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związane  z trudnościami dostania się wysłanników Kościoła hildesheimskiego do Rzymu w związku  z zakazem królewskim (Henryk 
VI znajdował się właśnie w toku gwałtownej walki z papieżem), opisane w Historia  canonizationis et translations  S. Bernwardi 
episcopi (nowa edycja w przygotowaniu). Trzeba zresztą  zaznaczyć, że w drodze na ołtarze wyprzedził Bemwarda jego bezpośredni 
następca w biskupstwie, Godehard (Gotthard), kanonizowany już w roku 1131, a kult św. Gotharda był w Europie znacznie 
bardziej rozpowszechniony niż św. Bernwarda (dotarł, jak wiadomo, także do Polski, w związku  z czym warto zwrócić uwagę na 
pośmiertnie opublikowaną  rozprawkę Wolfganga  H . F r i t z e g o , Hildesheim—Brandenburg — Posen. Godehard-Kult und 
Fernhandelsverkehr im 12. Jahrhundert, w: Beiträge zur Entstehung und Entwicklung der Stadt Brandenburg im Mittelalter, hg. v. 
W. Schich, Berlin—New York 1993, s. 103-130). Enno В ü n z zbadał i przedstawił Der Kult des hl. Bernward von Hildesheim 
im Mittelalter und in der frühen  Neuzeit (s. 419-430) — był on żywy, ale lokalnie ograniczony. Michael W o 1 f  s o n, Bernward 
von Hildesheim in der Kunst des späten Mittelalters (s. 431-438), uzupełnił wywody Bünza o odbicie postaci św. Bernwarda 
w malarstwie i rzeźbie późniejszego średniowiecza. Dalsze przyczynki do tego zagadnienia dorzucili: Johann Michael F r i t z , Der 
Schrein des heiligen Bemward und andere Goldschmiedewerke des 18. Jahrhunderts für  die kleine St. Michaeliskirche in Hildesheim 
(s. 439-447) i Monika i Karl A r n d t , Das Bernward-Denkmal in Hildesheim (s. 449-457). 

Prace dotyczące  dziejów sztuki wymienialiśmy dotąd  tylko wtedy, gdy — jak grupa ostatnio wymieniona — bardziej 
bezpośrednio dotyczyły one postaci Bernwarda bądź  jego kultu. Obecnie trzeba wymienić pozostałe, umieszczone w różnych 
częściach księgi, a dotyczące  raczej epoki ottońskiej i różnorakich powiązań  ojczyzny św. Bernwarda. Gerhard W o l f ,  Sistitur in 
solio. Römische Kultbilder um 1000 (s. 81-90), zestawił i omówił rzymskie ikony z wyobrażeniami Chrystusa i Matki Boskiej 
czasów Bernwarda. Arne E f f e n b e r g e r ,  Byzantinische Kunstwerke im Besitz deutscher Kaiser, Bischöfe  und Klöster im 
Zeitalter der Ottonen (s. 145-159) — głównie reliefy  w kości słoniowej i oprawy kodeksów (Hildesheim obok Quedlinburga 
i Halberstadtu wybija się na czoło ośrodków saskich w tym zakresie). Antje K r u g przedstawiła Antike Gemmen und das 
Zeitalter Bernwards (s. 161-172). Bogactwem przedstawionego materiału imponuje artykuł Hermanna F i 11 i t z a, Ottonische 
Goldschmiedekunst (s. 173-190), zawierający  m.in. próbę określenia głównych warsztatów złotnictwa artystycznego tej doby. 
Ulrich К u d e r skoncentrował się na Ottonische Buchmalerei und bernwardinische Handschriftenproduktion  (s. 191-200), 
natomiast Fidel R ä d l e , autor artykułu Lateinische Literatur im Umkreis Bernwards (s. 201-205), nie miał zbyt wielkich 
możliwości wzbogacenia obrazu literackich osiągnięć  tego wyraźnie ubogiego pod tym względem (wyjątek:  Hrozwita 
z Gandersheimu) okresu w dziejach północnoniemieckiej literatury łacińskojęzycznej. 

