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 3. Pismo etiopskie  
  

Ciekawostki … 

 

Najważniejsze języki Etiopii: AMHARSKI, OROMO, TIGRINIA, SOMALI, GURAGIE, Sidamo, 
Uelajta. 
     W przypadku Etiopii nie można utożsamiać liczby przedstawicieli danej grupy etnicznej             
z liczbą użytkowników języka tej grupy. Przykładowo, Amharów jest mniej niż osób 
mówiących po amharsku, bo wielu Etiopczyków przyswoiło sobie amharski jako drugi język.    
Z kolei Felasza w ogóle nie mają swojego języka – mówią po amharsku, a także w tigrinia        
i w ageu. Oczywiście, ważnym językiem dla etiopskiej kultury i historii jest język  gyyz. Nie 
został  on jednak wspomniany w spisie ludności, gdyż jest to język martwy. Do XIX wieku był 
jeszcze używany w literaturze, w dzisiejszych czasach zaś pozostaje językiem liturgii Kościoła 
Etiopskiego. W Etiopii używa się również arabskiego, a także niektórych języków 
europejskich, przede wszystkim angielskiego, francuskiego i włoskiego. 
    Amharski to urzędowy język Etiopczyków. Język z kraju, który jest dla Rastafarian Ziemią 
Obiecaną,  a panujący do 1974 cesarze wywodzili swoje pochodzenie od pierwszego władcy 
kraju, Menelika I (ok. 1000 p.n.e.), którego rodzicami mieli być bohaterowie biblijni: król 
Salomon i królowa Saby. 
 
Etiopskie pismo  wywodzi  się ze spółgłoskowego pisma południowoarabskiego, sylabiczne, 
zaświadczone już w połowie IV w. n.e. Zaadaptowane do systemu fonologicznego języka 
etiopskiego klasycznego (gyyz) - m.in. dodano znaki diakrytyczne, wyróżniając w ten sposób 

http://portalwiedzy.onet.pl/54871,,,,gyyz,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/31836,,,,znaki_diakrytyczne,haslo.html


2 
 

samogłoski (metodę przejęto z języka greckiego). Po tym zabiegu w skład pisma wchodziły 
202 znaki. Po kolejnych zmianach, m.in. dodaniu znaków dla spółgłosek spalatalizowanych, 
pismo etiopskie od XIV w. zapisywany jest język amharski, a od początku XX w. język tigrinia         
i tigre. 

Pismo etiopskie można określić jako alfabet sylabowy, przy czym liczba znaków 
nie musi się pokrywać z liczbą sylab z powodu dwuznaczności w wymowie 
znaków tzw. szóstego rzędu. 

   

 

 

ሳ ይ ማ ሩ  ማ ን በ ብ ፤  ሳ ይ በ ሉ  መጥ ገ ብ ።   

 Sajmarumanbeb; sajbellu met'geb 

 

Tłumaczenie:  

 

Czytanie bez nauki jest jak sytość bez jedzenia. 

 

Wyjaśnienie: 

Jeśli chcemy coś osiągnąć, czegoś się nauczyć, musimy 

w to włożyć jakiś wysiłek. 

 

 

http://portalwiedzy.onet.pl/42281,,,,amharski_jezyk,haslo.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pismo_alfabetyczno-sylabiczne
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Etiopskie imiona 

     Nadawanie dzieciom imion o konkretnym znaczeniu może się niektórym wydawać czymś 
osobliwym, ale taki zwyczaj był powszechny już w starożytności. Setki tego rodzaju imion 
zawiera Pismo Święte. 

    Etiopczycy nie mają imienia i nazwiska w takim sensie jak my to rozumiemy,                             
ale rozpoznawani są przez imię i imię ojca. Osoby znaczne i szanowane mają nadawane 
przydomki i pod takimi imionami są znane.  

