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KULT MARYJNY W ETIOPSKIM KO CIELE 

ORTODOKSYJNYM

Wst p

W artykule opisano rol , jak  odgrywa kult Maryi1 w Etiopskim Ko ciele Orto-
doksyjnym2, jednej z najstarszych wspólnot chrze cija skich na wiecie. Po krót-
kim wprowadzeniu na temat historii tego Ko cio a, scharakteryzowano kult ma-
ryjny w Etiopii, oraz jego przejawy w liturgii, sztuce, pi miennictwie i codziennej 
pobo no ci. Jeden z badaczy orientalnego chrze cija stwa Paul Krüger okre li  
Ko ció  Etiopski jako dysponuj cy „bogactwem dzieci cego zaufania i dzieci cej 
mi o ci do Maryi”3. Warto jednak pokaza , e cze  maryjna w Etiopii ma solidn  
podbudow  intelektualn  i teologiczn , któr  zachodni obserwatorzy niejedno-
krotnie ignorowali.

Historyczny rozwój kultu maryjnego

Chrze cija stwo pojawi o si  na terenach wspó czesnej Etiopii w po owie 
IV wieku. Staro ytna Etiopia (znana pod nazw  Aksum, od miasta b d cego sie-
dzib  jej w adców) by a pa stwem dobrze znanym w chrze cija skiej oikumene, 
pot nym militarnie i gospodarczo. Prowadzi a ekspansj  w g b Afryki i na Pó -
wysep Arabski oraz bogaci a si  na dalekomorskim handlu afryka skimi towarami 
takimi jak ko  s oniowa czy skóry zwierz ce. Mimo to wiedza o najdawniejszych 
dziejach chrze cija skiej Etiopii jest cz sto wyrywkowa. Zaskakuj co skromna 

1  W ca ym tek cie konsekwentnie u yto form Maryja, Maryi, Maryj  itd., co nale y rozumie  
jako wybór estetyczny dopuszczany przez Rad  J zyka Polskiego. W j zykach gyyz i amharskim 
imi  matki Jezusa brzmi M ry m, jedynie bardzo stare r kopisy gyyz (jak na przyk ad datowane na 
IV–VII wiek tzw. Ewangelie Garimy) preferuj  form  M ry . 

2  OÞ cjalna nazwa tego ko cio a to YeItyop
. 
ya ortodoks täwahdo betä kr stiyan czyli Etiopski 

ortodoksyjny ko ció  tewahdo, gdzie s owo tewahdo „zjednoczenie” odnosi si  do pe nego z czenia 
natury boskiej i ludzkiej w Chrystusie. W tek cie nazwa ta t umaczona jest wymiennie jako Etiopski 
Ko ció  Ortodoksyjny i Ko ció  Etiopski. 

3  P. Krüger, Maria i Ecclesia w liturgii etiopskiej, w: Teksty o Matce Bo ej. Ko cio y przedchal-
cedo skie, wst p, wybór, oprac., pos . Henryk Paprocki, Niepokalanów 1995, s. 70.
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jest znajomo  cho by historii ko cielnej, wystarczy wspomnie , e nie wiadomo 
prawie nic o w adzy biskupiej. Dzi ki badaniom Þ lologicznym mo na jednak zre-
konstruowa , jakie teksty zosta y przet umaczone w tym najdawniejszym okresie 
na lokalny j zyk gyyz i na tej podstawie odtworzy  obraz wczesnego etiopskiego 
chrze cija stwa.

Po upadku Aksum w VII wieku zapad y „wieki ciemne”, o których nie ma nie-
mal adnych informacji. Wiarygodne informacje na temat chrze cija skiej Etiopii 
pojawiaj  si  dopiero pod koniec wieku XIII, gdy realia mi dzynarodowe zmie-
ni y si  ju  ca kowicie. Od tego momentu datuje si  tak e zacie nienie zwi zków 

cz cych Etiopi  z patriarchatem w Aleksandrii i Ko cio em koptyjskim, którego 
diecezj  by a Etiopia od czasów staro ytnych do 1959 roku (cho  z odr bnymi 
zwyczajami i w asnym j zykiem liturgicznym). Bez w tpienia wiele elementów 
tradycji etiopskiej, w tym tak e te zwi zane z kultem maryjnym, ma pochodzenie 
koptyjskie.

Nie ma adnych bezpo rednich róde  (takich jak inskrypcje czy przedstawie-
nia), które wiadczy yby o istnieniu kultu maryjnego w chrze cija skim Aksum, 
a wi c pomi dzy IV a VII wiekiem. Analizuj c pi miennictwo etiopskie mo na co 
prawda wskaza  teksty pochodz ce z Aksum, gdzie Maryja jest wzmiankowana 
(o czym dalej), ale nic nie wskazuje na to, aby jej kult by  wówczas bardzo rozpo-
wszechniony.

Cennym, cho  niemal nieznanym, dokumentem dotycz cym wczesnej teologii 
etiopskiej jest homiliarz spisany w klasztorze  ayq ’ s if nos w latach 1336–
13404. W tym ci gle nieopublikowanym r kopisie znajduj  si  m. in. etiopskie t u-
maczenie jednego z kaza  maryjnych Proklosa z Konstantynopola (f. 96b–106a) 
oraz homilii Jakuba z Sarug o zwiastowaniu (f. 80b–82a). Autorem jednego z ka-
za , po wi conego za ni ciu Maryi (f. 124b–129a), jest bli ej nieznany Min s 
okre lony jako „biskup Aksum”. Mo e by  to zatem najstarszy rdzennie etiopski 
tekst o tematyce mariologicznej.

