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Wawrzyniec Grzymała G o ś 1 i c k i : O senatorze doskonałym księgi dwie. 
W których są wyjaśnione obowiązki urzędników oraz szczęśliwe życie obywateli 
i pomyślność państwa (1568). Z języka łacińskiego przełożył Tadeusz Bieńkow
ski. Opracował Mirosław Korolko. Kraków 2000 Wydawnictwo Arcana, 562 s. 
(Karta tytułowa i tekst również w języku łacińskim).

Książka zawiera pierwsze tłumaczenie pracy Goślickiego na język polski oraz 
trzecią edycję jej oryginalnej wersji łacińskiej. Pierwsze dwa łacińskie wydania tej 
pracy ukazały się w 1568 r. w Wenecji i w 1593 r. w Bazylei. W swoim traktacie 
Goślicki stara się przedstawić wzorzec etyczny senatora, podporządkowany służbie 
Rzeczypospolitej. Odwołuje się przy tym do wzorców senatora przedstawionych 
w pracach Arystotelesa, Platona i Cycerona oraz analizuje wpływ tych pisarzy na 
kształtowanie się wzorców moralnych chrześcijańskich władców europejskich. Wi
docznym wyrazem tego wpływu jest dla Goślickiego, między innymi, odnotowany 
przez niego, fakt, iż Jagiellonowie, mimo że nie znali Platona i Aiystotelesa, zbu
dowali swoje państwa na zasadach przez nich upowszechnianych. Autor podkreś
la, iż najważniejszą rzecządla króla i senatora jest miłość ojczyzny i posłuszeństwo 
prawu, które razem z obyczajami są fundamentem pospolitej rzeczy.

Przemysława M a t u s z e w s k a :  Gry z adresatem. Studia o poezji i epi- 
stolografii wieku oświecenia. Wrocław 1999 Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc
ławskiego, 2 2 2  s.

Książka jest zbiorem rozpraw, artykułów i esejów Przemysławy M atuszew
skiej pisanych w ciągu 30 lat. Ich wspólnym motywem jest zainteresowanie au
torki relacjami osobowymi w literaturze oświeceniowej, zwłaszcza w poezji 
tych czasów, często korzystającej z form bezpośredniego zwrotu do adresata. 
Tom rozpoczyna obszerne studium o liście poetyckim w świadomości literackiej 
epoki. W kolejnych artykułach autorka rozpatruje do czego służyły poetom sta
nisławowskim formy epistolarne, jakie wyzwania stawiali publicznie innym pi
sarzom i jak  ich komplementowali lub zwalczali, jakie gry prowadzili z czytel
nikami swoich wierszy.

Słownik biograficzny techników polskich. Z. 10. Warszawa 1999 Federacja 
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, 216 s.

W 1999 r. ukazał się zeszyt 10, wydawanego od 1989 r. przez Federację Sto
warzyszeń Naukowo -  Technicznych NOT Słownika biograficznego techników 
polskich. Słownik zawiera biogramy osób nieżyjących, zarówno rodowitych


