
KORZENIE SALSY



Religia na Kubie 

◦Santeria- Regla del Ocha

Jest to połączenie wierzeń Chrześcijańskich i tych 

wywodzących się z Afryki (wierzenia plemień Yoruba). 
Kolonizacja karaibskich plantacji sprawiała, że na tereny 

dzisiejszej Kuby przybywało coraz więcej czarnoskórych 

niewolników. Ich dotychczasowa religia została surowo 

zakazana więc nie mając wyjścia zaczęli oni utożsamiać 

bogów Orishas z katolickimi świętymi. 



◦ Santeria- to religia, która nie ma kościołów i zakonów 
lecz ma szamanów zwanych Santeros lub babalavaos. 

Wyznawcy wierzą, że można przez nich kontaktować się 

z duchami zmarłych. Santerii noszą charakterystyczne 

kolorowe koraliki na szyi i nadgarstakach, a kolory 

przypisane są do konkretnych opiekunów danego 
wyznawcy. 



◦Dzisiejsza obyczajowość Kuby która objawia się 
także w tańcu to mieszanka dwóch światów 
kolonialnego stylu hiszpanskich osadników oraz 
sprowadzonych na wyspę afrykańskich 

niewolników.

◦Niewolnicy przywieźli ze sobą także bębny które 
są nieodłączną częścią kubańskiej muzyki. Do 
dzisiaj na Kubie możemy usłyszeć brzmienie 

timbales, bongos czy congas. 



Kluczowym instrumentem 
kubańskiego rytmu jest La 
clave. Dwa drewniane 
kołeczki, którymi uderza się o 
siebie wystukując rytm. Dał 
on początek salsie. 
Na Kubie często mówi się że 
afrykańskie bębny poślubiły 
hiszpańską gitarę dając 
światu La clave z którego na 
Karaibach wyrosła salsa. 



Obrzędy santerii 

◦Podczas przyjęcia święceń lub dnia konkretnego 
Orishas na Kubie odbywają się spektakle słowno-
muzyczne . Podczas tańca i  śpiewów przy 
dźwiękach bębnów bata oddaje się cześć 

Orishas. W spektaklach używa się języka Yoruba, 
tancerze ubrani w barwy konkretnego Orisha 
dzierżący jego atrybuty opowiadają  mity o 
swoich bóstwach wykonując bardzo trudne 
tańce rytualne Yoruba. Polegające na ściśle 

określonych symbolicznych gestach i mimice 
twarzy. 



https://youtu.be/1YJQhz1ngtM

https://youtu.be/IbdkrZ6H0no

https://youtu.be/1YJQhz1ngtM
https://youtu.be/IbdkrZ6H0no


Abakua
◦ Abakua wykonują rytuały i ceremonie są one 

pełne teatralności, a także dramaty które 
składają się z bębnów i tańca i śpiewnego 
działania przy użyciu tajnego języka abakua. 
Znajomość pieśni ogarniczona jest tylko dla 
członków abakua. Kubańskie społeczeństwo 
abakua ma jedynie męskie członkostwo. Jest to 
bardzo przestrzegane przez Kubańczyków którzy 
uczą salsy na całym świecie. Podczas salsowych 
festiwali z sali wypraszane są kobiety, a kroków 
mogą uczyć się tylko mężczyźni. Przekazywanie 
tajnej wiedzy kobietom jest zakazane. 

◦ Abakua dał początek rumbie jednemu z 
głównych nurtów muzycznych Kuby. 

https://youtu.be/Kzf6km555Ro

https://youtu.be/aWPKPO3MIxk

https://youtu.be/Kzf6km555Ro
https://youtu.be/aWPKPO3MIxk


Chango
◦ Dobrym odwzorowaniem opisującym tego bożka jest grecki bóg Zeus- bóg piorunów i 

ognia. Według legend jego żoną jest Oya. Chango to dobry tancerz i uwodziciel. Jego 

odpowiednikiem jest św. Barbara. 

◦ Władca bębnów, tańców, muzyki, zabawy i piękna. Uwielbia pić, tańczyć i jeść. 

