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 Tato seminární práce si klade za cíl načrtnout historický vývoj 

Etiopie především se zřetelem k náboženství v době od 4. do 17. století. 

Toto období si nutně vyžádá kratší úvod o etnické situaci, jeho trvání je 

ovšem zvoleno s ohledem na fakt, že právě od 4. století po Kristu bylo 

císařství v Etiopii křesťanským státem. Pokud jde o konec zpracovaného 

období, počátkem 17. století proběhl v Etiopii pokus o proměnu 

náboženských poměrů v rámci křesťanství, který nebyl úspěšný – proto 

tento moment považuji za důležitý. Navíc po něm následovalo období 

politického úpadku země, zakončené v 19. století tím, co můžeme 

nazvat moderními dějinami. 

 

 Oblast dnešní Etiopie1 je etnicky velmi různorodá oblast, a byla jí 

už v době kolem počátku letopočtu. Kromě některých skupin obyvatel 

negroidního typu jsou základními etniky různé hamitské skupiny, z nichž 

nejvýznamnější jsou kušitské kmeny Agauů, Somálců a Gallů. Na 

formování prvního etiopského státu ale měli důležitý vliv příslušníci 

jiného etnika, Semité, kteří do oblasti přišli z Arabského poloostrova. 

První příchozí se do Etiopie obrátili v 1. tisíciletí př.n.l., kdy se úspěšně 

rozvíjely obchodní aktivity jihoarabských kmenů v Hadramautu a 

Jemenu2 (Hrbek, 1966). 

 Ve 3.-4. století př.n.l. na území Etiopie vznikly první samostatné 

státy, jejichž existence je pro správní organizaci této oblasti zásadní. 

Státy mezi sebou soupeřily a poměr vlivu mezi nimi se postupně měnil, 

často v závislosti na etnické situaci. Hlavní roli mezi novými městy brzo 

získal Aksum. Jeho rozvoj postupoval po řadu století a trval až do 

                                                           
1 Metodická poznámka: soustavně bude používán termín Etiopie, byť pojednané území rozsahem 
neodpovídá dnešnímu státu, a ani v menší územní rozloze se nejednalo o jednolitý státní útvar. Název 
Etiopie považuji za zastřešující, poměrně abstraktní termín, přizpůsobitelný konkrétním historickým 
okolnostem. 
2 jedním z jejich království byla i legendární Sába, která hraje důležitou roli v pozdějších dějinách 
Etiopie 
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9. století. Důležitým rysem kultury tohoto státu byl fakt, že neustával 

příliv migrantů z Arabského poloostrova. Kromě Arabů se sem stěhovali i 

Židé, kteří měli před přelomem letopočtu v etiopské civilizaci důležitý vliv 

(viz také dále). Judaismus zapustil v Etiopii i trvalé kořeny, čehož 

důkazem jsou kmeny Falašů, což byly skupiny etnických Hamitů – 

Agauů, vyznávajících judaismus. Zmínku si zaslouží i vliv helénistického 

světa, který byl prostředkován nejen blízkostí římské provincie Egypta, 

ale také intenzivním obchodem v Rudém moři, jehož prostřednictvím se 

Etiopané stýkali i s Indií a potažmo Čínou (ibid.). 

 V pozdější době vliv aksumské říše ještě rostl, o čemž svědčí fakt, 

že ve 4. a poté opět v 6. století se podařilo tomuto státu okupovat i 

oblasti na Arabském poloostrově. Ve stejné době, přesněji mezi lety 

325 – 350 (ibid.), také do Etiopie přišlo křesťanství3, které přijal panovník 

Ezana. Jeho poslem byl mnich Frumentius, vyslaný z Alexandrie 

pozdějším patriarchou Athanasiem (Dillmann, 1881) a jako biskup 

z Aksumu nazvaný Abba Salama (otec míru). Tento akt s sebou přinesl 

důležitý rys etiopského křesťanství, totiž jeho závislost na Egyptě 

(Buxton, 1970). Právě díky tomuto aktu musel být vůdce etiopské církve 

– Abuna – vybrán Alexandrijským patriarchou (později zástupcem 

koptské církve); protože ale byla cesta z Egypta do Etiopie velmi 

náročná, stávalo se často, že místo Abuny nebylo obsazené4. 

Argumentem, kterým mohli Etiopané podpořit své požadavky vůči 

Egyptu (a jak také činili, později nejen ve snaze získat hlavu své církve), 

byl jejich vliv na tok Nilu – Egypťané věřili, že Etiopie může způsobit 

povodně, nebo naopak odklonit tok jejich životodárné řeky (ibid.). 

