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ARCHEOLOGIA ŚRÓDZIEMNOMORSKA
W UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM (1897–1998)*
Kilka lat temu obchodziliśmy już stulecie naszej dyscypliny badawczej, za
punkt wyjścia biorąc uzyskanie profesury przez Piotra Bieńkowskiego w r. 1897
i powierzenie mu katedry, pierwszej zresztą w dziejach naszej nauki – na polskim
uniwersytecie1. Można jednak i tutaj sięgnąć nieco wstecz. Bez wątpienia znaczną
rolę odegrał i w tym przypadku Gabinet Archeologiczny, utworzony przez Józefa
Łepkowskiego, oficjalnie powołany do życia w r. 18672. Z Gabinetem Archeologicznym związany był bowiem również Bieńkowski, gdy habilitował się w r. 1893,
a więc moglibyśmy dzisiaj upamiętniać już co najmniej studwudziestolecie naszej
dyscypliny. Związek Bieńkowskiego z Gabinetem trwał także w następnych latach,
gdyż zbiory klasyczne, które w nim się znajdowały, były przedmiotem jego badań
i publikowanych studiów, a także miejscem, w którym jego studenci uzyskiwali bezpośredni kontakt z oryginalnymi zabytkami starożytnych cywilizacji3. Z inicjatywy
Bieńkowskiego w r. 1921 ze zbiorów Gabinetu wydzielone zostały zabytki klasyczne/śródziemnomorskie, a także prehistoryczne. Podporządkowano je bezpośrednio
*
Poniższy tekst powstał jako referat wygłoszony w trakcie obchodów 150-lecia nauczania
archeologii w Uniwersytecie Jagiellońskim (1863/1864 – 2013/2014). W dziejach uniwersyteckiego
Instytutu Archeologii jako datę wyjściową przyjęto rok, w którym Józef Łepkowski (1826–1894)
uzyskał habilitację w zakresie archeologii i sztuki średniowiecznej (1863) i następnie, w roku akademickim 1863/1864, podjął z tego zakresu systematyczne wykłady (profesorem nadzwyczajnym
mianowany został w r. 1866, profesurę zwyczajną uzyskał w r. 1875).
1
Rocznicy tej poświęcono okolicznościową konferencję, której pokłosie wkrótce zostało
opublikowane w dwóch oddzielnych tomach. Zob. Archeologia śródziemnomorska w Uniwersytecie Jagiellońskim 1897–1997. Materiały sympozjum naukowego. Kraków, 21–23 października
1997, oprac. J. Śliwa, UJ, Kraków 1998 [cyt. dalej jako Archeologia śródziemnomorska] oraz
Centenary of Mediterranean Archaeology 1897–1997. International Symposium. Cracow, October
1997, oprac. id., Instytut Archeologii UJ, Kraków 1999.
2
Zob. ostatnio J. Śliwa, Józef Łepkowski, Towarzystwo Naukowe Krakowskie i kielecka
kolekcja starożytności Tomasza Zielińskiego, Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie 60, 2015, s. 9–18, i podana tam literatura.
3
Dzieje Gabinetu oraz charakterystykę najważniejszych zabytków przedstawiono w publikacji Egipt, Grecja, Italia… Zabytki starożytne z dawnej kolekcji Gabinetu Archeologicznego
Uniwersytetu Jagiellońskiego, oprac. J. Śliwa, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007.
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kierownikom odpowiednich katedr. Taki stan rzeczy aktualny jest w zasadzie po
dzień dzisiejszy, lecz w związku z utworzeniem Instytutu Archeologii w r. 1971,
również i zabytki dawnego Gabinetu ponownie znalazły się pod jednym dachem.

1. Gabinet Archeologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Widok jednej z sal w Collegium Maius
z najważniejszymi zabytkami: kolekcją waz greckich, urną etruską, egipskim sarkofagiem (Józef
Łepkowski, twórca Gabinetu, stoi skromnie z prawej strony).
Rysował Juliusz Kossak, 1877

Piotr Bieńkowski (1865–1925) podjął w r. 1882 studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego, swe zainteresowania kierując jednoznacznie ku starożytności4. Jego uniwersyteckim nauczycielem został historyk Ludwik Ćwikliński
Biografii i dokonań Piotra Bieńkowskiego dotyczą następujące opracowania: J. Śliwa, Piotr
Bieńkowski (1865–1925). Badacz – nauczyciel akademicki – organizator nauki, [w:] Archeologia
śródziemnomorska, s. 15–25 (wraz z jego pełną bibliografią zestawioną przez K. Stachowską,
tamże, s. 27–34); id., Piotr Bieńkowski (1865–1925) w opiekuńczym kręgu Karola Lanckorońskiego, Folia Historiae Artium, seria nowa, 4, 1998, s. 81–83; id., Piotr Bieńkowski (1865–1925),
[w:] Uniwersytet Jagielloński. Złota księga Wydziału Historycznego, oprac. J. Dybiec, Księgarnia Akademicka, Kraków 2000, s. 165–171; id., Profesor Piotr Bieńkowski (1865–1925) jako
opiekun uniwersyteckiej kolekcji archeologicznej, [w:] Egipt, Grecja, Italia…, s. 59–61; id.,
Dzieje starożytne w problematyce badawczej krakowskich archeologów śródziemnomorskich,
[w:] Świat starożytny, jego polscy badacze i kult panującego, oprac. L. Mrozewicz, K. Balbuza,
Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2011 (Gnieźnieńskie Studia
Europejskie. Seria Monografie 4), s. 87–96. Część cytowanych wyżej tekstów przedrukowano
także w: J. Śliwa, Badacze, kolekcjonerzy, podróżnicy. Studia z dziejów zainteresowań starożytniczych, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012 (Regiony – Historia – Kultura 7), s. 73–85.
4
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(1853–1942), pod którego kierunkiem przygotował rozprawę doktorską, ukończoną w r. 18885. W kręgu wczesnych zainteresowań Bieńkowskiego znajdowała się
początkowo także twórczość pisarzy polsko-łacińskich (Jan z Wiślicy, Krzysztof
Warszewicki) i oddziaływania na nich wzorców klasycznych, zarówno w sferze
języka, jak i recepcji antycznych utworów w kulturze polskiej.

2. Piotr Bieńkowski. Malował Jacek Malczewski, 1906.
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Odpowiednio ukierunkowane studia historyczno-filologiczne pogłębiał następnie
Bieńkowski w Berlinie pod egidą Theodora Mommsena oraz Ottona Hirschfelda.
Kolejny etap jego edukacji wyznaczał pobyt w Wiedniu, gdzie uczestniczył w pracach seminarium Ottona Benndorfa, którego zaliczał również do swych wybitnych
nauczycieli. Wówczas też wstąpił na drogę badań odmiennych, nieskierowanych
już wyłącznie ku historycznym lub epigraficznym studiom źródłowym: zajął się
nowym przedmiotem – archeologią klasyczną. Studia i poszukiwania z tego zakresu
kontynuował następnie w Rzymie i Atenach, w placówkach Niemieckiego Instytutu
Archeologicznego. Wybór, którego dokonał Bieńkowski, wynikał z jego naturalnego
5
Zob. P. Bieńkowski, De fontibus et auctoritate scriptorum historiae Sertorianae, Pamiętnik
Akademii Umiejętności w Krakowie. Wydział Filologiczny i Historyczno-Filozoficzny 8, 1890,
s. 56–109.
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rozwoju naukowego, natomiast – jak dobitnie podkreślił to Ludwik Piotrowicz –
„studia historyczne, od których zaczynał swoją pracę w służbie nauki, zaprawiły
go w historycznej metodzie badań, dzięki czemu prace jego cechuje zawsze głęboka znajomość tła historycznego i zrozumienie dla procesów rozwoju dziejowego,
odzwierciedlających się w zabytkach sztuki starożytnej”6.
Na tej drodze doszedł Bieńkowski do wyników znakomitych, stając się wybitnym znawcą sztuki greckiej i rzymskiej, głównie rzeźby. Materiały zgromadzone w trakcie licznych podróży naukowych pozwoliły Bieńkowskiemu wkrótce na
przygotowanie większej pracy, która stała się podstawą jego habilitacji w zakresie
archeologii klasycznej, przeprowadzonej w Uniwersytecie Jagiellońskim w r. 18937.
W pracy tej wykazał Bieńkowski, że w przypadku starożytnych rzeźb, niezależnie
od cech portretowanych osób i istotnych elementów ikonograficznych, także sam
kształt popiersia, „wziętego jako całość, zmienia się w sztuce starożytnej (specjalnie rzymskiej) i że ta cecha formalna daje dostateczną podstawę do datowania
zachowanych popiersi. Rozprawa ta stała się podstawową odtąd dla tego rodzaju
studiów i wyniki jej w zasadzie dotąd obowiązują”8.
Jako docent prywatny prowadził następnie Bieńkowski przez cztery lata wykłady
oraz, korzystając z pomocy finansowej rządu austriackiego i Akademii Umiejętności
w Krakowie, odbywał liczne podróże naukowe do krajów, w których mógł badać
zabytki kultur starożytnych (Italia, Grecja, Azja Mniejsza, Afryka Północna), oraz
odwiedzał najznakomitsze kolekcje europejskie posiadające dzieła sztuki klasycznej.
Gromadził wówczas materiały do swych dalszych prac.
Z dniem 9 czerwca 1897 r. został Bieńkowski powołany na katedrę archeologii
klasycznej w Uniwersytecie Jagiellońskim, stworzoną specjalnie dla niego. Wkroczył
wówczas na drogę niezwykle ważkich poczynań, całkowicie spełniając pokładane
w nim nadzieje. Zorganizował wzorową katedrę dyscypliny, w której nie miał
poprzedników; nadał jej również taki profil naukowy – formułując tym samym
zadania nowej u nas nauki – jaki realizowany jest w sumie do dnia dzisiejszego.
W r. 1901 mianowany został profesorem zwyczajnym archeologii klasycznej.
Nastąpiło potem ćwierćwiecze wytężonej pracy naukowej i organizacyjnej.
Jako badacz ceniony był Bieńkowski zarówno w krajowym, jak i międzynaro-