Olbrzymi wzrost znaczenia kultu maryjnego mia  miejsce za panowania cesa-
rza Zar‘a Y ‘qoba. W adca ten wst pi  na tron w 1434 roku i swoje nieco ponad 
trzydziestoletnie panowanie podporz dkowa  wielkiemu dzie u „maksymalnego 
scentralizowania w adzy w r ku cesarskim i ujednolicenia systemu zarz dzania 
w ca ym pa stwie oraz poszerzenia granic Etiopii i umocnienia jej pozycji na pó -
nocy”5. W swojej polityce cesarz wiele uwagi po wi ca  sprawom ko cielnym, 
zapewne wychodz c z za o enia, e ortodoksyjna wiara jest (czy te  powinna by ) 

4  Jego mikroÞ lm przechowywany jest obecnie w bibliotece Hill Museum and Monastic Library 
w Collegeville (USA) pod sygnatur  EMML 1763.

5  A. Bartnicki, J. Mantel-Nie ko, Historia Etiopii, Wroc aw 1987, s. 73. Gwoli wyja nienia, 
pó noc Etiopii od najdawniejszych czasów przejawia a tendencje separatystyczne, czego wyrazem 
w bliskich nam czasach by a np. secesja Erytrei od Etiopii w 1993 r.
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czynnikiem jednocz cym ludno  Etiopii. Cesarz pisa  (lub raczej Þ rmowa  swoim 
nazwiskiem) liczne dzie a teologiczne, w których poczesne miejsce zajmuje tema-
tyka mariologiczna.

Rozbudowanie pobo no ci maryjnej przez cesarza Zar‘a Y ‘qoba nie wyni-
ka o tylko z jego osobistych sk onno ci, lecz by o tak e (a zdaniem niektórych 
nade wszystko) dzia aniem politycznym6. Wed ug wizji Zar‘a Y ‘qoba legitymi-
zacja w adzy etiopskich cesarzy p yn a z uto samienia Aksum z Jerozolim , ludu 
Etiopii z Izraelitami, za  ich samych – z biblijnym Salomonem. Poprzez analogi  
pomi dzy Maryj  a Syjonem Zar‘a Y ‘qob postrzega Maryj  jako punkt zbie ny 
Starego i Nowego Przymierza. Cesarz Etiopii jest stra nikiem Arki Przymierza 
w mie cie Aksum (gdzie odbywa y si  koronacje cesarzy) jak równie  ukochanym 
dzieckiem Maryi7. 

Tak radykalny wzrost znaczenia kultu maryjnego spotka  si  z opozycj  przy-
najmniej cz ci rodowiska monastycznego. Mnisi zwi zani z klasztorem Gundä 
Gunde (okre lani mianem stefanitów od imienia ich pierwszego opata) sprzeci-
wiali si  nadmiernemu ich zdaniem eksponowaniu Maryi w teologii i, jak za wiad-
czaj  ich ywoty, odmawiali dokonywania prostracji przed wizerunkiem Maryi8. 
Ten „antymaryjny” pr d nie pozostawi  jednak trwa ego ladu w teologii etiop-
skiej. Mo na tym samym przyj , e to w a nie cesarz Zar‘a Y ‘qob jest twórc  
etiopskiego kultu maryjnego w jego obecnym kszta cie. Pó niejsze wi ksze spo-
ry teologiczne na forum Etiopskiego Ko cio a Ortodoksyjnego, z których ostatni 
zako czy  si  po zwo anym przez Jana IV synodzie w Boru Meda, nie dotyczy y 
w sposób bezpo redni znaczenia Maryi9. 

Miejsce Maryi w liturgii 
i teologii Ko cio a Etiopskiego

Maryja zajmuje poczesne miejsce w liturgii eucharystycznej10, zarówno ze 
wzgl du na dedykowane jej anafory11 jak i obecno  w ordinarium missae. W li-

6  Por. “La dévotion mariale en Éthiopie n’est pas un phénomène de piété populaire. À l’origine 
de ce mouvement, on trouve le pouvoir royal”. M.-L. Derat, La domaine de rois éthiopiens. Espace, 
pouvoire, monachisme, Paris 2003, s. 280.

7  B. Hirsch, F. X. Fauvelle-Aymar, Aksum après Aksum. Royauté, archéologie et herméneutique 
chrétienne de Ménélik II (r. 1865–1913) à Zära Yaqob (r. 1434–1468), “Annales d’Éthiopie” 17 (2001), 
s. 91–97. 

8  S. Kur, Herezja (?) Stefanitów w Ko ciele Etiopskim, „Warszawskie Studia Teologiczne” 19 (2006), 
s. 213–214.

9  Yacob Beyene, Controversie christologiche in Etiopia, Napoli 1977, s. 7.
10  Pe en przek ad etiopskiej liturgii eucharystycznej mo na znale  w: S. Mercer, The Ethiopic 

liturgy. Its sources, development and present form, Milwaukee-London, 1915 lub M. Daoud, The 
liturgy of the Ethiopian Church, Cairo 1959. Znakomit  monograÞ  na ten temat jest: Habtemichael 
Kidane, L’ufÞ cio divino della Chiesa Etiopica, Roma 1998.

11  Terminem anafora okre la si  w ko cio ach wschodnich modlitw  eucharystyczn . W Ko ciele 
Etiopskim u ywanych jest kilkana cie anafor, dobieranych w zale no ci od pory liturgicznej. 
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turgii Maryja pe ni przede wszystkim rol  po redniczki mi dzy wiernymi a Sy-
nem, u którego wstawia si  za grzesznikami12.

