
OD REDAKCJI

Z radością oddajemy do rąk Państwa kolejny zeszyt Terminusa. Chronolo-
gicznie jest to już nasze 22. wspólne spotkanie, które tym razem nie zostało 
podporządkowane konkretnej tematyce, ale pozwala cieszyć się rozliczny-
mi zaletami miscellaneów. Wszystkich autorów, zarówno tych stale współ-
pracujących, jak i publikujących na łamach naszego czasopisma po raz 
pierwszy, połączył szczególny namysł nad obecnością tradycji klasycznej 
w kulturze nowożytnej. Joanna Danielska poświęciła obszerne i przekro-
jowe studium Pieśni o świętym Hiobie, od czasów średniowiecznych stale 
obecnej w kulturze. Joanna Pypłacz prześledziła z kolei klasyczne i śred-
niowieczne źródła znanej z Dekameronu (V, 8) Giovanniego Boccaccia no-
weli o Nastagiu degli Onesti. Elwira Buszewicz przyjrzała się twórczości 
dwóch czołowych poetów Plejady – Piotra Ronsarda i Joachima du Bel-
laya – w aspekcie motywu snu i marzenia w ich zarówno łacińskich, jak 
i francuskich utworach, a Maja Jarnuszkiewicz poświęciła artykuł rodza-
jom kreacji podmiotu lirycznego w staropolskiej poezji autotematycznej, 
rozpatrując metafory łabędzia, świerszcza oraz pszczoły. XVII stulecie przy-
ciągnęło uwagę trojga innych badaczy: Jacek Głażewski poświęcił artykuł 
szczegółowej kwestii z Pamiętników Paska, Maria Kozłowska wprowadziła 
nas w problematykę dwóch siedemnastowiecznych przekładów (Zygmun-
ta Brudeckiego i Jana Libickiego) łacińskiego poematu De vanitate mundi 
Jakuba Bladego, a Renata Ryba przyjrzała się barokowym egzemplom ga-
niącym nazbyt wytworne, a przez to grzeszne ubiory. Nie pominięto zresz-
tą i późniejszych okresów – XVIII wiek reprezentowany jest przez artykuł 
Lucyny Sterczewskiej, omawiającej karmelitańskie rękopisy z zapisami ko-
lęd, a Rafał Toczko zwrócił się ku czasom nam najbliższym, rozważając 
platońskie podstawy hermeneutyki Hansa Georga Gadamera. 
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Czasowa i tematyczna różnorodność dobrze widoczna jest też w dziale 
Edycje i przekłady, gdzie tym razem zamieściliśmy niepublikowaną dotąd 
korespondencję Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i księcia Janusza Ra-
dziwiłła oraz króciutki fragment dzieła Klemensa Aleksandryjskiego skie-
rowany przeciw słowom nieprzyzwoitym i nieobyczajnym ludziom słów 
takich używającym. 

Żywiąc nadzieję, że niniejszy tom uznają Państwo za ciekawy i poży-
teczny, życzymy przyjemnej lektury.




