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ANCESTRALIDADE E SIMBOLOGIA:
25 anos do Ilê Asipá

 

Patrimônio artístico religioso do Ilê Asipá.
Escultura e Foto: Marco Aurélio Luz

Nas comemorações dos 25 anos do Ilê Asipá, visitava a exposição de
fotografias que registravam os inícios da comunidade acompanhado de um
ore mi, um amigo de Ilê Ifé, a cidade de origem do povo nagô-yorubá.

Observando as fotos das esculturas em alto relevo que compõem as
colunas da varanda do ilê ibo igbale comentamos a do leopardo sobre o pilão,
ekun ati odo e do cavaleiro, elexin. Eu falava que quando fiz as esculturas me
inspirei num oriki de Xangô que fala no leopardo,na pantera,como poder de
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ataque,e que também caracteriza o cavaleiro,desbravador,guerreiro e fundador
de cidades,lembrando a famosa cavalaria de Oyó,cidade central do antigo
império nagô,e origem do culto aos baba egun,os ancestrais.

Foi também quando me referi ao Festival de Epa da região de Ekiti que
tomei conhecimento recentemente através do capítulo “Os Escultores do
Nordeste” de John Pemberton III do livro Yorubá, Nove Séculos de Arte e
Pensamento Africano.

Por coincidência esse meu amigo me disse que sua esposa era originária
de Ekiti.

Foi então, que resolvi homenageá-los começando minha comunicação
no âmbito do Seminário Ancestralidade Existencial que compunha as
comemorações dos 25 anos do Ilê Asipá, me referindo ao Festival Epa.

Linguagem e simbologia sustentam as formas de comunicação que
alimentam os modos de vinculação humana que caracterizam a diversidade
das sociabilidades riqueza da humanidade.

Pemberton III conta que o povo reunido com autoridades religiosas,
aguardam a passagem dos ancestrais, que através das esculturas simbólicas
que portam sobre a cabeça, narram aspectos fundamentais dos princípios que
regem a trajetória da humanidade e da comunalidade nagô-yorubá.

Primeiramente aparece Oloko, o senhor do campo, da savana, trazendo
a escultura do leopardo abatendo o antílope, representação do predador, o
caçador, no alvorecer da humanidade é um dos seus principais aspectos desde
os seus inícios enquanto espécie.

Depois surge na área de danças dramáticas o ancestre que traz a escultura
do Ologun, o guerreiro, Elexin, o cavaleiro com lança, o caçador, o desbravador.

Depois das evoluções desses ancestres, saudando as autoridades
religiosas, e dançando envolvidos pelo povo, abre-se espaço para o aparecimento
de Ao, ancestre que traz a representação dos poderes do Babalawo, o consultor
do oráculo, pai dos mistérios do fluxo dos destinos e do Onixegun ou Babalosaiyn,
o sacerdote conhecedor das folhas e das poções e preparos religiosos e
medicinais. “São poderes essenciais para estabelecer e manter o bem estar pessoal e
social do guerreiro ,bem como físico e a arte militar do guerreiro”(1)

O Festival atinge um clímax com a chegada de Eyelaxé a representação
simbólica da escultura que magnifica e qualifica a mãe que possui o
poder.Também conhecida como Iyá Ibeji mãe dos gêmeos,significando fertilidade
feminina.

Finalmente surge o Orangun, título de um dos reis da região, sua escultura-
símbolo é do rei cavaleiro rodeado de tudo que é gente das comunidades
aldeãs ou das cidades, caçadores, guerreiros, ferreiros, músicos que estão todos
sob um pálio protetor, ou imenso guarda-sol.

Podemos entender que através da representação simbólica dos princípios
do processo contínuo da sociabilidade humana acontece num aqui e agora a
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articulação da temporalidade litúrgica a seqüência da participação de cada
ancestral com a temporalidade da narrativa que fala por assim dizer, de cada
aspecto ontológico da historicidade, isto é, do devir da humanidade.

Mestre Didi, Asipá, Alapini, sacerdote supremo do culto aos Baba-egun,
relatou o conto do lenhador, que fala de um morador da margem de um rio,
que um dia resolveu visitar um babalawo para saber de seu destino pessoal.

Foi-lhe revelado que ele viajaria por muitos lugares, conheceria muitas
coisas e depois que voltaria para aquele seu lugar. E de fato assim
aconteceu,voltando ao seu lugar de origem onde terminou o seu destino.

A tradição religiosa nagô, especificamente o culto de baba-egun, os
ancestres masculinos originários de Oyó e Ketú no Brasil visam através da
liturgia a propiciar uma vida melhor possível aos seus integrantes, que tenham
o desenvolvimento completo de seus destinos superando os obstáculos e
adversidades inerentes ao existir.

Desde quando viemos a esse mundo sabemos que um dia voltaremos. A
vida e a morte são uma coisa só,okan naa mi...diz a filosofia nagô.Iku,Morte
foi o orixá que recolheu a proto-matéria que ajudaria Oxalá a fazer os seres
humanos.Como a lama,ipori,ficou vertendo água chorando,quando Iku
arrancou o pedaço para levar a Oxalá,ele ordenou que lhe caberia a função de
depois de certo tempo levar de volta realizando a restituição.

Para cada ser humano Oxalá fazia também uma árvore(2), e no Ilê
Asipá determinadas árvores são cultuadas usando um paramento de oja funfun,
um pano branco em volta do tronco.

Convém fazermos uma referência a relação significativa do culto aos
ancestrais com as árvores,especialmente ao igi Akoko que  é cultuada pela
tradição nagô yorubá e tem presença simbólica efetiva na liturgia e nos
rituais.(3)

Oxalá,foi também quem deu movimento e ação ao Egungun,depois que
conseguiu ter acesso ao segredo guardado no quintal de Oduduwa. (4)

O calendário do Ilê Asipá começa no início de cada ano com um ebó
odun, a oferenda do ano para que o destino dos participantes da comunidade
flua sem muitas atribulações.