6
L. Piotrowicz, Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne, 1925, s. 3. Po przedwczesnej
śmierci Bieńkowskiego w r. 1925, prof. Piotrowicz do r. 1929 sprawował pieczę nad osieroconą
katedrą archeologii klasycznej (do chwili, gdy objął ją uczeń Bieńkowskiego, Stanisław Jan
Gąsiorowski).
7
Zob. P. Bieńkowski, Historya kształtów biustu starożytnego, Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny 24, 1895, s. 127–188, tabl. 1–2.
8
S. J. Gąsiorowski, Badania polskie nad sztuką starożytną. Relacje podróżników – kolekcjonerstwo – badania naukowe, Kraków 1948, s. 29–30. Ostatnio (2013) ukończona została rozprawa
doktorska Moniki Muszyńskiej „Historya kształtów biustu starożytnego”. Geneza, typologia,
chronologia i funkcja rzymskiego biustu portretowego (promotor: prof. Janusz A. Ostrowski),
nawiązująca do koncepcji Bieńkowskiego.
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dowym świecie naukowym9. Utrzymywał rozległe kontakty i prowadził szeroką
korespondencję naukową. Znał doskonale zbiory najsłynniejszych muzeów światowych i wykorzystywał je w swoich pracach. Studia swe publikował zresztą na
łamach zagranicznych czasopism naukowych, uczestniczył w dyskusjach związanych z problemami, które były mu najlepiej znane. Jako badacz rzeźby greckiej
i rzymskiej cieszył się ogromnym autorytetem. Zostawił po sobie bogaty dorobek,
liczący około 160 pozycji bibliograficznych10.
Opierając się na przekazach źródłowych i tekstach literackich zestawionych
z przedstawieniami, starał się Bieńkowski określić cechy charakterystyczne dla
wyobrażeń poszczególnych ludów „barbarzyńskich” w sztuce hellenistycznej i rzymskiej. Oprócz mniejszych rozpraw, efekt zasadniczy jego badań stanowił tak zwany
Corpus barbarorum, złożony z trzech części. Pierwsza stanowiła rodzaj wprowadzenia11, po niej zaś pojawiły się kolejne opracowania (dwa tomy serii „Imagines
Celtarum”)12.
Jako archeolog – znawca przedstawień barbarzyńców w sztuce starożytnej –
i historyk jednocześnie, zostawił też Bieńkowski między innymi wnikliwe komentarze do Tacytowej Germanii. Uwagę jego zwrócił rozdział 17, dotyczący stroju
germańskiego, którego opis starał się objaśnić pod względem rzeczowym. Mimo
rozlicznych wątpliwości doszedł do wniosku, że „zabytki przedstawiają bardzo
dokładnie stroje wspomniane przez Tacyta, a tym samym wypełniają luki opisów
literackich”13.
W r. 1919 odmówił Bieńkowski przyjęcia katedry archeologii klasycznej w Uniwersytecie
Warszawskim, którą wówczas zamierzano utworzyć (nie wyraził zgody, nie chcąc opuszczać
placówki stworzonej w Krakowie nie tylko ogromnym nakładem pracy, ale i potrzebą serca).
Odpowiednia katedra powstała w Warszawie dopiero znacznie później, gdy w r. 1933 powołany
został na nią Kazimierz Michałowski (1901–1981), uczeń Edmunda Bulandy z Uniwersytetu Jana
Kazimierza we Lwowie.
10 Por. K. Stachowska, Bibliografia prac Piotra Bańkowskiego, [w:] Archeologia śródziemnomorska, s. 27–34.
11 P. Bieńkowski, De simulacris barbarorum gentium apud Romanos. Corporis barbarorum
prodromus, Cracoviae 1900.
12 P. Bieńkowski, Die Darstellungen der Gallier in der hellenistischen Kunst, Wiedeń 1908
(Imagines Celtarum 1); id., Les Celtes dans les arts mineurs gréco-romains avec des recherches
iconographiques sur quelques autres peuples barbares, Kraków 1928 (Imagines Celtarum 2 –
ostatni tom wydany został już pośmiertnie staraniem Polskiej Akademii Umiejętności). W kwestii
bliższej oceny tego nurtu w działalności Piotra Bieńkowskiego, por. S. J. Gąsiorowski, op. cit.,
s. 30 oraz referat S. Parnickiego-Pudełko, Badania Piotra Bieńkowskiego nad wyobrażeniami
barbarzyńców w sztuce rzymskiej, Archeologia 8, 1956, s. 262–266.
13 P. Bieńkowski, Zu Tacitus’ Germania 17, [w:] Beiträge zur alten Geschichte und griechischrömischen Altertumskunde. Otto Hirschfeld zum 60. Geburtstage, Berlin 1903, s. 350–353, oraz
streszczenie w języku polskim: id., Dalsze uwagi nad rozdziałem 17 Germanii Tacyta, Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Akademii Umiejętności w Krakowie 8, 1902, nr 4, s. 5–6. Por.
najnowszy komentarz J. Kolendy w: P. Cornelius Tacitus, Germania, wstęp i oprac. J. Kolendo,
przeł. T. Płóciennik, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008 (Fontes Historiae Antiquae 10),
s. 127–129.
9
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Kolejne opracowanie poświęcił Bieńkowski rozdziałowi 38 w przekazie Tacyta,
w którym mowa jest o charakterystycznym węźle swebskim (nodus Suebicus)14.
Typologia tego uczesania, zaproponowana przez Bieńkowskiego (podział na trzy
grupy), ułatwiająca lepsze zrozumienie opisu Tacyta, cytowana jest do dziś wraz
z najbardziej aktualnym komentarzem do tego właśnie rozdziału Germanii15.
W problematyce dotyczącej przedstawień barbarzyńców w sztuce starożytnej
mieści się także ciekawy przyczynek Bieńkowskiego dotyczący klęski Celtów pod
Delfami w r. 279 p.n.e. Do znanego już materiału epigraficznego (inskrypcja z Kos)
oraz takich zabytków jak fryz z Civita Alba i kilku urn etruskich dodał Bieńkowski
spory zespół (11 obiektów) reliefowo zdobionych „czasz kaleńskich”, rozproszonych
w muzeach europejskich. Ukazano na nich, jak określa to Bieńkowski – „łupiestwo
Galatów w świątyni delfickiej”. Zabytki cytowane w tym opracowaniu, zgodnie
z jego mniemaniem, pochodzić mogły „ze wspólnego źródła, którym był obraz czy
relief grecki, wyobrażający pogrom delficki”16.
W uznaniu niekwestionowanych zasług już w r. 1899 wybrano Bieńkowskiego na członka zwyczajnego Austriackiego Instytutu Archeologicznego. Akademia
Umiejętności w Krakowie powołała go w r. 1909 na swego członka-korespondenta, członkiem zwyczajnym zaś został w r. 1917. Członkiem czynnym zamiejscowym Lwowskiego Towarzystwa Naukowego został w r. 1921. Był też Bieńkowski
aktywnym członkiem krakowskiego Towarzystwa Numizmatycznego, od r. 1907
pełniąc w nim funkcję wiceprezesa. Na rok akademicki 1908/1909 wybrany został
dziekanem Wydziału Filozoficznego UJ. Bieńkowski był ponadto członkiem-korespondentem Centralnej Komisji dla Utrzymania Zabytków Sztuki i Pomników Historycznych w Wiedniu (1901), członkiem Society for the Promotion of Hellenic
Studies w Londynie (1897), członkiem Towarzystwa Filologiczno-Archeologicznego „Eranos” w Wiedniu (1893) oraz członkiem Verein der Altertumsfreunde im
Rheinlande w Bonn (1898).
Na szczególną uwagę zasługują więzi Piotra Bieńkowskiego z Akademią Umiejętności, z którą był związany znacznie wcześniej, niż powołany został na jej
członka17. Już od r. 1889 korzystał z możliwości druku, jakie zapewniała Akademia, oraz ze stypendiów na wyjazdy zagraniczne (Fundacja im. Śniadeckich). Był
też współpracownikiem Komisji Antropologicznej (od 1899), Komisji do Badań
Historii Sztuki w Polsce (od 1901). Natomiast jako członek Akademii Umiejętności