Podczas mszy modlitwa Ave Maria odmawiana jest bezpo rednio przed czyta-
niem biblijnym13. Spo ród dwudziestu anafor b d cych w u yciu w Etiopskim Ko-
ciele Ortodoksyjnym jedna nosi nazw  „anafory naszej pani Maryi” (gyyz: q dd se 

’ gz ’ tna M ry m). Tradycja etiopska przypisuje jej autorstwo Cyriakowi, bisku-
powi al-Bahnasa (staro ytne Oxyrynchus). O yciu tego pisarza nie wiadomo pra-
wie nic, przypuszcza si , e móg  y  w VI wieku, a z jego spu cizny zachowa o 
si  osiem homilii w j zyku arabskim, w tym niektóre o tematyce maryjnej14.

Wyj tkowo oryginalnym etiopskim konceptem teologicznym jest zestawienie 
ze sob  trzech symboli sacrum: Maryi, Syjonu i Arki Przymierza. Miejscem, gdzie 
te trzy wi to ci spotykaj  si  jest katedra w Aksum. Co najmniej od XVI wie-
ku nosi ona wezwanie „naszej matki Syjonu”. Chocia  nie wiadomo dok adnie, 
kiedy i w jakich okoliczno ciach katedra otrzyma a to miano, bardzo mo liwe, 
i  stanowi ono nawi zanie do jerozolimskiej bazyliki Hagia Sion konsekrowanej 
w 394 roku, a zburzonej przez Persów w 614 roku15. Góra Syjon, na której Dawid 
umie ci  Ark , i dla której jego syn Salomon zbudowa  wi tyni , ju  w Psalmach 
posiada pewien aspekt macierzy ski16. 

Ciekaw  prawid owo  mo na zauwa y , analizuj c dzie o zwane Ma afa ’Ak-
sum („Ksi ga Aksum”)17. Zawiera ono mi dzy innymi odpisy nada  ziemskich, jakie 
otrzyma a katedra w Aksum od królów Etiopii. Badacze podkre laj , e z uwagi na ich 
ogromne znaczenie dla Etiopczyków odpisy takie mo na uzna  za autentyczne, nawet 
je li dotycz  czasów bardzo odleg ych18. Charakterystyczne jest, e o ile w adcy ak-
sumscy pisz c o adresacie nadania u ywaj  po prostu okre lenia „ko ció  w Aksum”, 
w adcy pó niejsi bez wyj tku cz  w jaki  sposób ten ko ció  z postaci  Maryi, na 
przyk ad okre laj c go jako ’ mm na yon „nasza matka Syjon”19. Teologia etiopska 

12  G. Migliorati, Il culto di Maria in Etiopia, w: Miscellanea Aethiopica reverendissimo domino 
Stanislao Kur septuagenario professori illustrissimo viro amplissimo ac doctissimo oblate, Warsza-
wa 2000 (=Warszawskie Studia Teologiczne 12, 2), s. 185.

13  Aymro Wondmagegnehu, J. Motovu (red.), The Ethiopian Orthodox Church, Addis Ababa 
1970, s. 106–107.

14  The Coptic encyclopedia. Vol. 2, ed. Aziz Atiya, New York 1991, s. 669–671.
15  V. M. Lur’e, Iz Ierusalima v Aksum erez Hram Solomona. Arhai nye predaniâ o Sione 

i Kov ege Zaveta v sostave Kebra Negest i ih translâciâ erez Konstantinopol’, „Hristianskij Vostok” 
new ser. 2 [8] (2000), s. 175.

16  Ps. 87,5. Polski przek ad zaciera tu „ e ski” charakter Syjonu, o którym autor hebrajski pisze 
w femininum „w  niej” (  ).   

17  Najstarsze r kopisy przekazujace ten tekst (jak np. BN Abb. 97 z Biblioteki Narodowej w Pa-
ry u) pochodz  z XVII wieku, zawieraj  jednak odpisy dokumentów du o wcze niejszych.

18  D. Crummey, Literacy in an oral society: the case of Ethiopian land records, w: “Journal of 
African Cultural Studies” 18, 1, 2006, s. 12–13.

19  C. Conti Rossini (t um.), Documenta ad illustrandam historiam. 1, Liber Axumae, Parisiis ; 
Lipsiae, 1910, s. 20–80.
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czyni analogi  pomi dzy Syjonem, wybranym przez Boga na miejsce przechowa-
nia tablic przymierza a Maryj , wybran  na Bogurodzic . Znajduje to odzwiercie-
dlenie w tytu ach, jakimi obdarzana jest Maryja: „tron Boga”, „komnata wi to-
ci”, „pa ac na niebie i na ziemi”20. Motyw uto samienia Maryi z Syjonem i Ark  

zosta  w obszerny sposób rozwini ty w bodaj najs ynniejszym dziele literatury 
etiopskiej K bra naga t („Chwale królów”)21. W rozdziale 95. rola Maryi zostaje 
wyja niona nast puj co:

 „Zaprawd  zosta o dane zbawienie nam wszystkim, ca emu ludowi chrze ci-
ja skiemu, który uwierzy  w nasz  Pani  Maryj  – obraz niebia skiego Syjonu. 
Pan bowiem zamieszka  w onie dziewicy i zosta  zrodzony z niej bez wspó ycia 
cielesnego. Palcem Bo ym zosta o napisane dziesi  s ów prawa i umieszczone 
na Syjonie jako arka prawa Pana”22.