Em seguida em torno do dia de Reis, ocorre o Festival litúrgico de Baba
Olukotun, olori egun, senhor da direita um dos ancestrais masculino mais antigo,
o cabeça dos Egungun representa o alvorecer, os primórdios da humanidade os
primeiros ancestres.

É a humanidade que cabe garantir a liturgia da tradição que renova e
dinamiza axé para que esse mundo não se acabe.

Ancestralidade, ou melhor, o culto a ancestralidade está assentado em
reforçar o axé necessário à continuidade ininterrupta dos ciclos vitais. Os
ancestres e ancestrais são homenageados por se dedicarem a
manutenção,preservação e expansão da comunidade dedicada a tradição ou
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melhor a tradição religiosa,as relações entre esse mundo e o além,capacidade
de mobilização do axé.

Em junho a homenagem se refere ao Baba Alapalá, que representa na
historicidade da espécie humana o período de conquista do fogo, a domesticação
do fogo para diversos fins, mas para nós é importante frisar o início da
sociabilidade, os humanos reunidos em volta da fogueira para pensar e refletir
sobre os mistérios da existência, o estar nesse mundo, se aproximar através do
re-ligare, da religião do ritual em volta do fogo. Esses antigos ancestres
africanos,vieram para o Brasil através da famíliaTheodoro Pimentel,nas pessoas
de Marcos o Velho e seu filho Marcos.

Em julho, em data referente à memória de Mãe Senhora, Iyalorixá e Iyá
Nassô, da família Asipá, se homenageiam os ancestrais da família Asipá, dentre
eles Baba Ebiteiye e Baba Ojunilê.

A linhagem Asipá é uma das sete famílias fundadoras de Ketu, de
fundamental importância para a implantação da tradição do culto aos orixá
no Brasil.

Em novembro homenageiam-se os ancestrais e o corpo dos ojé, sacerdotes
dedicados ao culto Baba Egun.

Convém ressaltar que o Ilê Asipá dá continuidade ao culto a Idako,
ancestre do povo Tapa ou Nupe, herança do sacerdote mais alto denominado
Zabá, título do Sr. Miguel Sant’Anna, que também foi ojé e possuía outros
postos da tradição nagô.

A ancestralidade elaborada como princípios ontológicos da humanidade
é sedimentada por relações institucionais que interagem sinergicamente, isto
é, as da tradição dos ancestres com as da tradição dos orixá, diferentes, mas
complementares.

Não há atuação litúrgica sem que não sejam invocados e homenageados
os ancestres e ancestrais.

Mas passando para outra instituição e que integra o patrimônio cultural
religioso do Ilê Asipá, veremos como é elaborada a presença histórica dos
africanos no Brasil.

Trata-se do afoxé Pae Burocô fundado por Mestre Didi na década de
1930 no tempo da Iyalorixá Oba Biyi. Não vamos nos deter aqui em
explanações sobre o afoxé,apenas nos deter numa das seqüências de cantigas
que elaboram o processo histórico da presença da comunalidade afro-brasileira.

Iniciamos o hino ao som dos clarins e desenvolvendo depois ao som da
percussão do ritmo ijexá:

Buroko oba IboBuroko rei da floresta sagrada
Buroko oba aiyê Buroko rei deste mundo
Buroko oba orun Buroko rei do além
Buroko oba omon Buroko rei dos filhos
Onilê ooo O senhor da casa
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A origem está expressa no cântico, todo em língua yorubá. Na seqüência
os cânticos revelam através da língua e da linguagem a presença num contexto
histórico adverso no Brasil.

Oh viva Dieu viva Dieu
Viva Dieu pai Olorun
Oh viva Dieu viva Dieu
Viva Dieu Sinhô di Bófim

Diz o Mestre:

Soldado de minha comanda
Toca calcanhá pra Santo Antônio de Bara
Frente pro Sinhô de Bófim
Qui terá é nosso
Jiri bum bum
Coro: Qui terá é nosso
Viva Dieu Viva Dieu
O afoxé evolui, até que o vigia dá o sinal:

Pae Burokô soldado evém
Jakuriman, Jakuriman,
Coro: Pae Burokô soldado evém
Jakuriman, Jakuriman,

Num contexto hostil e adverso, o grupo expressa suas estratégias de
luta e preservação:

Coro: Pae Burokô toca bando
Qui eu vai cumpanhando
Mestre: Entre em beco sai em beco
Coro: Entre em beco sai em beco
Mestre: Quando eu sobi ni ladera
Coro: Eu cai eu diruba
Com a liderança do Pai  Burokô,o afoxé supera as dificuldades
e os obstáculos.
Depois de passada a perseguição e luta o descanso e a liberdade...

Tabara, Tabara, tim tim Jaka
Coro: Eku joko

E finalizamos com o cântico que anuncia a continuidade da tradição
que garante o bem estar nesse mundo, vivendo com alegria e satisfação no
âmbito da comunalidade originária:
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O canero berô
Bereré
O menino choro
Bereré
Cala a boca neguinho
Cala a boca menino
Bereré

Como dizia Mãe Senhora Asipá, metade se fala, metade se cala...
Mestre Didi Asipá, Alapini, é fundador de outras instituições de cultura

e interação das tradições afro-brasileiras. Com ele a participação de muitos
integrantes da comunidade Ilê Asipá.Mas isso já é uma outra história...

Iwin igi
O espírito da árvore
Escultura de Mestre Didi no  Ilê Axipá.
Foto de Marco Aurélio Luz
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