14 P. Bieńkowski, O ludach starożytnych z fryzurą kobiecą, Sprawozdania z Czynności
i Posiedzeń Akademii Umiejętności w Krakowie 7, 1902, nr 4, s. 4.
15 Zob. P. Cornelius Tacitus, Germania (zob. wyżej, przyp. 13), s. 148–150.
16 P. Bieńkowski, Klęska Galatów pod Delfami w dziełach sztuki starożytnej, Sprawozdania
z Czynności i Posiedzeń Akademii Umiejętności w Krakowie 7, 1902, nr 7, s. 5–6; id., Klęska
Galatów pod Delfami w oświeceniu nowych materiałów, Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń
Akademii Umiejętności w Krakowie 10, 1905, nr 4, s. 4–5.
17 Por. K. Stachowska, Związki Piotra Bieńkowskiego z Polską Akademią Umiejętności,
Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie 23, 1977, s. 161–180.
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przystąpił w r. 1913 do nowo utworzonej Komisji Filologicznej, a w r. 1918 do
organizującej się Komisji Orientalistycznej.
Podkreślić należy, że profesor Bieńkowski już wcześnie pojęcie „archeologii
klasycznej” rozumiał znacznie szerzej, zbliżając się do definicji zbieżnej z aktualnym obecnie terminem „archeologia śródziemnomorska”. Z tego też względu starał
się odpowiednio kształtować zainteresowania swych uczniów i współpracowników.
Do pewnego momentu mógł Bieńkowski liczyć na zapał i umiejętności zdobywane
w Egipcie przez Tadeusza Smoleńskiego (1884–1909), te plany zniweczyła jednak
jego przedwczesna śmierć18. Starał się wówczas problematyką egipską zainteresować
Tadeusza Wałka (1889–1949)19. Natomiast do zajęcia się problematyką cywilizacji
przedgreckiej skłonił Bieńkowski jedną ze swych uczennic, Mieczysławę Ruxerównę
(zob. niżej). Cywilizacje Bliskiego Wschodu, w szczególności Asyrii i Babilonii,
objąć miał swymi badaniami Marian Borelowski (1890–1914), który jednak wkrótce
po podjęciu obowiązków asystenta zginął na jednym frontów I wojny światowej20.
Zdaje się nie ulegać wątpliwości, że tej trójce wyznaczył wówczas Bieńkowski
szczególne zadania, kształtując w ten sposób zespół mający w przyszłości objąć
swymi kompetencjami badawczymi znacznie szerszy obszar niż tylko klasyczna
cywilizacja grecko-rzymska.
Kierując katedrą, potrafił Bieńkowski zrealizować jej potrzeby lokalowe i zaopatrzyć ją w komplety czasopism fachowych oraz podstawowych publikacji, mimo
trudności i stałej walki o odpowiednie środki21. Stworzony przez Bieńkowskiego
księgozbiór rozwinął się w następnych latach, stanowiąc do r. 1939 najdoskonalszy
w Polsce warsztat naukowy archeologa klasycznego. Proces dydaktyczny uzupełniały zbiory zabytków oryginalnych oraz odlewów gipsowych, którym również
poświęcał wiele uwagi.
Jako twórca pierwszej katedry nowego kierunku badań doskonale rozumiał
Bieńkowski uwarunkowania i potrzeby swej dyscypliny. Oprócz własnych badań
i pracy zmierzającej do wyszkolenia nowych specjalistów kładł nacisk na zachowanie więzi swych uczniów z nauką światową oraz zapewnienie im dostępu do
materiałów źródłowych, czyli dzieł sztuki starożytnej. W naszej sytuacji (brak
18 Zob. Tadeusz Smoleński 1884–1909. Pisma naukowe i publicystyczne, oprac. J. Śliwa,
L. Zinkow, Księgarnia Akademicka – PAU, Kraków 2010.
19 Tadeusz Wałek studiował pod kierunkiem Bieńkowskiego w Krakowie w latach 1907–1910,
następnie egiptologię i historię starożytną w Paryżu (A. Moret) i Berlinie (A. Erman). W tym
ostatnim ośrodku pod kierunkiem Eduarda Meyera uzyskał doktorat poświęcony dziejom amfiktionii delfickiej (1911). Zob. W. Lengauer, Tadeusz Wałek-Czernecki (1889–1949), [w:] W kręgu
wielkich humanistów. Kultura antyczna w Uniwersytecie Warszawskim po I wojnie światowej,
oprac. I. Bieżuńska-Małowist, PWN, Warszawa 1991, s. 124–142.
20 J. Śliwa, Plutonowy Marian Borelowski (1890–1914). Archeolog, żołnierz Żelaznej Brygady, Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie 59, 2014, s. 99–113.
21 Jak sam stwierdzał, „nieliczna garstka w trudzie i utrapieniu ducha orze ciężką glebę
archeologii klasycznej i historii sztuki starożytnej, której królestwo nie jest z tego świata”
(we wspomnieniu pośmiertnym o Karolu Hadaczku, Eos 20, 1914–1915, s. 191).
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możliwości prowadzenia wykopalisk klasycznych we własnym kraju i skromne
zbiory muzealne) konieczne było utrzymanie dwóch nurtów działalności. Jeden
z nich polegał na utworzeniu na wzór innych państw dobrze wyposażonego instytutu naukowego w Atenach lub Rzymie, który stanowiłby także punkt oparcia dla
młodych polskich archeologów. Taki ośrodek powołany też byłby do prowadzenia
badań wykopaliskowych.
Nurt drugi, który Bieńkowski zaczął realizować natychmiast, polegał na włączeniu się polskich badaczy w prace wykopaliskowe prowadzone w krajach śródziemnomorskich. Korzystając z możliwości Akademii Umiejętności i będąc jej członkiem,
spowodował, że krakowska Akademia postanowiła przyczynić się finansowo do
ekspedycji przygotowywanej wówczas przez Akademię Nauk w Wiedniu, która
pod kierunkiem Hermanna Junkera przystępowała do prac w Egipcie22. W myśl
owej umowy Akademia Umiejętności mogła każdorazowo delegować do udziału
w pracach swego przedstawiciela, uczestniczyła też w podziale materiału zabytkowego. Zimą 1910/1911 pierwszy wyruszył do Egiptu sam Bieńkowski, biorąc
udział w wykopaliskach w el-Kubanije w Dolnej Nubii23. Niezależnie więc od
stulecia wykopalisk w Egipcie (Tadeusz Smoleński, Szaruna 1908) obchodziliśmy
także w trzy lata później (2011) stulecie polskich i zarazem krakowskich wykopalisk w Nubii.
W swoich działaniach nie pominął Bieńkowski także swoistej inwentaryzacji
zabytków starożytnych w polskich kolekcjach. Poszczególnym zabytkom i zbiorom
poświęcił oddzielne studia i opracowania (wychodząc tu również poza zabytki
rzeźby, opracowując także obiekty ceramiki antycznej). Zachęcał żywo do takich
projektów swych uczniów. Poczynił też odpowiednie kroki w kierunku rejestrowania
i opracowywania importów antycznych znanych z ziem polskich.
Skupił wokół siebie Bieńkowski grupę uczniów, którzy później odegrali znaczną
rolę w życiu naukowym i kulturalnym, a także w szkolnictwie i innych dziedzinach
życia społecznego. Uczestnikami jego seminariów i słuchaczami wykładów byli
bowiem nie tylko studenci archeologii klasycznej, lecz także adepci filologii klasycznej, historii starożytnej, historii sztuki i prehistorii. Spośród sporego grona uczniów
wykraczających poza krąg cywilizacji klasycznych wymienić należy Włodzimierza
Antoniewicza (1893–1973), który w r. 1917 uzyskał w Krakowie doktorat na podstawie pracy pod tytułem Rola bursztynu w czasach przedhistorycznych Europy24.
Stefana Przeworskiego (1900–1940) zachęcił natomiast do zajęcia się hetytologią,