Bardzo podobne rozumowanie znale  mo na w obszernym zbiorze homilii 
skompilowanym w XV wieku pod tytu em Ma afa b rh n („Ksi ga wiat o-
ci”), którego autorstwo przypisywane jest wspomnianemu ju  cesarzowi Za-

r‘a Y ‘qobowi. Autor porównuje w nim ono Maryi do tablic przymierza. Zauwa a 
te  dodatkowo zwi zek pomi dzy liczb  dziesi ciu przykaza  a dziesi t  liter  
greckiego alfabetu iota oznaczaj c  Jezusa23.

W sanktuarium ka dego ko cio a etiopskiego znajduje si  replika Arki zwana 
t bot. Jest to niewielka kwadratowa kamienna tablica z inskrypcj  informuj c , komu 
po wi cony jest dany t bot (w liczbie mnogiej t bot t). W Etiopii to de facto nie ko-
cio y, ale w a nie t bot t nosz  wezwania. Bardzo powszechne jest nadawanie im 

wezwa  zwi zanych z Maryj . Tradycyjnie w najwa niejszych ko cio ach przynaj-
mniej jeden z przechowywanych w nim t bot t powinien by  po wi cony Maryi24.

Charakterystyczna dla etiopskiej mariologii jest równie  idea „przymierza a-
ski” (gyyz kid na m rat). Wed ug niej Jezus zawar  z Maryj  przymierze, zgod-
nie z którym osoba czyni ca dobro w imi  Maryi, rozpami tuj ca jej ból i wzno-
sz ca do niej pro by otrzyma odpuszczenie grzechów25. 

20  G. Lanczkowski, Zur äthiopischen Madonnenverehrung, „Zeitschrift für Kirchengeschichte” 
66 (1954/1955), s. 34–35.

21  G ównym motywem tego dzie a jest wyprawa królowej Saby do biblijnego króla Salomona. 
Z tego zwi zku rodzi si  Menelik, który uprowadza z Jerozolimy Ark  Przymierza i przywozi j  do 
Etiopii na znak wybra stwa Etiopii jako nowego Izraela. Fragmenty dzie a zosta y przet umaczone 
na polski: S. Strelcyn (t um.), Kebra Nagast czyli chwa a królów Abisynii, Warszawa 1956. T uma-
czenie to nie zawiera licznych dygresji teologicznych przeplataj cych g ówn  narracj .

22  Carl Bezold (wyd.), Kebra Nagast. Die Herrlichkeit der Könige, München 1905, s. [130]. 
Pozycja ta jest do dzisiaj jedynym pe nym wydaniem tekstu etiopskiego K bra naga t.

23  L. Ricci (t um.) „Il libro della luce” di negus Zar‘a Ya‘qob (Mashafa Berhan), Louvain 1965, s. 38.
24  Agostino Tedla da bo, Il Tabot: la sua importanza religiosa e giuridico-cultuale nella 

Chiesa etiopica, “Orientalia Christiana Periodica” 60 (1994), s. 139–140.
25  M.-A. van den Oudenrijn, La dévotion mariale dans l’église d’Éthiopie, w: Hommage aux 

catholiques suisses, Fribourg  1954, s.129.
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Z teologicznego punktu widzenia istotne jest równie  przekonanie o szczegól-
nej opiece, jak  Maryja darzy Etiopi . Mimo uniwersalnego charakteru chrze ci-
ja skiego przes ania, ju  od czasów apostolskich rysowa y si  wyra ne odmien-
no ci pomi dzy ko cio ami w Syrii, Egipcie czy na Zachodzie. Ko cio y, które 
nie uzna y ustale  Soboru Chalcedo skiego maj  zdecydowanie narodowy cha-
rakter26. Prawdopodobnie jednak nigdzie sakralizacja w asnego kraju nie posun a 
si  tak daleko jak w Etiopii. Jak wspomniano, fakt przeniesienia Arki Przymierza 
do Etiopii czyni z niej kraj wybrany przez Boga, sama za  Arka jest (przynajmniej 
od pewnego momentu) ci le zwi zana z Maryj . W tek cie skompilowanym pod 
koniec XIX wieku pojawia si  scena, w której Chrystus pokazuje Maryi poszcze-
gólne krainy Etiopii oddaj c je pod jej opiek 27. Podobny motyw znale  mo -
na te  w pismach portugalskiego zakonnika Francisco Alvaresa, który przebywa  
w Etiopii w latach 1520–1526. W swojej relacji z pobytu w Etiopii Alvares cytuje 
list króla Etiopii do króla Portugalii, w którym afryka ski w adca mówi o sobie: 
„ja kadzid o Dziewicy, król Etiopii, syn Nachuma, syn królewski z r ki Maryi, syn 
królewski z rodu Jakuba”28.

wi ta maryjne

Kalendarz liturgiczny29 Ko cio a Etiopskiego zawiera trzydzie ci trzy wi -
ta maryjne. Mo na je podzieli  na uroczysto ci: celebruj ce jej ycie (prezentacja 
w wi tyni, narodziny, pocz cie, za ni cie, wniebowzi cie), wychwalaj ce jej imi  
(Maryja jako Syjon, Maryja jako „przymierze aski”), upami tniaj ce dokonane za 
jej spraw  cuda (jak objawienie si  Ildefonsowi z Toledo) oraz ustanowione na cze  
sanktuariów maryjnych (g ównie egipskich, jak Qusquam, ale za po wi cony Maryi 
uznaje te  tradycja etiopska ko ció  w Filippi znany z Dziejów Apostolskich [Ap. 16, 
1–40])30. Dodatkowo, zgodnie z Synaksariuszem31 Etiopskiego Ko cio a Ortodok-
syjnego, dwudziesty pierwszy dzie  ka dego miesi ca po wi cony jest Maryi.

