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Tematem pracy jest pokazanie elementów charakterystycznych dla dialektu koinh,. 
Język jest częścią kultury, stąd odniesienia do czasów, w jakich powstawał. Nie sposób nie 

ukazać wartości językowych na tle historyczno-kulturowym, które miało ogromne znaczenie. 

Nie jest to temat na rozważania o autorach, ale jedynie wskazówki, gdzie takie informacje 

można przeczytać, poznać. Tekst ten kierowany jest do osób mających elementarną wiedzę na 

temat Nowego Testamentu.   

 

Powstanie języka greckiego sięga III tysiąclecia p.n.e. Wyłonił się z indoeuropejskiej 

wspólnoty językowej. Część wyrazów greckich została oddziedziczona z epoki 

indoeuropejskiej i była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Inne wytworzyły się w 

okresie samodzielnego rozwoju języka greckiego głównie na podstawie oddziedziczonych 

składników oraz na wzór istniejących wyrazów. Pozostałe wyrazy stanowią zbiór 

zapożyczonych słów z różnych języków obcych. Odróżnienie wyrazów odziedziczonych od 

nowotworów językowych jest bardzo trudne. Przeważnie nazwy pojęć elementarnych 

dotyczących natury, zjawisk przyrodniczych, nazwy zwierząt, drzew, części ciała, nazwy cech 

– ładny, brzydki, stary itp. oraz czasowniki oznaczające różne czynności i stany pochodzą 

bezpośrednio z epoki wspólnoty indoeuropejskiej. W długim procesie historyczno-

kulturowym rozwinęły się liczne dialekty  greckie
1
, które po podbojach Aleksandra 

Wielkiego znów połączyły się w jeden wspólny język grecki zwany koinh,. Podstawą tego 

języka był dialekt attycki z elementami dialektu jońskiego używanego w Azji Mniejszej. R. 

Turasiewicz w artykule KOJNE – próba ujęcia zjawiska opisuje dialekt w ten sposób „Pojęcie 

kojne należy do tych zjawisk języka, których właściwe zrozumienie napotyka znaczne 

trudności. Wynika to z wielu przyczyn, przede wszystkim jednak z tego powodu, że już w 

starożytności nie pojmowano tego terminu w sposób jednoznaczny…Przyjmuje się przy tym, 

że jego substratem był język attycki wzbogacony elementami innych dialektów greckich, 

zwłaszcza jońskiego. Jest to pogląd mocno uproszczony…W swym bowiem użyciu kojne 

uzyskała diachroniczną i geograficzną perspektywę, która określa jej różne sensy
2
”’. 

Przez kilka wieków posługiwano się dialektami różniącymi się od siebie w zależności od 

obszarów, na których się nim porozumiewano. Po podbojach Aleksandra Wielkiego, gdzie 

obszar znacznie się powiększył, język grecki przeszedł proces przeobrażania się. Proces taki 

dokonuje się niezmiernie wolno i stopniowo. Zmianie podlegają równocześnie tylko bardzo 

nieliczne elementy języka (fonemy, morfemy czy całe wyrazy)
3
, które przechodzą w miejsce 

starych elementów językowych. Jednak nie przeszkadzają w niczym komunikacji między 

                                                 
1
 Cztery podstawowe grupy dialektów. 1 grupa jońsko-attycka obejmowała dialekty: wschodnio-joński na 

południowym zachodzie Azji Mniejszej; jońsko wyspiarski, na wyspach Thasos, Samothrake, Imbros, Lemnos, 

Chios, Ikara, Andros, Tenedos, Delos, Naksos, Amorgos i mniejszych wchodzących w skład archipelagu 

