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Há publicações na internet divulgando o conceito que Ìsèsè é a origem da
èsìn Òrìsà (religião dos Òrìsà), que por extensão, aplica-se também Ifá,
Orúnmìlà, Egúngún, Àsà ati Ìse (usos e costumes), etc.

O que se pretende dizer é que Ìsèsè é a causa, enquanto tudo o que se segue
é o efeito. Discordamos deste pensamento.

Na iorubalândia tal afirmação não tem maiores consequências, pois os
nativos sabem diferenciar os conceitos tradicionais. Entretanto, no Brasil,
este conceito pode ter diferente interpretação.

Não afirmamos, mas faz parecer que, ao se dizer que Ìsèsè (ioruba) seria a
origem, disfarçadamente tenta-se dizer que um segmento Ìsèsè na
diáspora, é a origem de quase todos segmentos religiosos afro-brasileiros,
o que não é uma realidade.

Nos anos 90 este segmento chamava apenas de “Tradição de Òrìsà” visto
que a palavra Ìsèsè era desconhecida do povo de santo. É um movimento
importante, que transformou e faz parte da diáspora afro-brasileira.
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Este movimento foi iniciado por Sikiru Salami (baba King) através da FITACO
(Federação Internacional das Tradições Africanas e Culto aos Orixás), do
qual faziam parte Bàbá Ribas de Èsù (em memória) (Ilé Àse Marabo, Santo
Amaro, São Paulo) e Ìyá Sandra Epega. (Ver fotos no fim).

Em seu início, este movimento no Brasil nunca se chamou Ìsèsè, portanto,
jamais o Isèsè diáspora pode ser a origem da religião dos Òrìsà no Brasil, se
é isto que se pretende dizer com a divulgação de tal conceito.
Ìsèsè é uma palavra que não existe nos dicionários. Significa, a grosso modo,
cultura tradicional, mas toda a cultura, incluindo o que não é religião, e não
apenas religião.

A palavra é utilizada atualmente na Nigéria para satisfazer as elites das
religiões estrangeiras dominantes, que não aceitam a Èsìn Òrìsà.
(PgCulturalFoundation)

Gramaticalmente falando, ainda que o radical “sè” tenha o sentido de
“origens” (Dic. R. C. Abraham, p. 614), Ìsèsè tal qual se compreende no
Brasil, não é a origem do culto aos Imolè / Òrìsà / Ifá / Orúnmìlà.

Assim posto, entendemos que foram os Àsà, Ìse, Èsìn da cultura tradicional
ioruba que deram origem ao Isèsè.

Ire a todos!
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