou se v tomto případě míní lehké poklesnutí 

v kolenou, nesklánějte hlavu a držte se vzpřímeně. Ve směru hodinových ručiček se obraťte k západu 
a dělejte a říkejte totéž. Poté se se stejnými slovy obraťte ještě k severu a k jihu. Následně nechejte 
svíčku dohořet ve středu talíře, vedle něhož umístěte sklenici s vodou. Jestliže rituál provádíte 
v prostorách, kde nechcete či nemůžete vodu ulívat přímo na zem, namočenými prsty ve sklenici 
každou světovou stranu třikrát symbolicky vykropte. Po skončení rituálu vylijte vodu ze sklenice a 
vyhoďte zbytky dohořelé svíčky. 

 
Pro práci s předky je někdy doporučováno sestavit seznam jmen všech zesnulých příbuzných, na 

které si vzpomínáte nebo které je možné dohledat. Jména ze seznamu poté můžete číst během vzývání 
předků. Osobám s rozsáhlým rodokmenem se tato metoda může zdát zdlouhavá, ale některé africké i 
indiánské kmeny si své předky připomínaly velmi podobným způsobem. Předčítání seznamu jmen je 
jednou ze spolehlivých možností, jak přivolat rodovou sílu. Jestliže nechcete, aby byl váš seznam 
předků příliš suchý a podobný spíše telefonnímu seznamu, přidejte ke každému předkovi jednu 
krátkou větu, která vystihuje jeho povahu nebo činy. 

 
 
 

 
64 Beaubrun, Mimerose: Nan Domi: An Initiate's Journey into Haitian Vodou. City Lights Publishers 2013, s. 78. 
65 Šulcová, Veronika: Santería: uctívání svatých na Kubě. Vodnář, Praha 2017, s. 280; a Šulcová, Veronika: Vúdú, magie 

a náboženství. Vodnář, Praha 2013, s. 155. 
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Párty s mrtvými na hřbitově 

 
1. listopadu 2015 

dopoledne 
 
Po snídani jsme se vydali na hřbitov. Jednalo se o obřadní cestu, kterou před kanzem podstupují všichni 

zasvěcovaní. Jakožto obřadní cesta měl náš výlet pevně stanovená pravidla. Museli jsme kráčet v řadě za sebou a 
přidržovat se boků osoby jdoucí před námi. Jednalo se o preventivní opatření, která měla zajistit, že se mezi 
kráčející členy sosyeté nedostane nikdo cizí. Kdyby k tomu došlo, mohla by tato osoba narušit sílu celé skupiny a 
pokusit se nás proklít anebo překazit naše zasvěcení. Ronald nás varoval, že se to na Haiti v rámci 
konkurenčního boje děje častěji, než si myslíme. Každý z nás měl u sebe bílou svíčku, kterou nesměl nikdo cizí 
spatřit, a tak jsme ji celou dobu museli nést schovanou pod oblečením. 

 

  
Ještě před cestou na hřbitov bylo potřeba připravit oltář pro duchy smrti a hřbitova. Nezbytná byla příprava 

jejich oblíbeného nápoje, klerenu s chilli papričkami. Ronaldson se jí zhostil jako profesionál a velmi ocenil 
latexové rukavice, které jsme s sebou přivezli. 

 
Ronald nás také co nejpřísněji a opakovaně varoval, abychom s sebou nebrali žádné peníze, protože by nám je 

duchové Ghede, kteří v této době kráčejí ulicemi města, mohli vzít. Směli jsme si s sebou vzít maximálně jeden 
nebo dva dolary, ale pouze v případě, že bychom je zamýšleli darovat duchům Ghede. Ti jsou prý schopní obrat 
nás o všechno, co bychom měli u sebe. Fotoaparát a podobné technické vymoženosti nám během některých úseků 
rituální cesty ponesou Cindy s Melissou. Jen pro jistotu.  

 
A skutečně, brzy po našem příchodu na hřbitov jsme začali potkávat spoustu duchů Ghede, tedy lidí 

posedlých duchy mrtvých. Bylo snadné je identifikovat podle černých slunečních brýlí, silného nánosu bílého 
pudru na tváři a také podle černého a fialového oblečení a doplňků. Karel nám vysvětlil, že na svátky mrtvých se 
hodně lidí za Ghede pouze převlékne, aniž by byli skutečně posednutí. Dělají to proto, že takto snáze vyžebrají 
nějaké peníze. Na Haiti existuje také obřadní žebrání, které lidem nařizují přímo loa, ovšem toto žebrání má 
určitá pravidla, která se na převlékání se za mrtvé nevztahují. Bylo by naivní doufat v to, že každá posedlost je 
skutečným výsledkem obřadního transu a ne touhy po zisku. 

 
Členové naší sosyeté dávali pozor na to, abychom se od cizích duchů Ghede na hřbitově drželi co nejdál. Gesta 

Gillén, Melissy i dalších jasně a beze slov hovořila o tom, že nejlépe uděláme, když s cizími Ghede nebudeme 
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navazovat ani oční kontakt. Hřbitov byl přeplněný lidmi a město mrtvých se na několik dní změnilo v město 
přímo přecpané živými. K cíli naší cesty jsme se probojovávali jen pomalu. Po cestě jsme minuli strom 
s magickou mocí, který byl pokrytý rozličnými obětinami a drobnými kouzly. 

 

 
Hřbitov v hlavním městě je o svátcích mrtvých přecpaný lidmi. 
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Magický strom s kouzly a obětinami pro duchy.  
 
Na centrálním hřbitově v Port-au-Prince byl za středobod vúdúistických obřadů považován kříž Barona 

Samediho, ale u něj bychom pravděpodobně stáli frontu několik hodin, a tak Ronald rozhodl, že se pokloníme 
kříži Barona Kriminela, který nebyl o nic méně významný a hlavně u něj nebyla taková tlačenice.  