Cyklad; joński zachodni na półwyspie Chalcydyckim, joński na Eubei oraz dialekt attycki z głównym ośrodkiem 

w Atenach. 2 grupa eolska zawierała dialekty: eolski, którym mówiono na pn - zach. wybrzeżu Azji Mniejszej, 

wyspach Kefalenia, Itaka, Zakhyntos; lesbijski na wyspie Lesbos, tesalski w Tesalii, beocki w Beocji. 3. grupa 

arkadyjsko-cypryjska zwana też achajską zawierała dialekty: arkadyjski w Arkadii na Peloponezie, pamfilijski w 

Pamfilii w Azji Mniejszej i cypryjski, który używano na Cyprze. 4 grupa zachodnia: focyjski z ośrodkiem w 

Delfach, lokryjski w Lokrydzie, etolski w Etolii, elejski w Elidzie oraz dorycki, którym mówiono od ok. 1100 r. 

p.n.e. na południowym Peloponezie. Zob. O. Jurewicz, Gramatyka historyczna języka greckiego, s. 22-23 
2
 Zob. R. Turasiewicz, KOJNE - próba ujęcia zjawiska, s. 29 

3
 Fonem to najmniejsza jednostka mowy, morfem to najmniejsza cząstka znaczeniowa wyrazu. 



ludźmi, czyli wzajemnemu przekazywaniu informacji. Ponieważ zmiany te występują w tak 

drobnych dawkach, ludzie nie uświadamiają ich sobie i mniemają, że język się nie zmienia.  

Ważną rolę w tym procesie odgrywał handel i wymiana towarowa. Dzięki nim zostały 

przekroczone bariery rasowe, obyczajowe, kulturowe i religijne. Proces mieszania się 

języków zachodził na ogromną skalę. Wytworzyła się koncepcja oikumene - świata 

zamieszkanego przez ludzi należących do tej samej wielkiej, uniwersalnej cywilizacji.  

 

Dzięki powszechnej hellenizacji język grecki był obecny wszędzie: na rynku, w 

porcie, w urzędzie i w szkole. Nawet, gdy powstawało Imperium Romanum język grecki 

odgrywał znaczną rolę w komunikacji, w Rzymie należał do klas wykształconych. 

Równocześnie i w Palestynie zajmował ważne miejsce. Już od IV w. p.n.e. zakładano greckie 

miasta na terenie Palestyny, a znaczna liczba Żydów rozproszona była po całym Imperium 

Rzymskim, głównie w Rzymie i w Aleksandrii, gdzie prowadzono rozmowy w języku 

greckim. W tych czasach znane już było tłumaczenie Starego Testamentu na język grecki 

(Septuaginta)
4
. „Żydzi w czasach Pawła byli zhellenizowani nie tylko w diasporze, ale także 

w znacznym stopniu w samej Palestynie 
5
”.  

O znajomości języka greckiego, jak również języka łacińskiego świadczy napis na 

krzyżu Jezusa
6
. W czasach Jezusa wśród Żydów językiem powszechnie używanym był 

aramejski
7
 zbliżony do hebrajskiego. Ewangelie mogły być początkowo napisane po 

aramejsku, ale przekazywane w języku greckim. Znaczna liczba Żydów w tych czasach 

potrafiła pisać i czytać
8
. Znane były dwie formy książki: zwój i kodeks z papirusu, bądź 

pergaminu. Pergamin, z początku nazywany „membraną”,
9
 produkowano z owczej, koźlęcej i 

cielęcej skóry. Papirus wyrabiano z rdzenia rośliny, który po odpowiednim złączeniu pasków 

rośliny tworzył zwój w kształcie cylindra o długości około 290 cm
10

. Podczas czytania 

rozwijano pergamin z wałka, w tekście Łuk. 4,17 użyte jest słowo avnaptu,ssw o znaczeniu – 

„rozwijam”. W tekście Hebr. 10,7 napisane jest evn kefali,di co znaczy „w zwoju”.  Był też 

zawód kaligrafa, któremu dyktowano teksty. „W ten sposób powstawały chyba listy Pawła, 

skoro apostoł zaznacza, że taki to a taki fragment pisma skreślił własną ręką
11

”.  