Szczególn  form  oddania czci Maryi mo e by  równie  odbycie pielgrzymki 
do jednego z licznych etiopskich sanktuariów maryjnych. Oprócz nabo e stwa, 
któremu jak zwykle w Etiopii towarzyszy piew i taniec, wierni mog  te  wzi  

26  P. Siniscalco, Staro ytne ko cio y wschodnie. Historia i literatura, Kraków 2013, s. 40–46.
27  G. Fiaccadori, Aethiopica minima, „Quaderni Utinensi” 7 (1989), s. 147.
28  F. Alvares, Verdadeira informação das terras do preste João das Indias, Lisboa 1889, 

s. 189.
29  Tak w liturgii jak w yciu codziennym Etiopczycy pos uguj  si  kalendarzem zupe nie od-

miennym od gregoria skiego. Nowy rok przypada 11 wrze nia, ka dy miesi c ma 30 dni, z wyj t-
kiem ostatniego, który ma dni 5 w roku zwyk ym lub 6 w przest pnym. Data roczna jest wcze niejsza 
w stosunku do „europejskiej” o 7 lub 8 lat. 

30  E. Fritsch, The liturgical year of the Ethiopian Church, w: “Ethiopian Review of Cultures” 
special issue, 9/10 (2001), s. 57–63.

31  Synaksariusz to ksi ga liturgiczna maj ca form  kalendarza zawieraj cego spis wi tych 
czczonych w danym Ko ciele, daty ich wspomnienia liturgicznego oraz krótki ywot.
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udzia  w procesji czy zaczerpn  leczniczej wody ze wi tego ród a zwanego 
w Etiopii äbäl32.

Dzie a literackie po wi cone Maryi

Literatura etiopska spisywana przez wieki w j zyku gyyz jest jedn  z wielkich 
literatur Wschodu chrze cija skiego. Sk adaj  si  na ni  t umaczenia dokonane 
z greki i z arabskiego oraz oryginalne utwory etiopskie. Ma ona charakter niemal 
wy cznie religijny i nie brakuje w niej dzie  o tematyce maryjnej. 

Tradycja etiopska wi e t umaczenia tekstów maryjnych w szczegól-
no ci ze wspomnianym ju  cesarzem Zar‘a Y ‘qobem (panowa  w latach 
1434–1468), ale te  z jego ojcem Dawidem (1379/1380–1412) i wnukiem Na-
odem (1494–1508)33. 

W liturgii Ko cio a Etiopskiego wykorzystuje si  kilka d ugich poematów 
maryjnych, które s  dzielone na cz ci piewane w okre lone dni tygodnia. 
Zdecydowanie najpopularniejszym z nich jest W dd se M ry m („Pochwa a 
Maryi”), przet umaczony w XIV wieku z arabskiego orygina u34. Równie wa -
ne ’Arg nona d ng l („Harfa Dziewicy”) wed ug tradycji jest dzie em Giyor-
gisa, preceptora cesarza Zar‘a Y ‘qoba35. Trzecie oÞ cjum maryjne – ’Anqa a 
b rh n („Brama wiat o ci”) – przypisywane jest mitycznemu etiopskiemu 
piewakowi imieniem Y red. Pod wzgl dem tre ci przypomina „Pochwa  

Maryi”, ale zawiera bardziej szczegó owe przes anie teologiczne. Rozgranicza 
bowiem ci le pomi dzy czci  nale n  tylko Synowi, a pochwa  kierowan  
tak e do Maryi. 

Ciekawym przyk adem poezji maryjnej s  hymny pochwalne okre lane jako 
malk ’ („wizerunek”). W utworach tych ka da zwrotka opiewa jak  cz  cia a 
Maryi. Hymny tego rodzaju mog  by  po wi cone tak e Jezusowi i wi tym. S  
one bardzo popularne i charakterystyczne dla literatury gyyz. Ich geneza jest ci -
gle niejasna, niektórzy badacze doszukuj  si  analogii syryjskich i greckich, ale 
wskazuje si  te  na obecno  podobnych tekstów w spu ci nie literackiej wi tej 
Brygidy Szwedzkiej, której dzie a by y znane w Etiopii. Oto przyk adowy frag-
ment hymnu malk ’36:

32  F. Heyer, Die Kirche Äthiopiens, Berlin–New York, 1971, s. 187–193.
33  A. Caquot, Aperçu préliminaire sur le Ma afa fut de Gechen Amba, “Annales d’Éthiopie” 

1 (1955), s. 99, 108.
34  Tekst zosta  przet umaczony na j zyk polski przez ks. prof. Stanis awa Kura, zob. Teksty 

o Matce Bo ej: ko cio y przedchalcedo skie, wst p, wybór, oprac., pos . Henryk Paprocki, Niepoka-
lanów 1995, s. 37–47.

35  P. Leander, Árg n na uedd s : nach Handschriften in Uppsala, Berlin, Tübingen und 
Frankfurt a. M., Leipzig 1922.

36  Orygina : Ch. Hayoz, Portrait de Marie; Complainte de la Vierge, Fribourg 1956, s. 37–38.
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Chwa a twoim policzkom moja Pani Maryjo, tronowi wiat a, 
[O których] pisa  dla ciebie król Salomon:
„Policzki twe s  jak skóra granatu”37

Dziewico w dwójnasób, Maryjo która jeste  Syjonem.

