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LIST DO REDAKCJI ,¿KWARTALNIKA HISTORII N A U K I I TECHNIKI .
ODPOWIEDŹ PROFESOROWI EUGENIUSZOW I OLSZEWSKIEMU *

Naprzód Anglik, a teraz Rodak. Tamten potępił rozumowanie autora, a ten 
przywołuje go do porządku. Radość, że znalazł się (i to nie byle jaki) czytelnik 
Ostatniej refleksji, sprawia, iż śpieszę uzupełnić uzupełnienia.

„Płatny pismak” to określenie Swifta, o czym piszę cztery linijki wyżej; tam
że jest i „cali girl” —  gdybym się jednak tym określeniem posłużył, musiałbym 
pewnie przepraszać, ale przynajmniej byłoby jasne, że nie o honorarium chodzi, 
ale o charakter. Uzupełnienie drugie: cytat osobiście mi znanego Sitorera poprze
dziłem uwagą, że „chyba przesadza”. Nic jednak nowego w  takiej od wieków zna
nej metodzie „streszczania” cudzych poglądów „recenzenta”!

Wdzięczny jestem niezwykle za aluzyjne zaliczenie mnie do „szczekających 
psów”, bo zawsze wyżej ceniłem cztero- niż dwunożne istoty, choć wyznaję, 
że czasem czynię wyjątki; ale nie skorzystam ze zbyt łatwej okazji Wzajemnej 
animalizaeji polemisty i nie zdradzę, z czym mi się kojarzy. A  może sam zgadnie?

Czytam teiż o „karawanie” i dowiaduję się, że „idzie dalej”. Życzę więc
„szczęśliwej drogi”, wiodącej coraz wyraźniej ku granicom piątego juiż z kolei
świata, podczas gdy pierwszy i drugi umiały bez porównania lepiej wykorzystać
te same wynailazki. Może dlatego, że mniej mają profesorów techniki? Cieszę się, 
że w  tym piątym świecie już zapewne rychło, a poza tym wspólnie i najzupełniej 
bezkonfliktowo znajdziemy wreszcie wieczne odpoczywanie. Zanim to jednak 
nastąpi, po moim niezbyt głośnym i beizosobowym uderzeniu w  stół, nie obawiam 
się nożyc, które się odezwały — są po prostu tępe.

Byłbym wdzięczny Redakcji za wymierzenie mi „in absentia” sprawiedli
wości i ogłoszenie tego post-uzupełnienia zaraz po tekście proi. Olszewskiego, 
który był uprzejmy przesłać mi kopię swego pisma. Z góry dziękuję i ślę wyrazy 
szacunku.

1 listopada 1983 r
Waldemar Voise 

(Paryż)

W  związku z listem do Redakcji prof. W . Vois)ego z 1.11. br., którego kopię
otrzymałem od autora, proszę uprzejmie o zamieszczenie w  „Kwartalniku” nastę
pującego teksitu w  postaci „Listu do Redakcji”:

Przykro mi, ale muszę rozczarować prof. Voisego: wcale nie miałem intencji 
jego „animalizaeji”. Za „szczekające psy” uznaję bowiem jedynie wzmiankowa
nych w  jego Refleksjach i w  mym poprzednim Liście do Redakcji „płatnych pis
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maków”. Mego zaś Szanownego Oponenta zaliczam do wymienianej w mym liście 
grupy czytelników „pismakowych” płodów, a zatem do grupy dwunożnych istot 
zasłuchanych w  szczekanie. Być może, mój tekst nie był w  tej materii dostatecz
nie jasny, a zatem przepraszam Czytelników „Kwartailnika”, a w szczególności 
mego Oponenta.

Bugenjusz Olszewski 
(Warszawa)

(Na prośbę prof. Jean-Claude Margolina z Tours (Francja), współpracującego 
z Instytutem Historii Nauki Oświaty i Techniki PAN, Redakcja podaje tekst in
formacji o mającym się odbyć w  1984 r. międzynarodowym kolokwium, które 
będzie poświęcone życiu i twórczości wybitnego pisarza francuskiego Renesansu, 
humanisty i lekarza —  Franciszka Rabelais’go.

Wielu specjalistów przyjmuje za prawdopodobną datę urodzenia Rabelais’go 
rok 1483. Z okazji 500-Iecia jego urodzin Ośrodek Studiów nad Renesansem w  
Tours (Centre d’Études Supérieures de la Renaissance de Tours), przy współpracy 
z Uniwersytetem im. F. Rabelais’go, organizuje w  dniach 24— 29 września 1984 r. 
Międzynarodową Sesję Naukową poświęconą F. Rabelais’mu. Program Sesji prze
widuje 30 konferencji, wystawę, koncert, wycieczkę po kraju Rabelais’go itd.

Wszelkie zapytania, jak również i zgłoszenia uczestnictwa, prosimy kierować 
na następujący adres:

Secrétariat du Colloque Intemationaile Rabelais
C.EjS.R. —  B.P. 1328 —  370113 Tours Cedex —  France 
Téil. 16 (47) 20-7il-86”.

(n. r.)