                                                 
4
 Por. Xavier Leon-Dufour, Słownik Nowego Testamentu, s. 40-41, por. W. Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo i 

grecka paideia, s. 28  
5
 Zob. W. Jaeger, op. cit. s. 27 Opinia ta jest prawdziwa naturalnie przede wszystkim w stosunku do żydowskiej 

arystokracji i warstw wykształconych; Józef Flawiusz w Antiquitates Judaicae XX, 12, 264 (Opera, ed. Niese, 

IV Berlin 1890, 269; przekład polski: Starożytności żydowskie, przekł. Z. Kubiak, J. Radożycki, Kraków 1962) 

słusznie zauważa, że wielka masa żydowskiego ludu była znacznie mniej od innych narodów skłonna do nauki 

obcych języków. Inaczej przedstawiało się to wobec Żydów żyjących poza Palestyną w środowisku 

zhellenizowanym, gdzie wkrótce przyswoili oni sobie grekę, jako swój własny język bardziej niż egipski czy 

języki innych narodów. Ale również w Palestynie greka była rozumiana, stosowana w handlu i w interesach 

nawet przez mniej wykształconych ludzi w znacznie większym stopniu, niż często przyjmują to uczeni. Por. S. 

Lieberman, Greek In Jewisch Palestine, New York 1942, oraz tego samego autora: Hellenism in Jewisch 

Palestine, New York 1950.    
6
 o[ti evggu.j h=n o ̀ to,poj th/j po,lewj o[pou evstaurw,qh o ̀ VIhsou/j\ kai. h=n gegramme,non ~Ebrai?sti,( ~Rwmai?sti,( 
~Ellhnisti,Å Jan 19,20 
7
 Aramejski i hebrajski- to języki semickie odznaczające się logiką odmienną od logiki języków 

indoeuropejskich: to jest logika typu symbolicznego, co oznacza, że poszczególne idee nie są wyrażane za 

pomocą abstrakcyjnych pojęć, lecz poprzez całe kompleksy terminów konkretnych. Zob. Xavier Leon-Dufour, 

op. cit. s. 59   
8
 Zob. Mat. 27,37; Mar. 12,16 

9
 fe,re( kai. ta. bibli,a ma,lista ta.j membra,najÅ 2 Tym. 4,13 

10
 Por. Luigi Padovese, Wprowadzenie do teologii patrystycznej, s. 23 Kodeks pergaminowy, bardziej trwały od 

zwoju papirusu, lepiej odpowiadał literaturze chrześcijańskiej, która od początku miała charakter ludowy i 

utylitarny.  
11

 Zob. Gal. 6,11; por. Rzym. 16,22 Xavier Leon-Dufour, op. cit. s, 83 



Wobec wielkiej ilości kodeksów Nowego Testamentu ok. 3000 potrzeba ich 

klasyfikacji narzucała się sama przez się. Rozróżnia się kodeksy majuskułowe (pisane dużymi 

literami) i minuskułowe (pisane małymi literami). Najstarszy rękopis zawierający cały Nowy 

Testament pochodzi z IV w., nazywa się Kodeks Synaicki
12

.  

Nowy Testament uznany jako kanon ustalił się w pierwszych czterech wiekach n.e.
13

 Od 

samego początku obok kanonu rozrasta się literatura oficjalnie nie uznawana, lecz 

powszechnie czytana, należą do niej apokryfy. Na wiek II n.e. przypada działalność „Ojców 

Kościoła”, apologetów oraz rozwój literatury polemicznej broniącej nowej wiary
14

.  W III i 

IV w. n.e. następuje rozkwit literatury starochrześcijańskiej
15

.   

Oprócz kodeksów greckich i wczesnych przekładów w aparatach krytycznych do 

wydań greckiego Nowego Testamentu umieszczane są cytaty Ojców i pisarzy kościoła. 