Chwa a twoim uszom moja Pani Maryjo, które w Nazarecie i Galilei
Us ysza y dobr  nowin  od Gabriela:
„Oto w sposób cudowny b d c dziewic  poczniesz Pana”
I które nas uchiwa y s ów twego nowonarodzonego. 

Z rozlicznych apokryfów po wi conych yciu Maryi, o którym tak skromnie 
informuj  ewangelie kanoniczne, warto wspomnie  o dwóch. Utwór funkcjonuj -
cy pod tytu em Ma afa l dat  laM ry m („Ksi ga narodzin Maryi”) stanowi 
przeróbk  s ynnej Protoewangelii Jakuba i opisuje okoliczno ci pocz cia i na-
rodzenia oraz ycia Maryi przed Zwiastowaniem38. Ksi ga znana jako Nagara 
M ry m („Mowa Maryi”) po wi cona jest wydarzeniom towarzysz cym ucieczce 

wi tej Rodziny do Egiptu. Tekst ten nie zosta  dotychczas wydany39. 
Spo ród innych dzie  proz  zdecydowanie najwi ksze znaczenie odgrywa ob-

szerna kompilacja zatytu owana Ta’amm ra M ry m („Cuda Maryi”). Zbiór ten 
zosta  przet umaczony z inicjatywy cesarza Zar‘a Y ‘qoba w latach 1411–1468 
z j zyka arabskiego. Zawiera on opowie ci o cudach dokonanych przez Maryj  
b d  dzi ki jej wstawiennictwu. R kopisy sk adaj  si  standardowo z trzydziestu 
trzech opowie ci. Szacunek dla tej ksi gi by  tak wielki, e jej odczytywanie zo-
sta o w czone do etiopskiej liturgii40. 

Oprócz powy szych tekstów nale cych do cis ego kanonu Etiopskiego Ko-
cio a Ortodoksyjnego, Maryja pojawia si  tak e w tekstach o charakterze ma-

gicznym, na przyk ad na niewielkich zwojach, których noszenie ma chroni  przed 
z ym urokiem b d  leczy  dolegliwo ci. Teksty te mo na uzna  za literatur  bar-
dziej ludow  i zawieraj c  tre ci nieobecne w oÞ cjalnym nauczaniu Ko cio a. Po-
jawiaj  si  w nich takie motywy jak na przyk ad poznanie przez Maryj  tajemnych 
imion Jezusa i wyjawienie ich41.

37  PnP 4, 3.
38  Wydanie tekstu zob. M. Chaîne, Apocrypha de Beata Maria Virgine, Louvain 1955.
39  W kolekcjach europejskich r kopisy tego dzie a znajduj  si  mi dzy innymi w Bibliotece 

Narodowej Pary u (BN Abb. 102) czy British Library (BL Orient 602). aden nie jest starszy ni  
XVIII wiek.  

40  A. Ferenc, Writing and literature in Classical Ethiopic (Giiz), w: Literatures in African languag-
es, red. Bogumi  Andrzejewski, Stanis aw Pi aszewicz, Witold Tyloch, Warszawa-Cambridge 1985.

41  C. Conti Rossini, Note per la storia litteraria abissina, „Rendiconti della Reale Accademia 
dei Lincei. Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche” 5, 8 (1899), s. 263–264.
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Inspiracje maryjne w sztuce etiopskiej

Przedstawienia Þ guralne w sztuce etiopskiej znajdujemy na takich no nikach 
jak: malowid a w ko cio ach, iluminacje pergaminowych r kopisów, drewniane 
ikony, inskrypcje na metalowych krzy ach procesyjnych. 

Najstarszym znanym etiopskim przedstawieniem Maryi w sztuce etiopskiej jest 
datowany na XIV wiek wizerunek na manbara t bot42 przedstawiaj cy Maryj  
z Dzieci tkiem. Podobnie datowane jest – nie maj ce adnej analogii w Etiopii 
– malowid o z ko cio a Gännätä Maryam przedstawiaj ce Maryj  jako dziecko 
siedz ce na kolanach wi tej Anny43.

Iluminacje w r kopisach s  zapewne dziedzin , w której sztuka etiopska zna-
laz a swój najpe niejszy wyraz. Do naszych czasów zachowa y si  jedynie bardzo 
nieliczne r kopisy starsze ni  XIII wiek. Znakomitym przyk adem wczesnego ilu-
minowanego r kopisu etiopskiego jest ewangeliarz nale cy do mnicha imieniem 
’Iyasus Mo’a44. By  on przeorem jednego z najwa niejszych etiopskich klasztorów 
– Dabra ayq ’ s if nos. W zawartym w nim cyklu ikonograÞ cznym znajduje 
si  pi  przedstawie  maryjnych. Obok scen pochodz cych z Ewangelii (zwiasto-
wanie – f. 17v, narodziny Jezusa – f. 18r), wyst puj  równie  trzy sceny o gene-
zie apokryÞ cznej – prezentacja w wi tyni (f. 15r), ucieczka wi tej Rodziny do 
Egiptu (f. 19r) i tak zwana próba gorzkiej wody (f. 17v). Szczególnie interesuj ce 
jest to ostatnie przedstawienie, niezwykle rzadkie zarówno w sztuce etiopskiej jak 
wczesnochrze cija skiej45, maj ce swoj  genez  w Protoewangelii Jakuba46.

