
PRAVI ZOMBIJI?









čl. 10

Poroke med sužnji mora dovoliti gospodar.

čl. 12

Otroci rojeni poročenim sužnjem pripadajo gospodarju
sužnje.

čl. 16

Sužnji različnih gospodarjev se ne smejo nikdar zbirati ne
glede na okoliščine.

čl. 19

Suženj ne sme prodati ničesar brez dovoljenja gospodarja.

čl. 33.
Suženj, ki udari gospodarja, njegovo ženo, priležnico ali
otroke bo usmrčen.

čl. 38

Ubežnim sužnjem odsotnim mesec dni se odreže ušesa in
se jih ožigosa z razbeljenim železom. Za naslednji mesec
se jim poreže kolensko tetivo in ponovno ožigosa. Tretjič
se jih usmrti.

čl. 42.
Gospodar lahko sužnje uklene in pretepa, ne sme pa jih
mučiti ali pohabiti.

čl. 43

Gospodarji, ki ubijejo svoje sužnje bodo kaznovani.

čl. 58

Osvobojeni sužnji se morajo do svojih nekdanjih
gospodarjev in njihovih družinskih članov vesti še posebej
spoštljivo.



čl. 1

V Francoskih kolonijah je prepovedano
bivanje Judom.

čl. 2

Sužnje je potrebno krstiti v rimokatoliško
vero.

čl. 3

Razen rimokatoliške se prepovedo vse druge
vere.

čl. 4

Le rimokatoliki so lahko lastniki sužnjev.

čl. 6

Vsi podložniki v kolonijah, ne glede na
njihovo veroizpoved morajo spoštovati
katoliške praznike in nihče ne sme delati
od nedeljah in praznikih.

čl. 7

Ob katoliških praznikih se ne sme trgovati
s sužnji.

čl. 8

Priznavajo se le katoliške poroke





Jean-Jacques Dessalines (1758 – 1806)

Vodja upornih sužnjev. Ti so leta 1804 izkoristili zmedo, ki
jo je v Franciji prinesla Francoska revolucija in se uspeli
osvoboditi. Vladal je avtokratsko in se celo imenoval za
Cesarja Haitija. Po njegovem ukazu so iz Haitija, tudi na
silo, pregnali vse Francoze. Dessalinesovi ukazi so
omogočili Jean Zombiju njegovo krvoločnost, četudi je bil
Dessalines sam ob njegovih dejanjih zgrožen. Leta 1806
zarotniki Dessalinesa ubijejo. S tem se konča cesarstvo
na Haitiju. Oba, Dessalines in Jean Zombi, sta med
ljudstvom postala simbola upora proti osovraženim belim
gospodarjem in sta v Haitskem vuduju postala loae.



Kratek seznam loa (tudi lwa) iz Haitskega vuduja:

Limba

L'inglesou

Loco

Lovana

Mademoiselle Charlotte

Mait' Carrefour

Maîtresse Délai

Maîtresse Hounon'gon

Maman Brigitte

Marassa

Marassa Jumeaux

Marinette

Maroule

Mombu

Manze Marie

Mounanchou

Nago Shango

Ogoun

Papa Legba

Pie

Silibo

Simbi

Sobo

Sousson-Pannan

Dan Wédo

Demeplait

Deryale

Diable Tonnere

Diejuste

Dinclinsin

Erzulie

Filomez

Ghede

Ghede Linto

Ghede Loraj

Ghede Nibo

Ghede Doubye

Gran Maître

Grand Bois

Guinee

Jean Zombi

Joseph Danger

Joumalonge

Kalfu

Kapitan Zombi

Klemezin Klemay

Legba

Lemba

Adjassou-Linguetor

Adjinakou

Adya Houn'tò

Agassou

Agwe

Anaisa Pye

Anmino

Ayida-Weddo

Ayizan

Azaka-Tonnerre

Bacalou

Badessy

Baron Samedi

Baron Kriminel

Boli Shah

Bossou Ashadeh

Boum'ba Maza

Brize

Bugid Y Aiba

Captain Debas

Clermeil

Congo

Damballa

Dan Petro





Gwo bonj anj bi lahko imenovali tudi
osebnost, ali um. To so znanja, spomni,
spretnosti, karakter… posameznika.

Ti bon anj pa je čista duša,
nespremenljiva, ki se po smrti vrne k loai v
Ginen.

Ginen, tudi L’Afrik Ginen. Izraz
najverjetneje pride iz besede Gvineja oz.
Afriška Gvineja. V vuduju predstavlja
nekakšen rajski vrt v katerega se vrne
duša vernika po smrti. Verjamejo, da
umrla duša tja potuje pod morjem, pogosto
tudi da jo tja odnese ‘Mavrična kača’ – loa
Damballah.

Ginen je istočasno tudi sinonim za etiko –
družinske vrednote, moralnost…















Člen. 246 Haitskega kazenskega zakonika iz leta 1985:

Kot zastrupitev se obravnava vsak napad na življenje posameznika z
uporabo snovi, ki bi slejkone povzročile smrt ne glede na to kako so bile
uporabljene in kakšne bi bile posledice uporabe.

Kot zastrupitev se obravnava tudi če se na človeku uporabi snovi, ki ne
povzročijo smrti, ampak krajšo ali daljšo otrplost, ne glede na način na
katerega so bile uporabljene ali na njihove posledice.

Če bi osebo v tem otrplem stanju pokopali, se napad obravnava kot
umor.




