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Wstęp

W niniejszym tomiku zebrano referaty wygłoszone podczas konferencji, która pod patronatem Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stowarzyszenia Historyków Starożytności odbyła się
5 grudnia 2015 roku w Sali Kolumnowej UW. Do udziału w konferencji
zaproszono przedstawicieli wszystkich polskich ośrodków akademickich
i właściwie niemal wszystkie były na niej reprezentowane. W trakcie konferencji, którą otworzył dyr. Instytutu Historycznego UW prof. Dariusz
Kołodziejczyk referaty wygłosili: prof. Wiesław Kaczanowicz (Katowicki ośrodek starożytniczy), dr hab. Katarzyna Balbuza, dr Anna Tatarkiewicz (Historia antyku w Poznaniu – teraźniejszość i przyszłość dydaktyki),
prof. Krzysztof Nawotka, dr hab. Małgorzata Pawlak (Historia starożytna we Wrocławiu), prof. Danuta Okoń (Historia starożytna na Uniwersytecie Szczecińskim), dr hab. Dariusz Słapek (Rekonstrukcje, repliki,
eksperyment – lubelska dydaktyka historii w latach 2002-2015), dr Daria
Janiszewska-Sieńko (Miejsce historii starożytnej w kursach ogólnouniwersyteckich na Uniwersytecie Zielonogórskim), dr Adrian Szopa (E-learning
a studia classica. Nowoczesne metody nauczania historii starożytnej i łaciny
na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie), prof. Marek Wilczyński
(Proces boloński, KRK i e-learning – szansa czy zagrożenie dla nauczania
historii starożytnej), prof. Danuta Musiał (Historia starożytna na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. Sławomir Sprawski
(Historia starożytna na Uniwersytecie Jagiellońskim), dr Bogdan Sobilo
(Nauki o antyku w Ignatianum), prof. Marek J. Olbrycht (Dzieje świata śródziemnomorskiego i orientu w dydaktyce na Uniwersytecie Rzeszowskim), dr Andrzej Kompa (Historia starożytna na Uniwersytecie Łódzkim – przeszłość, specyfika, perspektywy), dr hab. Miron Wolny (Historia
starożytna na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim), dr hab. Łukasz
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Niesiołowski-Spanò (Nauczanie dziejów Żydów w starożytności na Uniwersytecie Warszawskim), dr hab. Marek Stępień (Historia starożytna
w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego).
Dr hab. Niesiołowski-Spano zrezygnował z zamieszczenia swojego interesującego moim zdaniem tekstu w tym tomie. Podobnie zdecydowała
prof. Danuta Musiał, a także dr Bogdan Sobilo. W niniejszej publikacji
znajduje się natomiast referat dr hab. Lucyny Kostuch (Historia starożytna na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach), która w ostatniej
chwili musiała odwołać swój udział w konferecji. Pozostałe teksty ukazują się w mniej lub bardziej odmiennej, co zrozumiałe, od wygłoszonej
formie. W szczególności dwa teksty, prof. Marka Wilczyńskiego i dra Adriana Szopy, z których każdy przykuł bardzo uwagę słuchaczy, uzyskały tu
nową, wspólną postać.
Konferencję zaszczycili swoją obecnością członkowie honorowi Stowarzyszenia Historyków Starożytności – prof. Edward Dąbrowa, prof.
Włodzimierz Lengauer i prof. Maciej Salamon. Ze względów szczególnych, wbrew zapowiedziom, nie przybyli, prof. Maria Dzielska i prof. Leszek Mrozewicz.
W trakcie dyskusji podniesiono wiele ważnych ze względu na miejsce
historii starożytnej w kształceniu uniwersyteckim problemów. Dr Kompa wskazywał na pewne słabości podręczników akademickich. Inni dyskutanci, co też pokazują załączone teksty, na rozmaite problemy wspólne skutkujące zmniejszeniem roli antyku w edukacji uniwersyteckiej.
W trakcie konferencji oraz poprzedzającego ją Walnego Zjazdu Członków Stowarzyszenia Historyków Starożytności zgłoszono wiele ważnych
postulatów i ciekawych pomysłów. Wśród nich pojawiła się idea stworzenia zgodnego z aktualnymi potrzebami uniwersyteckimi atlasu historii
starożytnej. Rozmowy, które miały miejsce 5.XII.2015 r. wyraźnie dowodzą moim zdaniem, że musimy dalej dyskutować o sprawach wspólnych.
Zarówno my, jak i te sprawy na to zasługują. Nie powinniśmy kwestii
związanych z dydaktyką uniwersytecką, bieżącymi i dalekosiężnymi decyzjami w sprawie naukowych projektów „starożytniczych”, sprawami
8
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związanymi z przekazaniem doświadczeń naszych wielkich poporzedników etc. pozostawić bez wspólnej refleksji.
Zamieszczone w tomie teksty obrazują wspólnotę problemów i zróżnicowanie naszego środowiska, ale zwłaszcza potrzebę integracji oraz
wspólnych działań merytorycznych i organizacyjnych.
Nie mam wątpliwości, że świadomość wyzwań, przed którymi stajemy
obecnie w różnych ośrodkach, uwalnia od poczucia osamotnienia, a zarazem ułatwia odnalezienie się w jakże trudnych z punktu widzenia dbałości o właściwy poziom kształcenia uniwersyteckiego warunkach.
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(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Katowicki ośrodek starożytniczy. Przeszłość –
teraźniejszość – przyszłość.
Zalążki szkolnictwa wyższego o profilu humanistycznym na Górnym Śląsku sięgają okresu dwudziestolecia międzywojennego. Wtedy to,
a konkretnie w 1928 roku, powstał w Katowicach Instytut Pedagogiczny,
którego zadaniem było dokształcanie czynnych zawodowo nauczycieli
szkół powszechnych. Nie prowadził on wprawdzie regularnych studiów
historycznych, a tym bardziej starożytniczych, niemniej treści tam wykładane nawiązywały do fundamentu wartości świata antycznego.
W okresie powojennym ideę Instytutu Pedagogicznego przejęła Wyższa Szkoła Pedagogiczna, powstała w 1950 roku. Nie była ona jednak li
tylko prostą kontynuacją wcześniejszej instytucji. Katowicka WSP nie
miała bowiem na celu dokształcania nauczycieli, lecz ich kształcenie.
W roku akademickim 1957/58 uruchomiono w Wyższej Szkole Pedagogicznej studia historyczne w trybie wieczorowym. Realizowane one
były w nowo utworzonym Wydziale Filologiczno-Historycznym. Począwszy od 1965 roku zapoczątkowano tam studia historyczne w formule zaocznej. Wykładowcami byli wybitni profesorowie, przede wszystkim
z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Historię starożytną wykładał znakomity
znawca antyku, a zarazem wychowawca wielu wybitnych polskich starożytników, Józef Wolski (1910-2008). Był on pracownikiem wspomnianej uczelni w latach 1958-1966, a w okresie od 1958 do 1962 roku pełnił nawet funkcję kierownika Katedry Historii. W katowickiej Wyższej
Szkole Pedagogicznej zatrudnieni także byli inni znani historycy staro11
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żytności, a mianowicie dzisiejsi profesorowie Aleksander Krawczuk oraz
przebywający obecnie na emigracji Jerzy Linderski. W roku akademickim
1962/63 zajęcia z historii starożytnej prowadził również Alojzy Gembala,
autor skryptów do dziejów Starożytnego Wschodu, Grecji oraz Rzymu.
Kolejnym węzłowym etapem w rozwoju śląskiej humanistyki na poziomie akademickim stało się powstanie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Nastąpiło to w 1968 roku w oparciu o wspomnianą uprzednio
Wyższą Szkołę Pedagogiczną oraz istniejącą od 1966 roku Filię Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach nowo powstałej uczelni utworzono
Wydział Humanistyczny. W 1969 roku w jego obrębie zorganizowany
został Instytut Historii, składający się pierwotnie z dwóch zakładów –
Zakładu Historii Starożytnej i Średniowiecznej oraz Zakładu Historii
Nowożytnej i Najnowszej. Począwszy od 1973 roku Instytut Historii
funkcjonuje w ramach Wydziału Nauk Społecznych, posiadającego od
października 1978 roku swoją siedzibę w ścisłym centrum Katowic, przy
ulicy Bankowej 11.
Powstanie katowickiego ośrodka starożytniczego wiąże się z osobą
Andrzeja Kunisza (1932-1998), wieloletniego kierownika wspomnianego Zakładu i dyrektora naszego Instytutu.
Andrzej (a ściślej Jan Andrzej) Kunisz ukończył studia historyczne
w 1955 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim, specjalizując się w problematyce historii starożytnej pod kierunkiem Ludwika Piotrowicza.
W grudniu 1965 roku otrzymał stopień doktora nauk humanistycznych
(także na Uniwersytecie Jagiellońskim) w oparciu o promowaną przez
Józefa Wolskiego rozprawę Chronologia napływu pieniądza rzymskiego
na ziemie Małopolski (publikacja drukiem: Wrocław-Warszawa-Kraków
1969). W 1971 roku habilitował się na tej samej uczelni, mając za podstawę przewodu monografię Obieg monetarny w Cesarstwie Rzymskim
w latach 214/215-238 n.e. Od reformy Karakalli do przywrócenia emisji
antoniniana (Katowice 1970). W 1982 roku otrzymał tytuł profesora
nadzwyczajnego, a w 1989 roku z kolei tytuł profesora zwyczajnego nauk
humanistycznych.
12
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W 1969 roku Andrzej Kunisz związał się z Instytutem Historii na
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pozostał jego pracownikiem aż
do śmierci. Prowadził tu wykłady kursowe i monograficzne, konwersatoria, proseminaria oraz seminaria z historii starożytnej na studiach
stacjonarnych, a także zaocznych. Począwszy od 1975 roku pod kierunkiem Andrzeja Kunisza zaczęło funkcjonować nieformalne seminarium
doktorskie z historii starożytnej i numizmatyki antycznej, w której to
specjalności był wybitnym i niekwestionowanym autorytetem. Uczestnicy rekrutowali się spośród Jego magistrantów, ale udział w tych spotkaniach brali także goście, wywodzący się spoza ośrodka katowickiego (głównie z Krakowa, Warszawy i Wrocławia). Stało się tradycją, że
seminaria te (odbywające się z reguły co dwa miesiące) rozpoczynały
się w czwartkowe południe. Dyskutowano na nich wybrane fragmenty
prac magisterskich świeżo wypromowanych absolwentów katowickiej
Historii, wychowanków Profesora. Podczas spotkań przede wszystkim
jednak dojrzewały koncepcje wszystkich pięciu, napisanych pod Jego
kierunkiem dysertacji doktorskich oraz założenia rozpraw habilitacyjnych. Wówczas prezentowaliśmy także przygotowywane artykuły oraz
recenzje. Wtedy również omawiano konferencje i sympozja, w których
uczestniczyli seminarzyści. Często zdarzało się, iż przerywnikami w tych
dyskusjach były rozmowy o różnych sprawach bieżących czy wręcz osobistych. Owe czwartkowe spotkania przeciągały się więc niejednokrotnie
do godzin wieczornych. Piszę o tym dlatego, gdyż pragnę zaakcentować,
że dzięki integracyjnym, bardzo konsekwentnym działaniom Andrzeja
Kunisza, jeśli idzie o budowę w Katowicach ośrodka badań nad starożytnością, także dzięki Jego ogromnej życzliwości wobec wychowanków, powstał w naszym regionie zespół historyków, specjalizujących się
w dziejach antyku, głównie w historii państwowości rzymskiej. Zespół
ten nadal istnieje, rozwija się, kontynuując tym samym dzieło rozpoczęte
przez Profesora.
Warto w tym miejscu podkreślić jeszcze jeden niezwykle istotny aspekt
Jego pionierskiej działalności. Dotyczy on budowy zaplecza bibliotecznego
13
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do pracy zarówno naukowej, jak i dla potrzeb dydaktycznych. Jest bowiem sprawą oczywistą, iż nowo powstały ośrodek historyczny potrzebował stosownego fundamentu w postaci możliwie bogatej biblioteki.
W przypadku historii starożytnej chodziło o zbudowanie księgozbioru
zawierającego reprezentatywny i odpowiednio obfity zasób materiałów
źródłowych oraz tytułów literatury przedmiotu. Zgodnie ze specjalizacją naukową Andrzeja Kunisza oraz wytyczonym przez Niego profilem
badawczym ośrodka, akcent został postawiony na kompletowanie prac
z zakresu numizmatyki rzymskiej. Wydatny udział w budowaniu u nas
księgozbioru starożytniczego miał również ówczesny asystent w Zakładzie Historii Starożytnej i Średniowiecznej, a dzisiaj Profesor na Uniwersytecie Jagiellońskim, bizantynista – Maciej Salamon.
Notabene prywatny księgozbiór Andrzeja Kunisza znajduje się obecnie w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Owa kolekcja książek posiada
swój odrębny, opublikowany drukiem katalog1.
Bardzo istotnym elementem pracy zespołu historyków starożytności
naszego Instytutu stała się pomoc w organizacji i funkcjonowaniu innych
jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego, mających
w swoich programach zajęcia z historii starożytnej. Co więcej, udzieliliśmy tego rodzaju pomocy również innym uczelniom na obszarze województwa śląskiego. Można wymienić tutaj szereg przykładów. Ograniczę
się do trzech, w moim przekonaniu, najistotniejszych.
W 1991 roku powstała na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
Katedra Filologii Klasycznej, będąca częścią Wydziału Filologicznego.
Jest sprawą zrozumiałą, iż Zakład Historii Starożytnej Wydziału Nauk
Społecznych stał się naturalnym oparciem dla nowo powstałej jednostki. W latach 1995-2004 jej kierownikiem był Tadeusz Aleksandrowicz,
historyk kultury okresu Republiki Rzymskiej, jeden z pierwszych wychowanków Andrzeja Kunisza.
Adam Machnik, Księgozbiór prof. Andrzeja Kunisza w zbiorach Biblioteki Śląskiej,
Katowice: Biblioteka Śląska 2011.
1
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W latach 70. ubiegłego stulecia powstała w Częstochowie Wyższa
Szkoła Pedagogiczna, przemianowana w roku 2004 na Akademię im.
Jana Długosza. Począwszy od 1990 roku funkcjonuje w niej Wydział
Filologiczno-Historyczny. Prowadzi on, zgodnie z imieniem patrona
i swoją nazwą, także studia historyczne. Zajęcia z historii starożytnej
realizował tam, między innymi, wspomniany już Tadeusz Aleksandrowicz, a później piszący te słowa. Przez pewien czas istniał w tamtejszym Instytucie Historii nawet Zakład Historii Starożytnej. Obecnie,
po reorganizacji, antyk reprezentowany jest w Zakładzie Historii Starożytnej i Średniowiecznej. Zajęcia z tej problematyki prowadzone są
przez Tomasza Ładonia, także absolwenta studiów historycznych na
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a specjalizującego się w historii
Republiki Rzymskiej.

II
W związku z rozwojem Instytutu Historii UŚ, w 1998 roku nastąpił
podział Zakładu Historii Starożytnej i Średniowiecznej na dwie odrębne jednostki organizacyjne. Bazą studiów starożytniczych oraz dydaktyki
w tym zakresie stał się od tego momentu Zakład Historii Starożytnej.
Wspomniany wyżej zakład zatrudnia w chwili obecnej pięciu pracowników naukowo-dydaktycznych, będących absolwentami macierzystej
uczelni. Są to:
Wiesław Kaczanowicz, kierownik Zakładu, specjalizujący się w historii Cesarstwa Rzymskiego, głównie w zagadnieniach dziejów rzymskiej
Brytanii, problemach kryzysu Imperium Romanum doby III stulecia oraz
w kwestiach numizmatyki rzymskiej;
Agata Kluczek, której zainteresowania badawcze dotyczą historii Cesarstwa Rzymskiego od I do III wieku, a przede wszystkim zagadnień ideologii władzy cesarskiej, kultury i sztuki starożytnego Rzymu oraz zabytków Wiecznego Miasta;
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Norbert Rogosz, koncentrujący swoje prace nad problemami kryzysu
i upadku Republiki Rzymskiej;
Agnieszka Bartnik, specjalizująca się w rzadko podejmowanej problematyce wierzeń i duchowości plemion celtyckich.
W skład kadry zakładu wchodzi również Piotr Boroń, specjalista w zakresie dziejów wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny. Jego obecność
w Zakładzie Historii Starożytnej wynika z potrzeb dydaktycznych, a mianowicie z tytułu realizowania przez Niego zajęć z przedmiotów dotyczących pradziejów i styku prahistorii z historią starożytną.
Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prowadzi
obecnie studia historyczne w formule stacjonarnej. Realizowane są one
zarówno na poziomie licencjackim, jak i magisterskim. Od kilku lat prowadzimy przy tym dwa kierunki: historyczny oraz turystykę historyczną.
Projektowane jest uruchomienie kolejnych, mamy nadzieję atrakcyjnych,
kierunków, a także studiów podyplomowych.
Pracownicy Zakładu Historii Starożytnej prowadzą zajęcia na obu poziomach nauczania oraz na obu kierunkach studiów. Składają się na nie
wykłady kursowe wraz z dopełniającymi ćwiczeniami i różnorodne zajęcia o charakterze fakultatywnym (wykłady monograficzne oraz szeroka
gama konwersatoriów specjalistycznych). Problematyka tych ostatnich
odpowiada, sprawa oczywista, specjalizacjom i bieżąco realizowanym
projektom badawczym naszego zespołu. Samodzielni pracownicy naukowi prowadzą także seminaria licencjackie oraz magisterskie. Nie ma potrzeby, aby w tym miejscu szczegółowo przedstawiać informacje na temat
tytułów i zakresów problematyki poszczególnych zajęć, godzin przeznaczonych na ich przeprowadzenie oraz rygorów zaliczania. Pragnę przy
tym zaakcentować, iż tematyka zajęć fakultatywnych ulega corocznym
zmianom. Zainteresowany Czytelnik znajdzie stosowną, bardzo dokładną wiedzę w tym zakresie na stronach internetowych Instytutu Historii
UŚ: historia@us.edu.pl, usosweb.us.edu.pl.
Należy zauważyć, iż w dalszym ciągu istnieje w naszym ośrodku zainteresowanie realizacją rozpraw doktorskich. W chwili obecnej prowadzimy
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niespełna dziesięcioosobową grupę doktorantów, przygotowujących dysertacje z zagadnień nawiązujących do profilów badawczych promotorów. Przewody doktorskie realizowane są zarówno poprzez studia doktoranckie, funkcjonujące w obrębie Wydziału Nauk Społecznych, jak
i w trybie „z wolnej stopy”.
Wymienione wyżej formy aktywności dydaktycznej powodują to,
iż wszyscy pracownicy Zakładu Historii Starożytnej wypełniają tzw.
pensum dydaktyczne, które w Uniwersytecie Śląskim wynosi obecnie
210 godzin dla kategorii pracowników naukowo-dydaktycznych. Pomyślny nabór studentów w roku akademickim 2015/2016 zapewnił naszemu zespołowi nawet pewną nadwyżkę godzin dydaktycznych.

III
Nie ulega wątpliwości, iż niemal już pięćdziesięcioletnia obecność metodycznych badań i studiów w zakresie historii starożytnej na Uniwersytecie Śląskim trwale umocowała ową dyscyplinę w naszym regionie. Powstał ośrodek naukowy dysponujący określonym zapleczem badawczym.
Dorasta już trzecie pokolenie historyków, parających się naukowo historią starożytną, a jednocześnie wykształconych na miejscu. Stale pojawiają
się także nowi, dobrze rokujący adepci wiedzy o antyku. Ośrodek katowicki dysponuje w konsekwencji odpowiednim kapitałem do istnienia
uprawianej przez nas dyscypliny.
Kwestia dalszego kształcenia studentów, specjalizujących się w wiedzy o starożytności, jest niewątpliwie znacznie bardziej skomplikowana.
W dużym stopniu stanowi ona pochodną zainteresowania studiami historycznymi w ogóle. Trudno w chwili obecnej snuć dalekosiężne prognozy
w tej sprawie. Jest, sprawa oczywista, zbyt wiele niewiadomych w kwestii
zainteresowania młodzieży naukami historycznymi, nie wspominając
zresztą przy tym o niżu demograficznym. Bezsprzecznie istnieją jednak
dwie przesłanki natury obiektywnej, pozwalające na pewien ostrożny
17

Wiesław Kaczanowicz

optymizm w sprawie dalszej egzystencji studiów historycznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a w tym również historii starożytnej.
Funkcjonujemy w dużej, wielomilionowej aglomeracji. Trudno sobie
zatem wyobrazić, aby w relatywnie znaczącej liczbie chętnych do studiów
uniwersyteckich, zabrakło kandydatów na historię, w dalszej konsekwencji również na specjalność związaną z historią starożytną.
Nie ulega również wątpliwości, że wydatnie polepszyła się komunikacja wewnątrz aglomeracji. Znacznie łatwiej i szybciej można dzisiaj dostać
się nawet z jej peryferyjnych zakątków do centrum Katowic, w którym
znajduje się między innymi siedziba Instytutu Historii. Taka sytuacja
w znacznym stopniu ogranicza (ze względów zarówno organizacyjnych,
jak i finansowych) potrzebę podejmowania studiów w innych, odleglejszych ośrodkach uniwersyteckich. Skutkuje to, rzecz jasna, dodatkowym
wzmocnieniem możliwości rekrutacji studentów, między innymi na historię, w perspektywie zapewne również na specjalność dotyczącą dziejów świata starożytnego.
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Historia antyku w Poznaniu
– teraźniejszość i przyszłość dydaktyki
Badania i dydaktyka historii starożytnej w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mają długą tradycję1. Dydaktyka jest aktualnie reprezentowana w Instytucie Historii Wydziału Historycznego
UAM przez zespół badaczy skupionych w kilku jednostkach Instytutu:
Zakładzie Historii Starożytnego Wschodu (kierownik Zakładu: Witold
Tyborowski; pracownicy: Stefan Zawadzki, Radosław Tarasewicz), Zakładzie Historii Społeczeństw Antycznych (kierownik Zakładu: Maria
Musielak; pracownicy: Krzysztof Królczyk, Katarzyna Balbuza, Anna
Tatarkiewicz), Pracowni Historii Bizancjum (kierownik Pracowni: Kazimierz Ilski; pracownicy: Anna Kotłowska, Łukasz Różycki) oraz Zakładzie Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii (reprezentantem
historii starożytnej jest Jan Prostko-Prostyński). Profil zainteresowań
naukowych poszczególnych zakładów i pracowni jest bardzo szeroki – od
historii cywilizacji starożytnych Bliskiego Wschodu po dzieje Bizancjum.
Program historii starożytnej w Instytucie Historii jest od trzech lat podporządkowany przyjętym przez Radę Instytutu programom nauczania.
Leszek Mrozewicz, Historia starożytna na Uniwersytecie w Poznaniu, w: Uniwersytety. Tradycje-Dzień dzisiejszy-Przyszłość, red. Zbigniew Drozdowicz, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2009, s. 71-81. Idem, Badania nad dziejami Grecji i Rzymu
w Poznaniu (1919-2008), w: red. Leszek Mrozewicz, Katarzyna Balbuza, Świat starożytny, jego polscy badacze i kult panującego, Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 2011, s. 15-31.
1
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Programy te opracowuje Rada Programowa powołana w 2014 roku przez
Radę Instytutu Historii na wniosek Dyrektora Instytutu w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia. Do jej zadań należy
stała analiza i ocena programów kształcenia w zakresie ich kompatybilności z kierunkowymi efektami kształcenia. Wszelkie zmiany w realizowanych programach wynikają głównie z dążenia do zapewnienia im
zgodności z oczekiwaniami i potrzebami studentów, dopasowania do
misji uczelni, wymogów rynku i profilu dydaktyki szkoły wyższej. Radę
Programową tworzą przedstawiciele wszystkich instytutowych zespołów
przedmiotowych: historii starożytnego Wschodu, historii społeczeństw
antycznych, historii średniowiecza, historii nowożytności, historii XIX
wieku, historii XX wieku, metodologii historii i historii historiografii
oraz źródłoznawstwa, a także przedstawiciel samorządu studentów, koordynator ds. systemu ECTS oraz reprezentanci zakładów koordynujących funkcjonowanie specjalności z oddzielnym naborem2. Od początku
funkcjonowania Rady Programowej dydaktykę historii starożytnej reprezentują Witold Tyborowski i Katarzyna Balbuza.
Od roku akademickiego 2015/16 w UAM obowiązuje zaakceptowany przez Radę program nauczania historii zaproponowany przez Radę
Programową IH UAM, w którym zmianie uległ dotychczasowy system
nauczania historii starożytnej.
Rodzaj prowadzonych w IH UAM zajęć dydaktycznych jest uzależniony od stopnia studiów. Na pierwszym stopniu (studia licencjackie)
prowadzone są zajęcia kursowe (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria),
wykłady/konwersatoria fakultatywne oraz seminaria licencjackie. Na
drugim stopniu studiów (studia magisterskie) realizowane są tzw. specjalizacje przedmiotowe i seminaria magisterskie. Zgodnie z projektem stopniowo będą wygaszane wykłady i konwersatoria fakultatywne,
2
Regulamin Rady Programowej Instytutu Historii UAM (załącznik do uchwały Rady
Instytutu Historii z dnia 13 października 2015 r.): http://historia.amu.edu.pl/index.
php/rada-programowa (dostęp 17.02.2016).
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a także tzw. specjalizacje przedmiotowe3. W poprzednich latach historia
starożytna była nauczana na jednej z takich specjalizacji: antyczno-bizantynistycznej. Tego rodzaju zajęcia były realizowane na studiach drugiego
stopnia i trwały cztery semestry (ogółem 60 godzin podzielonych na bloki
tematyczne po 15 godzin każdy).
Nauczane dotąd lektoraty specjalistyczne (języki akadyjski, starogrecki), zgodnie z nowym programem nauczania zostały przekształcone
w tzw. ścieżki epokowe lub międzyepokowe (zob. niżej). Na dotychczasowych zasadach (choć w okrojonym o połowę wymiarze godzin) jest
nauczany język łaciński. Do zespołu przedmiotów doszły również tzw.
wykłady mistrzowskie.
Na poziomie studiów licencjackich istnieje możliwość studiowania
w ramach kierunku: Historia ogólna4, Historia – specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją5, Historia – specjalność mediewistyka6,
Historia – specjalność polityka i media w dziejach7, Historia – specjalność nauczycielska8, Historia – specjalność socjoekonomika9, Historia –
specjalność historia wojskowości10. Program studiów przewiduje, że każda ze specjalizacji będzie realizowała program historii starożytnej. Zajęcia
kursowe, a więc wykłady, ćwiczenia i warsztaty z historii starożytnej są
http://historia.amu.edu.pl/pobierz/Programy_studiow/Specjalizacje-przedmiotowe-II-rok-mgr.pdf (dostęp 26.02.2016).
4
http://historia.amu.edu.pl/index.php/to-moesz-studiowa/117-historia- (dostęp 26.
02.2016).
5
http://historia.amu.edu.pl/index.php/to-moesz-studiowa/118-historia-specjalnoarchiwistyka-i-zarzdzanie- (dostęp 26.02.2016).
6
http://historia.amu.edu.pl/index.php/to-moesz-studiowa/119-historia-specjalnomediewistyka (dostęp 26.02.2016).
7
http://historia.amu.edu.pl/index.php/to-moesz-studiowa/120-historia-specjalnomyl-i-kultura-polityczna (dostęp 26.02.2016).
8
http://historia.amu.edu.pl/index.php/to-moesz-studiowa/121-historia-specjalnonauczycielska (dostęp 26.02.2016).
9
http://historia.amu.edu.pl/index.php/to-moesz-studiowa/122-historia-specjalnosocjoekonomika (dostęp 26.02.2016).
10
http://historia.amu.edu.pl/index.php/to-moesz-studiowa/123-historia-specjalnohistoria-wojskowoci (dostęp 26.02.2016).
3
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rozłożone na dwa semestry I roku studiów. Semestr zimowy poświęcony
jest historii starożytnego Wschodu, w semestrze letnim realizowane są
natomiast zajęcia z historii Grecji i Rzymu (model ten nie dotyczy kierunku studiów Humanistyka w Szkole, na którym zarówno historia starożytnego Wschodu, jak i historia społeczeństw antycznych są nauczane
w pierwszym semestrze). Zajęcia odbywają się w wymiarze po 30 godzin
(odpowiednio wykład i ćwiczenia), oraz 15 godzin (warsztaty z Przeglądu
źródeł) na semestr. Oprócz zajęć kursowych prowadzony jest (w wymiarze 60 godzin) lektorat z języka łacińskiego (z wyjątkiem kierunku Humanistyka w Szkole, dla którego nie przewidziano lektoratu z tego języka).
Warsztaty z Przeglądu źródeł mają na celu przekazanie wiedzy z zakresu źródłoznawstwa antycznego, rozwinięcie zdolności krytycznej analizy
źródeł, umiejętności porównywania i analizy różnych kategorii źródeł
oraz przygotowanie do zastosowania wiedzy źródłowej w praktyce badawczej. W ramach zajęć ze studentami pierwszego roku studiów licencjackich realizujemy tematy związane z podstawowymi kategoriami źródeł. Podczas warsztatów omawiane są źródła archeologiczne i ich miejsce
w warsztacie badawczym historyka, wykorzystanie źródeł ikonograficznych w badaniach nad historią starożytnej Grecji i Rzymu, przedstawiane i analizowane są źródła ikonograficzne, numizmatyczne i epigraficzne.
Prowadzimy również zajęcia poświęcone wstępnym zagadnieniom związanym z historiografią i krytyką tekstu. Zdając sobie sprawę z niewielkiego wymiaru godzin poświęconych na te zajęcia, zwracamy szczególną
uwagę na pracę z różnymi kategoriami źródeł nie tylko na warsztatach
z Przeglądu źródeł, ale i na ćwiczeniach.
Wszystkim specjalnościom w ramach kierunku Historia przypisano
w sylabusach przygotowanych zgodnie z wymogami Krajowych Ram
Kwalifikacji tożsame cele i efekty kształcenia11. Wśród najważniejszych
celów kształcenia w ramach studiów licencjackich na kierunku Historia
http://historia.amu.edu.pl/pobierz/Efekty_ksztalcenia_kierunek_Historia_I_stopien.pdf (dostęp 26.02.2016).

11
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należy wymienić przekazanie usystematyzowanej wiedzy z zakresu historii starożytnej Grecji i Rzymu, zaznajomienie studentów z głównymi
nurtami badań historiograficznych nad epoką, przekazanie podstawowej
wiedzy dotyczącej związków pomiędzy historią starożytną a dyscyplinami
pokrewnymi (archeologią, historią sztuki, filologią klasyczną). Nie zaniedbujemy pracy nad rozwijaniem umiejętności zabierania głosu w dyskusji
naukowej i zachęcamy do wyboru na III roku seminariów licencjackich
związanych z historią starożytną i kontynuowania studiów na II stopniu
i wyboru seminarium magisterskiego związanego z antykiem.
Zgodnie z przyjętymi (odgórnie) założeniami, kształcenie na studiach
I stopnia powinno mieć charakter propedeutyczny. Po zakończeniu cyklu szkolenia w zakresie historii starożytnej Grecji i Rzymu, zgodnie z zaakceptowanymi efektami kształcenia, student powinien mieć opanowaną
m.in. podstawową terminologię z zakresu historii klasycznej, powinien
umieć definiować, objaśniać i poprawnie stosować w mowie i piśmie podstawowe terminy i pojęcia właściwe dla historii antycznej. Jednocześnie
student powinien posiadać uporządkowaną wiedzę w wybranych obszarach tematycznych i znać podstawowe metody analizy i interpretacji
źródeł historycznych, a także rozumieć ich rolę w badaniach nad historią
starożytnej Grecji i Rzymu. Realizujemy te założenia, proponując różnorodne treści kształcenia. Wśród wielu proponowanych studentom tematów możemy wymienić m.in.: Wielka Kolonizacja – założenie Kyrene, Od
Drakona do Peryklesa… Ewolucja ustroju polis Ateńczyków, Rzym w okresie
wczesnej republiki (konflikt/ugoda? stanów), Wybory najwyższych urzędników w Rzymie, Kryzys i upadek republiki, Zmiana systemu sprawowania
władzy w Rzymie za czasów Oktawiana Augusta, Społeczeństwo rzymskie
w czasach wczesnego cesarstwa, Rzym – między polityką a religią, Rządy
dynastii Sewerów, Nagrody w armii rzymskiej, Ideologia i autoprezentacja cesarzy rzymskich (w świetle źródeł numizmatycznych) czy tzw. Kryzys
III wieku. Prowadzący starają się w ramach przyjętych efektów kształcenia tak konstruować treści, aby przynajmniej częściowo odpowiadały
one specyfice wybranej przez studentów specjalności. Dlatego staramy się
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różnicować zajęcia, oferując tematy, które będą szczególnie interesujące
i merytorycznie przydatne dla poszczególnych specjalności. I tak na przykład studentom specjalności Socjoekonomika oferujemy ćwiczenia poświęcone handlowi rzymskiemu, obiegowi pieniądza w starożytności czy
edyktowi cen maksymalnych Dioklecjana. Dla specjalności Polityka i Media prowadzimy zajęcia poświęcone demagogom greckim, propagandzie
i ideologii antycznej, czy organizacji kampanii i wyborów w Rzymie. Studentom specjalności Archiwistyka proponujemy na zajęciach omówienie
kwestii bibliotek i archiwów w starożytności, natomiast na specjalizacji
Historia wojskowości w ramach ćwiczeń realizowane są treści poświęcone taktyce wojennej, uzbrojeniu, budowie obozów i prowadzeniu bitew.
Wspominane wcześniej, jako specyficzne novum, ścieżki epokowe lub
międzyepokowe, są realizowane zarówno na pierwszym, jak i na drugim
stopniu studiów. Zaprojektowano je i powiązano w bloki po 30, 60, 90,
120 lub 150 godzin, aby studenci mogli wybrać całość ścieżki lub jej fragment (studenci bez specjalności). Podstawową jednostką są zajęcia w wymiarze 30 godzin, co wynika z potrzeby zastosowania jednolitego przelicznika punktów ECTS. W roku akademickim 2015/16 w Instytucie zostało zgłoszonych 65 ścieżek, w tym kilkanaście związanych bezpośrednio
lub pośrednio z epoką12. Dyrekcja IH UAM zdecydowała o uruchomieniu 12 ścieżek, w tym jednej antycznej: Granice w świecie starożytnym13.
Nowym kierunkiem studiów realizowanym w Instytucie Historii
UAM od roku akademickiego 2014/15 jest Humanistyka w Szkole –
polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie. Program dydaktyki
historii starożytnej dla studentów tego kierunku został dopasowany do
http://historia.amu.edu.pl/pobierz/Programy_studiow/Sciezki-miedzyprzedmiotowe-licencjat-od2015-16.pdf (dostęp 26.02.2016). Przykładowe zgłoszone ścieżki ze
starożytnego Bliskiego Wschodu, Grecji i Rzymu oraz Bizancjum: Język akadyjski, Język starogrecki, Kultura literacka Cesarstwa Rzymskiego z językiem greckim, Kultura
literacka Cesarstwa Rzymskiego z językiem łacińskim, Życie codzienne starożytnych
(Greków i Rzymian), Formy Cesarstwa Rzymskiego 44 p.n.e.-1204 n.e.
13
http://historia.amu.edu.pl/pobierz/sciezki-miedzyprzedmiotowe-stacjonarne.pdf
(dostęp na dzień 26.02.2016).
12
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specyfiki kierunku, którego istotą są studia na dwóch wydziałach UAM:
Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej i Wydziale Historycznym. Zajęcia z historii starożytnej, realizowane w module historyczno-źródłoznawczym, zostały skrócone do jednego semestru (pierwszego), co wiązało się
również ze zmniejszeniem liczby godzin dydaktycznych (po 15 godzin
– historia starożytnego Wschodu i historia społeczeństw antycznych
w przypadku wykładów kursowych i ćwiczeń oraz po 7,5 godziny Przegląd źródeł). Oznacza to, że również zakres materiału musiał ulec redukcji. Studenci tego kierunku nie mają w programie nauczania lektoratu
z języka łacińskiego, lecz mogą wybrać jedno z fakultatywnych konwersatoriów (w ramach puli do trzyletniego kształcenia: 150 godzin). Jedno z konwersatoriów, Antyczne źródła współczesności, studenci wybierają
z reguły właśnie w pierwszym semestrze (30 godzin).
Staramy się, aby nasze zaangażowanie w dydaktykę na poziomie
studiów licencjackich przełożyło się na zainteresowanie historią starożytną. Na studiach magisterskich nie ma już bowiem obowiązkowych
dla wszystkich studentów wykładów i zajęć kursowych obejmujących
antyk. Staramy się więc zachęcać studentów do zapisów na seminaria
licencjackie, gdyż w większości przypadków decydują się oni na kontynuowanie przygody z historią starożytną również na poziomie studiów
magisterskich14.
Na poziomie studiów magisterskich można w Poznaniu wybrać studia Historia, specjalność Kultura klasyczna. Studia te są bardzo elitarne. Oferują pogłębiony kurs historii
starożytnej ze szczególnym uwzględnieniem świata śródziemnomorskiego i proponują
zaawansowane studia nad kulturą klasyczną, językami starożytnymi (greką i łaciną), literaturą antyczną i archeologią śródziemnomorską – przedmioty łączące warsztat historyka starożytności, archeologa i filologa klasycznego. Studia te mają wybór zajęć z oferty
edukacyjnej kilkunastu międzynarodowych jednostek dydaktycznych i w związku z tym
dają możliwość uzyskania równoważnego dyplomu jednego z dwunastu uniwersytetów
partnerskich z dziewięciu krajów (studia odbywane są częściowo, obowiązkowo, za granicą). Specjalność ta prowadzona jest w ramach konsorcjum European Master in Classical Cultures (dodatkowe informacje na stronie: www.eu-classical-cultures.eu). Koordynatorem projektu w Polsce jest Kazimierz Ilski (http://historia.amu.edu.pl/index.php/
to-moesz-studiowa/126-european-master-in-classical-culture) (dostęp 26.02.2015).

14
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Zakład Historii Społeczeństw Antycznych prowadzi swoją stronę
internetową (Katarzyna Balbuza): www.zhsa.amu.edu.pl oraz stronę na
portalu społecznościowym Facebook (Katarzyna Balbuza, Anna Tatarkiewicz). Przy Instytucie Historii UAM działają trzy sekcje starożytne
Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. Gerarda Labudy –
Orientalistyczna (Witold Tyborowski), Amici Antiquitatis (Katarzyna Balbuza) oraz Historii Bizancjum (Anna Kotłowska). Wymienione
sekcje działają prężnie. Dwie pierwsze organizują wspólnie coroczne
konferencje studencko-doktoranckie. Ich tematyka – historia starożytna a sztuki audiowizualne – wynika z projektu realizowanego od kilku
lat w sekcji Amici Antiquitatis. Sekcja Historii Bizancjum od dwóch
lat organizuje ogólnopolskie kongresy bizantynistyczne. Historia starożytna jest aktywnie reprezentowana w corocznym projekcie Instytutu
Historii UAM pt. „Powtórka przed...”, skierowanym do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. Zajęcia w jego ramach prowadzą Kazimierz Ilski,
Katarzyna Balbuza, Anna Kotłowska, Krzysztof Królczyk, Łukasz Różycki, Anna Tatarkiewicz, Radosław Tarasewicz oraz Witold Tyborowski.
Ponadto pracownicy zakładów i pracowni aktywnie uczestniczą w innym
projekcie Instytutu Historii pt. „klasy akademickie” (Katarzyna Balbuza,
Krzysztof Królczyk, Anna Tatarkiewicz, Witold Tyborowski), prowadząc warsztaty i wykłady w wielkopolskich liceach ogólnokształcących.
Staramy się również propagować historię starożytną poprzez aktywne
uczestnictwo w wydarzeniach ogólnouniwersyteckich np. Noc Naukowców czy Festiwal Nauki i Sztuki (Katarzyna Balbuza, Anna Kotłowska,
Anna Tatarkiewicz).
Sądzimy, że w związku z ostatnimi reformami w programach edukacji
ważnym elementem promocji historii starożytnej będzie jej popularyzacja wśród uczniów szkół średnich. Dlatego zamierzamy nadal aktywnie
uczestniczyć w pozauczelnianej przestrzeni edukacyjnej i propagować
wiedzę dotyczącą historii starożytnej. Jednocześnie będziemy nadal starać się w przystępny, dostosowany do umiejętności i przygotowania studentów I roku studiów licencjackich sposób przekazywać wiedzę o epoce
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starożytnej, mając nadzieję, że przyniesie to efekt w postaci większej liczby osób wybierających historię starożytną na II stopniu studiów, a także
tych, którzy zdecydują się na kontynuowanie nauki na studiach doktoranckich i wybiorą specjalizację z zakresu historii starożytnej.
Chcielibyśmy, aby nasze działania dydaktyczne nie tylko dobrze przygotowywały studentów do wykorzystywania zdobytej wiedzy we własnych badaniach naukowych, ale aby wpływały także na popularyzację
i pogłębienie świadomości związanej z szeroko pojętą kulturą klasyczną
w najbliższym otoczeniu naszych absolwentów.
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Historia starożytna
na Uniwersytecie Wrocławskim
Zakład Historii Starożytnej powstał jako część Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego utworzonego w 1946 roku. Dziś liczy
siedmiu pracowników: Krzysztof Nawotka (kierownik Zakładu), Marek
Winiarczyk, Małgorzata Pawlak, Andrzej Wypustek, Adam Pałuchowski, Wojciech Pietruszka oraz Igor Wypijewski. Podstawowa działalność
dydaktyczna Zakładu polega na prowadzeniu zajęć na trzech kierunkach
studiów realizowanych w Instytucie Historycznym: historii, militarioznawstwie i dziedzictwie kultury materialnej. Program historii na poziomie licencjackim przewiduje historię starożytną jako przedmiot podstawowy nauczany w pierwszym semestrze w wymiarze 30 godzin wykładu kursowego oraz 60 godzin konwersatorium. Kończy się egzaminem
pisemnym obejmującym zestaw 25 krótkich pytań (postaci, wydarzenia,
terminy historyczne) oraz esej na zadany temat. Oprócz tego pracownicy
Zakładu prowadzą lektorat z języka łacińskiego (60 godzin ćwiczeń). Na
etapie magisterskim studenci historii wybierają specjalizację przedmiotową. Jedną z możliwości stanowi blok zatytułowany Cywilizacja śródziemnomorska w starożytności. Cykl zajęć trwa dwa lata (cztery semestry)
i obejmuje 240 godzin ćwiczeń i wykładów łącznie. W pierwszym roku
realizowane są cztery przedmioty: Narodziny cywilizacji śródziemnomorskiej, Iran a świat śródziemnomorski, Wojskowość hellenistyczna: aspekty
militarne i społeczne, Morze Czarne w starożytności: od Wielkiej Kolonizacji po najazdy Gotów. Kolejne cztery znalazły się w programie roku
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drugiego: Wyzwoleńcy i karierowicze w epoce republiki rzymskiej i pryncypatu, Ustrój i społeczeństwo polis greckiej, Ludy tubylcze wobec hellenizacji
i romanizacji, Afryka Północna między Kartaginą a Rzymem.
Każdy roczny etap kończy się całościowym egzaminem, zdawanym
w sesji letniej.
Na kierunku Militarioznawstwo studentów obowiązuje łącznie 105
godzin zajęć z historii starożytnej, w tym na Świat w epoce starożytnej przeznaczono 60 godzin, a kolejne 45 na Wojnę i wojskowość do upadku Imperium Rzymskiego (15 godzin wykładu i 30 godzin konwersatorium). Z kolei
program kierunku Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja,
gospodarowanie przewiduje 30 godzin wykładu zatytułowanego Antyczne
dziedzictwo kultury materialnej Europy. Oprócz tego Zakład realizuje zajęcia usługowe poza Instytutem Historycznym – na filologii polskiej (nauczycielska specjalizacja dwukierunkowa: język polski z historią). Zajęcia
z historii starożytnej obejmują 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń.
Przed kilku laty opracowany został program studiów anglojęzycznych pierwszego stopnia Antiquity and Archaeology, realizowany we
współpracy z Instytutem Archeologii. Zakłada on swobodny dobór przez
studenta większości treści edukacyjnych. W ofercie znalazło się łącznie
45 przedmiotów zgrupowanych w pięciu modułach:
Module A: Egypt, Ancient Middle East and India
− Archaeology of Ancient Egypt
− Death in Ancient Egypt
− Religion in Ancient Egypt
− Art and Architecture in Ancient Egypt
− Myths and Symbols in Ancient Egypt
− History of Ancient Near East
− Iran from Zarathustra to Muhammad
− Ancient History and Religion of India
− Indo-Europeans
− Literature and Culture of Ancient India
− India and Mediterranean in Antiquity
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− Jews in Antiquity
Module B: Ancient Greece and Hellenistic Civilization
− Mythology
− Classical Greek Civilization
− Macedonia and Alexander the Great
− Hellenistic Civilization
− War and Military in Greek and Roman World
− Everyday life in Greco-Roman cities
− Sex and Gender in Antiquity
− Religion and Magic in Greco-Roman Antiquity
Module C: Ancient Rome and her Empire
− Roman Civilization
− Society of Ancient Rome
− Food in Antiquity
− Economy and Finance in the Roman world
− Pompeii and Herculaneum: the Roman cities in Italy
− Roman Britain: Frontier and Society
− Romans and Barbarians in Europe
− Classical Archaeology
Module D: Barbarian Europe
− Prehistoric art in Central Europe
− Community of Bronze Age and early Iron Age in Central Europe
− Painted pottery of Hallstatt Period
− Community of La Téne culture in Poland on the social-cultural background of Central Europe
− Prehistoric and Ancient Pottery Workshop seen by Archaeologists
− Germanic Tribes in Late Antiquity
Module E: Tools and Languages
− Summer School (Excavations)
− GIS and Spatial Analysis in Archaeology
− Archaeological Penetration and Non-Destructive Methods in Archaeology
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−
−
−
−
−
−
−
−
−

Prehistoric and Ancient Pottery Techniques
Traseology in Archaeology
Documents and Sources (prerequisite: Introduction to Greek, level I)
Latin Epigraphy (prerequisite: Introduction to Latin, level I)
Geography of the Mediterranean
Introduction to Egyptian Hieroglyphs, levels I-II
Introduction to Sanskrit
Introduction to Greek, levels I-II
Introduction to Latin, levels I-II

Przygotowując swój plan studiów, słuchacz powinien dokonać wyboru zajęć w ten sposób, aby w ciągu trzech lat nauki z każdego modułu zdobyć minimum 12 punktów ECTS (jeden przedmiot – 6 punktów ECTS)
i łącznie 180 punktów w trakcie całej nauki. Poza tym musi obowiązkowo uczestniczyć w letniej praktyce archeologicznej. Warto podkreślić, że
w ofercie znalazły się aż cztery języki: greka, łacina, sanskryt oraz egipskie
pismo hieroglificzne.
Zajęcia dotyczące antyku realizowane są również na organizowanych przez Instytut Historyczny studiach doktoranckich, gdzie słuchaczy obowiązuje 30-godzinny wykład Kształtowanie się cywilizacji
europejskiej. Obecnie w studiach tych uczestniczy dziewięciu studentów przygotowujących dysertację z zakresu historii starożytnej. Poza
realizacją tych standardowych zajęć promotorzy z wrocławskiego Zakładu Historii Starożytnej podejmują od lat próbę budowy zindywidualizowanych programów studiów doktoranckich, dostosowanych
do charakteru prowadzonych w ich trakcie badań. Oznacza to na przykład zachęcanie pozostających pod ich opieką doktorantów do rezygnacji ze wszystkich lub prawie wszystkich standardowo oferowanych
doktorantom zajęć i układanie indywidualnego toku studiów, niemal
zawsze zawierającego istotny komponent zajęć realizowanych w zagranicznych instytucjach naukowych. Doktoranci wybierają na ogół zajęcia w zakresie filologii klasycznej i archeologii; często podejmują też
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dodatkowo pełne studia filologiczne, uzyskując bardzo pożądane wykształcenie multidyscyplinarne.
Ambitnym i nowatorskim eksperymentem w zakresie kształcenia doktorantów historii starożytnej był zakończony w 2015 roku, a realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projekt
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej „The Eastern Mediterranean from the
4th c. BC until late antiquity”, należący do programu Międzynarodowe
Projekty Doktoranckie. Był to projekt badawczy, a więc jego istotą było
kształcenie doktorantów poprzez ich udział w badaniach naukowych,
ale budowaniu metodologii służył też udział w zajęciach we Wrocławiu
i w innych ośrodkach akademickich. Projekt ten realizowany był przez
konsorcjum Uniwersytetów we Wrocławiu i Liverpoolu, z okazjonalnym
udziałem Uniwersytetów w Salonikach, New Delhi, Osnabrück oraz
École Française de Rome oraz zaprzyjaźnionych polskich kolegów, w tym
zwłaszcza Profesora Ryszarda Kuleszy (UW). Celem projektu było wdrożenie doktorantów do prowadzenia samodzielnych badań naukowych
w dziedzinie studiów nad cywilizacją śródziemnomorską (sensu largo)
w starożytności. Było to realizowane poprzez wykonywanie indywidualnych projektów badawczych, stanowiących prace doktorskie uczestników, pod kierunkiem polskich promotorów i brytyjskich a czasowo też
innych europejskich i pozaeuropejskich promotorów pomocniczych/
współpromotorów.
Generalnie należy podkreślić dobrze zauważalną chęć uczestników
projektu do sięgania do metodologii innych dyscyplin badawczych niż
ta, którą poznali przed przystąpieniem do tego projektu. Choć miejscem
jego realizacji i odbywania przewodów doktorskich był Instytut Historyczny UWr, to wszyscy jego uczestnicy posługiwali się też metodologią
charakterystyczną dla filologii klasycznej, wielu epigrafiki, tak greckiej,
jak i łacińskiej, niektórzy archeologii i historii sztuki, w pewnych przypadkach też egiptologii i indologii, a wielu korzystało ponadto z osiągnięć
nauk ścisłych, nie prowadząc – rzecz jasna – w ich zakresie samodzielnych
badań. Spełniony został zatem deklarowany we wniosku projektowym
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postulat prowadzenia badań multidyscyplinarnych, a więc takich, które
wymagają poznania warsztatu więcej niż jednej uznanej dyscypliny akademickiej. Również wielkie znaczenie dla prowadzenia dyskursu historycznego miał fakt powierzenia opieki promotorskiej zawsze dwóm profesorom, polskiemu i – na ogół – anglosaskiemu. Posłużyło to między
innymi uświadomieniu doktorantom istnienia różnych, równie uprawnionych, sposobów definiowania tematów badawczych i prowadzenia
narracji naukowej.
Na łącznie 18 osób przyjętych w kolejnych rekrutacjach, zrezygnowały z udziału w nim 4, a dobry chyba system opieki nad doktorantami
przyczynił się do tego, że nie było potrzeby relegowania żadnego uczestnika projektu. Powodem do satysfakcji jest również fakt uzyskania stopnia
doktora przez 7 uczestników i przedłożenie ósmej rozprawy. Sukcesem
projektu jest również stosunkowo duża liczba publikacji uczestników
projektu, łącznie 61, z czego 35 o charakterze międzynarodowym, oraz
duża aktywność konferencyjna doktorantów, a do tego należy podkreślić, że na ogół nie były to krajowe konferencje studencko-doktoranckie,
kategoria słusznie przez wielu uważana za mało wartościową. Należy też
zauważyć, że ten projekt dobrze przygotował doktorantów do rywalizacji
na rynku pracy i rynku grantów badawczych, skoro na osiem osób, które uzyskały już stopień doktora bądź złożyły ukończoną rozprawę doktorską, aż sześć może kontynuować pracę naukową w ramach grantów
badawczych na najlepszych polskich i europejskich uczelniach, w Monachium, Krakowie i Wrocławiu.
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Historia starożytna
na Uniwersytecie Szczecińskim
– stan obecny
Zakład Historii Starożytnej istnieje w Instytucie Historii od założenia
Uniwersytetu Szczecińskiego, tj. od 1985 roku. Pierwszymi pracownikami Zakładu byli: Włodzimierz Pająkowski (kierownik), Jan Prostko-Prostyński i Dariusz Długosz. Po wielokrotnych zmianach personalnych
obecnie pracują w nim: Danuta Okoń (kierownik od 2010 roku, po rezygnacji Stefana Zawadzkiego), Piotr Briks, Małgorzata Cieśluk. Głównymi kierunkami prowadzonych badań naukowych są: historia Izraela
(Piotr Briks), literatura grecka (Małgorzata Cieśluk), dzieje Imperium
Romanum (Danuta Okoń)1. Odrębność pól badawczych wymusiła koncentrację współpracy wokół wspólnego mianownika – za taki uznano
elity w świecie starożytnym. Efektem współdziałania są konferencje oraz
publikacje naukowe tworzone w ramach powołanego w 2013 roku i kierowanego przez Danutę Okoń zespołu badań statutowych, zajmującego
się problematyką elit.
W ostatnim pięcioleciu Zakład Historii Starożytnej organizował lub
współorganizował następujące konferencje: Damnatio memoriae w europejskiej kulturze politycznej, Kobieta w kulturze politycznej świata, Elity
1
Więcej o historii Zakładu i jego działalności, patrz: Piotr Briks, Małgorzata Cieśluk,
Danuta Okoń, Zakład Historii Starożytnej Uniwersytetu Szczecińskiego 1985-2015,
Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2015.
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w świecie starożytnym (zjazd Komisji Historii Starożytnej PTH), Morze
w kulturach świata starożytnego (panel XIX Powszechnego Zjazdu PTH).
Wszystkie, poza (jak do tej pory) ostatnią, zaowocowały publikacjami
pokonferencyjnymi. Do roku 2013 wydawane były jako odrębne pozycje2, następnie jako kolejne tomy nowej serii wydawniczej Szczecińskie
Studia nad Starożytnością; wśród nich trzy monografie (2015 rok), będące wspólnym dziełem redakcyjnym zespołu: Zakład Historii Starożytnej
Uniwersytetu Szczecińskiego (1985-2015), Elites in the Ancient World3,
Elity w świecie starożytnym4. Pierwsza stanowiła podsumowanie 30 letniej działalności Zakładu, dwie następne zaś zwieńczenie szczecińskiej
konferencji Komisji Historii Starożytnej PTH z 2013 roku
Obecni pracownicy Zakładu mają w swym dorobku (poza wymienionymi powyżej trzema monografiami) następujące publikacje książkowe:
Danuta Okoń (kierownik Zakładu)
− Consul designatus. Desygnacja na konsulat w okresie pryncypatu
(30 r. p.n.e.–235 r. n.e.), Szczecin 2008.
− Severi et senatores. Polityka personalna cesarzy dynastii Sewerów wobec senatorów w świetle badań prozopograficznych (193–235 r. n.e.),
Szczecin 2009.
− Damnatio memoriae w europejskiej kulturze politycznej (współaut.
i red. naukowa), Szczecin 2011.
− Kobieta w kulturze politycznej świata, zeszyt specjalny „Przegląd Zachodniopomorski” 2012, nr 2 (współaut. i red. naukowa).
Damnatio memoriae w europejskiej kulturze politycznej, red. Renata Gałaj-Dempniak, Danuta Okoń, Magdalena Semczyszyn, Szczecin: Instytut Pamięci Narodowej
2011; Kobieta w kulturze politycznej świata, zeszyt specjalny „Przeglądu Zachodniopomorskiego” (red. Renata Gałaj-Dempniak, Danuta Okoń) nr 2, 2012.
3
Redaktor serii: Danuta Okoń, redaktor tomu: Piotr Briks, zespół redakcyjny: Michał Baranowski, Piotr Briks, Małgorzata Cieśluk, Danuta Okoń, współpraca: Kamil
Biały, Jerzy Pachlowski, Kamila Swinarska.
4
Redaktor serii: Danuta Okoń, redaktor tomu: Małgorzata Cieśluk, zespół redakcyjny: Kamil Biały, Piotr Briks, Małgorzata Cieśluk, Danuta Okoń, współpraca: Michał
Baranowski, Jerzy R. Pachlowski, Kamila Swinarska.
2
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− Septimius Severus et senatores. Septimius Severus’ Personal Policy
Towards Senators in the Light of Prosopographic Research (193–
211 A.D.), Szczecin 2012.
− Imperatores Severi et senatores. The History of the Imperial Personnel
Policy, Szczecin 2013.
Piotr Briks
− Podręczny słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, Warszawa 1999.
− Radość Boga w Starym Testamencie, Warszawa 2000.
− Koniec świata czy apokatastaza? Pozytywne aspekty koncepcji eschatologicznych w Biblii hebrajskiej, Warszawa 2004.
Małgorzata Cieśluk
− Bohater i gra przeznaczenia w „Opowieści etiopskiej” Heliodora,
Szczecin 2008.
Pomimo niewielkiej liczebności Zakład podejmuje wiele różnorodnych działań na rzecz propagowania historii starożytnej wśród studentów, uczniów szkół średnich i mieszkańców regionu.
Jako goście specjalni Zakładu z prelekcją w Szczecinie wystąpili kolejno: Adam Ziółkowski (UW): Co wiemy, czego nie wiemy o armii republikańskiego Rzymu? (14.01.2014), Łukasz Niesiołowski-Spanò (UW): Skąd
przybyły Ludy Morza? (14.03.2014), Oleg Klimov (Uniwersytet w Sankt
Petersburgu): Armie państw hellenistycznych (9.04.2014), Ewa Wipszycka
(UW): Mnisi na co dzień: co jedli i pili, gdzie spali i pracowali (21.10.2014),
Krzysztof Królczyk (UAM): Rzym a państwo bosporańskie od Marka Aureliusza do Septymiusza Sewera (20.01.2015), Katarzyna Balbuza (UAM):
Jeńcy i zakładnicy w rzymskich pochodach triumfalnych (8.12.2015).
Specjalne zajęcia warsztatowe poprowadzili: Igor Wypijewski (UWr),
Badania epigraficzne i prozopograficzne rzymskich dorobkiewiczów
(24.11.2015) i Michał Norbert Faszcza (UW), Wokół książki „Kampania Cezara przeciwko Ariowistowi” (23.04.2015).
Prelekcje nie tylko tworzą tradycję naszego ośrodka, ale dają też szansę na kontakt z badaczami spoza kręgu US. Nadmienić również warto,
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iż cieszą się dużą popularnością wśród studentów wszystkich kierunków
prowadzonych w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych
(obecna nazwa Instytutu Historii).
Spotkania zyskały oprawę graficzną w postaci ciekawie skomponowanych plakatów projektowanych przez Michała Baranowskiego – można
je obejrzeć na stronie internetowej Zakładu (https://www.facebook.
com/ZakHisStarUS), która zawiera także informacje o jego przeszłej
i bieżącej działalności.
Okazjonalnie pracownicy Zakładu udzielają się w Akademii Antycznej, afiliowanej przy szczecińskim oddziale Muzeum Narodowego. Jest
to twór zorientowany na filologię klasyczną i ściśle współpracujący z najbliższym takim Instytutem – na UAM (odpowiedzialny Piotr Urbański),
toteż jego związki z nauczaniem historii są dość słabe, nad czym należy
szczerze ubolewać.
Poza działalnością naukową pracownicy Zakładu, w ramach IHiSM,
uczestniczą w procesie edukacyjnym na następujących kierunkach kształcenia5: Historia, Archeologia, Media i cywilizacja, Wojny i wojskowość.
Są one realizowane na różnych stopniach: Historia prowadzi studia
trzystopniowe, Archeologia dwustopniowe, natomiast Media i cywilizacja oraz Wojny i wojskowość jedynie jednostopniowe (planowane jest
uruchomienie drugiego stopnia studiów w następnym roku akademickim tj. 2016/2017).
Implikuje to zaangażowanie pracowników w prowadzenie zajęć w ramach wielu siatek godzinowych i zróżnicowanych modułów przedmiotowych6.