W innym dziale księgi znalazł się ważny tak ze względu na rangę osiągnięć  czasów biskupa Bernwarda, jak również na 
polskie (co prawda późniejsze) paralele (Drzwi Gnieźnieńskie i Płockie), i wreszcie na nader interesujące  ustalenia i obserwacje 
o charakterze technologicznym i organizacyjno-produkcyjnym, artykuł Hansa D r e s c h e r a, Zur Technik bernwardinischer 
Silber- und Bronzegüsse (s. 337-351). Oprócz „Drzwi św. Bernwarda" w katedrze hildesheimskiej (ukończonych w 1015 г.), 
najważniejszym zabytkiem tej grupy jest słynna kolumna (Kolumna św. Bernwarda), w stylu antycznych słupów triumfalnych, 
obecnie w górnym kościele katedralnym w Hildesheimie (zob. t. П, s. 540-548, tutaj m.in. rozwinięcie wyobrażeń kolumny). 

Kierując  się przekonaniem o nieprzeciętnej wartości publikacji wywołanej wielką  wystawą  ku czci św. Bernwarda, a także 
0 niewielkiej zapewne jej dostępności w naszym kraju, postarałem się przynajmniej zasygnalizować problematykę artykułów 
składających  się na I tom księgi. Z naciskiem podkreślam, że—podobnie jak w innych porównywalnych publikacjach — materiał 
ilustracyjny, na najwyższym osiągalnym  obecnie poziomie, stanowi integralną  część publikacji. Składa się nań 251 barwnych 
1 czarno-białych ilustracji w I tomie, oraz trudna do określenia (ale znacznie jeszcze większa) liczba ilustracji w katalogu wystawy 
stanowiącym  tom II. Wzorem, który stał się już regułą  w podobnych opracowaniach, katalog jest kompletny, to znaczy stanowi 
utrwalenie samej wystawy, a każdy zabytek (czy grupa jednorodnych pomniejszych zabytków, jak monety czy pozostałości 
archeologiczne) otrzymał krótszą  lub dłuższą  (nawet wielostronicową),  ale wyczerpującą  monografię,  oczywiście z podaniem 
danych formalnych  (miejsce i czas powstania, wymiary, materiał, ewentualnie objętość), piśmiennictwa i miejsca obecnego 
przechowywania czy występowania zabytku, nie mówiąc  już oczywiście o analizie formalnej  i znaczeniu danego zabytku. Ze 
zbiorów polskich na wystawie znalarfy  się tylko: tzw. Kielich św. Wojciecha z Trzemeszna (obecnie w Gnieźnie) (katalog nr 11-34), 
„kieszonkowy Światowit" z Wolina (VI-4) jako przykład religijnych wyobrażeń połabskich sąsiadów  Sasów; krakowskiej kopii 
Świętej Włóczni wprawdzie na samej wystawie zabrakło, znalazła się ona wszakże w formie  odrębnego artykułu w katalogu (11-33). 

Jerzy  Strzelczyk 

Bernd Ulrich H u c k e r , Die Anfänge  des Klosters Ebstorf  und die politische Stellung der Grafen  von 
Schwerin im 12. und 13. Jahrhundert, Jahrbuch für  die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands, Berlin* 
41 (1993), s. 137-180. 

Początki  klasztoru benedyktyńskiego (od Reformacji  ewangelickiego zakładu dla pań) w Ebstorfie  (pow. Uelzen, okręg 
Lüneburg) gubią  się w pomroce dziejowej i prawdę mówiąc  nie zdołałyby chyba żywiej zainteresować historyków, gdyby nie 
stosunkowo dobra, od roku 1985 w zasadniczej części dostępna w nowoczesnej edycji (Urkundenbuch des Klosters Ebstorf, 

* Jahrbuch jest od początku organem (zachodnio-)berlińskicj Komisji Historycznej. Pierwszych dziesięć tomów ukazywało się w wydawnictwie Max Niemeyer 
w Tybindze, tomy 11 -20 w oficynie  Walter de Gruyter (Berlin —New York), tomy 2MÜ w berlińskim Colloquium Verlag. Tom 41, którego jeden z artykułów tu omawiamy, 
ukazał się w wydawnictwie K. G. Saur (München, New Providence, London, Paris). 
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bearb. v. K. J a i t n e r, Quellen und Untersuchungen zur Geschichte Niedersachsens im Mittelalter, 7, Hildesheim 1985) 
podstawa źródłowa, przede wszystkim zaś dwa znacznej wagi problemy historyczne, a zarazem źródłoznawcze ściśle związane 
z tym konwentem: słynna mapa świata z Ebstorfu  (i kwestia ewentualnego jej autorstwa Gerwazego z Tilbury) oraz zespół źródeł 
dotyczących  kwestii tzw. męczenników z Ebstorfu,  którymi, także ze względu na powiązanie  z problematyką  słowiańską,  zajął  się 
piszący  te słowa już przed wielu laty (J. S t r z e l c z y k , „Męczennicy ebstorfscy".  Dzieje kształtowania się jednej legendy 
zachodniosłowiańskiej, Slavia Occidentals 28-29 (1971), s. 225-261; Najazd Normanów w roku 880 i jego odbicie 
w historiografii,  Roczniki Historyczne 36 (1970), s. 87-96. 