K. Stachowska, Wkład Akademii Umiejętności w początki polskich badań wykopaliskowych
w Egipcie w latach 1906–1914, Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie 18, 1978, s. 93–148.
23 Zob. J. Śliwa, Nubijskie początki: el-Kubanije 1910/1911, Rocznik Biblioteki Naukowej
PAU i PAN w Krakowie 57, 2012, s. 327–337.
24 Por. jeden z opublikowanych rozdziałów: W. Antoniewicz, Pochodzenie i gatunki bursztynu w Europie, Wiadomości Archeologiczne 8, 1923, s. 113–138. Szerzej sylwetkę tego badacza
omawia S. K. Kozłowski, Włodzimierz Antoniewicz, profesor z Warszawy, Państwowe Muzeum
Archeologiczne, Warszawa 2009.
22
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nową, tworzącą się wówczas specjalnością badawczą25. Natomiast do ścisłego grona
uczniów i współpracowników Bieńkowskiego należeli Edmund Bulanda, Rajmund
Gostkowski, Mieczysława S. Ruxerówna, Stanisław Jan Gąsiorowski oraz Kazimierz Bulas. Wszyscy oni uzyskali z czasem samodzielne uniwersyteckie katedry.
Można więc z całkowitą pewnością mówić o szkole archeologii klasycznej Piotra
Bieńkowskiego.
Najstarszym spośród uczniów Bieńkowskiego był Edmund Bulanda (1882–1951),
który jeszcze za życia swego mistrza uzyskał samodzielną katedrę archeologii
klasycznej26. Doktoryzował się w Krakowie w r. 1908, habilitował się tamże
w r. 1913, a w trzy lata później objął katedrę we Lwowie, niemal od podstaw
tworząc w Uniwersytecie Jana Kazimierza – drugi po krakowskim – ośrodek badań
nad sztuką starożytną. Tu doktoraty i habilitacje uzyskali dwaj jego uczniowie,
Kazimierz Majewski i Kazimierz Michałowski, którzy już wkrótce odegrali istotną rolę w dziejach naszej dyscypliny. Bulanda był typem badacza gabinetowego,
który wprawdzie uczestniczył w austriackich badaniach wykopaliskowych w Efezie i Elidzie, lecz praca terenowa nie odgrywała w jego badaniach większej roli.
Zainteresowania profesora Bulandy były bardzo szerokie, od historii uzbrojenia
poczynając27, poprzez etruskologię28, greckie malarstwo wazowe29 i rzeźbę30, aż
do gliptyki starożytnej i nowożytnej31. Ceniony był jako organizator życia uniwersyteckiego; w roku akademickim 1938/1939 objął urząd rektora32, natomiast

Zob. R. Ranoszek, Stefan Przeworski, Archeologia 1, 1947, s. 350–351; M. Popko, Przeworski Stefan, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXIX, Ossolineum, Wrocław 1986, s. 33–34;
A. Kubala, Stefan Przeworski (1900–1940) jako badacz przeszłości Anatolii, [w:] Archeologia
śródziemnomorska, s. 153–158.
26 K. Michałowski, Edmund Bulanda (1882–1951), Archeologia 5, 1952–1953, s. 379–381
(wraz z wykazem publikacji); J. Ziomecki, Edmund Bulanda (1882–1951), [w:] Archeologia
śródziemnomorska, s. 35–39.
27 E. Bulanda, Bogen und Pfeil bei den Völkern des Altertums, Wien – Leipzig 1913 (Abhandlungen des Archäologisch-epigraphischen Seminars der Universität Wien 15).
28 Był autorem poczytnego opracowania, traktowanego wręcz jako podręcznik tej dyscypliny:
Etruria i Etruskowie, Lwów 1934 (Biblioteka Filomaty 11).
29 E. Bulanda, Katalog der griechischen Vasen im bosnisch-herzegovinischen Landesmuseum zu Sarajevo, Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und der Herzegovina 12, 1912,
s. 254–300 + tabl.; id., wspólnie z K. Bulasem, Corpus Vasorum Antiquorum, Pologne, z. 3:
Collections diverses, Kraków – Warszawa 1936.
30 Zob. m.in. E. Bulanda, Z najnowszych badań nad Fidiaszem, Sprawozdania Wrocławskiego
Towarzystwa Naukowego 2, 1947, Wrocław 1948, s. 11–20.
31 E. Bulanda, Kilka gemm ze zbioru Schmidta-Ciążyńskiego, Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne 5, 1913, s. 44–45, 51–52, 71–74, 84–86, 104–108, tabl. 9 i 13; id., Przyczynek
do historii zbioru gemm Stanisława Augusta, Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne 5,
1913, s. 181–184; id., Do działalności Jana Regulskiego, Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne 6, 1914–1915, s. 99–103.
32 Prof. Bulanda wybrany został rektorem Uniwersytetu Jana Kazimierza w r. 1933, lecz
wobec sprzeciwu władz zdołał objąć urząd dopiero w pięć lat później.
25
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w r. 1945 wraz z większością swych dawnych współpracowników przystąpił do
odbudowy swej placówki we Wrocławiu.
U boku Bieńkowskiego swą karierę naukową rozpoczynała także Mieczysława
S. Ruxer (1891–1957)33. W latach 1920–1923 pełniła obowiązki asystenta, natomiast
po uzyskaniu doktoratu (1922) została w r. 1923 mianowana zastępcą profesora
w Uniwersytecie Poznańskim, z zadaniem zorganizowania również i na tej nowej
uczelni od podstaw zakładu archeologii klasycznej, trzeciego z kolei na polskich
uniwersytetach. Habilitację uzyskała w Krakowie w r. 1937, natomiast profesurę
w r. 1949. Przedmiot jej zainteresowań badawczych stanowiło starożytne rzemiosło
artystyczne (złotnictwo i biżuteria)34, cywilizacje przedgreckie i kontakty świata
grecko-rzymskiego z Egiptem i kulturami Bliskiego Wschodu35.
Rajmund Gostkowski (1885–1966) po ukończeniu studiów przez wiele lat, nawet
po uzyskaniu doktoratu (Kraków, 1925), pracował jako nauczyciel gimnazjalny.
W r. 1929 powołany został jako zastępca profesora do Wilna, by w Uniwersytecie
Stefana Batorego zorganizować czwartą już w kraju katedrę archeologii klasycznej. Po przeprowadzeniu habilitacji (Lwów, 1934), profesurę w Wilnie uzyskał
w r. 193736. W kręgu jego zainteresowań znajdowały się liczne zagadnienia z dziejów
sztuki antycznej i wczesnochrześcijańskiej37, szeroko zakrojone studia ikonograficzne38, a także sport i wychowanie fizyczne w starożytności39. Dość skomplikowane
były losy profesora Gostkowskiego po II wojnie światowej. Z Wilna przybył do
Łodzi w r. 1945, gdzie podjął się zorganizowania Katedry Archeologii Klasycznej; tu w r. 1946 uzyskał nominację na profesora zwyczajnego. Wkrótce jednak
poddany został represjom, pozbawiono go mieszkania i skierowano na emeryturę