                                                           
3 Dosavadní náboženství v Etiopii bylo stejné jako v jižní Arábii – byl uctíván astrální kult, měsíční bůh 
a podobně (Rathjens, 1920). 
4 V pozdější době se často stávalo, že se do procesu volby Abuny snažili pomocí nákladných darů 
zasahovat i muslimští vládci Egypta, kteří s obavami hleděli ke křesťanskému císařství za svou jižní 
hranicí (Buxton, 1970). 
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 Dalším důležitým okamžikem v křesťanském vývoji Etiopie byly 

změny, které proběhly koncem 5. století a které jsou symbolicky 

manifestovány v legendě o příchodu „Dvanácti svatých“ (ibid.), 

zakladatelů klášterního života v Etiopii (Dillmann, 1881). Etiopské 

křesťanství bylo totiž monofyzitské, tedy vyznávalo jedinou, božskou 

podstatu Krista, zatímco koncil v Chalcedonu v roce 451 tuto myšlenku 

odsoudil jako heretickou a nastolil učení o Ježíšově společné božské a 

lidské podstatě. „Dvanáct svatých“ zřejmě patřilo ke křesťanům, kteří 

dogma o dvojjediné podstatě Krista nepřijali, a proto museli odejít 

někam, kde byly jejich názory přijatelné (Buxton, 1970).5 

 Od 6. století došlo k úpadku aksumské říše, k němuž přispělo 

obsazení jižní Arábie Persií, které omezilo možnosti obchodu, a později 

také vznik islámu. I když imámové Kurajšovci měli s Etiopií zpočátku 

dobré vztahy (stoupencům islámu se několikrát dostalo pohostinství na 

aksumském dvoře, když museli uprchnout z Mekky) a Etiopie byla 

dokonce vyňata ze seznamu zemí, proti nimž muslimové vedli džihád 

(ibid.), rozmach islámské moci nevyhnutelně způsobil, že se Etiopie 

dostala do sevření Muslimů, kteří také odřízli říši od spojení s Rudým 

mořem (Hrbek, 1966). Důležitou roli v procesu úpadku Aksumu sehrály i 

nájezdy kmenů Agau (Poláček, 1981). 

 V pozdějších stoletích se Etiopie potýkala s mnoha obtížemi. 

Důkazem toho je i pověst o existenci židovského státu v Etiopii (Hrbek, 

1966), daná dokázanou existencí střetů s Falaši, judaismus vznávajícími 

kmeny Agauů. Když se podařilo většinu kmenů Agau pokřesťanštit, došlo 

na jedné straně k uklidnění politické situace, na druhé straně ale bylo 

tradiční křesťanství obohaceno o řadu prvků judaismu a různých 

primitivních náboženství. 

                                                           
5 proto je z pohledu katolické církve etiopská církev heretickou a schizmatickou organizací (Isichei, 
1995) 
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 Na tomto místě přeruším historický exkurz a pokusím se krátce 

shrnout, jaké cizí prvky se vyskytují v etiopském křesťanství ve srovnání 

s křesťanstvím římskokatolickým, případně ortodoxním. Již byla zmíněna 

role Abuny, k jehož působení je třeba dodat, že to nebyla příliš 

záviděníhodná funkce: Abuna, vyslaný z Egypta, zůstal doživotně v exilu, 

žil na speciálně vymezeném, poměrně izolovaném místě a plnil své 

úkoly – především posvěcoval taboty (viz níže) a vysvěcoval kněze. 

Důležitým prvkem víry v Etiopii je odvození linie vlastních 

panovníků od královny ze Sáby6 (viz dále), která podle Starého zákona 

navštívila krále Šalamouna7 a vrátila se zpět na svůj trůn těhotná. Jejím 

synem měl být Menelik I., legendární zakladatel královské 

(šalamounské) linie, od níž odvozovali etiopští králové svůj původ 

(Isichei, 1995). Tento syn se jako dospělý měl vrátit do Jeruzaléma, 

odkud odnesl Archu úmluvy. Od té doby se také Etiopané považovali za 

vyvolený národ spíše než Židé, a proto také nazývali svou vlast „Sionem“ 

(ibid.).8 

 Vztah etiopského křesťanství s judaismem je obecně velmi zásadní 

a může hrát důležitou roli v dialogu křesťanů se Židy (Isichei, 1995). 

Jedním ze znaků této víry je fakt, že v každém kostele najdeme 

miniaturní archu úmluvy (tabot), která musí být vysvěcena Abunou (viz 

výše) a která je uložena v části kostela, přístupné pouze knězi a králům. 

