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Punktem wyjściowym naukowego badania Biblii jest filologia biblijna, tj. studium języ-

ków biblijnych. Filologia ta zajmuje się badaniem języka i literatury kręgu cywilizacyjnego 

związanego z Pismem Świętym. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego 

wyjaśnienie. Tekstu oryginalnego nie jest w pełni zastąpić żaden przekład, ponadto każde 

tłumaczenie stanowi w swej istocie wstępną interpretację tekstu wychodzącego spod pióra 

autora inspirowanego przez Boga
1
. Stąd też w biblistyce fundamentalną kwestię stanowi zna-

jomość języków biblijnych: hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Pomocna bywa również 

znajomość języków pokrewnych kulturowo (np. syryjski, arabski, akadyjski, ugarycki).  

 

1. Języki Starego Testamentu 

1.1. Język hebrajski 

Język hebrajski należy do grupy języków semickich północno-zachodnich. Nazwa „semic-

ki” nawiązuje do języka grupy ludów wywodzących się od Sema, syna Noego (zob. Rdz 

10,21-31). Kryteria językowe i geograficzne dzielę języki semickie na dwie grupy:  

 wschodnie (Mezopotamia); 

 zachodnie:  

 północno-zachodnie (Syria, Palestyna)
2
; 

 południowo-zachodnie (Arabia, Etiopia). 

Pierwsze świadectwa grupy języków północno-zachodnich, do których zalicza się hebraj-

ski, datuje się na drugie tysiąclecie p.n.e. (języki: ugarycki, amorycki, kananejski). W pierw-

szym tysiącleciu p.n.e. w obszarze Syrii i Palestyny funkcjonują języki: fenicki, punicki, he-

brajski, moabicki, edomicki, amonicki i aramejski (w różnych formach). Języki hebrajski, 

fenicki, punicki, moabicki, edomicki i amonicki stanowią warianty regionalne jednego języka.  

Alfabet hebrajski jest nazywany niekiedy alfabetem fenickim lub paleohebrajskim (alfabet 

starokananejski), a jego najstarsze świadectwa pochodzą z końca drugiego tysiąclecia p.n.e. 

Po 539 r. p.n.e. (koniec okresu niewoli babilońskiej) starożytny alfabet starokananejski był 
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 Natchnienie, inspiracja omówione zostaną w ramach wstępu do Starego Testamentu.  

2
 Inaczej L. Stachowiak, który określa tą grupę językami północno-wschodnimi. Zob. Tenże, Biblijne języki, 

[w:] Encyklopedia katolicka, t. II, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1976, kol. 477. 
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stopniowo zastępowany pismem kwadratowym (aramejskim), aby ok. II w. p.n.e. całkowicie 

wyprzeć starosemicki system kodowania
3
. Pismo to funkcjonuje w współczesnych krytycz-

nych wydaniach tekstu Starego Testamentu (np. Biblia Hebraica Stuttgartensia, red. R. Kittel, 

Stuttgart 
5
1997). Alfabet hebrajski, stosowany w zachowanych tekstach Starego Testamentu, 

składa się z 22 liter oznaczających spółgłoski (wszystkie spółgłoski posiadają także wartość 

numeryczną). Pismo hebrajskie jest więc pismem spółgłoskowym, które zapisuje się od pra-

wej do lewej strony. Poniżej przykładowy werset Iz 1,1: 

 

~Ølvwryw hdwhy-l[ hzx rva #wma-!b why[vy !wzx 

`hdwhy yklm whyqzxy zxa ~twy whyz[ ymyb 

 

Dla utrwalenia tradycji fonetycznej, w VI – VII w. n.e. żydowscy uczeni, zwani masoreta-

mi, opatrzyli tekst spółgłoskowy znakami, oznaczającymi samogłoski i znakami diakrytycz-

nymi. Poniżej fragment tekstu masoreckiego Iz 1,1: 

 

~Øil'_v'WrywI hd"ÞWhy>-l[; hz"ëx' rv<åa] #Amêa'-!b, Why"å[.v;(y> ‘!Azx 
`hd"(Why> ykeîl.m; WhY"ßqiz>xiy> zx'îa' ~t'²Ay WhY"ôZI[u yme’yBi 

 

Zdecydowana większość tekstu Starego Testamentu (kanon palestyński) została zapisana 

językiem hebrajskim. Wyjątki stanowią fragmenty Księgi Daniela i Księgi Ezdrasza.  