Dla studentów kierunku Stosunki międzynarodowe, prowadzonego również przez
IHiSM, nie przewidziano żadnych zajęć z historii starożytnej i kultury Antyku.
6
Zajęcia kanonicznie prowadzone są w każdym roku, natomiast dodatkowe mają charakter fakultatywny i otwierane są na podstawie deklaracji studenckich.
5
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Historia (I stopień)
Zajęcia kanoniczne:
Przedmiot

Forma

Liczba godzin

Język łaciński

konwersatorium

120

Historia starożytnego Wschodu

wykład i ćwiczenia

60

Historia starożytnej Grecji i Rzymu

wykład i ćwiczenia

60

Forma

Liczba godzin

Zajęcia dodatkowe:
Przedmiot
Architektura sakralna starożytnego
Bliskiego Wschodu

wykład

30

Historia komunikacji społecznej

wykład

30

Historia wojen domowych w Rzymie
epoki seweriańskiej

wykład

30

Paleografia łacińska (dla specjalności
archiwistycznej)

konwersatorium

45

Historia (II stopień)
Przedmiot

Forma

Liczba godzin

Krytyka i interpretacja źródeł do
dziejów starożytnych

konwersatorium

30

Translatorium języka hebrajskiego

konwersatorium

60

Język grecki (dla chętnych studentów
wszystkich lat)

konwersatorium

30
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Archeologia (I stopień)
Zajęcia kanoniczne:
Przedmiot

Forma

Historia starożytna

wykład i ćwiczenia

Liczba godzin
90 godzin

Zajęcia dodatkowe:
Przedmiot

Forma

Liczba godzin

Archeologia Palestyny

wykład

30

Archeologia Bliskiego Wschodu

wykład

30

Media i Cywilizacja (I stopień)
Zajęcia kanoniczne:
Przedmiot

Forma

Liczba godzin

Literatura i sztuki plastyczne starożytnej
Grecji i Rzymu
(moduł „Podstawy kultury
europejskiej I”)

wykład i ćwiczenia

30

Zwyczaje, obyczaje i życie towarzyskie
starożytnej Grecji i Rzymu
(moduł „Obyczaj i życie towarzyskie”)

wykład i ćwiczenia

30

Historia cywilizacji europejskiej
w starożytności i średniowieczu

wykład i ćwiczenia

45

Religia w dziejach cywilizacji

wykład i ćwiczenia

30

Formy komunikacji w starożytności

wykład i ćwiczenia

45

Zajęcia dodatkowe:
Przedmiot

Forma

Paleografia łacińska (dla specjalności
archiwistycznej)

konwersatorium

40

Liczba godzin
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Wojny i Wojskowość (I stopień)
Zajęcia kanoniczne (moduł „Wojna i wojskowość w starożytności”):
Przedmiot

Forma

Liczba godzin

Starożytna sztuka wojenna

wykład i ćwiczenia

45

Źródła do historii wojen i wojskowości
w starożytności

ćwiczenia

15

Religie a wojna w starożytności

wykład

15

Barwa i broń w starożytności

wykład

15

Jedynie na kierunku Historia funkcjonuje III stopień studiów (doktorancki). Spośród obecnie studiujących 50 osób w historii starożytnej
specjalizuje się 6: Michał Baranowski, Kamil Biały, Jerzy Pachlowski, Kamila Swinarska, Michał Kuligowski, Hadrian Kryśkiewicz, a pierwszych
trzech otworzyło już przewody doktorskie.
Na tym stopniu samodzielni pracownicy Zakładu prowadzą własne
seminaria doktoranckie oraz spotkania ze wszystkimi doktorantami w ramach tzw. kolokwiów doktoranckich.
Pracownicy Zakładu prowadzili i prowadzą następujące wykłady monograficzne (30 godzinne) na kierunku Kulturoznawstwo, w ramach
Wydziału Filologicznego7: Kultura i turystyka, Literatura biblijna, Motywy biblijne w sztuce, Turystyka krajów biblijnych: Turcja, Syria, Liban,
Egipt, Jordania, Turystyka na Bliskim Wschodzie: Izrael, Turcja, Syria,
Liban, Egipt, Jordania.
Pod względem dydaktycznym Zakład Historii Starożytnej oferuje
różnorodność tematyczną zajęć obowiązkowych i uzupełniających (patrz
powyżej). Przynosi to wymierne efekty – liczba chętnych na seminaria
magisterskie i studia doktoranckie z zakresu historii starożytnej stale rośnie. Cieszy to szczególnie w kontekście pomysłu przekształcenia IHiSM
7

Corocznie prowadzony jest przynajmniej jeden z wymienionych wykładów.
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w instytut specjalizujący się w pomorzoznawstwie, co znacznie ograniczałoby paletę możliwości proponowanych studentom oraz doktorantom
i sprowadzałoby szczecińską humanistykę do kategorii regionalnej.
Zakład Historii Starożytnej boryka się z problemem typowym dla całej humanistyki polskiej – niedoinwestowaniem badań naukowych. Sytuację dodatkowo pogarsza brak dobrze zaopatrzonej biblioteki naukowej.
Jest on częściowo rekompensowany z jednej strony bliskością bibliotek
berlińskich, których zbiory przewyższają wszelkie kolekcje polskie, z drugiej natomiast postępującą cyfryzacją księgozbiorów i ich stopniową publikacją w Internecie.
Pozostaje mieć nadzieję na zwiększenie dotacji na naukę polską, szczególnie na humanistykę, co pozwoli na dalszy rozwój naszego ośrodka, czyniąc go bardziej atrakcyjnym dla obecnych i przyszłych studentów.
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(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Rekonstrukcje, repliki, eksperyment…
– odtwórstwo historyczne a dydaktyka historii
starożytnej w Instytucie Historii UMCS
w latach 2002-2015
W grudniu 2015 roku polskie media poinformowały, że władze
Wiecznego Miasta zdecydowały o usunięciu z Forum Romanum „legionistów” i „gladiatorów” z okolic Colosseum. Zaraz potem w Zakładzie
Historii Starożytnej (dalej ZHS) UMCS rozdzwoniły się telefony z zapytaniem, czy wśród relegowanych, natrętnych „rekonstruktorów i odtwórców” nie było studentów historii z Lublina... Prawdziwe skądinąd
zdarzenie i jego równie realne echo wydają się symptomatyczne dla kondycji nie tylko polskiego ruchu odtwórstwa historycznego. Kwestię wartą
osobnej, dogłębnej refleksji najkrócej wypada zamknąć w zadumie Quo
vadis?1 Nie chcę rozstrzygać, ile prawdy tkwi w stwierdzeniu, że Lublin
Swego rodzaju chaos terminologiczny pojawiający się w tytule tego artykułu ilustruje
dylemat, przed którym stawia się często rodzimy historical reenactment. Inspirowany
w łonie samych odtwórców dyskurs (rozdarcie) wyłonić ma jakoby bliskich poważnej
nauce „prawdziwych rekonstruktorów” i odróżnić ich od „niedbałych twórców” multiplikowanych atrakcji turystyczno-historycznych. Por. np. Benicjusz Głębocki, E. Kacprzak, B. Garus, Odtwórstwo historyczne jako produkt turystyczny, „Zeszyty Naukowe
WSG w Bydgoszczy VI”, seria „Turystyka i Rekreacja”, 2007, 4, s. 231-262; Szymon
Nowaczyk, Archeologia festynowa – pomiędzy eksperymentem naukowym a przedstawieniem parateatralnym, w: red. Michał Bogacki, Maciej Franz, Zbigniew Pilarczyk, Wojskowość ludów Morza Bałtyckiego, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2007,
1
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stał się polskim zagłębiem rekonstrukcji, ale jeśli ktokolwiek dostrzegł,
że ta relatywnie nowa forma narracji historycznej dość głośno słyszana jest w UMCS (pierwsza w Polsce obrona pracy magisterskiej
w postaci scenariusza i samej inscenizacji odbyła się w Instytucie Historii UMCS2), to jako osoba przed laty inspirująca pierwsze lubelskie
działania idące w kierunku odtwarzania3 czuję się poniekąd adresatem
Sienkiewiczowskiego pytania.
Odwagi w próbie udzielenia nań roztropnej odpowiedzi dodają mi
mierzone wieloma latami działania i aktywności wielorakie doświadczenia, zarówno te związane z pracą naukową, akademicką dydaktyką historii, jak i „odtwórczą autopsją”. Eklektyczny charakter zdobytych tymi
drogami wiedzy i umiejętności pozwala mi spojrzeć na „rekonstrukcje,
repliki, eksperyment” z kilku przynajmniej perspektyw. Jedyną optyką,
z której skorzystać nie potrafię, jest holistyczna wizja całego środowiska odtwórstwa historycznego w Polsce4. Odpowiedzialnie ograniczam
się zatem jedynie do tych obszarów odtwórstwa i/lub rekonstrukcji,
które inspirowane były i pozostają pod niemal wyłącznym wpływem
s. 500-506; Krzysztof Kaczmarek, Turystyka archeologiczna, „Turystyka Kulturowa”
2010, 1-3, s. 5-14.
2
Marek Sioma, Niecodzienna obrona pracy magisterskiej w Instytucie Historii UMCS,
„Wiadomości Uniwersyteckie”, 2015, 7, 216, s. 63. Niebawem w IH UMCS odbędzie
się konferencja naukowa pt. Dotknąć historii – wieloaspektowość odtwórstwa historycznego poświęcona metodologicznej refleksji nad tym zjawiskiem. To niewątpliwie pokłosie działań starożytników, które metodolodzy uczenie określają już mianem alternatywnego dyskursu historycznego, co przedsięwzięcia tego typu niewątpliwie nobilituje,
a dając im naukową legitymację i teoretyczne podstawy z pewnością też rozwija.
3
Początki działalności studenckiego Koła Amatorów Antyku sięgają 2001 roku. Patrz:
Dariusz Słapek, Amatorzy antyku w działaniu, w: red. Dariusz Słapek, Historia starożytna – eksperyment i rekonstrukcja w rozwoju dyscypliny i promocji epoki, Lublin: Koło
Naukowe Amatorów Antyku 2011, s. 9-41, Magdalena Nowożeńska, Archeologia
żywa… na żywo, czyli krótki opis działalności Koła Naukowego Amatorów Antyku,
„Rocznik Lubelski” 2009, 35, s. 305-307.
4
Michał Bogacki, O współczesnym „ożywianiu” przeszłości – charakterystyka odtwórstwa historycznego, „Turystyka Kulturowa” 2010, 5, s. 4-6, szacuje liczebność polskich
odtwórców na około 12,5 tysiąca osób.
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antyku5. Nie chcę też nazbyt głęboko analizować uniwersalnych bolączek,
dylematów, rozterek, ale i sukcesów oraz osiągnięć całego ruchu odtwórstwa – widocznych również w tym „antycznym” historical reenactment.
Do maksimum wykorzystam natomiast wyjątkową sytuację/pozycję
akademickiego dydaktyka historii starożytnej, który na bieżąco i bezpośrednio śledzić mógł efekty dydaktyczne odtwarzania antyku w ciągu bez
mała 15 lat różnorodnych prób „ożywiania” tej odległej epoki w ZHS
UMCS. Nie tylko w mojej perspektywie lata 2001-2002 okazały się dla
UMCS-owej dydaktyki historii starożytnej jeśli nie przełomowe, to przynajmniej inne, bo pokazały (i stopniowo przekonywały do) możliwości
jej uprawiania odmiennie w relacji do tradycyjnie praktykowanego nauczania historii w okresie wcześniejszym: dydaktyce spolegliwej wedle
tradycji, opartej na bodaj uniwersalnej w skali kraju siatce godzin, wiernej
sprawdzonym metodom, formom i narzędziom nauczania6.
Moje uwagi mogą być zatem przydatne dla ok. 6 % odtwórców, ale tylko z grup,
które kończą swoje fascynacje przeszłością na wieku XVIII (nie jest to zatem 6 % wymienionej wyżej liczby 12,5 tys. osób). Tak policzone, a wobec tego dość elitarne grono
osób (podejrzewam, że spora jego część to lubelscy studenci) deklaruje odtwarzanie
„okresu starożytnego”. Przemyślaną, metodyczną próbę charakterystyki całego środowiska daje też v. Armin Mikos v. Rohrscheidt, (Re)animatorzy dawnej historii a podróże w czasie wolnym. Profil polskich uczestników ruchu historical reenactment i ich potencjał dla rozwijania turystyki kulturowej, „Turystyka Kulturowa” 2011, 2, s. 27.
6
Refleksje nad przeszłością ZHS UMCS nie dają dużych możliwości poznania praktyki ówczesnej (i jeszcze starszej) dydaktyki. Por. Henryk Kowalski, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej: Zakład Historii Starożytnej: historia i zakres badawczy, w: red.
Ryszard Kulesza, Marek Stępień, Historia starożytna w Polsce. Informator, Warszawa:
„Akme. Studia historica” nr 5 2009, s. 192-196; Idem, Lublin ośrodkiem badań nad
historią starożytną (1918-2010), w: red. Leszek Mrozewicz, Katarzyna Balbuza, Świat
starożytny, jego polscy badacze i kult panującego, Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 2011, s. 53-63. Wiadomo, że zajęcia z historii starożytnej rozpoczęły się
już w 1952 roku wraz z uruchomieniem studiów historycznych, patrz: Jan Gurba, Tadeusz Łoposzko, Dwadzieścia pięć lat działalności Wydziału Humanistycznego UMCS,
„Annales UMCS” 1977, 32, sec. F, s. I-II; Dariusz Słapek, Instytut Historii. Między
przeszłością a dniem dzisiejszym, w: red. Robert Litwiński, Małgorzata Karwatowska,
60 lat Wydziału Humanistycznego UMCS. Historia i teraźniejszość, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2014, s. 197n. W pamięci pozostają niemniej główne, a niezwykle
5
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Gwoli choćby syntetycznego pokazania tła i motywów tej jakościowej
i ilościowej przemiany7 nie sposób sięgnąć do rozterek towarzyszących
narodzinom UMCS-owego antycznego odtwórstwa historycznego8. Jego
„rzymskość” w zasadzie nie podlegała żadnej dyskusji, bo zdecydował
o niej profil tradycyjnie prowadzonych w ZHS badań. Subtelne spory
budził zakres i charakter odtwarzania, którego dualizm zrazu oddawaliśmy za pomocą prostego nazewnictwa, dzieląc pierwsze przedsięwzięcia
na te „legionowe” i inne, generalnie bardziej „pacyfistyczne”9. Obie wizje
mocno łączyło przeświadczenie, że niemal każdą wykonaną rękoma pracowników i studentów rekonstrukcję uda się spektakularnie wykorzystać
w dydaktyce. Chcieliśmy „infekować i zarażać bakcylem antyku” już, teraz
i natychmiast, ufając, że stanie się to mimo tak poważnego konkurenta jak
mocarne niewyobrażalnymi atrakcjami nowoczesne media elektroniczne, panaceum na łatwo dostrzegany „odwrót od klasyki”. Kwestia jednoznacznego zdefiniowania celu i istoty całego przedsięwzięcia wydawała się
schodzić na plan dalszy. Ciągłe doskonalenie powstających zrazu w procesie prób i błędów artefaktów, stopniowe ulepszanie technik ich wytwaważne cechy „tamtej” dydaktyki: 60-godzinny wymiar całorocznych ćwiczeń i tyluż
wykładów stopniowo „urozmaicanych” 30-godzinnymi fakultetami (pomijam trwale
tkwiące w pamięci urok „starych profesorów” i klimat „prawdziwych” egzaminów).
Por. Eugeniusz Konik, Wspomnienia, w: red. Ryszard Szczygieł, Początki UMCS we
wspomnieniach studentów i pracowników 1944-1955, Lublin: Wydawnictwo UMCS
2015, s. 63-90.
7
Wydaje się, że nie tylko „Proces boloński” przyniósł ograniczenie wymiaru godzin
przeznaczonych w kształceniu akademickim na starożytność, sprowadzoną do kursu
trwającego w zasadzie tylko przez jeden semestr. Kwestia ta wymaga jednak pogłębionej, osobnej refleksji.
8
Z jego genezą zupełnie przypadkowo wiąże się ważny dla antycznego, militarnego
odtwórstwa historycznego artykuł Marcusa Junkelmanna, Das Phänomen der zeitgenössischen Römergruppen, w: red. Inken Jensen, Alfired Wieczorek, Dino, Zeus und
Asterix: Zeitzeuge Archäologie in Werbung, Kunst und Alltag heute, Mannheim, Weißbach 2002, s. 73-90. Początki tego fenomenu w Europie zachodniej były nieco inne niż
w Polsce, choć oba zjawiska były poniekąd reakcją na pewien „kryzys klasyki”.
9
Badania v. Rohrscheidta, op.cit., s. 27, pokazują, że w większości zmaskulinizowanych
grup rekonstrukcyjnych zwykle dominuje profil militarny.
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rzania, poświęcanie im coraz większej ilości czasu i środków, zdobywane
z czasem większe doświadczenie „planistów, projektantów” (pracowników) i wykonawców (studentów) dość wcześnie postawiło przed nami
zupełnie naturalne pytanie o głębię doskonałości efektów naszej działalności z punktu widzenia wierności wobec antycznych oryginałów. Pierwszeństwo w skali kraju zobowiązywało i pierwotny punkt odniesienia –
wrażenia i siła oddziaływania na studentów Instytutu Historii UMCS
– przestały być jedynym kryterium oceny rozrastającego się szybko przedsięwzięcia. Już w 2002 r. stanęliśmy przed wspomnianym dylematem: ortodoksyjnie i ściśle wedle reguł określonej subdyscypliny archeologii (tej
eksperymentalnej) rekonstruować10, czy też, z nieco mniejszą, niekiedy
tylko subtelnie, dbałością o masę różnorodnych kłopotliwych i kosztownych detali, procedur (materiały, narzędzia i technologie) odtwarzać i –
wówczas jeszcze w ciągle oryginalny sposób – popularyzować, poniekąd
pokazywać, odgrywać, inscenizować epokę. O ile wielkim zbiorowym
wysiłkiem trudności wynikające głównie z ogromnych kosztów (czas
i środki!) uprawiania archeologii eksperymentalnej – z jej restrykcyjnymi
reżimami – udawało się niekiedy pokonywać (zdobywając przy tym wiedzę z zakresu nie tylko tradycyjnej archeologii, ale też tę zwykle dla humanistów „tajemną”, choćby tyczącą materiałoznawstwa i technologii), to
ciągle pozostawały coraz bardziej widoczne wątpliwości, co do wyboru tej
właśnie drogi, prowadzenia de facto badań naukowych. Niepokój wzbudzał fakt, że tak na dobrą sprawę często rekonstruowaliśmy już zrekonstruowane, replikowaliśmy dla samej rekonstrukcji bez kontekstu i pretekstu
naukowego, czyniliśmy to po wielekroć z czystego zachwytu dla niekwestionowanych osiągnięć choćby M. Junkelmanna czy P. Connolly’ego11.
To znaczy tworzyć materiał porównawczy wykorzystywany dla zrozumienia i interpretacji pozostałej, innej bazy źródłowej. Patrz np. John Coles, Archeologia doświadczalna, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1977; Tadeusz Malinowski,
Eksperymenty archeologiczne w Polsce, „Archeologia Polski” 1990, 35, 2, s. 215-238.
11
Prace Marcusa Junkelmanna powstałe w efekcie stosowania metod archeologii eksperymentalnej, to np. Die Legionen des Augustus. Der römische Soldat im archäologischen
10

47

Dariusz Słapek

Groźne okazywało się wspomniane przekonanie, że rekonstrukcja jest
niejako panaceum na wszelkie bolączki starożytników, wobec tego rekonstruować należy wszystko, a być może jedynie przy okazji pojawi
się jakiś badawczy, totalnie odkrywczy „superrezultat”. Założenie takie,
w istocie brak tego „pierwotnego” naukowego, oczywiście nie przynosiło spodziewanych efektów, a co najwyżej pokłosiem pewnego zagubienia
okazywało się potwierdzenie przypuszczeń, sugestii i hipotez tworzonych
na bazie tradycyjnych źródeł i równie klasycznych dróg przekonywania12.
Potwierdzeniem tej opinii niech będzie wreszcie fakt, że naukowe publikacje pracowników ZHS z ducha i natury poświęcone archeologii eksperymentalnej nie okazały się nazbyt liczne13. Trudno oczywiście pomijać
także to, że prowokowany i inspirowany ocieraniem się o eksperyment-rekonstrukcję garnitur zupełnie odmiennych niż w klasycznej metodzie
pozytywistyczno-filologicznej zagadnień badawczych, znakomicie rozszerzał nasze perspektywy naukowe o na ogół rzadko zadawane źródłom
pytania (jak i z czego jest coś zrobione?, jak długo, sprawnie to funkcjonuje, jak się sprawdza i na ile weryfikuje tradycyjne poznanie?)14.
Experiment, Mainz: Verlag Phillip von Zabern in Wissenschaftliche Buchgesellschaft
1986; Idem, Die Reiter Roms, t. I-III, Mainz: Zabern 1990-1992; Idem, Das Spiel mit
dem Tod: So kämpften Roms Gladiatoren, Mainz: Verlag Phillip von Zabern in Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2000.
12
„Odkrycia” dotyczyły spraw na ogół dość błahych, natury przyczynkarskiej, ot, choćby potwierdzały, że gladius troczony do prawego boku mógł być sprawnie i szybko
wyjmowany z pochwy, końcówki szwów caligae zawsze powinny znajdować po zewnętrznej stronie ściegu, a długość użyteczności wojskowych sandałów w dużym stopniu zależała od ich użytkownika…
13
Stanisław Ducin, „Scorpio” Witruwiusza w perspektywie archeologii eksperymentalnej,
w: red. Dariusz Słapek, op.cit., s. 82-86; Idem, Cцopпиo. Cпособы метания в
Античности, Известия на Националня Aрхеологическo институт, 2012 (2013),
XL, s. 81-96; Idem, Antyczna broń miotająca, „Militaria” 2013, 6, 34. Sporo tekstów
dotyczyło natomiast pewnej teoretycznej refleksji nad odtwórstwem historycznym
jako zjawiskiem, rekonstrukcją jako narzędziem edukacji, dydaktyki, wychowania itp.
14
Rekonstrukcja stała się niewątpliwie inspiracją do pewnych badań prowadzonych
w ZHS UMCS. Por. np. Henryk Kowalski, Lavatio – religijne i higieniczne aspekty
obrzędu obmywania w starożytnym Rzymie, w: red. Walentyna Korpalska, Wojciech
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Praktyka zdecydowała zatem, że dominować poczęła taka wizja przedsięwzięcia, które dość jednoznacznie, w roli priorytetu zakładać poczęło popularyzację przez swego rodzaju „edukację organoleptyczną”15.
Rozszerzenie „rekonstruowania” o inne – poza militarnymi – sfery życia i funkcjonowania antyku sprawiły, że do edukacji uniwersyteckiej
(zwłaszcza w ramy wykładów fakultatywnych i części konwersatoriów)
oraz popularyzacji, w formach, o których poniżej, udało się włączyć taką
wizję postrzegania antyku, w której „odtwarzanie” dziać się może z wykorzystaniem dość wyjątkowych zmysłów, innych niż tylko wzrok, więc
także z pomocą dotyku, słuchu, smaku, a nawet powonienia.
Ta pełna emfazy i mocno retoryczna perspektywa postrzegania epoki zaczęła stanowić rodzaj legitymacji dla odtwarzania i „replikowania”,
rodzaj spektakularnej etykiety, która niosła ze sobą prostą eksplanację
motywów oraz celów całego przedsięwzięcia. Jej oryginalność – z ówczesnej perspektywy – okazała się również atrakcyjna dla potencjalnych
odbiorców poza środowiskiem uniwersyteckim. Posługując się ogromnym skrótem, powiedzieć można, że akademickość Koła Amatorów
Antyku straciła nieco na znaczeniu, bo poczęta w IH UMCS inicjatywa
Ślusarczyk, Czystość i brud. Higiena w starożytności, Bydgoszcz: Wydawnictwo UAM
2013, s. 225-238; Elżbieta Woźniak, Malowane wazy greckie: techniki antyczne i „skróty” współczesnych rekonstruktorów, w: red. Dariusz Słapek, op.cit., s. 98-102; Dariusz
Słapek, Ciepłe czy zimne? Termiczne oblicze antycznej kuchni (rekonesans), w: red. Paweł Madejski, Custos fragilium: ciało i jego potrzeby w starożytności, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2015, s. 9-30.
15
Swoje opinie w tym względzie wyłożyłem w artykule: Magdalena Nowożeńska, Dariusz Słapek, Wyobraźnia w karbach zmysłów czyli ruch rekonstrukcyjny w edukacji historycznej. Rekonesans, w: red. Piotr Witek, Mariusz Mazur, Ewa Solska, Historia w kulturze współczesnej. Niekonwencjonalne podejścia do przeszłości, Lublin 2011, s. 398-406.
Zagadnienie to doczekało się już zresztą wcale obszernej literatury, np. Szymon Markowski, Rekonstrukcje historyczne w wychowaniu młodzieży, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych” 2009, 1 s. 68-81; Michał Bogacki, Czy historia może być atrakcyjna? Czyli o przeszłości i jej „żywych” przejawach w początku XXI
wieku, w: red. Karol Łopatecki, Wojciech Walczak, Zeszyty dziedzictwa kulturowego,
Białystok: Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu w Białymstoku 2007, s. 201-221.
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przerodziła się w szersze działania koordynowane przez powstałe w 2008
roku już z inicjatywy absolwentów Stowarzyszenie na Rzecz Popularyzacji Antyku Hellas et Roma. Powodzenie przedsięwzięcia w i poza uniwersytetem okazało się przy tym zbawienne, o czym tylko zdawkowo,
dla samych pracowników Zakładu. Personalny rozwój Koła Naukowego
i Stowarzyszenia, akceptacja oryginalnych i różnorodnych form jego aktywności16 przyniosły bowiem znaczącą przemianę w postrzeganiu animatorów pierwotnie dość wstrzemięźliwie traktowanej inicjatywy. Ze
zrozumieniem poczęto traktować fakt, że mapa i rzutnik przestały stanowić jedyną pomoc dydaktyczną...
Z dzisiejszej perspektywy coraz bardziej istotny wydaje mi się swego
rodzaju anturaż, w którym poczęło i działo się lubelskie odtwarzanie antyku. Pomijam oczywisty fakt, że jak do tej pory ani w Lublinie, ani w jego
najbliższej okolicy nie odkryto śladów pobytu legionów rzymskich. Marną, historyczną legitymacją całego przedsięwzięcia pozostają tylko Kadłubkowe bajania o wkładzie Cezarowej siostry Julii w założenie grodu
nad Bystrzycą17. W poszukiwaniu tzw. „obiektywnych uwarunkowań”,
zwłaszcza genezy całego przedsięwzięcia, próżno chyba lekceważyć określony wokół antyku klimat. Bynajmniej przestał być on już wówczas
Szerzej na ten temat patrz: Tomisław Giergiel, Możliwości archeologii doświadczalnej
ziemi sandomierskiej, w: red. Tomisław Giergiel, Archeoturystyka, nowoczesny produkt
turystyczny, Sandomierz: Lokalna Organizacja Turystyczna „Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej” 2008, s. 29-36; Sz. Orzechowski, A. Przychodni, D. Czernek, Festyn archeologiczny jako forma promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego na przykładzie „Dymarek Świętokrzyskich” i „Żelaznych Korzeni, w: red. Tomisław Giergiel, op.cit., s. 8390; Waldemar Urbaniak, Hellas et Roma – Rzymianie w Sandomierzu, „Z Otchłani
Wieków” 2005, 60, 1-4, s. 223-226. Patrz też nota 3. Studenci i członkowie Stowarzyszenia regularnie zapraszani są na imprezy typu historical reenactment do Włoch, Holandii, Belgii, Danii i Niemiec. Por. http://www.hellasetroma.pl.
17
„Wreszcie Juliusz, rad się z nim (Lestkiem III, dop. D.S.) sprzymierzyć węzłem powinowactwa, wydaje za niego siostrę Julię. Jej to jako posag przekazana została od brata Bawaria, a jako dar ślubny od męża prowincja serbska. Założyła ona dwa miasta, z których jedno od imienia brata nazwać kazała Julius [teraz Lubusz], drugie Julia od własnego imienia [obecnie nazywa się ono Lublin]”, Wincenty Kadłubek, Kronika Polska,
I, 17, tł. B. Kürbis.
16
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„wiecznie żywy”, bo nawet łacina straciła wtedy status przedmiotu maturalnego… Nie pomagał nam fakt, że profil badawczy IH UMCS był
wtedy mocno ukierunkowany – in gremio – na eksplorację wschodniego
pogranicza, w którym ojczyzny Etrusków doszukuje się tylko część ukraińskich badaczy, a lubelscy archeolodzy dopiero nieśmiało mówili o „rodzimych” Herulach z Kotliny Hrubieszowskiej18. Równie istotny okazywał się spadek liczby kandydatów na tradycyjne studia historyczne, dotkliwy dla UMCS o tyle szczególnie, że w ponad 350 tysięcznym mieście,
stolicy wyludniającej się Polski wschodniej, istnieją przecież dwa parające
się dydaktyką Instytuty Historii. Drugi z nich ciągle dysponuje naturalną,
co do studiów nad antykiem, przewagą, bo bogate tradycje KUL-owskiej
filologii klasycznej, patrologii, filozofii, historii sztuki wreszcie stanowią
o istotnej tożsamości tego właśnie środowiska19. Wywołują jednakże
poniekąd naturalną reakcję w postaci potrzeby poszukiwania podobnej
identity zwłaszcza w uczelni fundowanej w 1944 roku dekretem PKWN20
Rodzący się w takim klimacie21 pomysł na budowanie pewnej marki,
zrazu wokół oryginalnej, ciekawej i atrakcyjnej dla studentów dydaktyki, okazał się nie tyle strzałem w dziesiątkę, co raczej pewnym wyjściem
z określonego (złożenie uwarunkowanego) impasu22.
Np. Barbara Niezabitowska, Herulowie w: red. Jacek Andrzejowski, Andrzej Kokowski, Christian Leiber, Wandalowie, strażnicy bursztynowego szlaku. Katalog wystawy, Lublin-Warszawa 2004, s. 271-274.
19
Patrz szerzej: Tadeusz Madała, Krzysztof Narecki, Filologia Klasyczna w Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim w latach 1918-2004, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006;
Henryk Kowalski, Lublin ośrodkiem..., s. 47-52.
20
Janusz Wrona, Zbigniew Zaporowski, 70 lat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2015, s. 13 nn.
21
Bez wątpienia pomagała nam pewna moda na odtwórstwo, może też i zapotrzebowanie na inne formy doświadczania przeszłości. Por. Piotr Kwiatkowski, Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2008, s. 110-184.
22
Stało się to niezwykle ważne zwłaszcza po śmierci w 2004 roku Kierownika ZHS
UMCS, Pana Profesora Lesława Morawieckiego (por. Henryk Kowalski, Beata
Pawłowska, Lesław Morawiecki (1949-2004), „Res Historica”, 2005, 21, s. 211–212),
dość przychylnego idei odtwórstwa historycznego.
18
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Relatywnie łatwo wyobrazić sobie reakcje studentów na obecne na
zajęciach, a wykonywane często przez nich samych „rzymskie artefakty”. Pozwalało to nadzwyczaj łatwo zapomnieć o niedostępnych poza
muzealnymi gablotami depozytach rzymskich z Muzeum na Zamku
Lubelskim oraz skarbach UMCS-owej archeologii (w strukturze której
brakuje Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej…). „Organoleptyczne
poznawanie antyku” objawiało się stosowaniem sprawdzonej metody:
omawiam i pokazuję! Jej efekty pojawiały się jednak raczej stopniowo niż
skokowo. Siłę oddziaływania miała zarówno sama metoda, bo rozbudzała
określone zainteresowanie wśród amatorów innych epok historycznych,
ale też uruchomiony został potencjał tkwiący w antyku jako epoce historycznej. Zrazu bowiem rozrastało się samo Koło, choć trudno zakładać,
że decydowała o tym wyłącznie czysta miłość do starożytności (w motywacjach studentów sporo było spodziewanych efektów szeroko pojmowanej socjalizacji, działania w grupie, związanej z wyjazdami przygody
etc.)23. Po dwu latach zapełniło się starożytnicze seminarium licencjackie,
po następnych magisterskie, które długo liczebnością konkurować mogło
z tymi z historii XX wieku…(sic!)24.
Formalny zakaz uczestnictwa w pracach Koła Amatorów Antyku dla studentów
I roku wyklucza do dziś jakikolwiek „konflikt interesów”. W okresie między 2001
a 2011 rokiem przez Koło przewinęło się około pięćdziesięciu studentów. Por. red.
Dariusz Słapek, op.cit., s. 110-113. Warto jednak zaznaczyć, że Amatorzy Antyku często pisali prace dyplomowe z innych epok historycznych.
24
Metody starożytników motywowały innych pracowników do powielania naszych
rozwiązań. Rekonstrukcja znalazła ważne miejsce w działalności nowych kół naukowych. Przestał pracować na naszą korzyść efekt nowości i oryginalności, ale IH UMCS
w istocie stał się zagłębiem rekonstrukcji. Nikt z pracowników nie pokusił się jednak
o powtórzenie i zastosowanie w praktyce naszego „starożytniczego” mechanizmu,
modelu funkcjonowania koła rekonstruktorskiego. Oto w naszym przypadku zaczynem była praca wykonywana przez ówczesnych dwu adiunktów i dwu doktorantów
Zakładu, którzy skupiali wokół konkretnych projektów młodych ludzi skorych do rozbudzenia w sobie nieznanej dotąd pasji. Naśladowcy jedynie otwierali się i organizowali rekonstruktorów już aktywnych w przeżywającym boom rozwoju ruchu odtwórstwa
historycznego poza środowiskami akademickimi.
23
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Na tym etapie kształcenia metoda „pokazuje i omawiam” praktykowana jest oczywiście w ograniczonym zakresie. „Odtwarzanie i replikowanie” pojawia się raczej jako siła inspirująca do podejmowania oryginalnych tematów, stawiania ciekawych pytań i problemów badawczych.
Liczba prac licencjackich i magisterskich związanych bezpośrednio z archeologią eksperymentalną okazała się zatem relatywnie niewielka. Wydaje się, że jest to efektem dużo większej skali trudności i problemów
piętrzących się przed autorem – rekonstruktorem25. Najpewniej jednak
stanowi to potwierdzenie tezy, że rekonstrukcje/odtwórstwo jedynie
rozbudziły zainteresowanie antykiem (zwłaszcza starożytnym Rzymem),
wyzwoliły pasje realizowane potem, jeśli chodzi o prace dyplomowe,
w tradycyjnych formach narracji. Aby nie być gołosłownym, posłużę się
prostą statystyką. Oto od 2002 do 2015 roku w ZHS UMCS powstało
około stu prac magisterskich, a w mniej więcej jednej trzeciej z nich można w jakiś sposób odnaleźć echa odtwórstwa i rekonstrukcji. Sytuacja ta
absolutnie nie dziwi, gdyż w większości seminarzyści byli oczywiście przekonanymi, mocno zadeklarowanymi członkami Koła Amatorów Antyku, często zresztą już nie tyle rekonstruktorami, co raczej odtwórcami26…
Pasja wyniesiona z okresu studiów nie wygasała wśród nich bowiem
automatycznie wraz z ich ukończeniem.
Znakomite szanse na ich kontynuowanie daje działalność Stowarzyszenia Hellas et Roma. Jeszcze większe pole do wykazania głębi zauroczenia
antykiem kreują jednak studia doktoranckie. Od 2011 roku (wcześniej
nie było to możliwe ze względów formalnych) w ZHS UMCS swoje anSporo prac dotyczyło kuchni antycznej, wonności i zapachów, kostiumologii, detali
uzbrojenia i wyposażenia legionistów. Pozwolę sobie jako przykład wspomnieć o pracy
pt. Domowa ekonomika czyli o konserwowaniu żywności w kuchni antycznej (na podstawie literatury agronomicznej i kulinarnej), której autorka każdy z odnalezionych w źródłach pisanych sposobów na wydłużenie trwałości żywności do spożycia weryfikowała
własnymi eksperymentami (tzn. w zgodzie z tekstami antycznymi mięso konserwowała
w miodzie, a świeżość owoców przedłużała parzeniem ich wrzątkiem, itp.).
26
Naturalnie, warunkiem funkcjonowania w ramach Koła nigdy nie była ocena celująca z prac ręcznych i potwierdzenie wybitnych zdolności manualnych…
25
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tyczne projekty badawcze realizuje w sumie ośmioro doktorantów. Siedmioro z nich to absolwenci naszego uniwersytetu. Niemal wszyscy chwytali „bakcyla antyku” w ramach Studenckiego Koła Amatorów Antyku.
Tkwiące w tej nazwie uczucie materializowało się w różnych wymiarach,
bo wieloaspektowa działalność Koła wymagała i ciągle wymusza na jego
członkach różne umiejętności i korzysta z wielu ich predyspozycji. Zawsze
jednak w cenie najwyższej była rzetelna wiedza na temat odtwarzanej epoki. Warto w tym momencie powrócić do prymarnej reguły towarzyszącej
Kołu w jego funkcjonowaniu poza uczelnią – w ramach historyczno archeologicznych eventów, pokazów, prezentacji etc. – zasady „pokazuję
i omawiam”. Opowiadanie o prezentowanych artefaktach, wyjaśnianie,
ukazywanie ich różnorakich kontekstów, długie spory i dysputy w trakcie
imprez historical reenactment z innymi rekonstruktorami, pierwsze pokazowe lekcje szkolne, potem wykłady i prelekcje o coraz większym stopniu
trudności, referaty wygłaszane w ramach studenckiego ruchu naukowego, stały się swego rodzaju poligonem kształtującym zrazu samodzielne
myślenie, rodzaj intelektualnej asertywności. Stąd była już krótka droga
do pisarskich juweniliów, „historycznych” debiutów, zrazu popularnych,
stopniowo wymagających jednak od autorów coraz większego wysiłku
intelektualnego27. Dla niektórych z nich okazały się one kubłem zimnej
wody, dla innych zachętą do… podjęcia studiów na filologii klasycznej
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (spory odsetek klasyków w tej
uczelni to nasi seminarzyści, emigrujący „za miedzę”, bo w UMCS ciągle brakuje tego kierunku….). Ci właśnie trafili na studia doktoranckie.
Nie ukrywam, stanowią oni dla ZHS i Instytutu wielką wartość – z lat
studiów wynieśli otwartość na niekonwencjonalne inicjatywy i przedsięPełen wykaz tych publikacji wydanych przed 2012 rokiem znajduje się w pracy red.
Dariusz Słapek, op.cit., s. 107-110. W książce tej znalazło się dziewięć debiutanckich
artykułów. Późniejsze ukazywały się głównie na łamach periodyku „Koło Historii”. Na
uwagę zasługuje ostatnia, już monograficzna publikacja, Joanna Majdanik, Aleksandra
Janas, Caelum in ore: rekonstrukcja antycznego smaku, Lublin: Koło Naukowe Amatorów Antyku UMCS 2015.
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wzięcia, a przynależność do pewnej wspólnoty potrafią w nauce pokazywać i wykorzystywać na wiele sposobów. Dość powiedzieć, że są oni, jak
dotąd, autorami w sumie trzech naukowych monografii i jednej książki
popularnej28 oraz uczestnikami kilku międzynarodowych konferencji29.
Gdybym do swych rozważań miał włączyć elementy historii kontrfaktualnej, to zaryzykowałbym opinię, że gdyby nie tytułowe rekonstrukcje,
repliki i eksperyment, gdyby nie „inna dydaktyka”, najpewniej nie udałoby
się skupić wokół Zakładu tak wyjątkowej grupy młodych badaczy.
Nie trzeba też wielkiej wyobraźni, aby – wracając do nieco wyżej zaprezentowanej statystyki – zwrócić uwagę, że stu magistrantów, a wcześniej uczestników zajęć przygotowujących do obrony prac licencjackich,
wykreowała możliwość otwarcia aż dwóch seminariów poświęconych
starożytności. Wiąże się to w oczywisty sposób z obsadą personalną ZHS,
kanonicznym pensum i liczbą studentów. Czterech aktualnie pracowników katedry generuje, sumując niezbędne pensa, liczbę tysiąca godzin
rocznej dydaktyki. Zajęcia przeznaczone na seminaria licencjackie i magisterskie z towarzyszącymi im wykładami monograficznymi stanowią
Mateusz Byra, Wojna o tron cezarów (68-70 r. n.e.), Oświęcim 2015; Idem, Powstanie w Judei (66-74), Zabrze: Inforteditions 2011; Anna Miączewska, Roman discus
lamps. Studies in the Significance and Meaning of Gladiatorial Images, Gniezno,
Poznań: Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2015. Patrz też: Mateusz Łobacz, Military forces in Hellenistic Bactria, „Ancient
Warfare” IV, 6; Idem, The experience of combat and ‘Face of battle’ studies: blood, crowd
and fear, „Warfare” VI, 3.
29
Sen z powiek spędza mi ich przyszłość. Nie sądzę bowiem, aby bezpieczeństwo socjalne zapewniła im aktywność w ramach Stowarzyszenia Hellas et Roma. Atencja do
antyku jego członków okrzepła bowiem nie tyle w pewnym stylu bycia (znają go wszyscy odtwórcy), co poszukiwaniu w nim środków na przetrwanie. Stowarzyszenie realizuje się bowiem m.in. w produkcji reklam, filmów, nawet kabaretu, ale też replik na
zamówienia muzeów, organizuje historyczno – archeologiczne eventy, uczestniczy w największych europejskich imprezach tego typu. Miałkość obecności antyku in situ w Polsce sprawia jednak, że naturalnych przestrzeni do tych prezentacji jest raczej niewiele
(Pruszków, Nowa Słupia, Starachowice), a inne przedsięwzięcia mają charakter raczej
efemeryczny. Wizja postdoktorskiej kariery naukowej pozostaje zatem mglista i wysoce
niepewna.
28

55

Dariusz Słapek

rezerwuar 180 godzin zajęć. Seminaria doktorskie dostarczają równie
znaczącą dla bezpiecznego funkcjonowania zakładu liczbę 140 godzin.
Pozostałe, bezpośrednio dotyczące starożytności, mieszczące się, niestety, jedynie w pierwszym semestrze pierwszego roku studiów, dotyczą
konwersatoriów (30 godzin)30 oraz konwersatoriów fakultatywnych
(30 godzin)31, które relatywnie niedawno zastąpiły wykłady fakultatywne. Zestaw zajęć z zakresu antyku uzupełnia kuriozalny, bo jedynie
15 godzinny (sic!) wykład kursowy32. Przy jednej grupie studentów (co
jest ciągle wizją wcale prawdopodobną biorąc pod uwagę tylko aktualną
sytuację demograficzną) daje to zakładowi ledwie 75 godzin. Na szczęście
to nam przypadło prowadzenie translatorium z języka łacińskiego (rocznie 60 godzin). Sytuację ratują też zajęcia na innym kierunku prowadzonym w IH UMCS, na turystyce historycznej (wykład i konwersatorium
generują tu łącznie 45 godzin). Wspomagają nas studia archeologiczne
w Instytucie Archeologii (na drugim roku) w wymiarze 15 godzin wykładu plus 45 godzin konwersatorium oraz 15 godzinny wykład na slawistyce na kierunku bałkanistyka. W sumie daje to, przy rachubie opartej
na pojedynczych grupach, tylko 255 godzin. To szczegółowe wyliczenie służy jedynie potwierdzeniu zasadniczej tezy: to pełne seminaria na
Ich tematyka zależna jest od zainteresowań badawczych prowadzącego, na ogół koncentrują się dziejach Grecji i Rzymu coraz rzadziej oscylując wobec klasycznych zagadnień politycznych i ustrojowych.
31
Związek profilu badawczego prowadzącego te zajęcia z ich treściami jest zupełnie
oczywisty. Szerzej: http://antiquity.umcs.lublin.pl
32
Ironicznie można o nim powiedzieć, że jest groźną emanacją „Krótkiego kursu historii WKPb”, siłą rzeczy musi być wybiórczy, subiektywny, pozostawia wrażenie niedosytu nawet u średnio zainteresowanych studentów. Biorąc pod uwagę dostępność studentów do potężnej dziś liczby podręczników do historii starożytnej już kilka lat temu
wykład ten przestał być formą wulgarnego zaprezentowania starożytności w pigułce.
W nowej formule, z roztropnym wykorzystaniem „historycznych artefaktów”, ma
przede wszystkim zachęcać studentów do samodzielnej pracy nad literaturą przedmiotu. Traktuje o wiodących problemach i metodach badawczych, specyfice studiów nad
antykiem uwarunkowanych wyjątkowym w relacji do innych epok stanem, jakością i ilością zachowanych źródeł.
30

56

Rekonstrukcje, repliki, eksperyment…

trzech poziomach i dwu kierunkach studiów – istnieje także seminarium
poświęcone antykowi na studiach licencjackich na kierunku turystyka
historyczna – dają nam gwarancję wypełniania pensum, bo generują aż
380 godzin (pozostałe godziny stanowią realizację zajęć, które z antykiem
nie mają wiele wspólnego).
Brzmi to do tego stopnia wyrachowanie i pragmatycznie, że posądzać
nas można o zgoła niecne motywy i przesłanki leżące u genezy ruchu odtwórstwa historycznego w IH UMCS. Szczęśliwie prawda jest zupełnie
inna. Te 380 godzin seminaryjnych to poniekąd produkt uboczny, efekt
dodany do wieloaspektowych działań promujących i popularyzujących
epokę33. Chłodna ocena przedstawionych wyżej szacunków nie pozostawia jednak złudzeń – w tej liczbie godzin upatrywać chyba należy źródeł
ratunku ZHS (zwłaszcza po 2004 roku) i wskazywać ją jednocześnie jako
warunek sine qua non dalszego funkcjonowania dydaktyki historii starożytnej w UMCS.
Uwaga ta nie zapowiada bynajmniej totalnie gorzkiej reasumpcji. Po
stronie zysków pozostaje przecież niewątpliwie ciekawa dydaktyka pojmowana jako znaczący katalizator zainteresowania antykiem oraz naturalny poligon rozwijania u studentów cech niezbędnych w uprawianiu
nauki – myślę tu głównie o pracowitości, dociekliwości, pokorze, otwartości i innowacyjności. Nie ulega też wątpliwości, że zetknięcie się z odtwórstwem historycznym stanowi wskazanie absolwentom historii – miłośnikom antyku potencjalnej, niestandardowej drogi kariery zawodowej
w ramach przeżywającego prawdziwy boom tzw. przemysłu kreatywnego.
Z perspektywy czasu wspomniane, policzalne i niepoliczalne zyski
wydają mi się niekiedy niewspółmierne wobec czasu, energii, a nawet
własnych środków angażowanych w ten rodzaj ryzykownego przecież
przedsięwzięcia. Nie udało się wszak naukowe uprawianie archeologii
eksperymentalnej, a groźnie wygląda wizja jakiegokolwiek instytutu historii, który niczym „dom kultury” głównie popularyzuje... Niesłychanie
33

