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N ě c o  z  E t i o p i e

Etiopie. Země se starou kulturou na rozhraní mezi černou a bílou 
Afrikou. Prý odtud pocházela bájná královna ze Sáby, jejíž syn 
Menelik ukradl svému otci, králi Šalamounovi, Archu úmluvy. 
Jsou tam hory, dobré podnebí a dosud poměrně málo turistů.

Jako jedna z mála afrických zemí se Etiopie dokázala ubránit 
cizím kolonizátorům.

Chtěla jsem se vrátit do Afriky, na obtížný kontinent zachváce-
ný divokou globalizací, touhou konzumovat, kontinent všemožně 
zbídačený. Odkud se do Evropy valí hrozba davů neznámých emi-
grantů. A zároveň je to kontinent plný příslibů do budoucnosti. 
Možná že právě v Africe se zrodí cosi objevného, nová energie pro 
náš unavený svět. Vždyť pramáti nás všech Lucy se napřímila 
a vykročila vstříc budoucnosti právě v Etiopii.

ADDIS ABEBA – NOVÝ KVĚT

Ti, kteří sem z venkova spěchali s vidinou nového života, věřili, 
že ulice města jsou dlážděny zlatem.

Addis Abeba, založená v 19. století osvíceným králem Meneli
kem II., je s pěti miliony obyvatel čtvrté největší město v Africe, 
město známé diplomatům, státníkům, novinářům, tlumočníkům 
mezinárodních konferencí, chlouba císaře Haileho Selassieho, 
město, kde většina ulic v centru jde buď ostře do kopce, nebo 
z kopce.
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Věděla jsem, že se určitě chci podívat do Etnologického muzea, 
kde odpočívá Lucy, podle kostry první bytost, která začala před 
3,2 miliony let chodit po dvou. Také jsem si tu chtěla udělat si 
představu o etiopské podobě křesťanství.

Přistáli jsme v noci, mám strach. Pochybuji o letištním vízu 
i o dopravě do hostelu. Poslední dobou stále jen pochybuji. Zato 
Jiří, který mě na této cestě opět doprovází, je přesvědčen, že vše 
dopadne dobře jako obvykle.

Zatím má pravdu, vízum jsme dostali, zavazadla dorazila, 
z letiště jsme venku. Ale je noc, nikdo na nás nečeká, jen cizí, 
neuchopitelný svět.

„Prosím,“ oslovím taxikáře, „mohl byste zavolat na toto číslo?“
Ochotně to učiní a odpověď je okamžitá: „Výborně, už jste 

tady, parkuji o kousek dál!“
Náš domácí Abe je příjemný vysoký pohledný muž, vypadá 

mladistvě a mluví perfektní angličtinou. Uháníme nějakým sta
veništěm, kolem se míhají neony, a najednou tma, podivné uličky, 
plechová zeď, a jsme u cíle. Dvorek, vchod do pokojíčků, blikající 
žárovka, je zima a navzdory složitému ohřívači teplá voda ne teče, 
studená jen slabě, tady si vlasy neumyju. Ach, kde zůstal můj dra
hý domov!

Ale noc končí, vychází slunce. Jsme v Etiopii.

Addis Abeba. Doprava
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PRVNÍ DEN

V Addis Abebě se mluví a píše amharštinou, mají zvláštní zdob
né písmo. Platit můžeme dolary nebo místní měnou birr. Abe 
chce dolary, dává dobrý kurz, ale na hovory právě teď nemá čas, 
někam spěchá. Hospodu prý máme hned naproti a autobus staví 
na křižovatce vlevo.

„Potřebujete průvodce, sim kartu, dopravu?“ Menší chlapík 
si chce vydělat, ano, telefonovat potřebujeme! Navzdory chaosu 
v místním telefonickém systému získáváme s jeho pomocí kartu 
v hodnotě 30 korun na měsíc neomezeného etiopského volání. 
Smartphone tady kromě nás mají všichni, opravdu všichni, takže 
asi sotva budeme hledat nějaký veřejný internet.

Jak se domluvit, když ne anglicky? Voda se řekne „wóhá“, dě
kuji „amasagnala“, prosím „takankak“. V autobusu musíme říci 

„Arat Kilo“, což je náměstí v centru.
Průvodčí jednoho minibusu křičí „Arat Kilo!“, už v něm sedí

me, všechno jde výborně!
Zpočátku to vypadá, že bydlíme v chudší lidové čtvrti, částeč

ně snad ano, ale náhle se na rohu zjeví bělostný obchodní dům 
s tak luxusním západním zbožím, že to víc ani nejde. Nechápu, 
ničemu nerozumím.

Ulice je plná mladíků, vypadají všichni stejně. Velmi tencí, 
nasoukaní do úzkých, na kolenou rozpáraných džínů, trička s ně
jakým logem a ty nejfantasknější účesy, jaké jen z jejich hustě 

Addis Abeba. Četba

Na ulici Addis Abeba
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spečených vlasů lze vytvořit – třeba sestříhané do tvaru krychle. 
Ulice je rozkopaná, hromady písku, tvárnic, všude se staví, nej
lépe do velké výšky, což nezabrání předsunutým výkladům, levná 
móda, boty, mužské ovšem, špičaté lakýrky, kopie značkových 
tenisek a ty frajerské kalhoty s vycpanými předními kapsami, 
nastražené, jako by chtěly někoho kopnout. Pak se scenérie mění 
na potravinový trh, a konečně se zjevují ženy, spíš ženičky s ranci 
na zádech, cudné ve velkých bílých závojích, na hrdle křížek. Tu 
se nese načesaná krasavice, celá obepnutá, nazdobená a pyšná, 
kdoví kam spěchá.