     Sposób nadawania imion to kolejna cecha charakterystyczna etiopskiej kultury. Przede 

wszystkim, nie istnieją nazwiska. Po urodzeniu dziecku nadaje się imię, do którego dołącza się 

drugie, będące pierwszym imieniem jego ojca. Np. Kebbede Tesfa jest synem mężczyzny          

o imieniu Tesfa, a ojcem Almaz Lemma jest np. pan Lemma Hajlu, dziadkiem zaś – Hajlu 

Debbebe, pradziadkiem – Debbebe Mengystu, itd. Poza tym, wszystkie etiopskie imiona coś 

znaczą i wybierane są ze względu na okoliczności, w których się dana osoba urodziła, albo          

na znaczenie, jakie jej narodziny mają dla rodziców. Jeśli jakieś małżeństwo straciło któreś            

z dzieci, kolejne, jakie im się urodzi, nazwą prawdopodobnie Aszenafi, czyli Zwycięzca – jego 

narodziny są bowiem symbolicznym zwycięstwem życia nad śmiercią. Jeśli dziewczynka rodzi 

się w piękny, pogodny dzień, możliwe, że otrzyma imię Tsehaj, czyli Słońce. Imię Almaz 

znaczy Diament – dziewczynka jest dla rodziców prawdziwym skarbem. Tełłabecz – Ona Jest 

Piękna. Tesfa to imię męskie oznaczające Nadzieja. Imię obrane przez ostatniego cesarza 

Etiopii, Hajle Syllasje I, oznacza Siła Trójcy. Ciekawe jest także znaczenie imion pisarza 

Haddisa Alemajjehu, twórcy jednej z najpopularniejszych etiopskich powieści, Fyk'yr yske 

mek'abyr (Miłość aż po grób). Zdarzają się również imiona powszechne w kulturze 

chrześcijańskiej na całym świecie: Gijorgis to Jerzy, Johannys to Jan, Mikael – Michał. 

 

Każdy stara się napisać swoje imię… po AMHARSKU 

http://abisynia.popiel.org/index.php?show=44
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ቀ ስ  በ ቀ ስ  እ ን ቁ ላ ል  በ እ ግ ር  ይ ሄ ዳ ል ።   

K'es bek'es ynk'ulal beygyr jihiedal 

Tłumaczenie: Powoli, powoli, a nawet jajko zacznie chodzić. 

 

Wyjaśnienie: Trzeba umieć czekać i być cierpliwym;  

przysłowie to słusznie znalazło się w podręczniku do nauki języka 

amharskiego Davida Appleyarda  

– nauka amharskiego faktycznie wymaga cierpliwośći... 

 

    

Mnie się udało! 
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 Nam także  

 

My jeszcze piszemy, to wymaga precyzji… 
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Nam też się uda… 
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Adrian L E M A 

Mój tato był w tym dobry! 
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Ładnie? 
 

 

A teraz zrobimy wystawę… 
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Staram się, żeby było ładnie! 
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Sajmarumanbeb; sajbellu met'geb 

 
Tłumaczenie: Czytanie bez nauki jest jak sytość bez jedzenia. 

Wyjaśnienie: Jeśli chcemy coś osiągnąć, czegoś się nauczyć, musimy w to włożyć 
 jakiś wysiłek. 
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Warto było! 

 

Na naszych zajęciach 

 nie ma rzeczy nie do zrobienia  
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Kto tak pięknie dziś pracował? 

 

Julia…  
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Karolina…  

 

Natalia…  
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Weronika… 

 

Magdalena…  
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Natalka…  

 

Pani Milena  
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I Pani Małgosia 

 

Wszyscy ciężko pracowaliśmy,  

ale warto było!! 
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A może chcesz do nas dołączyć?  

 

SUPER !!  – TO  nasz adres:  

małaakademia.cogito@gmail.com 
Źródła tekstów: 

http://abisynia.popiel.org 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pismo_etiopskie 

http://portalwiedzy.onet.pl/92489,,,,etiopskie_pismo,haslo.html 

mailto:małaakademia.cogito@gmail.com
http://abisynia.popiel.org/index.php?show=20
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pismo_etiopskie
http://portalwiedzy.onet.pl/92489,,,,etiopskie_pismo,haslo.html