◦ Kolory które go symbolizują to czerwony i biały. Glownym atrybutem jest drewniany 
topór, ktorym ściąga błyskawice. 

◦ Chango jest właścicielem ognia oraz namiętności. 

◦ Jest przyjacielem wszystkich Orisha poza swoim bratem 

Ogun z którym wciąż toczy walkę. 

https://youtu.be/do-bNDaxgR8

https://youtu.be/mOtHg8IjpUA

https://youtu.be/do-bNDaxgR8
https://youtu.be/mOtHg8IjpUA


Ellegua
◦ Był strażnikiem pośredniczącym pomiędzy światem 

fizycznym a światem duchowym. Z tego powodu jest to 
bożek zawsze obecny i przywoływany w obrzędach 

religijnych. Żadna święta ceremonia nie może się odbyć bez 
niego. Jego wizerunkiem jest cementowa głowa której usta, 
oczy, nos i uszy wykonane z muszelek. Często jego wizerunek 

stawiany jest przed domami. Uwielbiał on cygara i rum. W 
religii katolickiej za jego odpowiednik uznano św. Antoniego 

z Padwy. Opiekun dróg, podróżnych oraz domostw. 



Ellegua ◦https://youtu.be/XSjbS_wDL7o

https://youtu.be/iGMTXtPtYeM

https://youtu.be/rQwGA5abpXY

https://youtu.be/XSjbS_wDL7o
https://youtu.be/iGMTXtPtYeM
https://youtu.be/rQwGA5abpXY


Oya
◦ Piękna bogini wiatru i zmian w życiu oraz miejsc wiecznego 

odpoczywania. Uważana za opiekunkę czarownic. 
Czczona jako św. Anna z Efezu lub jako św. Klara. 

◦ Jest bardzo płochliwa boginią. Wiatry tornada i sztormy są 
na każde jej zawołanie.  

◦ Legendy głoszą że Oya to piękna wysoka kobieta postury 
amazońskiej. Jest ubrana w suknie koloru wina z 

pasem który utrzymuje trawiastą spódnicę z 9 różno-
kolorowych tkanin. 

https://youtu.be/IbdkrZ6H0no

https://youtu.be/k3DFdJclWlM

https://youtu.be/IbdkrZ6H0no
https://youtu.be/k3DFdJclWlM


Obatala
◦ Pierwsza Orisha ojciec wszystkich ludzi, zwany panem bieli. Źródło 

czystości sprawiedliwości i spokoju. Katolicki odpowiednik to 
Matka Boska łaskawa. Wierzy się że pomaga on lekarzom, 

prawnikom i intelektualistom. Jego wyznawcy noszą białe ciuchy 
oraz korale. 

https://youtu.be/c6LEW9W0HDU

https://youtu.be/67eALm8i0bs

https://youtu.be/c6LEW9W0HDU
https://youtu.be/67eALm8i0bs


Yemaya
◦ Kobieca Orisha bogini mórz i oceanów. Bogini litościwa pomaga 

ludziom i nigdy się od nich nie odwraca. Jej charakterystyczny 
kolor to niebieski. O jej wsparcie zwracają kobiety ciężarne, 

marynarze i rybacy. Jej katolicki odpowiednik to Matka  Boska z 
regli. 



◦https://youtu.be/GGVNHVP-cZ0

https://youtu.be/vwR1V5w_KB8

https://youtu.be/GGVNHVP-cZ0
https://youtu.be/vwR1V5w_KB8


Oshun◦ https://youtu.be/2yFUouzE7Yk

◦ https://youtu.be/_uQxsJlvEXM

◦ To bogini słodkich wód, rzek i 

strumieni. Przedstawiana jest jako 

ciemnoskóra kobieta w żółtej 

sukni, oplecioną złotą biżuterią. 
Jej ulubionym kamieniem jest 

bursztyn oraz wszystko to co 

błyszczy. Jest boginią płynącej 

radości. Jest boginią płodności i 

obfitości. Ma ona w sobie dużo 
wdzięku i dziewczęcej 

niewinności. 

https://youtu.be/2yFUouzE7Yk
https://youtu.be/_uQxsJlvEXM