33 Por. S. J. Gąsiorowski, Mieczysława Sabina Ruxer (1891–1957) i jej działalność naukowa, Archeologia 8, 1956, s. 499–507 (wraz z wykazem publikacji); K. Liman, Polski Słownik
Biograficzny, t. XXXIII, Ossolineum, Wrocław 1991–1992; J. Kubczak, Mieczysława S. Ruxer
(1891–1957), [w:] Archeologia śródziemnomorska, s. 49–53.
34 Zob. m.in. M. S. Ruxer, Historia naszyjnika na obszarze kultury egejsko-minojskiej, Kraków 1922; ead., Historia naszyjnika greckiego, t. I, Poznań 1938; ead., wraz z J. Kubczakiem,
Naszyjnik grecki w okresie hellenistycznym i rzymskim, PWN, Poznań 1972.
35 Por. m.in. M. S. Ruxer, Naczynia cypryjskie i mykeńskie w zbiorach gabinetu archeologii klasycznej UJ, Przegląd Archeologiczny 2, 1922, s. 60–85; ead., Do wpływów wschodnich
w złotnictwie hellenistyczno-rzymskim, Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
1936, nr 1, s. 4–10; ead., Przyczynki do złotnictwa Azji Przedniej w jego związkach ze złotnictwem Grecji i Rzymu, Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1936, nr 2,
s. 49–61.
36 Zob. m.in. S. Parnicki-Pudełko, Rajmund Gostkowski (1885–1966), Archeologia 17, 1966,
s. 249–251 (wraz z pełnym zestawieniem publikacji); M. M. Blombergowa, Rajmund Gostkowski
(1885–1966), [w:] Archeologia śródziemnomorska, s. 41–47.
37 R. Gostkowski, Pompeje, Lublin 1954
38 Id., Kapłani i kapłanki w sztuce kreteńsko-mykeńskiej i greckiej, Wilno 1936.
39 Id., Sport w starożytności, Warszawa 1959.
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(1950), był również przez jakiś czas aresztowany i uwięziony40. Po uwolnieniu
powołany został na kierownika katedry historii sztuki starożytnej w Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim (1950–1957). W r. 1957 powrócił na łódzką katedrę,
którą kierował do r. 1960.
Do młodszej grupy uczniów Bieńkowskiego należeli Stanisław Jan Gąsiorowski
i Kazimierz Bulas, których skomplikowane losy najbardziej związane były z Krakowem i macierzystą uczelnią. Ponieważ Stanisław Jan Gąsiorowski został następcą
swego mistrza, jego sylwetka omówiona zostanie oddzielnie. Natomiast nieco uwagi
poświęcimy teraz Kazimierzowi Bulasowi (1903–1970)41. Nie zdołał on już pod
kierunkiem Bieńkowskiego uzyskać doktoratu42, jednak od drugiego roku studiów
był jego asystentem, a następnie przez wiele lat współpracownikiem Gąsiorowskiego
w Krakowie (początkowo jako asystent, a następnie adiunkt). Habilitował się na Uniwersytecie Jagiellońskim (1935)43. Jeszcze dzięki poparciu profesora Bieńkowskiego,
udał się Bulas na uzupełniające studia do Paryża. W następnych latach (jeszcze przed
habilitacją, ale i po niej) odbył liczne podróże naukowe i dłuższe staże w takich
krajach jak Niemcy, Belgia, Francja, Anglia, Włochy, Jugosławia, Turcja i Grecja.
W ramach badań prowadzonych przez Bulasa nad starożytną sztuką grecką,
oprócz studiów ikonograficznych i prac dotyczących greckiej rzeźby i reliefu, na
czoło zaczynają się wybijać jego opracowania dotyczące greckiej ceramiki i malarstwa wazowego44. Do najważniejszych należy udział Bulasa w opracowaniu ogromnej większości ceramiki antycznej z polskich zbiorów w ramach międzynarodowego
przedsięwzięcia Corpus Vasorum Antiquorum45.
Szykany te związane były z udziałem Gostkowskiego w konspiracji wileńskiej w czasach
II wojny światowej (był współorganizatorem organizacji „Komisariat Rządu”; w szeregach Armii
Krajowej awansował do stopnia pułkownika).
41 Zob. K. Majewski, Kazimierz Bulas (1903–1970), Archeologia 22, 1971, s. 241–244 (wraz
z pełną bibliografią zestawioną przez S. Kołkównę na s. 244–246); J. Śliwa, Przyjaciel Greków
– Kazimierz Bulas (1903–1970), [w:] Archeologia śródziemnomorska, s. 67–75 oraz w wersji
poszerzonej w: id., Badacze, kolekcjonerzy, podróżnicy... (zob. wyżej, przyp. 4), s. 87–97; id.,
Kazimierz Bulas (1903–1970), [w:] Uniwersytet Jagielloński. Złota księga... (zob. wyżej, przyp. 4),
s. 415–421.
42 Obrona jego rozprawy pt. Ilustracje starożytne do Iliady odbyła się w r. 1927 (wobec
śmierci Bieńkowskiego, opiekę nad przewodem doktorskim jako promotor przejął historyk sztuki, prof. Vojeslav Molè). Rozprawa doktorska Bulasa ukazała się drukiem pt. Les illustrations
antiques de l’Iliade, Lwów 1929 (Eus Supplementa 3).
43 Podstawą habilitacji była praca pt. Chronologia attyckich stel nagrobnych epoki archaicznej, Kraków 1935.
44 Zob. Śliwa, Przyjaciel Greków... (zob. wyżej, przyp. 41; wersja poszerzona), s. 90–91.
Bulas był autorem pierwszego w języku polskim podręcznikowego opracowania z tego zakresu
(Keramika grecka, Lwów 1933 [Biblioteka Filomaty 3]), które przez wiele lat odgrywało ogromną
rolę w uniwersyteckiej dydaktyce.
45 Kazimierz Bulas opracował dwa tomy tego wydawnictwa (Pologne, z. 1: Gołuchów,
Musée Czartoryski, Warszawa – Kraków 1931; Pologne, z. 2: Collections de Cracovie, Warszawa – Kraków 1935; wspólnie z E. Bulandą z. 3 [zob. wyżej, przyp. 29]).
40
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W trakcie półrocznego pobytu w Atenach Kazimierz Bulas poznał dobrze język
nowogrecki, nawiązał też wówczas wiele kontaktów i przyjaźni. Po powrocie do
kraju starał się upowszechniać na polskim gruncie także współczesną kulturę grecką i jej osiągnięcia. W latach 1931–1939 służył uczelni i studentom nie tylko jako
znawca starożytnej Hellady, lecz także jako lektor języka nowogreckiego i prekursor
uniwersyteckiej neohellenistyki46. Ponieważ Grecja nie posiadała jeszcze wówczas
własnej radiostacji, w latach 1931–1936 prowadził też Bulas z Polski comiesięczne
audycje radiowe w języku nowogreckim. Poza tym, poczynając od r. 1932, pełnił
urząd honorowego konsula Grecji w Krakowie. Wkrótce po wkroczeniu Niemców do
Krakowa znalazł się Kazimierz Bulas w gronie pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy 6 listopada 1939 r. zostali aresztowani w ramach Sonderaktion Krakau.
W rezultacie działań podjętych przez instytucje międzynarodowe Bulas zwolniony
został z obozu w Dachau 12 kwietnia 1940 r.47 Po powrocie do Krakowa, pozbawiony
wraz z rodziną mieszkania, utrzymywał się z tłumaczeń i udzielania lekcji języków
obcych; później był jeszcze parokrotnie aresztowany przez Niemców.
Po zakończeniu wojny Kazimierz Bulas podjął swe uczelniane obowiązki jako
adiunkt w katedrze, którą kierował – jak w okresie przedwojennym – Stanisław
Jan Gąsiorowski. Wkrótce jednak (1946) powołany został do nowo utworzonego
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie jako profesor nadzwyczajny
objął katedrę archeologii klasycznej. Natomiast w latach 1947–1950 kierował Stacją
Naukową Polskiej Akademii Umiejętności w Rzymie, wobec jednak zmian następujących w kraju (związanych także z likwidacją PAU), podjął decyzję wyjazdu na
stałe do USA. Zamieszkał wówczas z rodziną w Houston (Teksas) i przystąpił do
pracy w bibliotece Rice University. W amerykańskim okresie jego życia powstało
jeszcze kilka istotnych rozpraw archeologicznych, cały jednak swój wysiłek skierował Bulas na przygotowanie dużego, wyczerpującego słownika angielsko-polskiego
i polsko-angielskiego, który zdobył mu duże uznanie (całość ukazała się drukiem
dzięki Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku)48.
Stanisław Jan Gąsiorowski (1897–1962) podjął studia na Wydziale Filozoficznym
Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 1915–1920 studiując archeologię klasyczną
i historię sztuki pod kierunkiem Piotra Bieńkowskiego i Juliana Pagaczewskiego49.
46 Był też Bulas autorem pionierskiego zarysu historii literatury nowogreckiej (zob. Wielka
Literatura Powszechna, t. IV, Warszawa 1933, s. 761–791).
47 Ponieważ pełnił urząd konsula honorowego Grecji, odpowiednie działania podjęło greckie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz osobiście król Jerzy. Pewną rolę w tej sytuacji odegrał
też zapewne jego status jako członka Niemieckiego Instytutu Archeologicznego (od r. 1936).
48 K. Bulas, F. J. Withfield, The Kościuszko Foundation Dictionary, t. I: English–Polish,
The Hague 1959; K. Bulas, L. L. Thomas, F. J. Withfield, The Kościuszko Foundation Dictionary, t. II: Polish-English, The Hague 1961. Oba tomy za zgodą Fundacji przedrukowane zostały
w Polsce w r. 1967.
49 Zob. J. Czarniecka, Stanisław Jan Gąsiorowski (1897–1962), Archeologia 14, 1963,
s. 245–254 (wraz z pełną bibliografią); ead., Profesor Gąsiorowski jako uczony i pedagog.
Wspomnienie, [w:] Archeologia śródziemnomorska, s. 63–66; J. A. Ostrowski, Stanisław Jan

Archeologia w Uniwersytecie Jagiellońskim

155

3. Stanisław Jan Gąsiorowski (1897–1962). Malował Tadeusz Dobrowolski, 1923.
Własność prywatna

W r. 1922 zatrudniony został jako asystent w katedrze archeologii klasycznej. Doktorat uzyskał w r. 1924 na podstawie pracy pod tytułem O kompozycji w malarstwie
późnorzymskim, przygotowanej pod kierunkiem Bieńkowskiego. W roku następnym
(1925), wobec nagłej śmierci jego mistrza, katedra znalazła się w trudnej sytuacji.
Ponieważ starsi uczniowie Bieńkowskiego zaangażowani byli poza Krakowem,
opiekę nad nią przejął historyk, profesor Ludwik Piotrowicz. Jednak już wkrótce
Gąsiorowski uzyskał habilitację (1927)50, wobec czego w r. 1929 mianowany został
zastępcą profesora, a w r. 1930 uzyskał profesurę nadzwyczajną. Przejął więc
wówczas kierownictwo katedry i sprawował je do r. 1953 (oczywiście z przerwą
w okresie wojny). W latach 1942–1951 pełnił ponadto funkcję dyrektora Muzeum