 

 
Kříž Barona Samediho na hlavním hřbitově v Port-au-Prince. 

 
I tak jsme se stále museli protlačovat obrovským davem. Všichni se na sebe mačkali a členové naší sosyeté nás 

nepouštěli z dohledu a zároveň vrhali odměřené pohledy do davu okolo, který samozřejmě nepokrytě zíral na 
jediné čtyři blans v dohledu a možná i v okruhu několika kilometrů. Manbo, která šla za mnou, se v menším 
davu neustále dotýkala mých zad nebo mě držela za ramena či za pas. Ve větším davu se na mě tiskla tak, že 
kdyby byla muž a byli jsme v zemi, kde se podobné zvyky dodržují, musela by dát mému otci několik koz nebo 
dokonce krávu. Ale pomáhalo to – okolní dav viděl, že se k nám někdo hlásí, nepotulujeme se po hřbitově sami, a 
drželi si od nás určitý odstup.  

 

 
Kříž Barone Kriminela a fronta lidí čekajících na to, až mu budou moci vzdát úctu. 
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Konečně jsme stáli jsme ve frontě na kříž Barona Kriminela. Nyní už nezbývalo nic jiného než čekat, až se na 
nás dostane řada, abychom jej mohli pozdravit pomocí rituální salutace. Atmosféra byla poměrně napjatá, jak se 
na hřbitově střetávalo množství neznámých vúdúistických společností i jednotlivců. V širších uličkách mezi 
hroby projížděly policejní automobily, které měly dohlížet na dodržování klidu. Spíše než klid je však zajímaly 
úplatky, jak utrousil Karel. To vše se mi honilo hlavou, když jsme stáli ve frontě před křížem Barona Kriminela, a 
byla jsem vděčná za to, že mám na sobě alespoň sluneční brýle. Většina lidí na nás nepokrytě zírala. 

 

 
Jediní čtyři běloši v širokém okolí čekající před křížem Barona Kriminela vzbudili množství vášnivých reakcí. 

Většina přítomných na nás nepříliš přátelsky zírá, členové naší sosyeté na oplátku nepříliš přátelsky zírají na 
všechny ostatní. 

 
Náhle začal dav prudce ustupovat, aby udělal místo posedlému muži a jeho početnému doprovodu. Posedlý se 

doslova připlazil po zemi. Byl pestrobarevně oblečený, avšak veškerou mou pozornost přitahoval jeho obličej 
zkřivený do podivné grimasy, celou spodní část obličeje měl pokrytou hleny a slinami. Náhle jsem nepochybovala 
o tom, že tato posedlost není předstíraná. Muž, anebo spíš loa, které si jej osedlalo, zpívalo a vydávalo zvuky. 
Posedlý muž vystupoval velice prudce a sebejistě. Měla jsem před ním takový respekt a následoval ho tak veliký 
dav, že jsem se ho neodvážila dokonce ani vyfotit. Při rituální salutaci Baronu Kriminelovi jsme zapálili svíčky, 
které jsme měli do té doby schované pod oblečením a posléze jsme je opět schovali. 

 
Před odchodem ze hřbitova jsme se ještě zastavili u Ronaldovy rodinné hrobky. Hrobka byla v části hřbitova, 

kde bylo podstatně méně lidí, a nálada celé naší skupinky začala být podstatně uvolněnější. Ronald nám hrobku 
nadšeně ukázal a vysvětlil nám, že jako jeho nastávající duchovní děti jsme povinni hrobku jeho otce očistit a 
vytrhat plevel, který tam rostl. Dělají to tak jedna generace zasvěcovaných za druhou, na důkaz úcty k předkům 
jejich duchovního otce či matky. Za několik minut jsme měli povinné pletí hotové a zamířili jsme domů. Prošli 
jsme hlavní křižovatkou, minuli obrovský dav lidí a několik stánků, kde místní ženy prodávaly rum, a několik 
obřadních drobností, které by mohli oddaní věřící na hřbitově během svátku mrtvých potřebovat. Na odchodu 
jsme potkali další policejní auto s několika policisty se slunečními brýlemi a samopaly. 

 

 
Ronald stojící na hrobce. 
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Ronald po počátečním nadšení zvážní a přísně kontroluje, zda všichni plníme veškeré rituální povinnosti u 

jeho rodinné hrobky. 
 
Po návratu do Ronaldova domu jsme opět zapálili malé bílé svíčky, které jsme museli rozpůlit. Jednu 

polovinu jsme umístili před oltář duchů smrti a hřbitova v rohu peristylu, zatímco tu druhou jsme měli umístit 
do svatyně loa Petro. Když nám to Ronald pověděl, snad všichni jsme pocítili napětí a zvědavost. Bylo to vůbec 
poprvé, kdy jsme směli vstoupit do svatyně horkých duchů. Dovnitř jsme vcházeli se zatajeným dechem. Byla 
zde rakev, ne malá, jakou jsme viděli při obřadu s Dantor, nýbrž velká, do níž by se vešel dospělý člověk. Na 
rakvi bylo položené veliké zaprášené zrcadlo, které se používá k určitým magickým technikám. Vedle toho zde 
bylo množství dalších věcí, včetně nádob, lahviček a bylin. Toho dne nám Ronald ukázal také zombie. Na Haiti 
existují dva druhý zombie, astrální zombie bez tělesné schránky a zombie cadavre, která má fyzické tělo. Ronald 
nám ukázal oba druhy. Ihned si ode všech z nás vyžádal slib, že o podrobnostech toho, co jsme viděli, nebudeme 
mluvit ani psát.  

 

 
Oltář duchů smrti a hřbitova. 
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