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-poety. Specjalną wystawę (zorganizowaną przy udziale Universitá degli Studi di M ilano)
otwarto 6 grudnia 1977 r. w Saletta M aria Teresa w Biblioteca N ązionale B raid en se17.
U roczystości, z których zdano tu sprawę, nie pozostały oczyw iście jedynym i dow odam i
pam ięci historyków biologii i m edycyny o ostatnim polihistorze Europy. B yło rzeczą natu
ralną, że te 3 ośrodki wysunęły się na plan pierwszy w obchodach rocznicy Hallerowskiej,
która nadto została uczczona bądź zwykłym i okolicznościow ym i artykułam i, bądź syntetycz
nym i opracowaniam i, przez wiele czasopism z zakresu historii nauki i literatury. Praca
badawcza historyków toczy się, rzecz jasna, nieustannie, bez względu na rocznice. Te jednak,
choć są w gruncie rzeczy okolicznościam i czysto zewnętrznym i, dostarczają tym badaniom
now ego impulsu, skłaniają do prób zakm nięcia pew nego ich etapu i planow ania przyszłych
badań. Sprzyjają też jakże ważnym decyzjom o udzielaniu stałej materialnej p om ocy tego
rodzaju pracom. P om oc taką badania nad Hallerem mają, jak się wydaje, zagw aranto
waną m.in. dzięki „Fundacji Albrechta von H allera” utw orzonej w Bernie przez tamtejszą
Burgergemeinde z okazji obchodzonej rocznicy.
A ndrzej B ednarczyk
(Warszawa)

LISTY D O R ED A K C JI
W związku ze sprawozdaniem p. Z. J. W ójcika z posiedzenia K om itetu H istorii N au ki
pośw ięconego dyskusji nad przygotowywanym do druku IV tom em H istorii N auki P olskiej,
wyjaśniam , że informacja, jakobym twierdził, iż opracow anie o szkole lwowsko-warszawskiej
nie spełniło oczekiwań redakcji jest całkow icie mylna. Z łożony tekst odpow iada zam ierzeniom
redakcji.
Bogdan Suchodolski
(Warszawa)
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