Gąsiorowski (1897–1962). Badacz sztuki starożytnej i muzeolog, [w:] Archeologia śródziemnomorska, s. 55–66; id., Stanisław Jan Gąsiorowski (1897–1962), [w:] Uniwersytet Jagielloński.
Złota księga... (zob. wyżej, przyp. 4), s. 359–365.
50 Podstawę stanowiła rozprawa Malarstwo miniaturowe grecko-rzymskie i jego tradycje
w średniowieczu (Kraków 1928).
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Czartoryskich. W latach 1945–1950 sprawował także opiekę nad Katedrą Archeologii Przedhistorycznej.
Zainteresowania badawcze Gąsiorowskiego były bardzo szerokie i toczyły się
co najmniej paroma nurtami. Pierwszy spośród nich obejmował zagadnienia teoretyczne sztuki starożytnej, głównie kręgu klasycznego, ale i Bliskiego Wschodu.
Poruszał tu takie problemy jak kompozycja w malarstwie późnorzymskim, tradycje późnoantycznego malarstwa miniaturowego oraz wybrane elementy starożytnej
ornamentyki (między innymi motyw wazy czy kandelabru). W tej grupie umieścić
też należy tak pionierskie przedsięwzięcie jak przygotowanie podręcznikowego
kompendium dziejów sztuki starożytnej od Egiptu i Mezopotamii poczynając po
sztukę wczesnochrześcijańską51. Odrębną kategorię stanowią rozważania teoretyczne
i metodologiczne, dotyczące między innymi wzajemnego stosunku pojęć z zakresu
sztuki i kultury materialnej (stosunek kultury materialnej do twórczości artystycznej)
czy też klasyfikacji ergologicznej. Wybór najważniejszych prac Gąsiorowskiego
z tego zakresu wydany został już pośmiertnie w oddzielnym tomie52. Sporo uwagi
poświęcił też zabytkom starożytnym z polskich kolekcji, w tym tkaninom późnoantycznym z Egiptu i greckiej ceramice53. Ważną rolę odegrała publikacja, w której Gąsiorowski podsumował stan badań nad początkami polskich zainteresowań
i studiów naukowych nad sztuką starożytną54.
Podobnie jak Kazimierz Bulas, również Stanisław Jan Gąsiorowski uwięziony
został w dniu 6 listopada 1939 r. (Sonderaktion Krakau) i przewieziony następnie
do obozu koncentracyjnego (w rezultacie licznych interwencji zwolniony został
z Sachsenhausen w lutym 1940 r. wraz z grupą starszych profesorów). Jak już
wspomniano, w r. 1942 objął funkcję dyrektora Muzeum Książąt Czartoryskich,
którą pełnił do r. 195155.
W okresie powojennym aktywność badawcza profesora Gąsiorowskiego bez
wątpienia zmalała. Złożyło się na to szereg przyczyn, w tym utrudnienia a nawet
całkowity brak kontaktów z badaczami zachodnioeuropejskimi i niemożność wyjazdów zagranicznych, trudności z dostępem do literatury fachowej. Bez wątpienia
51
52

S. J. Gąsiorowski, Sztuka starożytna, [w:] Historia sztuki, t. I, Lwów 1934, s. 71–440.
Id., Pisma wybrane, Ossolineum – Wydawnictwo PAN, Wrocław 1969 (Bibliotheca Antiqua