Niektóre z nich pochodzą z Ireneusza, Orygenesa, Klemensa Aleksandryjskiego, Cypriana, 

Tertuliana i innych. Oni opierali się na tekstach starszych, niż najdawniejsze ze znanych nam 

kodeksów. Cytaty u tych autorów wskazują na formę tekstu, na określonym terenie w 

oznaczonym czasie. Np. cytaty Orygenesa dowodzą jakim tekstem posługiwał się Egipt czy 

Cezarea Palestyńska w połowie III w n.e. U wielu jednak autorów trudno jest stwierdzić czy 

mamy do czynienia z cytatem w znaczeniu ścisłym, czy tylko z sugestią. W przypadku 

zastosowania takiej sugestii, pozostaje tylko znaczenie dla historii kanonu, a nie dla historii 

tekstu
16

. Z dawniejszych wydawców tekstu greckiego Nowego Testamentu do cytatów z dzieł 

Ojców wielkie znaczenie przykładali K. Lachmann i K. Tischendorf.  

Na bazie opracowanego współcześnie tekstu Nowego Testamentu wraz z aparatem 

krytycznym zostały wskazane różnice w stosunku do dialektu attyckiego inaczej zwanego 

klasycznym w systemie fonologicznym.  

 W liczebnikach od 13 do 19 w koinh, hellenistycznej znajdują się dwie 

charakterystyczne cechy dialektu; pierwsza to geminata - miejsce środkowej litery tt 
(tau) zajmuje ss (sigma), druga dotyczy zapisu jednostek zazwyczaj umieszczanych 

po dziesiątce. W dialekcie attyckim liczba czternaście brzmiała te,ttarej kai. de,ka 

(cztery i dziesięć). W Nowym Testamencie w ewangelii Mateusza
17

 czytamy 
dekate,ssarej (dziesięć cztery).   

 Podobna zmiana litery t (tau) na s (sigma) ma miejsce w stopniowaniu 

przymiotników. Od przymiotnika avgaqo,j (dobry) występuje forma krei/sson18 (lepszy) 

znana w dialekcie attyckim jako krei/tton19) Takie samo zjawisko pojawia się od 

przymiotnika ovli,goj (niewiele) forma evla,sswn20 i evla,tton21 (mniej). 

                                                 
12

 Por. Z. Łyko, Wstęp do Pisma Świętego, s. 57, Kodeks Aleksandryjski z V w, Kodeks Watykański z IV w. 

Starsze od kodeksów są papirusy, pochodzące z II –IV w. n.e. Niektóre z nich łączą się bezpośrednio z okresem 

apostolskim. I tak np. papirusy Chester Beatty, zawierające prawie cały Nowy Testament pochodzą z III w. n.e. 
13

 Cztery ewangelie wg Mateusza, Marka, Łukasza, Jana; Dziejów Apostolskich, trzynastu listów Pawła,, listu 

do Żydów, siedmiu listów innych apostołów: Jakuba, Jana, Piotra, Judy i Objawienia czyli Apokalipsy Jana.  
14

 Z tego okresu pochodzą pisma od Aristejdesa, Justynusa z Flavia Neapolis w Samarii, Tacjana, Athanagorasa. 

Por. J. Łanowski, Literatura Grecji starożytnej w zarysie, s. 156-157  
15

 W III i IV w. tworzą Klemens Aleksandryjski, Orygenes, Sextus Justus Africanus, Euzebiusz z Cezarei 

(pierwszy historyk dziejów kościoła), Atanazy, Bazyli Wielki, Grzegorz z Nyssy, Grzegorz Teolog z Nazjanzu.   
16

 Por. E. Dąbrowski, Prolegomena do Nowego Testamentu, s. 129  
17

 Mat. 1,17 
18

 Forma krei/sson w 1 Kor. 7, 38; 1 Kor. 11,17; Fil. 1,23 
19

 Forma krei/tton występuje również w tekstach Nowego Testamentu. 1 Kor. 7,9; Heb. 11,40; Heb. 12,24; 1 

Piotra 3,17; 2 Piotra 2,21 
20

 Forma evla,ssw Jan 2,10; evla,ssoni Rzym. 9,12;  
21

 Forma e;latton Heb. 7,7; 1 Tym. 5,9 



Dla morfologii historycznej badającej ewolucję systemu morfologicznego ważne są formy 

wyjątkowe. Jeżeli mamy dwie formy jednoznaczne: regularną i wyjątkową, to drugą należy 

uważać za formę starszą. Dzięki morfemom możemy wyodrębnić rodziny językowe.  

