


L I S T Y D O R E D A K C J I 

W SPRAWIE KORESPONDENCJI MARINA MERSENNEA. 
(1588—1648) 

Publikacja Korespondencji P. Marina Mersenne'a dobdeiga końca. Tomy III 
do XIV są ido dyspozycji czytelników, do nabycia w wydawnictwach CNRS *, 
podobnie jak zeszyt obejmujący Spis rzeczy i indeks zbiorczy tomów I—X (lata 
1617—1641); tomy I i II można zamawiać w wydawnictwie Presses Universitaires 
de France **; druk tomu XV (rok 1647) jest bardzo zaawansowany, obecnie zaś 
trwa przygotowywanie tomu XVI (rok 1648). Przewiduje się wydanie tomu XVII, 
uzupełniającego całość; będzie on zawierał spis rzeczy i indeks zbiorczy, a także 
uzupełnienia i poprawki. Zwracamy się do naiszych czytelników z następującą 
prośbą: ktokolwiek znałby nie wydane listy Mersenne'a, adresowane do Mer-
senne'a, bądź też dotyczące osoby Mers,enine'a, nie figurujące w -naszym wydaniu, 
proszony jest o to, by zechciał zasygnalizować istnienie tego rodzaju listów. Pro-
simy też o zwrócenie >na,m uwagi na ewentualne błędy dostrzeżone w którym-
kolwiek z tomów naszego wydania. W obu przypadkach prosimy o zawiadomie-
nie pana A. Beaulieu, 11, rue du Paulina, 00270 Gouvieux, Firance. Za wszelkie 
dodatkowe informacje ii uwagi będziemy bardzo wdzięczni. 

A.B. 
(France) 

DO REDAKCJI 
„KWARTALNIKA HISTORII NAUKI I TECHNIKI" 

Prof. W. Voise w kolejnych erudycyjno-błyskotliwych Refleksjach nad lekturą 
w nrze 2/1983 „Kwartalnika" przytoczył równie błyskotliwą sentencję N. Storera: 
„Uczony zajmuje 'się poglądami siwego kolegi tylko po to, aby im zaprzeczyć". 
Wbrew tej opinii zajmę Isię jednym fragmencikiem poglądów prof. Voiisego, nie 
aby im zaprzeczyć, lecz aby je uzupełnić. 

W tejże samej Refleksji czytamy m.in. o „tzw. rewolucji naukowo-technicz-
nej (niedawnym micie płatnych pismaków w krajach czwartego świata)". Otóż 
zgadzam s;ię z tym, że mit taki funkcjonował. Autor lnie dodał jedlnak —• i to 
jest moje pierwsze uzupełnianie — że mit ten nadal funkcjonuje i to 'wraz z kontr-
mitem innych nieco płatnych pismaków, zaprzeczających istnienia takiego procesu. 
Mity owe funkcjonują przy tym —• ii to jest moje drugie uzupełnienie — nie 
tylko wśród „pismaków" (min. z „krajów czwartego świata"), ale także wśród tych 

* 15, Quai Anatole-France, 75700 Paris, France. 
** 108, Bd Saint-Germain, 75006 Paris, France. 



ich czytelników, którzy wydają sądy o przedmiocie 'mitów i kontrmitów jedynie 
na podstawie lektury „pisimakowych" płodów. 

Oczywiście, prowadzonym w „światach" wszystkich rang badaniom naukoznaw-
czym nad tyimi procesami współczesnej nam nauki i Itechiniki, któcrym onigiś 
J . D. Bernal naidał nazwę „rewolucja naukowo-techniczina", owe mity i konitrmity 
ani pomagają, ani przeszkadzają. 

Jak powiedziałby autor Dywanu Zachodu i Wschodu: „Psy szczekają, kara-
wana idzie dalej". 

Eugeniusz Olszewski 
(Warszawa) 

ERRARE HUMANUM EST 

Stwierdzam z przykrością, że dostarczony przeze mnie tekst nekrologu prof. 
dra Stanisława Sapilczyńskiego zawierał poważmy błąd maszynowy; zamiast roku 
1981 widnieje rok 1980. Omyłka ta 'doprowadziła w konsekwencji do trwałej zmiany 
(tytuł, tziw. żywa pagiina) daty śmierci Profesora, która nastąpiła dnia 1.05.1981. 
Ogromnie przepraszam Redakcję i wszyisitkich Czytelników za zbyt późne do-
strzeżenie tej omyłki. 

Helena Ostromęcka 
(Warszawa) 