8).
53 Id., Późnohellenistyczne i wczesnochrześcijańskie tkaniny egipskie w zbiorach polskich,
Prace Komisji Historii Sztuki PAU 4, 1928, s. 231–292; id., Tkaniny z Egiptu w zbiorach polskich,
Sprawozdania PAU 31, 1936, nr 4, s. 3–4; id., Malarstwo starożytne w zbiorach Czartoryskich
w Krakowie. Wybór zabytków, Kraków 1952.
54 Id., Badania polskie nad sztuka starożytną. Relacje podróżników – kolekcjonerstwo –
badania naukowe, Kraków 1948 (Historia nauki polskiej w monografiach 21).
55 Do objęcia tego stanowiska nakłoniony został przez księżnę Marię Ludwikę Czartoryską w sytuacji, gdy Marian Kukiel, dotychczasowy dyrektor Muzeum, przebywał w Londynie,
a zastępujący go Stefan Komornicki poniósł tragiczną śmierć. Zaangażowanie Gąsiorowskiego
nastąpiło za zgodą Rządu RP w Londynie oraz władz działającego w podziemiu Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
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znaczną rolę odgrywała także przygnębiająca sytuacja w kraju, w tym zmiany
polityczne, których nie akceptował. Takim symptomem była też likwidacja Polskiej
Akademii Umiejętności i powołanie nowej instytucji, opartej na obcym wzorcu.
Istotny czynnik stanowiły także zmiany w programie i toku studiów naszej dyscypliny. Wprowadzono bowiem wówczas studia z zakresu tak zwanej historii kultury materialnej, obejmujące oprócz archeologii klasycznej i pradziejowej także
etnografię, z podziałem na wspólny etap podstawowy (trzyletni) i specjalizacyjny
(dwuletni)56. Katastrofa nastąpiła w początkach r. 1953, gdy władze przystąpiły
do akcji skierowanej przeciwko krakowskiej kurii biskupiej57. W jej pomieszczeniach znaleziono wówczas prywatny depozyt Czartoryskich, który złożony tu został
w 1949 r. – na życzenie rodziny – właśnie przez Gąsiorowskiego, jako dyrektora Muzeum. Ruszyła w tym momencie lawina oskarżeń, w tym także ze strony
środowiska uniwersyteckiego. Dnia 14 marca 1953 r. na zebraniu pracowników
Uniwersytetu jego postawa spotkała się z ogólnym potępieniem (w jego obronie
stanęło zaledwie paru profesorów), w ślad za tym 18 marca tegoż roku profesor
Gąsiorowski usunięty został z uczelni, z zakazem kontaktowania się ze studentami58. Oficjalnie profesorowi Gąsiorowskiemu nie przedstawiono jednak żadnego
zarzutu, w procesie skierowanym przeciw krakowskiej kurii powołany został jedynie
na świadka. Dzięki pomocy warszawskich kolegów profesor Gąsiorowski znalazł
wówczas zatrudnienie w placówkach Polskiej Akademii Nauk (w latach 1955–1962
kierował Pracownią Archeologii Azji Przedniej)59.
Należy tu przypomnieć, że represje, które dotknęły profesora Gąsiorowskiego,
nie były odosobnione, gdyż wcześniej już spotkały one w rozmaity sposób także
jego kolegów z innych ośrodków. W r. 1950 zlikwidowane zostały katedry archeologii klasycznej w Poznaniu i w Łodzi: prof. Ruxer skierowano do katedry historii
sztuki, natomiast profesora Gostkowskiego przeniesiono na emeryturę (decyzję tę
cofnięto w r. 1957). Profesor Bulas odwołany w 1950 r. z rzymskiej placówki
odmówił powrotu, nie chcąc ulec represjom, których także mógł się spodziewać.
Próba rehabilitacji profesora Gąsiorowskiego podjęta po tak zwanej październikowej odwilży nie przyniosła efektu. Senat uniwersytecki rozpatrując sprawę w dniu
56 Specjalizację i możność uzyskania magisterium w zakresie archeologii klasycznej/śródziemnomorskiej władze ograniczyły wówczas do Uniwersytetu Warszawskiego. Już wówczas
obowiązywał więc system studiów dwustopniowych (choć pierwszy etap nie kończył się uzyskaniem jakiegokolwiek stopnia w typie „licencjatu”), a jego likwidacja w r. 1957 przyjęta została
z powszechnym zadowoleniem.
57 Sprawę omawia szerzej W. Czuchnowski, Blizna. Proces Kurii Krakowskiej 1953, Znak,
Kraków 2003.
58 Czuchnowski, op. cit., s. 79–83 (Rozdział pt. „Stary człowiek w muzeum”).
59 W tym okresie współpracownikami prof. Gąsiorowskiego byli dr Tomasz Marszewski
oraz mgr Janina Czarniecka; oboje pozostali pracownikami Zakładu aż do jego likwidacji przez
władze PAN w latach 80-tych. J. Czarniecka była jedną z ostatnich uczennic prof. Gąsiorowskiego; zob. J. Dębowska, Janina Czarniecka (1920–2002): 50 lat w kręgu kultury antycznej,
Nowy Filomata 7, 2003, nr 2, s. 135–142 (wraz z pełnym wykazem publikacji).
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3 lipca 1958 r. doszedł do przekonania, że brak podstaw do przywrócenia profesora
na dawne stanowisko60. Dopiero „w roku 1999 Senat oczyścił Gąsiorowskiego
i odwołał haniebne rezolucje”61.
Profesor Gąsiorowski wykształcił spore grono uczniów, z których wymienimy tu
tylko tych, którzy byli bezpośrednio związani z uczelnią jako jego współpracownicy.
W głównej mierze uwzględnić tu należy docenta Jerzego Pileckiego (1908–1962),
który doktorat na podstawie rozprawy pod tytułem Gryf i sfinks w zasięgu egejskim,
ich znaczenie i geneza uzyskał w r. 193862. Obowiązki asystenta objął w r. 1945,
w dziesięć lat później (1955) mianowany został docentem, już jako współpracownik
profesor Marii Ludwiki Bernhard. Zakres jego zainteresowań był niezwykle szeroki,
zarówno jako badacza sztuki starożytnej, jak i historyka nauki i techniki63; wykazywał też znaczne ambicje na polu literackim jako poeta, dramaturg i publicysta64.
W swej działalności naukowej i wykładach uniwersyteckich szeroko uwzględniał
problemy cywilizacji egejskiej oraz kultur Bliskiego Wschodu i Egiptu65.
Dr Irena Szeligowska-Orell (1903–1963) należy do pokolenia, które studia zdołało ukończyć jeszcze za życia profesora Bieńkowskiego66. Po uzyskaniu doktoratu
(1933) już pod opieką profesora Gąsiorowskiego została asystentką w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, jako współpracowniczka profesora Rajmunda
Gostkowskiego. Do Krakowa powróciła dopiero w r. 1945, obejmując obowiązki
młodszego asystenta, a następnie adiunkta (1947) w zakładzie profesora Gąsiorowskiego. Natomiast poczynając od r. 1954 wchodziła w skład zespołu kierowanego
przez profesor Bernhard. Badania naukowe dr Szeligowskiej koncentrowały się
Czuchnowski, op. cit., s. 83.
Zgodnie z komentarzem Wojciecha Czuchnowskiego (ibid.), dokonano tego po cichu,
wstydliwie, nawet syna nie powiadamiając o tej rehabilitacji.
62 Zob. J. Czarniecka, Jerzy Pilecki (1908–1962), Archeologia 14, 1963, s. 255–259 (wraz
z pełnym wykazem publikacji); ead., Pilecki Jerzy, Polski Słownik Biograficzny, t. XXXVI,
Ossolineum, Wrocław 1981, s. 263–264; K. M. Ciałowicz, Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, [w:] Archeologia śródziemnomorska, s. 82.
63 Z zapomnienia wydobył sylwetkę Tadeusza Smoleńskiego, pioniera polskiej egiptologii.
Pracował też nad dokonaniami Ignacego Łukasiewicza, Franciszka Pika-Mirandoli oraz Jana
Szczepanika.
64 W dorobku literackim Pileckiego znajduje się m.in. niepublikowany dramat osnuty wokół
losów Amenofisa IV – Echnatona, a także utwory dramatyczne poświęcone Tadeuszowi Kościuszce
i Januszowi Korczakowi. Jego dorobek poetycki był publikowany jeszcze przed wojną w krakowskiej „Gazecie Literackiej” i innych czasopismach, część pozostała w rękopisach.
65 Z tego zakresu pochodzą m.in. następujące rozprawy: J. Pilecki, Układ heraldyczny
w kulturze mykeńskiej i jego podłoże, Światowit 17, 1936/1937, s. 15–62; id., Wielopostaciowa
koncepcja zwierzęca w kulturze egejskiej, Archeologia 2, 1948, s. 17–30; id., Nurt realizmu
w sztuce starożytnego Egiptu (uwagi o sztuce Amarna), Archeologia 3, 1950/1951, s. 12–26; id.,
Kafadżi, Dimini, Abu Gurab. Z problemów tradycji śródziemnomorskiej w kompozycji zespołu
architektonicznego, Archeologia 8, 1956, s. 293–326.
66 J. Czarniecka, Irena Szeligowska-Orell (1903–1963), Archeologia 14, 1963, s. 261;
J. Śliwa, Irena Szeligowska-Orell (1903–1963), Meander 62, 2009, s. 147–149.
60
61
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nad rozwojem etruskiej sztuki dekoracyjnej67. W ostatnim okresie działalności,
głównie z myślą o studentach, przygotowała pomoc dydaktyczną, dotycząca historii
antycznej architektury68.
W r. 1954 krakowską katedrę archeologii śródziemnomorskiej, po nominacji na
docenta, objęła Maria Ludwika Bernhard (1908–1998), znawczyni zagadnień dotyczących sztuki i archeologii Grecji69. Nominację profesorską uzyskała w r. 1957.
Krakowską placówką uniwersytecką kierowała niemal 25 lat (do r. 1978). Studia
ukończyła w Uniwersytecie Warszawskim w r. 1934 jako uczennica Kazimierza
Michałowskiego i od razu objęła obowiązki asystentki w warszawskiej katedrze,
znajdującej się wówczas w stadium organizacji. Poczynając od r. 1938 była również związana z warszawskim Muzeum Narodowym jako pracownik Galerii Sztuki
Starożytnej, w przyszłości także jej kustosz i kierownik. Doktorat na podstawie
rozprawy napisanej pod kierunkiem profesora Michałowskiego uzyskała w r. 1939,
tuż przed wybuchem II wojny światowej. Okres okupacji niemieckiej spędziła
w Warszawie, zaangażowana w działalność konspiracyjną. W pojęciu tym mieści się
zarówno tajne nauczanie, jak i opieka oraz zabezpieczanie zbiorów uniwersyteckich
i Muzeum Narodowego; w trakcie powstania warszawskiego pełniła niezwykle
odpowiedzialną funkcję kierownika służby kobiet w strukturach Armii Krajowej.
Po zakończeniu wojny Maria Bernhard od razu wróciła do swych obowiązków
zarówno na Uniwersytecie, jak i w Muzeum Narodowym.
Jak już wspomniano, znaczną część swej aktywności przeniosła profesor Bernhard w r. 1954 do Krakowa, od r. 1962 skupiając swą uwagę głównie na krakowskiej
placówce. Pod jej kierunkiem wznowione zostały (po okresie tak zwanego studium
historii kultury materialnej) samodzielne studia w zakresie archeologii śródziemnomorskiej. Dość istotne zmiany w dydaktyce naszej specjalności nastąpiły raz
jeszcze, w związku z utworzeniem w r. 1971 Instytutu Archeologii i koniecznością
zbliżenia obu dyscyplin. W Krakowie profesor Bernhard wykształciła w omawianym
ćwierćwieczu liczne grono uczniów – magistrów, wkrótce także doktorów i doktorów
habilitowanych. W swej działalności, zarówno dydaktycznej, jak i badawczej, świadomie nawiązywała do wcześniejszych osiągnięć krakowskiego ośrodka, szczególnie
do niektórych nurtów wytyczonych przez jego twórcę, profesora Bieńkowskiego.
Jako badacz terenowy Maria L. Bernhard uczestniczyła w latach 1956–1958
w polsko-radzieckich pracach w Mirmeki na Krymie, a następnie samodzielne
badania prowadziła na grodzisku Elizawietowskoje (1958) oraz w Kalos Limen
(1959). W r. 1967 kierowała ekipą pracującą w Palmyrze (Syria) na terenie tak
zwanego Obozu Dioklecjana.
I. Szeligowska, L’art décoratif étrusque, Kraków 1938.
Ead., Architektura sakralna w starożytnej Grecji, Warszawa 1959 (Zapiski Archeologiczne 12).
69 J. Śliwa, Maria Ludwika Bernhard (6 VIII 1908 – 4 VIII 1998), Archeologia 49, 1998,
s. 117–123 (wraz z pełną bibliografią); id., Maria Ludwika Bernhard (1908–1998), [w:] Uniwersytet Jagielloński. Złota księga... (zob. wyżej, przyp. 4), s. 511–515; E. Papuci-Władyka, Profesor
Maria Ludwika Bernhard i jej badania nad sztuką grecką, [w:] Archeologia śródziemnomorska,
s. 87–92.
67
68
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4. Maria L. Bernhard (1908–1998). Malowała Grażyna Korpal, 1982.
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Najistotniejszy nurt badań prowadzonych przez profesor Bernhard wiązał się
z zagadnieniami sztuki greckiej, głównie zaś z greckim malarstwem wazowym. Tej
tematyce była wierna od pracy magisterskiej, poświęcając jej swe najważniejsze
dokonania w postaci siedmiu tomów opublikowanych w ramach międzynarodowej serii Corpus Vasorum Antiquorum, w której w latach 1960–1994 udostępniła
badaczom setki zabytków z Muzeum Narodowego w Warszawie. W zakresie tej
problematyki jest też autorką ważnego kompendium akademickiego pod tytułem
Greckie malarstwo wazowe (Wrocław 1966).
Zwieńczeniem długoletnich badań prof. Bernhard jest wielotomowe opracowanie poświęcone historii sztuki greckiej od czasów postmykeńskich do końca
okresu hellenistycznego, wydane w latach 1970–198970. Jak ocenia jej uczennica:
„Ogromna objętość i zakres dzieła, liczne ilustracje, przytaczanie i analiza wielu
70 M. L. Bernhard, Sztuka grecka archaiczna, PWN, Warszawa 1989; ead., Sztuka grecka
V w. p.n.e., PWN, Warszawa 1991; ead., Sztuka grecka IV w. p.n.e., PWN, Warszawa 1992; ead.,
Sztuka hellenistyczna, PWN, Warszawa 1980 (także wznowienia poszczególnych tomów).
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głosów dyskusyjnych, bogaty zestaw bibliografii czynią z tego podręcznika dzieło
plasujące się wśród najlepszych tego rodzaju dokonań w światowej nauce”71.
Prof. Bernhard wykształciła grono kilkunastu uczennic i uczniów, którzy w latach
następnych kontynuowali zarysowane już przed wielu laty plany badawcze i prowadzili
własne projekty, nie tylko zresztą na Uniwersytecie, lecz także w innych krakowskich
uczelniach oraz muzeach i w innych instytucjach. Niektórzy z nich przez następne dziesięciolecia kontynuowali działalność naukową i dydaktyczną w macierzystej
uczelni. Do grupy tej należy Olga Hirsch-Dyczek (1936–1993), jedna z pierwszych
jej uczennic, po uzyskaniu magisterium związana etatowo z uczelnią od r. 1962 przez
całe następne trzydziestolecie72. Doktorat uzyskała w r. 197173. Jej zainteresowania
mieściły się w kręgu sztuki greckiej i rzymskiej; do jej dokonań zaliczyć należy
odnowienie badań nad rzeźbą starożytną w zbiorach krakowskich i zgodnie z tradycją
sięgającą czasów Bieńkowskiego przygotowanie kompetentnych opracowań poszczególnych zespołów. Ostatni większy temat podjęty przez Olgę Hirsch-Dyczek dotyczył
przedstawień dzieci w sztuce antycznej. Z tego zakresu zdołała ukończyć i ogłosić
drukiem tylko spostrzeżenia odnoszące się do przedstawień dzieci na attyckich stelach
grobowych74. Dodać należy, że dr Olga Hirsch-Dyczek ceniona była jako doskonały
wykładowca; do formy swych wykładów przykładała zawsze ogromne znaczenie
i poświęcała ich przygotowaniu dużo uwagi.
Jej sylwetkę przywołał zaprzyjaźniony poeta:
Mozart, Chopin i Mahler
– poskładane zeszyty z nutami.
Poliklet i Lizyp
– ułożone przeźrocza.
Pieczarki w kokilkach i wino
– puste kieliszki.
W pamięci –
Jej serce gorące
– jak ukrop75.