 

Perfectum greckie od epoki hellenistycznej posiadało znaczenie czasu aorystus
22

 albo 

praesens. Kiedy autor kładł nacisk na znaczenie czasu aorystus zaznaczał końcówką 

charakterystyczną dla tego czasu. W Nowym Testamencie znajduje się forma perfectum 

e`o,rakan23 od czasownika o`ra,w w znaczeniu przeszłym odpowiednim do czasu aorystus. 

Częściej jednak perfectum w epoce hellenistycznej przyjmowało znaczenie czasu 

teraźniejszego. „Stąd od form perfectum zaczęto urabiać praesens, na przykład od perfectum 

nieprzechodniego evgrh,gora (evgei,rw) „zbudziłem się”, „nie śpię” powstało praesens grhgorw/ 
„czuwam”…

24
”. Wątpliwe jednak wydaje się przypisanie czasu teraźniejszego do tekstu

25
, w 

którym występuje forma perfectum e`o,raka od czasownika o`ra,w( które „zostało związane z 

czasem teraźniejszym i znaczeniowo, i tematycznie
26

” W okresie klasycznym istniała oboczna 

forma, jednak nie przetrwała do epoki hellenistycznej. Na przykładzie takich form 

dowiadujemy się, że „w prajęzyku indoeuropejskim, jak i w dialektach greckich epoki 

przedhistorycznej nie było stałego systemu koniugacji greckich”
27

. Jednak można zauważyć 

czasowniki regularne, które mają jeden i ten sam temat czasownikowy we wszystkich 

czasach. Wiele form charakterystycznych dla dialektu koinh, nie występuje w Nowym 

Testamencie, chociaż tekstom hellenistycznym i bizantyńskim jest przypisywana. Większość 

form czasowników występujących w Nowym Testamencie zbudowana jest z różnych 

tematów. Jednak zauważalne są struktury gramatyczne, do których przypisane są formy 

czasownikowe. Zestaw nieregularnych form czasowników występujących w Nowym 

Testamencie podaje G. Szamocki
28

.    
 

Znaczenie wyrazów greckich zmieniało się na przestrzeni wieków, pod wpływem 

innych kultur. Taka zmiana semantyczna zachodzi pomiędzy poszczególnymi dialektami. 

Słownik grecko-polski
29

 podaje znaczenie wyrazów z odniesieniem do tekstów, w których 

użyte są dane wyrazy wraz ze wskazaniem właściwych autorów tekstów greckich. W 

przypadku Nowego Testamentu stosowany jest skrót NT, a przy cytowaniu Septuaginty 

podana jest liczba rzymska LXX. Do podania przykładów zostały wybrane niektóre części 

mowy.  

 

 Czasownik stauro,w w tekście Tukidydesa, który tworzył w dialekcie attyckim znaczy 

„otoczyć”, „ogrodzić palami”. W tekście Polibiusza, który tworzył w okresie 

hellenistycznym „ukrzyżować”, do tekstu Nowego Testamentu przypisane jest 

znaczenie „umartwiać ciało”. 

 Rzeczownik h̀ sa,rx( sarko,j w tekście Herodota odczytany został jako „mięso”, 

natomiast w Nowym Testamencie ma znaczenie „ciała jako siedziby pożądań”. 

