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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
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