B. U. H u с к e r, który w niedawno opublikowanej wielkiej monografii  panowania cesarza Ottona IV (Kaiser Otto IV., 
Monumenta Germaniae Historica Schriften  34, Hannover 1990, zwłaszcza s. 407-410), jak również w specjalnie sprawie tej 
poświęconej rozprawce (Zur Datierung der Ebstorfer  Weltkarte, Deutsches Archiv für  Erforschung  des Mittelalters 44 (1988), s. 
510-538), zdecydowanie opowiedział się za wczesnym (początek  Х1П w.) datowaniem mapy z Ebstorfu  oraz za jej związkiem 
z postacią  Gerwazego z Tilbury, pod koniec życia prepozyta w Ebstorfie,  przedstawił ostatnio pracę, w której po raz pierwszy 
właściwie od początku  bieżącego  stulecia (prace C. B o r c h l i n g a i W . M e y e r a - S e e d o r f a )  szczegółowo, opierając 
się na wszelkich dostępnych informacjach  źródłowych, zbadał kwestię początków  klasztoru ebstorfskiego  oraz kwestie poboczne 
z nią  związane.  Pierwsza fundacja  (zdaniem Huckera kanoników regularnych reguły św. Augustyna, nie zaś, jak niekiedy 
przypuszczano, premonstratensów) nastąpiła  zapewne około 1160 г.; fundatorem  był graf  dannenberski Wolrad I (1157-1163), 
czynnym przy fundacji  był także, zgodnie z zachowaną  tradycją  klasztorną,  biskup werdeński Herman (1148/1149-1167). 
W trudnym do bliższego określenia czasie nastąpiła  zmiana: wspólnota kanoniczna zastąpiona  została konwentem żeńskim, 
rządzącym  się regułą  benedyktyńską.  Podstawy źródłowe tej zmiany są  znacznie gorsze, toteż główny wysiłek badawczy Huckera 
skierowany został na możliwości określenia daty powtórnej fundacji,  osoby nowego fundatora  i okoliczności tym wydarzeniom 
towarzyszących. 