Dále liturgie etiopské církve zahrnuje různé postupy afrického a 

židovského původu, například bubnování, tanec, čtení spisů a antifonní 

zpěv (ibid.). Ústředním prvkem víry je tabot, přičemž původní tabot 

z Aksumu byl údajně umístěn ve stejné zlaté truhle, v jaké se nacházely 

                                                           
6 zde je patrná souvislost s původní vlastí semitských panovníků Etiopie 
7 Král Šalamoun je v tomto smyslu považován za obdařeného speciálními vědomostmi přímo od 
archanděla Michaela, které získal, když vyhnal Satana z nebe; proto se často vyskytuje jako motiv 
v Etiopském umění. Rovněž ke Starému zákonu se odvolává etiopská tradice nošení talismanů, i když 
zřejmě koření v období helénismu (Hackett, 1998). 
8 Zajímavý je fakt, že Falašové, judaismus vyznávající Agauové, byli považováni za „jiné,“ stejně jako 
Židé v Evropě (Isichei, 1995). 
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Mojžíšovy desky (Rathjens, 1920). Další podobnosti s judaismem 

spočívají například v nutnosti vypuštění krve zabíjeného zvířete, jehož 

maso má být konzumováno, ve slavení sabatu (kromě toho je 

dodržováno křesťanské svěcení neděle, takže v týdnu jsou svátky dva – 

o žádném z těchto dnů by neměla být vykonávána těžká práce apod.) a 

v projevech smutku, kdy si po smrti blízkého člověka truchlící stříhají 

vlasy a ženy se bijí v prsa a rozdírají si tvář (ibid.). Rovněž převzatý byl 

zvyk levirátu, bratr zemřelého muže se žení s vdovou. Etiopané také 

provádějí obřízku v osmém dni po narození dítěte (Isichei, 1995); 

podrobnosti rituálu podle některých ale ukazují, že nebyl převzat přímo 

od Židů (ibid.).  

 Velmi rozšířený je u Etiopanů půst – ten je dodržován vždy ve 

středu a v pátek, přičemž v postní den se jí pouze jednou za den, po 

poledni, a v jídle chybí maso, mléko, vejce i jakýkoli výrobek z mléka. 

Žádná jiná křesťanská církev nedodržuje půst tak intenzivně. 

 Důležitou roli v etiopské církvi hrají kláštery (vznik tradice viz výše), 

jejichž funkce odpovídá roli klášterů ve středověké Evropě – byly centry 

umění a vědy. Dělí se na dva hlavní řády – jejich patrony jsou Tekla 

Haymanot a Ewostatewos, přičemž existuje přesně vymezený, poměrně 

složitý vztah mezi příslušníky řádu a knězi9. Nejdůležitějšími kláštery jsou 

Debra Damo na severu a Debra Libanos v jižní části země (Buxton, 

1970). Opat druhého jmenovaného kláštera byl také od 15. století hlavou 

církevní administrativy  – kromě speciálních úkonů, vyhrazených 

Abunovi (viz výše), byl nejvyšší kontrolní instancí všech kostelů a 

klášterů v císařství, přičemž mu podléhala poměrně složitá hierarchie 

kněží a představitelů klášterů (ibid.). 

 Důležitý byl rovněž vztah křesťanského náboženství k existujícímu 

společenskému systému – feudalismu. Už zavedení křesťanství bylo 
                                                           
9 jejich vztah se ještě komplikoval v době, kdy nebyl k dispozici jmenovaný Abuna (Buxton, 1970) 
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činem ideologickým i politickým (Hrbek, 1966). Dodržovaná ideologie 

pevně zakotvovala stavovskou hierarchii – nejen nadřazenost panovníka 

běžným rolníkům, ale také nadřazenost členů církevní hierarchie jako 

účastníků na feudalistickém uspořádání od běžných kněží (Tamrat, 

1984). 

 Pokud jde o státní zřízení Etiopie, v čele stál císař – král králů, 

negusa nagast. Jemu byli podřízeni králové menších království (i 

muslimských nebo pohanských) a guvernéři menších provincií. Panovník 

byl držitelem většiny půdy a z ostatní vybíral tribut, přičemž vlastní půdu 

mohl přidělit jako léno církvi, Abunovi, kostelům a klášterům, případně 

hodnostářům. Hlavním městem říše byl císařův pohyblivý tábor, s nímž 

panovník cestoval zemí. Panovník byl pomazán a korunován Abunou, 

volil ho klérus z příslušníků královské rodiny. Ostatní členové 

panovnického rodu byli drženi ve vyhnanství na vysokých ambách,10 kde 

byli střeženi, aby se zamezilo bojům o moc (Hrbek, 1966).  

 Tento náčrt základních rysů křesťanství a politické organizace 

v Etiopii nyní opustím a vrátím se zpět k peripetiím historického vývoje. 

Obnovení politické moci v Etiopii tentokrát vzali do rukou Agauové, tedy 

příslušníci kušitských kmenů, kteří ve 12. století ustanovili dynastii 

Zagwe, vládnoucí z města Lasta a navazující na tradici Aksumu (ibid.)11. 