1.2. Język aramejski 

Już najstarsze księgi spisane w języku hebrajskim wykazują pewne pośrednie wpływy 

aramejskie (Rdz 31,47 – nazwa kopca, który przez Jakuba został nazwany hebrajskim słowem  

d[lg – galed, natomiast jego teść nadaje mu tożsamą nazwę zapisaną w języku aramejskim:  

atwdhf rgy > – jegar sahaduta). Wpływy te były na pewno silniejsze w północnej Palestynie, 

ze względu na styczność ze szczepami aramejskojęzycznymi. W epoce monarchii (od XI w. 

p.n.e.) ekspansja języka aramejskiego przybrała na sile, a ok. VI w. p.n.e. stał się językiem 

oficjalnym wielu państw bliskiego wschodu, stosowanym w dyplomacji i administracji babi-

lońskiej i perskiej. Ta pozycja aramejskiego tłumaczy w znacznym stopniu jego obecność w 

literaturze starotestamentalnej, tworzonej w okresie dominacji państw Babilonii i Medo-

Persji. Język aramejski rozwijał się do połowy VII w., do okresu inwazji arabskiej. Był języ-

kiem powszechnie stosowanym w Palestynie czasów Jezusa, o czym świadczą liczne arame-

izmy zawarte w Ewangeliach (abba – Abba; Effaqa – Effata; taliqa koum – talita kum; elwi 

elwi lema sabacqani – eloi, eloi lema sabahtani).  
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 Wyjątek stanowią niektóre fragmenty Starego Testamentu zachowane w literaturze qumrańskiej.  
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Aramejska warstwa Starego Testamentu obejmuje fragmenty Dn 2,4 – 7,8 oraz dekrety 

królów perskich, zawarte w Ezd 4,8 – 6,11 i 7,11-26. Aramejszczyzna biblijna wykazuje ce-

chy zbliżone do kancelaryjnego języka aramejskiego epoki Achemenidów w Persji (550 – 330 

p.n.e.). W tym okresie umiejscawia się także powstanie wymienionych ksiąg. Poniżej przy-

kładowy tekst Dn 2,4 w wersji masoreckiej:   

 

rm:ïa/ yyIëx/ !ymiäl.['l. ‘aK'l.m; tymi_r"a] %l,M,Þl; ~yDI²f.K;h; WrôB.d:y>w:)   
`aWE)x;n> ar"îv.piW Î%d"ßb.[;l.Ð ¿%yID:b.[;l.À am'²l.x, 

 

1.3. Język grecki 

Język grecki poruszony zostaje w językoznawstwie Starego Testamentu ze względu na 

różnice w ilości ksiąg uznanych jako kanoniczne, pomiędzy kanonem palestyńskim, spisanym 

w hebrajskim i aramejskim a kanonem aleksandryjskim
4
, spisanym w grece. 

Język grecki, w którym zapisane zostały księgi zaliczane do kanonu aleksandryjskiego, jest 

pospolitym językiem stosowanym w okresie hellenistycznym. Dialekt wspólny koine (h` koinh. 

dia,lektoj) był wariantem języka greckiego używanym od IV w. p.n.e. do VI w. n.e.  

Język grecki wyłonił się z rodziny języków indoeuropejskich. Najstarsze świadectwa pisa-

ne pochodzą z okresu mykeńskiego (XV-XIII w. p.n.e.) i ze względu na to język ten określa 

się greckim mykeńskim. W następnych wiekach ewoluował w kilku kierunkach. Język staro-

grecki, oprócz koine, obejmuję grecki przedklasyczny i klasyczny (IX w. p.n.e. – VI w. n.e.), 

w których wyróżnia się cztery główne dialekty: jońsko-attycki; arkadyjsko-cypryjski; eolski i 

doryko-północno-zachodni. Dialekt joński był językiem Homera i Hezjoda, natomiast attycki 

(greka klasyczna), językiem Sofoklesa, Eurypidesa oraz filozofów Platona i Arystotelesa. 

Grecki język koine powstał w wyniku zespolenia kilku dialektów, głownie attyckiego i 

jońskiego, a popularność swą zawdzięcza wyprawom i poszerzeniu granic państwa Aleksan-

dra Wielkiego. Koine stał się narzędziem stosowanym w krzewieniu kultury hellenistycznej. 

Z perspektywy biblistyki znajomość greki koine jest jednakże istotniejsza jeśli chodzi o bada-

nie Nowego Testamentu. Wszystkie dwadzieścia siedem ksiąg Nowego Testamentu zapisano 

bowiem oryginalnie w języku greckim (możliwe, że Ewangelia Mateusza i List do Hebraj-

czyków były spisane pierwotnie w hebrajskim, bądź aramejskim – świadectwa Papiasza, za-

chowane w Historia Ecclesiastica Euzebiusza z Cezareii).       
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