Tradycja zapamiętała jedynie imię ponownego fundatora:  komes Henryk. Ramy czasowe: 1167-1219 udało się Huckerowi 
zdecydowanie zawęzić. Podczas gdy starsza nauka (tak np. Borchling) myślała konsekwentnie o grafie  dannenberskim Henryku I 
(1169-1209), Hücker uzasadnił przypuszczenie, że w grę może wchodzić jedynie graf  zwierzyński (Schwerin) Henryk I 
(1174-1228), spokrewniony Z rodem grafów  dannenberskich przez matkę Odę, a za datę fundacji  żeńskiego klasztoru w Ebstorfie 
należy uznać lata 1217-1219. Ta stosunkowo późna dotacja wynika z szeroko zakrojonych i dobrze udokumentowanych 
rozważań, zajmujących  większą  część studium Huckera, dotyczących  m.in. chronologii wszystkich okolicznych fundacji 
klasztornych drugiej połowy XII i początku  Х1П w. („utratę" patronatu nad Ebstorfem  grafowie  dannenberscy zrekompen-
sowali sobie w 1224 założeniem żeńskiego klasztoru benedyktyńskiego w Dambeck); zob. zestawienie tych fundacji  na s. 151, oraz 
(s. 152 nn.) analizą  powiązań  grafów  zwierzyńskich z rodem grafów  dannenburskich (przypomnijmy, że na zamku 
w Dannenbergu przedsiębiorczy Henryk I zwierzyński osadził pojmanego króla Danii, co stało się chyba najgłośniejszym 
skandalem politycznym początku  XIII w.) oraz szerzej — stanowiskiem (posiadłości i wpływy) grafów  zwierzyńskich w tej 
(załabśkiej) części Niemiec, gdzie położony jest Ebstorf.  Już częste nadania tych właśnie dynastów na rzecz klasztoru 
ebstorfskiego,  dotyczące  posiadłości okolicznych, przy równoczesnym braku podobnych nadań ze strony grafów  na 
Dannenbergu, stanowi poważny argument za tezą  Huckera. Szukając  przyczyn czy początków  tak znacznych posiadłości grafów 
zwierzyńskich za Łabą  (czyli na zachód od jej dolnego biegu), przypomina Hücker (s. 169 nn.) unikalną  informację  Kroniki 
Wielkopolskiej o pochodzeniu pierwszego komesa zwierzyńskiego (ojca Henryka I) Guncelina de  Dalewo alias de  Dalemberg, 
słusznie wiążąc  to z miejscowością  Dahlenburg w pobliżu Lüneburga. W nauce panował dotąd  sceptycyzm w tej sprawie, 
ponieważ zadomowiło się (i to przynajmniej od początku  ubiegłego stulecia) przekonanie o identyczności założyciela dynastii 
grafów  zwierzyńskich z Guncelinem z Hägen, wymienionym w dokumencie lubeckim z 1164 г., którego dobra rodowe położone 
były daleko od interesującego  nas obszaru, bo aż w Hildesheimskim. Hücker na s. 170 wykazuje problematyczność tej 
identyfikacji,  co rzecz jasna podnosi walor wspomnianego przekazu polskiego źródła. Dodatkowym argumentem przemawiają-
cym za bliskimi związkami  odnowionego klasztoru ebstorfskiego  z rodem grafów  zwierzyńskich są  (zanalizowane przez Huckera 
w aneksie na s. 172 nn.) motywy heraldyczne zachowane na konsolach krużganka klasztornego, podobne do smoków z herbów 
grafów  zwierzyńskich. 

Ogólnie rzecz biorąc  należy artykuł Huckera uznać za odkrywczy, znacznie posuwający  naprzód naszą  wiedzę na temat nie 
tylko początków  klasztoru ebstorfskiego,  lecz również wczesnych dziejów hrabstwa zwierzyńskiego (zwłaszcza jego załabskićh 
powiązań)  i — szerzej — gry i rywalizacji czynników politycznych w tej części Niemiec drugiej połowy ХП i początków  ХШ w. 
Sporo nowego światła padło przy tej okazji na kształtowanie się tradycji o męczennikach „ebstorfskich"  i możliwej przy tym roli 
(„Inizialzündung") prepozyta Gerwazego (postać ta w świetle wywodów Huckera wyrasta do rangi pierwszego prepozyta 
odnowionego konwentu), zapewne identycznego z Gerwazym z Tilbury. Kontynuując  obserwacje poczynione już w 1987 przez 
Hartmuta К u g 1 e r a, Hücker wykazuje także ideowe pokrewieństwo mapy ebstorfskiej  w zakresie ducha krzyżowego 
z wymową  zdeformowanej  wersji tradycji o męczennikach (s. 169: So liegt die Tendenz der Ebstorfer  Weltkarte der der Ebstorfer 
Märtyrerpassio gar nicht fern  —jene richtet sich gegen baltische und sarazenische Heiden, diese hält das Gedächtnis an den 
Kampf  gegen slavische Heiden wach). W innym miejscu Hucker tłumaczy „Duńczyków" późniejszych wersji legendy ebstorfskiej 
(w autentycznej tradycji o bitwie z 880r. mowa była jedynie ogólnie o Normanach) zaognieniem stosunków niemiecko-duńskich 
przełomu XII i Х1П w. 

