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Ponadto w Akademii FI orano klej delle Soiense 0 Letter« "La Colomberi*" 
odbył się odczyt prof, B.Meriggi#ego pt. Modernita di Słowacki, w któ
rym referent podjął nową interpretację poety i znaczenia jego twórczości 
dla dzisiejszej epoki#
Trzeba dodać, że w tomie Strenna dei Romanisti /Roma 1960/, wychodzą

cym co roku na narodziny Rzymu 21 kwietnia /Natale di Roma/ i wręczanym 
uroczyście na --iapitolu. burmistrzowi Rzymu,ukazał się artykuł B.Bilińskie
go; Un poeta polacco a Roma - Juliusz Słowacki, który daje ilustracje do
mu i tablicy wmurowanej w Rzymie oraz zwięzłą charakterystykę pobytu poe
ty w Rzymie.
Wszystkie odczyty wygłoszone we Włoszech z okazji uroczystości 150 rocz

nicy urodzin J*Słowackiego zostaną opublikowane w tomie wydawnictw Aoca- 
demia Polacca di Scienze e Lettere, Biblioteca di Roma faso. 11 p.t, 
Juliusz Słowacki, Nel 150 anniversario della nascità*
Tom znajduje się w druku.

Prof .Bronisław Biliński 
Stacja Naukowa PAN w Rzymie

Mickiewicz-Blfltter /Heidelberg, red, dr Herman Buddensieg/
Ukazały się: zesz, XII /1959 r./ i XIII /1960 r./ Treść zeszytów jak' 

zwykle składa się z artykułów oryginalnych, materiałów oraz nowych prze
kładów poezji polskiej na język niemiecki.
Herman Buddensieg ogłasza 2 większe artykuły: "3.T.A. Hoffman a Polska" 

/zesz.XII/ i "Zachariasz Werner a Polska" /zesz.XIII/, V/ dziale materia
łów: Wypowiedzi Goethego i Schillera o sztuce przekładu /XII/ oraz Fr. 
Schlegla o wierności i swobodzie przekładu /XIII/, Ponadto w przekładzie; 
Ze wspomnień o Słowackim /z książki J.Starnawskiego "J.Słowaoki we wspom
nieniach współczesnych", S.Skwarozyńskiej - 0MNieboskiej Komedii" oraz 
J.Parandowskiego - Tysiąclecie łaciny w Polsce.
Obfity dział przekładów zawiera: urywki z "Pana Tadeusza", "Nieboskiej 

Komedii" /tłum. H,Buddensieg/ oraz: wiersze Słowackiego, Tuwima, Lechonia, 
Staffa, Gałczyńskiego, Iwaszkiewicza, Broniewskiego, P,Hertza, K,Baczyń- 
skiego, Leca /w przekładach H,Buddensiega, K,Dedeciusa i innych/.
Zesz, XIII rozpoczyna piąty rocznik pisma,

POSZUKIWANIA KORESPONDENCJI A.HUMBOLDTA
Niemiecka Akademia Nauk zwróciła się ostatnio do Polskiej Akademii Na

uk z prośbą o pomoc w odnalezieniu korespondencji Aleksandra Humboldta 
/1769-1359/, wielkiego uczonego - przyrodnika niemieckiego. Wspólna ini
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cjatywa Akademii Nauk Niemieo i Austrii wydania całości listów uozonego 
napotyka na duże trudności# Przede wszystkim brak jest wiadomości o miej
scu przechowywania podstawowej części tych rozproszonych papierów# Wia
domo, że A»Humboldt utrzymywał ożywioną korespondencję z wieloma uczony
mi zagranicznymi, znane są też jego liczne powiązania z Polakami* Nasze 
zbiory biblioteczne i archiwalne, jak Archiwum Główne Akt Dawnych w War
szawie, Archiwum Państwowe w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska i Uniwer
sytecka we Wrocławiu posiadają wiele listów wielkiego uczonego niemiec
kiego* Najpewniej nie wyczerpują one jednakże całości zachowanej u nas 
korespondencji Humboldta*
Pragnąc pomóc w prowadzonych poszukiwaniach, Archiwum Polskiej Akade

mii Nauk prosi kierownictwo i pracowników instytucji oraz osoby prywat
ne, w posiadaniu których znajdują się listy A*Humboldta bądź pisma do 
niego adresowane, o przesłanie odpowiednich wiadomości do Archiwum Pol
skiej Akademii Nauk, Warszawa, Nowy Świat 72, Pałac Staszica* Odnalezio
ne listy zostaną sfotografowane bądź zmikrofilmowane, a oryginały będą 
zwrócone dotychczasowym właścicielom*
Informacje o uprzejmej przysłudze tych ostatnich zamieszczone będą w 
treści zamierzonego wydawnictwa*
Polska Akademia Nauk nie wątpi, że poszukiwaniami tymi, stanowiącymi 

przykład międzynarodowej współpracy naukowej, zainteresują się pracow
nicy naukowi, szczególnie zaś archiwiści 1 bibliotekarze# Pomoc ich może 
być też Szczególnie cenna przy dotarciu do listów, mogących znajdować 
się w rękach prywatnych*


