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przyrodoznawstwa, sytuuje program niemieckiej medycyny z lat 1797-1848 
w szerszym kontekście europejskim. Trzecia, zatytułowana Recepcja programu 
niemieckiej medycyny niematerialistycznej z lat 1797-1848 w polskiej myśli me-
dycznej, odtwarza teoretyczny model medycyny uznawany w polskiej społecz-
ności medycznej za racjonalny oraz przedstawia przykłady recepcji niemieckiej 
myśli medycznej w polskim środowisku lekarskim. 

Stefan S w i e ż a w s k i : L 'Univers. La philosophie de la nature ctu XVe 
siècle en Europe. Traduit du polonais par Jerzy Wolf. Texte revu par Lucien 
Even. Varsovie 1999 Académie Polonaise des Sciences. Institut d'Histoire des 
Sciences. Centre d'Études Copernicanes. Société des Lettres de Varsovie, Stu-
dia Copernicana. 487 s. . Tom 37. 

Książka jest francuskim tłumaczeniem, wydanego w 1980 r. w Warszawie, pią-
tego tomu ośmiotomowej pracy Stefana Świeżawskiego: Dzieje filozofii europej-
skiej w XV wieku. Każdy z ośmiu tomów tego obszernego opracowania jest poświę-
cony innemu zagadnieniu filozoficznemu. Tak więc, opisują one piętnastowieczne 
ujęcia filozoficzne poznania, wiedzy, bytu, Boga, wszechświata oraz problemów 
etycznych i nauki Kościoła. Jak wyjaśnia Paweł Czartoryski w przedmowie do to-
mu 37 „Studia Copernicana", redaktorzy tego tomu wybrali do tłumaczenia na 
język francuski tom 5 pracy Świeżawskiego, poświęcony filozofii natury w XV 
wieku, ponieważ najlepiej ukazuje on związki między różnymi prądami filozofii 
średniowiecznej i powstającymi nowymi naukami, jak również ich wpływ na myśl 
humanistyczną okresu Renesansu. We wspomnianej przedmowie Czartoryski po-
daje także biografię naukową Stefana Świeżawskiego. Na końcu omawianego to-
mu zamieszczono francuskie tłumaczenia spisów treści pozostałych tomów Dziejów 

filozofii europejskiej w XV wieku tego autora, bibliografię jego prac tłumaczonych 
na języki obce oraz wykaz prac opublikowanych w „Studia Copernicana". 

Fritz W i n z e r : Słownik sztuk pięknych. Przełożyła z niemieckiego Janina 
Kumaniecka. Katowice 2000 Wydawnictwo „Książnica", 296 s. 

Słownik zawiera definicje stylów i wyjaśnienia pojęć nieodzowne dla zrozu-
mienia rozwoju sztuki w Europie i USA. Obejmuje także podstawową wiedzę z 
dziedziny architektury, rzeźby, malarstwa, grafiki, rzemiosła artystycznego oraz 
współczesnych interdyscyplinarnych poczynań artystycznych. Adresowany jest do 
osób interesujących się sztuką ale nie przygotowanych do jej fachowego odbioru, 
które chciałyby poznać nie tylko biografie twórców i historię sztuki, ale także zro-
zumieć wiele pojęć i technik związanych z nowymi kierunkami w sztuce. Zawiera 
ponad tysiąc ułożonych alfabetycznie haseł uzupełnionych licznymi ilustracjami. 
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