Nie wspominam o promocji UMCS w Lublinie!
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trudno uprawiać czystej wody archeologię eksperymentalną, a historyk
odpowiedzialnie może się pokusić jedynie o teoretyczną refleksję nad
metodą i jej nie tylko naukowymi, ale i poniekąd społecznymi skutkami
– ruchem rekonstrukcji i odtwórstwa historycznego. Z punktu widzenia
akademii racjonalniej tę „żywą historię” odpowiednio inspirować, stymulować niż ją organizować i bezpośrednio w niej uczestniczyć. Ryzykownie
też w związkach i identyfikacji z nią mieścić tożsamość Zakładu Historii
Starożytnej UMCS. Stąd poszukujemy jej w konsekwentnym powrocie
do studiów na dziejami Republiki Rzymskiej, w tradycji badań prowadzonych przez Romana Kamienika, Tadeusza Łoposzkę i Lesława Morawieckiego.
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Miejsce historii starożytnej
w kursach uniwersyteckich
na Uniwersytecie Zielonogórskim
Historia starożytna na Uniwersytecie Zielonogórskim była obecna
praktycznie od początku jego istnienia, jeszcze zanim uczelnia otrzymała status uniwersytetu. Najpierw w 1971 roku powstała Wyższa Szkoła
Nauczycielska, którą w 1973 roku przemianowano na Wyższą Szkołę Pedagogiczną imienia Tadeusza Kotarbińskiego. Ta zaś z połączenia w 2001 roku z Politechniką Zielonogórską utworzyła Uniwersytet
Zielonogórski.
Historia starożytna była zatem już wykładana na Wyższej Szkole Pedagogicznej. Od początku została powiązana z przedmiotem Prahistoria
Ziem Polskich lub występującym pod kuriozalną nazwą przedmiotem
Historia Starożytnych Ziem Polskich. To powiązanie zostało narzucone
przez osobę prowadzącego zajęcia, Bogdana Kresa, archeologa i znawcy
tradycji winiarskich na Ziemi Lubuskiej. Bogdan Kres prowadził oba
przedmioty w latach 70. i początku lat 80. Jednak jego zły stan zdrowia
zmusił uczelnię do poszukania zastępstwa. Przez kilka kolejnych semestrów zajęcia prowadził znany badacz historii Bałkanów Włodzimierz
Pająkowski oraz orientalistka Hanna Wałkówska.
Jednak ostatecznie obowiązki po Bogdanie Kresie przejął początkujący
wtedy, a dziś ceniony bizantynista Jarosław Dudek. Prowadził on zarówno zajęcia z przedmiotu Historia Starożytna Ziem Polskich, jak i Historii
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Starożytnej Powszechnej. Pod koniec lat 80-tych zajęcia z Historii Starożytnych Ziem Polskich przejął Tadeusz Malinowski, archeolog z ośrodka
poznańskiego. Jarosław Dudek prowadził zatem sam ćwiczenia i wykłady
z przedmiotu Historia Starożytna Powszechna. Było to 30 godzin ćwiczeń i 30 godzin wykładów, a więc jeden semestr. Przedmiot kończył się
egzaminem, który należał do jednego z najtrudniejszych w pierwszym semestrze I roku studiów na kierunku Historia. Przez dłuższy czas przedmiot, chociaż nie obejmował więcej niż 60 godzin, miał wysoką rangę,
jako jeden z ważniejszych przedmiotów na studiach historycznych. Tematyka podejmowana przez Jarosława Dudka obejmowała historię starożytnego Bliskiego Wschodu, świat grecko-rzymski do okresu powstania
Cesarstwa Bizantyńskiego.
W 2000 roku ćwiczenia z przedmiotu Historia Starożytna Powszechna po Jarosławie Dudku przejęłam ja, jeszcze z tytułem magistra, na stanowisku asystenta. Przygotowywałam studentów do egzaminu końcowego u Jarosława Dudka. Był to okres tak zwanego wyżu demograficznego i w tamtym okresie mieliśmy od 90 do 120 studentów na pierwszym
roku Historii. Jego wykłady obejmowały tematykę wspomnianą wyżej, ja
z kolei na ćwiczeniach skupiłam się na świcie grecko-rzymskim od okresu późnej epoki brązu w świecie egejskim, poprzez zagadnienia związane
z powstaniem i funkcjonowaniem greckiej polis, twórczość Tukidydesa
i okres wzrostu Macedonii pod panowaniem Filipa i Aleksandra; następnie skupiając się na historii Rzymu od jego początków do V wieku n.e.
Głównym punktem moich rozważań była (i jest nadal) historia polityczna i społeczna świata antycznego. Jako podstawową metodę dydaktyczną
przyjęliśmy pracę ze źródłami narracyjnymi, dyskusję oraz pracę z mapami.
Po uzyskaniu stopnia doktora w 2008 roku otworzyła się przede mną
szansa prowadzenia także wykładów z przedmiotu Historia Starożytna
Powszechna. Umożliwiło mi to poszerzenie też zakresu tematycznego
prowadzonych zajęć o zagadnienia dotyczące historii Bliskiego Wschodu.
Jednakże wykłady, a co za tym idzie egzamin, były moim obowiązkiem
tylko przez semestr. Bowiem w 2012 roku zmienił się program studiów
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historycznych w zakresie nauczania historii starożytnej i Historia Starożytna została ponownie powiązana z Prahistorią z Ziem Polskich. Przedmiot został nazwany po prostu Historia Starożytna i obejmował tematykę zarówno dotyczącą antyku, jak i archeologii ziem polskich. W związku
ze zmianami otrzymałam 60 godzin ćwiczeń, z kolei archeolog Bogdan
Bobowski 30 godzin ćwiczeń i 30 wykładów. Przy tej okazji straciłam
również możliwość egzaminowania studentów z prowadzonego przeze
mnie przedmiotu, zaś Bogdan Bobowski skupił się tylko na archeologii
i to on przeprowadzał egzaminy z tematyki związanej z jego specjalizacją. Siłą rzeczy historia grecko-rzymska została mocno okrojona. W 2014
roku doszło do kolejnych zmian i po utworzeniu w naszym Instytucie
trzech specjalności: Historii, Europeistyki i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, otrzymałam 30 godzin ćwiczeń z przedmiotu Historia starożytna i 30 godzin z przedmiotu Antyczne Korzenie Współczesnej Europy.
Przedmioty te kończą się zaliczeniem z oceną, która jest oceną cząstkową
wliczaną do oceny końcowej z przedmiotu Historia Starożytna. Jednakże
wykłady prowadzi nadal archeolog Bogdan Bobowski i to on przeprowadza egzamin. Jak widać Historia starożytna świata antycznego straciła
swoją rangę przedmiotu kończącego się egzaminem, co niestety pociągnęło za sobą utratę prestiżu.
Od kilku lat sukcesywnie zmniejsza się liczba studentów na kierunku
Historia i aktualnie w 2015/16 roku jest u nas około 30 studentów, którzy stanowią jedną grupę ćwiczeniową. Aktualny program zajęć obejmuje
następujące zagadnienia:
HISTORIA STAROŻYTNA
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Prowadzony przez Bogdana Bobowskiego wykład na temat Początki
człowieka i jego dzieje od epoki kamienia po średniowiecze (Antropogeneza; Przełomy kulturowe w pradziejach Europy; Przemiany społeczne cywilizacji pradziejowych; Oddziaływanie kultur bliskowschodnich i śródziemnomorskich na ludy Europy; Kultura łużycka; Ilirowie,
Celtowie i Germanie; Kultura przeworska; Goci, Gepidzi i Hunowie;
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Upadek świata starożytnego; Etnogeneza Słowian; Słowiańszczyzna zachodnia; Archeologia Polski plemiennej; Religia słowiańska i chrystianizacja ziem polskich)
Prowadzone przeze mnie ćwiczenia z Historii Starożytnej Powszechnej obejmują następujące zagadnienia: źródła do dziejów Grecji. Etnogeneza Grecji; Grecja w epoce archaicznej; Ustrój polityczny Sparty i Aten.
Krytyka demokracji w starożytności; Wojny w świecie greckim w V w.
p.n.e. Tukidydes – historyk wojny peloponeskiej; Macedonia za panowania Filipa II i Aleksandra Wielkiego; Epoka hellenistyczna; Geneza
państwa rzymskiego. Rzym królewski. Dziejopisarze rzymscy i greccy
o początkach Rzymu; Rzym w okresie wczesno-republikańskim. Polibiusz i ustrój rzymskiej republiki; Ekspansja militarna Rzymu; Schyłek
republiki rzymskiej. Cezar i historia upadku republiki rzymskiej; Wczesne Cesarstwo Rzymskie. Monumentum Ancyranum i historycy pryncypatu; Kryzys III w. n.e. i przemiany w późnym Cesarstwie; Zagadnienie
upadku świata antycznego.
Przedmiot Historia Starożytna ma za zadanie ukazanie głównych linii
rozwojowych w dziejach starożytnej Europy kręgu śródziemnomorskiego z uwzględnieniem powstania i rozwoju cywilizacji grecko-rzymskiej,
a także obszarów Europy północnej z uwzględnieniem ziem polskich
i ich związków z obszarem śródziemnomorskim i zachodnioeuropejskim;
przedstawienie kształtowania się pierwszych zorganizowanych społeczeństw i państw; kształtowania się religii pogańskich i chrześcijaństwa
oraz jego ekspansji i ewolucji w stosunku do pogańskiego dorobku cywilizacyjnego; ukazanie różnych stanowisk historiograficznych dotyczących
etnogenezy Grecji i Rzymu oraz pradziejów słowiańskich i germańskich;
znaczenia antycznego dorobku kulturowego i zdobyczy cywilizacyjnych
dla współczesnego świata. Przedmiot ten daje studentowi możliwość
otrzymania 6 punktów ECTS.
Na kierunku europeistyka prowadzę zajęcia z przedmiotu Antyczne
Korzenie Współczesnej Europy, które obejmują następujące tematy: Grecja archaiczna. Narodziny i funkcjonowanie greckiej polis; Spartańskie
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wychowanie państwowe; Tyrani w świecie greckim. Solon i początki kultury politycznej w Atenach; Świat grecki w dobie świetności i kryzysu. System polityczny Aten w V i IV w. p.n.e.; Filozofia polityczna i krytyka demokracji. Ideał obywatela i żołnierza; Kultura życia codziennego: obyczajowość, religia, sztuka, sport; Liwiusz i powstanie Rzymu. Tradycja kontra badania archeologiczne. Rzym ostatnich królów; Aleksander Wielki
i jego spuścizna. Powstanie nowych królestw na Wschodzie. Nowe nurty
w kulturze greckiej; Rzym w konfrontacji z Kartaginą i królestwami hellenistycznymi. Konsekwencje wielkich podbojów; Juliusz Cezar – nowe
oblicze Rzymu. Triumwiraty i wojny domow; Wizja nowego Rzymu
Oktawiana Augusta. Główne zasady pryncypatu; Między pryncypatem
a dominatem i zmierzch Imperium Romanum; Nowe tendencje religijne okresu cesarstwa. Początki i rozwój chrześcijaństwa do końca antyku.
Celem przedmiotu jest przedstawienie głównych linii rozwojowych
w dziejach starożytnej Europy kręgu śródziemnomorskiego z uwzględnieniem powstania i rozwoju cywilizacji grecko-rzymskiej; przedstawienie
kształtowania się pierwszych zorganizowanych społeczeństw i państw;
kształtowania się religii pogańskich i chrześcijaństwa oraz jego ekspansji
i ewolucji w stosunku do pogańskiego dorobku cywilizacyjnego; ukazanie
różnych stanowisk historiograficznych dotyczących etnogenezy Grecji
i Rzymu; znaczenia antycznego dorobku kulturowego i zdobyczy cywilizacyjnych dla współczesnej Europy. Przedmiot ten umożliwia studentom
otrzymanie 2 punktów ECTS.
Przedmiot Historia Starożytna obejmuje zagadnienia z historii politycznej i społecznej, a także kwestie przemian ustrojowych ze szczególnym uwzględnieniem źródeł pisanych. Z kolei przedmiot Antyczne
Korzenie Współczesnej Europy poszerza wiedzę studentów o zagadnienia z zakresu historii społecznej, kultury, przemian mentalności społeczeństw antycznych. Główną metodą dydaktyczną jest praca ze źródłami
antycznymi, praca z mapą i dyskusja.
Chociaż ranga przedmiotu zmalała ze względu na brak egzaminów,
jednak zmiany w programie pozwoliły na rozszerzenie oferty naucza63
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nia na inne kierunki studiów humanistycznych. Prowadzę przedmiot
Antyczne Korzenie Współczesnej Europy na Wydziale Humanistycznym dla studentów z kierunków humanistycznych takich jak politologia, filologia polska, filozofia, kulturoznawstwo. Celem przedmiotu jest
poszerzenie kompetencji i erudycji studentów tych kierunków. Zakres
tematyczny przedmiotu: Grecja mityczna. W kręgu kultury minojskiej
i mykeńskiej. Świat homerycki; Grecja w epoce archaicznej. Powstanie
pisma. Tożsamość grecka; Polis grecka: charakter, struktura, idea. Wspólnota i obywatelstwo. Kultura polis; Paideia grecka. Modele wychowania:
Sparta i Ateny; Człowiek i wojna w greckiej polis. Model hoplicki i ideologia wojenna; Powstanie Rzymu. Mity założycielskie i rzymska tożsamość. Rzym – odbiorca kultury greckiej i etruskiej; Rzymianin – obywatel i polityk. Idea rzymskiej republiki; Rzymianin – wódz i żołnierz.
Mentalność wojenna. Teoria wojen sprawiedliwych. Ideologia zwycięstwa i propaganda wojenna. Rzymski triumf; Upadek republiki rzymskiej;
Cesarstwo rzymskie. Narodziny i przekształcenia systemu pryncypatu;
Cesarstwo rzymskie i jego uniwersalizm kulturowy. Konsekwencje kulturowe podboju rzymskiego. Rola miast i prowincji. Proces urbanizacji
i romanizacji. Język i prawo; Życie codzienne w Rzymie od schyłku republiki do rozkwitu cesarstwa. Miejsce i rola w społeczeństwie: senatora, ekwity, plebejusza, wyzwoleńca i niewolnika; Religia rzymska. Nowe
tendencje religijne okresu cesarstwa; Rola cesarza rzymskiego. Kult i ideał
władcy od Augusta do Justyniana; Upadek, czy przemiana świata grecko-rzymskiego? W poszukiwaniu kontynuacji – Bizancjum i królestwa
chrześcijańskie w zachodniej Europie. Trwałość grecko-rzymskiej paidei
Prowadząc ten przedmiot skupiam się na zagadnieniach ogólnych.
Jego celem jest znalezienie analogii historycznych zjawisk polityczno-społeczno-kulturowych do zjawisk charakterystycznych dla współczesnej Europy.
Kolejną ofertą, którą przygotowałam w ramach promowania historii
antyku na Uniwersytecie Zielonogórskim są zajęcia History of Roman
Britain, prowadzone dla studentów filologii angielskiej w całości w języku
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angielskim. Obejmują one następujące tematy: Powstanie i rozwój państwa rzymskiego – zarys; Europa celtycka i odkrycie starożytnej Brytanii;
Cezar i pierwsza inwazja rzymska na Brytanię; Zdobycie Brytanii przez
cesarza Klaudiusza; Zarząd rzymskiej Brytanii. Obozy i legiony w Brytanii; Próba podboju północy Brytanii przez cesarzy rzymskich; Program
budowy fortyfikacji. Mur Hadriana; Kampania Septymiusza Sewera do
Brytanii; Konsekwencje cywilizacyjne podboju rzymskiego północnej
Europy. Proces urbanizacji i romanizacji; Społeczeństwo i życie codzienne w rzymskiej Brytanii; Germańscy sąsiedzi Brytonów i najazdy na
Wyspę; Koniec rzymskiej Brytanii.
Od 2007 roku historię starożytną na Uniwersytecie Zielonogórskim
także propaguje i wykłada Andrzej Gillmeister. Na kierunku historia, europeistyka i ochrona dziedzictwa kulturowego prowadzi On następujące przedmioty: Historiografia (w tym 6 godzin historiografii antycznej),
Historia kultury, Historia w sztuce. Są to przedmioty obejmujące szerszy
okres dziejów, ale z racji swoich zainteresowań Andrzej Gillmeister wiele
czasu poświęca czasom antycznym, podkreślając ich niezmiernie ważny
wkład w dzieje późniejszej historiografii i kultury.
Co roku także poszerzamy ofertę edukacyjną o przedmioty z tak zwanego „koszyka B” i proseminariów dotyczących historii starożytnej (po
30 godzin na semestr i 2 ECTS, zaliczenie z oceną). Oto przykładowe tematy: Wojna i polityka doby Sewerów, Historia republiki rzymskiej, Ciało i Eros w świecie antycznym (prowadzone przeze mnie) oraz Historia
Kultury Grecji i Rzymu, Religie starożytne, Historia kobiet w starożytności (prowadzone przez Andrzeja Gillmeistra). Przedmioty te kończą się
zaliczeniem z oceną i 2 punktami ECTS.
Podsumowując, historia starożytna, pomimo że straciła rangę przedmiotu egzaminacyjnego, nadal jest promowana i wykładana na Uniwersytecie Zielonogórskim. Z racji proponowanej i poszerzanej przez nas
oferty edukacyjnej studenci I i II stopnia Historii oraz innych kierunków
humanistycznych mają szansę poznawać i pogłębiać wiedzę dotyczącą antyku, czy to poprzez uczestnictwo w zajęciach Jarosława Dudka, Bogdana
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Bobowskiego, Andrzeja Gillmeistra, czy też w moich. Dodam na koniec,
że organizacyjnie historia starożytna wykładana jest przez członków
dwóch zakładów: Zakładu Archeologii i Historii Starożytnej oraz Zakładu Historii Kultury i Nauki. Nasze naukowe zainteresowania dotyczą
historii politycznej, wojskowej, ustrojowej i ideologii rzymskiej władzy,
a także religii rzymskiej i historiografii.
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(Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Czy można promować nauczanie historii
i kultury starożytnej w warunkach reformy
szkolnictwa wyższego, realizacji Krajowych
Ram Kwalifikacji i nauczania na odległość?
Kilka doświadczeń z Katedry Historii
Starożytnej Uniwersytetu Pedagogicznego
im. KEN w Krakowie
Krótki opis Katedry Historii Starożytnej IHiA UP
w Krakowie1
Katedra Historii Starożytnej powstała 1 kwietnia 2003 roku. Nie jest
to jednak początek istnienia w strukturze Instytutu Historii naszej uczelni komórki organizacyjnej zajmującej się historią i kulturą starożytną.
Początki stanowił istniejący jeszcze w latach 70. XX wieku Zakład Historii Starożytnej i Średniowiecznej Instytutu Historii Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Krakowie, który korzystał w zakresie wykładów i zajęć
z historii starożytnej z pomocy wybitnych krakowskich starożytników.
Na spotkaniu SHS w dniu 5 grudnia 2015 roku Katedra Historii Starożytnej IHiA
UP prezentowała dwa oddzielne referaty. Było to jednak wyjątkiem, dlatego w publikacji materiałów z tego spotkania chcemy przedstawić jeden tekst przygotowany
wspólnie. Część pierwsza i druga zostały opracowane przez Marka Wilczyńskiego,
a część trzecia przez Adriana Szopę.
1
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Długi czas wykłady, cieszące się niezmienną popularnością, prowadził
Aleksander Krawczuk. Od początku lat 90. XX wieku w WSP Kraków,
a potem w Akademii Pedagogicznej w Krakowie funkcjonował Zakład
Historii i Kultury Antycznej prowadzony przez wiele lat przez Stefana
Skowronka, wybitnego znawcę zagadnień archeologii, kultury klasycznej i numizmatyki antycznej. Jedną z licznych zasług Stefana Skowronka
dla rozwoju nauk o antyku na naszej uczelni było stopniowe dążenie do
wychowania własnych kadr dla Zakładu, co zapoczątkowało intensywniejsze działania na polu awansowym, kontynuowane do dzisiaj. Wraz
z uzyskaniem przez uczelnię statusu uniwersytetu powstała nowa struktura organizacyjna z podziałem na katedry i wtedy to została utworzona
wymieniona na wstępie Katedra Historii Starożytnej. Obecnie kieruje
nią Marek Wilczyński. W katedrze zatrudnionych jest jeden profesor tytularny, jeden profesor UP i jeden adiunkt.
Zainteresowania badawcze poszczególnych pracowników Katedry
kształtują się następująco:
Jerzy Ciecieląg: Historia Żydów w okresie drugiej świątyni jerozolimskiej 538 p.n.e.-135 n.e.; autonomiczne mennictwo żydowskie; Judea
jako prowincja rzymska; dzieje dynastii hasmonejskiej i herodiańskiej;
diaspora żydowska w epoce starożytnej.
Adrian Szopa: Okres późnego antyku ze szczególnym uwzględnieniem roli barbarzyńców; „barbarzyńca” i „barbarzyńskość” w kulturze
antycznej; literatura łacińska w późnym antyku; administracja cywilna
i wojskowa późnego Cesarstwa Rzymskiego.
Marek Wilczyński: Historia późnego antyku i wczesnego Bizancjum;
Wielka Wędrówka Ludów i etnogeneza plemion germańskich; królestwa
germańskie na terenie imperium rzymskiego w IV-VI w. n.e.; prosopografia późno antyczna i wczesno bizantyńska
Aktualny wykaz publikacji pracowników Katedry można znaleźć
w bazie bibliograficznej pracowników UP, prowadzonej przez Bibliotekę Główną. Wyszukiwarka znajduje się pod linkiem: http://www.up.
krakow.pl/biblio/bibliografia/index.php?base=bib.
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Katedra prowadzi zajęcia dydaktyczne w bardzo szerokim zakresie; historia starożytna, archeologia ziem polskich, język łaciński, język łaciński
i elementy kultury antycznej, translatorium z języka łacińskiego, terminologia łacińska w prawie, podstawy kultury i sztuki antycznej, seminaria
licencjackie i magisterskie, zajęcia z turystyki historycznej i antropologii
historycznej w zakresie kompetencji pracowników katedry. Poza stałą
ofertą kierowaną do studentów historii, archiwistyki, infobrokerstwa
i prawa, katedra oferuje też zawsze pulę wykładów ogólnouczelnianych
przeznaczonych dla studentów innych wydziałów.

Konieczność wprowadzenia studenta w zagadnienia
kultury i cywilizacji antyku w świetle wymogów
Krajowych Ram Kwalifikacji
Jak widać z przedstawionego powyżej wykazu prowadzonych kursów
studenci Instytutu Historii i Archiwistyki UP otrzymują ciągle jeszcze
dość kompletny zestaw zajęć z zakresu historii i kultury antycznej. Jak na
razie skutecznie Katedra broni się przez tendencjami do ograniczania lub
wręcz usuwania z programu studiów historycznych historii starożytnej
i języka łacińskiego. Jak wiadomo, od czasu przyznania uczelniom ustawowej swobody w ramach kreowania nowych kierunków i swobodnego
kształtowania programów nauczania w niektórych uczelniach pojawiła
się tendencja do cichego wymazywania z programów studiów historycznych języka łacińskiego i historii starożytnej. Krytycy wprowadzonego
w Polsce zespołu reform związanych z Procesem Bolońskim oraz systemu powstałego wraz ze zobligowaniem uczelni do tworzenia programów
kształcenia zgodnie z zasadami obowiązującymi od wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji właśnie w tych zmianach dopatrują się przyczyn
osłabienia pozycji nauk o antyku i języka łacińskiego w praktyce uniwersyteckiej. Dyskusja nad słusznością lub niesłusznością założeń Procesu Bolońskiego i Krajowych Ram Kwalifikacji nie jest przedmiotem rozważań
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w tym artykule. Należy się zastanowić, czy w założeniach i regulacjach
związanych z całym kompleksem reform życia akademickiego w Polsce
znajdziemy argumenty mogące nam pomóc w wykazaniu, że nauki o antyku nie tylko nie są przestarzałe i zbędne, ale wręcz konieczne dla kształtowania właściwych kompetencji pomagających absolwentom w dalszym
studiowaniu lub funkcjonowaniu w społeczeństwie i na rynku pracy.
Zacznijmy od sprawy podstawowej, czyli zniesienia listy kierunków
i minimów programowych oraz zastąpienia ich wykazami efektów kształcenia, których osiągnięcie warunkuje otrzymanie kolejnego stopnia kwalifikacji (czyli mówiąc po ludzku, dyplomu). Nie podzielam zdania tych,
którzy twierdzą, że zniesienie minimów programowych wpływa na rugowanie nauk o antyku z programów. Oczywiście w niektórych uczelniach tak się dzieje, co związane jest z presją finansową (niekończące się
oszczędności, szczególnie w humanistyce) i z presją ze strony interesariuszy wewnętrznych, czyli głównie studentów, w większości zainteresowanych późniejszymi epokami historycznymi. Oczywiście są to działania
nierozsądne i sprzeczne z wymaganiami KRK, co poniżej postaram się
wykazać, ale czy minima programowe by nas ratowały? Pamiętać należy, że one mogą być zmieniane przez władze ministerialne, niekoniecznie
zgodnie z intencjami środowiska akademickiego. Oczywiście w zależności
od tego, która opcja polityczna dominuje w polskim życiu politycznym
w mniejszym lub większym stopniu władze państwowe przejawiają zainteresowanie nauczaniem historii. Czy to jednak jest dla starożytników
gwarancją, że ich argumenty zostaną wysłuchane? Poprzednia ekipa rządowa uważała nauki humanistyczne w ogóle za zbędny balast, więc trudno wymagać, by interesowała się czymś tak „niepraktycznym” jak wiedza
o antyku. Po zmianach w Sejmie skutkiem wyborów 2015 roku głos decydujący mają ugrupowania polityczne głośno deklarujące potrzebę podniesienia znaczenia edukacji historycznej, jednak nie wiem, czy edukacji
o kulturze antyku. Jedna z wypowiedzi obecnej Pani Minister Edukacji
Narodowej przy okazji wizyty w Nowym Sączu transmitowana przez Radio Kraków wskazała wyraźnie, że należy uczyć przede wszystkim historii
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„ważnej”, a za taką, jak wyjaśniła Pani Minister, uznawać trzeba historię
ojczystą XIX i XX wieku. Jaką zatem mamy gwarancję, że z minimów
programowych ustalanych administracyjnie nie zniknie historia starożytna albo jako „niepraktyczna” albo jako mniej „ważna”? Nie mamy żadnej.
Można nie lubić Procesu Bolońskiego i KRK, ale można skorzystać
rozsądnie z możliwości i argumentów jakie nam daje. Choć osobiście nie
traktuję PB ani KRK jak wroga, to jednak chciałbym tym, którzy mają odmienne zdanie przypomnieć virtutes Flawiusza Aecjusza, podobno ostatniego Rzymianina, które opiewał żołnierz i poeta Flawiusz Merobaudes
(Panegiryk II 134-140). Jako zakładnik przyszły pogromca barbarzyńców
uczył się ich sztuki walki i sprawnością swą zadziwiał samego króla dzikich Getów, nieświadomego, że wszystko, czego się młody Aecjusz nauczy, to dojrzały Aecjusz wykorzysta dla Romy.
Grupą kompetencji niezmiernie cenionych przez zwolenników KRK
są tzw. kompetencje generyczne, czyli ogólne, niezbędne w zasadzie każdemu absolwentowi niezależnie od ukończonego kierunku studiów. Na
nie też zwracają dużą uwagę pracodawcy, co potwierdzają wyniki wszystkich badań nad oczekiwaniami interesariuszy zewnętrznych, otoczenia
społecznego i rynku pracy. Wypracowany przez europejskie środowisko
uniwersyteckie program TUNING posłużył między innymi wyłonieniu
podstawowych kompetencji generycznych, których zebrano ogółem 31.
Spośród nich co najmniej kilka jak najbardziej może (a nawet musi) być
kształtowane w ramach zajęć związanych z szeroko pojętą nauką o antyku. Cytuję w oryginale:
1. Ability to communicate in a second (foreign) language
3. Ability to communicate both orally and through the written word
in ﬁrst language
8. Ability to search for, process and analyse information from a variety
of sources
31. Ability to work in an international context2
Red. Jenneke Lokhoff, Bas Wegewijs, Katja Durkin, Robert Wagenaar, Julia
González, Ann Katherine Isaacs, Luigi F. Donà dalle Rose, Mary Gobbi, A Tuning
2
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To tylko skromny wybór. W zasadzie niemal każda z wymienionych
31 kompetencji generycznych może być kształtowana w ramach kształcenia z zakresu nauk o antyku. Osoby znające łacinę łatwiej przyswajają
języki obce i zachowują dyscyplinę w operowaniu ojczystym. Badania nad
historią i kulturą antyku zmuszają wręcz do zdobycia umiejętności pozyskiwania informacji z bardzo różnorodnych źródeł przy użyciu różnorodnych narzędzi. Nie ma wśród nauk historycznych przykładu bardziej
umocowanych w kontekście międzynarodowym niż Classics.
To najprostsze z możliwych argumentów na bazie efektów kształcenia
i ram kwalifikacji. Są jeszcze i inne. Kultura osobista związana z posiadaniem wykształcenia klasycznego nadal ceniona jest w wielu krajach Europy zachodniej, z których rzekomo czerpią wzorce zwolennicy „nowoczesności” w kreowaniu kierunków potrzebnych i zbędnych. W szkolnictwie polskim od dawna niemal zrezygnowano z łaciny, co widać i słychać
w kreowanym obecnie języku pozbawionym podstawowej logiki i dyscypliny w redagowaniu wypowiedzi. Wobec braku w szkole łaciny wyrasta
kolejne pokolenie, które o logice i dyscyplinie myślenia nie ma żadnego
pojęcia (sprzyjał temu, swoją drogą, do niedawna także brak matematyki
na maturze). Czemu nie sięgamy do przykładu Niemiec, gdzie łacina nadal zajmuje w szkole i na studiach znaczące miejsce? Nauczyciel historii,
niezależnie jakiej specjalności, składa na ogół egzamin z łaciny, podczas
gdy nie tylko nasze władze oświatowe, ale, o zgrozo, także nasze uczelnie
i instytuty historii okrawają lub usuwają zajęcia z łaciny i kultury antycznej. Solidne wykształcenie klasyczne przyda się i menedżerowi i inżynierowi, co zresztą zauważono już w części polskich uczelni i wprowadza się
zajęcia z zakresu „kultury osobistej”, w których kody kulturowe związane
z antykiem grają ogromną rolę. Odrobina ogłady nie szkodzi w negocjacjach biznesowych.
Guide to Formulating Degree Programme Profiles Including Programme Competences
and Programme Learning Outcomes, Bilbao, Groningen and The Hague 2010, s. 63n.
Warto też zapoznać się z zestawem wzorcowych efektów kształcenia zawartym w tym
samym wydaniu na s. 65-76.
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Często stosowanym argumentem zwolenników ograniczania studiów
humanistycznych w ogóle, a w tym także historycznych, jest rzekoma trudność w znalezieniu pracy. Istotnie nie ma zatrzęsienia ofert dla badających
historię starożytną, ale pamiętać trzeba, że employability, to nie zatrudnienie w wyuczonym zawodzie, tylko posiadana dzięki zdobytym na studiach kompetencjom zdolność do zdobycia i utrzymania pracy w zmiennych warunkach rynkowych. Uważam, że absolwent studiów zaliczanych
w świecie anglosaskim do kategorii Classics wyposażony jest w wiele uniwersalnych kompetencji umożliwiających podjęcie różnorodnej pracy.
By nie pozostać gołosłownym dla przykładu przytoczę tekst sporządzony
przez angielską agencję zapewniania jakości kształcenia (QAA), która
opracowuje i zatwierdza obowiązujące benchmarki, czyli coś na kształt
naszych zestawień celów i efektów kształcenia. W epoce powszechnego,
niewolniczego przekonania nie tylko urzędników, ale niestety i części środowiska akademickiego, że wszystko, co powiedziane lub napisane po angielsku jest mądrzejsze i wartościowsze, niż to, co wyrażono w innych językach (a zwłaszcza ojczystym), sam fakt, że są to wzorce anglosaskie może
dla wielu być silnym argumentem. Cytowany poniżej tekst zamieszczam
jednak w przekonaniu, że jest on bardzo rozsądny, nie dlatego, że napisano go po angielsku, ale dlatego, że po prostu taki jest i możemy czerpać
z niego argumenty za użytecznością i potrzebą nauczania studentów elementów nauk zaliczanych go Classics. Proponuję wczytać się uważnie:
QAA benchmark statement Classics and Ancient History (including
Byzantine Studies and Modern Greek) (2014) Particular employability
skills
3.11 Graduates of programs in this subject area are traditionally highly valued byemployers for their very broad skills sets, developed through
working with an unusually wide range of source materials that in turn require unusual levels of intellectual flexibility. Linguistic aptitude, critical
analysis, high levels of creativity and skills in researching, organizing and
presenting material are useful in a wide range of employments. The qualitieslisted under B1-16 provide further exemplification of this.
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3.12 Studying for a classics degree demonstrates willingness and ability to learn and to comprehend a breadth of challenging subjects. This
intellectual flexibility is highly sought after by employers and common
classics graduate jobs include advertising, accountancy, public relations
and legal work (solicitors and barristers). The public sector also offers
a variety of career paths including roles within government administration, research and information management.
3.13 There are also a range of employments that place special value
on the subject-specific qualities listed under A1-7. These include (but are
not limited to) the following:
− museums and galleries, international, national and regional, both
curatorial positions and those concerned with outreach and increasing public understanding of the past and of visual and material
evidence
− heritage management, international national and local public authorities, and for charities and commercial companies; including
designing and managing the visitor experience and/or the production of textual and digital materials
− teaching at all levels from primary to higher education, including
positions that involve some research
− the creative economy, especially publishing and media, including,
but not exclusively editorial work, radio, television and film production, translation, exhibition and event management; (especially
for Modern Greek) a range of governmental and commercial work
from diplomacy to tourism using language skills and understanding
of Greek culture.3
Równie ciekawe argumenty za możliwością szerokiego wykorzystania
kompetencji zdobytych w toku studiów znaleźć można w benchmarkach
3
Subject Benchmark Statement for Classics and Ancient History (including Byzantine studies and Modern Greek), http://www.qaa.ac.uk/publications/informationand-guidance/publication?PubID=2877#.VmIgAPkvfIU.
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dla kierunku historia4 i archeologia5. Powinno się szeroko propagować
dużą employability absolwentów, którzy w toku swej edukacji przeszli
przez jakiś etap nauki związany z edukacją w zakresie nauk o antyku.
Dodatkowym argumentem, po który nasze środowisko w ogóle nie sięga
są prowadzone zgodnie z zaleceniami Procesu Bolońskiego badania nad
employability polskich absolwentów. Wbrew rozgłaszanym przez media
twierdzeniom kierunki humanistyczne nie są największymi „producentami” bezrobotnych. Dziennikarze powszechnie wrzucają nas do jednego
worka z przedstawicielami nauk społecznych, cytując jednym tchem wypowiedzi polityków o tragicznym losie absolwentów nauk humanistycznych „…np. politologii, socjologii, czy pedagogiki…”, dorzucając do tego
zamiennie albo historię, albo filologie, albo filozofię. O ile prawdą jest,
że część nauk społecznych nie gwarantuje praktycznie żadnego employability, to powinniśmy z całą ostrością protestować przeciw stawianiu
nas w jednym z nimi szeregu. Badania przeprowadzone na UAM wykazały, że procent niezatrudnionych filozofów to 1,4, a więc mniej niż
absolwentów uczelni politechnicznych. Podobnie, choć nie tak dobrze,
wygląda sytuacja wszelkich filologów, a historycy znajdują się daleko od
czołówki kierunków „produkujących” bezrobotnych. Jedynie naświetlanie pozytywnych przykładów operatywności naszych absolwentów na
rynku pracy (a znaleźć je nietrudno) może zdjąć z nas odium narzucone przez media pod dyktando lobby uczelni technicznych. Jednak nikt
za nas tego nie zrobi. Mamy więc do wyboru, albo zamknąć się w wieży
z kości słoniowej i obrazić na rzeczywistość, że jest taka jaka jest, albo jak
Flawiusz Aecjusz coraz sprawniej władać bronią i poznawać arkana sztuki
wojennej Getów.
Zamiast podsumowania drugiej części, kilka postulatów do przemyślenia:
Subject Benchmark Statement: History, http://www.qaa.ac.uk/publications/information-and-guidance/publication?PubID=2874#.VmIgj_kvfIU.
5
Subiect Benchmark Statement: Archeology, http://www.qaa.ac.uk/publications/information-and-guidance/publication?PubID=2876#.VmIgXvkvfIU.
4
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− Czy szansą dla nauczania o historii i kulturze antyku nie byłoby
kreowanie studiów ponadkierunkowych w stylu anglosaskich Classics, które jako studia drugiego stopnia mogłyby bazować na kompetencjach studentów historii, historii sztuki, archeologii i filologii
klasycznej?
− Czy możliwe jest przy kreowaniu wspomnianych wyżej studiów
wprowadzanie elementów wiedzy medioznawczej lub dającej absolwentom szansę na wykorzystanie kompetencji stricte „starożyt
niczych” w szerokim spektrum rynku mediów, turystyki czy edukacji pozaformalnej? Byłoby to równoznaczne z kształceniem grupy
promującej przez własny przykład celowość studiów w naszej dziedzinie wiedzy i stopniowym stworzeniem własnej grupy lobbingu
medialnego.
− Czy jest szansa na „anektowanie” nowych nisz edukacyjnych poprzez opracowywanie i promowanie oferty zajęć typu ogólnouczelnianego dla „profanów”? Uniwersalny charakter nauk o antyku stanowi atut w przekonywaniu interesariuszy, że właśnie takie zajęcia
dają niezbędną ogładę i kulturę osobistą pomocną w każdej formie
działalności.
− Czy nie jest konieczna rozsądna przebudowa programów
nauczania nauk o antyku, tak by przy zachowaniu stałej jakości
naukowej i badawczej stworzyć model dydaktyki kształtujący kompetencje uniwersalne i promujący ich kształtowanie także przez
stałe bombardowanie mediów przykładami dobrych praktyk?
(Jeżeli przejdzie jedna wiadomość na dziesięć, to i tak będzie to
korzyść dla nas.)
Jeżeli w większości przypadków odpowiemy na te pytania pozytywnie, to w realizacji zamierzonych celów KRK będą bardziej użytecznym
narzędziem niż przeszkodą.

76

Czy można promować nauczanie historii...

E-learning a studia classica – nowoczesne metody
nauczania historii starożytnej i łaciny
na Uniwersytecie Pedagogicznym
im. KEN w Krakowie
W roku akademickim 2015/2016 na studia I stopnia w Instytucie Historii i Archiwistyki UP zrekrutowały się w przeważającej większości osoby urodzone w 1996 roku6. Kiedy przychodziły one na świat, w Polsce od
roku istniał już serwis Wirtualna Polska, a na Uniwersytecie Stanforda
Larry Page i Sergey Brin zakładali firmę Google. Kiedy miały 4 lata, pojawił się komunikator internetowy Gadu-Gadu, który umożliwiał szybki
kontakt przy pomocy wiadomości tekstowych z wykorzystaniem łącza
internetowego. W serwisie Gadu-Gadu zarejestrowanych jest ponad
15 milionów kont użytkowników7. W 2004 roku powstał Facebook, który zrewolucjonizował relacje społeczne w Internecie stając się największym medium społecznościowym. W roku 2006, kiedy obecni studenci
I roku mieli 10 lat, powstała polska edycja Wikipedii, a rok później na
rynku pojawił się pierwszy iPhone.
To krótkie résumé ma na celu uwypuklenie kilku niezwykle znaczących faktów. Od kilku lat na polskich uczelniach wyższych pojawiają
się już osoby, których dotychczasowy rozwój oraz edukacja przebiegały
w skrajnie odmiennych warunkach niż generacji poprzedniej. Ich liczba
wzrasta z każdym rokiem. Zgadzam się z opiniami, że tak duża zmiana jakościowa w procesie zdobywania i przyswajania informacji na przestrzeni
Stwierdzenie to opiera się na analizie raportu komisji rekrutacyjnej Instytutu Historii
i Archiwistyki UP. Per analogiam odpowiada ono sytuacji panującej na większości polskich uczelni gdzie zdecydowana większość studiujących na I roku studiów I stopnia
stanowią dziewiętnastolatkowie (por. np. dane Głównego Urzędu Statystycznego zawarte w raporcie Szkoły wyższe i ich finanse 2014, który można pobrać na stronie:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkoly-wyzsze-i-ich-finanse-w-2014-r-,2,11.html – stan z dnia 22 marca 2016 roku).
7
Patrz https://en.wikipedia.org/wiki/Gadu-Gadu (dostęp 22.03.2016).
6
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tak krótkiego czasu nie miała jeszcze miejsca w historii8. Niesie to za sobą
doniosłe konsekwencje. Przykładowy, przywoływany przeze mnie wcześniej student nie zna już świata bez Internetu, znaczna część jego aktywności towarzyskiej (jeżeli nie większość) odbywa się przy pomocy Facebook’a, podstawowym źródłem wiedzy jest Google i Wikipedia, a smartfon nie jest dla niego nowoczesnym gadżetem, tylko urządzeniem, które
towarzyszy mu przez trzecią część jego życia i jest czymś tak naturalnym
jak zegarek na ręce dla pokolenia jego rodziców. Każdy kolejny rocznik
studentów będzie coraz mocniej zakorzeniony w świecie technologii. Nie
ma jeszcze dowodów naukowych, że ta swoista „cyfrowa rewolucja” niesie
za sobą zmiany na płaszczyźnie neurologicznej, ale taka intuicja wydaje
się być uzasadniona. Różnica w sposobie postrzegania świata wirtualnego
obserwowana na przestrzeni ostatnich tylko generacji doprowadziła do
pojawienia się dwóch określeń dla opisania stosunku do wirtualnej rzeczywistości: cyfrowych imigrantów (digital immigrants) oraz cyfrowych
tubylców (digital natives)9. Ci pierwsi przybyli do świata wirtualnego z sal
bibliotek, a ich doświadczenie życiowe budowane było w rzeczywistości
pozbawionej swojego wirtualnego alter ego. Grupa druga to ludzie, dla
których świat wirtualny jest immanentną częścią ich szeroko pojmowanej
rzeczywistości, a komputery, smartfony, czy tablety pełnią funkcje Lewis’owskiej szafy, która pozwalała wkraczać do świata Narni – są tylko od
niej znacznie poręczniejsze.
Nie trzeba podkreślać jak istotna w procesie przekazywania wiedzy
jest właściwa analiza audytorium, przed którym ma się wystąpić. Świadomość tego faktu zdaje się być oczywista dla każdego wykładowcy szkoły
wyższej, jednak praktyka akademicka pokazuje, że jej implikowanie na
Krótkie rozważania na ten temat oraz odwołania do literatury, zob. Błażej Sajduk,
Nowoczesna dydaktyka akademicka. Kto kogo uczy?, Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera 2015, s. 14-15. (tekst dostępny na stronie https://www.
researchgate.net/publication/271646418_Blazej_Sajduk_Nowoczesna_dydaktyka_
akademicka) (dostęp 22.03.2016).
9
Ibidem, s. 11-12.
8
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płaszczyznę zajęć uniwersyteckich przybiera już formy różnorodne. Jednym z problemów jest fakt, że my, jako wykładowcy – jeżeli posłużymy
się sygnalizowanym wcześniej podziałem – należymy do innego plemienia, niż większość naszych studentów. Niemal każdy z nich jest cyfrowym
tubylcem – każdy z nas, cyfrowym imigrantem i jak to bywa w życiu, jeden w nowych realiach radzi sobie lepiej, inny gorzej. Nie zmienia to faktu, że 97% osób uczęszczających na nasze zajęcia ma w domu dostęp do
komputera z Internetem – zlekceważenie takiego narzędzia dydaktycznego uważam za zwyczajne marnotrawstwo10.
Zdając sobie sprawę z faktu, iż jako imigrant, prawdziwym tubylcem
nigdy nie zostanę, uznałem jednak, że nauczenie się, przynajmniej na
pewnym poziomie, języka mojego audytorium, może znacznie rozszerzyć możliwości komunikacji i doprowadzić do celu, jakim jest skuteczne
przekazanie informacji w sposób zrozumiały dla odbiorcy. Wydawać się
może, że w nowoczesnym świecie studia classica znajdują się na przegranej
pozycji, a ich tematyka sytuuje je na miejscu biegunowo odległym w stosunku od nowoczesnych technologii – jest to jednak tylko pozór. Wartości antyczne wraz z całą ich uniwersalnością mogą być dzisiaj tak samo
skutecznie propagowane przez You Tube’a, jak były niegdyś wśród podcieni Malowanego Portyku11. Co więcej, wykorzystanie nowoczesnych
technologii do nauczania historii starożytnej, czy języka łacińskiego może
stanowić powiew świeżości i próbę zerwania z budzącym wśród studentów raczej chłodne uczucia „panem od łaciny”. Jedną z form wspomagających proces dydaktyczny jest e-learning i właśnie jej wykorzystanie
chciałbym zarekomendować w niniejszym artykule.
Dominik Batorski, Polacy wobec technologii cyfrowych – uwarunkowania dostępności
i sposobów korzystania, „Contemporary Economics”, 7, 2013. Red. Janusz Czapiński,
Tomasz Panek Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i Jakość Życia Polaków – Raport,
Warszawa: Vizja Press & IT, s. 317-341. Dostępne również online pod adresem: http://
www.ce.vizja.pl/en/download-pdf/volume/7/issue/3.1/id/295 (dostęp 22.03.2016).
11
Patrz przykładowe kanały na serwisie You Tube: https://www.youtube.com/user/
latintutorial oraz https://www.youtube.com/channel/UC13hd0PNbqnsROmGn1rvBFA (dostęp 22.03.2016).
10
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E-learning, czyli nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych
i Internetu, umożliwia realizowanie programu zajęć bez konieczności
fizycznej obecności w sali wykładowej, zarówno wykładowcy, jak i studiującego. Wszystkie elementy klasycznego procesu dydaktycznego, łącznie z ewaluacją, mogą zostać przeniesione do rzeczywistości wirtualnej.
W teorii umożliwia to nawet ukończenie całych studiów osobie, która
nigdy nie przekroczyła bram uniwersytetu12. Jakkolwiek możliwe, nie jest
to moim zdaniem pożądane, dlatego tym aspektem zajęć e-learningowych
nie będę się zajmował. Przedmiotem moich rozważań jest e-learning, jako
forma uzupełnienia dla zajęć tradycyjnych13.
Nowoczesne technologie informatyczne wkraczają na nasze uniwersytety, jeżeli nie przebojem, to z pewnością coraz odważniej. Ich obecność w zinstytucjonalizowanej formie stanowi warunek sine qua non
dla szerokiego wykorzystania omawianego typu środków w procesie
dydaktycznym14. Aby efektywnie – zarówno w punktu widzenia wykładowcy, jak i studenta – prowadzić zajęcia e-learningowe, potrzebne
jest odpowiednie środowisko nauczania zdalnego, czyli platforma e-learningowa. Nawet pobieżna analiza dostępności tego narzędzia w ośrodkach, w których pracują uczestnicy niniejszej konferencji, utwierdziła
mnie w przekonaniu, że wiodące polskie uniwersytety udostępniają
swoim pracownikom odpowiednie zaplecze. Jakkolwiek kilka z nich
dysponuje rozbudowanymi, sprofilowanymi dla swoich potrzeb platformami, większość korzysta z różnych wersji popularnej platformy
Kurs, który w całości odbywa się przy wykorzystaniu komputera i Internetu to tzw.
kurs zdalny.
13
Dla określenia zajęć komplementarnych (hybrydowych, mieszanych) przyjęło się
używać angielskiego pojęcia blended learning (b-learning). Ich idea polega na wzajemnym wspomaganiu i uzupełnianiu kursu tradycyjnego elementami e-learningu. Na
Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie kurs uzyskuje status komplementarnego, jeżeli przynajmniej 30% zajęć prowadzonych jest w formie e-learningowej.
14
Oczywiście jest możliwe prowadzenie zajęć zdalnych przy pomocy innych środowisk, jak np. poczty email, albo portali społecznościowych, jednak zakres ich funkcjonalności dydaktycznych jest na tyle ograniczony, że ciężko mówić tutaj o pełnym e-learningu. Zdaje sobie jednak sprawę, że jest to kwestia dyskusyjna.
12
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e-learningowej Moodle. Uwzględniając realia polskiego szkolnictwa wyższego należy stwierdzić, że za ten stan rzeczy odpowiedzialny w największym stopniu jest czynnik ekonomiczny. Moodle jest projektem opensourcowym, a co za tym idzie darmowym. Jakkolwiek generuje to pewne
niedogodności warto podkreślić, że jest to środowisko stabilne, oferujące
szeroki i różnorodny wachlarz funkcji.
Kurs e-learningowy, który chciałbym przybliżyć to zajęcia z przedmiotu: translatorium z języka łacińskiego, dla pierwszego roku studiów drugiego stopnia na kierunku historia. Ponieważ zawiera on elementy nauki
języka klasycznego, jak i treści historycznych, idealnie nadaje się do zilustrowania rozpiętości zastosowań omawianych metod i środków. Kurs
zawiera cztery moduły (tematy), odpowiadające zaangażowaniu pracy
studenta właściwemu ośmiu godzinom zajęć tradycyjnych15. Moduł, który chciałbym przedstawić bliżej dotyczy kroniki Marcelina Komesa. Składa się on z czterech elementów: pliku PDF z pełnym łacińskim tekstem
kroniki, odwołania do literatury na temat samego autora i jego dzieła oraz
dwóch quizów16. Pierwszy z quizów służyć ma sprawdzeniu umiejętności
gramatycznych uczestnika kursu. Koncentruje się on na konstrukcji tekstu łacińskiego i wymaga odpowiedzi na pytania z zakresu fleksji języka
łacińskiego (jeden z przykładów zawiera rys. 1).

Rysunek 1
Tematy modułów to odpowiednio: Cicero, In Catylinam; Phaedrus, Fabulae; Kroniki późnoantyczne – Marcellinus Komes; wprowadzenie do tłumaczenia tekstów średniowiecznych.
16
Pod pojęciem „quiz” na platformie Moodle kryją się różnorodne formy, których zadaniem jest ewaluacja postępów procesu dydaktycznego.
15
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Drugi quiz krótko weryfikuje wiedzę o autorze i jego dziele, ale przede
wszystkim ukierunkowany jest na sprawdzenie umiejętności translatorskich. Aby odpowiedzieć na pytanie, uczestnik kursu musi zrozumieć
tekst łaciński (rys. 2).

Rysunek 2

Pytania w obu quizach są tak skonstruowane, aby rozwiązujący musiał
najpierw znaleźć wymagany passus w samym tekście kroniki, co dodatkowo przybliża mu kulisy pracy historyka i pozwala doskonalić warsztat.
Po przeanalizowaniu tekstu oraz udzieleniu odpowiedzi uczestnik kursu otrzymuje odpowiednią informację zwrotną (wcześniej zdefiniowaną
i generowaną automatycznie przez system, który natychmiast sprawdza
udzielone odpowiedzi i formułuje ją w zależności od osiągniętego wyniku) oraz wie, które jego odpowiedzi są nieprawidłowe, co umożliwia mu
autokorektę. Ponieważ te konkretnie quizy mają doskonalić umiejętności
studenta, a nie służyć wyłącznie ewaluacji, w kolejnych próbach możliwe
jest wprowadzenie innej, tym razem poprawnej odpowiedzi. Prowadzący ma pełny wgląd do wszystkich podjętych przez uczestnika kursu prób
rozwiązania quizu, co pozwala na analizę jego postępów oraz wyodrębnienie tych treści, które wymagają szczególnej uwagi. Dla każdej próby
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wykładowca może zamieścić indywidualny komentarz (poza informacją
zwrotną wygenerowaną automatycznie przez system), który trafi wyłącznie do zainteresowanego. Szereg danych statystycznych, obejmujących
nie tylko pojedynczego studenta, ale całą grupę zapisaną na kurs, stanowi
nieocenioną pomoc dla wykładowcy w takim modelowaniu kolejnych zajęć, aby jak najlepiej zrealizować założone efekty dydaktyczne.
Przedstawiony fragment kursu stanowi tylko próbkę możliwości, jakich dostarcza wykładowcy platforma Moodle. Nie ma miejsca, aby w niniejszym artykule przedstawić cały kurs ani tym bardziej omówić szeroki
wachlarz oferowanych możliwości. Spośród szeregu funkcjonalności warto wymienić jeszcze tzw. lekcje, które umożliwiają przejście do kolejnych
zagadnień, dopiero po opanowaniu poprzednich; podkasty; wideokonferencje; czaty i fora dyskusyjne; tradycyjne eseje oraz wiele innych – możliwości jest naprawdę dużo.
Prowadzenie zajęć w formie e-learningowej na platformie Moodle
niesie ze sobą określone korzyści. Szczegółowa analiza pracy uczestników
kursu umożliwia znaczne zindywidualizowanie podejścia, a tym samym
wzrost efektywności prowadzonych zajęć. Co więcej, prowadzący ma
permanentny wgląd w postępy zarówno całej grupy, jak i indywidualnych uczestników, co pozwala na wczesne wykrycie wszelkich czynników
negatywnie wpływających na proces dydaktyczny. Do kolejnych zalet
kursu można zaliczyć również fakt, że raz stworzony moduł można z powodzeniem wykorzystywać wielokrotnie oraz w różnych konfiguracjach
w zależności od potrzeb. Pozwala to oszczędzić czas, który można spożytkować na dokładniejszą analizę aktywności poszczególnych studentów,
na którą rzadko jest czas podczas tradycyjnych zajęć, w niemałych często
grupach. Fakt, że wiele bieżących form ewaluacji automatycznie prowadzi system komputerowy, jest również wart podkreślenia. Przeprowadzenie zajęć zdalnych umożliwia również bardziej elastyczne kształtowanie
swojego grafiku w obliczu konieczności godzenia działalności naukowej
i dydaktycznej, z którym to wyzwaniem mierzy się większość pracowników uczelni wyższych. Nie bez znaczenia mogą być też zachęty, które dla
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wykładowców realizujących kursy e-learningowe przewiduje uczelnia17.
Kurs e-learningowy niesie również szereg korzyści dla uczestników. Mogą
oni elastycznie dysponować swoim czasem i realizować moduły w korzystnych dla siebie terminach oraz okolicznościach. Sam kurs, ze względu na swój multimedialny charakter, postrzegany jest jako nowoczesny
i wysoko oceniany przez samych studentów.
Pomimo licznych zalet, nie ulega również wątpliwości, że przygotowanie kursu e-learningowego niesie ze sobą szereg wyzwań. Platforma
Moodle nie jest środowiskiem zanadto przyjaznym dla osób, które słabo orientują się w wirtualnym świecie. W wielu aspektach brakuje jej tak
przydatnej intuicyjności. Aby zapoznać się z jej funkcjami potrzeba sporo
czasu, a pomoc bardziej doświadczonych użytkowników może okazać się
nieoceniona. Samo przygotowanie zajęć wymaga znacznego zaangażowania czasowego oraz intelektualnego, a im bardziej złożone moduły chcemy tworzyć, tym bardziej zaawansowana wiedza informatyczna jest konieczna. Rzetelna obsługa zajęć, pomimo że wiele aktywności obsługuje
sama platforma, również wymaga niemało wysiłku.
Wymienione niedogodności są z nawiązką rekompensowane przez
zalety kursów komplementarnych. W ich przypadku – inaczej niż kiedy
mamy do czynienia z kursami zdalnymi – nie tracimy tego, co tak cenne w praktyce dydaktycznej, czyli bezpośredniego kontaktu studenta ze
swoim wykładowcą. Stanowią jedynie uzupełnienie i poszerzenie wiedzy
i umiejętności, które uczestnik kursu otrzymuje w trakcie zajęć. Przekazane informacje są odpowiednio sprofilowane i atrakcyjnie podane, co
nie jest bez znaczenia dla współczesnego odbiorcy. Josiah F. Bumstead
napisał w XVIII wieku znamienne słowa: The inventor or introducer of
the black-board system deserves to be ranked among the best contributors to
W przypadku Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie są to dodatkowo: wyższe wynagrodzenie, wyższa ocena pracownicza oraz pierwszeństwo przy obsadzaniu zajęć na kolejnych latach, jeżeli do tej pory prowadziło się je w formie zdalnej
lub komplementarnej.

17
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learning and science, if not among the greatest benefactors of mankind…18.
Być może kiedyś platforma e-learningowa stanie się tak nieodzownym
środkiem dydaktycznym jak tablica i biała kreda19.