                                                 
22

 `o avo,ristoj znaczy nieokreślony jest czasem przeszłym dokonanym, oznacza czynność skończoną. Nie określa 

skutków czynności stoi w opozycji do czasów określonych, do których zaliczamy praesens czas teraźniejszy. 
23

 Qe,lw ga.r ùma/j eivde,nai h`li,kon avgw/na e;cw ùpe.r u`mw/n kai. tw/n evn Laodikei,a| kai. o[soi ouvc eò,rakan to. 
pro,swpo,n mou evn sarki, Kolosan 2,1 
24

 Zob. O. Jurewicz, op. cit. s. 287  
25

 Ouvk eivmi. evleu,qerojÈ ouvk eivmi. avpo,stolojÈ ouvci. VIhsou/n to.n ku,rion h`mw/n e`o,raka* ouv to. e;rgon mou ùmei/j evste 
evn kuri,w|È 1 Kor. 9,1 
26

 Ibidem s. 212 
27

 Zob. O Jurewicz, op.cit. s. 212 
28

 Zob. G. Szamocki, Greka Nowego Testamentu, s. 91-100  
29

 Por. Z. Abramowiczówna, Słownik grecko-polski, t. IV 



 Rzeczownik   to, ska,ndalon( ou w Septuagincie znaczy „pułapka zastawiona przez 

wroga” w Nowym Testamencie „zgorszenie”. 

 Rzeczownik h` w[ra( aj w tekstach Homera, Herodota odnosi się do „pory roku”, 

„roku”, „klimatu”, natomiast w Nowym Testamencie ma znaczenie „pory dnia”, 

„godziny” podobnie, jak u Plutarcha, który żył pomiędzy 50 a 125 rokiem n.e.  

 

Niektóre wyrazy w Nowym Testamencie pozostały w języku aramejskim.  

 Słowo abba ma znaczenie „tato”. Występuje tylko w takiej formie, bez bliższych 

określeń; abba ò path,r( Mar. 14,36 
 

 Rabbouni, odpowiednik polskiego „mój pan”. Sposób uroczystego zwracania się do 

uczonych w Prawie; r`abbouni,( Mar. 10,51 

 

Nie należy sądzić, że omówione przykłady dialektu koinh, w Nowym Testamencie 

stanowią całkowity zasób cech stanowiących o tym dialekcie. Jest to tylko niewielki wybór 

przykładów zasadniczo zwracających uwagę ze względów lingwistycznych. Chciałabym 

również przestrzec przed wyciąganiem wniosków na temat znajomości teologicznej niektórych 

tekstów nowotestamentowych na podstawie przytoczonego tu materiału. Teksty z Nowego 

Testamentu służą poznawaniu języka greckiego. 

 

 

Bibliografia 

Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece et Latine, Stuttgart 1984 

Dekan Otto Schmoller, Handkonkordanz, Gutersloh 1913 

Z. Abramowiczówna, Słownik grecko-polski, PWN, Warszawa 1962 

X. Leon-Dufour, Słownik Nowego Testamentu, (przekład i opracowanie polskie K. 

Romaniuk), Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań 1998 

O. Jurewicz, Gramatyka historyczna języka greckiego, fonetyka-fleksja, PWN, Warszawa, 

1992 

G. Szamocki, Greka Nowego Testamentu, Bernardinum, Pelpin 2004 

E. C. Colwell A Beginner’s Reader-Grammar, 1965 New York 

Z. Łyko, Wstęp do Pisma Świętego, Znaki Czasu, Warszawa 1987 

E. Dąbrowski, Prolegomena do Nowego Testamentu, Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań 

1959   

W. Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo i grecka paideia, (przekład, redakcja i wprowadzenie 

Krzysztof Bielawski) homini, Bydgoszcz 2002 

J. Łanowski, Literatura Grecji starożytnej w zarysie, PWN, Warszawa 1987 

L. Padovese, Wprowadzenie do teologii patrystycznej, WAM, Kraków 1994  

R. Turasiewicz, KOJNE - próba ujęcia zjawiska, Eos 1992 s. 29-34 

 

 

 