Střídají se lidové čtvrti (pokud jimi protéká říčka, jsou do
plněné políčky), malé i větší trhy a pak zase předlouhé prázdné 
a široké třídy. Kruhové objezdy jsou někde obestavěné oblud
nými administrativními budovami (v Addis Abebě sídlí Orga
nizace africké jednoty i Hospodářská komise OSN pro Afriku), 
jinde z nicoty vyčnívají luxusní hotely, paláce mocných obklo
pené parky tak nepřístupnými, že se chodec k mřížím nesmí 
ani přiblížit.

Addis Abeba je podobně jako jiná africká města nesourodá, 
bez opravdového středu. Také vznikla teprve nedávno a z vlád
cova rozhodnutí.

Arat Kilo, náměstí a kruhový objezd s oslavným pomníkem 
uprostřed, je výchozím bodem do univerzitních čtvrtí. Restau
race a kavárny, stejné jako v Itálii nebo Francii, slouží převážně 
africké smetánce. Bílí turisté do Etiopie zatím povětšinou cestují 

Staví se Addis Abeba
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ve skupinách, přemisťují se turistickými autobusy a stravují se 
v hotelech.

Zapadli jsme do pouliční kafeterie. Lavice i stolky jsou ulité 
z betonu, ale plachta dává stín, je tu ticho a klid. Kávový obřad 
probíhá na podestýlce z čerstvě posekané trávy, kavárnice sedí 
na nízké židličce. Zelená zrnka je nejprve nutné upražit, potom 
roztlouci v hmoždíři a na dřevěném uhlí povařit v keramické 
konvičce s dlouhým hrdlem. Když je hotovo, nalévá kávu do ka
líšku a host za nepatrnou cenu získá několik hltů silné, sladké 
a velmi dobré kávy, je to jiná chuť, než jakou známe. V kavárně 
je plno a neustálý pohyb, lidé přicházejí, odcházejí, sedí a tla
chají. Tři velmi hezké ženy, moderní bundička, útlá šíje, pas, 
předlouhé nohy – černé gazely. Někteří muži sedí velmi dlouho, 
proč nejsou v práci? Ale práce prý chybí, dokonce i ta podřadná 
a špatně placená. Do téhle kavárny se vracíme často. Jednou si 
Jiří jako obvykle položí batůžek s doklady a kreditkou k noze, tu 
přiběhne kluk, batůžek popadne a už je pryč. Jiří vystřelí, ale to 
už přicházejí dva udýchaní mládenci i s batůžkem.

„Ach, děkujeme, děkujeme, tady máte sto birrů!“ (Je to asi 
osmdesát korun, ale na zdejší poměry hodně peněz.) Až později 
nás napadlo, jestli to není trik – jeden popadne tašku, druhý ji 
vrátí.

Z Arat Kilo se nám podaří chytnout minibus z kopce k tak
zvanému stadionu. Opravdový stadion to není, jen kus poschoďo
vitého svahu ohraničený zdí, nahoře stojí stará dřevěná budova 

Addis Abeba. Univerzita

Addis Abeba. Šaty na neděli
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městského muzea. Ale výrostci zde večer budou běhat kolem do
kola jako na opravdovém sportovišti.

MENELIK A NOVÁ METROPOLE

Fotografie staré Addis Abeby připomínají výjevy z Divokého zápa
du. Zapřažený kůň, vozík, černý farmář v klobouku, dům z prken, 
což je pokrok, protože původně zde vyrostlo jen pár stanových 
přístřešků.

Addis Abebu založil Menelik II. (1844–1913), potomek Mene
lika I., syna Šalamounova a královny ze Sáby, který vládl před dvě
ma tisíci let. S nástupem na trůn se Menelik I. poněkud opozdil. 
Ve věku dvanácti let byl unesen a téměř deset let vězněn císařem 
Téwodrosem. Z vysokohorské pevnosti se mladému vězni nako
nec podařilo uprchnout, vrátil se domů a převzal moc v dědičném 
horském království Šewa ve středu Etiopie. Co k Téwodrosovi cítil, 
nevíme, z vězení však vyšel nezlomen, a když císař roku 1868 ze
mřel, rozhodl se Menelik nastoupit na jeho místo. Spojil se s Evro
pany, nakoupil moderní zbraně a bojoval. Útočil na okolní vládce, 
dobýval nová území a Etiopii se mu skutečně podařilo sjednotit. 
Po dohodě s místní šlechtou se roku 1889 císařem opravdu stal.

Ale spokojen nebyl. Jeho Etiopie měla být ještě větší a mocněj
ší než ta bývalá Téwodrosova. Proti sousedům bojoval dál a v roz
šiřování říše ustal jen během první etiopskoitalské války.

Stadio Addis Abeba
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