Josiah F. Bumstead, The blackboard in the primary school, dostępne pod adresem:
https://archive.org/details/blackboardinprim00bums (dostęp 22.03.2016).
19
Piszący te słowa jest autorem kilkunastu kursów dydaktycznych z zakresu studiów
klasycznych na platformie Moodle, które wykorzystywane są od kilku lat. Ich różnorodne zalety sprawiają, że zachęca Czytelnika do podjęcia trudu stworzenia własnego
kursu i wypróbowania go w praktyce. Efekty warte są poświęconej pracy.
18
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(Uniwersytet Jagielloński)

Historia starożytna
w Uniwersytecie Jagiellońskim
Powstanie Katedry Historii Starożytnej jest wiązane z postacią Ludwika Piotrowicza. Warto jednak zauważyć, że zainteresowania historią starożytną, jako dyscypliną odrębną od filologii klasycznej pojawiły
się w Uniwersytecie Jagiellońskim znacznie wcześniej. Już w latach 50.
wybrane zjawiska i procesy historyczne starożytności omawiał w ramach
swoich wykładów Antoni Walewski. Własne badania nad historią starożytną prowadził zasiadający na pierwszej katedrze historii Polski Józef
Szujski, który napisał między innymi dwie rozprawy poświęcone Neronowi i Markowi Aureliuszowi. Z kolei Wincenty Zakrzewski w roku
1881 opublikował podręcznik do historii powszechnej, którego pierwszy
tom poświęcony był starożytności.
W końcu XIX wieku pojawili się w Uniwersytecie uczeni, którzy
w swoim curriculum mieli studia historyczne w Berlinie pod okiem
słynnego Theodora Mommsena. Byli to Kazimierz Morawski oraz Piotr
Bieńkowski. Pierwszy z nich był wybitnym filologiem klasycznym, który
w swoich pracach badawczych podejmował problematykę historyczną.
Drugi odszedł od zainteresowań historią starożytną przejawianych w początkach swej kariery naukowej, obejmując w roku 1897 Katedrę Archeologii Klasycznej, której był pierwszym profesorem. Obydwaj pozostali
przychylni idei rozwijania w Uniwersytecie badań nad historią starożytną. W roku 1905 habilitację z zakresu historii starożytnej wraz epigrafiką
i papirologią uzyskał Stefan Waszyński, który stopień doktora uzyskał na
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Uniwersytecie Berlińskim. Prowadził on wykłady z historii Grecji przerwane w roku 1908 w wyniku przedwczesnej śmierci. W tym czasie pod
opieką Kazimierza Morawskiego i Piotra Bieńkowskiego kształcili dwaj
młodzi badacze, którzy już w odrodzonej Polsce ostatecznie objęli pierwsze katedry historii starożytnej. Pierwszym z nich był urodzony w roku
1886 Ludwik Piotrowicz, a drugim o trzy lata młodszy Tadeusz Wałek.
Po uzyskaniu doktoratu z filologii klasycznej w roku 1911 Ludwik
Piotrowicz podjął w latach 1912-1914, podobnie jak wcześniej Tadeusz Wałek, studia w Berlinie między innymi uczestnicząc w seminarium
Eduarda Meyera20. W roku 1919 uzyskał habilitację otrzymując veniam
legendi z zakresu historii starożytnej wraz z naukami pomocniczymi:
epigrafiką i papirologią i objął utworzoną w tym samym czasie katedrę
historii starożytnej na uniwersytecie w Poznaniu. W Krakowie idea
utworzenia takiej katedry ostatecznie dojrzała dopiero 2 czerwca 1922
roku, kiedy powołano na nią Ludwika Piotrowicza. W listopadzie tego
roku wraz z rozpoczęciem wykładów Profesor objął również kierownictwo powołanego do życia odrębnego seminarium. Zainteresowania badawcze Profesora była bardzo szerokie i obejmowały przede wszystkim
dzieje starożytnego Wschodu, hellenistycznego Egiptu i Rzymu czasów
schyłku Republiki. Znajdują się w nim studia z zakresu historii, filologii,
archeologii, papirologii, numizmatyki, przekłady dzieł antycznych i prace
kartograficzne.
W okresie przedwojennym Jego asystentami byli kolejno Alojzy
Gembala, Stanisław Bąkowski i Józef Wolski. Pierwsza siedziba Katedry
Ludwik Piotrowicz, Badania nad historią starożytną w Polsce, „Kwartalnik Historyczny”, 1937, 51, s. 205-226; Józef Wolski, Historia starożytna w Uniwersytecie Jagiellońskim, w: red. Sylwiusz Mikucki, Studia z dziejów Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1967,
s. 51-57; Józef Garbacik, Rozwój mediewistyki w Uniwersytecie Jagiellońskim, w: red.
Sylwiusz Mikucki, Studia z dziejów Wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ, „Zeszyty
Naukowe UJ” 1967, 139, s. 65-66; Maria Józefowicz, 50-lecie katedry historii starożytnej Uniwersytetu Jagiellońskiego (2.VI.1922-2.VI.1972), „Meander” 1973, 28, 11-12,
s. 475-484.
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i Seminarium Historii Starożytnej znajdowała się przy ul. Jagiellońskiej
20. Później Katedra znalazła miejsce do odbywania zajęć oraz gromadzenia zbiorów w pomieszczeniach Pałacu pod Baranami. Jej działalność
został przerwana w roku 1939 po wkroczeniu Niemców i wywiezieniu
Ludwika Piotrowicza i Józefa Wolskiego do obozu koncentracyjnego.
Po powrocie z obozu Ludwik Piotrowicz poświęcił się całkowicie pracy
charytatywnej, natomiast Józef Wolski włączył się do tajnego nauczania.
Po zakończeniu okupacji niemieckiej i wznowieniu działalności uniwersytetu staraniem Ludwika Piotrowicza seminarium podjęło pracę
w roku 1945 w nowych pomieszczeniach. Przez ponad sześćdziesiąt lat
jego siedziba znajdowała się w willi należącej przed wojną do rektora
uniwersytetu Władysława Natansona a znajdującej się przy ul. Pieradzkiego 3 (później przemianowaną na ul. Świerczewskiego i w końcu na
ul. Studencką). W trudnych latach powojennych mimo ataków na jego
osobę spowodowanych jego działalnością w czasie okupacji i postawą wobec nowych władz Profesor Piotrowicz utrzymał swoją katedrę. Mimo
osłabienia jego aktywności naukowej pozostał znakomitym wykładowcą
i nauczycielem. Zmieniało się grono jego uczniów i współpracowników.
Po uzyskaniu habilitacji w 1946 roku Józef Wolski objął stanowisko profesora na Uniwersytecie Łódzkim a później na Uniwersytecie Wrocławskim. W Krakowie wokół Ludwika Piotrowicza rosła grupa jego uczniów
i asystentów, w której znaleźli się późniejsi znani starożytnicy: Stanisław
Bałuk, Alojzy Gembala, Jerzy Jaros, Tadeusz Zawadzki, Aleksander
Krawczuk, Stefan Skowronek, Jerzy Linderski i Andrzej Kunisz.
Po śmierci Ludwika Piotrowicza w dniu 23 sierpnia 1957 roku opuszczone miejsce zajął jego uczeń Józef Wolski. Aż do przejścia na emeryturę
w roku 1980 kierował on najpierw Katedrą, a od 1970 roku Zakładem
Historii Starożytnej w ramach Instytutu Historii. Profesor specjalizował
się w dziejach starożytnego Bliskiego Wschodu i był uznanym międzynarodowym autorytetem w zakresie historii państwa partyjskiego i monarchii Seleukidów. Pod Jego opieką doktorat i habilitację uzyskali Aleksander Krawczuk, Jerzy Linderski, Andrzej Kunisz. Do grona uczniów
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i współpracowników należeli później: Maria Dzielska, Edward Dąbrowa,
Maciej Salamon, Mieczysław Rokosz, Zdzisław Kapera, Lesław Morawiecki. Po odejściu Józefa Wolskiego na emeryturę od roku 1980 pracami Zakładu kierował Aleksander Krawczuk aż do objęcia funkcji Ministra Kultury w roku 1986. W początkach swej kariery kontynuował on
zainteresowania Ludwika Piotrowicza nad dziejami republiki rzymskiej
w I wieku p.n.e. Później zdobył uznanie, jako znakomity popularyzator
wiedzy o kulturze antycznej i autor ponad czterdziestu książek. Po nim
kierownictwo Zakładu Historii Starożytnej objął Edward Dąbrowa,
a w jego składzie pozostali Aleksander Krawczuk (do przejścia na emeryturę w roku 1992) oraz Krzysztof Hipp (do 1989 roku). W tym samym
czasie wyodrębnił się Zakład Historii Bizancjum.
W chwili obecnej Zakład Historii Starożytnej tworzą cztery osoby.
Jego kierownik Edward Dąbrowa, specjalizuje się w dziejach Azji Mniejszej i Bliskiego Wschodu w okresie hellenistycznym i rzymskim. Jest
uznanym międzynarodowym autorytetem w zakresie dziejów państwa
partyjskiego, monarchii Seleukidów oraz dziejów Judei. Sławomir Sprawski (od 1988 roku) prowadzi badania nad dziejami Grecji (zwłaszcza Tessalii i Macedonii) w epoce archaicznej i klasycznej. Tomasz Grabowski
(od 2002 roku) specjalizuje się w badaniach nad Egiptem pod rządami
Ptolemeuszy i jego relacjami ze światem ościennym. Maciej Piegdoń (od
2008 roku) prowadzi badania nad dziejami regionalnymi Italii pod panowaniem rzymskim oraz dziejami politycznymi Rzymu w okresie schyłku
Republiki. Pracownikami Zakładu byli też przedwcześnie zmarły Stanisław Kalita (1991-2000) prowadzący badania nad Grekami w Baktrii oraz
Tomasz Bielecki (2000-2002) zajmujący się dziejami Izraela. W chwili
obecnej z Zakładem związanych jest pięciu doktorantów.
Zakładem Historii Bizancjum od chwili jego powstania kieruje Maciej Salamon zajmujący się dziejami Bizancjum i jego relacjami ze światem słowiańskim oraz numizmatyką bizantyjską. Do chwili przejścia na
emeryturę (w 2013 roku) pracownikiem zakładu była Maria Dzielska
(primo voto Józefowicz) zajmująca się przede wszystkim intelektualistami
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greckimi u schyłku antyku. Rozgłos przyniosła jej tłumaczona na wiele
języków książka Hypatia z Aleksandrii. Od roku 1989 pracownikiem
Zakładu jest Stanisław Turlej prowadzący badania nad dziejami późnego cesarstwa rzymskiego i wczesnego cesarstwa bizantyjskiego zwłaszcza
w kontekście historiografii epoki i geografii historycznej. Od roku 1999
pracownikiem Zakładu jest Michał Stachura, w którego centrum zainteresowań są źródła normatywne, prawna pozycja mniejszości religijnych
u schyłku antyku a także problematyka gier historycznych. W roku 2015
do grona pracowników dołączył Adam Izdebski zajmujący się przede
wszystkim historią środowiskową późnej starożytności i Bizancjum.
Z Zakładem jest związanych obecnie pięciu doktorantów.
Istotnym elementem pracy pracowników obu Zakładów jest działalność edytorska. Najważniejszym przedsięwzięciem jest czasopismo Electrum. Journal of Ancient History ukazujące się od roku 1997 pod redakcją
Edwarda Dąbrowy. Początkowo była to seria monograficznych zeszytów,
ale w 2012 roku została przekształcona w czasopismo i ukazuje się jako
rocznik. We współpracy z Towarzystwem Naukowym Historia Jagellonica ukazują się dwie serie wydawnicze, na które składają się monografie
przygotowane przez pracowników UJ i innych ośrodków akademickich.
Od roku 1997 pod redakcją Sławomira Sprawskiego i Tomasza Grabowskiego ukazuje się seria Mediterraneum. Studia z dziejów świata starożytnego, na którą składa się dziesięć tomów. Inną serią redagowaną przez Sławomira Sprawskiego jest Notos. Scripta Antiqua et Byzantina, w której
ukazało się do tej pory dziesięć rozpraw. Pod redakcją Macieja Salamona
od roku 1991 jest wydawana anglojęzyczna seria wydawnicza Byzantina
et Slavica Cracoviensia, w której ukazało się osiem tomów zbiorowych
i monograficznych.
Siedzibą obu zakładów i posiadanej przez nie biblioteki aż do 2011
roku pozostawały pomieszczenia przy ul. Studenckiej 3. Konieczność
opuszczenia tych pomieszczeń spowodowała przeprowadzkę do oficyny
Pałacu Pusłowskich przy ul. Westerplatte 10, a następnie w roku 2013 do
siedziby Instytutu Historii w Collegium Witkowskiego przy ul. Gołębiej
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13. Do tych pomieszczeń trafiła też biblioteka Katedry gromadzona od
czasów Ludwika Piotrowicza i wzbogacona przekazanymi w darze jego
prywatnymi zbiorami. Kolekcja systematycznie uzupełniana w miarę
skromnych możliwości liczy obecnie ponad dziesięć tysięcy woluminów
i służy nadal pracownikom, doktorantom i studentom, jako bardzo przydatny księgozbiór podręczny.
Pod opieką pracowników naukowych od lat działa Sekcja Historii Starożytnej Koła Naukowego Historyków Studentów UJ. Od roku 2009 jest
ona organizatorem corocznych Krakowskich Spotkań Starożytniczych.

Dydaktyka historii starożytnej
Obecny model kształcenia powstał wraz z wprowadzeniem na Wydziale Historycznym UJ na kierunku historia studiów dwustopniowych,
który uległ w ostatnich latach niewielkim korektom. W ramach studiów
licencjackich studenci obowiązkowo uczestniczą w zajęciach zorganizowanych w ramach kursów z zakresu głównych epok historycznych i nauk
pomocniczych historii oraz wybierają sobie jedną z trzech specjalizacji
i specjalności (nauczycielska, archiwistyczna, antropologia historyczna).
W ramach kursu historii starożytnej student jest zobowiązany zaliczyć jedno konwersatorium w wymiarze 60 godzin, jeden wybrany wykład z historii starożytnej (w wymiarze 30 godzin) oraz wykład z archeologii ziem polskich (30 godzin). Konwersatorium pomyślane jest jako
wprowadzenie do podokresów epoki i cały cykl dzieli się na trymestry
poświęcone kolejno dziejom Bliskiego Wschodu, dziejom Grecji i dziejom rzymskim. Prócz czytania i komentowania źródeł oraz wybranej literatury przedmiotu studenci zobowiązani są zaliczyć kolokwia z dziejów Bliskiego Wschodu oraz geografii historycznej świata starożytnego.
Uzupełnieniem tych zajęć jest samodzielna praca z podręcznikami, która
przygotowuje do zdania egzaminu pisemnego w formie testu z zakresu
dziejów Grecji i Rzymu. Każdy student wybiera sobie też z oferty jeden
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wykład koncentrujący się na dziejach Grecji lub Rzymu. Dla przykładu
w roku akademickim 2015/16 na oferta obejmowała wykłady: Świat grecki w epoce archaicznej i klasycznej – prowadzący Sławomir Sprawski; Cesarstwo Rzymskie od Augusta do Marka Aureliusza – prowadzący Edward
Dąbrowa; Późne Cesarstwo Rzymskie – prowadzący Michał Stachura.
Materiał omawiany w trakcie wykładu uzupełniony o lektury jest zaliczany w formie egzaminu ustnego. Integralną częścią kursu jest także
zakończony egzaminem wykład z historii starożytnej ziem polskich prowadzony przez pracowników Instytutu Archeologii. W sumie kurs obejmuje
120 godzin i daje możliwość zdobycia 15 punktów ETCS.
W ramach studiów licencjackich każdy student jest zobowiązany również do zaliczenia 120 godzin seminarium licencjackiego. Każdego roku
staramy się otwierać jedno seminarium z zakresu historii starożytnej i jedno z dziejów Bizancjum.
Uzupełnieniem kursów i seminariów jest lektorat języka łacińskiego
w wymiarze 120 godzin. Dla chętnych istnieje możliwość kontynuacji nauki w ramach translatorium z języka łacińskiego dla studentów III roku
w wymiarze 30 godzin. Lektoraty i translatora są prowadzone przez pracowników Jagiellońskiego Centrum Językowego.
Program studiów magisterskich zawiera cztery zasadnicze elementy.
Pierwszy z nich to obowiązkowe dla wszystkich lektoraty oraz kursy z zakresu statystyki, demografii oraz metodologii badań historycznych i historii historiografii. Drugi element to zajęcia w ramach jednej wybranej
specjalizacji lub specjalności (nauczycielska, archiwistyczna, edytorstwo
źródeł, antropologia historyczna). Trzecim elementem są powiązane
merytoryczne cykle zajęć nazywane blokami historycznymi. Wreszcie na
czwarty element składają się zajęcia związane ze specjalizacją w ramach
jednej z epok historycznych.
Historia starożytna pojawia się przede wszystkim w czwartym wspomnianym wyżej elemencie studiów. Tworzą go seminarium magisterskie
w wymiarze 120 godzin oraz tak zwany wykład epokowy. Wykład ten
obejmuje historię Grecji i Rzymu (po 60 godzin zajęć na każdy okres),
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kończący się egzaminem. Celem wykładu jest przedstawienie syntetycznego obrazu całości dziejów antyku ze zwróceniem uwagi na toczącą się
dyskusję naukową i na wyniki własnych badań wykładowców. Uzupełnieniem tego cyklu są semestralne zajęcia ze źródłoznawstwa prowadzone
odrębnie dla każdej epoki historycznej.
Historia starożytna pojawia się też w ofercie jednego z jedenastu tak
zwanych bloków historycznych składających się z czterech 30 godzinnych
zajęć prowadzonych w formie wykładu lub konwersatoriów. Program
tych bloków zmienia się każdego roku. Przykładowo w roku akademickim
2015/16 historia starożytna pojawiła się w programach czterech bloków:
Blok 1. Cywilizacja śródziemnomorska w starożytności i średnio
wieczu
Michał Stachura, Wojna w świecie śródziemnomorskim
w starożytności i średniowieczu
Maciej Piegdoń, Asymilacja i akulturacja mieszkańców
północnej Italii w dobie Republiki Rzymskiej
Adam Izdebski, Religie monoteistyczne Bliskiego Wschodu
w późnej starożytności i średniowieczu
Blok 2. Wzorce osobowe czyli kreowanie wizerunku w wiekach
średnich
Maciej Salamon, Wybitne postacie starożytności i ich miejsce
w pamięci średniowiecznej
Blok 6. Historia wojskowości (tutor: Michał Baczkowski)
Edward Dąbrowa, Dzieje wojskowości doby antyku
Blok 7. Człowiek i wojna na przestrzeni dziejów
Michał Stachura, Studia nad wojną w świetle nowych metod
badawczych
Michał Stachura, Historia kontrfaktualna i symulacja konfliktów
Maciej Piegdoń, Zrytualizowana wojna – religia a imperialna mentalność w republikańskim Rzymie i Italii
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Zajęcia w ramach bloków pozwalają pracownikom prowadzić zajęcia pod kątem ich aktualnych zainteresowań badawczych. Takie zajęcia
przyciągają także studentów, którzy nie piszą magisterium z historii starożytnej. Zajęcia te nie są jednak pozbawione wad. W praktyce trudno
jest utrzymać spójność merytoryczną zajęć w ramach bloku i trafić w zainteresowania studentów. Ponieważ student musi zaliczyć dwa bloki, z konieczności na zajęcia trafiają też osoby przejawiające niewielkie zainteresowanie poruszaną problematyką.
Utrzymanie bogatej oferty zajęć z historii starożytnej jest niewątpliwe możliwe dzięki relatywnie dużej liczbie studentów podejmujących
studia na kierunku historia oraz wprowadzanym do programu zmianom
mającym na celu jak najlepsze wykorzystanie potencjału kadry naukowej.
Elastyczne kształtowanie oferty zajęć jednak bardzo utrudnia utrzymująca się niepewność, co do liczby studentów podejmujących każdego roku
studia, niska dyscyplina studiów i systematycznie zaciskający się gorset
wymogów biurokratycznych takich jak konieczność wczesnego ogłaszania programów, konieczność zapewnienia pensum pracownikom i jednoczesnego utrzymywania minimum liczbowego pozwalającego utrzymać
grupę zajęciową.
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Historia starożytna
na Uniwersytecie Rzeszowskim
Historia starożytna pozostaje istotnym elementem w dydaktyce i badaniach prowadzonych w ostatniej dekadzie na Uniwersytecie Rzeszowskim (UR). Założony w 2006 roku samodzielny Zakład Historii Starożytnej, przekształcony został ze względu na profil badawczy obejmujący
w znacznym stopniu dzieje Azji w Zakład Historii Starożytnej i Orientalistyki. Obecnie Zakład liczy czterech pracowników etatowych; są to Marek Jan Olbrycht, Michał Marciak, Piotr Berdowski oraz Michał Podrazik. Zależnie od potrzeb niektóre zajęcia są prowadzone przez innych naukowców (m.in. Roberta Sebastiana Wójcikowskiego, Beatę Blahaczek).
Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Zakładu czerpią dużo inspiracji z prowadzonych badań naukowych, którym warto
poświęcić kilka słów uwagi. W ostatnich latach pracownicy Zakładu
Historii Starożytnej i Orientalistyki uzyskali kilka grantów naukowych
NCN lub ministerialnych, co daje wyjątkowo wysoką efektywność w skali Uniwersytetu.
Badania Marka Jana Olbrychta dotyczą relacji Grecji i Rzymu z Orientem; dziejów i kultury Iranu i Azji Środkowej; Aleksandra Wielkiego
i epoki hellenistycznej; dziejów sztuki wojennej; numizmatyki epoki
Partów i Seleukidów. Oprócz innych projektów, Marek Jan Olbrycht realizował ostatnio dwa duże granty międzynarodowe: grant ministerialny
Iran w epoce hellenistyczno-partyjskiej i ludy stepowe centralnej Eurazji. Historia polityczna, wzajemne relacje kulturowe i dziedzictwo okresu (20072009), oraz Sztuka wojenna w partyjskim Iranie (2011-2014). Badania
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były prowadzone w Iranie, Turkmenistanie, Uzbekistanie, Turcji, Azerbejdżanie, Armenii, Gruzji i na obszarach nadczarnomorskich (Ukraina/
Rosja). Większość publikacji Marka Jana Olbrychta dostępna jest na
portalu academia.edu (http://rzeszow.academia.edu/MarekJanOlbrycht) (konto jest obecnie obserwowane przez ponad 1100 użytkowników
z całego świata; według statystyk online niektóre prace były używane przez badaczy ponad 2000 razy).
Michał Marciak to młody specjalista w zakresie historii Bliskiego
Wschodu. Uzyskawszy doktorat na Uniwersytecie w Lejdzie (Holandia),
zdobył grant NCN (Preludium 2, 1 miejsce na liście rankingowej HS3;
realizowany na UR) Sofene, Gordiene i Adiabene. Północnomezopotamskie regna minora na skrzyżowaniu kultur Wschodu i Zachodu (20122015). W ramach projektu przeprowadzono unikatowe i kompleksowe
badania historii i kultury trzech starożytnych krajów północnej Mezopotamii – Sofene, Gordiene i Adiabene. Wyniki badań zostały opublikowane w formie cyklu artykułów o zasięgu międzynarodowym. Ponadto
przygotowano rozprawę monograficzną poświęconą trzem starożytnym
królestwom: Sofene, Gordiene i Adiabene (ukaże się w Lejdzie w wyd.
Brill). Na uwagę zasługują badania terenowe topografii słynnego miasta Tigranokerty (obecnie wschodnia Turcja). Michał Marciak wydał
książkę Izates, Helena, and Monobazos of Adiabene. A Study on Literary
Traditions and History, Harrassowitz: Philippika 66, Wiesbaden 2014.
Obecnie Michał Marciak realizuje na UR kolejny projekt NCN: Idumea i Idumejczycy w okresie perskim, hellenistycznym i wczesnorzymskim:
orientalny etnos na skrzyżowaniu kultur semickich.
Piotr Berdowski znajduje sie obecnie w trakcie procedury habilitacyjnej na podstawie monografii Res gestae Neptuni filii. Sextus Pompeius
i rzymskie wojny domowe (Rzeszów 2015). Autor próbował przezwyciężyć optykę źródeł przychylnych Oktawianowi Augustowi, ukazujących
postać Sextusa Pompeiusa w sposób negatywny. Wcześniej Piotr Berdowski zajmował się głównie gospodarką antyczną (dysertacja doktorska
i niektóre artykuły dotyczyły przetworów rybnych) i sztuką kulinarną
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antyku. Obecnie realizuje grant NCN związany z badaniem dziejów Sextusa Pompeiusa.
Michał Podrazik zajmuje się historią świata greckiego i Persji Achemenidów. Był głównym organizatorem studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Interakcje polityczno-kulturowe” (3-4 września 2013,
Rzeszów), w której brało udział ok. 30 badaczy z całej Polski. W 2015
roku ukazała się książka Interakcje polityczno-kulturowe, Rzeszów 2015
pod red. Marcina Podrazika i Roberta Sebastiana Wójcikowskiego zawierająca wybrane referaty wygłoszone podczas konferencji. Obecnie Michał
Podrazik przygotowuje dysertację doktorską pt. Cyrus Młodszy i Hellenowie. Irańsko-greckie relacje polityczno-kulturowe pod koniec V w. przed
Chr. Obrona jest planowana jesienią 2016 roku.
Kilka słów należy poświęcić doktorantom, którzy studiowali lub studiują pod kierunkiem Marka Jana Olbrychta. Robert Sebastian Wójcikowski
prowadził w ramach grantu promotorskiego badania naukowe w Iranie
w 2012 roku. Był stypendystą Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (Londyn) i programu Socrates/Erasmus (Niemcy, Münster). Obok historii
wojskowości i bronioznawstwa jego zainteresowania naukowe obejmują
dzieje Iranu oraz studia ikonografii epoki hellenistycznej. Jego obroniona
w 2013 roku praca doktorska została wydana częściowo jako monografia
Kawaleria perska w okresie wczesnosasanidzkim. Aspekty społeczne i militarne, T. I Konnica w Iranie przed Sasanidami. Kampanie sasanidzkie,
Oświęcim 2014 (tom II w druku). W maju 2016 roku doktorat w Instytucie Archeologii uzyskała doktorantka Paulina Kucharska-Budzik, autorka pracy Atrybuty władzy królewskiej w wizerunkach Aleksandra Wielkiego. Studium ikonograficzno-archeologiczne. W przygotowaniu znajduje
się praca doktorska Przemysława Maryniaka pt. Ideologia monarchiczna
Sasanidów w Iranie w III wieku po Chr. (obrona planowana w 2016 roku).
ZHSiO prowadzi ożywioną wymianę dydaktyczną w ramach programu Erasmus. W ramach tej wymiany bawili na UR m.in. Peter Funke
(Münster) i Johannes Engels (Köln) z Niemiec. Z kolei Michał Podrazik i Michał Marciak przebywali m.in. w Münster i Udine (Włochy), zaś
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Piotr Berdowski w Oradea w Rumunii. Kilku doktorantów przebywało
na stypendiach Erasmusa w Münster i innych ośrodkach. Poza programem Erasmus, Marek Jan Olbrycht prowadził wykłady gościnne m.in.
na Uniwersytecie Teherańskim, Uniwersytecie Azad oraz Uniwersytecie
Tarbiat Modares w Teheranie, związane z dydaktyką historii przedislamskiej w Iranie. Z jego inicjatywy Uniwersytet Rzeszowski zawarł umowę
z Irańską Organizacją Dziedzictwa Kulturowego, umożliwiającą badania,
wymianę naukową i rozwój dydaktyki.
Ważna inicjatywą było założenie przez Marka Jana Olbrychta w 2010
roku nowego czasopisma naukowego Anabasis. Studia Classica et Orientalia. Współredaktorzy Anabasis to Jeffrey D. Lerner (Wake Forest University, USA) oraz Sabine Müller (Universität Marburg, Niemcy). Publikują w nim znakomici specjaliści z Polski, Niemiec, USA, Iranu, Francji,
Rosji, Uzbekistanu, Ukrainy, Belgii, Francji, Chin i innych krajów. Dzięki staraniom i ścisłej współpracy naukowej Marka Jana Olbrychta z renomowanymi ośrodkami badawczymi, w skład Rady Redakcyjnej Anabasis
weszli czołowi specjaliści z zakresu historii starożytnej, orientalistyki i archeologii z kilku krajów: Daryoush Akbarzadeh (Teheran, Iran); Agustí
Alemany (Autonomous University of Barcelona, Hiszpania); Touraj Daryaee (University of California, Irvine, USA); Jangar Ilyasov (Academy of
Sciences, Uzbekistan); Erich Kettenhofen (University of Trier, Niemcy);
Ryszard Kulesza (Uniwersytet Warszawski, Polska); Edward Lipiński
(University of Leuven, Belgia); Valentina Mordvintseva (Institute of Archaeology, Crimea); Valery P. Nikonorov (Russian Academy of Sciences,
Sankt-Petersburg, Rosja); Tomasz Polański (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska); Eduard V. Rtveladze (Academy of Sciences, Uzbekistan); Martin Schottky (Niemcy); Rahim Shayegan (University of California, Los Angeles, USA). Anabasis obejmuje swoim zakresem dzieje i kulturę wschodniej części świata śródziemnomorskiego, Azji
Zachodniej i Centralnej do okresu wczesnoislamskiego. Publikowane są
artykuły wyłącznie po angielsku lub w innych językach kongresowych
(niemiecki, włoski, francuski, hiszpański). Anabasis notowana jest
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w ERIH Plus i na liście ministerialnej (obecnie 11 punktów). Ukazały się
tomy 1-6 Anabasis, w przygotowaniu znajduje się tom 7/20161.
Przedmioty wykładane na UR na kierunku Historia (na I stopniu studiów) to oczywiście historia starożytna z wykładem (30 godzin) i konwersatorium (60 godzin), do tego dochodzą proseminaria i seminaria licencjackie (w systemie 5 godzin na jednego studenta). Na studiach II stopnia
jest Warsztat naukowy historyka starożytności (30 godzin, przedmiot
oferowany nieregularnie) i niekiedy pojawia się wykład monograficzny
dotyczący historii starożytnej. Prowadzone są też seminaria magisterskie.
Na studiach II stopnia jest oferowana specjalność o nazwie Historia wojskowości, w ramach której krótki czas figurował przedmiot Wojskowość
antyczna, szybko jednak połączony z wojskowością średniowieczną, prowadzoną przez inny zakład. Na studiach III stopnia prowadzone są seminaria doktoranckie dla osób piszących dysertacje doktorskie z zakresu
historii antycznej lub orientalnej. W wykładach dla doktorantów historia
starożytna pojawia się rzadko. Historia antyku i Orientu była tematem
wykładów wydziałowych Marka Jana Olbrychta. Były to: Cywilizacje Azji
i Europy – konflikt i koegzystencja (od wojen perskich po epokę islamską);
Iran i świat śródziemnomorski. Azja Zachodnia od Aleksandra po Chomeiniego. Wygłosił on też wiele wykładów otwartych na UR adresowanych
do studentów, naukowców i innych osób zainteresowanych, m.in. na temat Stosunek do prawdy w historii kultury i polityce od Sokratesa i Platona
do Szkoły Frankfurckiej oraz Islam i Europa – konflikt czy koegzystencja?.
Przedmioty dotyczące historii i kultury antycznej są umieszczane
w programach kierunków powstających w Instytucie Historii obok kierunku historia. Chodzi tu o kulturoznawstwo (od 2007 roku) oraz turystykę historyczną (od 2015 roku). Na kulturoznawstwie (studia I stopnia) prowadzona jest regularnie Historia kultury starożytnej, a także
przedmioty Religie antyczne oraz Islam i cywilizacja muzułmańska. NieZob. strony internetowe: https://sites.google.com/site/saenaanabasis/home; http://
www.facebook.com/anabasis.edu.
1

101

Marek Jan Olbrycht

stety przedmioty dotyczące antyku, islamu i dziejów Orientu nie są oferowane na II stopniu kulturoznawstwa. Na kierunku turystyka historyczna
przedmioty „antyczne” są bardzo ograniczone: jest to Cywilizacja i kultura antyku (15 godzin wykładu plus 30 godzin konwersatorium). Ponadto
Historia starożytna jest wykładana na kierunku archeologia w Instytucie
Archeologii UR.
Należy odnotować znaczny spadek liczby studentów na kierunku
historia na UR. Popularność historii jako kierunku zmalała i w roku
2015 studenci historii stanowili 1/3 studentów nowoprzyjętych w Instytucie Historii UR. Kilka lat temu liczba studentów wynosiła jeszcze
ok. 120 osób na I roku (taki był limit przyjęć). Ostatnio jednak liczba
studentów przyjętych na kierunek historia nie przekraczała połowy dawnego limitu. Należy tu wskazać na kryzys demograficzny oraz znaczną
emigrację z terenów województwa podkarpackiego i ziem sąsiednich jako
główną przyczynę spadku liczby studentów. Jednocześnie fatalne reformy edukacyjne doprowadziły do degradacji znaczenia historii w liceach,
co oczywiście odbiło się na preferencjach maturzystów i kandydatów na
studia. W 2014 roku historię jako przedmiot maturalny wybrało mniej
niż 3 procent maturzystów (mniej niż chociażby fizykę z astronomią czy
wiedzę o społeczeństwie). Sytuacja w liceach odbija się na liczbie i na dość
słabym przygotowaniu studentów. Poza tym tzw. system boloński powoduje bardzo negatywne skutki w dydaktyce, gdyż rozbija ciągłość nauczania i uniemożliwia pogłębienie studiów historycznych.
Zakład Historii Starożytnej i Orientalistyki UR stanowi silny ośrodek
badań starożytniczych i orientalistycznych w Polsce i należy do najlepszych zakładów naukowych w skali Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wyniki badań publikowane są w renomowanych czasopismach międzynarodowych (m.in. Klio, Iranica Antiqua, Ancient Society, Parthica, Gnomon,
Iraq). Wizytówką Zakładu jest międzynarodowe czasopismo Anabasis.
Studia Classica et Orientalia. Wysoki poziom badań naukowych znajduje
odzwierciedlenie w poziomie i atrakcyjności zajęć dydaktycznych z zakresu historii starożytnej i orientalnej.
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Historia starożytna
na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie
Wraz z powstaniem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1 września 1999 roku) rozpoczął się proces profesjonalizacji dydaktyki i badań naukowych w duchu akademickim, mającym ambicje dorównania do standardów przyjętych na tradycyjnych uniwersytetach. Pozostawało to w bezpośrednim związku ze staraniami władz Uniwersytetu
o wzbogacenie placówki o nowe kadry, a także o umiejętnie prowadzoną
politykę migracji specjalistów w obrębie nowo powstałej uczelni. Trzeba
bowiem podkreślić, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski powstał na bazie trzech ośrodków reprezentujących szkolnictwo wyższe w Olsztynie:
Akademii Rolniczo-Technicznej1, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz
Warmińskiego Instytutu Teologicznego2.
W przedłożonym tekście skupiono się wyłącznie na historii starożytnej jako przedmiocie dydaktyki i badań naukowych realizowanych w ramach działalności Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych.
Pominięto przy tym wszelkie nawiązania do historii starożytnej zarówno w badaniach naukowych, jak też w dydaktyce występujące w toku
realizacji zagadnień leżących w innych obszarach wiedzy – przykładowo
1
31 maja 1950 roku powstała w Olsztynie pierwsza wyższa uczelnia – Wyższa Szkoła
Rolnicza, przemianowana następnie w roku 1972 na Akademię Rolniczo-Techniczną.
2
Powołany do życia 23 kwietnia 1980 roku.
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naukach prawnych, filozofii, teologii, czy szeroko pojętego religioznawstwa. Równocześnie należy jednak zaznaczyć, że pracujący na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim badacze zajmujący się antykiem, czy nawiązujący w swoich badaniach do tej problematyki, zacieśniają współpracę
pomiędzy sobą, znajdując fora wymiany myśli w postaci spotkań seminaryjnych, czy wspólnych publikacji3.
Historia starożytna realizowana w ramach działalności Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych jest kontynuacją i profesjonalizacją procesu, który rozpoczął się w okresie Wyższej Szkoły Nauczycielskiej powołanej do życia 19 czerwca 1969 roku, na bazie której powstała
później, w roku 1974, Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Gdy pracownicy
samodzielni pozostawali w widocznej mniejszości, koniecznym stało się
nauczanie przedmiotu historia starożytna przez pracowników niesamodzielnych, niejednokrotnie posiadających kwalifikacje ograniczające się
do posiadania magisterium z historii starożytnej. Na tym polu szczególnie pozytywnie zaznaczył się Andrzej Szmyt, obecny dziekan Wydziału
Humanistycznego UWM, który dzięki łatwości językowej mógł bez problemu korzystać z materiałów zagranicznych. Dzięki temu zajęcia z historii starożytnej były ciekawe i obfitowały w treści związane z najnowszymi
wówczas kierunkami badań nad historią starożytną. Później, pomimo naukowego związania się z epoką znacznie odleglejszą, pozostał entuzjastą
starożytności.
W okresie Wyższej Szkoły Pedagogicznej seminaria magisterskie prowadził od roku akademickiego 1973/1974 Tadeusz Maria Gelewski, absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (1961), na którym również się doktoryzował (1967)4. Tadeusz Maria Gelewski de facto
Przykładem może być tutaj praca zbiorowa: red. Miron Wolny, Propaganda władzy
w świecie rzymskim, Olsztyn: Pracownia Wydawnicza ElSet 2012.
4
J. P. Śliwiński, Zakład Historii Starożytnej i Średniowiecznej, w: red. Andrzej Kopiczko, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1969-1988-2013). Dzieje – profil badawczy – absolwenci, Olsztyn:
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych 2013, s. 29.
3
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starożytnikiem nie był5 – jego głównym obszarem badań pozostawały
bowiem wojny morskie w XX wieku6. W środowisku olsztyńskim lansowany był jednak na polihistora w duchu Arnolda Toynbee’ego, a hobbystyczne zainteresowania antykiem, umiejętności popularyzatorskie, czy
pokaźna kolekcja przeźroczy z fotografiami eksponatów z British Museum zjednywały mu spore grono entuzjastów wśród studentów, dla których późniejszy Profesor7 stawał się synonimem otwarcia symbolicznego
okna na świat zachodni8. W Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych zatrudniani byli również okresowo starożytnicy dojeżdżający
z innych ośrodków, wymienić tutaj należy przede wszystkim Juliusza Jundziłła9 oraz Józefa Zająca10. Pracownicy ci stanowili niezbędną siłę wspomagającą, jednakże pracowali jedynie na pół etatu i niestety z ośrodkiem
olsztyńskim nie związali się trwale.
Pewnego rodzaju przełom nastąpił w roku 1990, kiedy na WSP zatrudniony został Ryszard Sajkowski – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uczeń legendarnej Marii Jaczynowskiej, który
jako młody obiecujący pracownik naukowy swoją postawą i licznymi
głosami zabieranymi w dyskusjach publicznych rozpoczął wskazywanie
Autorowi niniejszej publikacji znany jest jeden, notabene ogólnikowy, artykuł traktujący o jeńcach wojennych w starożytności, zob. Tadeusz Maria Gelewski, Sytuacja jeńców wojennych w starożytności, w: red. Józef Śliwiński, Od starożytności do współczesności. Studia historyczne. Wydanie jubileuszowe z okazji 75. rocznicy urodzin i 55-lecia
pracy zawodowej, w tym 30-lecia pracy naukowej Profesora Tadeusza M. Gelewskiego,
Olsztyn: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 1997, s. 33-50.
6
Rozprawa doktorska pt. Kontrabanda wojenna w prawie po 1939 roku (1967). Inne
publikacje zob. Anna Pytasz (Kołodziejczyk), Spis ważniejszych publikacji Profesora
Tadeusza M. Gelewskiego, w: red. Józef Śliwiński, op.cit., s. 19-23.
7
Habilitacja – 1977 (w zakresie historii najnowszej), profesura – 1991.
8
Cezary Nałęcz, Profesor zw. dr hab. Tadeusz Maria Gelewski (1922-2002) – uwagi biograficzne i „garść” wspomnień ucznia o Mistrzu, „Echa Przeszłości” 2002, 3,
s. 299-311.
9
Lata 1988-1991. Na podstawie danych udostępnionych przez Dyrekcję Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych.
10
Lata 1992-1994. Na podstawie danych udostępnionych przez Dyrekcję Instytutu
Historii i Stosunków Międzynarodowych.
5
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na czym polega i winno polegać profesjonalne realizowanie badań naukowych oraz dydaktyki w dziedzinie historii starożytnej. Drugim ważnym
przełomem było przybycie do Olsztyna w roku 1997 Sergiusza Sharypkina11, historyka starożytności i filologa, którego głównym spektrum badań pozostawały dzieje świata minojsko-mykeńskiego. Wywodzący się ze
Lwowa i nawiązujący w swoich badaniach do najlepszych tradycji szkoły
lwowskiej Profesor rozpoczął intensywne starania o uczynienie historii
starożytnej w Olsztynie dyscypliną profesjonalną, a także, co wydaje się
jeszcze ważniejsze, przywiózł wraz ze sobą szerokie kontakty w sferze międzynarodowej. Dzięki inicjatywie Profesora nawiązane zostały kontakty
z Uniwersytetem Schillera w Jenie – Volkerem Riedlem oraz Walterem
Amelingiem – znawcą dziejów starożytnej Kartaginy, który w okresie
późniejszym przyjął w swoim ośrodku naukowym początkującego doktoranta Mirona Wolnego (2004), absolwenta Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu (2001)12, co miało istotny wpływ na ostateczne
ukształtowanie konceptu jego dysertacji doktorskiej, obronionej w 2005
roku na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku. W czerwcu roku 1997 za sprawą inicjatywy Sergiusza
Sharypkina zorganizowany został dla Ryszarda Sajkowskiego staż naukowy w Atenach (w ramach: Stypendium State Scholarships Foundation
Training in Greek Language, History and Art in the Summer Programme of Greek Studies in Athens University), a także szereg innych udogodnień mających wspomóc rozwój prowadzonych przez niego badań
naukowych. Jednocześnie Profesor podjął starania o zainicjowanie specjalistycznego czasopisma naukowego Do-so-mo. Fascicula Mycenologica
Polona, które stało się forum wymiany myśli (głównie na temat świata
minojsko-mykeńskiego, chociaż w późniejszym okresie dodano również
fascykuł klasyczny o profilu bardziej ogólnym) o zasięgu światowym.
Izabela Lewandowska, Dzieje Instytutu w zestawieniach i tabelach, w: red. Andrzej
Kopiczko, op.cit., s. 196.
12
Miron Wolny w latach 2001-2005 doktorant, a od roku 2005 adiunkt w Instytucie
Historii i Stosunków Międzynarodowych.
11
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Zasług Sergiusza Sharypkina dla olsztyńskiej nauki o starożytności nie
sposób zamknąć w jednym akapicie. Z perspektywy czasu można śmiało
stwierdzić, że jako wybitny poliglota Profesor zajmuje poczesne miejsce
w budowaniu nie tylko historii starożytnej w Olsztynie, lecz także pozycji
Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych13.
Wtedy to kurs dydaktyczny opierał się na dość sztucznym podziale
na historię starożytną powszechną oraz historię starożytną ziem polskich,
jako przedmiotów nauczania, co podyktowane było zapewne niegdyś
względami ideologicznymi. O ile pierwsza nazwa przedmiotu nie budzi
i dzisiaj zaskoczenia – vide tytuły podręczników akademickich14, o tyle
druga wydawała się od samego początku pomysłem delikatnie mówiąc
nietrafionym. Ponieważ podział ten w dydaktyce utrzymywał się jeszcze
w pierwszych latach istnienia Uniwersytetu, miało to wpływ na obsadę
kadrową. Obecnie istnieją przedmioty główne historia starożytna i archeologia, co wydaje się najbardziej właściwym podziałem. Właśnie z uwagi
na kwestie archeologiczne koniecznym stało się bowiem zatrudnienie
odpowiedniego pracownika naukowego, który potrafiłby bagaż praktycznych doświadczeń ze swojej dziedziny wiedzy przekazać młodzieży
akademickiej w procesie dydaktyki15. Z powyższych powodów w roku
2000 w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych zatrudniony został Mirosław Janusz Hoffmann – absolwent Uniwersytetu MikoW ostatnich latach XX wieku i pierwszych latach nowego millenium mocno zaznaczyła się działalność Profesora Sharypkina, który dążył do zacieśnienia współpracy pomiędzy pracownikami naukowymi skupionymi w Zakładzie Historii Starożytnej i Kultury Antycznej. W latach 2001-2002 Zakład ten tworzyło pięć osób: Sergiusz Sharypkin (kierownik), adiunkci: Ryszard Sajkowski, Mirosław Janusz Hoffmann, Grzegorz
Kotłowski oraz doktorant Miron Wolny. Okres ten z perspektywy czasu uznać należy
za jeden z najbardziej owocnych zarówno z punktu widzenia nauki, jak i dydaktyki.
14
Józef Wolski, Historia powszechna – Starożytność: Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1996; Adam Ziółkowski, Historia powszechna – Starożytność: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
15
W latach 1996-1999 zajęcia z Archeologii prowadziła Joanna Piątkowska, wg Izabela Lewandowska, Dzieje Instytutu w zestawieniach i tabelach (koła naukowe, bibliografia), w: red. Andrzej Kopiczko, op.cit., s. 196.
13
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łaja Kopernika w Toruniu, już wówczas kierownik Działu Archeologii
w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Mirosław Janusz Hoffmann
podczas pracy na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim objawił swoje
liczne talenty, zwłaszcza talent pedagogiczny. Ceniony uczony i wychowawca młodzieży zapoczątkował tradycję wyjazdów studenckich na wykopaliska, gdzie studiujący znajdowali możliwość naocznego zapoznania
się ze specyfiką i praktyką pracy archeologa. Jednocześnie zapoczątkował
odbywający się do dzisiaj cykl wykładów zatytułowany Warsztaty Bałtyjskie, będący stałym forum wymiany myśli naukowej i kuluarowej, a także forpocztą upowszechniania wiedzy o starożytności w społeczeństwie
Olsztyna16.
Przejście Sergiusza Sharypkina do Filii Akademii Świętokrzyskiej
w Piotrkowie Trybunalskim w 2002 roku wiązało się zapewne z jego subiektywnym poczuciem misji wspomożenia swoją osobą kolejnego tworzącego się ośrodka naukowego. Jednakże fakt ten z punktu widzenia starożytności na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim nie był korzystny.
Jego następca, Mieczysław Mejor, pracownik Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie, wybitny literaturoznawca17 i niekwestionowany autorytet w zakresie badań nad twórczością Sebastiana Fabiana Klonowica18,
dojeżdżał na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski na wykłady i seminaria. 30 września 2004 roku zakończył jednak pracę w Instytucie Historii
i Stosunków Międzynarodowych i już nie zawitał do olsztyńskiego ośrodka. Od roku 2005 seminaria magisterskie, później również licencjackie
Formuła spotkań pozostaje jednak mimo wszystko bardzo szeroka i niejednokrotnie
wykracza poza kwestie „bałtyjskie”, przykładem wykład Mirona Wolnego zatytułowany Scytyjskie ślady w północno-wschodniej Polsce (wygłoszony dnia 22 października
2015 roku), podczas którego dokonano wielorakiej analizy porównawczej wybranych
fragmentów Herodota.
17
Między innymi autor pracy: Antyczne tradycje średniowiecznej praktyki pisarskiej.
Subskrypcje późnoantycznych kodeksów, Warszawa: Instytut Badań Literackich 2000.
18
Mieczysław Mejor, Greckie wiersze Sebastiana Fabiana Klonowica, w: Idem, Florilegium. Studia o literaturze łacińskiej XIII-XVII wieku w Polsce, Warszawa 2015: Sub
Lupa, s. 189-197.
16
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znalazły się w rękach pracowników niesamodzielnych Ryszarda Sajkowskiego i Mirona Wolnego. W zakresie dydaktyki Historii starożytnej
przyjęto natomiast podział, że wykłady będzie prowadził starszy wiekiem
i stażem Ryszard Sajkowski, ćwiczenia zaś „młody” Miron Wolny. Studia
niestacjonarne w zakresie historii w przedmiocie historia starożytna pozostawiono wyłącznie w ręku „miejscowego” Mirona Wolnego.
Jednocześnie zadbano o profesjonalizację procesu dydaktycznego
w sferze nauczania łaciny, rezygnując z lektoratów języka łacińskiego, które w okresie WSP realizowane były przez osoby zatrudnione w Instytucie
Filologii Polskiej i w roku 2001 zatrudniono Grzegorza Kotłowskiego –
absolwenta Uniwersytetu Gdańskiego, który jako filolog klasyczny przy
okazji ćwiczeń gramatycznych był w stanie przekazać studentom niezbędne informacje o kulturze antycznej, ewolucji języka łacińskiego i poprzeć swoje wywody odpowiednimi przykładami, które korespondowały z zagadnieniami przerabianymi na ćwiczeniach z historii starożytnej.
Wkrótce stało się praktyką, że w semestrze letnim studenci przygotowani
uprzednio na laboratorium z Grzegorzem Kotłowskim do tłumaczeń
korzystali z tekstów w języku oryginału na zajęciach z Mironem Wolnym. Proces kształcenia w dziedzinie szeroko pojętej historii starożytnej
i kultury antycznej stawał się zatem coraz bardziej koherentny. Pomimo
faktu, że Grzegorz Kotłowski był pracownikiem dojeżdżającym, to jednak bardzo wiele wysiłku wkładał w proces dydaktyczny. W 2007 roku
zmienił On miejsce zatrudnienia. Fakt ten okazał się dla olsztyńskiego
ośrodka stratą również w sensie naukowym, albowiem część zainteresowań badawczych Kotłowskiego koncentrowała się na problematyce
periplusów Hannona19. Obok zainteresowań badawczych Mirona Wolnego mogło to zwiastować silniejszą pozycję Olsztyna w badaniach nad
Kartaginą. Na miejsce Grzegorza Kotłowskiego na zasadzie transferu
Grzegorz Kotłowski opublikował swoją pracę, która jak należy ufać, jest częścią
większej całości, zob. Idem, Identyfikacja nazw geograficznych w periplusie Hannona, w:
red. Ryszard Sajkowski, Miron Wolny, Grecja-Kartagina-Rzym, Olsztyn: Pracownia
Wydawnicza Elset 2009, s. 27-34.

19

109

Miron Wolny

pomiędzy jednostkami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego do pracy
w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych trafiła Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn, absolwentka filologii klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego (1999), wcześniej zatrudniona na Wydziale Teologii
UWM. Z perspektywy czasu decyzje władz Uniwersytetu, a także ówczesnej dyrekcji Instytutu ocenić należy jak najbardziej pozytywnie, gdyż
Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn okazała się znakomitym dydaktykiem, przyjacielem młodzieży, a także aktywnym kreatorem życia akademickiego. Do dnia dzisiejszego sprawuje w Instytucie funkcje związane
z promocją kierunku historia, co umiejętnie łączy z promowaniem treści
związanych z szeroko pojętą kulturą antyczną.
Zarysowane powyżej przetasowania kadrowe, zwłaszcza wspomniane
już odejście Sergiusza Sharypkina, miały swoje wymierne konsekwencje.
W efekcie szeregu zmian w strukturze Instytutu Historii i Stosunków
Międzynarodowych oraz braku „samodzielnego” starożytnika Katedra
Historii Starożytnej i Kultury Antycznej uległa rozwiązaniu, na jej gruzach w roku 2004 powstały inne jednostki, by ostatecznie wykształciła
się jednostka o szerszym profilu – Zakład Historii Starożytnej i Średniowiecznej, który istnieje do tej pory.
Opisana powyżej dość dynamiczna sytuacja kadrowa na szczęście nie
miała przełożenia na zmiany miejsca starożytności w tak zwanej siatce godzin. W rezultacie starań Ryszarda Sajkowskiego i Mirona Wolnego udało się rozbudować program kształcenia na kierunku Historia
o dodatkowe treści nawiązujące do antyku. Wprowadzone zostały nowe
przedmioty w ramach specjalizacji naukowej, wśród nich między innymi:
Jednostki i grupy społeczne w świecie antycznym – złożone z wykładu
i konwersatorium. W ofercie wykładów ogólnowydziałowych znalazły
się natomiast: Religia i władza w antyku grecko-rzymskim, Fenicjanie
i Kartagińczycy w świecie starożytnym, a także wykład monograficzny dla
studentów historii: Antyczne korzenie współczesnej cywilizacji europejskiej.
Z prezentowanej oferty do dnia dzisiejszego pozostał jedynie ostatni wykład. W ramach zajęć Fenicjanie i Kartagińczycy w świecie starożytnym,
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Miron Wolny omawiał problematykę religijną fenicko-punicką w aspekcie porównawczym, kwestie związane z onomastyką punicką, specyfiką
kultur semickich, czy historiograficzne dyskusje dotyczące partykularnych problemów historii fenicko-punickiej. Wykład cieszył się sporym
zainteresowaniem wąskiego grona studentów, jednak dla większości słuchaczy okazał się zbyt trudny. Sytuacja ta wskazała, że specjalistyczna problematyka wymaga wstępnego przygotowania słuchaczy, te zaś w obliczu
braku filologii klasycznej na UWM w Olsztynie, czy kierunków, które
odwoływałyby się to starożytności (archeologia, etnologia, studia klasyczne i orientalne), nie jest jak na razie stanem możliwym do osiągnięcia20.
Cała nadzieja procesu dydaktyki sprowadza się zatem do możliwości
realizacji partykularnych treści w ramach konwersatoriów specjalistycznych. Póki co miejscem poszerzonej dyskusji o starożytności pozostaje
Studenckie Naukowe Koło Historyków Starożytności, które zainicjowane zostało przez Sergiusza Sharypkina w roku 1997, a od 2005 roku
do chwili obecnej opiekę nad nim sprawuje Miron Wolny. W ostatnim
dziesięcioleciu Koło odnotowało szereg sukcesów – jego uczestnicy doprowadzili do organizacji szeregu inicjatyw: współorganizowali objazdy
historyczne (w tym zwiedzanie Pergamonmuseum w Berlinie) w latach
2007-2013, pomogli w organizacji Powszechnego Zjazdu Historyków
Polskich (wrzesień 2009 roku), prezentowali swoje wystąpienia na konferencjach krajowych i międzynarodowych, regularnie wygłaszają referaty na spotkaniach koła, publikują artykuły w czasopismach studenckich
i doktoranckich, biorą czynny udział w promocji wiedzy o antyku w ramach promowania kierunku historia w ofercie kształcenia Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych. Co szczególnie ciekawe i symptoProblem jest oczywiście szerszy i w gruncie rzeczy odwołuje się do diagnozy współczesnego społeczeństwa w aspekcie kryzysu wartości uniwersalnych. Obecnie lansowane są postawy pragmatyzmu, ściślej utylitarnej korzyści ze skończonych studiów. Zjawisko to dotyka również (a może przede wszystkim?) środowisko humanistyczne.
Cenne myśli na ten temat zob. Lech Trzcionkowski, Kilka uwag na temat kryzysu
humanistyki, „Kronos” 2013, 4, s. 203-212.
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matyczne, Studenckie Naukowe Koło Historyków Starożytności cieszy
się coraz większą popularnością wśród studentów. Od kilku lat obserwowalne jest również nowe zjawisko polegające na zgłaszaniu się osób z innych kierunków studiów realizowanych na Wydziale Humanistycznym.
Świadczy to niezbicie o rosnącym zapotrzebowaniu na treści związane
z historią starożytną na naszym Uniwersytecie.
Proces dydaktyczny realizowany przez Instytut Historii i Stosunków
Międzynarodowych UWM w Olsztynie miał też swoje cienie, co dla zachowania obiektywizmu również należy odnotować. Nabór studentów
na rok akademicki 2014/2015 wypadł wyjątkowo niepomyślnie, nieliczna grupa chętnych pragnących studiować historię spowodowała zaniepokojenie władz Uniwersytetu oraz pracowników Instytutu. Sytuacja ta
będąca składową rozleglejszego problemu, czyli tak zwanego niżu demograficznego, wymogła konieczność przedsięwzięcia działań mających zadać kłam obiegowej opinii przedstawiającej absolwenta humanistyki jako
bezproduktywną jednostkę. „Kryzysowy rok” akademicki 2014/2015
miał jednak swoje konsekwencje. Starożytnicy zmuszeni byli uzupełniać
swoje pensum o inne przedmioty. Dla przykładu Miron Wolny prowadził konwersatoria z języków obcych, a Ryszard Sajkowski dodatkowe
godziny uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie.
Jednocześnie w okresie trwania wspomnianego roku podjęto intensywne
działania promujące Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych.
Działania te polegały głównie na przedstawianiu oferty dydaktycznej
jednostki w regionie21. Rzecz jasna nie wszyscy z radością witają fakt, że
W działania promujące Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych włączyli
się jego pracownicy, również reprezentujący starożytność. Miron Wolny wygłosił wykłady: Powstanie świata według wierzeń fenickich (wykład w ramach Olsztyńskich Dni
Fantastyki, Olsztyn 23 maja 2015 r.); Starożytny wizerunek bazyliszka (wykład w ramach Olsztyńskich Dni Fantastyki, Olsztyn 23 maja 2015 r.); Do czego Hannibalowi
potrzebne były słonie?, (wykład w ramach promocji kierunku w Bibliotece Miejskiej
w Kętrzynie, 27 maja 2015); Słonie Hannibala (wykład w ramach promocji kierunku
w Zespole Szkół w Morągu, 17 czerwca 2015). Działania koordynujące proces promocji IHiSM podjęła Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn.
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istnienie, czy prawidłowe funkcjonowanie starych kierunków akademickich uwarunkowane jest liczbą zainteresowanych studentów. Kwestia
ta jest oczywiście szersza i wymaga gruntownych rozwiązań na szczeblu
ministerialnym. Promocja Instytutu naturalnie nie oznacza akceptacji
stanu, w którym kierunki będące wartością samą w sobie mają poddać
się regułom wolnorynkowej konkurencji. Doraźnie jednak dzięki przedsięwziętym krokom udało się osiągnąć przynajmniej tyle, że nabór na rok
akademicki 2015/2016 okazał się od lat wyjątkowo udany. Być może,
chociaż to już zadanie dla socjologa, współczesna młodzież trochę „pogubiła się” w natłoku medialnego rozgardiaszu i może wystarczy wskazać, że
klasyczne kierunki akademickie wciąż czekają na nowych adeptów.
Omawiając proces dydaktyczny w Instytucie Historii i Stosunków
Międzynarodowych nie sposób nie wspomnieć o kwestii, które winna
stanowić poważną wizytówkę każdej wyższej uczelni, czyli o warunkach
lokalowych. Od roku akademickiego 2005/2006 Wydział Humanistyczny UWM zajmuje nowy gmach przy ulicy Kurta Obitza 1. Obiekt jest
malowniczo położony nad Jeziorem Starodworskim, nieopodal akademików i kompleksu uniwersyteckiego – miasteczka Kortowa. Obiekt ten
doskonale skomunikowany ze strategicznymi punktami Olsztyna (centrum, szpitalami, dworcem PKP, etc.), znajduje się w sąsiedztwie Biblioteki Głównej UWM. Przesłanki te z pewnością czynią go atrakcyjnym
z punktu widzenia studenta. Gdy do tego dodamy fakt, że wszystkie sale
dydaktyczne wyposażone są w rzutniki multimedialne, otrzymujemy
obraz nowoczesnego europejskiego ośrodka akademickiego. Sytuacja ta
przekłada się również na jakość procesu nauczania historii starożytnej.
Metody multimedialne pozwalają na bardziej szczegółowe omówienie
niuansów topograficznych, wskazanie problematycznych miejsc w tekście
źródłowym, czy omawianie fotografii eksponatów muzealnych. W roku
akademickim 2015/2016 wykłady z historii starożytnej prowadzi Miron
Wolny. Wykład ten z konieczności jest przeglądem i wyborem ważniejszych zagadnień, odbywającym się jednak wedle zasad podziału treści
na starożytny Bliski Wschód, Grecję oraz Rzym. Przedmiot trwa dwa
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semestry – ogółem 60 godzin wykładów i 60 godzin ćwiczeń. W pierwszym semestrze realizowane są zajęcia ze starożytnego Bliskiego Wschodu
(jedynie 6-8 godzin wykładu) oraz starożytnej Grecji, zaś semestr drugi
przeznaczony został wyłącznie na realizacje zagadnień związanych z Rzymem. Podstawą wykładu jest oczywiście metoda podająca, skupiająca
się jednak przede wszystkim na dostarczeniu studentowi wiedzy opartej
o najnowsze osiągnięcia nauki o starożytności. Z tego względu rola kwerend zagranicznych, wymiany międzynarodowej i ciągłego sprowadzania
literatury jest nie do przecenienia także w aspekcie procesu dydaktycznego. Materiał zadawany studentom do przygotowania na ćwiczenia jest
dostępny w bibliotece. Pracownicy realizujący zajęcia z historii starożytnej kładą szczególny nacisk na podnoszenie własnych kwalifikacji, a co za
tym idzie stałe podnoszenie poziomu nauczania.
W kwestiach związanych z badaniami naukowymi dość trudno piszącemu te słowa nabrać odpowiedniego dystansu, gdyż i jego własna twórczość podlega omówieniu. Nie będzie jednak zbytnią przesadą stwierdzenie, że w warunkach młodego Uniwersytetu, nie posiadającego zaplecza
naukowego w rodzaju bibliotek specjalistycznych filologii klasycznej,
czy księgozbioru starożytniczego, który musi być gromadzony przecież
przez dziesięciolecia, czy nawet stulecia, udało się osiągnąć bardzo wiele22.
Ten sukces na niwie naukowej to efekt zgodnej współpracy osób, które
do dziś tworzą pejzaż olsztyńskiej starożytności: Ryszarda Sajkowskiego,
Mirosława J. Hoffmanna, Małgorzaty Chudzikowskiej-Wołoszyn, czy
skromnej osoby piszącego te słowa Mirona Wolnego. Ten sukces to także
efekt stałej pomocy i nieraz ogromnej wyrozumiałości władz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Tego faktu w żaden sposób nie można
pominąć, zwłaszcza czyniąc wprowadzenie do omówienia zainteresowań
naukowych olsztyńskich starożytników.
Piszący te szczególne podziękowania za stałą pomoc w gromadzeniu materiałów
(szczególnie tych najtrudniej dostępnych) koniecznych do właściwego przebiegu pracy
naukowej kieruje w stronę profesora Krzysztofa Królczyka z Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu.

