
OD REDAKCJI

Niniejszy numer „Terminusa” stanowi kontynuację zeszytu poprzed-
niego (2/2016), ponieważ również on poświęcony jest literaturze 
kobiecej, przede wszystkim w XVI–XVIII wieku. Artykuł Agnieszki 
Kotlińskiej-Tomy przynosi interpretację tragedii Alkestis Eurypidesa. 
Dramat ten cieszył się dużą popularnością w epoce wczesnonowo-
żytnej. W literaturze polskiej jego recepcję widać przede wszystkim 
w twórczości Jana Kochanowskiego. Stąd interpretacja tytułowej po-
staci wydaje się kluczowa dla zrozumienia późniejszych przekształ-
ceń tej starożytnej opowieści. Autorka analizuje działania Alkestis 
w kontekście takich pojęć i zagadnień, jak fi lia (miłość), bycie żoną, 
opieka nad dziećmi, ale przede wszystkim kobiecej dzielności (ari-
steia) oraz szlachetnej sławy (eukleia). Są one zestawiane z postawą 
jej niemęskiego męża Admeta i jego porażką jako mężczyzny. 

Drugi z artykułów, autorstwa Ireny Kosiorowskiej-Majki, anali-
zuje śląskie teksty medyczne z XVII i XVIII wieku pod kątem przed-
stawienia w nich kobiet. Autorka pokazuje, w jaki sposób zmieniała 
się pozycja społeczna kobiet, które, zdaniem niektórych męskich au-
torów, mogły być nie tylko żonami i matkami, ale również odgrywać 
dużą rolę w medycynie. Teksty medyczne odzwierciedlają ewolucję 
w funkcjonowaniu kobiet w społeczeństwie wczesnonowożytnego 
Śląska. Z artykułem tym współbrzmi recenzja Jakuba Niedźwiedzia 
niedawno wydanej książki Meredith K. Ray Daughters of Alchemy 
(Cambridge, MA – London 2015). Praca ta opowiada o Włoszkach 
prowadzących w XVI i na początku XVII wieku  eksperymenty na-
ukowe lub piszących o prawie kobiet do działalności naukowej i in-
telektualnej. Z kolei Krzysztof Obremski w swoim tekście podejmu-
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je polemikę z Andrzejem Staniszewskim (por. Nieobecna „książka 
białogłowskiego konceptu”, „Terminus” 16 (2014), z. 2 (31)) na temat 
zasadności wprowadzania tekstów kobiecych do kanonu literatury 
staropolskiej. Przykładem tekstu „białogłowskiego konceptu” w tym 
zeszycie „Terminusa” jest wiersz autorstwa Anny z Mycielskich Ra-
dziwiłłowej (1722–1771), wydany przed Dominikę Fesser.

Życzę przyjemnej lektury
Jakub Niedźwiedź

 Od Redakcji
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EDITOR’S NOTE

Th is issue of Terminus is a continuation of the previous one (No. 
2/2016) and it is also dedicated to women’s writing, mostly from the 
16th–18th centuries.

Agnieszka Kotlińska-Toma’s paper presents an interpretation of 
Euripides tragedy, Alcestis. Th e drama was very popular in the early 
modern period. Its reception in Polish literature is discernable chief-
ly in the works of Jan Kochanowski. Hence the interpretation of the 
title character seems crucial for understanding later modifi cations of 
this ancient story. Th e author analyses Alcestis’ activities in the con-
text of such notions and questions as fi lia (‘love’), being a wife, tak-
ing care of children, and foremost, womanly aristeia, or good repute 
(eucleia). Th ey are collated with the attitude of her unmanly husband 
Admetus and his failure as a man. 

Th e second paper, by Irena Kosiorowska-Majka, analyses repre-
sentations of women in Silesian medical texts from the 17th and 18th 
centuries. Th e author indicates the changes that took place in the so-
cial position of women, who according to some male authors were not 
only fi t to be wives and mothers, but could also perform major roles 
in medicine. Th ese medical texts refl ect an evolution in the active 
presence of women in early-modern Silesian society. Corresponding 
with this paper is Jakub Niedźwiedź’s review of a recently published 
book by Meredith K. Ray Daughters of Alchemy (Cambridge (MA), 
London, 2015). Th e study discusses Italian women who conducted 
scientifi c experiments and wrote about women’s right to scientifi c 
and intellectual activity in the 16th and early 17th century.
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Editor’s Note 

In the next paper, Krzysztof Obremski engages in a polemic 
with Andrzej Staniszewski (cf. Nieobecna “książka białogłowskiego 
konceptu”... [Th e absent book “penned by one of the fairer sex”...], 
Terminus, vol. 16 (2014), issue 2 (31)) on the validity of introduc-
ing women’s texts into the old-Polish literary canon. An example of 
a work “penned by one of the fairer sex” in this issue of Terminus is 
a poem by Anna z Mycielskich Radziwiłłowa (1722–1771), edited by 
Dominika Fesser. 

I wish you pleasant reading
Jakub Niedźwiedź
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