Papuci-Władyka, op. cit., s. 90.
Wcześniej Olga Hirsch podjęła w Krakowie studia muzyczne (kompozycja i dyrygentura),
jakiś czas prowadząc je równolegle ze studiami uniwersyteckimi; ponieważ jednak obu zbyt absorbujących kierunków nie sposób było pogodzić, musiała dokonać niezwykle trudnego wyboru. O jej
działalności naukowej i dydaktycznej zob. obszerniej J. Śliwa, Olga Hirsch-Dyczek (24 II 1936
– 15 I 1993), Archeologia 44, 1993, s. 155–157 (wraz z pełnym wykazem publikacji). Staraniem
współpracowników i przyjaciół ukazał się specjalny tom: Munus amicitiae. Studia archeologiczne
poświęcone pamięci Olgi Hirsch-Dyczek, UJ, Kraków 1994. Zob. także E. Papuci-Władyka, Olga
Hirsch-Dyczek (1936–1993) – wspomnienie, Nowy Filomata 7, 2003, nr 2, s. 143–145.
73 Rozprawa pt. Zagadnienie oryginałów greckich w rzeźbach antycznych zbiorów krakowskich przygotowana została pod opieką prof. Marii L. Bernhard.
74 O. Hirsch-Dyczek, Les représentations des enfants sur les stèles funéraires attiques, PWN,
Kraków 1983.
75 Leszek Aleksander Moczulski, Ola. Pamięci Olgi Hirsch-Dyczek, [w:] id., Antologia,
Hachette Polska, Warszawa 2012 (Kolekcja Hachette), s. 130.
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5. Olga Hirsch-Dyczek (1936–1993).
Fot. Konrad K. Pollesch, 1970

Poczynając od lat sześćdziesiątych XX wieku odnotować można w problematyce
badawczej Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
wyraźne ukierunkowanie zmierzające w stronę kultur Bliskiego Wschodu i Egiptu,
a nie tylko świata klasycznego76. Uzasadniało to w pełni obowiązujące wówczas
Zakładem kierował wówczas (1978–1998) prof. Joachim Śliwa. Z jego inicjatywy podjęto
we współpracy z Niemieckim Instytutem Archeologicznym (Oddział w Kairze) badania wykopaliskowe w Kasr el-Sagha, prowadzone w latach 1979–1988 (por. ostatnio J. Śliwa, Osiedle
rzemieślnicze w Kasr el-Saga. Z badań nad architekturą egipską okresu Średniego Państwa, [w:]
Sztuka Afryki w kolekcjach i badaniach polskich, Muzeum Narodowe, Szczecin 2014, s. 177–188).
Z innych przedsięwzięć terenowych wspomnieć należy udział pracowników zakładu od r. 1978
we współpracy z Instytutem Trakologii w Sofii i Muzeum w Błagojewgradzie w prospekcji
terenowej i wykopaliskach w południowo-zachodniej Bułgarii (The Lower Strumešnica Valley in
Prehistoric, Ancient and Early Medieval Times, oprac. J. Śliwa, AGH, Kraków 1983; Materiali
za arheologiyata na Sredna Struma, oprac. M. Domaradzki, Akademično izdatelstvo „Prof. Marin
Drinov”, Sofia 2001 [Razkopki i proučvaniya 27]). Ewdoksia Papuci-Władyka od r. 1988 aktywnie
uczestniczyła w pracach wykopaliskowych w Nea Paphos (Cypr) prowadzonych przez Centrum
Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Wkrótce też (1998) podjęto nowe
projekty badawcze i wykopaliskowe: Koszary (E. Papuci-Władyka) oraz Tell el-Farcha (Krzysztof
M. Ciałowicz). W r. 1972 rozpoczęto wydawanie „Studiów z Archeologii Śródziemnomorskiej”
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pojęcie archeologii śródziemnomorskiej odnoszące się również do realizowanego
kierunku studiów. Z czasem ukierunkowanie to doprowadziło do bardzo istotnych
zmian organizacyjnych, gdyż w r. 1998 decyzją Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego utworzono w ramach Instytutu Archeologii – w miejsce dawnego Zakładu
Archeologii Śródziemnomorskiej – dwie oddzielne jednostki: Zakład Archeologii
Klasycznej (wracając niejako do tradycji sięgającej czasów Bieńkowskiego) oraz
Zakład Archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu77.
j.sliwa@uj.edu.pl
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Anno 1897 creata est in Universitate Iagellonica Cathedra Archaeologiae
Classicae, quae fuit prima talis cathedra in terris Polonis. Eius primum caput
fuit professor Petrus Bieńkowski, cuius discipuli postea, iam in restituta Polonia,
eodem officio fungebantur Leopoli, Posnaniae et Vilnae. Post secundum bellum
mundanum archaelogia classica coepit se vertere in archaeologiam Mediterraneam,
quia non solum Graeciam et Italiam, sed etiam Aegyptum et Asiam occidentalem
suis cogitationibus subiciebat. Cathedra Archaelogiae Mediterraneae creata est
in Universitate Iagellonica anno 1954 et per primos plus quam viginti annos
a profestrice Maria Ludovica Bernhard dirigebatur. Verum anno 1998 ea cathedra
est divisa in Cathedram Archaeologiae Aegypti Asiaeque Occidentalis et Cathedram
Archaeologiae Classicae.
(w ramach „Prac Archeologicznych”, serii mającej już dłuższą tradycję); ukazało się 20 zeszytów.
W następnym okresie podjęto wydawanie periodyku „Studies in Ancient Art and Civilization”,
w latach 1991–2009 (tomy 1–13) ukazującego się pod redakcją J. Śliwy; poczynając od t. 10,
2007, tytuł ten ukazuje się regularnie jako rocznik, prezentując dokonania obu zakładów (do
r. 2016 ukazało się następnych dziesięć tomów). Jednym z ważniejszych przedsięwzięć było
przygotowanie do druku klasycznego dzieła Stanisława Kostki Potockiego O sztuce u dawnych,
czyli Winkelman polski (1815); we współpracy z krakowskim oddziałem Wydawnictwa Naukowego PWN, w opracowaniu J. A. Ostrowskiego i J. Śliwy publikacja ta ukazała się w r. 1992
(t. I–IV). W porozumieniu ze wspomnianym wydawnictwem podjęto następnie publikację podręczników akademickich. W ramach tej serii ukazały się następujące tytuły: J. Śliwa, Sztuka
i archeologia starożytnego Wschodu (1997); J. A. Ostrowski, Starożytny Rzym. Polityka i sztuka (1998); K. M. Ciałowicz, Początki cywilizacji egipskiej (1999); E. Papuci-Władyka, Sztuka
starożytnej Grecji (2001). Natomiast we współpracy z wydawnictwem „Książnica” (Katowice)
pod redakcją naukową pracowników Zakładu (czasem także w ich przekładzie) udostępniono
polskim czytelnikom popularne słowniki encyklopedyczne paryskiego wydawnictwa Larousse:
Słownik cywilizacji egipskiej (1994); Słownik cywilizacji rzymskiej (1996); Słownik cywilizacji
greckiej (1998), które w latach następnych były wielokrotnie wznawiane; w tej serii ukazał się
także Słownik artystów starożytności opracowany przez J. A. Ostrowskiego (1994, 2006).
77 Kierownictwo Zakładu Archeologii Klasycznej powierzono wówczas prof. Januszowi
A. Ostrowskiemu (1998–2004), natomiast kierownictwo Zakładu Archeologii Egiptu i Bliskiego
Wschodu objął prof. Joachim Śliwa (1998–2012).