22

114

Historia starożytna na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Ryszard Sajkowski zatrudniony w 1990 roku w charakterze asystenta,
w roku 1998 po obronie doktoratu uzyskał zatrudnienie jako adiunkt,
którym pozostaje do dzisiaj. W tym czasie Ryszard Sajkowski dał się poznać jako prawdziwy człowiek renesansu. Będąc dyrektorem Muzeum
w Ostródzie, pracował w szkole wyższej w Mławie, a także dojeżdżał na
zajęcia na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Jednocześnie aktywnie
współpracował z kolegami z innych ośrodków naukowych w Polsce, co
miało swój wymierny efekt w postaci konferencji naukowej skupiającej
środowisko starożytnicze, zorganizowanej w roku 2001 w Ostródzie. Pokłosiem tej inicjatywy było wydanie tomu pokonferencyjnego23. Również
w 2001 roku ukazał się drukiem doktorat Ryszarda Sajkowskiego24, stanowiący pierwszą stricte naukową pozycję z zakresu historii starożytnej
wydaną przez olsztyński ośrodek naukowy. Praca była licznie kolaudowana i szeroko dyskutowana w środowisku, zyskała nadto pozytywne recenzje25, a co najważniejsze zapoczątkowała akademicką dyskusję o starożytności w murach rodzącego się Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
W badaniach naukowych Ryszard Sajkowski pozostał w kręgu problematyki wczesnego pryncypatu. Jego badawczą uwagę zaprzątnęły jednak
tym razem kwestie związane z zagadnieniami leżącymi także w obszarze
nauk prawnych. Ryszard Sajkowski postanowił zająć się procesami o obrazę majestatu w okresie od Augusta do Nerona, ostatecznie jednak zawężając temat swoich eksploracji do czasów panowania dynastii julijsko-klaudyjskiej, z której wyłączył panowanie Tyberiusza. W owym czasie
przeprowadził szereg wyjazdów na kwerendy naukowe między innymi
do ośrodka naukowego w Monachium w ramach stypendium LeopoldRed. Ryszard Sajkowski, Religia i polityka w świecie antycznym, Ostróda: Muzeum
w Ostródzie 2001.
24
Ryszard Sajkowski, Divus Augustus Pater. Kult boskiego Augusta za rządów dynastii
julijsko-klaudyjskiej, Olsztyn: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2001.
25
Por. np. Miron Wolny, R. Sajkowski, Divus Augustus Pater. Kult boskiego Augusta za
rządów dynastii julijsko-klaudyjskiej, Olsztyn 2001, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ss. 302 (rec.), „Echa Przeszłości” 2003, 4, s. 288-291.
23
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-Wegner Institut für Rechtsgeschichte, Ludwig-Maximilians Universität
München (sierpień 2007). Był również uczestnikiem grantu naukowego,
efektem czego było powstanie we współpracy z prawnikami z UWM ważnego podręcznika akademickiego26. Brał udział w licznych sympozjach
i konferencjach, w tym również międzynarodowych27. Ponadto efektem
pracy Ryszarda Sajkowskiego stało się opublikowanie serii artykułów naukowych28. W roku 2015 władze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego udzieliły Mu urlopu w celu przygotowania rozprawy habilitacyjnej.
Mirosław Janusz Hoffmann swoją pracę badawczą rozpoczął od problematyki stricte archeologicznej, przechodząc następnie do działań mających na celu uporządkowanie przeszło dwustuletniej historii badań nad
Zob. Ryszard Sajkowski, Kwestie ustrojowe – rys historyczny, w: Aldona Jurewicz,
Ryszard Sajkowski, Bronisław Sitek, Jakub Szczerbowski, Adam Świętoń, Rzymskie
prawo publiczne. Wybrane zagadnienia, Olsztyn: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2011, s. 27-98.
27
Ryszard Sajkowski, Przydomek Tyberiusza Augustus a wzgórze Caelius, w: Міжна
родна науково-практична конференція „Питання всесвітньої історії”, Матеріали
конференції 18-19 жовтня 2013 р., м. Дрогобич. – Дрогобич: Видавництво ТзОВ
„Трек-ЛТД”, 2013, s. 23-25
28
Pompa funebris Augusta w oczach Kasjusza Diona, „Collectanea Philologica” 2003, 5,
s. 115-129; Domus Augusta – domus divina, w: red. Lesław Morawiecki, Piotr Berdowski, Ideologia i propaganda w starożytności, Rzeszów: Biblioteka Frazy 2000, s. 369-382;
Elementy składowe oskarżenia Emilii Lepidy w 20 r., w: red. Henryk Kowalski, Marek
Kuryłowicz, Contra leges et bonos mores. Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji
i Rzymie, Lublin: Wyd. UMCS 2005, s. 283-291; Konserwatyzm religijny cesarza Tyberiusza na przykładzie ksiąg sybillińskich, w: red. Ryszard Sajkowski, Religia i polityka
w świecie antycznym, Ostróda: Muzeum w Ostródzie 2005, s. 174-179; Kwestia sukcesji
Tyberiusza w latach 4-14 n.e., w: red. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, Irena Makarczyk,
Ad fontes. Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Alojzemu Szorcowi w siedemdziesięciolecie urodzin, Olsztyn: Pracowania Wydawnicza Elset 2006, s. 367-374; Wybrane
problemy oskarżenia Gajusza Syliusza i jego małżonki Sozji, „Studia Prawnoustrojowe”
2007, 7, s. 107-113; Trudne relacje: Gajusz Azyniusz Gallus i Tyberiusz, w: red. Miron Wolny, Oblicza starożytności. Z badań nad historią starożytną w Polsce, Olsztyn:
Polskie Towarzystwo Historyczne 2012, s. 71-82; Opis śmierci Juliusza Kanusa u Seneki (Tranq. 14.4-10) a problem procesów politycznych i początku opozycji filozoficznej
za rządów Kaliguli, w: red. Anna Kołodziejczyk, Krzysztof Łożyński, Od antyku do
współczesności, Olsztyn: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2012, s. 29-42.
26
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archeologią bałtyjską. Z punktu widzenia niekwestionowanego znawcy
problemu Mirosław Janusz Hoffmann mógł odnieść się do merytorycznej zawartości klasyków archeologii bałtyjskiej, dokonać rewizji ich ustaleń i określić pewnego rodzaju gradację wartości poszczególnych prac.
Streszczenie Jego naukowego wysiłku znalazło wyraz w monografii obejmującej dzieje archeologii bałtyjskiej do roku 192029. Praca ta wydana
zostanie również niebawem w wersji niemieckojęzycznej, a także, na co
liczy nie tylko środowisko olsztyńskie, znajdzie kontynuację w podobnej
formule ustosunkowującej się do badań archeologicznych w strefie bałtyjskiej od 1920 roku po czasy współczesne. Wartym odnotowania jest
fakt, że Mirosław Janusz Hoffmann w październiku 2015 roku wszczął
procedurę zmierzającą do nadania mu stopnia doktora habilitowanego,
które ukończył pomyślnie w roku 2016.
Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn zajmuje się zagadnieniem recepcji antyku30, jakkolwiek jej zainteresowania badawcze związane są
Mirosław J. Hoffmann, Dzieje archeologii Prus Wschodnich od początku XVIII wieku
do roku 1920, Olsztyn: Pracownia Wydawnictw Naukowych 2013.
30
Mitologiczne dzieło Fulgencjusza Fabiusza Plancjadesa w „Księgach Karolińskich”,
„Studia Classica et Neolatina” 2010, 9, s. 37–44; Koincydencja sacrum i profanum w estetyce Walahfrida Strabona (808–849). Rozważania w oparciu o przyrodniczy poemat De
cultura hortorum, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 2011, 17, s. 273–288; Idealny
władca „powtórnie odbudowanego Rzymu” w parenezie Smaragda z St. Mihiel, w: red.
Miron Wolny, Propaganda władzy w świecie rzymskim, Olsztyn: Pracownia Wydawnicza ElSet 2012, s. 96-111; Anglosasi na tropie Symfozjusza. Przyczynek do twórczości
biskupa Aldhelma (ok. 639-709), „Forum Teologiczne”, 2012, 13, s. 187–200; Z Karolem Wielkim w akwizgrańskiej kipieli. O wczesnośredniowiecznym ascetyzmie w konfrontacji z kąpielową kulturą Rzymian, w: red. Bożena Płonka-Syroka, Agnieszka Kaźmierczak, Historia kultury uzdrowiskowej w Europie, Wrocław: Arboretum 2012, s. 43-64;
Teodulfa z Orleanu (750/760–821) fascynacja klasykami. Refleksje na kanwie utworu
Versus contra iudices, „Studia Europaea Gnesnensia” 2012, 6, s. 315–331; Do wód Rzymianie, do wód! O balneoterapii w starożytnych Bajach i Puteolach, w: red. Walentyna
Korpalska, Wojciech Ślusarczyk, Czystość i brud. Higiena w starożytności, Bydgoszcz:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2013, s. 211–223; Reminiscencja antycznego mitu o Psiogłowych w literaturze wieków średnich, w: red. Adam
Grabowski, Magdalena Zaorska, Naukowe fascynacje bajką, t. 7, Olsztyn: Katedra
UNESCO Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2016 (artykuł przyjęty do druku).
29
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również z historią wczesnego średniowiecza, historią literatury wczesnochrześcijańskiej, a także czasami Karolingów.
Miron Wolny w swoim głównym kierunku badawczym zajmuje się
dziejami Kartaginy, zwłaszcza w III wieku p.n.e. Początkowo problemem
dominującym w jego badaniach były dzieje zmagań z Rzymem (218-201
p.n.e.), następnie spektrum to ulegało stopniowemu chronologicznemu
i problematycznemu rozszerzaniu. Zagadnieniom tym Miron Wolny
poświęcił dwie obszerne monografie naukowe31 oraz szereg rozpraw32.
Innym kierunkiem, któremu poświęcił swoją uwagę jest historia świata
hellenistycznego ze szczególnym uwzględnieniem działalności Pyrrusa33,
Hannibal w Italii 218-217 p.n.e. Studia nad uwarunkowaniami początkowych sukcesów kartagińskich, Olsztyn: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2007; Studia nad statusem i kompetencjami dowódców kartagińskich w okresie przewagi Barkidów
(237-201 p.n.e.), Olsztyn: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2013.
32
Np. Bitwa nad rzeką Ticinus w roku 218 p.n.e, „Studium Vilnense” 2001, 9, s. 138139; Maharbal – poddowódca kartagiński w wojsku Hannibala (219-216/15 p.n.e.),
„Echa Przeszłości” 6, 2005, s. 7-29; Ofensywa Magona na wybrzeże liguryjskie (205-203
p.n.e.), w: red. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, Irena Makarczyk, op.cit., s. 450-458;
Hannibal’s Oath before Expedition to Gades (237 B. C.) – Functions and Way of Reception, „Antiquitas” 2006, 28, s. 27-31.; Dasius aus Brundisium – ein historiographisches
Rätsel, „DO-SO-MO. Fascicula Mycenologica Polona” 2007, 7, s. 219-226; Rola poddowódców kartagińskich w zwycięskim marszu Hannibala przez Italię (218- 216 p.n.e.),
„Antiquitas” 2007, 29, s. 211-224; Hannibal – współczesne badania i dalsze perspektywy. Wokół wybranych problemów, w: red. Ryszard Sajakowski, Miron Wolny, Grecja
– Kartagina – Rzym, Olsztyn: Pracownia Wydawnicza Elset 2009, s. 44-66; Research
on Tasks of the Carthaginian Commanders in the Second Punic War (218-201 B.C.).
Several Mathodological Remarks, w: red. Krzysztof Narojczyk, Marzena Świgoń, Miron
Wolny, History-Archive Studies-Information Science: Methodological Issues, Olsztyn:
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2010, s. 11-16; Hiszpania kartagińska czy barkidyjska?, w: red. Ryszard Kulesza, Marek Stępień, Elżbieta Szabat, Maciej Daszuta, Świat starożytny. Państwo i społeczeństwo, Warszawa: Wyd. Uniwersytetu
Warszawskiego 2013, s. 206-223.
33
Świętokradztwo Pyrrusa w świątyni Persefony w Lokroi Epizephyrioi, „Echa Przeszłości” 2006, 7, s. 7-16; Próba przekupienia Gajusza Fabrycjusza podczas rokowań pokojowych z Pyrrusem po bitwie pod Herakleją (280 p.n.e.). Przyczynek do rozważań na temat
korupcji wśród wyższych urzędników rzymskich, w: red. Ryszard Sajkowski, Studia
31
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a także kwestie związane z historią prawa rzymskiego34. Epizodycznie zajmował się również problematyką leczenia i uzdrawiania w starożytności35.
Miron Wolny zgromadził niezbędną literaturę fachową w wyniku wyjazdów na stypendia i kwerendy naukowe: w maju 2007 roku przebywał na
w Rzymie, co umożliwiło mu otrzymanie Stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia, w czerwcu 2008 roku oraz czerwcu/lipcu 2011 roku
również prowadził badania naukowe w Rzymie za sprawą dotacji Rektora UWM. Każdorazowo korzystał z bibliotek tamtejszych instytucji
badawczych – głównie École Française de Rome. W jesieni 2008 roku
w oparciu o środki własne wyjechał na kwerendę naukową do Londynu.
Pod koniec roku 2011 uzyskał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego dla młodego wybitnego naukowca, które przeznaczył na zakup
literatury i dalsze kwerendy naukowe. W lutym roku 2015 uwieńczył ten
etap pracy badawczej uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego. Ponadto został dwukrotnie nagrodzony nagrodami Rektora za osiągnięcia
z dziejów starożytnego Rzymu, Olsztyn: Pracownia Wydawnicza Elset 2007, s. 7-13;
Pojedynek Pyrrusa z wojownikiem mamertyńskim (Plut., Pyrrh., 24, 4-6). Przyczynek do
rozważań nad wizerunkiem władcy Epiru zapamiętanym przez Plutarcha, w: red. Ryszard Sajkowski, Miron Wolny, Grecja – Kartagina – Rzym, Olsztyn: Pracownia Wydawnicza Elset 2009, s. 35-43; Współczesne badania nad Pyrrusem. Próba rekonesansu,
w: Barbara Krysztopa-Czupryńska, Andrzej Korytko, Per Saecula. Polityka – Gospodarka – Historiografia. Studia ofiarowane Profesorowi Alfredowi Edwardowi Mierzwie
w 45 rocznicę pracy naukowej, Olsztyn: Polskie Towarzystwo Historyczne 2009, s. 205218; Controversies Surrounding Pyrrhus’ Birthdate, w: red. Edward Dąbrowa, Maria
Dzielska, Maciej Salamon, Sławomir Sprawski, Hortus Historiae. Księga pamiątkowa
dla uczczenia 100-lecia urodzin Prof. Józefa Wolskiego, Kraków: Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica” 2010, s. 183-189; Pyrrhus’ Return to the Epirus and Neoptolemos’ Death (296 B.C), „Echa Przeszłości” 2011, 12, s. 7-14.
34
Społeczny i religijny kontekst konfliktu Gajusza Flaminiusza z senatem w roku 217
p.n.e., w: red. Ryszard Sajkowski, Religia i polityka w świecie antycznym, Ostróda: Muzeum w Ostródzie 2005, s. 99-108; Lex Claudia a rozwój politycznej kariery Gajusza
Flaminiusza, „Studia Prawnoustrojowe” 2007, 7, s. 324-334.
35
Wiedza medyczna w starożytnym Rzymie (III w p.n.e. – I w. n.e.) jako podłoże kultury uzdrowiskowej w Imperium Romanum, w: red. Bożena Płonka-Syroka, Agnieszka
Kaźmierczak, Historia kultury uzdrowiskowej w Europie, Wrocław: Arboretum 2012,
s. 15-37.
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organizacyjne i naukowe36. Obecnie dalej pracuje naukowo37, a także skupia się na procesie kształcenia nowych adeptów historii starożytnej w ramach seminarium licencjackiego i nowych kadr naukowych, sprawując
naukową opiekę nad dwójką doktorantów.
Przedstawiony powyżej zarys działalności historyków zajmujących się
starożytnością w ramach pracy dydaktycznej i badawczej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim daleki jest od kompletności. Niemniej jednak
niniejszy szkic pozwala na wyciągnięcie dość istotnych wniosków. Oferta
dydaktyczna w zakresie kształcenia historii starożytnej ulegała systematycznemu procesowi profesjonalizacji, wraz z rozwojem badań prowadzonych przez kadrę naukową Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych rozwinęła się baza pomocy naukowych (edycji źródłowych
i literatury fachowej), które już stają się użyteczne dla młodszych adeptów (doktorantów) związanych z naszą dyscypliną. Ponadto jest sprawą
oczywistą, że pozostawanie w izolacji w dziedzinie tak dalece deficytowej
w naszym kraju nie byłoby dobrą wizytówką środowiska olsztyńskiego,
stąd szereg inicjatyw podjętych przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych i zmierzających do rozwinięcia szerszej wymiany naukowej38. Starożytnicy jako badacze reprezentujący dyscyplinę szczególnie
uniwersalną chętnie uczestniczą w tej współpracy. Rzecz jasna przed
olsztyńskimi starożytnikami pojawia się szereg wyzwań, wśród których
podstawową kwestią jest finalizacja kolejnych habilitacji, a także nadzieja
na stworzenie ośrodka, który skupiłby badaczy zajmujących się dziejami
kartagińskimi oraz historią republikańskiego Rzymu (zwłaszcza III wiek
Nagrody otrzymane w roku 2008 i 2015.
Hannibal jako twórca sfałszowanej korespondencji? List do mieszkańców Salapii (208
r. p.n.e.), „Echa Przeszłości” 2015, 16, s. 7-23; Hannibals Elefanten bei der Belagerung
von Casilinum. Kontroversen in der Überlieferung von Livius (XXIII 18.6) (artykuł
złożony do druku).
38
Piszący te słowa wyrazy szczególnej wdzięczności za możliwość uczestnictwa w wymianie naukowej, możliwość uczestnictwa w seminariach i spotkaniach naukowych
kieruje do Profesora Leszka Mrozewicza z Collegium Europeum UAM w Gnieźnie
oraz Profesora Ryszarda Kuleszy z Uniwersytetu Warszawskiego.
36
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p.n.e.) – wszak to w naszym kraju wciąż są zagadnienia deficytowe. Ważne jest, że zespół olsztyńskich historyków starożytności postrzega swoją
działalność w aspekcie sztafety39, a nie rywalizacji. Ponadto doświadczenia pracy naukowej i dydaktycznej upewniają, że olsztyński ośrodek naukowy jest bardzo potrzebny, tym bardziej, że w województwie warmińsko-mazurskim jako jedyny pełni on rolę profesjonalnego nośnika treści
związanych z kulturą antyczną.

Na przykład 16-17 czerwca 2016 roku odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa Paradoksologia w starożytności i średniowieczu, organizatorzy: Miron Wolny
i Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn.

39
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(Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Historia starożytna na Uniwersytecie
Jana Kochanowskiego w Kielcach
Rozwój kadry akademickiej i jego wpływ
na kształcenie w zakresie historii starożytnej
Zakład Historii Starożytnej, stanowiący część struktury Instytutu
Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, istnieje od
roku 1969. Jego organizatorem był uczeń Eugeniusza Konika – Leonard
Owczarek, który nieprzerwanie prowadził zajęcia dydaktyczne z historii
starożytnej aż do roku 2010. W ciągu blisko pięćdziesięcioletniego istnienia Zakładu, dzieje starożytne wykładali w Kielcach znani badacze,
a także cenieni nauczyciele akademiccy: wspomniany Eugeniusz Konik,
Edward Dąbrowa, Stanisław Cinal, a obecnie Tomasz Polański.
Pomimo że zasoby kadrowe Zakładu Historii Starożytnej zawsze pozostawały skromne w porównaniu z prężnie rozwijającą się kadrą akademicką związaną z pozostałymi epokami historycznymi, nie wydaje się,
by miało to negatywny wpływ na proces kształcenia studentów. Należy
podkreślić, że Uniwersytet Jana Kochanowskiego tradycyjnie przywiązuje dużą wagę do sfery dydaktycznej, pozostaje bowiem zakotwiczony
w Wyższej Szkole Pedagogicznej, której status porzucił stosunkowo niedawno, bo w roku 2000.
Trzeba przy tym zaznaczyć, że pracownicy Zakładu Historii Starożytnej, podobnie jak wszyscy inni nauczyciele akademiccy zatrudnieni
w Instytucie Historii UJK, w terminach określonych prawnymi ramami,
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zdobywają kolejne szczeble uniwersyteckiego cursus honorum. Aktualnie
w Zakładzie pracują wyłącznie samodzielni pracownicy nauki, w tym jeden z tytułem profesora (Tomasz Polański) oraz trzech pracowników ze
stopniem naukowym dra hab. (Lucyna Kostuch, Katarzyna Ryszewska,
Szymon Orzechowski). Wszyscy uzyskali promocje w przeciągu ostatnich lat akademickich.
Pewną tradycją Zakładu Historii Starożytnej, choć nietworzoną w sposób zamierzony, pozostaje interdyscyplinarność prowadzonych badań
naukowych, wychodząca daleko nawet poza badania stricte historyczne.
I tak, pracujący do niedawna w Zakładzie Stanisław Cinal to biblista, religioznawca i arabista. Podobnie, aktualny kierownik Zakładu Historii
Starożytnej – Tomasz Polański jest nie tylko historykiem, ale również
filologiem klasycznym, archeologiem śródziemnomorskim i orientalistą.
Katarzyna Ryszewska prowadzi m.in. badania nad „starożytniczym” kolekcjonerstwem w XIX wieku, a Szymon Orzechowski posiada stopnie
naukowe z zakresu archeologii. Takie zasoby kadrowe pozwalały i pozwalają kieleckim studentom zdobywać wiedzę wychodzącą poza klasyczny kanon. Stanisław Cinal uczył języka hebrajskiego i prowadził zajęcia
z zakresu kultury arabskiej, Tomasz Polański daje lekcje greki oraz języka
egipskiego, a Szymon Orzechowski przekazuje studentom wiedzę na temat dorobku archeologii eksperymentalnej, którą posługuje się w swoich
badaniach naukowych.
Pod naukowym kierunkiem pracowników Zakładu Historii Starożytnej powstają prace doktorskie (Wydział Humanistyczny UJK posiada prawo doktoryzowania, a także habilitowania w zakresie dyscypliny
historia). Pewnym problemem pozostaje niewielka liczba doktorantów, pragnących specjalizować się w zakresie historii starożytnej, co jest
szczególnie widoczne na tle ogólnej liczby doktorantów kształcących się
w ramach studiów trzeciego stopnia w Instytucie Historii UJK. Pewnym
pocieszeniem jest fakt, że wszyscy doktoranci chętnie uczestniczą w zajęciach z historii starożytnej przewidzianych planem na studiach doktoranckich.
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Oczywiście nie sposób nie dostrzec problemu braku tzw. młodej
kadry. Jak wspomniano, w Zakładzie Historii Starożytnej nie ma ani
jednego pracownika ze stopniem doktora, co w żaden sposób nie wynika z braku kieleckich możliwości, ale raczej z ogólnego sposobu rozliczania pensum akademickiego w oparciu o obciążenia dydaktyczne.
Przy zmniejszającej się liczbie studentów dyrekcja Instytutu Historii
nie może skutecznie prowadzić polityki kadrowej. To negatywne zjawisko dotyka nie tylko sfery badań starożytniczych, ale ogólnie badań historycznych w Kielcach, a – jak wiadomo – pozostaje pewną ułomnością wszystkich polskich uczelni, dotkniętych nim w mniejszym bądź
większym stopniu.

Historia starożytna w programie tradycyjnych
studiów z zakresu historii
Przedmioty z zakresu historii starożytnej tradycyjnie pozostają integralną częścią programu kształcenia na kierunku historia. Przewidziano
je w planach zarówno studiów pierwszego, jak i drugiego stopnia, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
W porównaniu z nieaktualnymi już planami pięcioletnich studiów
magisterskich, liczba godzin przedmiotów z zakresu historii starożytnej
w systemie dwustopniowym jest mniejsza, a zajęcia ograniczają się do jednego semestru. Boleśnie odczuwalna jest również redukcja godzin w obrębie modułu dyplomowego (proseminarium, seminarium), stanowiąca
utrudnienie zarówno dla prowadzącego zajęcia, jak i studentów. Konieczność traktowania studiów drugiego stopnia jako odrębnego etapu edukacyjnego, a zwłaszcza możliwość zmiany kierunku studiów po ukończeniu
licencjatu, powoduje, że nie można myśleć o seminarium magisterskim
jako o kontynuacji seminarium licencjackiego. Brakuje również dużej
liczby wykładów monograficznych, które zapewniały elastyczność w doborze treści programowych.
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Aktualnie obowiązujący plan studiów1 stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku historia przewiduje 120 godzin dydaktycznych
w obszarze historii starożytnej. W tzw. module podstawowym (obowiązkowym) zapewniono studentom I roku studiów 30 godzin wykładów i 60 godzin konwersatorium, czemu odpowiada łącznie 9 punktów
ECTS (przedmiot kończy się egzaminem). Ponadto studenci dokonują
wyboru dodatkowego modułu fakultatywnego spośród trzech proponowanych: Historia życia codziennego, Historia wojskowości, Historia
nauki i techniki. W każdym z tych modułów przewidziano epokę starożytną, przyznając 30 godzin zajęć konwersatoryjnych. Największym powodzeniem cieszy się grupa przedmiotów w tematycznym bloku: historia
wojskowości, a w konsekwencji przedmiot w jego ramach: sztuka wojenna w starożytności. Oczywiście do powyższych zestawień należy dodać
kolejne zajęcia fakultatywne w postaci proseminarium i seminarium z historii starożytnej (60 godzin na każdy rodzaj zajęć).
W planie studiów drugiego stopnia (magisterskich) w module podstawowym przewidziano 30 godzin historii starożytnej: przedmiot imperia
starożytne w wymiarze 15 godzin wykładów i 15 godzin konwersatorium, kończący się egzaminem (3 punkty ECTS). Ponadto, gdy student
wybierze specjalność: historia kultury i zarządzanie jej dobrami, obowiązkowo uczęszcza na zajęcia z przedmiotu kultura antyczna (30 godzin
konwersatorium) oraz dokonuje wyboru jednego z modułów fakultatywnych, w ramach których zaplanowano następujące przedmioty konwersatoryjne (30 godzin): Religie świata starożytnego oraz Historia ciała
i cielesności w starożytności. Fakultatywny moduł dyplomowy obejmuje
seminarium magisterskie w wymiarze 60 godzin oraz połączony z nim
warsztat naukowy historyka w wymiarze 30 godzin. Treści programowe
związane z dziejami starożytnymi realizowane są również na zajęciach

W UJK obowiązuje ogólnouczelniana struktura modułów kształcenia, wprowadzona
Uchwałą Senatu UJK w Kielcach nr 17/2012 z dnia 29 marca 2012 r.
1
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z przedmiotów: Artystyczne dziedzictwo Europy, translatorium z języka
łacińskiego oraz Historia historiografii.
Przedmiot z zakresu historii starożytnej znajduje się również w planie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Poza oczywistym seminarium doktorskim, wszyscy doktoranci uczęszczają na studia źródłowe,
które obejmują także najstarszą epokę historyczną w wymiarze 20 godzin.
Podsumowując, należy podkreślić, że choć liczba godzin dydaktycznych z zakresu historii starożytnej w planach obowiązujących na kierunku historia nie jest imponująca, to można uznać ją za proporcjonalną
w stosunku do zajęć z kolejnych epok historycznych, przy założeniu, że
brakuje tu odpowiednika w postaci dziejów Polski (90 godzin historii starożytnej w module podstawowym, przy 120 godzinach odpowiadających
każdej następnej epoce). Pewnym utrudnieniem – zarówno dla prowadzących zajęcia, jak i studentów – jest zamknięcie w jednym przedmiocie
dziejów Bliskiego Wschodu, historii Greków i dziejów rzymskich. Rozważano utworzenie oddzielnego przedmiotu obejmującego wyłącznie
dzieje Bliskiego Wschodu, ale ostatecznie zrezygnowano z tej koncepcji,
uznając że przy niewielkiej do dyspozycji liczbie godzin trudno o ich sprawiedliwy podział.
Niewątpliwym problemem pozostaje konieczność realizacji i weryfikacji tzw. efektów kształcenia, przystosowanych do poziomu zdolności
przeciętnego studenta. Porównanie aktualnych programów zajęć (tzw.
karty przedmiotów) z „archiwalnymi” programami daje wyraźną przewagę merytoryczną tym ostatnim. Mimo wszystko, pracownicy Zakładu
Historii Starożytnej starają się nie posługiwać sztywnym wachlarzem tematów, podręcznikowym schematem i nie ograniczają dyskusji nad kwestiami spornymi i złożonymi problemami, których – jak wiadomo – jest
ogrom w przypadku najstarszej epoki historycznej. Prowadzący zajęcia
z historii starożytnej starają się nie przyzwyczajać studentów do posługiwania się szablonami, ograniczoną ilościowo literaturą przedmiotu i przekonują, że błędem jest traktowanie przekazów źródłowych jako zbędnego balastu. Dodatkowy problem to wykształcona w szkole u studentów
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niechęć do zaliczeń pisemnych w postaci opisowych kolokwiów i egzaminów ustnych na korzyść wyraźnej preferencji testów, która współgra
z duchem reformy w szkolnictwie wyższym.

Historia starożytna w programach nowych
kierunków studiów historycznych
Wpływ obowiązujących w systemie edukacji Krajowych Ram Kwalifikacji (wcześniej obowiązek prowadzenia studiów dwukierunkowych)
oraz zmniejszenie się zainteresowania historią wśród młodzieży licealnej, stały się powodem dla którego pewnym wyjściem z sytuacji było
wprowadzenie w Instytucie Historii nowych kierunków, merytorycznie
powiązanych z edukacją historyczną, ale rozszerzoną o zasób wiedzy wykraczającej poza znany kanon. Ta myśl stała się inspiracją dla utworzenia
dwóch kierunków: organizacji turystyki historycznej, działającej od roku
akademickiego 2012/2013 oraz militarystyki historycznej – uruchomionej w roku akademickim 2013/2014. Oba powstały wyłącznie w ramach
pierwszego stopnia studiów. Ich pierwsi absolwenci kontynuują obecnie
naukę na kierunku historia na drugim poziomie studiów.
Plan studiów kierunku organizacja turystyki historycznej zawiera
większą liczbę godzin z zakresu dziejów cywilizacji starożytnych niźli
plan tradycyjnych studiów licencjackich na kierunku historia. W jego
module podstawowym (obowiązkowym) zaplanowano trzy przedmioty:
Cywilizacja świata helleńskiego (polityka-gospodarka-społeczeństwo),
Cywilizacja imperium rzymskiego (polityka-gospodarka-społeczeństwo)
oraz Kultura i sztuka starożytna. Łącznie przewidziano 150 godzin zajęć
dydaktycznych z zakresu historii i kultury cywilizacji starożytnych. Ponadto, studenci kierunku organizacja turystyki historycznej, wybierają
w ramach modułu fakultatywnego dodatkowe zajęcia z bloków tematycznych: Turystyka religijna, Turystyka wielkich obiektów inżynierskich
i Turystyka militarna, w ramach których zaplanowano przedmioty zwią128
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zane w różnym stopniu ze starożytnością: Religie świata starożytnego,
Historia Żydów, Zarys chrześcijaństwa, Sanktuaria religijne Europy i Bliskiego Wschodu, Sztuka budowlana i technika w starożytności, Historia
wojskowości w starożytności. W ramach specjalności turystyka krajów
europejskich i śródziemnomorskich, studenci piszą prace licencjackie,
w których uwzględniają dzieje i kulturę cywilizacji starożytnych, a także (w ramach praktyk) mogą uczestniczyć w wycieczkach zagranicznych,
podczas których zwiedzają starożytne zabytki.
Plan studiów obowiązujący na kierunku militarystyka historyczna
uwzględnia w swej strukturze łącznie 180 godzin zajęć z zakresu historii starożytnej, z czego 120 godzin fakultatywnych, w ramach modułu
specjalnościowego: Wojskowe dziedzictwo kulturowe. W module podstawowym obowiązują zajęcia z przedmiotu: Wojny i wojskowość w starożytności w wymiarze 30 godzin wykładów i 30 godzin konwersatorium. We wspomnianym module specjalnościowym znajduje się aż kilka
przedmiotów związanych ze starożytną wojskowością: Strategia wojenna
w starożytności, Życie żołnierskie w armii greckiej i legionach rzymskich,
Technika wojskowa w starożytności. Podobnie, jak w przypadku pozostałych kierunków, zagwarantowano studentom możliwość napisania
pracy licencjackiej z zakresu dziejów wojskowości w starożytności.
W podsumowaniu należy podkreślić, że nowe kierunki utworzone
w ramach studiów historycznych nie budzą wśród młodzieży większego
entuzjazmu niż tradycyjna historia. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że historia skutecznie broni się przed atakiem atrakcyjnych kierunków. Z przykrością należy stwierdzić, że studenci kierunków organizacja turystyki historycznej oraz militarystyka historyczna pozostają
raczej zainteresowani dziejami najnowszymi, o czym świadczy fakt, iż nie
udało się uruchomić specjalności wojskowe dziedzictwo kulturowe, które przegrało konkurencję ze specjalnością: Bezpieczeństwo we współczesnym świecie.
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Historia starożytna a studenci studiów
historycznych w Kielcach
W bieżącym roku akademickim 2015/2016 na I roku studiów licencjackich na kierunku historia rozpoczęło naukę 30 studentów studiów
stacjonarnych, na I roku stacjonarnych studiów magisterskich – 28,
przy braku chętnych na studia prowadzone w formie niestacjonarnej
(pracujący studenci wolą korzystać z możliwości, które daje indywidualna organizacja studiów). To oczywiście niewiele w kontekście wyników rekrutacji sprzed kilkunastu lat – jeszcze w roku akademickim
2001/2002 I rok studiów stacjonarnych liczył ponad 150 osób, a I rok
studiów niestacjonarnych odpowiednio – 100. Ze względu na to, że
zajęcia z zakresu historii starożytnej zaplanowane są w pierwszym semestrze studiów, to głównie na pracownikach z Zakładu Historii Starożytnej ciąży obowiązek zachęcenia studentów do kontynuacji nauki
w kolejnych semestrach.
Z punktu widzenia studenta zmniejszenie liczebności grup to zjawisko niewątpliwie pozytywne, gdyż czyni historię studiami elitarnymi.
Godny odnotowania jest fakt, że obecnie historię studiują osoby rzeczywiście zainteresowane tą dyscypliną nauki (a nie dopiero poszukujące
przedmiotu zainteresowań), w dodatku częstokroć już na I roku studiów
posiadające silne predylekcje do określonej epoki, a nawet określonej w jej
ramach tematyki badawczej. Wśród kieleckich studentów, odnotowuje
się tę samą liczbę pasjonatów historii starożytnej, co przed laty, jednak
dwustopniowy podział studiów, wprowadzając drastyczne ograniczenia
czasowe, nie pozwala na dogłębne studiowanie odległych epok historycznych, uznawanych przez studentów a priori za „trudne”. Dotyczy to
szczególnie drugiego stopnia studiów, na który rekrutują się coraz częściej
osoby po innych kierunkach. Nawet przy najlepszych chęciach trudno
im napisać pracę magisterską z historii starożytnej, gdyż obcy jest im nie
tylko warsztat historyka, ale nawet nie myślą kategoriami historycznymi,
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nie wspominając już o potrzebnym czasie, by „przesiąknąć” duchem badań nad starożytnością.
Godny odnotowania, w pozytywnym świetle, jest natomiast fakt zainteresowania studiami historycznymi, w tym również Organizacją turystyki historycznej i Militarystyką historyczną, osób, które niegdyś ze
względu na nieprzepisowy wiek nie mogły studiować na studiach stacjonarnych. Pracownikom Instytutu Historii skutecznie udało się zachęcić
do studiowania wielu takich „spóźnionych” pasjonatów historii, w tym
emerytów. Należy zauważyć, że ta grupa żaków bez trudu zdaje egzaminy
z historii starożytnej, a nie odczuwając presji czasu, może poświęcić się
badaniom naukowym w jej obszarze.

***
W świetle powyższych rozważań, trudno uznać, że historia starożytna
– jako obszar edukacyjny – skorzystała na reformie szkolnictwa wyższego
i „dziś” jest lepiej niż „wczoraj”. Podstawowym problemem jest pośpiech
i dająca się odczuć powierzchowność studiowania. Przeciętny student
historii w Kielcach musi myśleć praktycznie i często, nawet niezgodnie
z zainteresowaniami, oddaje się studiom najnowszym, najchętniej – regionalnym, nie widząc dla siebie szansy w zgłębianiu trudnej problematyki związanej z odległą epoką, co mogłoby skutkować nieukończeniem
studiów w przewidzianym terminie. Można zatem wyciągnąć wniosek, że
nie ubyło zdolnych studentów zainteresowanych historią starożytną, ale
narzucony schemat studiowania ogranicza ich możliwości.
Istnienie grupy pasjonatów starożytności wśród studentów i doktorantów, pozwala myśleć o przetrwaniu antycznej edukacji w Kielcach
w ramach tradycyjnych studiów historycznych. W ostatecznym podsumowaniu można posłużyć się optymistyczną w wymowie puentą Mary
Beard, która przekonuje lamentujących nad upadkiem studiów klasycznych, że wyobrażenie to ma odległą proweniencję, a zatem istnieje duża
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szansa, że za sto lat badacze starożytności będą uważać początek XXI wieku za złotą epokę w antycznej edukacji2.

2
Mary Beard, Confronting the Classics. Traditions, Adventures and Innovations, New
York: Profile Books 2013, s. 1-14, szczególnie s. 10 (rozdział: Do Classics have a future?)
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Historia starożytna w Instytucie Historycznym
Uniwersytetu Warszawskiego
Tematyka referatu wymaga kilku uwag wstępnych w zasadniczy sposób ją precyzujących. Przede wszystkim zgodnie z tytułem referat dotyczy wyłącznie „historii starożytnej” jako oferty dydaktyczno-naukowej,
proponowanej studentom jedynie w ramach Instytutu Historycznego,
a zatem nawet nie całego Wydziału Historycznego UW. Tym samym
musimy mieć pełną świadomość, że bardzo wiele najrozmaitszych zajęć
odnoszących się do szeroko pojmowanej historii starożytnej, oferowanych przez inne jednostki organizacyjne UW (np. Instytut Archeologii,
Zakład Wschodu Starożytnego Wydziału Orientalistycznego, Wydział
Artes Liberales, Instytut Filologii Klasycznej) nie będą tu prezentowane.
Wszelako należy pamiętać, że dzięki szeroko stosowanej formule fakultatywnych zajęć ogólnouniwersyteckich (OGUN), do których dostęp mają
studenci z różnych wydziałów i kierunków, znajdują się one również do
pewnego stopnia w zasięgu studentów historii. Z identycznych powodów
formalnych, jakkolwiek rozumianych tu w odwrotny sposób, opracowanie niniejsze nie obejmuje zajęć z historii starożytnej, prowadzonych
przez pracowników Zakładu Historii Starożytnej w innych jednostkach
organizacyjnych UW – tzw. „zajęć usługowych”.
Drugą kwestią znacznie zawężającą sam zakres określonego tytułem referatu jest przyjęta konwencja prezentacji stanu owej „historii starożytnej”
na „dzień dzisiejszy”, a zatem dokładnie oferty dydaktyczno-naukowej
na rok akademicki 2015/2016. Oczywiście przekazane informacje mają
133

Marek Stępień

znacznie bardziej ogólny wymiar, gdyż obecny program w podstawowych
zarysach obowiązuje już od 1.10.2012 roku i nie wygląda na to, aby w najbliższym czasie miał ulec jakimś bardziej znaczącym zmianom. Zmieniają
się corocznie jedynie konkretne zagadnienia, tematy i osoby prowadzące.
I w końcu nie można zapominać, że istotnym elementem oferty dydaktyczno-naukowej z zakresu historii starożytnej, realizowanej przez
część pracowników Zakładu Historii Starożytnej, jest cały cykl zajęć bezpośrednio lub pośrednio związanych z historią starożytną Izraela i Palestyny, stanowiący pod względem formalnym dużą część programu, prowadzonych w ramach Instytutu Historycznego, studiów judaistycznych.
Na studia licencjackie studenci trafiają według zasad określonych
odpowiednimi przepisami ustawowymi i Uniwersytet Warszawski nie
czyni w tej sprawie wyjątków. Natomiast na studia magisterskie kandydaci przechodzą „rozmowy kwalifikacyjne”, polegające na sprawdzeniu
ich znajomości i umiejętności analizy wybranych kilku lektur, zazwyczaj
z jednej dziedziny – w tym historii starożytnej. W bieżącym roku akademickim (2015/2016) w Instytucie Historycznym mamy 136 studentów
na studiach dziennych i wieczorowych (w tym 18 wieczorowych) oraz
aż 54 studentów na studiach zaocznych. Dydaktyka z zakresu historii
starożytnej prowadzona jest przez pracowników i doktorantów Zakładu
Historii Starożytnej, którym aktualnie kieruje Adam Ziółkowski. W Zakładzie zatrudnionych jest w wymiarze pełnego etatu 11 samodzielnych
pracowników naukowych (w tym 3 profesorów i 8 adiunktów z tytułem
doktora habilitowanego), 1 adiunkt oraz 1 starszy wykładowca. Ponadto w różnym stopniu zaangażowanych jest w działalność dydaktyczną: 1
profesor emerytowany, 2 doktorów akredytowanych przy jednostce oraz
8 doktorantów1. Zajęcia i „przedmioty” (takie jest oficjalne nazewnictwo
Prof. dr hab. Włodzimierz Lengauer, prof. dr hab. Adam Ziółkowski, dr hab. prof.
UW Ryszard Kulesza, prof. dr hab. Benedetto Bravo (professor emeritus), dr hab.
Paweł Janiszewski, dr hab. Łukasz Niesołowski-Spanò, dr hab. Jacek Rzepka, dr hab.
Krystyna Stebnicka, dr hab. Marek Stępień, dr hab. Marek Węcowski, dr hab. Robert
Wiśniewski, dr hab. Aleksander Wolicki, dr Elżbieta Szabat-Wywrot, mgr Urszula Ja1
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dla innych niż zajęcia obowiązków studentów – np. egzaminów i prac
rocznych), składające się na ofertę programową z zakresu historii starożytnej, realizowaną w Instytucie Historycznym UW, zaprezentuję poniżej
w podziale na „kurs podstawowy” (obligatoryjny) i „zajęcia fakultatywne”.

1. Zajęcia i „przedmioty” obligatoryjne
Na podstawowy zakres zajęć ze specjalności „historia starożytna”,
które realizowane są w ramach obowiązkowego kursu dla studiów pierwszego stopnia (licencjackich), składają się odrębnie punktowane (punkty
ECTS): ćwiczenia, egzamin i pisemna praca roczna. Wszystkie zajęcia powinny być zaliczone na pierwszym roku studiów. Na trzecim roku ci studenci, którzy wybrali jako swoją specjalność historię starożytną, uczęszczają
przez dwa semestry na wybrane przez siebie starożytnicze seminarium dyplomowe (licencjackie). To wszystko, jeśli chodzi o zajęcia obligatoryjne.
Jednocześnie sugerowane jest studentom już od pierwszego roku wybieranie jako wykładów fakultatywnych obu wykładów z historii starożytnej
– „Starożytna Grecja” i „Starożytny Rzym”. Wszelako nie mają one obecnie tak jak poprzednio charakteru obligatoryjnych wykładów kursowych.
Na studiach drugiego stopnia (magisterskich) studenci wybierający
specjalizację z historii starożytnej powinni obligatoryjnie uczestniczyć
w jednym z seminariów z zakresu historii starożytnej (4 semestry =
120 godzin) oraz zaliczyć zajęcia konwersatoryjne z „bloku starożytnego”
– „Świat antyczny” (2 semestry = 60 godzin), a także kończące ów „blok”
pracę pisemną lub egzamin. Pozostałe zajęcia mają charakter fakultatywny i tylko przy odpowiednim doborze przez studenta mogą dotyczyć historii starożytnej.
nicka oraz dr Stanisław Adamiak; doktoranci – mgr Anna Kruszyńska (tzw. diamentowy grant, promotor prof. R. Kulesza), mgr Sławomir Poloczek (promotor prof. P. Janiszewski, mgr Marta Szada, mgr Sebastian Rajewicz (tzw. diamentowy grant, promotor prof. R. Kulesza).
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1.1. Ćwiczenia
Co jest warte podkreślenia, pomimo wprowadzenia systemu bolońskiego i podziału na studia licencjackie i magisterskie, co skróciło
do trzech lat czas na podstawowy kurs historyczny, ćwiczenia z historii
starożytnej trwają przez obydwa semestry pierwszego roku (razem 60
godzin) i punktowane są wysoko (4+4=8 punktów ECTS). Podstawą
zaliczenia ćwiczeń jest frekwencja oraz aktywne w nich uczestnictwo,
wymagające dobrego przygotowania. Wszystkie zajęcia tego typu, niezależnie od osoby prowadzącej, opierają się przede wszystkim na wspólnej
analizie i komentowaniu wybranych tekstów źródłowych. Jeśli chodzi
o zakres chronologiczno-tematyczny generalnie przestrzegany jest układ
przewidujący dla zajęć w pierwszym semestrze Grecję, Hellenizm lub starożytny Bliski Wschód, zaś dla drugiego semestru Rzym, od Republiki
po Późne Cesarstwo. Z kwestii „techniczno-organizacyjnych” powszechnie obowiązuje zasada zaliczania na dyżurze każdej nieobecności. Grupy
ćwiczeniowe liczą zazwyczaj od 8 (minimum regulaminowe) do 15 osób,
sporadycznie przekraczając tę liczbę. Liczniejsze są zazwyczaj w pierwszym semestrze jedynie grupy na studiach zaocznych w przewidywaniu,
iż liczba studentów w drugim semestrze zazwyczaj spada. Na zajęcia
w pierwszym semestrze studenci zapisywani są według kolejności alfabetycznej, natomiast w drugim semestrze mogą sami dokonać wyboru osoby
prowadzącej ćwiczenia.
W bieżącym roku akademickim, w semestrze zimowym istnieje
10 grup ćwiczeniowych na studiach dziennych i wieczorowych, prowadzonych przez 5 pracowników – Ryszarda Kuleszę (2 grupy), Pawła Janiszewskiego (2 grupy), Jacka Rzepkę (2 grupy), Marka Stępnia (3 grupy)
i Elżbietę Szabat-Wywrot (1 grupa); oraz 3 grupy na studiach zaocznych,
prowadzonych przez 2 osoby – Krystynę Stebnicką (1 grupa) i Elżbietę
Szabat-Wywrot (2 grupy).
Poniższa tabela prezentuje realizowany w bieżącym roku akademickim przykładowy zestaw zakresów tematycznych ćwiczeń dla pierwszego
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semestru studiów licencjackich dziennych i wieczorowych (starożytna
Grecja i starożytny Bliski Wschód).
Osoba
prowadząca

Tematyka zajęć – cykle tematyczne
(wg danych z sylabusów)

Epoka

Ryszard
Kulesza

Grecja
homerowa
Grecja
klasyczna

1.
2.
3.
4.

Dary w społeczeństwie homeryckim
Życie polityczne w demokracji ateńskiej
Życie polityczne w antycznej Sparcie
Spiski na życie Aleksandra Wielkiego

Paweł
Janiszewski

Grecja
homerowa
Grecja
klasyczna

1. Kwestia homerycka. Hermes – przewodnik dusz
2. Liryka grecka – Pindar o życiu pozagrobowym
3. Obraz zaświatów w „Żabach” Arystofanesa
4. Mowa Peryklesa na cześć poległych
5. Dusza i jej pośmiertne losy wg Platona
6. Zagadka śmierci Aleksandra Wielkiego

Jacek
Rzepka

Grecja
homerowa
Grecja
klasyczna

1.
2.
3.
4.

Marek
Stępień

Mezopotamia
2100-1700.
p.n.e.

1. Mezopotamskie kodeksy praw
2. Społeczeństwo babilońskie w czasach Hammu-rabiego
3. Babilońska rodzina w świetle Kodeksu Hammu-rabiego i babilońskich kontraktów małżeńskich
4. Mari i Babilon – od „braterstwa” do „zdrady”
5. Wojna Babilonu z Larsą w świetle listów z Mari
6. Dyplomacja w czasach amoryckich

Krystyna
Stebnicka

Grecja
homerowa
Grecja
klasyczna

1. Stan zachowania antycznej literatury
2. Religia w społeczeństwie homerowym
3. Ofiara w malarstwie wazowym
4. Czcicielki Dionizosa i epifania bóstwa w greckiej
tragedii
5. Asebeia i proces Sokratesa
6. Pobożność i zabobon (Teofrast i Plutarch)

Umowa Spensithiosa
Goście i gościnność u Homera
Prawodawcy archaiczni
Sparta w dobie wojny peloponeskiej
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Elżbieta
SzabatWywrot

Grecja
homerowa
Grecja
archaiczna

1. Kwestia homerycka
2. Kwerenda źródłowa Odysei: rytuał ofiarny
3. Liryka jako źródło historyczne: elegie Teognisa
4. Malarstwo wazowe
5. Początki historiografii greckiej
6. Kolonizacja Kyrene

1.2. Egzamin
Egzamin z historii starożytnej (8 punktów ECTS) zaliczany jest do egzaminów kategorii „A”, a zatem egzaminów z pełnymi wymaganiami merytorycznymi. Studenci zdają go w formie ustnej w sesji letniej, kończącej
pierwszy rok studiów. W zgodnej opinii studentów egzamin ten należy do
najtrudniejszych na całych studiach. Dlatego też od kilku lat dla zmniejszenia ogromu materiału, który trzeba jednorazowo opanować, Zakład
Historii Starożytnej w porozumieniu z władzami Instytutu proponuje
studentom zdawanie w formie „egzaminu połówkowego” testu z historii
starożytnego Bliskiego Wschodu. Zasady jego organizacji są następujące:
– zaliczenie testu zwalnia studenta z części „wschodniej” egzaminu
ustnego z historii starożytnej (pozostaje tylko Grecja i Rzym);
– uzyskana punktacja w formie oceny „cząstkowej” jest uwzględniana
przez egzaminatora w sesji letniej przy ustalaniu oceny ostatecznej.
– test nie jest obligatoryjny i nie podlega poprawianiu;
– osoba, która nie zaliczyła testu, nie ponosi żadnych konsekwencji,
a jedynie zdaje egzamin ustny z historii starożytnej w pełnym zakresie tematycznym;
– osoba, która zaliczyła test, ale nie zdała lub nie przystąpiła do egzaminu ustnego, podchodząc do egzaminu z historii starożytnej
w następnym roku akademickim, rozpoczyna całą procedurę od
nowa.
Pomimo powyższych warunków inicjatywa cieszy się od chwili wprowadzenia niesłabnącym zainteresowaniem studentów. Do testu przy138
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stępuje corocznie od 80 do 110 chętnych, czyli zdecydowana większość
studentów danego roku. Test przeprowadza zwyczajowo Marek Stępień.
W sesji letnie bieżącego roku akademickiego egzaminować będą:
Adam Ziółkowski, Ryszard Kulesza, Paweł Janiszewski, Krystyna Stebnicka, Robert Wiśniewski i Elżbieta Szabat-Wywrot. Każdy z egzaminatorów podaje do wiadomości studentów listę obowiązkowych i zalecanych podręczników, źródeł i lektur. Studenci w trybie rejestracji USOS
(uniwersytecki system obsługi studiów) sami wybierają osobę egzaminatora, co jest ograniczone jedynie koniecznością zachowania mniej więcej
równej liczby egzaminów dla każdego z egzaminatorów. Decyduje zatem
termin dokonania rejestracji.

1.3. Prace roczne
Zgodnie z opisem w sylabusie koordynatora „przedmiotu” (kierownika Zakładu Historii Starożytnej): „Praca roczna ma charakter opartej
na źródłach monografii naukowej. Powstaje pod kierunkiem opiekuna
naukowego i dotyczy wybranego wspólnie przez studenta i wykładowcę
tematu. Od studenta oczekuje się krytycznej analizy źródeł, prawidłowego wyboru metody badawczej i twórczego wykorzystania literatury
przedmiotu. Jest ważnym etapem w kształtowaniu kompetencji niezbędnych do przygotowania rozprawy dyplomowej. Praca roczna przygotowywana jest w systemie tutorskim. Student pod kontrolą opiekuna
przygotowuje wstępną bibliografię, formułuje pytania badawcze, opracowuje konspekt, a następnie kolejne fragmenty tekstu”2. Praca roczna jest
punktowana wyżej od semestru ćwiczeń i pozwala studentowi uzyskać
aż 6 punktów ECTS.
Oczywiście każdy prowadzący ma nieco odmienne wymagania
i oczekiwania, ale w generalnych kwestiach powyższy opis dobrze oddaje
Sylabus Adama Ziółkowskiego na rok 2015-2016 – https://usosweb.uw.edu.pl/
kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=3104-L2PRST.
2
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istotę „pracy rocznej” z historii starożytnej. Dodajmy, że dla studentów
pierwszego roku jest to pierwsza tak poważna próba autorska. Zwykle zatem na prowadzących prace spada obowiązek rygorystycznego
przestrzegania techniki pisania tego rodzaju opracowań, takich jak np.
redakcja przypisów, poprawność opisów bibliograficznych w notach
i w bibliografii itp. Każdego roku w drugiej poł. listopada kilku lub kilkunastu pracowników Zakładu Historii Starożytnej proponuje zwykle
po kilkanaście nowych tematów, z których studenci sami sobie wybierają im odpowiadający. Po oficjalnej rejestracji dalsza praca odbywa się
już indywidualnie w systemie tutorskim. Praca oceniana jest zarówno
pod względem merytorycznym, jak też formalnym i językowym. Student, który złoży pracę w terminie to umożliwiającym (do czerwca)
otrzymuje w razie konieczności prawo do jej poprawy. Wersje elektroniczne prac w ich formie ostatecznej przechodzą przez wydziałowy
„system antyplagiatowy”.

