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teoria względności, elektryczność, budowa atomu, mechanika kwantowa, radio-
aktywność i promieniowanie kosmiczne, jądro atomu, astrofizyka. 

Książka jest napisana ciekawie i może zainteresować nie tylko fizyka czy 
historyka nauki, ale każdego, kto się interesuje zagadnieniami współczesnej 
nauki, Z. Polaków wymieniono w tekście jedynie Marię Curie i M. Smioluchow-
skiego. Książka należy do serii zwanej „100 lat", w ramach której ukazały się 
też prace obejmujące rozwój niektórych innych dziedzin (m.in. chemia, archeo-
logia, psychologia). 

B.O. 

Włodzimierz H o ł u b o w i с z, Opole w wiekach X—XII, „Śląsk", Ka-
towice 1956, s. 360. 

Praca W. Hołubowicza, kierownika badań archeologicznych prowadzonych 
od kilku lat na terenie wczesnośredniowiecznego miasta na Ostrówku w Opolu, 
przeznaczona jest w zasadzie dla szerszego grona czytelników. Choćby jednak 
ze względu na to, że pełne naukowe opracowanie dokonanych odkryć nie jest 
jeszcze opublikowane, książka zainteresuje niewątpliwie również archeologów 
i historyków techniki. 

Po nakreśleniu historii badań archeologicznych w Opolu oraz zasadniczych 
faktów z dziejów Opolszczyzny autor opisuje obszernie w kolejnych rozdzia-
łach budownictwo, hutnictwo, rękodzieła 'i komunikację wczesnośredniowiecz-
nego Śląska Opolskiego, tak jak można je odtworzyć na podstawie wykopalisk 
na Ostrówku. Ostatnie rozdziały poświęcone są kulturze i sztuce Ostrówka. 

Książka jest bogato ilustrowana (również rycinami kolorowymi) oraz zawie-
ra pokaźną bibliografię przedmiotu. 

E . O . 

John of S a l i s b u r y , The Metalogicon. Translated from Latin, with an 
Introduction, Critical Notes and Bibliography by Daniel D. McGarry, Berkeley 
and Los Angeles 1956, s. XXVII+305. 

Napisany w roku 1156 Metalogicon uważany jest za dzieło przełomowe 
w dziejach historii pedagogiki. Autor pisał je z myślą o obronie tego programu 
nauczania, jaki zawierało wówczas trivium. Atakowano mianowicie gramatykę 
i logikę, domagając się likwidacji tych przedmiotów. 

W czasach Jana z Salisbury studium gramatyki oznaczało bliski kontakt 
z klasyczną łaciną i poglądami tych wielkich starożytnych autorów, których 
dzieła stały się za kilka stuleci podstawą renesansowego humanizmu. Natomiast 
studiowanie logiki zakładało znajomość praktyczną i teoretyczną arystotelesow-
skiego Organonu. 

Wybitny uczony średniowieczny kreślił w swym dziele obraz ówczesnego 
stanu nauczania, opisywał swoje studia w Chartres i Paryżu oraz postaci czo-
łowych ówczesnych intelektualistów: Abelarda, Gilberta de la Porrée i Thier-
ry z Chartres. Metalogicon świadczy, że dwunastowieczna teoria i praktyka 
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