Rozpowszechnienie przedstawie  Maryi w sztuce by o efektem dzia alno ci 
Zar‘a Y ‘qoba, pod którego patronatem powsta y liczne ikony maryjne. Sam ce-
sarz nosi  ikon  Maryi na piersi, aby chroni  si  przed z  magi . W spo ecze -
stwie, w którym umiej tno  czytania ograniczona by a do w skiej elity ko ciel-
nej, obrazy pe ni y zasadnicz  rol  w popularyzacji kultu maryjnego47.

Artyst , którzy z inicjatywy cesarza tworzy  wizerunki maryjne by  F re 
yon, jeden z dos ownie kilku dawnych etiopskich artystów znanych z imienia 

42  Dos ownie “tron na t bot”. Jest to kamienny postument, na którym t bot spoczywa w sank-
tuarium.

43  S. Chojnacki, Notes on a lesser-known Marian iconography in 13th and 14th Century Ethio-
pian painting, „Aethiopica” 5 (2002), s. 43–46.

44  R kopis datowany jest na rok 1280/1281. Rozbie no  dat wynika ze sposobu przeliczania 
kalendarza etiopskiego na gregoria ski. 

45  Na jego temat zob.: E. Jastrz bowska, Bild und Wort: das Marienleben und die Kindheit 
Jesu in der christlichen Kunst vom 4. bis 8. Jh. und ihre apokryphen Quellen, Warszawa 1992, s. 49, 
94–95, 144. Próbie gorzkiej wody mia y by  wed ug prawa Starego Testamentu (por. Lb 5, 11–31) 
kobiety, które pope ni y cudzo óstwo. Wed ug Protoewangelii Jakuba próbie tej zosta a poddana tak-
e Maryja, oczywi cie wychodz c z niej zwyci sko. 

46  Por. Apokryfy Nowego Testamentu. T. 1, Ewangelie apokryÞ czne, pod red. M. Starowiey-
skiego, Lublin 1980, s. 197–198.

47  S. Kaplan, Seeing is believing. The power of visual culture in the religious world of A e 
Zär‘a Ya‘eqob of Ethiopia (1434–1468), “Journal of Religion in Africa” 32, 4 (2002), s. 413–415.
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(sztuka etiopska, podobnie jak europejska sztuka redniowieczna, by a z zasady 
anonimowa).Tworzone przez niego dyptyki i tryptyki zestawiaj  wizerunek Maryi 
z wizerunkami Aposto ów. Podobnie jak dawniejsze malarstwo etiopskie czerpi  
one ze wzorów bizantyjskich. Zdradzaj  jednak tak e innowacyjne inspiracje ma-
larstwem ß orenckim oraz ikonami italo-krete skimi48. 

Oprócz przedstawie  pojedynczych znamy równie  ze sztuki etiopskiej obszer-
ne cykle ikonograÞ czne po wi cone Maryi. Powstawa y one od XVII wieku jako 
ilustracje do wspomnianych powy ej dzie  takich jak Ta’amm ra M ry m czy Na-
gara M ry m49. 

Codzienna pobo no  maryjna etiopskich chrze cijan

W 1980 Abraha François – katolicki arcybiskup Asmary50 i uczestnik Soboru 
Watyka skiego II – opublikowa  artyku , w którym podj  si  opisania psychologii 
codziennej pobo no ci etiopskich chrze cijan51. Pisz c o kulcie maryjnym, zwró-
ci  uwag  na dwie rzeczy. Po pierwsze, wed ug niego Chrystusa postrzegaj  Etiop-
czycy tak jak cesarza, dlatego te  posta  Maryi przywodzi im na my l skojarzenia 
z matkami cesarzy. Rzeczywi cie, w dziejach Etiopii znajdujemy przyk ady królew-
skich ma onek, które w okresie ma oletnio ci synów-cesarzy aktywnie anga uj  
si  w sprawy pa stwa52. Podobnie te  Maryja, cho  podporz dkowana Synowi, ma 
jednak realn  mo liwo  wp ywania na ycie wiernych. Po drugie, zdaniem autora, 
m czy ni etiopscy kieruj  si  w yciu etosem wojownika, dlatego te  nie okazuj  
lito ci czy wspó czucia. Etiopczycy we wszelkich rozterkach uciekaj  si  zatem do 
Maryi, która jako kobieta kojarzona jest z okazywaniem mi osierdzia. 

Cze  oddawana Maryi znajduje odzwierciedlenie w codziennym j zyku. W ni-
niejszym artykule ograniczono si  jedynie do przyk adów z j zyka amharskiego. 
J zyk ten jest wskazywany przez oko o 17 milionów obywateli jako rodzimy. Czy-
ni go to jednym z dwóch najwi kszych pod wzgl dem liczby u ytkowników j zy-
ków Etiopii. Co równie  istotne, jego u ytkownicy s  w zdecydowanej wi kszo ci 
ortodoksyjnymi chrze cijanami.  

Podczas porodu, zw aszcza w regionach mniej rozwini tych, gdzie dost p do 
nowoczesnej medycyny jest utrudniony, kobiety siedz  wokó  rodz cej powtarza-
j c imi  Dziewicy. Kiedy go cie odwiedzaj  kobiet  w po ogu, witaj  j  s owami 

48  M. Heldman, The Marian icons of the painter Fr  Seyon. A study in Þ fteenth-century Ethio-
pian art, patronage and spirituality, Wiesbaden 1994.

