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oraz leczeniu niesprawdzonymi metodami homeopatii, akupunktury, aromaterapii 
(rozdz. 2, 3 oraz 16). Pewnym usprawiedliwieniem dla niektórych z tych braków 
może być fakt, iż książka ta nie jest rozprawą naukową, jej styl ma charakter 
bardziej rozważań niż analiz, a sam Autor pragnie przekonywać nie tylko na 
płaszczyźnie intelektualnej, ale także odwołuje się do sfery emocjonalnej.  

Książka Luciena Israëla, Eutanazja czy życie aż do końca jest bardzo cenną 
pozycją na polskim rynku księgarskim. Choć została wydana w oryginale przed 
dziewięciu laty, jednak nic nie straciła ze swej aktualności. Wręcz przeciwnie, w 
obliczu nasilających się tendencji proeutanatycznych zyskała jeszcze bardziej na 
znaczeniu, dostarczając wielu konkretnych argumentów przeciw praktykowaniu i 
legalizacji eutanazji. 
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ELEMENTY SKŁADNIOWE BIBLIJNEGO JĘZYKA GRECKIEGO NA 
PODSTAWIE M. ZERWICKA, GRAECITAS BIBLICA, PIB ROMA, oprac. 
ks. A. Paciorek, Kielce, Instytut Teologii Biblijnej „Verbum” 2001, 141 s. (ISBN 
83--915855-2-2). 

Powstanie wydziałów teologicznych na uniwersytetach państwowych jest 
wsparciem dla nauk humanistycznych na polskich uniwersytetach. Obecność te-
ologii na uniwersytecie domaga się ściślejszego związku szczególnie z dyscypli-
nami filologicznymi i historycznymi. Naprzeciw tej potrzeby wychodzi utworze-
nie niezawodowej specjalności teologii. W ramach teologii ogólnej można zna-
cznie rozszerzyć zakres studiów o języki biblijne i starożytnego Wschodu. O po-
trzebie dobrych odpowiednich pomocy filologicznych w języku ojczystym nie 
trzeba nikogo przekonywać. W międzynarodowych ośrodkach do lat sześćdziesią-
tych ubiegłego stulecia studenci języków biblijnych i orientalistyki przeważnie 
posługiwali się podręcznikami w języku łacińskim. I tak od połowy dwudziestego 
wieku Graecitas Biblica. Novi Testamenti Exemplis Illustratur – autorstwa Ma-
ximiliana Zerwicka, wieloletniego profesora Biblicum – była podstawowym pod-
ręcznikiem akademickim studentów greki biblijnej Papieskiego Instytutu Bi-
blijnego oraz niektórych innych uczelni rzymskich. Jej pierwsze wydanie ukazało 
się w 1944 r., ostatnie zaś, poszerzone i poprawione, noszące numer piąty, po-
chodzi z 1966 r. Przekład angielski ogłoszono drukiem w 1963 r. Wszystkie na-
stępne publikacje z kolejnymi latami wydań są dodrukami tego jedynego wydania. 
Pierwsze tłumaczenie gramatyki Zerwicka na język nowożytny wyprzedziło o ca-
łą dekadę wielką zmianę, która nie ominęła uczelni rzymskich: lingua communis 
została zastąpiona przez common language. Od tamtego czasu pojawiło się wiele 
podręczników do nauki języka greckiego, napisanych według zasady odpowiada-
jącej włoskiemu sloganowi komercyjnego impara tedesco senza sforzo (= naucz 
się niemieckiego bez wysiłku). Chociaż walor dydaktyczny niektórych publikacji 
tego rodzaju jest niewątpliwy, to jednak studenci po zaliczonym egzaminie bardzo 


