A Origem do Jejes – Reginaldo Prandi
A Nação Jeje
A nação jeje-mahin, do estado da Bahia, e a jeje-mina, do Maranhão,
derivaram suas tradições e língua ritual do ewê-fon, ou jejes, como já eram
chamados pelos nagôs, e suas divindades centrais são os voduns. As tradições
rituais jejes foram muito importantes na formação dos candomblés com
predominância iorubá.

A Palavra Jeje
A palavra JEJE vem do yorubá adjeje que significa estrangeiro, forasteiro.
Portanto, não existe e nunca existiu nenhuma nação Jeje, em termos políticos.
O que é chamado de nação Jeje é o candomblé formado pelos povos fons
vindo da região de Dahomé e pelos povos mahins. Jeje era o nome dado de
forma perjurativa pelos yorubás para as pessoas que habitavam o leste, porque
os mahins eram uma tribo do lado leste e Saluvá ou Savalu eram povos do
lado sul. O termo Saluvá ou Savalu, na verdade, vem de "Savê" que era o
lugar onde se cultuava Nanã. Nanã, uma das origens das quais seria Bariba,
uma antiga dinastia originária de um filho de Oduduá, que é o fundador de
Savê (tendo neste caso a ver com os povos fons). O Abomei ficava no oeste,
enquanto Axantis era a tribo do norte. Todas essas tribos eram de povos Jeje.

A Palavra Dahomé
A palavra DAHOMÉ, tem dois significados: Um está relacionado com um
certo Rei Ramilé que se transformava em serpente e morreu na terra de Dan.
Daí ficou "Dan Imé" ou "Dahomé", ou seja, aquele que morreu na Terra da
Serpente. Segundo as pesquisas, o trono desse rei era sustentado por serpentes
de cobre cujas cabeças formavam os pés que iam até a terra. Esse seria um dos
significados encontrados: Dan = "serpente sagrada" e Homé = "a terra de
Dan", ou seja, Dahomé = "a terra da serpente sagrada". Acredita-se ainda que

o culto à Dan é oriundo do antigo Egito. Ali começou o verdadeiro culto à
serpente, onde os Faraós usavam seus anéis e coroas com figuras de cobra.
Encontramos também Cleópatra com a figura da cobra confeccionada em
platina, prata, ouro e muitos outros adornos femininos. Então, posso dizer que
este culto veio. descendo do Egito até Dahomé

Idioma do Povo
Os povos Jejes se enumeravam em muitas tribos e idiomas, como: Axantis,
Gans, Agonis, Popós, Crus, etc. Portanto, teríamos dezenas de idiomas para
uma tribo só, ou seja, todas eram Jeje, o que foge evidentemente às leis da
lingüística - muitas tribos falando diversos idiomas, dialetos e cultuando os
mesmos Voduns. As diferenças vinham, por exemplo, dos Minas - Gans ou
Agonis, Popós que falavam a língua das Tobosses, que a meu ver, existe uma
grande confusão com essa língua.

Jejes no Brasil
Os primeiros negros Jeje chegados ao Brasil entraram por São Luís do
Maranhão e de São Luís desceram para Salvador, Bahia e de lá para Cachoeira
de São Félix. Também ali, há uma grande concentração de povos Jeje. Além
de São Luís (Maranhão), Salvador e Cachoeira de São Félix (Bahia), o
Amazonas e bem mais tarde o Rio de Janeiro, foram lugares aonde encontramse evidências desta cultura

A origem da Nação
Muitos Voduns Jeje são originários de Ajudá. Porém, o culto desses voduns só
cresceram no antigo Dahomé. Muitos desses Voduns não se fundiram com os
orixás nagos e desapareceram totalmente. O culto da serpente Dãng-bi é um

exemplo, pois ele nasceu em Ajudá, foi para o Dahomé, atravessou o
Atlântico e foi até as Antilhas.
Quanto a classificação dos Voduns Jeje, por exemplo, no Jeje Mahin tem-se a
classificação do povo da terra, ou os voduns Caviunos, que seriam os voduns
Azanssu, Nanã e Becém. Temos, também, o vodun chamado Ayzain que vem
da nata da terra. Este é um vodun que nasce em cima da terra. É o vodun
protetor da Azan, onde Azan quer dizer "esteira", em Jeje. Achamos em outro
dialeto Jeje, o dialeto Gans-Crus, também o termo Zenin ou Azeni ou Zani e
ainda o Zoklé. Ainda sobre os voduns da terra encontramos Loko. Ele apesar
de estar ligado também aos astros e a família de Heviosso, também está na
família Caviuno, porque Loko é árvore sagrada; é a gameleira branca, que é
uma árvore muito importante na nação Jeje. Seus filhos são chamados de
Lokoses. Ague, Azaká é também um vodun Caviuno. A família Heviosso é
encabeçada por Badë, Acorumbé, também filho de Sogbô, chamado de Runhó.
Mawu-Lissá seria o orixá Oxalá dos yorubás. Sogbô também tem
particularidade com o Orixá em Yorubá, Xangô, e ainda com o filho mais
velho do Deus do trovão que seria Averekete, que é filho de Ague e irmão de
Anaite. Anaite seria uma outra família que viria da família de Aziri, pois são
as Aziris ou Tobosses que viriam a ser as Yabás dos Yorubás, achamos assim
Aziritobosse. Estou falando do Jeje de um modo geral, não especificamente do
Mahin, mas das famílias que englobam o Mahin e também outras famílias
Jeje.
Como relatei, Jeje era um apelido dado pelos yorubás. Na verdade, esta
família, ou seja, nós que pertencemos a esta nação deveríamos ser
classificados de povo Ewe, que seria o mais certo. Ewe-Fon seria a nossa
verdadeira denominação. Nós seríamos povos Ewe ou povos Fons. Então, se
fôssemos pensar em alguma possibilidade de mudança, nós iríamos nos
chamar, ao invés de nação Jeje, de nação Ewe-Fon. Somente assim estaríamos
fazendo jus ao que é encontrado em solo africano. Jeje é então um apelido,
mas assim ficamos para todas as nossas gerações classificados como povo
Jeje, em respeito aos nossos antepassados.
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