1.4. Seminaria licencjackie i magisterskie
Seminaria dyplomowe prowadzone są przez 2 semestry dla studentów
trzeciego roku studiów pierwszego stopnia (seminaria licencjackie) oraz
przez 4 semestry dla studentów pierwszego i drugiego roku studiów drugiego stopnia (seminaria magisterskie). Praktyka jednak często zmusza do
łączenia seminariów licencjackich i magisterskich z uwagi na niewystarczającą liczbę studentów dla prowadzenia dwóch odrębnych seminariów
przez tego samego prowadzącego. Na Wydziale Historycznym UW jest
bowiem ściśle przestrzegana (wyjątki są nieliczne i wymagają każdorazowej
zgody Dziekana) zasada, iż zajęcia seminaryjne i konwersatoryjne mogą
się odbywać w sensie formalnym, czyli być liczone do pensum przy minimum pięciu uczestniczących w nich studentach. W takich sytuacjach
zakres tematyczny zajęć oraz ich poziom muszą określać sami prowadzący
w zależności od składu osobowego ich uczestników. Powyższa kwestia jest
problemem niepokojącym, który w najbliższym czasie wymagać będzie,
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jak sądzę, znalezienia jakiegoś rozsądnego rozwiązania. Niekiedy bowiem
sytuacja ta zmusza do likwidacji istniejącego już seminarium lub uniemożliwia otwarcie innego. Każde seminarium dyplomowe (licencjackie
i magisterskie) punktowane jest bardzo wysoko – 7,5 punktów ETCS za
każdy semestr zajęć, co oznacza dla zakończonego cyklu 15 punktów dla
seminarium licencjackiego i 30 punktów dla seminarium magisterskiego.
Oczywiście zgodnie z ich istotą seminaria, jako zajęcia „osobiste” danego
prowadzącego, znacznie się od siebie różnią zarówno pod względem sposobu prowadzenia jak też tematyki i zakresu merytorycznego. Jednakże
podstawowe kryteria zaliczenia są we wszystkich przypadkach identyczne
– frekwencja i aktywne uczestnictwo w zajęciach.
W bieżącym roku akademickim seminaria prowadzi siedmiu pracowników Zakładu Historii Starożytnej. A oto ich tabelaryczny wykaz,
uwzględniający podstawowe o nich dane.
Osoba prowadząca
Ogólna tematyka

Charakterystyka zajęć
(wg danych z sylabusów)

Krytyczne czytanie, zdanie po zdaniu, tekstu 1 ks. Ab
urbe condita, z wykorzystaniem aparatu i wszystkich
Struktura przekazu annali- dostępnych wydań, dla ustalenia i tłumaczenia tekstu;
stycznego: Livius, Ab urbe komentowanie z punktu widzenia krytyki tekstu ancondita, ks. 1.
tycznych form literackich; komentarz erudycyjny, historyczny i topograficzny; porównywanie z odpowiednimi relacjami innych autorów antycznych.
Ostatecznym celem seminarium jest przygotowanie
krytycznego wydania tekstu z tłumaczeniem i komentarzami.
Adam Ziółkowski

Ryszard Kulesza
Starożytna Sparta

Seminarium będzie poświęcone starożytnej Sparcie
oraz wizerunkowi Sparty w późniejszych epokach. Jeśli kompetencje uczestników na to pozwolą zasadniczą treść seminarium stanowić będzie lektura „Agesilaosa” Plutarcha. Przedmiotem dyskusji będą też
różne aspekty funkcjonowania społeczeństwa i państwa spartańskiego.
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Benedetto Bravo
1. Interpretacja Odysei
(sem. I)
2. Interpretacja Tukidydesa
(sem. II)
Paweł Janiszewski
Krew – krwawe deszcze –
krwawe rzeki: analiza fenomenu opisanego w antycznych
źródłach
Jacek Rzepka
Świat grecki po Aleksandrze
Wielkim

Analiza relacji autorów antycznych na temat fenomenu krwawych rzek oraz krwawego deszczu.

Seminarium poświęcone będzie historii pierwszego
pięćdziesięciolecia po śmierci Aleksandra Wielkiego.

Przedmiotem seminarium jest analiza miejsca kobiety i kobiecości w obszarze religii świata greckoKobieta i religia w świecie sta- -rzymskiego: pogaństwa, judaizmu i chrześcijaństwa.
Analiza będzie prowadzona w ujęciu chronologiczrożytnym
nym i problemowym równocześnie. W perspektywie chronologicznej semestr zimowy jest poświęcony Grecji od epoki archaicznej po hellenistyczną.
W perspektywie problemowej teksty źródłowe zostały tak dobrane, by stanowić względnie kompletny
zestaw typów źródeł do problemu partycypacji kobiet
w obrzędach religijnych i ich miejsca w wyobrażeniach mitycznych. Będziemy analizować wielkie teksty literackie, inskrypcje, przedstawienia plastyczne
i artefakty (np. wota) starając się uchwycić zarówno
aspekt normatywny pozycji kobiety w obliczu sacrum, projektowane na świat nadprzyrodzony męskie
wyobrażenia o kobiecości wreszcie, tam gdzie to możliwe autentyczną religijność kobiecą czyli jakiś rodzaj
głosu kobiecego w zdominowanej przez mężczyzn
kulturze.
Krystyna Stebnicka
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Dyskusja na seminarium toczyć się będzie wokół zagadnień napotkanych podczas lektury tzw. „Korpusu
Arystokracja grecka i polis: Teognidejskiego”. Posuwać się będziemy porządkiem
style życia i systemy wartości tego tekstu, w odpowiednich miejscach dyskutując
ważne aspekty stylu życia i systemu wartości greckiej
arystokracji (sport, biesiada, wojna, działalność ekonomiczna, małżeństwo, życie erotyczne itd.), mając
wciąż na uwadze napięcie, jakie występowało między
sposobami życia i systemami wartości arystokratów
i całej wspólnoty obywatelskiej.
Marek Węcowski

Seminaria dyplomowe kończone są napisaniem odpowiednio pracy licencjackiej (dla studiów pierwszego stopnia) oraz pracy magisterskiej (dla
studiów drugiego stopnia). Jednocześnie w ramach seminarium magisterskiego student niezależnie od przygotowania rozprawy magisterskiej,
musi zaliczyć również na koniec pierwszego roku studiów drugiego stopnia pisemną pracę seminaryjną, punktowaną odrębnie na 4 punkty ECTS.

1.5. Blok starożytny – „Świat antyczny”
Wraz z nowym programem studiów, wprowadzonym 1 października
2012 roku, pojawiły się w Instytucie Historycznym „bloki programowe”,
pomyślane jako grupy różnych zajęć pozwalających studentom studiów
drugiego stopnia uzupełnić swą wiedzę w zakresie wybranej specjalności.
Zajęcia te najczęściej o charakterze konwersatoriów lub rzadziej wykładów czy ćwiczeń, mogą pełnić rolę zajęć uzupełniających względem seminariów magisterskich, ale też mogą mieć charakter zupełnie odrębnych
przedmiotów, wszelako mieszczących się merytorycznie w zakresie specjalizacji historii starożytnej. Każde zajęcia z bloku trwają 60 godzin przez
2 semestry (trzeci i czwarty), a ich zaliczenie poza normalnymi zasadami
w tego rodzaju zajęciach wymaga zdania odrębnego egzaminu lub napisania pracy pisemnej związanej tematycznie z danymi zajęciami. Jednakowoż
proporcjonalnie do wymogów stawianych studentom są one bardzo wysoko punktowane – razem 26 punktów ECTS. Należy jednak pamiętać,
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że studenci danej specjalizacji wybierają sobie tylko jedne zajęcia z danego
bloku jako obowiązkowe. Inne zajęcia blokowe mogą wybierać jako fakultatywne zajęcia uzupełniające.
Jeśli chodzi o tematykę zajęć oferowanych w bloku starożytnym wygląda to różnie w każdym roku akademickim. Poniekąd otworzenie danego
cyklu zajęć przez konkretnego pracownika Zakładu Historii Starożytnej
zależy w równym stopniu od dydaktycznych potrzeb, jak też obowiązku
wypełnienia pensum. Zajęcia blokowe są również dobrym sposobem na
zainteresowanie nowych studentów tematyką własnego seminarium. Ponieważ zajęcia blokowe odbywają się zazwyczaj w drugim semestrze każdego roku akademickiego i projektowane na bieżący rok nie zostały jeszcze w sposób kompletny uwzględnione w systemie USOS, podam jako
ich przykład zajęcia z poprzedniego roku akademickiego (2014/2015).
Należy również pamiętać, że zajęcia dotyczące świata starożytnego
znajdują się również za sprawą prowadzących je pracowników Zakładu
Historii Starożytnej (np. Robert Wiśniewski, Stanisław Adamiak) w innym tematycznym „bloku” – „Historia Kościołów chrześcijańskich”
(zob. w tabeli poniżej).
Osoba prowadząca
Adam
Ziółkowski

Charakterystyka zajęć
(wg danych z sylabusów)
Wprowadzenie do Prezentacja topografii Rzymu starożytnego
topografii Rzymu jako odrębnego pola badawczego w obrębie
w starożytności
historii starożytnej, wskazanie przyczyn jej
wagi dla badań nad światem starożytnym,
specyfika badań: prezentacja źródeł (antyczne teksty literackie, inskrypcje, materiał
archeologiczny i środowiskowy, teksty średniowieczne i późniejsze), kwestie metodologiczne, historia badań nad topografią Rzymu
od średniowiecza do czasów dzisiejszych, prezentacja bibliografii przedmiotu, syntetyczna
prezentacja topografii Miasta, główne kierunki badań i inicjatywy wydawnicze.
Tematyka
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Robert
Wiśniewski

Elżbieta Szabat-Wywrot
Stanisław
Adamiak

Konwersatorium
z Biblii
Wojna i pokój,
czyli gry dyplomatyczne w świetle królewskiego
archiwum z Mari

Zajęcia poświęcone będą poznaniu oraz
próbom dokładnego odtwarzania historii
politycznej Mezopotamii w połowie XVIII
w. p.n.e. Podstawę źródłową stanowić będą
teksty z archiwum królewskiego z Mari –
korespondencja dyplomatyczna, urzędnicza
oraz dokumenty administracyjne z kancelarii
pałacowej.
Chrześcijaństwo Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy
antyczne
z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi chrześcijaństwa od jego powstania do
końca starożytności. Omawiane będą kwestie
związane z organizacją Kościoła, religijnością, teologią oraz kontaktami między chrześcijaństwem a światem pogańskim. Szczególną uwagę będziemy starali się zwrócić na te
zjawiska, których ustalona, podręcznikowa
interpretacja wymaga głębokich korekt.
Kościół w staro- Konwersatorium przedstawia dzieje chrzeżytnej Afryce Pół- ścijaństwa w starożytnej Afryce Północnej
nocne
od końca II wieku do końca VII wieku, ze
szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań
społeczno-politycznych, rozwoju ruchów dysydenckich (zwłaszcza donatyzmu) i sposobów kierowania Kościołem.

Zupełnie odrębną kwestią jest fakt, że wiele zajęć blokowych z historii
starożytnej ma status zajęć ogólnouniwersyteckich (OGUN) i mogą na
nie zapisywać się również studenci spoza Instytutu i Wydziału Historycznego. Jednakże aby zagwarantować studentom historii, spośród których
rekrutują się przecież uczestnicy seminariów starożytniczych, a także dla
których w pierwszej kolejności zajęcia blokowe są adresowane, przyjęto
zasadę rezerwowania dla nich co najmniej połowy dostępnych miejsc.
145

Marek Stępień

2. Zajęcia fakultatywne – w tym zajęcia
ogólnouniwersyteckie (OGUN)
Mamy tu generalnie dwa rodzaje zajęć. Przede wszystkim chodzi o zajęcia z zakresu historii starożytnej prowadzone przez pracowników Zakładu Historii Starożytnej Instytutu Historycznego, przeznaczone albo
wyłącznie dla studentów historii, albo też także dla studentów z innych
jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego (OGUN).
W tym ostatnim przypadku mogą z nich korzystać na zasadzie mechanizmu zajęć ogólnouniwersyteckich (OGUN) studenci spoza historii.
Według tych samych zasad studenci historii mogą uczestniczyć w tego samego rodzaju zajęciach, oferowanych przez pracowników innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego. W zakresie szeroko
pojętej historii starożytnej zajęcia takie student historii znajdzie w ofercie
dydaktyczno-programowej np. Instytutu Archeologii, Zakładu Wschodu
Starożytnego Wydziału Orientalistycznego, Wydziału „Artes Liberales”,
Instytutu Filologii Klasycznej, ale też w programach innych jednostek
uniwersyteckich. Wszelako jak zaznaczyłem na wstępie te ostatnie nie są
przedmiotem niniejszej prezentacji.

2.1. Wykłady fakultatywne ogólnouniwersyteckie (OGUN)
Pracownicy Zakładu Historii Starożytnej w każdym roku akademickim proponują wiele zajęć ogólnouniwersyteckich – głównie wykładów
(ale też konwersatoriów). Jak się zdaje z jednej strony wynika to ze szczytnej chęci przybliżenia historii starożytnej oraz sposobu jej nauczania szerokim kręgom akademickiej społeczności studentów. Ale też nie widzę
potrzeby przemilczenia i tego kryterium jakim jest możliwość wypełnienia tego rodzaju zajęciami pensum dydaktycznego. Niezależnie od wzajemnych relacji obu przyczyn, praktyka ostatnich lat dobitnie pokazuje
wspaniałe efekty dydaktyczne osiągane dzięki ogólnouniwersyteckim
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wykładom z zakresu historii starożytnej. Można je oczywiście mierzyć
na różne sposoby, ale najbardziej chyba obiektywnym jest fakt niezwykłej popularności tych zajęć wśród studentów bardzo wielu specjalności. Każdorazowa rejestracja na wiele z tych wykładów to istny „wyścig
z czasem” dla pragnących się na nie zarejestrować. Rokrocznie doświadczam tego osobiście, gdy przez pierwsze dwa tygodnie po rozpoczęciu
wykładów podpisuję, wyrażając swoją zgodę, wiele podań o „dopisanie
do listy uczestników” wykładu ponad przewidziane limity. Studenci ci,
licząc na uzyskanie zgody ze strony władz Instytutu, chodzą na wykład
od pierwszych zajęć. Ta sytuacja powtarza się właściwie w każdym roku
akademickim. Poniższa tabela prezentująca aktualne wykłady ogólnouniwersyteckie podaje przy każdym z nich liczbę wolnych miejsc. Otóż ta
liczba jest uwarunkowana jedynie wielkością sali i zazwyczaj oznacza dla
każdego wykładu minimalną liczbę jego uczestników, a właściwie liczbę,
od której zaczyna się procedura dopisywania kolejnych chętnych. Na
moich wykładach, w sumie przecież dość specyficznych, liczba każdorazowych dodatkowych uczestników przekracza zazwyczaj aż 1/3 dopuszczalnego warunkami salowymi składu osobowego. Podobnie sytuacja wygląda u moich kolegów z Zakładu. Ale już wszelkie rekordy popularności
wykazują obydwa wykłady klasyczne z historii starożytnej („Historia
starożytnej Grecji” i „Historia starożytnego Rzymu”), które przed reformą miały jeszcze status „wykładów kursowych”, czyli obowiązkowych.
Okazało się, że zdjęcie z nich kategorii obligatoryjnej w żaden sposób
nie odbiło się na frekwencji studentów historii, którzy od lat stawiają
się na nich praktycznie w komplecie. Co więcej nadanie obu wykładom
statusu wykładów ogólnouniwersyteckich (OGUN) przyciągnęło na
nie rzesze studentów z innych wydziałów Uniwersytetu. Dość powiedzieć, że określona wielkością sali wykładowej liczba 170 uczestników,
nierzadko sięga 200. Jest to zapewne z jednej strony powód do osobistej
satysfakcji obu prowadzących (Adam Ziółkowski i Ryszard Kulesza), ale
też krzepiący dla nas wszystkich sygnał niesłabnącego zainteresowania
historią starożytną.
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Oto wykaz oferowanych w tym roku akademickim przez pracowników Zakładu Historii Starożytnej fakultatywnych wykładów ogólnouniwersyteckich.
Osoba
prowadząca
Adam
Ziółkowski

Adam
Ziółkowski

Włodzimierz
Lengauer

Włodzimierz
Lengauer

Tematyka

Charakterystyka zajęć
(wg danych z sylabusów)
Historia starożyt- Wykład węzłowych zagadnień
nego Rzymu
z dziejów wspólnoty rzymskiej,
od założenia Miasta do upadku
Cesarstwa Zachodniego, z naciskiem na ewolucję społeczeństwa
rzymskiego, instytucje państwowe, w tym religijne oraz reguły
gry politycznej, a także rolę czynnika wojskowego
Starożytne imperia Analiza fenomenu imperialnego w starożytności. Powstawanie
i ewolucja antycznych imperiów.
Typologia antycznych imperiów.
Czy ostatecznym losem imperiów
jest upadek?
Formy kultu Dionizosa w Grecji od
czasów najdawniejszych do epoki hellenistycznej
Teatr, dramat i mit Celem wykładu jest przedstawiew Atenach okresu nie znaczenia mitu dla rozwoju
klasycznego
gatunków dramatycznych w Atenach V i IV w. p.n.e. oraz ukazanie możliwego sposobu odbioru
treści religijnych przez widza teatralnego. Podstawowym problemem jest pytanie, na ile i w jaki
sposób teatr korzysta z mitu i jak
kształtuje wyobrażenia religijne
odbiorców.
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Ryszard
Kulesza

Ryszard
Kulesza

Janiszewski

Łukasz
NiesiołowskiSpanò

Jacek Rzepka

Historia starożyt- Historia Grecji do czasów helnej Grecji
lenistycznych. Minojska Kreta
i mykeńska Grecja. Polis grecka – system polityczny, społeczeństwo i kultura. Dwa różne
modele greckiej polis – Ateny
i Sparta. Demokracja i oligarchia. Macedonia za czasów Filipa II. Aleksander Wielki. Świat
hellenistyczny.
Grecka polis
Świat greckich poleis w okresie
klasycznym. Wielkie i małe poleis. Argos, Teby, Ateny, Sparta etc.
Na kolejnych wykładach przedstawiona zostanie geneza i charakterystyka polis, ustrój społeczny
Aten i Sparty, stosunki międzypaństwowe oraz relacje poleis
greckich ze światem zewnętrznym.
Pr z e ś l a d o w a n i a
chrześcijan w państwie rzymskim
History and Re- Lecture describes the history of
ligion of Ancient Jewish people from the processes
Israel
of ethnogenesis till the Hellenistic era. During the presentation
different kinds of historical and
archaeological sources will be
characterized. Student may expect
the chronological outline of the
history of the Hebrews from the
late Bronze Age till the Hellenistic Era.
Sport i sportowcy W trakcie wykładu słuchacze zaw świecie antycz- poznają się z podstawowymi innym
formacjami dotyczącymi sportu
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Władcy,
dyplomaci i szpiedzy
– z dziejów stosunków międzynarodowych
w czasach
Hammu-rabiego

antycznego,
jego
specyfiki,
zwłaszcza w zakresie języka i infrastruktury sportowej. Przybliżone zostaną igrzyska panhelleńskie i lokalne, kwestia istnienia
społeczności sportowej w Grecji,
profesjonalizmu atletów. Osobne
miejsce zajmować będą postaci
wielkich sportowców świata antycznego.
Główna część wykładu poświęcona jest stosunkom międzynarodowy w okresie starobabilońskim
(w szczególności w czasach panowania króla Babilonu – Hammu-rabiego). Studenci poznają
przykłady działań dyplomatycznych, wojen, zawierania pokojów,
ówczesnego wywiadu, ale też roli
kupców w życiu politycznym
państw amoryckich. Pod względem źródłowym ta część cyklu
oparta jest unikalnym zbiorze
listów z Mari, ilustrujących zagadnienia podkreślone w temacie
wykładu. Listy były w większości adresowane do ówczesnego
władcy Mari – Zimri-Lim, a ich
nadawcami byli przeważnie królewscy funkcjonariusze (dyplomaci, posłowie, szpiedzy i namiestnicy) a także władcy innych państw.
Pierwsze wykłady wprowadzą studentów w tę epokę dziejów Mezopotamii, poprzez porównanie
ówczesnej sytuacji politycznej, etnicznej, społecznej i ustrojowej do
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Narodziny cywilizacji – historia
i kultura wczesnej
Mezopotamii

Marek Węcow- Mit, prawda, meski
toda: wczesna historiografia grecka
Robert
Wiśniewski

Chrześcijaństwo
antyczne

poprzedzającego ją okresu III dynastii z Ur. Ukazane też zostanie
kształtowanie się nowego porządku („amoryckiego”) na gruzach
monarchii sumeryjskiej.
Wykład poświęcony jest najwcześniejszym dziejom Mezopotamii,
jednej z najstarszych w pełni rozwiniętych cywilizacji ludzkich,
rozpatrywanym na szerokim tle
porównawczym obszarów ówczesnego „Żyznego Półksiężyca”.
Obejmować będzie tematy z zakresu historii politycznej, społecznej, ekonomicznej oraz wybrane
zagadnienia z zakresu kultury
i religii.
Wykład przedstawi słuchaczom
genezę i najważniejsze etapy rozwoju wczesnej historiografii greckiej – do IV wieku p.n.e.
Celem wykładu jest zapoznanie
słuchaczy z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi chrześcijaństwa od jego powstania do
końca starożytności. Omawiane
będą kwestie związane z organizacją Kościoła, religijnością,
teologią oraz kontaktami między
chrześcijaństwem a światem pogańskim. Szczególną uwagę będziemy starali się zwrócić na te
zjawiska, których ustalona, podręcznikowa interpretacja wymaga
głębokich korekt.
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2.2. Inne zajęcia fakultatywne z zakresu historii starożytnej
Studenci historii mogą również w inny sposób zwiększyć swoje uczestnictwo w zajęciach z zakresu historii starożytnej. Prawie w każdym semestrze czy to studiów licencjackich, czy magisterskich jest pewna pula godzin, które studenci muszą zrealizować w ramach zajęć fakultatywnych.
Mogą zatem wybrać dowolne zajęcia ich interesujące i jedynie obligatoryjna do uzyskania w kolejnych latach liczba punktów w systemie ECTS
decyduje jaki rodzaj zajęć (wykład, seminarium czy konwersatorium)
w danym roku realizują – np. wykłady są zazwyczaj niżej punktowane
niż seminaria lub konwersatoria. Wszelako z punktu widzenia zawartości merytorycznej zajęć każdy ich rodzaj może dotyczyć historii starożytnej i jedynie od szerokości oferty dydaktyczno-naukowej pracowników
Zakładu Historii Starożytnej zależy możliwość realizacji ich w zakresie
historii starożytnej.
Oczywiście najprostszym sposobem jest uczestnictwo studentów historii w wyżej opisanych fakultatywnych wykładach ogólnouniwersyteckich (OGUN), jednakże sygnalizowane już duże nimi zainteresowanie
w całym studenckim środowisku akademickim sprawia, że niejednokrotnie trudno znaleźć się na liście ich uczestników. Z tym problemem mają
najczęściej do czynienia studenci studiów licencjackich, gdyż tylko w ten
sposób mogą zrealizować w zakresie historii starożytnej i w ramach zajęć
oferowanych przez Instytut Historyczny owe 6 punktów ECTS (ogółem przez 3 lata 18 punktów), przewidziane w każdym roku studiów
na zajęcia fakultatywne. W dużo łatwiejszej sytuacji są studenci studiów
drugiego stopnia zainteresowani historią starożytną, którzy np. bardzo
często wybierają jako zajęcia fakultatywne jakiś drugi przedmiot z „bloku
starożytnego”, traktując go pod względem formalnym jako realizację ujętego w programie studiów „przedmiotu uzupełniającego seminarium”,
rozliczanego odrębnie wg punktacji ECTS (12 punktów). Na podobnej
zasadzie mogą zdecydować się np. na jakieś drugie seminarium starożytnicze dla realizacji obowiązkowego dla nich na pierwszym i drugim roku
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studiów drugiego stopnia tzw. „drugiego seminarium dyplomowego”,
w którym udział nie jest związany z pisaniem pracy magisterskiej. Wszelako jest ono równie wysoko punktowane jak seminarium podstawowe,
czyli 7,5 punktu za semestr, co daje ogółem 30 punktów ECTS za cały
cykl. Nie przypadkiem tak konsekwentnie podkreślam wysokość punktacji za wszystkie zajęcia, gdyż jakkolwiek dla mnie jest to sprawa nieistotna
i czasami jedynie kłopotliwa, to jak dowodzi kilkuletnia praktyka funkcjonowania tego systemu, dla studentów jest to sprawa o zasadniczym znaczeniu. W tym sensie warto zatem wiedzieć ile punktów ECTS w ciągu
całych studiów może uzyskać student z samych zajęć z zakresu historii starożytnej, gdyż to definiuje niejako znaczenie i wartość danej specjalizacji.
Reasumując, oferta dydaktyczno-programowa Instytutu Historycznego w zakresie historii starożytnej wydaje się być wystarczająco szeroka
i powinna pozwalać wielu studentom realizować ich zainteresowania badawcze. Jej zakres chronologiczno-rzeczowy, wyznaczany specjalizacjami
naukowymi pracowników Zakładu Historii Starożytnej, obejmuje praktycznie wszystkie epoki starożytności od początków cywilizacji miejskiej
na starożytnych Bliskim Wschodzie, ze szczególnym uwzględnieniem
Mezopotamii i Palestyny, do schyłku Starożytności, widzianego jako Późne Cesarstwo Rzymskie, Wczesne Bizancjum i początki średniowiecznej
Europy. W tym przedziale chronologicznym możliwe są studia z zakresu
historii politycznej, etnicznej, społeczno-ekonomicznej, kulturowej i religijnej, a studenci w ramach rozlicznych zajęć mają możliwość poznania
źródeł w języku łacińskim, greckim, hebrajskim, akadyjskim, sumeryjskim
i do pewnego stopnia także koptyjskim i aramejskim. Warto też dodać, że
dzięki sprawnie funkcjonującemu systemowi zajęć ogólnouniwersyteckich, szczególnie specjalistyczne zainteresowania badawcze, wykraczające
poza ofertę Instytutu, studenci mogą realizować korzystając z sygnalizowanej na początku ofert innych jednostek organizacyjnych Uczelni.
Wydaje się jednak, że pomimo w miarę skutecznego dostosowania zajęć ze specjalności historii starożytnej do ogólnie obowiązujących zasad
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studiowania w Instytucie Historycznym, pozostaje nadal kwestią otwartą
i wymagającą dyskusji fakt, czy system boloński i podział studiów historycznych na studia dwustopniowe (licencjackie i magisterskie) jest rzeczywiście najlepszym rozwiązaniem.
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(Uniwersytet Łódzki)

Historia starożytna na Uniwersytecie Łódzkim
– przeszłość, specyfika, perspektywy
Uniwersytet Łódzki zajmuje miejsce szczególne na mapie polskiego
starożytnictwa naukowego i dydaktycznego. Historia łódzkiej wyższej
uczelni tak się bowiem ułożyła, że na Wydziale Filozoficzno-Historycznym, w Instytucie Historii od lat pięćdziesiątych XX w., a więc nieomal
od początku istnienia Uniwersytetu, powstałego w 1945 roku, historii starożytnej i średniowiecznej powszechnej uczą bizantyniści. Część
z nich, trzeba to dodać od razu, wśród swoich nurtów badań miała bądź
ma w części lub w całości okres późnoantyczny bądź starożytny schyłkowy (poklasyczny). Przegląd polskich ośrodków, w których historię starożytną uprawia się i wykłada, jest więc dobrą okazją, by o tej specyfice i jej
konsekwencjach powiedzieć nieco więcej.

Rys historyczny
Obraz rozwoju nauki o historii starożytnej w Łodzi byłby niepełny,
gdyby nie rozpocząć od epizodycznego pobytu na miejscu Józefa Wolskiego, tym bardziej, że fakt ten pamiętany jest w Łodzi i wspominany
z wdzięcznością i sentymentem. Młody uczony, przetrwawszy wojenną gehennę, spędził w nowo tworzonym Uniwersytecie Łódzkim kilka
lat, prowadząc zajęcia z historii starożytnej na studiach historycznych,
uruchomionych od razu po erygowaniu uczelni przez władze państwowe w maju 1945 roku (powstały w 1948 r. Instytut Historii funkcjono155
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wał początkowo w ramach jednego z trzech założycielskich wydziałów,
tj. Wydziału Humanistycznego, potem przejściowo w ramach Wydziału
Historycznego, a od 1952 roku jako część istniejącego do dzisiaj Wydziału Filozoficzno-Historycznego)1. Józef Wolski, zajmując Katedrę
Historii Starożytnej do 1952 roku i dojeżdżając stale z Krakowa, uczył
i egzaminował pierwszych łódzkich studentów, dochował się też kilkorga
magistrów; byli to: Tadeusz Worwąg (1949), Roman Kamienik (1950),
Maria Kozanecka (1952), Tadeusz Kotula (1952), Stanisław Ogorzałek
(1952) i Maria Lipińska (1952). Warto także dodać, że w Łodzi studia historyczne podjęła w tym czasie również Maria Jaczynowska (1946-1948).
Tym niemniej, szybko nastąpił odpływ i naukowców, i studentów, do
innych ośrodków akademickich, zaś dla Józefa Wolskiego nadal priorytetowe znaczenie miał Kraków, toteż już w 1952 roku historyk ostatecznie
rozstał się z Łodzią i powrócił na macierzysty Uniwersytet Jagielloński,
dodatkowo jeszcze przez parę lat pracując na Uniwersytecie Wrocławskim. Wraz z profesorem zniknęła również katedra, zniesiona w wyniku
narzuconej przez władze ministerialne restrukturyzacji. Krótki rozdział
wstępny łódzkiej dydaktyki historii starożytnej dobiegł końca.
Instytucjonalny obraz następnych dekad nie do końca oddaje rzeczywistość prowadzenia badań i dydaktyki. Owszem, w następstwie zmian
z początku lat pięćdziesiątych powołano do istnienia, w ramach Katedry
Historii Powszechnej, Zakład Historii Społecznej Starożytnej i ŚrednioHistorię Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ i jego części składowych opisuje
m. in. Wiesław Puś, Zarys historii Uniwersytetu Łódzkiego 1945–2015, Łódź: Wydawnictwo UŁ 2015, s. 156–174, a losy instytucjonalne i dorobek naukowy Katedry Historii Bizancjum, a także krótkotrwałej Katedry Historii Starożytnej, opisał
Waldemar Ceran, Zakład Historii Bizancjum, w: red. Stefan Banasiak, Stanisław M.
Zajączkowski, Barbara M. Zaorska, Uniwersytet Łódzki. Informator Instytutu Historii,
Łódź: Wydawnictwo UŁ 1998, s. 52–55; idem, Historia i bibliografia rozumowana bizantynologii polskiej (1800-1998), Łódź: Wydawnictwo UŁ 2001; idem, Bizantynistyka na Uniwersytecie Łódzkim w latach 1999-2003, „Przegląd Historyczny” 95, 2004,
s. 109-118; idem, Początki i etapy rozwoju bizantynologii polskiej, Poznań: Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2005.

1

156

Historia starożytna na Uniwersytecie Łódzkim – przeszłość, specyfika, perspektywy

wiecznej, przekształcony następnie po 1956 roku w Katedrę Historii
Powszechnej Starożytnej i Średniowiecznej (obu jednostkom prezydował Marian Henryk Serejski). Owszem, w ramach wspomnianej Katedry istniał w latach 1957–1968 Zakład Historii Starożytnej, kierowany
przez Leona T. Błaszczyka. Owszem, zmiany narzucone przez odnośne
ministerstwo w 1970 roku owocowały dalszym trwaniem (choć pod zdegradowanym mianem) Zakładu Historii Powszechnej Starożytnej i Średniowiecznej, istniejącego aż do 1992 roku. Nie było jednak w Łodzi starożytników sensu stricto, prowadzących badania naukowe dotyczące doby
antyku archaicznego czy klasycznego. Dalsze po 1952 roku losy prowadzenia nauczania historii starożytnej w Łodzi nieomal bez reszty związane są bowiem, jak to już zostało zasygnalizowane we wstępie, z łódzkimi
bizantynistami.
Droga do powstania łódzkiej – największej w Polsce – Katedry Historii Bizancjum i odrębnej łódzkiej szkoły bizantynologicznej wiodła
poprzez cztery generacje naukowców i początkowo nic nie zapowiadało
rozwoju tej właśnie endemicznej, interdyscyplinarnej dziedziny naukowej w nowo powstałym uniwersytecie. Bardzo długo bizantynologowie
w Polsce funkcjonowali pojedynczo, rozproszeni po różnych miastach
akademickich. Badania takie rozwijane były początkowo na peryferiach
filologii klasycznej, a dopiero potem historiografii, na polskim gruncie
akademickim w ścisłym tego słowa znaczeniu od ostatnich dwóch dekad
XIX stulecia (symbolicznym ich początkiem jest opublikowanie przez filologa Leona Sternbacha, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracy
Meletemata graeca w 1886 roku). Łódzka bizantynologia czerpie z tej tradycji intelektualnej, kontynuując tradycje pierwszej polskiej katedry bizantynistycznej założonej na Uniwersytecie Warszawskim w 1935 roku
dla relatywnie młodego jeszcze wówczas prof. Kazimierza Zakrzewskiego.
Jakkolwiek hekatomba II wojny światowej przetrzebiła szeregi i tej prowincji humanistyki polskiej (zginęli zamordowani zarówno Sternbach,
jak i Zakrzewski), zaś rozproszenie grona naukowców i studentów katedry warszawskiej uniemożliwiło jej powojenną rekonstrukcję, los rzucił
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do Łodzi jedną z uczennic prof. Zakrzewskiego, Halinę Evert-Kappesową, która zdołała w perspektywie kilkunastu lat wznowić studia nad dziejami Bizancjum. W 1950 roku rozpoczęła pracę w Zakładzie Historii Starożytnej i Średniowiecznej, a później, w 1957 roku, otrzymała osobny Zakład Historii Bizancjum. W latach 1966-1975 była jednocześnie kierowniczką Zakładu Historii Starożytnej i Średniowiecznej. Wspomniany rok
1957, gdy Halina Evert-Kappesowa objęła kierownictwo utworzonego
zakładu bizantynistycznego, jedynego podówczas w kraju, uznaje się obecnie za początek studiów bizantynologicznych w Łodzi. Zainteresowania
naukowe pierwszej łódzkiej bizantynolożki obejmowały stosunki gospodarczo-społeczne w okresie średniobizantyńskim, relacje Bizancjum z Zachodem w czasach krucjat, problematykę kolonizacji słowiańskiej i wsi
bizantyńskiej, wybiegały więc daleko nawet poza późny antyk. Jak jednak
dalej zostanie powiedziane, część jej dorobku naukowego i popularnego
wpływała też i na rozumienie ery późnoantycznej w polskiej literaturze.
Halina Evert-Kappesowa wytyczyła zasadnicze cele badawcze dla łódzkiego środowiska bizantynistycznego, trzeba też w tym miejscu ponownie podkreślić, że łącząc w swojej działalności i badawczej, i dydaktycznej,
refleksję nad Bizancjum i historią starożytną, zapoczątkowała specyficzne podejście naukowe, charakterystyczne do dziś dla łódzkiego ośrodka.
Jest ono widoczne zarówno w pracy ze studentami, jak i dorobku naukowym. Równie wyraźny jest łódzki mariaż bizantynologii z mediewistyką.
Jej działalność doprowadziła do pojawienia się drugiego pokolenia bizantynistów w Łodzi – pracę akademicką podjęli: Waldemar Ceran (zatrudniony w 1960 r.), Piotr Krupczyński (zatrudniony w 1969 r.) oraz
Małgorzata Dąbrowska (zatrudniona w 1978 r.). Wprawdzie jednostka
bizantynistyczna zniknęła w 1970 roku w wyniku odgórnej reorganizacji
struktur uniwersyteckich, ale wspomniani uczeni kontynuowali swoje
badania. Zespół powiększał stale zbiory specjalistycznej literatury, odbywały się promocje magisterskie, trwały prace nad dysertacjami doktorskimi. Gdy Halina Evert-Kappesowa przeszła na emeryturę w 1975 roku,
jej następcą na stanowisku kierownika Zakładu Historii Starożytnej
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i Średniowiecznej został doc. dr Bogumił Zwolski, a po jego przedwczesnej śmierci w 1980 r., Waldemar Ceran.
Przez następne dwadzieścia siedem lat właśnie prof. Waldemar Ceran
był niekwestionowanym mistrzem łódzkiego ośrodka bizantynologicznego. Jego szerokie zainteresowania badawcze obejmowały całą niemal
historię późnego antyku i wczesnego średniowiecza, a także historię bizantynologii polskiej, której zbadaniu i propagowaniu poświęcił niemałą
część życia naukowego. W okresie kierownictwa prof. Cerana nastąpił
wyjątkowo dynamiczny rozwój studiów nad Bizancjum w Łodzi. Seminarium magisterskie Profesora przyciągało coraz większą liczbę studentów.
Prawie siedemdziesięcioro z nich osiągnęło magisterium. W tym też czasie
uformował się trzon obecnego zespołu naukowego. Poszczególni uczniowie Profesora przygotowali swoje rozprawy doktorskie i kontynuowali kariery naukowe. W rezultacie potencjał intelektualny jednostki wzmocnili
nowo zatrudnieni przedstawiciele trzeciego już pokolenia łódzkich bizantynistów: Sławomir Bralewski (w 1985 r.), Maciej Kokoszko (w 1987 r.),
Teresa Wolińska (w 1992 r.), Mirosław Jerzy Leszka (w 1996 r.); w tym
samym czasie dysertację doktorską ukończyła i obroniła kolejna uczennica
Profesora, Małgorzata Beata Leszka (1995 r.). Osiągnięcia naukowe oraz
wzrost liczby członków zespołu stały się ostatecznym impulsem do przywrócenia Zakładu Historii Bizancjum w 1992 roku i w końcu do podniesienia ośrodka do rangi katedry Uniwersytetu w 2003 roku. W chwili jej
powstania w Katedrze Historii Bizancjum zatrudnieni byli: prof. Waldemar Ceran (kierownik Katedry), dr hab. Małgorzata Dąbrowska, dr Piotr
Krupczyński, dr Sławomir Bralewski, dr Maciej Kokoszko, dr Teresa
Wolińska, dr Mirosław J. Leszka, mgr Kirił Marinow. W latach 20042007 uczniowie prof. Cerana przeszli pomyślnie procedury habilitacyjne:
Mirosław J. Leszka (2004), Teresa Wolińska (2005), Maciej Kokoszko
(2006), Sławomir Bralewski (2007). Samodzielność uzyskał Zakład Historii Średniowiecznej Europy Zachodniej i Lewantu, z prof. Małgorzatą
Dąbrowską (kierownikiem) i mgr. Kiriłem Marinowem. Na emeryturę
przeszli: w 2006 roku dr Piotr Krupczyński, a w 2007 roku prof. Wal159
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demar Ceran. Kierownikiem Katedry został, i pozostaje nim do dziś,
prof. Maciej Kokoszko, nadal jednak prof. Ceran brał aktywny udział
w pracach zespołu i wraz z gronem swoich uczniów-współpracowników
decydował o przyjmowaniu do pracy czwartego, najmłodszego pokolenia
historyków zatrudnionych w Katedrze. Należą do niego Paweł Filipczak,
Andrzej Kompa i Kirił Marinow, który w 2007 roku przeszedł z zakładu mediewistycznego do Katedry Historii Bizancjum. Tak ukształtował
się obecny stan osobowy Katedry, który stanowią dzisiaj profesorowie:
Maciej Kokoszko (kierownik Katedry), Sławomir Bralewski, Mirosław
J. Leszka, Teresa Wolińska, adiunkci: Paweł Filipczak, Kirił Marinow
i Andrzej Kompa. Grono to poszerza dalsza grupa współpracowników
oraz kilkoro doktorantów. W roku akademickim 2007/2008 Katedra
Historii Bizancjum świętowała pięćdziesiątą rocznicę istnienia łódzkiego
ośrodka bizantynologicznego. W 2009 roku zmarł prof. Waldemar Ceran, niekwestionowany twórca łódzkiej szkoły bizantynologicznej. Niedługo potem, z inicjatywy łódzkich bizantynistów oraz paleoslawistów
(zespół prof. Georgiego Minczewa), i przy dalszym udziale prawników-romanistów, filologów klasycznych i historyków ekonomii utworzono w ramach Uniwersytetu, ale poza strukturą jego dwunastu wydziałów, tzw. Centrum Ceraneum (Centrum Badań nad Historią i Kulturą
Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im.
prof. Waldemara Cerana), które rozpoczęło ożywioną działalność, bez
uszczerbku zresztą dla swobody i dynamiki działania poszczególnych
jego części, w tym bizantynistyki. Ceraneum, utrzymując coraz większą,
wyodrębnioną bibliotekę specjalistyczną, zbudowaną na księgozbiorze
prof. prof. Kappesowej i Cerana, wymianach bibliotecznych oraz licznych zakupach grantowych, a także poprzez prowadzenie międzydyscyplinarnej działalności naukowej i popularyzatorskiej, w wielu aspektach dotyka także historii starożytnej, i to nie tylko późnoantycznej,
ale także klasycznej.
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Łódzka bizantynologia a historia starożytna
W toku poszczególnych etapów swojej drogi akademickiej, co najmniej dziewięcioro łódzkich bizantynistów prowadziło badania odnoszące się także do historii starożytnej i późnoantycznej. Badania poszczególnych naukowców w ich aspekcie starożytniczym wspominam tutaj nie
tyle dla koherentności niniejszego artykułu z pozostałymi w tym tomie,
a bardziej dla uświadomienia Czytelnikom faktu nie tak znów oczywistego – poważnego osadzenia łodzian już w części naukowej ich pracy uniwersyteckiej w historii starożytnej jako takiej. Piszę to nie bez świadomości, że niejednemu historykowi antyku bezwiednie i intuicyjnie bliżej jest
do okresu mykeńskiego czy minojskiego, a choćby już drugiego milenium
p.n.e. niż do późnej starożytności, często zbyt już pachnącej średniowieczem – a przecież są to cezury względne, a odległość stuleci w drugim wypadku znacznie mniejsza niż w pierwszym.
Halina Evert-Kappesowa, choć co do zasady mediewistka, popularyzowała wiedzę o starożytności. Jeszcze w latach pięćdziesiątych XX wieku wraz z Bogumiłem Zwolskim napisała podręcznik szkolny, Historia
starożytna dla klasy VIII, wydawany później jeszcze kilkakrotnie. Z kolei
w zbiorku esejów-opowiadań, Historie konstantynopolitańskie, opublikowanym w dwóch wydaniach (w 1964 i 1988 r.), przybliżała polskiej
publiczności i fascynatom epok najdawniejszych poszczególne aspekty
dziejów późnoantycznej stolicy Rzymu nad Bosforem. W badaniach nad
miejscami wygnania i azylu w państwie bizantyńskim, nad własnością
ziemską w Egipcie przedarabskim, albo nad statusem społecznym lekarzy, niejednokrotnie sięgała do rzeczywistości IV w. n.e. Nie można też
pominąć jej przedmowy i opracowania redakcyjnego tomu Kazimierza
Zakrzewskiego, U schyłku świata antycznego (Warszawa 1964). W podsumowaniu dorobku swego mistrza, idąc w ślad za nim H. Evert-Kappesowa oddzielała jeszcze rzeczywistość późnorzymską i bizantyńską, a trzeba dodać, że utożsamienie późnego Rzymu wschodniego z wczesnym Bizancjum jest jednym z fundamentów metodologicznych łódzkiej szkoły
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bizantynologicznej w wydaniu późnej Kappesowej, Cerana i ich uczniów
– niemniej wydanie tej książki współprzyczyniło się właśnie do tych
przewartościowań pomiędzy Rzymem i Bizancjum, między antykiem
i wiekami średnimi. W tym sensie warunkowało rozumienie późnego antyku jako swoistej epoki, przynależnej do obu er.
Waldemar Ceran, bizantynolog-polihistor, w znacznie szerszym zakresie podejmował wątki historii czwarto- i piątowiecznej. Jako historyk Kościoła nieodmiennie zainteresowany antykiem chrześcijańskim,
jako bizantynolog podejmował liczne wątki odnoszące się do antyku
klasycznego i późnego. Dokładnie i wieloaspektowo analizował historię
Antiochii (zwłaszcza stosunki społeczne i ekonomiczne, w pracy z 1969
roku Rzemieślnicy i kupcy w Antiochii i ich ranga społeczna (druga połowa IV wieku)). Fascynowała go postać cesarza Juliana Apostaty, któremu
poświęcił kolejną monografię (Kościół wobec antychrześcijańskiej polityki
cesarza Juliana Apostaty, z 1980 roku), przybliżał czytelnikom panowanie
Teodozjusza Wielkiego (esej monograficzny z 2003 roku). Zainteresowany historią doktrynalną i ustrojową, badał polityczną teologię Euzebiusza
z Cezarei i Jana Chryzostoma, a odwołując się do historii społecznej lustrował stosunek elit pogańskich i chrześcijańskich do centralizacji i biurokratyzacji cesarstwa. W dalszych artykułach analizował pojęcie polis
w późnym antyku, życie codzienne w czwartowiecznych miastach cesarstwa, rolę społeczną lekarzy i aktorów. Nie można nie wspomnieć o roli
prof. Cerana w przetłumaczeniu na język polski dwóch prac odnoszących
się w pełni do epoki starożytnej – Cywilizacji starożytnych pod redakcją
Arthura Cotterella (Łódź 1990 i 1996; poza przetłumaczeniem znacznych partii dzieła był także redaktorem naukowym całości przedsięwzięcia) oraz Słownika mitów świata tegoż samego brytyjskiego autora (Łódź
1993 i trzy dalsze wydania).
Okresem późnoantycznym zajmował się przez większość kariery naukowej Piotr Krupczyński, poświęcając swoje badania zwłaszcza dziejom militarnym i armii późnorzymskiej/wczesnobizantyńskiej. Tematu
tego dotykała jego rozprawa doktorska, Trudności zachodnich wypraw
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Belizariusza, opublikowana w 1981 r., a także artykuły (m.in. Armia
w twórczości Grzegorza z Nazjanzu z 1992 r., Armia w greckich Historiach Kościoła IV-VI wieku z 1993 r., Les simples soldats de l’armée du Bas
Empire romain – l’idéal et la réalité d’après les traits de Vegece et de Pseudo-Maurice z 1998 r.)2. Działalność translatorska Piotra Krupczyńskiego także dotykała epok wcześniejszych niż bizantyńska – obok udziału
w tłumaczeniu Słownika mitów świata Cotterella, ma on w liczbie swoich
zasług także dwie prace Michaela Granta (Herod Wielki w przekładzie
z 2000 r. i Święty Piotr z 2001 r.), a także Wprowadzenie do wczesnego
judaizmu Jamesa C. VanderKama (z 2006 r.).
Specyfika pracy naukowej Macieja Kokoszki sprawia, że w większości swoich monografii i przyczynków przerzuca wraz z uczniami most
nad antykiem klasycznym i wczesnym Bizancjum. W pierwszej dekadzie
swoich naukowych dociekań przyglądał się przede wszystkim klasycznej
rzymskiej i greckiej teorii fizjonomiki i jej zastosowaniu w rzymskiej oraz
wczesno- i średniobizantyńskiej literaturze, w tym zwłaszcza historiografii (Atenajos, Orygenes, Jan Malalas, Prokopiusz z Cezarei, Michał Psellos, Anna Komnena). Obok zestawu artykułów rezultatem była praca
Descriptions of Personal Appearance in John Malalas’ Chronicle (Łódź
1998). Drugim, bogatym i od lat konsekwentnie poszerzanym nurtem
badawczym są rozważania nad medycyną, kuchnią i dietetyką Grecji,
Rzymu i Bizancjum, oparte przede wszystkim o korpus dzieł medycznych i gastronomicznych trzech wymienionych kultur, w tym przede
wszystkim Hipokratesa, Galena, Dioskurydesa, Atenajosa, Orybazjusza,
Pawła z Eginy, Aleksandra z Tralles, Apicjusza i Antyma. Z samego już
tego zestawienia wynika poważne zakorzenienie wyników badań w rzeczywistości antyku klasycznego, czego zresztą dowodzą zarówno teksty
w czasopismach, w liczbie kilkudziesięciu, jak i powstałe w ostatnich
Całość dorobku naukowego bizantynistów łódzkich znajdzie Czytelnik w pracy red.
Ryszard Kulesza, Marek Stępień, Historia starożytna w Polsce. Informator, Warszawa
2009, s. 212–231 oraz na stronie internetowej Katedry Historii Bizancjum (www.bizancjum.uni.lodz.pl).
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latach obszerne tomy (Ryby i ich znaczenie w życiu codziennym ludzi późnego antyku i wczesnego Bizancjum (III–VII w.) z 2005 r. oraz:
Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II–VII w.).
Część I. Zboża i produkty zbożowe w źródłach medycznych antyku
i wczesnego Bizancjum (II–VII w.) i Część II. Pokarm dla ciała i ducha.
z 2014 r.; część I została też przetłumaczona na język angielski). Niemała
część ustaleń powstała w wyniku działań wspólnych prof. Kokoszki oraz
jego uczniów (Krzysztofa Jagusiaka, Zofii Rzeźnickiej, a także uczennicy
prof. Cerana, Jolanty Dybały). Projekt kompletnego, dietetyczno-gastronomicznego opisu świata antycznego nie został jeszcze ukończony, trwa
rozpisany na wiele lat, zaś autorzy pracują nad dalszymi tomami.
W granicach okresu wczesnobizantyńskiego (późnoantycznego) zamykają się też zainteresowania badawcze Sławomira Bralewskiego. Zasadniczy przedmiot jego pracy akademickiej stanowią od przeszło dwóch
dekad relacje między państwem a Kościołem w późnym cesarstwie rzymskim i wczesnym Bizancjum (IV–VI wiek), ze szczególnym uwzględnieniem organizacji synodów i soborów przez cesarzy, polityki Konstantyna Wielkiego, kwestii prymatu papieskiego oraz przekazu historiografii
kościelnej (tu w szczególności Euzebiusz, Sokrates, Sozomen, Teodoret
i Ewagriusz). Powstałe w tym czasie artykuły naukowe składają się na
spójny obraz, syntetyzowany poza tym w książkach: Imperatorzy późnego
Cesarstwa Rzymskiego wobec zgromadzeń biskupów (Łódź 1997) oraz Obraz papiestwa w historiografii wczesnego Bizancjum (Łódź 2006). Badacz
jest też autorem eseju biograficznego o Konstantynie Wielkim (Kraków
2001). Wczesnochrześcijańskie schizmy kościelne, pierwsze stulecia monastycyzmu, kwestie postu i obyczajowości, reewaluacja przewrotu konstantyńskiego, rozwój administracji kościelnej, życie religijne mieszkańców Konstantynopola, czy konstantynopolitańskie miejsca kultu oraz
syntetyczna refleksja nad dziejami Kościoła w tym okresie uzupełniają
listę tematów, konstruującą ten interesujący dorobek naukowy, znacznie
poszerzający polską wiedzę naukową na temat późnoantycznych dziejów
chrześcijaństwa.
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Mirosław J. Leszka, niezależnie od swoich wieloletnich badań nad średniowieczną Bułgarią i jej kontaktami z Bizancjum, poddaje począwszy
od lat dziewięćdziesiątych XX wieku analizie zagadnienia odnoszące się
do schyłku starożytności, tj. V stulecia n.e. Patrząc na władzę cesarską,
przyglądał się uzurpacjom monarszym i przemianom ideologii legitymizujących pozyskanie tronu pomiędzy okresem pryncypatu rzymskiego
a średnim Bizancjum (praca Uzurpacje w cesarstwie bizantyńskim w okresie od IV do połowy IX wieku, Łódź 1999). Interesowała go również rola
kobiet–cesarzowych, począwszy od IV wieku n.e. oraz wpływ arystokracji wojskowej na dzieje polityczne w tym okresie. Cesarzowym poświęcił
kilkanaście tekstów, a część z nich, publikowana sukcesywnie w „Mówią
wieki” dotyczyła august okresu pierwszych stuleci cesarstwa starożytnego
(Liwia, Mesalina, Julia Domna, Faustyna Młodsza, Galla Placydia, Zenonida, Konstantyna). Fascynacja Mirosława Leszki Konstantynopolem
w okresie wczesnobizantyńskim zaowocowała nie tylko pewną liczbą
przyczynków, ale też trzyletnim grantem z udziałem wszystkich pracowników katedry, dotyczącym dziejów miasta w tym czasie, przez co ukazały
się ważne tomy po raz pierwszy w tej skali w polskiej literaturze opisujące
stolicę świata późnoantycznego (Konstantynopol – Nowy Rzym. Miasto
i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim, Warszawa 2011; Z badań nad
wczesnobizantyńskim Konstantynopolem, Łódź 2011).
Paweł Filipczak podjął badania nad Antiochią i miastami rzymskimi
w IV w., tam gdzie poniechał ich Waldemar Ceran. Dokładnie przepatrując sposoby funkcjonowania miasta jako żywego organizmu, sposoby
zarządu i sprawowania władzy centralnej i lokalnej w miastach, czy też
np. przejawy niezgody i protestu mieszkańców przeciw tejże (rozprawa
Bunty i niepokoje w miastach wczesnego Bizancjum, IV w. n.e., z 2009 roku),
skupiał się na ostatnim stuleciu cesarstwa niepodzielonego, na wieku
przełomu. Prócz rozprawy ukazało się kilka artykułów traktujących o rozruchach miejskich, ich klasyfikacji, przyczynach, roli przywódców i grup,
sposobach opisu historiograficznego zamieszek miejskich. Nie sposób
nie zauważyć też, utrzymanych w tym nurcie, prac redakcyjnych Pawła
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Filipczaka, który wraz z Rafałem Kosińskim doprowadził do publikacji
tomu zbiorowego Świat rzymski w IV wieku, wartościowej monografii
wprowadzającej, zręcznie łączącej metody bizantynologii z opisem ery
późnoantycznej. Z dzisiejszej perspektywy wartościowe są też, moim zdaniem, nie dość nagłośnione i popularne teksty tegoż autora o zabytkach
starożytnych Syrii i Iranu, znanych mu z autopsji. Wreszcie, w ostatnich
latach w ramach znacznego projektu naukowego, współkierowanego
przez prof. Teresę Wolińską i Pawła Filipczaka, autor ten podjął szersze
badania nad Syrią wczesnobizantyńską/późnorzymską, dzięki czemu
ukazała się na rynku księgarskim praca An introduction to the Byzantine administration in Syro-Palestine on the eve of the Arab conquest (Łódź
2015), skupiona przede wszystkim na VI stuleciu, z wyraźnymi odniesieniami do dwu poprzednich wieków.
W ramach studiów nad wczesnym i średnim Bizancjum, Andrzej
Kompa przeplata wątki starożytne i średniowieczne w poszczególnych
aspektach politycznych, społecznych i kulturowych dziejów cesarstwa.
Zasadniczo zainteresowany okresem od V do IX/X wieku n.e., w wielu
dotąd powstałych pracach zwraca uwagę na historię starożytną, oraz to,
jak historię dawniejszą postrzegali sami Bizantyńczycy (choćby tekst Pamięć najdawniejszej przeszłości w średniobizantyńskich źródłach konstantynopolitańskich, z 2010 r.). W pracach dotyczących wczesnobizantyńskiego miasta Bizancjum (Mieszkańcy Konstantynopola. Struktura społeczna
oraz Edukacja w Konstantynopolu z 2011 r. oraz Mieszkańcy Konstantynopola w oczach intelektualistów miejscowej proweniencji z 2014 r.) skupił
się na pierwszych trzech stuleciach wschodniej stolicy, z ekskursami ku
dawniejszej, klasycznie rzymskiej przeszłości. Do czasów pierwszych stuleci cesarstwa rzymskiego odnosi się częściowo także kilka dalszych jego
wypowiedzi naukowych (jak choćby Rzymska poena laquei? Jeszcze kilka
słów na temat śmierci Papatzysa i Balgitzisa, z 2010 r., gdzie podjął próbę
prześledzenia jednej z głównych rzymskich form wykonywania wyroków
śmierci, czy też Kobieta rzymska, kobieta bizantyńska – co studia klasyczne
mogą zaoferować dzisiejszym gender studies?, z 2014, gdzie usiłował wska166