Jeżeli mielibyśmy zgłosić wobec pracy B. U. Huckera jakieś wątpliwości,  to dotyczyłyby one niepełnego uwzględnienia 
wcześniejszych badań. Załączając  do swej rozprawy aneks obejmujący  sprawozdanie anonimowej zakonnicy ebstorfskiej  z 1487 
r. o założeniu klasztoru, uzasadnił to Hücker tym, jakoby od czasów edycji Borchlinga z 1908 r. zabytek ten „nicht wieder 
behandelt worden ist" (s. 177). Już nawèt nie wspominająć  o polskim przyczynku do tego zagadnienia (oprócz polskojęzycznych, 
od dawna zresztą  rejestrowanych i częściowo wykorzystywanychwnauceniemieckieji zachodnioeuropejskiej, ;prać wymienio-
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nych wyżej, należałoby wymienić niemieckojęzyczny artykuł podpisanego Die Legende von den Ebstorfer  Märtyrern als Zeugnis 
über die politischen und ethnischen Verhältnisse in Nordostdeutschland im Mittelalter, Lëtopis. Jahresschrift  des Instituts für 
sorbische Volksforschung  В 18 (1971) 1, (s. 64-79), zabytek o którym mowa analizowany był także niejednokrotnie w nauce 
niemieckiej, zwłaszcza w znanej oczywiście Huckerowi monografii  Hartmuta H a r t h a u s e n a z 1966 r. Druga uwaga 
krytyczna dotyczy sposobu korzystania z Kroniki Wielkopolskiej, którą  Autor—zupełnie nieświadomy dorobku nauki polskiej, 
po części przynajmniej recypowanego także przez naukę niemiecką,  uważa w dalszym ciągu  za dzieło biskupa poznańskiego 
Boguchwała II, w związku  z czym mogło się w tym skądinąd  wzorowym heurystycznie studium (s. 171) znaleźć sformułowanie, 
jakoby informacja  o Guncelinie znajdowała się „in der Vision des Bischofs  Boguchwał von Posen aus dem Jahre 1249" i tym 
bardziej zasługiwała na wiarę, że biskup „bereits geboren wurde, als Gunzelin noch lebte und Heinrich von Schwerin noch ein 
junger Mann war". Na szczęście powyższe kuriosum nie wpływa decydująco  na całość wywodów Huckera, co więcej: 
czternastowieczna niewątpliwie  geneza Kroniki Wielkopolskiej (czy odpowiedniej jej partii), oraz jej związek  jeżeli nie z samym 
Jankiem z Czarnkowa, to przynajmniej z kręgiem biskupa zwierzyńskiego Andrzeja, raczej wzmacniają  niż zmniejszają  zaufanie 
do północnoniemieckich informacji  Kroniki czy jej najważniejszej interpolacji. 

Jerzy  Strzelczyk 

Marek D e r w i c h , Benedyktyński klasztor św. Krzyża na Łysej Górze w średniowieczu, Warszawa 
— Wroclaw 1992, PWN, ss. 670, tab., il., mapy na wkładce, res. 

W ostatnich kilkudziesięciu latach zajmowano się różnymi nurtami monastycyzmu w średniowiecznej Polsce, a zwłaszcza 
dziejami poszczególnych wspólnot klasztornych. Obecnie trwają  ożywione badania nad dziejami cystersów oraz franciszkanów, 
a wcześniej sporo uwagi poświęcono dominikanom i różnym odłamom kanonikatu regularnego. Zajmujący  ważne miejsce 
w strukturach Kościoła na ziemiach polskich zakon benedyktyński nie wzbudza odpowiedniego żywego zainteresowania 
historyków, choć i w tym względzie dokonuje się ostatnio spory postęp. Należy wskazać choćby na badania Józefa  P ł o c h y , 
Zbigniewa P e r z a n o w s k i e g o , czy niestrudzoną  działalność wydawniczą  benedyktynów tynieckich, a zwłaszcza O. Pawła 
S c z a n i e c k i e g o . Wspomnieć trzeba również o interdyscyplinarnych badaniach zespołu pobenedyktyńskiego w Mogilnie, 
którymi kierowała Jadwiga C h u d z i a k o w a oraz o pracach wykopaliskowych na terenie opactwa tynieckiego. Szczególne 
znaczenie mają  prace archeologiczne w Lubiniu prowadzone przez zespół pod kierunkiem Zofii  K u r n a t o w s k i e j . Mimo 
tych osiągnięć  brakuje nadal nowoczesnych monografii  poświęconych poszczególnym polskim wspólnotom benedyktyńskim. Tę 
właśnie lukę próbuje zapełnić Marek D e r w i c h . Jego najnowsza praca poprzedzona została gruntowymi kwerendami 
źródłowymi oraz szeregiem drobniejszych publikacji dotyczących  problemu. 