Etiopská tradice je ovšem považuje za narušitele a uchvatitele 

šalamounského trůnu, i když byli křesťany a jeden z panovníků této linie, 

Lalibala, je dokonce považován za příslušníka „pravé linie“ (ibid.). 

 Asi v roce 1270 došlo k zásadní změně, protože moci se chopil 

Jekuno Amlak, příslušník semitského etnika. Ten navázal na 

šalamounskou tradici. V době vlády jeho dynastie, ve 14. století, také 

                                                           
10 pevnostech na vrcholech hor 
11 Důkazem moci této dynastie je například velký, ve skále hloubený chrám v oblasti Roha/Lalibala 
(Hrbek, 1966), který svou architekturou odkazuje ke chrámu v Jeruzalémě a v Aksumu (Hackett, 
1998). 
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vznikla kniha Kebra nagast (Velikost králů), která se snaží legalizovat 

šalamounskou tradici – byla úspěšná, protože legenda se stala nejen 

náboženskou, ale i národní (ibid.), a spojila v nerozlučný celek víru, 

národ a trůn. A samozřejmě sloužila jako další z nástrojů ideologického 

ospravedlnění dominance semitského živlu (Markakis, 1974). Zmínku si 

zaslouží také panovník Zara Jakub, který provedl v polovině 15. století 

reformu klášterního systému); mimo jiné to byl právě on, kdo ustanovil 

opata z Debra Libanos za hlavu církevní administrativy (Buxton, 1970). 

 Během 13. až 15. století vedli příslušníci šalamounské dynastie 

boje s muslimy, kteří obklopovali Etiopii takřka ze všech stran. 

Nejúspěšnější fáze bojů skončila v roce 1445 a po ní následovalo 

období, kdy byli křesťané spíše v defenzívě. Na konci 15. století dokonce 

regentka Etiopie, královna Helena, poslala do Portugalska prosbu o 

pomoc proti muslimům (Hrbek, 1966). 

 Muslimská hrozba si opravdu zasloužila pozornost – sultán Abú 

Bakr z dynastie Walasma, nazývaný Etiopany pro svou levorukost Graň, 

dobyl v letech 1530-31 velkou část Etiopského území a vypálil i město 

Aksum a klášter Debra Libanos (Encyclopaedia Britannica, 1966). V té 

době bylo křesťanství v Etiopii málem vyhlazeno (Buxton, 1970). 

Nebezpečného muslima se podařilo zneškodnit až v roce 1543, kdy byl 

zabit v bitvě, v níž Etiopii poskytli pomoc právě Portugalci. Boje ovšem 

nadále pokračovaly se střídavými úspěchy, což vyčerpalo obě strany 

sporu, muslimy i křesťany. 

 Toho využili příslušníci kušitských kmenů Galla, kteří v roce 1559 

z jihu napadli muslimy i Etiopii. Jedním z důsledků tohoto vývoje bylo 

přenesení centra Etiopie více na sever, do města Gondar 

(Encyclopaedia Britannica, 1966). 

 V této době si příslušníci katolické církve uvědomili, že oslabená 

Etiopie by mohla potřebovat jejich pomoc, která by mohla znamenat 
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dokonalé spojení obou církví. První mise, vybavená instrukcemi Ignáce 

z Loyoly, byla vypravena už v roce 1554. Během let práce se ovšem 

misionářům nepodařilo vyvrátit Etiopanům jejich monofyzitské 

přesvědčení, jinak ale nevznikaly žádné konflikty. Na literatuře a vztahu 

Etiopanů k náboženským a etickým problémem se ale vliv katolíků 

projevil.  

Největší vliv získal misionář z Portugalska, jezuita Pedro Páez, 

který přijel do Etiopie v roce 1603 a který dokázal přesvědčit panovníka 

jménem Negus Susneyos, aby v roce 1614 přijal katolickou víru a 

podřídil se papeži a španělskému králi (Encyclopaedia Britannica, 1966, 

Matthew, 1947). Po smrti Páeze v roce 1622 ale došlo ke vzpouře, které 

se účastnili především Agauové ve městě Lasta  a která nakonec v roce 

1632 vedla k odstoupení panovníka a vyhlášení návratu k monofyzitismu 

(Pankhurst, 1984). Jezuité byli ze země vypovězeni o dva roky později. 

 V následujících dvou stoletích byl přerušen jakýkoli kontakt Etiopie 

se světem ve Středomoří, který byl ještě posílen úpadkem důležitosti 

námořní cesty přes Rudé moře. Mnoho generací panovníků z Gondaru 

vedlo průběžně boje navenek s Gally i uvnitř mezi jednotlivými uchazeči 

o trůn. Moderní dějiny Etiopie začínají v polovině 19. století nástupem 

panovníka Theodore II. (Encyclopaedia Britannica, 1966). 
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