Historia starożytna na Uniwersytecie Łódzkim – przeszłość, specyfika, perspektywy

zać wartość dzisiejszego rozumienia historii starożytnej dla szerszej grupy
dyscyplin humanistycznych).
Teresa Wolińska i Kirił Marinow w najmniejszym stopniu z grona
historyków-bizantynistów z Łodzi opierają swoje badania naukowe na
starożytności i późnym antyku, rozwijając kariery par excellence mediewistyczne. Trzeba jednak zaznaczyć, że pewna część artykułów i prac
zwartych Teresy Wolińskiej opisuje epokę justyniańską (z tomem Stosunki papieża Grzegorza Wielkiego z dworem cesarskim i administracją
bizantyńską z 1998 r., tekstami o Konstantynopolu oraz o sąsiedztwie
arabsko-bizantyńskim na czele), zaś Kirił Marinow jest z kolei autorem
zwięzłych, ale cennych i cytowanych tekstów na temat murów i portów
stolicy nad Bosforem.
Niezatrudniona w Katedrze, ale stale z nią współpracująca Małgorzata Beata Leszka od lat końca lat osiemdziesiątych XX wieku interesuje
się okresem wczesnobizantyńskim, w szczególności zaś relacjami pomiędzy władzą duchowną i świecką w Nowym Rzymie, kształtowaniem się
procedur działania i obioru późnoantycznych biskupów konstantynopolitańskich i aleksandryjskich, wpływem kleru świeckiego na dwór cesarski i społecznymi aspektami działania duchowieństwa wielkich miast
wschodniego Rzymu. Niemała część tych badań została opublikowana
w tomie Rola duchowieństwa na dworze cesarzy wczesnobizantyńskich
(Łódź 2000). W ostatnich latach dr Leszkę zajmował ponadto późnoantyczny Konstantynopol, wraz z mężem skupia się też na losach cesarzowych i kobiet wokół imperialnego tronu.
Aby powyższy obraz był pełny, trzeba jeszcze zauważyć, że okresem
wczesnobizantyńskim i po części późną starożytnością zajmowali się,
bądź zajmują, niektórzy doktoranci, piszący swoje dysertacje w Katedrze Historii Bizancjum. I tak, Jolanta Dybała jest autorką cennej pracy
Ideał kobiety w pismach kapadockich Ojców Kościoła i Jana Chryzostoma
(Łódź 2012), Krzysztof Jagusiak obronił rozprawę doktorską i kontynuuje prace naukowe w zakresie badań nad produktami zbożowymi w antyku grecko-rzymskim i w Bizancjum, a Zofia Rzeźnicka będzie wkrótce
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doktoryzowała się z tekstu o zastosowaniu dietetycznym i medycznym
mięsa i produktów odzwierzęcych, w tym nabiału, w okresie II–VII wieku n.e. Andrzej Hołasek zajmuje się zagadnieniami życia codziennego
w źródłach normatywnych pierwszych wieków chrześcijaństwa, Anna
Kowalczyk przestudiowała stosunek Ambrożego z Mediolanu do kwestii tolerancji religijnej, Katarzyna Skotnicka pisała o późnoantycznym
monastycyzmie, a Łukasz Pigoński dokonuje przeglądu postaw elit militarnych cesarstwa rzymskiego wschodniego w dobie Teodozjusza II,
Marcjana i Leona I.
Bodźcem do dalszego kontaktu łódzkiego środowiska bizantynologicznego z historią starożytną było powstanie wspomnianego już powyżej
Centrum Ceraneum, i to nie tylko ze względu na kontakty z miejscowymi historykami prawa rzymskiego, filologami klasycznymi i archeologami. Utworzony w ramach Centrum rocznik „Studia Ceranea. Journal of
the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of
the Mediterranean Area and South-East Europe” wydaje w językach kongresowych teksty dotyczące wschodniego i centralnego Mediterraneum,
obejmujące chronologicznie okres od I do XVI wieku n.e. Jest więc formą
spotkań i starożytników (historyków, filologów, znawców prawa), i mediewistów. W dotychczas opublikowanych pięciu tomach (t. 1–5, 2011–
2015) znajdują się więc także artykuły opisujące rzeczywistość ery starożytnej, podobnie zapowiada się przygotowywany na grudzień 2016 roku
tom szósty z kolei, w którym co najmniej cztery teksty dotyczą wyłącznie
epoki antyku. W serii źródłowej, zapoczątkowanej pod egidą Centrum
(„Series Ceranea”) ukazał się w tomie drugim traktat muzykologiczny
Arystoksenosa z Tarentu, Harmonika (IV w. p.n.e.), w przekładzie Anny
Maciejewskiej. Na zaproszenie Ceraneum do Łodzi przyjeżdżają badacze
starożytności z innych ośrodków naukowych, zwiększają się przeto możliwości wymiany intelektualnej i współpracy.
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Dydaktyka historii starożytnej
Nauczanie dziejów starożytnych pozostaje najważniejszym, codziennym aspektem kontaktu łódzkich historyków z najdawniejszymi epokami
cywilizacji ludzkiej. To właśnie dydaktyka akademicka, oparta przede
wszystkim na wykładaniu i prowadzeniu ćwiczeń/konserwatoriów/kursów dla studentów historii w zakresie historii starożytnej powszechnej
i średniowiecznej powszechnej, traktowana w Łodzi od dekad z powagą
i rozwijana możliwie szeroko, stanowi o podwójnej tożsamości intelektualnej miejscowych naukowców. Z jednej strony są bizantynistami – a jest
to dyscyplina humanistyki okrzepła, posiadająca własne metody, narzędzia badawcze, niezależność instytucjonalną – z drugiej zaś definiują siebie jako historycy-starożytnicy lub historycy-mediewiści. Stan ten trwa
od czasów Haliny Evert-Kappesowej aż do dzisiaj. Ramy niniejszego artykułu nie umożliwiają przedstawienia całościowego przeglądu zajęć i historii dydaktyki, detaliczne wyliczanie wszystkich przedmiotów i modułów
może być nużące i dla piszącego, i dla Czytających, wobec czego poniżej
omówione zostaną najważniejsze kwestie, bez przypominania wszystkich
innowacji i szczegółów oferty programowej.
Najważniejsze z punktu widzenia propedeutyki historii starożytnej są
podstawowe zajęcia kursowe, odbywane w pierwszym semestrze pierwszego roku studiów od kilku dekad, obecnie, od wielu lat, w wymiarze
90 godzin (30 godzin wykładu z egzaminem i 60 godzin ćwiczeń). Po Halinie Evert-Kappesowej, która wykładała i egzaminowała przez pierwsze
dekady aż po lata siedemdziesiąte, przez wiele lat (aż po 2006 rok) materiał przekazywał studentom Waldemar Ceran, którego wykłady cieszyły
się szczególną popularnością, dzięki legendarnej swadzie i erudycji profesora. Odbywane w czasach, gdy przestrzegano jeszcze zasady dobrowolności uczestnictwa w zajęciach wykładowych, zawsze gromadziły pełne
sale, nierzadko brali w nich też udział wolni słuchacze i studenci starszych
roczników, powracający na zajęcia z sentymentu. „Wykłady Cerana”,
i piszę to także z własnych wspomnień, mogąc jeszcze w nich osobiście
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uczestniczyć jako student, były synonimem marki akademickiej i humanistyki najwyższej próby; popularyzowały historię antyku nawet wśród
tych studentów, których zasadnicze zainteresowania oscylowały wokół
innych epok historycznych. Równolegle, z uwagi na podział na dwoje
pierwszych roczników historii w dobie wzmożonego pędu ku scholaryzacji w latach dziewięćdziesiątych XX wieku i paru następnych, pewną
część studentów uczył i egzaminował Piotr Krupczyński, a następnie Sławomir Bralewski i Maciej Kokoszko. Po przejściu na emeryturę prof. Cerana egzaminatorami pozostali Sławomir Bralewski i Maciej Kokoszko,
a sytuacja ta pozostaje aktualna aż po rok bieżący. Treść wykładu, co kilka
lat zmieniana w pewnej części, uwzględnia fundamentalne zagadnienia
historii starożytnej.
Ćwiczenia (od mniej więcej dekady określane w wewnątrzuniwersyteckiej nomenklaturze jako zajęcia/kursy konwersatoryjne) uzupełniają
materiał wykładu, przy czym 30 godzin zajęć obejmuje starożytny Bliski
Wschód i antyczną Grecję (w stosunku mniej więcej równej proporcji pomiędzy obiema częściami), a 30 starożytny Rzym od czasów najdawniejszych do końca IV wieku n.e. W przeszłości zajęcia te prowadzili w Łodzi
zrazu Waldemar Ceran i Piotr Krupczyński, począwszy od połowy lat
osiemdziesiątych XX wieku Sławomir Bralewski i Maciej Kokoszko, a od
2006 r. Paweł Filipczak i Andrzej Kompa. Inaczej niż w przypadku niektórych innych uniwersytetów, nie zrezygnowaliśmy w Łodzi z nauczania podstawowego o kulturach i cywilizacjach bliskowschodnich – co
w obecnej sytuacji międzynarodowej i wobec niechęci do utwierdzania
europocentryzmu w nauczaniu historii wydaje się tym bardziej nieodzowne. Podobnie też nie zmieniliśmy sposobu prowadzenia konwersatoriów,
przedstawiających wybrane szczegółowe zagadnienia z poszczególnych
epok, kultur, cywilizacji. Był co prawda i w Łodzi czas (początek XXI
wieku), gdy program zajęć kursowych do wykładu z historii starożytnej
układany był monograficznie ze sporym aspektem dowolności. Proponowaliśmy studentom, tytułem uzupełnienia, fakultatywne kursy takie jak
Przemiany ustrojowe starożytnego Rzymu, Chrześcijaństwo starożytne bądź
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Religie tradycyjne greckie i rzymskie. Postępujące zmiany w systemie edukacji i relatywnie zmniejszająca się z roku na rok wiedza wyjściowa studentów wymusiły jednak skupienie się na zagadnieniach podstawowych i powrót do obligatoryjności zajęć. Doszliśmy również do wniosku, że należy
studentom raczej unaoczniać wieloaspektowość i bogactwo historii starożytnej według najnowszego stanu wiedzy aniżeli przekazywać wiedzę zdecydowanie pogłębioną w jednym tylko, monograficznie ujętym aspekcie.
Stąd też ćwiczenia konwersatoryjne obejmują zasadnicze, przykładowe,
a nieujęte w wykładzie zagadnienia zarówno dotyczące historii politycznej, jak i ekonomicznej, kulturowej, społecznej. Jedynie część (mniej więcej 1/5 bądź 1/4) konwersatoriów opiera się na źródłach i ich lekturze,
większość bazuje na literaturze przedmiotu, dobieranej do każdych zajęć
z osobna, co wynika z faktu, że studenci I roku są, uogólniając, wyraźnie gorzej przygotowani niż ich rówieśnicy sprzed, mniej więcej, dekady bądź dwóch do krytycznego analizowania dokumentu źródłowego
i samodzielnego wyszukiwania źródeł alternatywnych. Większą korzyść
dydaktyczną na tym etapie daje ukazanie tego rodzaju procedur poznawczych w wykonaniu autorów – polskich i zagranicznych badaczy, których
teksty są czytane do kolejnych zajęć.
Egzamin, będący w Łodzi w naturalny sposób pierwszym egzaminem
z epoki historycznej, tj. pierwszym rzeczywiście historycznym egzaminem
studentów nowo przybyłych na uniwersytet, pełni wobec tego ważną rolę,
wybiegającą poza czysto merytoryczne znaczenie. Właśnie dlatego nadal
nie odstąpiliśmy od jego ustnej, tradycyjnej formy, ani od wymagań, na
które składa się treść wykładu, obydwu ćwiczeń oraz podręcznika przedmiotowego. Ocena finalna z przedmiotu, niestety w obecnym programie
sprowadzona do wspólnego mianownika, składa się w 50% z oceny z egzaminu oraz w 25% z każdego z konwersatoriów. Podstawą zaliczenia
ćwiczeń jest z kolei obecność i aktywność konwersacyjna studentów; jeden z kursów ma rokrocznie wpisane w podstawowe wymagania ustną
odpowiedź sprawdzającą wiedzę z geografii świata antycznego. Jako podręcznik przedmiotowy wykorzystywana jest praca Marii Jaczynowskiej,
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Danuty Musiał, Marka Stępnia, Historia starożytna (Warszawa 1999
i nast. wyd.), fakultatywnie do niektórych tematów dawniejszy podręcznik
Józefa Wolskiego, z zastrzeżeniem jego dezaktualizacji, a także podręcznik Adama Ziółkowskiego, który jednak osobiście odradzam studentom
ze względu na występujące w nim horrendum nazewnicze. Syntetyczne
i kilkutomowe ujęcia poszczególnych partii historii starożytnej polecane
są do zajęć kursowych, ale niewymagane w toku egzaminu (podkreślmy,
na zapoznanie się z całością materiału student ma nie dwa, ale tylko jeden
semestr). Dalsza, szeroka i ustawicznie modernizowana literatura polecana jest do konkretnych zajęć, z reguły w wyborze od 5 do 15 pozycji
na każde z nich, z powinnością przeczytania ok. 2–3 wybranych lektur
z tygodnia na tydzień na pojedyncze spotkania.
Traktowane łącznie, zajęcia starożytnicze pierwszego semestru spełniają wiele celów, dlatego przypisano do nich relatywnie znacznie więcej efektów kształcenia niż w stosunku do standardowych zajęć akademickich. Trzeba dodać, że część z nich wybiega poza efekty wpisane do
zasadniczej dokumentacji kierunku historia na Uniwersytecie Łódzkim,
a to ze względu na wysoki walor poznawczy i dydaktyczny zajęć. Ilustruje
to poniższa tabela I.
TABELA I. Efekty kształcenia przedmiotu historia starożytna (90 godzin)
Student
– e1 (02H1A_W02) zna i poprawnie stosuje elementarną terminologię z zakresu
historii starożytnej;
– e2 zna i odtwarza podstawowe informacje dotyczące poszczególnych kultur,
cywilizacji i państw, ich dziejów politycznych, ustrojowych, a także związane z nimi
zagadnienia kulturowe, społeczne i religijne;
– e3 (02H1A_W05) ma podstawową wiedzę na temat interpretacji tekstów źródłowych oraz literatury przedmiotu i rozumie podstawowe metody ich krytycznej analizy;
– e4 (02H1A_W11) ma podstawową wiedzę o źródłach informacji typowych dla
dyscypliny takich jak bibliografie, katalogi, informatyczne zbiory i bazy danych,
encyklopedie, czasopisma naukowe i prace zbiorowe;
– e5 (02H1A_W14) ma podstawową wiedzę o najważniejszych kierunkach roz-
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woju i nowych osiągnięciach z zakresu studiów starożytniczych i klasycznych;
– e6 (02H1A_W09) dostrzega złożoność historii starożytnej i widzi jej bezpośredni
wpływ na rzeczywistość współczesną, postrzega kontynuacyjny charakter historii;
– e7 dostrzega złożoność procesów państwowotwórczych, migracyjnych i etnogenetycznych; prezentuje i rozwija postawę polikauzalizmu historycznego;
– e8 (02H1A_U01) potrafi przeprowadzić analizę tekstu źródłowego i naukowego z zastosowaniem podstawowych metod, uwzględniając kontekst polityczny,
społeczny i kulturowy;
– e9 (02H1A_U04) wyszukuje, krytycznie analizuje i spożytkowuje informacje,
wykorzystując wszystkie dostępne źródła;
– e10 korzysta z wielotomowych publikacji encyklopedycznych i leksykograficznych oraz naukowych zasobów internetu, wartościuje stosowaną literaturę;
– e11 (02H1A_U03) posiada umiejętność przygotowania wyczerpujących wystąpień ustnych na tematy dotyczące zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem
podstawowych ujęć tematycznych i korzystając z literatury przedmiotu, charakteryzujących się kulturą logiczną i retoryczną; doskonali precyzję w wyrażaniu myśli i ma świadomość jej wagi;
– e12 stosuje różne rejestry językowe do różnego rodzaju wypowiedzi oraz dostosowuje znaną sobie terminologię z zakresu historii oraz nauk humanistycznych
odpowiedniej wypowiedzi;
– e13 udoskonala swoje słownictwo czynne i bierne w polskim, na zasadzie edukacji przez całe życie;
– e14 (02H1A_U05) umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności w zakresie historii starożytnej;
– e15 (02H1A_U06) ma elementarne umiejętności badawcze (formułowanie i analiza problemów, dobór metod i narzędzi, opracowanie i prezentacja wyników);
– e16 (02H1A_U07) ma umiejętności merytorycznej i kulturalnej argumentacji
z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków i samodzielnych sądów;
– e17 (02H1A_K01) potrafi pracować w grupie, przyjmując różne w niej role;
– e18 prezentuje postawę otwartości i gotowości do dyskusji z innymi studentami;
– e19 (02H1A_K05) reprezentuje następujące postawy: otwartość na odmienność
kulturową, wrażliwość na język ojczysty i jego specyfikę, umiejętność określania
własnych zainteresowań, umiejętność samooceny, krytycznego myślenia i umiarkowania w osądach, świadomość literackiego aspektu pracy historyka–humanisty,
rzetelność i umiłowanie erudycji, tolerancja i nieepatowanie własnych światopoglądem przy jednoczesnym asertywnym prezentowaniu poglądów;
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– e20 (02H1A_K09) zna zakres i charakter swojej wiedzy i rozumie potrzebę jej
ciągłego pogłębiania, prezentuje aspiracje intelektualne;
– e21 (02H1A_K10) jest refleksyjnie i krytycznie nastawiony do otaczającej do
rzeczywistości, pozostaje krytycznie usposobiony do stereotypów, nie wartościuje
epok, okresów historycznych, regionów i zagadnień;

Wiedza o starożytności obecna jest w toku kilku dalszych kursów specjalizacyjnych poszczególnych semestrów pierwszego i drugiego stopnia
studiów, prowadzonych przez wszystkich wymienionych powyżej pracowników łódzkiej katedry bizantynistycznej. Są to bądź wykłady (m.in.
Imperium Romanum – Christiana tempora), bądź różne formy konwersatoryjne, zakładające znaczny udział studentów (m.in. Dzieje armii rzymskiej, Stary i Nowy Rzym w ikonografii i źródłach pisanych, Dyplomacja
starożytna). Niestety, na etapie studiów magisterskich nie są już prowadzone zajęcia wprowadzające do języka greckiego, które przez wiele lat
ułatwiały poprawne przygotowanie studentów do napisania adekwatnie
podpartych źródłowo prac magisterskich. Pracownicy katedry prowadzą
też w niewielkim wymiarze godzinowym zajęcia na studiach podyplomowych, przygotowujących nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie,
na innych kierunkach studiów poza historią (m.in. wykład z historii starożytnej dla studentów filologii klasycznej i ćwiczenia na wojskoznawstwie, okcydentalistyce, w przyszłości także religioznawstwie). Niejaką
popularnością cieszą się też kursy anglojęzyczne, prowadzone w formule
tzw. zajęć ogólnouczelnianych bądź z myślą o studentach zagranicznych,
przebywających w Łodzi w ramach programów erasmus Unii Europejskiej. Są to np. kursy Middle East and Greece in antiquity; Sex, gender and
family in antiquity and the Middle Ages (the Middle East, Greece, Rome,
Byzantium); Europe and Asia – the first meetings (2 millennium B.C. –
16th century A.D.).
Najbardziej zaawansowanymi merytorycznie zajęciami prowadzonymi przez łódzkich bizantynistów są, rzecz to naturalna, seminaria licencjackie i magisterskie. Drugie z wymienionych, jeszcze niedawno działa174

Historia starożytna na Uniwersytecie Łódzkim – przeszłość, specyfika, perspektywy

jące w formule dwóch seminariów, dzisiaj w dobie niżu demograficznego
pojedyncze, odbywa się nadal w formie identycznej ze stosowaną od dekad, tj. w formie zebrania wszystkich pracowników i studentów seminarium razem oraz wspólnej dyskusji nad przedstawionym z wyprzedzeniem fragmentem pracy. Seminarium magisterskie nosi nazwę uzupełniającą Dzieje cesarstwa rzymskiego i bizantyńskiego, a nic tak dobrze nie
unaoczni skali rzeczywistego, stałego substratu starożytniczego w praktyce dydaktycznej łódzkiej bizantynistyki, jak przegląd prac magisterskich
poprzez poszczególne dekady – zawiera go poniższa tabela II.
TABELA II. Prace magisterskie powstałe w ramach starożytniczego i mediewistycznego seminarium historycznego w UŁ
Pogrubioną czcionką zaznaczono pr. mgr. odnoszące się do późnego antyku, pogrubioną i podkreśloną – do antyku klasycznego.
[w nawiasie kwadratowym znajdują się personalia promotora / recenzenta]
1949
Tadeusz Worwąg, Powstanie Traka Spartakusa r. 73-71 p. Chr. 10 II 1949 [ J. Wolski/M.H. Serejski]
1950
Roman Kamienik, Panujące poglądy na niewolnictwo w okresie cesarstwa rzymskiego. 20 IX 1950 [M.H. Serejski/J. Wolski]
1952
Maria Kozanecka, Trybunat Tyberiusza Semproniusza Grakcha. 24 I 1952
[ J. Wolski/M.H. Serejski]
Tadeusz Kotula, Uformowanie się wielkiej własności ziemskiej w rzymskiej Afryce
w I-II w. n.e. 30 X 1952 [ J. Wolski / M.H. Serejski]
Stanisław Ogorzałek, Upadek Związku Achajskiego. 30 X 1952 [ J. Wolski /
M.H. Serejski]
Maria Lipińska, Kleomenes III i reforma społeczna w Sparcie. 30 X 1952 [ J. Wolski / M.H. Serejski]
Jan Romuald Horoch, Stosunek historiografii niemieckiej okresu dynastii saskiej do
Słowian. 24 XII 1952 [M.H. Serejski / S. Zajączkowski]

175

Andrzej Kompa

1957
Zdzisław Krasiński, Stosunek Kościoła i władzy świeckiej do Żydów w państwie
wizygockim w świetle uchwał synodalnych. 24 VI 1957 [M.H. Serejski / B. Zwolski]
Bronisława Szymala, Społeczny skład gminy frankońskiej w świetle Lex salica.
24 VI 1957 [M.H. Serejski / H. Evert-Kappesowa]
1960
Waldemar Ceran, Stosunki polsko-bizantyńskie 1393-1420. 4 VII 1960 [H. Evert-Kappesowa / M.H. Serejski]
Stanisław Wiśniewski, Zdobycie Konstantynopola w 1204 r. 4 VII 1960 [H. Evert-Kappesowa / M.H. Serejski]
1962
Jacek Sokolewicz, Świat barbarzyński w ujęciu historyków zachodniorzymskiech
IV i V w. n.e. 15 VI 1962 [M.H. Serejski / H. Evert-Kappesowa]
Adam Chodakowski, Wojsko tureckie na podstawie „Pamiętników janczara”. 28 VI
1962 [H. Evert-Kappesowa / M.H. Serejski]
Tadeusz Hübner, Warunki polityczne i społeczne misji Augustyna z Canterbury w Anglii. 31 V 1963 [M.H. Serejski / H. Evert-Kappesowa]
1964
Zofia Gaszyńska, Położenie wiejskiej ludności zależnej w świetle Kodeksu Justyniana. 5 XI 1964 [H. Evert-Kappesowa / M.H. Serejski]
1965
Marian Wiktorowski, Ukształtowanie się pierwszego państwa bułgarskiego. 4 VI 1965
[H. Evert-Kappesowa / B. Zwolski]
1966
Iwonna Książek, Idea monarchii uniwersalnej u Dantego. 16 VI 1966 [M.H. Serejski
/ H. Evert-Kappesowa]
1967
Andrzej Dyło, Odgłosy upadku Konstantynopola w Polsce i na Rusi Moskiewskiej w świetle kronik i latopisów w XV-XVI w. 5 VII 1967 [H. Evert-Kappesowa / B. Zwolski]
1968
Stefan Kwaśniak, Ideał władcy w poglądach Synesiosa z Cyrene na podstawie „Peri
basileias”. 28 VI 1968 [H. Evert-Kappesowa / B. Zwolski]
Urszula Krupczyńska, Stosunek ludności Italii do wypraw Belizariusza. 28 VI
1968 [H. Evert-Kappesowa / B. Zwolski]
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Piotr Krupczyński, Julian Apostata w opinii współczesnych. 28 VI 1968 [H. Evert-Kappesowa / T. Błaszczyk]
1969
Eleonora Trzcińska, Wiadomości o Polsce u późnych autorów bizantyńskich. 3 VII
1969 [H. Evert-Kappesowa / Z. Libiszowska]
Henryk Jan Berski, Stosunek Kościoła frankońskiego w Galii w latach 614-814 do wyzwoleńców na podstawie uchwał synodalnych i kapitularzy królewskich. 3 VII 1969
[B. Zwolski / H. Evert-Kappesowa]
Jerzy Kotowski, Jerzego z Podiebradu projekt ligi władców chrześcijańskich (Tractatus
pacis toti christianitati fiendae). 28 XI 1969 [H. Evert-Kappesowa / S. Krakowski]
1974
Renata M. Bolanowska, Aktualny stan wiedzy o powstaniu Tomasza Słowianina
(821-823). 4 VI 1974 [H. Evert-Kappesowa / B. Zwolski]
1977
Paweł Dzieciński, Pierwsza krucjata a państwo bizantyńskie – w oparciu o wypowiedzi Anny Komneny. 23 VI 1977 [H. Evert-Kappesowa / B. Zwolski]
Seweryn Goszczyński, Dzieje papiestwa w świetle „Annales” Jana Długosza. 23 VI
1977 [B. Zwolski / R. Rosin]
Konrad Aleksander Czernielewski, Historia powszechna średniowiecza na obradach
Powszechnych Zjazdów Historyków Polskich (1880-1974). 11 X 1977 [B. Zwolski /
K. Śreniowska]
Hanna Mulak-Krawiec, Egipt w literaturze polskiej doby Odrodzenia. 2 XII 1977
[B. Zwolski / F. Bronowski]
1978
Małgorzata Dąbrowska, Marian Henryk Serejski jako mediewista. 1 VII 1978 [B. Zwolski / F. Bronowski]
1979
Ewa Bladowska, Rola synodu w Whitby w chrystianizacji Anglii. 12 X 1979 [R. Wróblewski / W. Ceran]
Janusz Żmijski, Rola i położenie kuriałów we wschodniej części cesarstwa rzymskiego w IV-VI wieku. 17 XII 1979 [W. Ceran / P. Krupczyński]
Katarzyna Biłas, Stosunek państwa bizantyńskiego do żydów w IV-VI wieku.
17 XII 1979 [W. Ceran / P. Krupczyński]
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1980
Marek Grondas, Czynnik ekonomiczny w sporach pomiędzy arianami a ortodoksami w IV wieku. 19 XII 1980 [W. Ceran / P. Krupczyński]
1981
Jan Kliber, Wojna rzymsko-perska za panowania Konstancjusza II 337-361. 4 V
1981 [W. Ceran / P. Krupczyński]
Jacek Kluczkowski, Ammianus Marcellinus i Prokopiusz z Cezarei o współczesnych im Arabach. 30 VI 1981 [H. Evert-Kappesowa / W. Ceran]
1984
Maria Dymarska, Stosunek Grzegorza z Nazjanzu do władzy świeckiej. 18 I 1984
[W. Ceran / Romuald Wróblewski]
Andrzej Janecki, Walka cesarstwa bizantyńskiego o utrzymanie granicy na Dunaju
w IV-VI wieku. 26 IV 1984 [W. Ceran / P. Krupczyński]
Barbara Baranowska, Rola Wizygotów w Pars Orientis w III i IV wieku. 26 VI
1984 [W. Ceran / P. Krupczyński]
1985
Magdalena Wideńska, Pozycja kobiet na dworze konstantynopolitańskim w IV-V
wieku i ich rola w życiu politycznym, religijnym i kulturalnym. 28 VI 1985 [W. Ceran / P. Krupczyński]
Grzegorz Markiewicz, Podłoże, organizacja i zadania I Soboru Powszechnego
(Nikea, 325 r.) oraz jego konsekwencje. 7 XI 1985 [W. Ceran / P. Krupczyński]
1986
Sławomir Bralewski, Geneza monofizytyzmu i jego konsekwencje dla Cesarstwa i Kościoła. 1 VII 1986 [W. Ceran / P. Krupczyński]
Marek Zapieraczyński, Wzajemne stosunki między dworami cesarskimi Arkadiusza i Honoriusza 395-408. 20 X 1986 [W. Ceran / P. Krupczyński]
Grzegorz Tajsich, Dążenia cesarzy do utrzymania jedności religijnej w okresie
wczesnobizantyńskim. 24 X 1986 [W. Ceran / P. Krupczyński]
1987
Maciej Kokoszko, Religia pogańska w ujęciu cesarza Juliana Apostaty. 19 VI 1987
[W. Ceran / P. Krupczyński]
Małgorzata Krupowies, Społeczna, gospodarcza i polityczna rola biskupa w mieście wczesnobizantyńskim. 30 VI 1987 [W. Ceran / P. Krupczyński]
Mirosław J. Leszka, Intronizacje cesarzy wczesnobizantyńskich. 30 VI 1987 [W. Ceran / P. Krupczyński]
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Teresa Wolińska, Współpracownicy cesarza Justyniana. 30 VI 1987 [W. Ceran /
P. Krupczyński]
Piotr Robak, Wpływ mnichów na życie świeckie w IV i V wieku. 30 VI 1987 [W. Ceran / P. Krupczyński]
1988
Dorota Pawlak, Cesarz Konstancjusz w ocenie pisarzy chrześcijańskich i pogańskich. 4 VII 1988 [W. Ceran / P. Krupczyński]
Grażyna Pilarska, Antypogańska polityka cesarza Teodozjusza Wielkiego. 21 XI
1988 [W. Ceran / P. Krupczyński]
Wojciech Dobrodziej, Wyprawa cesarza Juliana Apostaty przeciw Persji. 21 XI
1988 [W. Ceran / P. Krupczyński]
1989
Andrzej Kalski, Podłoże i przebieg powstania Nika (532 r.). 11 VII 1989 [W. Ceran / P. Krupczyński]
Eleni Lemoni, Justynian Wielki w oczach współczesnych mu historyków Prokopiusza i Agatiasza i literatury naukowej. 29 XI 1989 [W. Ceran / P. Krupczyński]
1990
Jarosław Kaźmierski, Senat konstantynopolitański i jego rola w cesarstwie wschodniorzymskim od IV do VII wieku. 16 XI 1990 [W. Ceran / P. Krupczyński, l.ten.
S. Zajączkowski]
Grzegorz Nawrot, Walka cesarzy wczesnobizantyńskich z korupcją w aparacie administracyjnym. [W. Ceran / P. Krupczyński, l.ten. S. Zajączkowski]
Przemysław Jabłoński, Stosunki Bizancjum z Wandalami. [W. Ceran / P. Krupczyński, l.ten. S. Zajączkowski]
1991
Małgorzata Muszczyńska, Ceremonie na dworze Justyniana I. 10 VII 1991
[W. Ceran / B. Rakowski]
Jan Głuszak, Model wychowania według Bazylego z Cezarei. 10 VII 1991 [W. Ceran / P. Krupczyński]
Jacek Łukasik, Stosunek Konstantyna Wielkiego do religii pogańskiej. 17 IX 1991
[W. Ceran / P. Krupczyński]
Mariusz Zacharski, Formy anachoretyzmu syryjskiego w IV i V wieku. 15 X 1991
[W. Ceran / P. Krupczyński]
1992
Iwona Sypka, Działalność charytatywna Jana Chryzostoma i diakonisy Olimpiady
(IV / V w.). 4 XI 1992 [W. Ceran / P. Krupczyński]
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Robert Czerwiński, Stosunki dworu bizantyńskiego z Hunami. 4 XI 1992 [W. Ceran / P. Krupczyński]
Agnieszka Turek, Stosunki między Aleksym I Komnenem, cesarzem bizantyńskim
a Boemundem, księciem normańskim. 4 XI 1992 [W. Ceran / M. Dąbrowska]
1994
Paweł Podlipniak, Taktyka armii bizantyńskiej w teorii i praktyce w świetle dzieł
Prokopiusza, Wegecjusza i Pseudo-Maurycjusza. 18 X 1994 [W. Ceran / P. Krupczyński]
Jolanta Metrycka, Ceremoniał i obyczaje dworu Manuela I Komnena. 22 XI 1994
[W. Ceran / M. Dąbrowska]
1995
Izabela Gula, Dworski ideał kobiety w Bizancjum w XI-XII wieku. 7 VII 1995
[W. Ceran / M. Dąbrowska]
Maria Madej, Arystokratki bizantyńskie w IV-V wieku. 27 X 1995 [W. Ceran /
P. Krupczyński]
1996
Krzysztof Bednarek, Konflikty bizantyńsko-arabskie w VII i na początku VIII w.
9 VII 1996 [W. Ceran / P. Krupczyński]
Sebastian Grądzki, Stosunki Bizancjum z Persją w VI i pierwszej połowie VII w.
9 VII 1996 [W. Ceran / P. Krupczyński]
Paweł Woźniak, Egzarchat raweński jako narzędzie bizantyńskiej polityki na Półwyspie Apenińskim w latach 568-751. 9 VII 1996 [W. Ceran / M. Dąbrowska]
1997
Agnieszka Szpaderska, Polityka budowlana cesarza Justyniana I w świetle „De
aedificiis” Prokopiusza z Cezarei. 15 X 1997 [W. Ceran / P. Krupczyński]
1998
Sławomir Papuga, Wpływ mnichów na życie Konstantynopola w IV-VI wieku.
29 VI 1998 [W. Ceran / P. Krupczyński]
Robert Kokott, Działalność charytatywna św. Bazylego Wielkiego. 21 X 1998
[W. Ceran / P. Krupczyński]
1999
Natalia Lemann, Cesarz Konstancjusz II a Kościół (lata 337-361). 5 VII 1999
[W. Ceran / P. Krupczyński]
Paweł Filipczak, Polityka cesarzy rzymskich wobec Persji w latach 230-363 n.e.
5 VII 1999 [W. Ceran / P. Krupczyński]
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2000
Lidia Dobrowolska, Barbarzyńcy u historyków wczesnego Bizancjum. 1 II 2000
[W. Ceran / P. Krupczyński]
Michał Kędzierski, Prawdziwe i fałszywe zarzuty wobec Atanazego z Aleksandrii.
17 IV 2000 [W. Ceran / P. Krupczyński]
Agata Krogulec, Krzyżowcy w opinii Bizantyńczyków na podstawie „Aleksjady” Anny
Komneny. 24 XI 2000 [W. Ceran / M. Dąbrowska]
2001
Andrzej Aleksandrowicz, Polityka zagraniczna Bizancjum wobec Hunów w IV-V
wieku. 4 VII 2001. [W. Ceran / P. Krupczyński]
Piotr Wierzbowski, Wielka Kompania Katalońska a Bizancjum 1302-1311. 11 VII
2001 [M. Dąbrowska / T. Wolińska]
Piotr Jung, Zakon Szpitala Św. Jana i jego związki z cesarstwem bizantyńskim w czasie pobytu szpitalników na Rodos w XIV wieku. 14 IX 2001 [M. Dąbrowska / T. Wolińska]
Tomasz Kowalczyk, Konflikt Normanów włoskich z Bizancjum o południowe Włochy.
14 IX 2001 [M. Dąbrowska / T. Wolińska]
Dorota Adamek, Kult świętych Jerzego i Demetriusza na Półwyspie Bałkańskim.
14 IX 2001 [M. Dąbrowska / T. Wolińska]
Honorata Michalak, Kobiety w ruchu monastycznym IV i V wieku (dziewice, wdowy i synezakty w świetle „Listów” św. Hieronima). 17 XII 2001 [W. Ceran /
P. Krupczyński]
2002
Grzegorz Boroń, Życie prywatne cesarzy rzymskich od Oktawiana Augusta do
Aleksandra Sewera. [W. Ceran]
Agnieszka Cichecka, Monastycyzm syryjski – cechy charakterystyczne w V wieku.
[W. Ceran]
Marcin Iskierka, Polityka cesarzy wczesnobizantyńskich wobec arian. 8 VII 2002
[W. Ceran / S. Bralewski]
Krzysztof Kulczyński, Stanowisko pisarzy Kościoła w okresie wczesnobizantyńskim wobec niewolnictwa. 24 X 2002 [W. Ceran / S. Bralewski]
Bartłomiej Bałczewski, Hipodrom i teatr oraz ich rola w życiu politycznym i kulturalnym wczesnego Bizancjum. 24 X 2002 [W. Ceran / M. Kokoszko]
Marzena Sobczyk, Zmiany w armii bizantyńskiej od Flawiusza Wegecjusza Renatusa do Pseudo-Maurycjusza. 24 X 2002 [W. Ceran / P. Krupczyński]
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2003
Piotr Estkowski, Zamach stanu Mateusza Kantakuzena. 12 XII 2003 [M. Dąbrowska / T. Wolińska]
Paweł Krupa, Bizantyńczycy w oczach kronikarzy czwartej wyprawy krzyżowej.
12 XII 2003 [M. Dąbrowska / T. Wolińska]
2004
Radosław Sowa, Wojny Bizancjum z Persją Sasanidów w VI wieku. 23 I 2004
[W. Ceran / P. Krupczyński]
Renata Stasiewicz, Kwestia żydowska w późnym cesarstwie rzymskim w świetle
przepisów Kodeksu Teodozjusza. 8 VI 2004 [W. Ceran / P. Krupczyński]
Katarzyna Gibel, Polityka cesarstwa rzymskiego wobec manichejczyków. 29 VI
2004 [W. Ceran / M. Kokoszko]
Kamil Domaradzki, Rola polityczna Michała Psellosa na dworze bizantyńskim w XI
wieku. 15 VII 2004 [M. Dąbrowska / T. Wolińska]
Rafał Korczak, Ingerencja Turków Osmańskich w wewnętrzne sprawy cesarstwa bizantyńskiego w drugiej połowie XIV w. 15 VII 2004 [M. Dąbrowska / M.J. Leszka,
l. ten.: T. Wolińska]
Marek Krysiak, Aleksy Komnen jako wódz w oczach Anny Komneny. 7 X 2004
[M. Dąbrowska / T. Wolińska]
Maciej Przybyszewski, Polityka fiskalna cesarstwa wczesnobizantyńskiego. 2 XII
2004 [W. Ceran / P. Krupczyński]
Magdalena Cichosz, Ingerencja Bizancjum w wewnętrzne sprawy Turków Osmańskich w latach 1402-1424. 7 XII 2004 [M. Dąbrowska / M.J. Leszka]
2005
Magdalena Prasoł, Zdrowotność cesarza Aleksego I w relacji Anny Komneny. 14 VII
2005 [M. Dąbrowska / M. Kokoszko]
Marcin Cyrulski, Cesarz Aleksy I jako obrońca religii w świetle kroniki Anny Komneny. 14 VII 2005 [M. Dąbrowska / T. Wolińska]
Agnieszka Kozanecka, Etos rodzinny Komnenów. Kreacja kronikarska Anny Komneny a rzeczywistość dworska. 14 VII 2005 [M. Dąbrowska / T. Wolińska]
Justyna Zaremba, Cesarzowe z rodu Paleologów w klasztorze. 14 VII 2005 [M. Dąbrowska / M.J. Leszka]
Michał Pawlak, Łacinnicy, Bizancjum i świat islamu według „Kroniki” Templariusza
z Tyru. 14 VII 2005 [M. Dąbrowska / M.J. Leszka]
Ewa Cichońska, Kategorie ludności zależnej w cesarstwie rzymskim w świetle Kodeksu Teodozjusza. 8 X 2005 [W. Ceran / P. Krupczyński]
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Maciej Czarkowski, Taktyka i uzbrojenie armii rzymskiej w IV wieku. 8 X 2005
[W. Ceran / P. Krupczyński]
2006
Andrzej Kompa, Panowanie Justyniana II, cesarza bizantyńskiego, w przekazach Teofanesa Wyznawcy i Nicefora, patriarchy Konstantynopola. 14 VII 2006 [W. Ceran /
M.J. Leszka]
Michał Zytka, Portret władcy w historiografii kościelnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł Sokratesa Scholastyka, Sozomena i Teodoreta z Cyru. 14 VII 2006
[W. Ceran / S. Bralewski]
2007
Andrzej Hołasek, Patriarchat aleksandryjski w ujęciu Sokratesa Scholastyka i Sozomena. 12 IV 2007 [W. Ceran / S. Bralewski]
2008
Maciej Lusina, Cesarz Julian i jego krytyka chrześcijaństwa. 20 V 2008 [M. Kokoszko / S. Bralewski]
Błażej Cecota, Stosunki arabsko-bizantyńskie w latach 661-750 na podstawie Chronografii Teofanesa Wyznawcy. 8 VII 2008 [T. Wolińska / M.J. Leszka]
Małgorzata Kubiak, Cesarzowe bizantyńskie w świetle Chronografii Teofanesa Wyznawcy. 23 X 2008 [M.J. Leszka / T. Wolińska]
Łukasz Patora, Strategia i taktyka wojsk Herakliusza w wojnie z Persją. 23 X 2008
[T. Wolińska / M.J. Leszka]
Łukasz Filipczak, Panowanie Justyna II i Tyberiusza Konstantyna w świetle przekazów Ewagriusza Scholastyka i Jana z Efezu. 23 X 2008 [M.J. Leszka / T. Wolińska]
Tomasz Pawlaczyk, Skład etniczny armii bizantyńskiej za panowania Justyniana
I Wielkiego w świetle dzieł Prokopiusza z Cezarei. 23 X 2008 [M.J. Leszka / T. Wolińska]
2009
Maciej Zawalski, Sztuka wojenna Słowian Południowych w świetle źródeł bizantyńskich. 19 I 2009 [M.J. Leszka / S. Bralewski]
Konrad Figat, Relacje Ambrożego, biskupa Mediolanu z cesarzem Teodozjuszem
I Wielkim. 19 I 2009 [S. Bralewski / M. Kokoszko]
Irina Pażeckaja, Interwencja księcia ruskiego Świętosława w Bułgarii w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych X wieku. 23 II 2009 [M.J. Leszka / T. Wolińska]
Paweł Penkin, Stosunki handlowe Rusi z Bizancjum w X wieku. 23 II 2009 [M.J. Leszka / T. Wolińska]
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Jonasz Brzozowski, Obraz Kościoła hiszpańskiego na podstawie kanonów synodu
w Elwirze; działalność Hozjusza z Korduby. 9 VII 2009 [S. Bralewski / M. Kokoszko]
Kamil Szymonowicz, Fundacje religijne Justyniana Wielkiego i Teodory. 7 XII
2009 [T. Wolińska / M.J. Leszka]
Emil Warda, Obraz gwardii pretoriańskiej w Scriptores Historiae Augustae. 17 XII
2009 [M. Kokoszko / S. Bralewski]
Krzysztof Jagusiak, Działania cesarza Juliana w Galii w relacjach Ammiana Marcellina. 17 XII 2009 [M. Kokoszko / S. Bralewski]
2010
Bartosz Gałężewski, Relacje Konstantyna Wielkiego z Licyniuszem. 11 II 2010
[M. Kokoszko / S. Bralewski]
Paulina Szymaniak, Dwa światy – pogański i chrześcijański w ujęciu Ammiana
Marcellina. 11 II 2010 [S. Bralewski / M. Kokoszko]
Zofia Brzozowska, Recepcje bizantyńskiego modelu władzy na Rusi. 28 VI 2010
[T. Wolińska / M.J. Leszka]
Jan Mikołaj Wolski, Późnośredniowieczne źródła bułgarskie do dziejów bogomilizmu.
28 VI 2010 [M.J. Leszka / T. Wolińska]
Anna Pesta, Wpływ cesarzowych Pulcherii i Eudocji na cesarza Teodozjusza II w przekazie wybranych źródeł. 5 VII 2010 [S.Bralewski / M. Kokoszko]
Michał Dziuda, Siła jako metoda sprawowania władzy przez Justyniana i Teodorę
w „Historii sekretnej” Prokopiusza z Cezarei. 22 VII 2010 [M. Kokoszko / S. Bralewski]
Mariusz Waszczuk, Obrona granicy na Dunaju za cesarza Maurycjusza w relacji
Teofilakta Symokatty. 18 XI 2010 [M.J. Leszka / T. Wolińska]
2011
Karolina Ciupińska, Rola teatru i hipodromu w życiu Bizantyńczyków w świetle
wybranych źródeł. 15 III 2011 [S. Bralewski / M. Kokoszko]
Zofia Rzeźnicka, Technologia kuchni rzymskiej w „De re coquinaria”. 15 III 2011
[M. Kokoszko / S. Bralewski]
Katarzyna Skotnicka, Życie codzienne jako wyraz ascezy w „Historia religiosa”
Teodoreta z Cyru. 30 VI 2011 [S. Bralewski / M. Kokoszko]
Przemysław Kądzioła, Stosunki bizantyńsko-perskie za Maurycjusza w świetle relacji Teofilakta Symokatty. 10 XI 2011 [M. Leszka / T. Wolińska]
Maciej Klata, Stosunki Bizancjum z papiestwem w latach 610-711. 19 XII 2011.
[T. Wolińska / M.J. Leszka]
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Ronald Wójcik, Wizerunek barbarzyńców w dziełach Prokopiusza z Cezarei.
19 XII 2011 [T. Wolińska / M.J. Leszka]
2012
Konrad Czerwiński, Bałkany w polityce Justyniana I Wielkiego. 16 I 2012
[M.J. Leszka / T. Wolińska]
Adam Kłosiński, Rozbudowa umocnień na granicy wschodniej cesarstwa bizantyńskiego i ich strategiczne wykorzystanie w świetle dzieł Prokopiusza z Cezarei.
16 I 2012 [T. Wolińska / M.J. Leszka]
Kamil Litwin, Juliusz Cezar wobec spisku Katyliny. 24 IV 2012 [M. Kokoszko /
S. Bralewski]
Maciej Kosiński, Rola łaźni w życiu miejskim społeczeństwa późnoantycznego. 12
VI 2012 [M. Kokoszko / S. Bralewski]
Justyna Zimmer, Patriarchat jerozolimski w historiografii kościelnej wczesnego Bizancjum. 25 IX 2012 [S. Bralewski / M. Kokoszko]
2013
Marcin Zimecki, Teoria sztuki wojennej Wegecjusza („O sztuce wojennej”) a praktyka starć zbrojnych z Persami przedstawiona przez Prokopiusza z Cezarei („Historia wojen”). 12 III 2013 [M. Kokoszko / S. Bralewski]
Marzena Szymańska, Polityka religijna cesarza Konstancjusza II w ujęciu Hermiasza Sozomena. 11 VII 2013 [S. Bralewski / M. Kokoszko]
Paulina Żeromińska, Boemund i Tankred – dwaj przywódcy I krucjaty. 12 XII 2013
[T. Wolińska / M.J. Leszka]
2014
Kamil Ferdzyn, Kampanie wojenne Jana Tzimiskesa w świetle „Historii” Leona Diakona. 8 XII 2014 [M.J. Leszka / T. Wolińska]
2015
Przemysław Kaźmierski, Oblężenie Konstantynopola przez Awarów w 626 roku. 26
I 2015 [M.J. Leszka / P. Filipczak]
Paulina Dziedzic, Obraz biskupstwa Antiochii w historiografii kościelnej V wieku.
24 II 2015 [S. Bralewski / M. Kokoszko]
Andrzej Lubikowski, Obraz filozofa w świetle „Żywota Apolloniusza z Tiany” napisanej przez Flawiusza Filostrata. 24 II 2015 [S. Bralewski / M. Kokoszko]
Łukasz Pigoński, Polityka zachodnia cesarzy Marcjana (450-457) i Leona I (457474). 25 VI 2015 [M.J. Leszka / T. Wolińska]
Michał Frąckiewicz, Starcie Gajusza Juliusza Cezara i Gnejusza Pompejusza
Magnusa pod Farsalos (48 r. p.n.e.). Aspekt militarny. 24 IX 2015 [M. Kokoszko
/ P. Filipczak]
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Jak unaocznia powyższy wykaz, spośród 152 prac magisterskich
powstałych w ośrodku łódzkim od 1949 do 2015 roku, aż 103 (a więc
67,7%) odnosiło się do starożytności i późnego antyku, przy czym znaczącą większością były prace traktujące o okresie od IV do VI wieku włącznie (okresu klasycznego dotykało w całości lub w części 13 prac). Jeśliby
rozpisać to nieco dokładniej, studenci poddawali analizie stulecia przed
naszą erą w siedmiu pracach (w tym w dwu w ostatnim czasie), I–III wiek
naszej ery w ośmiu (w tym ostatnio w czterech), IV wieku dotyczyło 56
magisteriów, V wieku – 42, VI wieku – 46. Tylko niektóre dysertacje dotyczyły zarazem i wczesno- i średniobizantyńskiego państwa i społeczeństwa. Równowaga ta, wykazująca jednak szczególne zainteresowanie
późnym antykiem i wykładowców, i studentów, utrzymuje się nadal, bez
negatywnych skutków zresztą dla bizantyńskiego średniowiecza, bowiem
podejmowane tematy badawcze są najczęściej nowe i opierają się na najnowszym stanie literatury przedmiotu. Zainteresowanie Bizancjum nie
słabnie, na język polski tłumaczone są coraz liczniejsze syntezy i opracowania, przyrasta szybko literatura polskojęzyczna (dość powiedzieć, że
sztandarowa nasza seria Byzantina Lodziensia w 2017 roku, tj. roku swojego dwudziestolecia, przekroczy trzydzieści tomów), toteż można powiedzieć, że zarówno późna starożytność, jak i bizantyńskie średniowiecze mają się w Łodzi dobrze – także gdy spojrzeć na kwestię dydaktyki.