Klasztor św. Krzyża na Łysej Górze nie cieszył się zbytnią  popularnością  wśród uczonych, temat ten podejmowany był 
raczej przygodnie. Obszerne studium Marka D e r w i с h a będące  monografią  tej placówki benedyktyńskiej przedstawia jej 
dzieje od początku  XII w., aż po wiek XVI (z licznymi dygresjami przenoszącymi  czytelnika w XVIII stulecie). Praca składa się 
z czterech części, w których Autor omówił kolejno: źródła dotyczące  historii opactwa (s. 47-141); następnie poświęcił obszerny 
rozdział początkom  klasztoru (s. 142-275); w kolejnym przedstawił analizę uposażenia klasztornego do początków  XVI w. (s. 
276-434); ostatnia część rozprawy dotyczy szeroko rozumianej działalności benedyktynów z Łysej Góry (s. 435-548). Całości 
dopełniają  rozdział historiograficzny  (s. 19-46), wstęp (s. 15-18), krótkie podsumowanie (s. 547), obszerna bibliografia 
(s. 550-598), streszczenie w języku francuskim  (s. 599-603) oraz indeks, tabele i mapy. 

Rozważania na temat klasztoru łysogórskiego rozpoczął  M. Derwich od przedstawienia dorobku historiografii.  Poznanie 
przeszłości klasztoru zapoczątkowały  prace ks. Józefa  G a c k i e g o . Z okresu późniejszego należy wskazać na badania P. 
D a v i d a, J. D ą b r o w s k i e g o ,  M. N i w i ń s k i e g o , czy T. S z y d ł o w s k i e g o . Ostatnio na uwagę zasługują 
m.in. prace H. Ł o w m i a ń s k i e g o, G. L a b u d y i T.M. T r a j d o s a . 

Kolejny rozdział poświęcony jest w całości rozważanom na temat spuścizny źródłowej dotyczącej  klasztoru św. Krzyża. 
Składa się on z dziesięciu podrozdziałów, wśród których najobszerniejszy jest ten poświęcony źródłom przechowywanym 
w dawnym archiwum i bibliotece klasztornej (s. 48-92) oraz losom tejże biblioteki po kasacie klasztoru w 1819 r. (s. 92-106). 
Dalej omówione zostały dzieje archiwum i jego zasobu po 1819 r. (s. 106-113). W następnych podrozdziałach przedstawiono 
źródła pochodzenia pozaklasztornego, wskazano na materiały przechowywane w miastach, prepozyturach i kościołach 
klasztornych (s. 113-115). Nieco uwagi poświęcono też historiografii  klasztornej (s. 115-129) oraz rejestrom cudów relikwii 
drzewa Krzyża Św. (s. 129-130). Ten fragment  pracy uzupełniły uwagi Autora dotyczące  źródeł komemoratywnych (s. 131-132), 
inskrypcji i napisów (s. 132-133), pozostałości dawnych budowli (s. 134) oraz innych źródeł (s. 135-141). Rozdział ten, mimo iż 
nie zawiera drobiazgowej analizy źródłoznawczej wykorzystanego materiału jest istotny dla następnych części pracy, gdyż 
wprowadza czytelnika w cały zasób podstawy źródłowej dotyczącej  opactwa łysogórskiego informując  wyczerpująco  o miejscach 
przechowywania, wydaniach, losach poszczególnych rękopisów i dokumentów. Można jedynie zarzucić Autorowi, iż nie starał 
się wskazać wyraźniej, które z źródeł mają  znaczenie podstawowe dla dziejów opactwa, które drugorzędne, a które jedynie 
uzupełniające. 

Obszerny III rozdział poświęcił M. Derwich początkom  klasztoru. Punktem wyjścia do zasadniczych rozważań stały się dla 
Autora dokumenty jędrzejowskie z 1166/1167 r. (Mieszka Starego, Kazimierza Sprawiedliwego oraz Janika i Gedki), w których 
jako świadek wystąpił  łysogórski opat Milwan. Sporo miejsca zajęło poszukiwanie korzeni klasztoru na podstawie źródeł 
materialnych (s. 173-192), a zwłaszcza prowadzonych na Łyścu w latach pięćdziesiątych  i sześćdziesiątych  badaniach 