49  G. Annequin, L’illustration des Ta’amra Maryam de 1630 à 1730. Quelques remarques sur le 
premier style de Gondar, “Annales d’Éthiopie” 9 (1972).

50  Asmara obecnie jest stolic  Erytrei, wówczas by a jeszcze miastem w Etiopii.
51  Abraha François, Psicologia religiosa del cristiano etiopico, “Quaderni di Studi Etiopici: 

1 (1980), s. 17–22.
52  H. Rubinkowska, Kobiety w elitach w adzy Cesarstwa Etiopskiego, „Afryka” 28 (2008), 

s. 60–80.
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’ nkwan Maryam marrä š „jak dobrze, e Maryja zlitowa a si  nad Tob ”, wyra-
aj c tym samym gratulacje, e trudny czas porodu dobieg  ko ca. Na po egnanie 
ycz  jej: Maryam bäš ll m taw aš „niech Maryja sprawi, by  wysz a ozdobio-

n ”53. W wielu wyra eniach Maryja jawi si  jako wspomo ycielka wspieraj ca 
wiernych w ich codziennych trudno ciach. Osobie, która usilnie czego  poszukuje, 
mo na yczy  Maryam t ftaw „oby Maryja to rozwi za a”, za  gdy dziecko po-
tknie si  i upadnie, czym pr dzej nale y powiedzie  Maryam tanä ß ätallä  „oby 
Maryja rozpostar a dla niego [co  mi kkiego]”54.

Obok literatury maryjnej wzmiankowanej ju  powy ej, spisanej w liturgicznym 
j zyku gyyz, a wi c dost pnej niemal wy cznie m czyznom (którzy odbierali 
edukacj  religijn ), istniej  w Etiopii liczne popularne pie ni w j zyku amharskim 
wykonywane przez kobiety z okazji którego  z trzydziestu trzech wi t maryjnych 
czy liturgicznego wspomnienia archanio a Gabriela. Pie ni te opiewaj  Maryj  
jako opiekunk  kobiet, idea  cnót oraz akcentuj  jej rol  w zbawieniu ludzko ci55. 

W ród chrze cijan w Etiopii bardzo powszechne jest równie  nadawanie imion 
zawieraj cych element maryjny56. Cz sto spotykane imiona to np. gge Maryam 
„kwiat Maryi”, Säblä D ng l „plon Dziewicy”, Gäbrä Maryam „s uga Maryi” czy 
Haylä Maryam „pot ga Maryi”57. Tego rodzaju imiona u ywane s  cz ciej, ale 
nie wy cznie, przez kobiety, które – jak to cz sto bywa w wielu kulturach – nosz  
imiona kojarz ce si  z pi knem, agodno ci  czy p odno ci 58. Oczywi cie przeja-
wia si  w tym równie  szczególna wi  cz ca wszystkie chrze cija skie kobiety 
z Maryj .

Zako czenie

Maryjny kult pe ni bardzo istotn  rol  w yciu etiopskich chrze cijan. Wiele 
z jego przejawów jest dobrze znanych z tradycji katolickiej czy prawos awnej, 
nale y bowiem do wspólnego dziedzictwa chrze cija stwa. Charakterystyczne dla 
Etiopii jest natomiast: interpretowanie Maryi w kontek cie Starego Testamentu59, 

53  Baye Yimam, The pragmatics of greetings, felicitation and condolence expressions in four 
Ethiopian languages, “African Languages and Cultures” 10, 2 (1997), s. 119–120.

54  T. L. Kane, Amharic-English dictionary. Vol. 1, Wiesbaden 1990, s. 192.
55  C. Marcus, In praise of women: the veneration of the Virgin Mary in the Ethiopian Orthodox 

Church, “Journal of Ethiopian Studies” 35, 1 (2002), s. 9–23.
56  W Etiopii (podobnie jak np. na Islandii) zamiast nazwiska u ywa si  imienia ojca.
57  Zakrawa  mo e na ponur  ironi , i  to ostatnie nosi  w charakterze patronimicum krwawy 

komunistyczny dyktator Etiopii z lat 1974–1991 Mäng stu Haylä Maryam. 
58  K. Ko akowska, Nie imi  czyni cz owieka? Etiopskie nazwy w asne w procesie identyÞ kacji 

pozycji spo eczno-kulturowej, w: Role spo eczne p ci w Afryce Subsaharyjskiej, pod red. Laury y-
kowskiej, Warszawa 2012, s. 23.

59  We wspomnianym w artykule oÞ cjum W dd se M ry m znajduj  si  porównania Maryi mi -
dzy innymi do: Jerozolimy, krzewu gorej cego, laski Aarona, przybytku wi tyni. Sk din d inter-
pretacja, zgodnie z któr  Maria symbolizuje Stare Przymierze, jest nieobca równie  tradycji aci -
skiej. Por. E. Adamiak, Mariologia, Pozna  2003, s. 41.
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uto samienie jej z Ark  Przymierza oraz w czenie elementów jej kultu do ide-
ologii w adzy cesarskiej. W postaci Maryi spotyka si  w tradycji etiopskiej Stare 
i Nowe Przymierze, ponadczasowe sacrum i profanum codziennego ycia i poli-
tycznej w adzy. Wszystko to czyni z etiopskiego kultu maryjnego zjawisko wyj t-
kowe i fascynuj ce.

Dr Marcin Krawczuk – adiunkt w Katedrze J zy-
ków i Kultur Afryki Uniwersytetu Warszawskiego. 
Zainteresowania badawcze: Þ lologia etiopska, Etiop-
ski Ko ció  Ortodoksyjny.
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