Zagrożenia i perspektywy
Po nieco ponad ćwierćwieczu istnienia niezależnej Polski, w czasie,
gdy każdy temat badawczy jest możliwy, a międzynarodowa wymiana
intelektualna przynajmniej w obszarze Euro-Ameryki nieskrępowana niczym poza ograniczeniami finansowymi, odczuwanymi przecież
mniej niż kiedykolwiek poprzednio, dobrze byłoby zakończyć ten szkic
akcentem pozytywnym. Stwierdzeniem, że bujny rozwój środowisk naukowych i rewolucja technologiczna gwarantują dalszy, bezpieczny roz186
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wój zarówno łódzkiego ośrodka refleksji nad epokami najdawniejszymi,
jak i ogólnopolskiego starożytnictwa. Czując się człowiekiem względnie
młodym i niepozbawionym optymistycznego zapatrywania na świat, tym
chętniej zwieńczyłbym tekst takim przemyśleniem. Niestety, wiele niebezpieczeństw potencjalnie szkodzi, bądź w niedalekiej przyszłości może
zaszkodzić bezkolizyjnemu rozwojowi starożytnictwa i bizantynologii
zarówno w lokalnym, jak i ogólniejszym kontekście. W odniesieniu do
Łodzi część z nich ma wymiar zewnętrzny, dotyczy więc także i pozostałych miejsc nauczania i uprawiania studiów klasycznych w Polsce, zaś
część jedynie wewnętrzny, toteż właśnie przez perspektywę egzo-endo
chciałbym tę część tekstu uporządkować. Zgodnie z myślą przewodnią
konferencji, w tej części skupiam się na dydaktycznym aspekcie łódzkiego starożytnictwa. Zależy mi też na podkreśleniu, że poniższe myśli nie
mają być w zamierzeniu czczym wyrzekaniem na świat, system, młodzież,
szkoły, studentów, itd. albo pretekstem do powaśnienia w obrębie środowiska, jestem bowiem od tego jak najdalszy. To raczej konstatacja stanu,
którego nie postrzegam jako deterministycznie konieczny i nieodwracalny, a więc być może przez ten głos, jak i inne, ważniejsze i donioślejsze,
przynajmniej część dolegliwości można by w przyszłości usunąć, a niektóre z niebezpieczeństw – zażegnać.
Bezwzględnie pierwszą zewnętrzną okolicznością negatywną, powszechnie znaną w tym stopniu, że aż niewymagającą szerszego rozpisywania, jest obecnie uderzający w akademie niż demograficzny w powiązaniu z obowiązującym dogmatem finansowania uczelni przez powiązanie
dotacji podstawowych z liczbą studentów przyjmowanych na dane uczelnie i, w ich obrębie, na dane kierunki. Dodajmy do tego czynnik trzeci
w postaci braku zrozumienia dla nauk humanistycznych, potoczne i często instytucjonalne etykietowanie ich jako niedających godziwego zarobku czy też, horribile scriptu, rzeczywistego wykształcenia. Czynnikiem
czwartym jest tendencja, już w obrębie nauczania i popularyzacji historii,
do wąskiego skupiania się wyłącznie na historii ojczystej, w oderwaniu
od kontekstu powszechnego, i w dodatku na ostatnich dwóch jej stule187
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ciach, przy jednoczesnym przekonaniu, pobrzmiewającym głośno i w publicystyce, i w wypowiedziach części wykładowców i studentów, jakoby
nauczanie epok dawniejszych, w tym zwłaszcza starożytności i, może
w mniejszym stopniu, średniowiecza, nie wnosiło niczego do kształtowania współczesnego obywatela/Polaka/członka społeczeństwa – to deprecjonowanie osiąga niestety skalę wcześniej, mimo częstych dyskusji
o randze i ważności poszczególnych materii historycznych dla tożsamości
polskiej czy europejskiej, zupełnie nieznaną. Dodajmy też okoliczność
piątą w postaci wadliwego i wiecznie rozchwianego reformami systemu
szkolnego – zamykającego się maturą zdawaną już od trzydziestoprocentowej poprawności wykonania poleceń i zadań – niedostatecznie dobrze
przygotowującego abiturienta do roli studenta i jego merytorycznych
zadań w okresie akademickiego pięciolecia (o czym jeszcze w pewnych
aspektach dokładniej za chwilę). Dołóżmy wreszcie okoliczność szóstą,
zaistnienie rewolucji internetowej ze wszystkimi jej dobrymi, ale i złymi
konsekwencjami, na które wystawione zostało społeczeństwo w pewnej,
szerokiej części niewynoszące z domu kultury czytania, dyskusji, języka –
efektem choćby trudności w uważnej i pełnej lekturze dowolnego tekstu
czy to beletrystycznego, czy naukowego, kłopoty w dłuższym skupieniu
uwagi, zanik umiejętności argumentowania i konwersacji, skłonność do
ulegania stereotypom i brak krytycyzmu, uśredniając – także zanik erudycyjnej wiedzy potocznej i potrzeby jej nabycia i rozbudowy.
W koniunkcji tych sześciu elementów otrzymujemy wyjątkowo niebezpieczny scenariusz, nie tylko dla starożytnictwa zresztą, ale dla całej
kultury narodowej, której znacznie bardziej zagraża wewnętrzna, niesterowana przez nikogo samodegradacja, niż jakiekolwiek wydumane
zewnętrzne niebezpieczeństwa i imaginowani wrogowie. Ów rozwój wypadków przymusza akademie do działań niekiedy desperackich, podejmowanych po to, by pozyskać liczbę studentów wystarczającą do przetrwania poszczególnych kierunków studiów i poszczególnych katedr.
Zmniejszająca się liczba studentów, może poza stolicą i jednym-dwoma
dalszymi miastami, wymusza przyjmowanie na studia abiturientów, któ188
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rzy dawniej, z tożsamymi wynikami, nie dostaliby wstępu na wyższe studia. Kompromisy wobec komercji, pokusa, by liberalizować wymagania
merytoryczne dla spełnienia wymogów statystycznych i systemowych
jest, niestety, duża i deprawująca. Z drugiej strony, nazbyt wielu naukowców zdążyło już zaobserwować rozziew między jakością ich pracy naukowej i wysiłku dydaktycznego. Będąc gorliwym demokratą, ale uważając
jednocześnie, że system edukacji akademickiej w całym demokratyzmie
społecznym i otwartości musi pozostawać elitarny intelektualnie, dostępny, ale kształcący na najwyższym poziomie i na najwyższym poziomie wymagający, nie widzę innego rozwiązania, jak tylko, po pierwsze,
wzmożenie wysiłków i współodpowiedzialność akademii za naprawienie
wad systemu edukacji podstawowej i średniej. Po drugie, musi paść wreszcie cywilizowana odpowiedź państwa cywilizowanego na niż demograficzny – wbrew pobudce oszczędności kosztem nauki i szkolnictwa, na
etapie edukacji akademickiej należy dopuścić do otwierania niewielkich
liczebnie grup zajęciowych i roczników na kierunkach studiów, które nie
wymagają masowości, a ekscelencji i kontaktu mistrza z uczniem, w stopniu odpowiednim dla potrzeb każdego z miast i regionów kraju. Wymaga
ciągłego powtarzania zbywana milczeniem prawda, że to nie naukowcy-humaniści chcą masowości studiów humanistycznych, lecz jest ona na
nich wymuszana ze względów ekonomicznych. Historia jako kierunek
studiów i nauka humanistyczna, w tym historia starożytna, znajduje się
w epicentrum tego sporu i będzie ponosić konsekwencje powszechnego rozwoju zdarzeń. W tym kontekście trzeba podkreślić, że stałoby się
bardzo źle, gdyby dwa-trzy główne ośrodki akademickie kraju, kontente
subiektywnym nieodczuwaniem skali zagrożenia, nie stanęły solidarnie
razem z uniwersytetami, które skutki wyżej wymienionych zjawisk odczuwają w znacznie silniejszym stopniu. Trzeba też z szacunkiem odnieść
się do tych naukowców z wszystkich akademii, którzy bądź w pojedynkę, bądź poprzez niedawno założone organizacje (jako Obywatele Nauki bądź Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej) definiują problemy
i postulują rozwiązania. Nawet jeśli są one niekiedy sprzeczne, a czasem
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trudne do wykonania, przybliżają nas do odwrócenia niektórych negatywnych procesów – dla sukcesu trzeba jednak starań daleko głębszych
i powszechniejszych. Nie można też ulegać pokusie obniżenia poziomu
zajęć i akceptacji zmian jako rzekomo nieodwracalnych. Stawką jest nie
tylko dalszy rozwój, ale i zachowanie ciągłości kultury narodowej.
Niektóre wady systemu szkolnego domagają się osobnego omówienia, utrudniają bowiem szczególnie wprowadzanie w historię starożytną.
Współczesna szkoła nie potrafi zapobiec zanikowi potocznej wiedzy
historycznej na temat starożytności, podobnie jak nie potrafi odwrócić
ogólnie niewielkiej wiedzy geograficznej. Szkoła, w teorii ostatnich lat
mająca stać się szkołą umiejętności, mimo lat nauczania młodzieży języków obcych, nie jest również władna doprowadzić do takiego stanu,
by przeczytanie z zajęć na zajęcia krótkiego tekstu naukowego w jednym
z języków kongresowych, w tym zwłaszcza angielskim, nie nastręczało
trudności znacznej części absolwentów. ‘Szkoła umiejętności’ ponosi również niejednokrotnie fiasko w uczeniu krytycznego podejścia do
źródeł, uczestnictwa w dyskursie, argumentowania własnych poglądów,
twórczego rozwijania myśli podjętych w lekturze w miejsce ich biernego
reprodukowania, wreszcie – doskonalenia języka ojczystego z pomocą,
coraz dostępniejszych przecież, narzędzi słownikowych i filologicznych.
Ostatniego z wymienionych nie da się zresztą przywrócić bez apologii
czytania i czytelnictwa, bez powrotu do przekonania, że słownictwo bierne nie ulega poszerzeniu inaczej, jak tylko poprzez lekturę, zaś umiejętność wypowiedzi i wyrażania myśli w piśmie – przez twórcze i rozwijające
ćwiczenie pisania. Zamykając listę, chciałbym jeszcze wymienić niedostateczne pobudzanie do samodzielnego szukania źródeł, materiałów i inspiracji, co jest wyjątkowym dysonansem w świecie coraz szerzej otwartych
możliwości poszukiwania tychże. Sądzę przy tym, że należy zachowywać
w związku z wymienionymi problemami postawę aktywną, owszem, domagać się naprawy ustroju szkolnego, ale jak długo ta nie zajdzie – próbować uświadamiać studentów i umożliwiać im nadrobienie zaległości na
etapie akademickim ich kształcenia.
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Niektóre z dalszych problemów przynajmniej częściowo wynikają
z wyżej wymienionych. Oto na przykład literatura naukowa i rzetelna
popularyzacja stanęła ostatnio do walki z wizjami pseudonaukowymi,
parahistorią ubraną w literaturę faktu. Zjawisko to, kojarzone przez nas
uprzednio bardziej z historiografią i czytelnictwem np. w Turcji, Bułgarii
czy Rosji, w Polsce właściwie nieodczuwalne, zaczyna być na tyle dojmujące, że zdezorientowani uczniowie szkół średnich i niektórzy studenci
przyjmują ustalenia paranaukowe za wiarygodniejsze, ufając bardziej
memom, paranaukowym książkom i anonimowym internetowym publikacjom niż literaturze standardowej czy referencyjnej (zanik potrzeby korzystania z tejże, w tym choćby z nowych polskich encyklopedii,
to osobny, bardzo martwiący i wcale nie naturalny odprysk opisanych
wyżej zjawisk). Wbrew części swoich kolegów, publicystów historycznych, nie uważam, by funkcjonowanie tych nowych mitów i parahistorii było czymś niegroźnym, nieledwie pozytywnym w sensie potencjału
do późniejszej weryfikacji przeczytanych danych, bodźca i zachęty. Jest
nader często narzędziem manipulacji i dyskredytowania ustaleń historiografii w ogóle, a często nie prowadzi do prób rzetelnego konfrontowania
z pewniejszą, stabilniejszą wiedzą. W dodatku spory i aktualizacje stanu
wiedzy w obrębie nauki akademickiej i okołoakademickiej umykają często w ogóle wyznawcom parahistorii, i są odrzucane już na starcie jako
pozorne i nadal ukrywające rzekomą rzeczywistość. Do tego smętny podtekst politycznego radykalizmu wyziera z niektórych pseudohistorii aż
nazbyt wyraźnie.
W takim kontekście ogólnym za szczególnie niedobrą uważam pojawiającą się coraz szerzej w literaturze naukowej kakofonię nazewniczą.
Mam oczywiście świadomość, że polskojęzyczna onomastyka klasyczna
nigdy nie była spójna i niesprzeczna. Wykuwała się przez uzus długimi
dekadami, nie zjednywała sobie wszystkich uczonych. Niemniej w miarę poszerzania polskiej wiedzy powszechnej o antyku, w miarę rozwoju
polskiego współczesnego piśmiennictwa, ulegała utrwaleniu i poszerzeniu wcześniej czy później, obojętnie czy mamy na myśli nazewnictwo
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geograficzne, imiona greckich postaci mitologicznych czy świętych i ojców Wschodu, personalia Rzymian, władców barbaricum, pisarzy starożytnych. Dorobek ten ostatnio zanegowano. Inspirowana przez kilku
wpływowych badaczy i przyjęta za objawienie przez ich niektórych krewkich akolitów, negacja ta owocuje pewną liczbą obecnie wydawanych
tomów, poddających polskiej fleksji i polskiemu reżimowi językowemu nazewnictwo bez polonizacji. Jest to problem bardzo szeroki, który
szerzej chciałbym omówić w innych tekstach, poniżej więc tylko pokrótce
i bez szczegółów.
Argumenty za taką wersją, wysuwane niekiedy bardzo ostro i z pewną
dawką protekcjonalności, zwyczajnie nie przekonują. Poniechanie polonizacji prowadzi często do rażących niekonsekwencji pomiędzy prowincjami starożytnictwa (vide zupełne wyrzeczenie się polonizacji dla świata
greckiego i rzymskiego, a jednoczesne spolonizowanie znacznie bardziej
egzotycznych nazw bliskowschodnich w podręczniku Historia Starożytna wydawnictwa PWN) i pomiędzy podobnymi lub wręcz tymi samymi
nazwami. Jest też nieestetyczna językowo i nieintuicyjna, sprzeczna z historycznymi prawidłami rozwoju polszczyzny i ojczystą fonetyką. Potrzeba ustalania pierwotnego brzmienia imienia, podawana jako przyczyna
zasadnicza, jest i pozorna, gdy idzie o wewnętrzny, polski rynek intelektualny, i w istocie banalna do zaspokojenia. Jednocześnie wyznawcy tej
teorii sami wiedzą, że uczeni-obcokrajowcy do tekstów pisanych w polszczyźnie właściwie już nie sięgają, więc troska o ich zdolność przełożenia
sobie personaliów czy terminów geograficznych jest i czcza, i wydumana.
Szkoda, że zapomniano o najprostszym założeniu pierwotnym, tj. takim, że każdy język europejski z osobna tworzył swoje zasady oddawania imion obcych, i ten stan nie jest jednolity nawet w obrębie języków
kongresowych. Nazewnictwo polskojęzyczne w książkach pisanych dla
polskiego społeczeństwa to przecież także nie sposób weryfikacji zdolności filologicznych i znajomości źródeł oryginalnych przez poszczególnych
badaczy, co czasem pobrzmiewa w podtekście. Z kolei otwiera się nowa
puszka Pandory, chyba też nie do końca uświadomiona przez otwierają192
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cych – konwencjonalne nazewnictwo polskie oddalało np. konieczność
deliberowania w każdym użyciu nad stanem przemian fonetyki łacińskiej
czy greckiej danego stulecia (‘ai’ czy ‘e’?, ‘b’ czy ‘v/w’?), nad tożsamością
etniczną i zapisem imion własnych postaci antycznych (Ammianus czy
Ammianos?). Najgorsze jest jednak to, że takie wstecznictwo terminologiczne, udające, że język polski nie dopracował się własnej drogi oddawania nazw klasycznego antyku, oddala współczesną historiografię naukową
od reszty kultury polskiej. Ujmując to lapidarnie, Krezus literatury pięknej czy potocznego epitetu nie przestanie być Krezusem tylko dlatego,
że w opasłym tomie nazwie się go Kroisosem. Achilles nie zniknie z kart
polskojęzycznych tomów, bo ktoś go skoryguje na Achilleusa. Jacek Bocheński zatrzyma Trazyllusa, Tycjusza i Korynnę, Palatyn nie zniknie
z wiersza Mickiewicza, Cyceron z tomu Kumanieckiego, a Arystydes i Lizymach z opowiadania Parandowskiego, Heliodor i Teodor – z powieści
Parnickiego. Mógłbym podawać dalsze przykłady z zakresu wszystkich
sztuk. Tu wolę jednak podkreślić, że wyjątkowo nietrafne jest uleganie
takiemu manieryzmowi w sytuacji oddawania na potrzeby akademii
i fascynatów podręcznika podstawowego, bądź podstawowej literatury
referencyjnej – syntez, monografii, słowników. To znaczne utrudnienie
dla korzystających, przecież nie tylko wąskiej grupy polskich naukowców,
i kłoda rzucona pod nogi naszym własnym uczniom, o ile nadal troszczymy się o to, by przyswajając sobie wiedzę z naszej dyscypliny, zdawali
sobie jednocześnie sprawę z jej odzwierciedlenia w szerszej kulturze polskiej, a i europejskiej. Z doświadczenia dydaktycznego zresztą wiem aż
za dobrze, że praktyka niepolonizowania jest dla studentów znacznym
utrudnieniem w lekturze i nie ułatwia przyswojenia materiału, tak rzadko dzisiaj przecież znanego z poprzednich etapów szkoły czy oswojonego
w przyjaznym antykowi rodzinnym domu.
Chciałbym wspomnieć o jeszcze jednym problemie ogólnym, może
mniej odczuwalnym i mniej dojmującym, ale pogłębiającym się z latami i utrudniającym dydaktykę historii starożytnej. Jest nim narastający
brak atlasów i, przede wszystkim, map ściennych, odpowiadających po193
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trzebom uniwersyteckiej edukacji starożytniczej. Od czasu likwidacji
Polskiego Państwowego Wydawnictwa Kartograficznego im. Eugeniusza
Romera brak właściwie przedsiębiorstwa, które podjęłoby się we współpracy z badaczami opracowania i publikacji zestawu map odzwierciedlających dzisiejszy stan wiedzy i dokładność potrzebną dla rzetelnego prowadzenia dydaktyki akademickiej. Wbrew pozorom, potrzeby tej nie zaspokajają projektory i rzutniki, slajdy i prezentacje (bywa zresztą, że wiele
z nich wykorzystuje skany map wydanych niegdyś przez PPWK, a jeszcze
częściej – obcojęzyczne mapy tych, którzy z kartografii historycznej nie
zrezygnowali). Codzienna praktyka dydaktyczna dobrych map zwyczajnie potrzebuje, uwzględniających dokładne badania nad skatalogowanymi poleis greckimi, najnowsze identyfikacje miejsc i przebiegi granic,
ostatnie odkrycia archeologiczne i rezultaty datowań. Naturalnie nie jest
tak, że nie podejmujemy działań zaradczych, nie kupujemy do bibliotek
atlasów Barringtona, nie polecamy studentom nieco zdezaktualizowanych atlasów świata starożytnego wydawanych jeszcze jakiś czas temu,
nie zużywamy do ostatka starych map, dostępnych jeszcze to tu, to tam
w szkolnych magazynach. Są to jednak środki niewystarczające i byłoby
ze wszech miar korzystne doprowadzić do nadrobienia tej coraz bardziej
odczuwalnej luki.
*
Relacjonując teraz lokalne trudności ośrodka łódzkiego, gdy idzie
o edukację starożytniczą, postaram się w skrócie scharakteryzować najważniejsze utrudnienia, przy czym niektóre z nich są, o ile wiem, dość
specyficzne, a inne mogą powielać się z sytuacją w analogicznych instytucjach pozostałych polskich miast akademickich. Łódź, mimo ożywienia się i odmłodzenia miasta w ostatnich dziesięciu latach, a też pomimo
celowego budowania wizerunku miasta przez jego włodarzy jako miasta
akademickiego, przeżyła (i nadal przeżywa, mimo coraz liczniejszych
przybyszów) okres regresu demograficznego. Nie ominął on i sześciu
łódzkich państwowych wyższych uczelni, w tym uniwersytetu. Liczba
studentów historii I roku pierwszego stopnia skurczyła się w ciągu dekady
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mniej więcej o połowę (tj. z sześciu do trzech równoległych grup zajęciowych), podobnie działo się w przypadku innych kierunków humanistycznych. Co więcej, w sposobie administrowania uniwersytetem przeforsowano daleko idącą finansową decentralizację uczelni, w związku z czym
w warunkach pogarszającej się koniunktury demograficznej i obecnego
systemu finansowania dydaktyki Wydział Filozoficzno-Historyczny
musiał mierzyć się z długiem i koniecznością jego usuwania. Nie ma tu
miejsca, by powiedzieć o wszystkich działaniach i wyrzeczeniach, choć
osobiście sądzę, że szczerość jest cenniejsza niż budowa Potiomkinowskich domków siły naszych almae matris, tym niemniej dość powiedzieć,
że w ciągu mniej więcej pięciu lat obsada stanowisk naukowo-dydaktycznych pięciodzielnego wydziału (archeologia, etnologia, filozofia, historia,
historia sztuki) zmniejszyła się o więcej niż jedną trzecią (ze 175 do 128);
sporą część redukcji uzyskano, wygaszając etaty po emerytowanych profesorach, nie obeszło się jednak bez zwolnień. Łódzkim bizantynistom
udało się z tej niełatwej sytuacji wyjść bez szwanku, a to głównie dzięki
wysokim wynikom w punktacji ewaluacyjnej, wynikającym z szerokiego
publikowania i udziałów konferencyjnych, a także unikaniu niedoborów
w pensum dydaktycznym, w tym przez prowadzenie zajęć monograficznych, ogólnouczelnianych i usługowych, jak i dzięki pozyskaniu pewnej
liczby godzin spoza programu zasadniczego (np. zajęcia obcojęzyczne ze
studentami-obcokrajowcami w ramach programu Erasmus).
Efekty niżu i obniżenia progu przyjmowania (oraz, nie zapominajmy,
ogólnopolskiego zniesienia egzaminów wstępnych) są wielorakie. Z przekonania nie obniżyliśmy ani poziomu, ani ilości literatury wymaganej
w toku zajęć, ale udawanie, że stopień ewaluacji (choćby w drugim, poprawkowym terminie egzaminu przedmiotowego) jest tak samo rygorystyczny, jak niegdyś, jest niecelowe. Trzeba dodać, że obecnych warunków
nie sposób przypisać samemu systemowi bolońskiemu, jako że na system
trzyletni w łódzkim programie historii przeszliśmy, jeszcze nim system
ogólnoeuropejski został w Polsce wdrożony normatywnie, początkowo
zresztą sprawdzał się dość dobrze. Innym efektem negatywnych zmian
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były rysy na solidarności łódzkich historyków, a czasem nawet irracjonalne obwinianie starożytników i mediewistów o spadek liczby studentów
(zwłaszcza dopóki nie zauważono, że przyjmowanie wszystkich chętnych
rodzi mniej więcej dwudziesto-trzydziestoprocentowy odpływ studentów w pierwszych dwóch miesiącach pierwszego semestru).
Korekty wymaga również system całościowej ewaluacji przedmiotu historia starożytna w pierwszym semestrze. Jak wyżej wspomniałem,
90 godzin przedmiotu składa się z trzech części – wykładu i duetu zajęć konwersatoryjnych. Przygotowanie do nich konsumuje sporą część
wysiłków studentów, niemniej z całego przedmiotu po wystawieniu
trzech ocen składowych wystawiana jest tylko jedna ocena końcowa
(składająca się w 50% z oceny z egzaminu i 50% z dwu ocen z ćwiczeń).
W rezultacie, starożytność jest niedostatecznie reprezentowana w skali
wszystkich ocen pierwszego semestru studiów historycznych, nie odzwierciedla ilości włożonej przez studentów pracy, co z kolei uprzywilejowuje inne zajęcia, w tym uzupełniające i niehistoryczne. Jest to pewna wada programu łódzkiej historii, którą trzeba będzie w niedługim
czasie usunąć.
Choć studenci trzeciego stopnia podejmujący się pisać dysertacje doktorskie z zakresu historii późnego antyku i Bizancjum nadal najczęściej
reprezentują wysoki poziom, zagrożenie może w najbliższej przyszłości
pojawić się i tutaj – jest nim, wynikająca ze statystyki po prostu, groźba
zaniku takich zgłoszeń, już choćby dlatego, że liczba studentów drugiego
stopnia niepomiernie się w ostatnich latach zmniejszyła. Problemem jest
też wymuszone przez prawodawstwo uniwersyteckie tempo przygotowywania rozpraw; bardziej nawet rygorystycznie niż to przewidują ustawa
i odnośne rozporządzenie, Uniwersytet Łódzki wymusza od pewnego
czasu zamykanie całego trzeciego stopnia studiów z obroną rozprawy
włącznie w cztery lata, co rzutuje na jakość pospiesznie finalizowanych
tekstów. Jest też niesprawiedliwe, zważywszy na fakt, że wielu doktorantów łączy pasję naukową i studia trzeciego stopnia z pracą zawodową,
a często i posiadaniem rodziny. Stypendia, mimo znacznego zwiększenia
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zarówno ich liczby, jak i przypadających per capita kwot, nie wystarczają
dla wszystkich, a przyznawane są najlepszym.
Wśród dalszych problemów, z którymi przychodzi obecnie walczyć
bardziej niż w przeszłości trzeba jeszcze wymienić te powstające na etapie
tworzenia prac magisterskich i związane z funkcjonowaniem seminarium
magisterskiego. Znacznie częściej niż kiedyś utrudnienia wynikają z niedostatecznie umiejętnego posługiwania się przez magistrantów polszczyzną, braku oczytania, wyćwiczonego sposobu oddawania myśli w formie
pisemnej, a więc z wyżej opisanych mankamentów polskiego szkolnictwa.
W tle nie maleje niebezpieczeństwo zamawiania prac (ghostwritingu), co
wymusza zdwojenie wysiłku weryfikowania postępów prac na bieżąco.
Oba problemy mają, śmiem twierdzić, wymiar tyleż lokalny, co ogólnopolski i dotyczą znakomitej większości wydziałów humanistycznych krajowych uczelni.
***
Pomimo wszystkich wyrażonych wyżej obaw, perspektywy rozwoju
bizantynistyki i dydaktyki historii starożytnej w Łodzi są pod wieloma
względami obiecujące. Łódzka Katedra Historii Bizancjum to zespół dość
młody, z grupą młodych profesorów, adiunktów i współpracowników.
Szerokie kontakty międzynarodowe, dodatkowo rozwinięte w ostatnich
latach, dają szanse intensywniejszej niż wcześniej wymiany intelektualnej. Dodatkowe warunki rozwoju – zdobywania funduszy grantowych
na badania wieloletnie, kontakty interdyscyplinarne, dostępny i duży
księgozbiór, szersza działalność wydawnicza – daje istnienie Centrum
Ceraneum. Nowych możliwości przydało utworzenie i prowadzenie czasopisma „Studia Ceranea”. Monografie starożytnicze i bizantynologiczne
wydawane są w cyklu Byzantina Lodziensia, głównej bizantynistycznej
serii w kraju, nieomijającej, jak to wyżej wskazałem, okresu klasycznego
i późnego antyku. Szczególne podejście łódzkiej szkoły bizantynologicznej, zakładające kontynuację między antycznym światem greckim i późnoantycznym Imperium Romanum a państwem bizantyńskim i bałkańsko-małoazjatyckim średniowieczem to dodatkowy atut.
197

Andrzej Kompa

Trzeba też powiedzieć, że polskie studia klasyczne, w tym i bizantynologia, i starożytnictwo, mają swoich zawołanych fanów, wiernych czytelników książek dotyczących epok dawnych, wyszukujących na rynku wydawniczym pozycji na tematy związane z antykiem i Bizancjum. Nauki
klasyczne są w skali całej Europy żywe i żywotne mimo dość podobnych
trudności, wszędzie odczuwanych. Nowe technologie, metodologie i tematy umożliwiają lepsze poznawanie przeszłości. Poczucie bezprecedensowego, realnego zagrożenia zabytków świata starożytnego w tak wielu
miejscach globu podnosi też świadomość ich wartości. Cały czas naszą
wiedzę podnoszą też nowe odkrycia – wyniki wykopalisk i eksploracji bibliotek. Jeśli historycy starożytności i mediewiści sami nie ustąpią pola,
jest nadal wiele rzeczy, o które warto walczyć i które warto, dla pożytku
ogólnego i dla radości nauki, przebadać.
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Książka korespondencyjna
(oprac. Sebastian Rajewicz)

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
Zakład Historii Starożytnej i Bizancjum, Instytut Historii i Nauk Politycznych, Wydział Historyczno-Socjologiczny
Kontakt: Plac Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok;
tel./fax: +48 85 7457443; http://historia.uwb.edu.pl/;
e-mail: historia@uwb.edu.pl.
Aktualny skład osobowy: dr hab. Rafał Kosiński,
prof. UwB (rkosiu@interia.pl),
dr Tomasz Mojsik (tmojsik@uwb.edu.pl),
dr hab. Robert Suski (robertsuski@wp.pl).
UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO
W BYDGOSZCZY
Katedra Archeologii i Cywilizacji Starożytnych, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Humanistyczny
Kontakt: ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12, 85-671 Bydgoszcz;
tel.: +48 52 3259200; fax: +48 52 32 59 227;
http://www.archeologia.ukw.edu.pl/.
Aktualny skład osobowy:
prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski (rektor@ukw.edu.pl),
prof. dr hab. Jacek Woźny (wozja@ukw.edu.pl),
dr hab. Sebastian Ruciński (sebiruc@ukw.edu.pl),
dr Justyna Żychlińska (jzychlinska@poczta.onet.pl).
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AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
Zakład Historii Starożytnej i Średniowiecznej, Instytut Historii, Wydział Filologiczno-Historyczny
Kontakt: al. Armii Krajowej 36a, 42-200 Częstochowa;
tel./fax: +48 34 3614114; http://www.wfh.ajd.czest.pl/;
e-mail: ih@ajd.czest.pl.
Aktualny skład osobowy:
prof. dr hab. Marek Cetwiński (ih@ajd.czest.pl),
dr hab. Stanisław Kołodziejski,
dr hab. Grzegorz Żabiński (g.zabinski@gmail.com),
dr Katarzyna Chmielewska (katarzynachmielewska@poczta.onet.pl),
dr Barbara Kowalska (barbara_kowalska@op.pl),
dr Tomasz Ładoń (tladon@wp.pl),
dr Anna Odrzywolska-Kidawa (a.odrzywolska@wp.pl),
mgr Ewelina Rygał (e.rygal@ajd.czest.pl).
UNIWERSYTET GDAŃSKI
1. Zakład Historii Starożytnej, Instytut Historii, Wydział Historyczny
Kontakt: ul. Wita Stwosza 55 80-308 Gdańsk;
tel.: + 48 58 523 20 39; fax: + 48 58 5232039;
e-mail: dziekanat@historia.ug.edu.pl.
Aktualny skład osobowy:
prof. dr hab. Jan Iluk,
dr hab. Bogusław Górka,
prof. UG, dr hab. Ireneusz Milewski,
prof. UG, dr hab. Grzegorz Szamocki,
ks. prof. UG. Kontakt przez sekretariat UG: sekih@ug.edu.pl.
2. Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej, Instytut Archeologii i Etnologii, Wydział Historyczny
Kontakt: ul. Bielańska 5, 80-851 Gdańsk; tel./fax: +48 58 5233710;
http://archeologia.his.ug.edu.pl/; e-mail: hisarch@univ.gda.pl.
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Aktualny skład osobowy:
prof. dr hab. Nicholas Sekunda (archns@univ.gda.pl),
dr Sławomir Jędraszek (slawomir.jedraszek@ug.edu.pl),
dr Marcin Paszke (marcin.paszke@hotmail.com).
3. Katedra Filologii Klasycznej, Wydział Filologiczny
Kontakt: ul. Wita Stwosza 55 (pok. 4.30), 80-308 Gdańsk;
tel.: +48 58 5232238; http://fil.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_i_katedry/katedra_filologii_klasycznej/o_nas; e-mail: katfklas@ug.edu.pl.
Aktualny skład osobowy:
dr hab. Anna Marchewka, prof. UG (anna.marchewka@ug.edu.pl),
dr hab. Bogdan Burliga, prof. UG (filbb@ug.edu.pl),
dr hab. Tatiana Krynicka, prof. UG (filtkr@ug.edu.pl),
dr hab. Anna Ryś, prof. UG (filrs@ug.edu.pl),
dr Izabela Bogumił (filib@ug.edu.pl),
dr Grzegorz Kotłowski (grzegorzkotlowski@wp.pl),
dr Jacek Pokrzywnicki (finjpo@ug.edu.pl),
dr Agnieszka Witczak (agnieszka.witczak@ug.edu.pl),
dr Anna Pająkowska-Bouallegui (anna554@wp.pl),
mgr Jan Opolski (jan.opolski@ug.edu.pl),
mgr Renata Skiba (skibarenata@wp.pl),
mgr Elżbieta Starek (files@ug.edu.pl),
mgr Aleksandra Hołomej (katfklas@ug.edu.pl).
Doktoranci: mgr Magdalena Świder, mgr Weronika Waśniewska,
mgr Daria Węsierska, mgr Hanna Lesner, mgr Kamila Sokołowska,
mgr Sandra Laskowska, mgr Artur Pukownik.
UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
1. Zakład Historii Starożytnej, Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych
Kontakt: ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice; tel.: +48 32 3591314;
fax: 32 3592128; http://www.historia.us.edu.pl/;
e-mail: ih.wns@us.edu.pl.
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Aktualny skład osobowy:
prof. dr hab. Wiesław Kaczanowicz (wieslaw.kaczanowicz@us.edu.pl),
dr hab. Norbert Rogosz (norbert.rogosz@us.edu.pl),
dr hab. Agata Aleksandra Kluczek (agata.kluczek@us.edu.pl),
dr hab. Piotr Boroń (piotr.boron@us.edu.pl),
dr Agnieszka Bartnik (agnieszka.bartnik@us.edu.pl).
2. Katedra Filologii Klasycznej, Wydział Filologiczny
Kontakt: pl. Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowic; tel. +48 32 2009417;
fax: 32 2009233; http://www.kfk.us.edu.pl/; e-mail: kfk@us.edu.pl.
Aktualny skład osobowy:
dr hab. Tadeusz Aleksandrowicz, prof. UŚ
(tadeusz.aleksandrowicz@us.edu.pl),
dr hab. Przemysław Marciniak, prof. UŚ
(przemyslaw.marciniak@us.edu.pl),
dr hab. Tomasz Szapota (tomaszsapota@gmail.com),
dr hab. Anna Kucz (anna.kucz@us.edu.pl),
dr Julia Doroszewska, dr Jan Kucharski (jan.kucharski@us.edu.pl),
dr Katarzyna Lesiak,
dr Patrycja Matusiak (patrycja.matusiak@us.edu.pl),
dr Anna Szczepaniak (anna.szczepaniak@us.edu.pl),
dr Katarzyna Warcaba,
mgr Andrzej Wilanowski,
mgr Justyna Borkowska (justyna.borkowska@us.edu.pl).
Doktoranci: mgr Katarzyna Frąckiewicz, mgr Edyta Gryksa, mgr Maciej Helbig, mgr Marek Job, mgr Damian Pierzak, mgr Agata Sowińska, mgr Katarzyna Wójcik-Owczarek.
UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY
JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
Zakład Historii Starożytnej, Instytut Historii, Wydział Humanistyczny
Kontakt: ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce; tel.: +48 41 3497322;
fax: 41 3497307; http://www.ujk.edu.pl/ihis/;
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e-mail: Instytut.Historii@ujk.kielce.pl.
Aktualny skład osobowy:
prof. dr hab. Tomasz Polański (tpolanski@ujk.edu.pl),
dr hab. Lucyna Kostuch, prof. UJK (lucyna.kostuch@ujk.edu.pl),
dr hab. Szymon Orzechowski (simon@ujk.edu.pl),
dr hab. Katarzyna Ryszewska (kryszewska@ujk.edu.pl).
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
1. Zakład Historii Starożytnej, Instytut Historii, Wydział Historyczny
Kontakt: ul. Gołębia 13, 31-007 Kraków; tel.: +48 12 6631220/
12 6631456; fax: 12 4217710;
http://www.historia.uj.edu.pl/; e-mail: historia@uj.edu.pl.
Aktualny skład osobowy:
prof. dr hab. Edward Dąbrowa (uwdabrow@cyf-kr.edu.pl),
dr hab. Sławomir Sprawski, prof. UJ (slawomir.sprawski@uj.edu.pl),
dr Tomasz Grabowski (tomasz.grabowski@uj.edu.pl),
dr Maciej Piegdoń (maciej.piegdon@uj.edu.pl).
Doktoranci: mgr Andrzej Dudziński, mgr Jakub Kuciak, mgr Ryszard Tokarczuk, mgr Bartosz Kołoczek, mgr Wojciech Duszyński.
2. Zakład Historii Bizancjum, Instytut Historii, Wydział Historyczny
Kontakt: ul. Gołębia 13, 31-033 Kraków; tel.: +48 12 6631444/
12 6631456; fax: 12 4217710;
http://www.historia.uj.edu.pl/; e-mail: historia@uj.edu.pl.
Aktualny skład osobowy:
prof. dr hab. Maciej Salamon (maciejsalamon@interia.pl/
maciej.salamon@uj.edu.pl),
dr hab. Michał Stachura (michal.stachura@uj.edu.pl),
dr hab. Stanisław Turlej (stanislaw.a.tj@interia.pl/
stanislaw.turlej@uj.edu.pl),
dr Adam Izdebski (adam.izdebski@uj.edu.pl).
Doktoranci: mgr Mateusz Bętkowski, mgr Krzysztof Dobosz,
mgr Adrian Drabik, mgr Łukasz Jarosz, mgr Andrzej Iwo Szoka.
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3. Zakład Archeologii Klasycznej, Instytut Archeologii, Wydział Historyczny
Kontakt: ul. Gołębia 11, 31-007 Kraków, tel. +48 12 6631279;
fax: 12 6631294; http://www.archeo.uj.edu.pl/;
e-mail archeo.sekretariat@uj.edu.pl.
Aktualny skład osobowy:
prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka
(e.papuci-wladyka@uj.edu.pl),
dr hab. Jarosław Bodzek (jaroslaw.bodzek@uj.edu.pl),
dr Wojciech Machowski (w.machowski@uj.edu.pl),
mgr Łukasz Miszk (lukasz.miszk@uj.edu.pl).
Doktoranci: mgr Paweł Gołyźniak, mgr Szymon Jellonek, mgr Barbara Zając, mgr Kamil Kopij, mgr Wawrzyniec Miścicki, mgr Kamila
Nocoń, mgr Ewa Stanecka, mgr Agnieszka Fulińska, mgr Edyta Marzec, mgr Emilia Smagur, mgr Małgorzata Kajzer.
4. Zakład Archeologii Egiptu I Bliskiego Wschodu, Instytut Archeologii, Wydział Historyczny
Kontakt: jw.
Aktualny skład osobowy:
prof. dr hab. Krzysztof M. Ciałowicz (krzysztof.cialowicz@uj.edu.pl),
dr Mariusz Jucha (e-mail: m.jucha@uj.edu.pl),
dr Joanna Dębowska-Ludwin (joanna.debowska-ludwin@uj.edu.pl),
dr Piotr Kołodziejczyk (kolodziejczyk@farkha.org),
mgr Marcin Czarnowicz (e-mail: marcin.czarnowicz@uj.edu.pl).
Doktoranci: mgr Maciej Wacławik, mgr Karolina Rosińska-Balik,
mgr Katarzyna Juszczyk-Futkowska, mgr Ewa Kuciewicz, mgr Michał
Kurzyk, mgr Magdalena Sobas, mgr Magdalena Kazimierczak,
mgr Marta Wawrzynkiewicz, mgr Krzysztof Hipp, mgr Katarzyna Jeleń-Motarska, mgr Bartosz Adamski, mgr Anna Pankowska,
mgr Natalia Małecka-Drozd, mgr Bernard Ronka, mgr Sanada Sakura, mgr Jacek Karmowski.
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5. Katedra Filologii Greckiej, Instytut Filologii Klasycznej, Wydział
Filologiczny
Kontakt: ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków;
tel.: +48 12 6647908; http://www.ifk.filg.uj.edu.pl/;
e-mail: filologia.klasyczna@filg.uj.edu.pl.
Aktualny skład osobowy:
dr hab. Dariusz Brodka, prof. UJ (dariusz.brodka@uj.edu.pl),
dr hab. Krzysztof Bielawski (krzysztof.bielawski@uj.edu.pl),
prof. dr hab. Kazimierz Korus (emeritus) (kazimierz.korus@uj.edu.pl).
6. Katedra Filologii Łacińskiej, Instytut Filologii Klasycznej, Wydział
Filologiczny
Kontakt: jw.
Aktualny skład osobowy:
prof. dr hab. Jerzy Styka (jerzy.styka@uj.edu.pl),
dr hab. Antoni Bobrowski (antoni.bobrowski@uj.edu.pl),
dr hab. Anna Maria Wasyl (anna.wasyl@uj.edu.pl),
dr Jacek Hajduk (jacek.hajduk@uj.edu.pl).
7. Zakład Języka Greckiego i Łacińskiego, Filologii Klasycznej, Wydział
Filologiczny
Kontakt: jw.
Aktualny skład osobowy:
dr hab. Hubert Wolanin (hubert.wolanin@uj.edu.pl),
dr Krzysztof Hilman (krzysztof.hilman@gmail.com),
dr Dariusz Piwowarczyk (dariusz.piwowarczyk@uj.edu.pl).
8. Zakład Bizantynistyki i Neogrecystyki, Instytut Filologii Klasycznej,
Wydział Filologiczny
Kontakt: jw.
Aktualny skład osobowy:
dr hab. Joanna Janik (joanna.janik@uj.edu.pl),
dr Michał Bzinkowski (michal.bzinkowski@uj.edu.pl),
dr Agnieszka Heszen (agnieszka.heszen@uj.edu.pl).
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9. Zakład Metodyki Nauczania Języków Klasycznych, Instytut Filologii
Klasycznej, Wydział Filologiczny
Kontakt: jw.
Aktualny skład osobowy:
prof. dr hab. Stanisław Śnieżewski (stanislaw.sniezewski@uj.edu.pl),
dr Aleksandra Klęczar (aleksandra.kleczar@uj.edu.pl), dr Janusz
Ryba (janusz.ryba@uj.edu.pl).
10. Katedra Prawa Rzymskiego, Wydział Prawa i Administracji
Kontakt: ul. Gołębia 9 31-007 Kraków tel./fax: +48 12 4221033;
http://www.law.uj.edu.pl/users/kprz/.
Aktualny skład osobowy:
prof. dr hab. Janusz Sondel (emeritus),
ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier (f.lb@uj.edu.pl),
dr Karolina Wyrwińska (karolina.wyrwinska@uj.edu.pl),
dr Łukasz Marzec (lukasz.marzec@uj.edu.pl),
dr Paulina Święcicka (paulina.swiecicka@uj.edu.pl/
paulinkas@poczta.fm),
dr hab. Tomasz Palmirski (palmirski@interia.pl).
Doktoranci: mgr Grzegorz Jan Blicharz, mgr Jacek Ożóg, mgr Kamil
Stolarski.
UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE
Katedra Historii Starożytnej i Średniowiecznej, Instytut Historii, Wydział Historii I Dziedzictwa Kulturowego
Kontakt: ul. Kanonicza 9, 31-002 Kraków; tel./fax: +48 12 3708616/
tel.: +48 12 4216519; http://historia.upjp2.edu.pl/;
e-mail: wh@upjp2.edu.pl.
Aktualny skład osobowy:
bp dr hab. Grzegorz Ryś (grzegorz.rys@upjp2.edu.pl),
o. dr Tomasz Gałuszka (galuszkaop@gmail.com),
ks. dr Krzysztof Tyburowski (krzysztof.tyburowski@upjp2.edu.pl),
dr Józef Cezary Kałużny (jozef.kaluzny@upjp2.edu.pl).
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UNIWERSYTET PEDAGODICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI
NARODOWEJ W KRAKOWIE
Katedra Historii Starożytnej, Instytut Historii i Archiwistyki, Wydział
Humanistyczny
Kontakt: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; tel.: +48 12 6626182;
fax: +48 12 6626181; http://historia.up.krakow.pl/;
email: historia@up.krakow.pl.
Aktualny skład osobowy:
prof. dr hab. Marek Wilczyński (wilczynski.m@wp.pl),
dr hab. Jerzy Ciecieląg, prof. UP (cjerzy@up.krakow.pl),
dr Adrian Szopa (aszopa@up.krakow.pl).
Doktoranci: mgr Daniel Budacz, mgr Anna Szarek, mgr Maciej Lebdowicz, mgr Mateusz Okoński, mgr Adrian Karkowski.
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
Zakład Historii Starożytnej i Bizantyjskiej, Instytut Historii, Wydział
Nauk Humanistycznych
Kontakt: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; tel.: +48 81 4454027;
http://www.kul.pl/o-instytucie,11278.html.
Aktualny skład osobowy:
dr hab. Piotr Kochanek, prof. KUL (lu2005harn@yahoo.de),
dr hab. Maciej Michał Münnich, prof. KUL
(munnich@kul.lublin.pl),
dr Katarzyna Pisarek-Małyszek (kpisarek@kul.lublin.pl).
Doktoranci: mgr Tomasz Chmielewski, mgr Sebastian Długoborski,
mgr Damian Kalinowski, mgr Bartłomiej Proc, mgr Patryk Staszczuk, mgr Edgar P. Tomaszewicz, mgr Anna Wiśniewska, mgr Patryk
Wolski i mgr Jerzy Fatyga.
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UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
Zakład Historii Starożytnej, Instytut Historii, Wydział Humanistyczny
Kontakt: pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin;
tel./fax: +48 81 5375282; http://www.umcs.pl/pl/historia.htm;
e-mail: insthist@poczta.umcs.lublin.pl.
Aktualny skład osobowy:
dr hab. Dariusz Słapek, prof. UMCS
(d.slapek@poczta.umcs.lublin.pl),
dr hab. Ireneusz Łuć (ireneusz.luc@poczta.umcs.lublin.pl),
dr Henryk Kowalski (hbkow@poczta.umcs.lublin.pl),
dr Paweł Madejski (pater.deorum@poczta.umcs.lublin.pl).
Doktoranci: mgr Katarzyna Brzyska, mgr Mateusz Byra, mgr Anna
Miączewska, mgr Artur Turowski, mgr Adam Maiński, mgr Sławomir Droździel.
UNIWERSYTET ŁÓDZKI
1. Katedra Historii Bizancjum, Instytut Historii, Wydział Filozoficzno-Historyczny
Kontakt: ul. A. Kamińskiego 27a, 90-219 Łódź; tel.: +48 42 635 61
82/ 42 635 61 00/ 42 635 61 93; http://www.historia.uni.lodz.pl/,
http://bizancjum.uni.lodz.pl/; e-mail: bizancjum@uni.lodz.pl.
Aktualny skład osobowy:
prof. dr hab. Maciej Kokoszko,
(mkokoszko@komandor.pl),
dr hab. Sławomir Bralewski, prof. UŁ
(slawomir.bralewski@gmail.com),
prof. dr hab. Mirosław Leszka, (mirleszka@poczta.onet.pl),
dr hab. Teresa Wolińska, prof. UŁ (t.wolinska@wp.pl),
dr Paweł Filipczak (pawelfilipczak@uni.lodz.pl),
dr Kirił Marinow (cyrillus.m@wp.pl),
dr Andrzej Kompa (andrzejkompa@uni.lodz.pl).
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Współpracownicy: dr Małgorzata Leszka, dr Zofia Brzozowska,
dr Błażej Cecota, dr Jolanta Dybała, dr Krzysztof Jagusiak.
Doktoranci: mgr Andrzej Hołasek, mgr Łukasz Pigoński, mgr Zofia
Rzeźnicka, mgr Jan M. Wolski.
2. Zakład Hellenistyki i Religioznawstwa, Katedra Filologii Klasycznej,
Wydział Filologiczny
Kontakt: ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź; tel.: +48 42 6655374;
http://www.filklas.uni.lodz.pl/aktualnosci.html;
e-mail: filklas@uni.lodz.pl.
Aktualny skład osobowy:
dr hab. Hanna Zalewska-Jura, prof. UŁ (hannajura@o2.pl),
dr hab. Idaliana Kaczor (idalianakaczor@yahoo.pl),
dr hab. Joanna Sowa, prof. UŁ (glauks@wp.pl),
dr Małgorzata Budzowska (malgorzata.budzowska@op.pl),
dr Katarzyna Chiżyńska (katarzynach@uni.lodz.pl),
dr Joanna Rybowska (joannarybowska@yahoo.pl).
Doktoranci: mgr Katarzyna Kuszewska.
3. Zakład Latynistyki i Językoznawstwa, Katedra Filologii Klasycznej,
Wydział Filologiczny
Kontakt: jw.
Aktualny skład osobowy:
dr hab. Zbigniew Danek, prof. UŁ (zbigdan@uni.lodz.pl),
dr Marta Czapińska (marta.czapinska@yahoo.it),
prof. dr hab. Krzysztof Witczak (ktw@uni.lodz.pl),
dr hab. Elwira Kaczyńska,
dr Adriana Grzelak-Krzymianowska (adriana.g@wp.pl).
Doktoranci: mgr Magdalena Gorący.
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UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
1. Zakład Historii Starożytnej i Średniowiecznej, Instytut Historii
i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Humanistyczny
Kontakt: ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn tel.: +48 89 5246440
tel./fax: +48 89 5273612; http://www.uwm.edu.pl/historia/;
e-mail: historia.human@uwm.edu.pl.
Aktualny skład osobowy:
prof. dr hab. Józef Śliwiński (jozef.sliwinski@uwm.edu.pl),
dr hab. Marek Radoch (marek.radoch@uwm.edu.pl),
dr hab. Miron Wolny (miron.w@wp.pl),
dr Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn
(m.chudzikowska@uwm.edu.pl),
dr Anna Kołodziejczyk (anna.kolodziejczyk@uwm.edu.pl),
dr Krzysztof Łożyński (k.lozynski@uwm.edu.pl),
dr Ryszard Sajakowski (anch4@interi.pl).
Doktoranci: mgr Sylwia Skiendziul.
2. Zakład Historii Krajów Nadbałtyckich, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Humanistyczny
Kontakt: jw.
Aktualny skład osobowy:
dr hab. Jan Gancewski, prof. UWM (jangance@poczta.onet.pl),
dr hab. Kazimierz Grążawski, prof. UWM (grazawki@poczta.fm),
dr hab. Grzegorz Jasiński, prof. UWM (gm.jasinski@wp.pl),
dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM
(iza.lewandowska@uwm.edu.pl),
dr hab. Mirosław Janusz Hoffmann (mj.hoffmann@poczta.fm).
Doktoranci: mgr Adam Halemba, mgr Joanna Elżbieta Śliczyńska.
UNIWERSYTET OPOLSKI
Pracownia Cywilizacji Śródziemnomorskich i Archeologii, Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Kontakt: ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole;
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tel.: +48 77 4016180; fax: +48 77 4016188;
http://historia.uni.opole.pl/;
e-mail: insthist@uni.opole.pl
Aktualny skład osobowy:
prof. dr hab. Joanna Rostropowicz
(joanna.rostropowicz@uni.opole.pl),
prof. dr hab. Sławomir Moździoch (smozdzioch@uni.opole.pl),
dr Magdalena Przysiężna – Pizarska (magdalenapp11@wp.pl).
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
1. Zakład Historii Starożytnego Wschodu, Instytut Historii, Wydział
Historyczny
Kontakt: ul. Umultowska 89d, 61-614 Poznań;
http://historia.amu.edu.pl/; e-mail: history@amu.edu.pl.
Aktualny skład osobowy:
prof. dr hab. Stefan Zawadzki
(stefanzawadzki@wp.pl/ 19461946@amu.edu.pl),
dr Radosław Tarasewicz (radekta@gmail.com/ taras@amu.edu.pl),
dr Witold Tyborowski
(tybor@amu.edu.pl/ witoldtyborowski@op.pl).
2. Zakład Historii Społeczeństw Antycznych, Instytut Historii, Wydział Historyczny
Kontakt: ul. Umultowska 89d, 61-614 Poznań;
http://www.zhsa.amu.edu.pl/; e-mail: zhsa@amu.edu.pl/
history@amu.edu.pl.
Aktualny skład osobowy:
dr hab. Maria Musielak, prof. UAM (zhsa@amu.edu.pl),
dr hab. Katarzyna Balbuza (balbuza@amu.edu.pl),
dr hab. Krzysztof Królczyk (krolczykk@yahoo.de),
dr Anna Tatarkiewicz (ostia@amu.edu.pl).
Doktoranci: mgr Jakub Karczyński, mgr Mateusz Raszyński, mgr Daniel Zioła.
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3. Pracownia Historii Bizancjum, Instytut Historii, Wydział Historyczny
Kontakt: ul. Umultowska 89d, 61-614 Poznań;
http://historia.amu.edu.pl/; e-mail: history@amu.edu.pl.
Aktualny skład osobowy:
prof. dr hab. Kazimierz Ilski (ilskikaz@amu.edu.pl),
dr hab. Anna Kotłowska (anna.kot@amu.edu.pl).
Doktoranci: mgr Małgorzata Chmielarz, mgr Adam Jaroszyński.
4. Zakład Hellenistyki, Instytut Filologii Klasycznej, Wydział Filologii
Polskiej i Klasycznej
Kontakt: ul. Fredry 10, 61-701 Poznań; tel.: +48 618294623;
https://ifk.amu.edu.pl/; e-mail: ifkuam@amu.edu.pl.
Aktualny skład osobowy:
prof. dr hab. Krystyna Bartol (krbartol@amu.edu.pl),
dr Anna Lasek (amlasek@amu.edu.pl),
dr hab. Maria Marcinkowska-Rosół (marmarro@amu.edu.pl),
dr hab. Rafał Rosół (raf.ros@wp.pl),
dr Piotr Stępień (piotrst@amu.edu.pl),
dr hab. Mateusz Stróżyński (matstroz@amu.edu.pl),
dr hab. Magdalena Stuligrosz (mastul@amu.edu.pl).
Doktoranci: mgr Cezary Dobak.
5. Zakład Latynistyki, Instytut Filologii Klasycznej, Wydział Filologii
Polskiej i Klasycznej
Kontakt: jw.
Aktualny skład osobowy:
prof. zw. dr hab. Elżbieta Wesołowska (elwesolo@amu.edu.pl),
dr hab. Piotr Bering, prof. UAM (pber@amu.edu.pl),
dr hab. Piotr Urbański, prof. UAM (urbanski@amu.edu.pl),
dr hab. Ewa Skwara, prof. UAM (skwara@amu.edu.pl),
dr Aleksandra Arndt (a_arndt@amu.edu.pl),
dr Monika Miazek-Męczyńska (monikamm@amu.edu.pl),
dr Radosław Piętka (platon@amu.edu.pl),
dr Justyna Zaborowska-Musiał (jzabor@amu.edu.pl),
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dr Sławomira Brud (bruds@amu.edu.pl),
dr Marlena Puk (mpuk@amu.edu.pl),
dr Teodozja Wikarjak (teswik@amu.edu.pl).
Doktoranci: mgr Maciej Grelka, mgr Marcin Loch, mgr Martyna
Petry.
UNIWERSYTET RZESZOWSKI
1. Zakład Historii Starożytnej i Orientalistyki, Instytut Historii, Wydział Socjologiczno-Historyczny
Kontakt: al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów; tel.: +48 17 8721306/
17 8721326; fax: +48 17 8721269; http://www2.univ.rzeszow.pl/
klio/Start.html; e-mail: hist-ur@ur.edu.pl.
Aktualny skład osobowy:
prof. dr hab. Marek Jan Olbrycht (marekolbrycht@wp.pl),
dr Piotr Berdowski (piotrber@univ.rzeszow.pl),
dr Michał Marciak,
mgr Michał Podrazik.
2. Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Rzymskiego, Wydział Prawa i Administracji
Kontakt: Plac Ofiar Getta 4-5; e-mail: zpcipp@univ.rzeszow.pl.
Aktualny skład osobowy:
dr hab. Renata Świrgoń-Skok,
prof. UR (rskok@univ.rzeszow.pl),
dr Aneta Arkuszewska,
dr Elżbieta Ejankowska,
dr Anna Kościółek,
dr Jakub Łukasiewicz,
dr Paweł Janda,
mgr Agnieszka Orzechowska,
mgr Katarzyna Kajmowicz,
mgr Wojciech Kosior.
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UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY
W SIEDLCACH
Zakład Dziejów Dawnych, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Humanistyczny
Kontakt: ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce; tel.: +48 25 6431847;
http://www.ihism.uph.edu.pl/; e-mail: historia@uph.edu.pl.
Aktualny skład osobowy:
prof. dr hab. Marek Plewczyński (marek.plewczynski@uph.edu.pl),
ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk (roman.krawczyk@uph.edu.pl),
prof. dr hab. Marek Wagner (emeritus) (marek.wagner@uph.edu.pl),
dr hab. Katarzyna Maksymiuk (katarzyna.maksymiuk@uph.edu.pl),
dr hab. Dorota Wereda (dorota.wereda@uph.edu.pl),
dr Witold Bobryk (witold.bobryk@uph.edu.pl).
AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU
Pracownia Historii Starożytnej, Instytut Historii i Politologii, Wydział
Filologiczno-Historyczny
Kontakt: ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk;
tel.: +48 59 8405324; http://www.historia.apsl.edu.pl/;
e-mail: ih@apsl.edu.pl.
Aktualny skład osobowy: dr Wojciech Bejda (wbejda@interia.pl).
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
Zakład Historii Starożytnej, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Humanistyczny
Kontakt: ul. Krakowska 71-79, 71-017 Szczecin;
tel.: +48 91 4443300; fax: +48 91 4443301;
http://www.hist.us.szn.pl/; e-mail: ihism@whus.pl.
Aktualny skład osobowy:
prof. dr hab. Stefan Zawadzki (emeritus),
dr hab. Danuta Okoń, prof. US (danuta.okon@wp.pl),
dr hab. Piotr Briks, prof. US (briks@op.pl),
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dr Małgorzata Cieśluk (gosia@ciesluk.pl).
Doktoranci: mgr Michał Baranowski, mgr Kamil Biały, mgr Jerzy Pachlowski, mgr Kamila Swinarska, mgr Michał Kuligowski, mgr Hadrian Kryśkiewicz.
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
1. Zakład Historii Starożytnej, Instytut Historii i Archiwistyki, Wydział Nauk Historycznych
Kontakt: ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń;
tel.: +48 56 6113732; fax: +48 56 6113775; http://www.home.umk.
pl/~ihia/; e-mail: iha@his.uni.torun.pl.
Aktualny skład osobowy:
prof. dr hab. Danuta Musiał (dmusial@umk.pl),
dr hab. Szymon Olszaniec, prof. UMK (so@umk.pl),
dr hab. Przemysław Wojciechowski, prof. UMK (pwojcie@umk.pl),
dr hab. Hanna Appel (hanna.appel@umk.pl),
dr hab. Marcin Pawlak (felix@umk.pl),
mgr Adam Wróblewski (sparrow@umk.pl).
2. Katedra Języka i Cywilizacji Greckiej, Wydział Filologiczny
Kontakt: ul. Fosa Staromiejska 3 (Collegium Maius), 87-100 Toruń;
tel. +48 56 6113525; http://www.hellenistyka.umk.pl/.
Aktualny skład osobowy:
prof. dr hab. Włodzimierz Appel (wzappel@uni.torun.pl),
dr Anna Głodowska (annaglodowska@wp.pl),
mgr Dorota Jędraś (dorota.jedras@gmail.com),
mgr Hanna Samulska (hannasamulska@gmail.com).
3. Katedra Filologii Klasycznej, Wydział Filologiczny
Kontakt: ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń (Collegium Maius),
87-100 Toruń; tel.: +48 56 6113525; http://www.fil.klas.umk.pl/;
e-mail: filklas@umk.pl.
Aktualny skład osobowy:
dr hab. Sławomir Wyszomirski, prof. UMK (slawysz@umk.pl),
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dr hab. Bartosz Awianowicz (bawianus@umk.pl),
dr Barbara Bibik (bb@umk.pl),
dr Alicja Brusewicz (albrus@umk.pl),
dr Teresa Czypicka (czyptere@umk.pl),
prof. dr hab. Ireneusz Mikołajczyk (mikroma@umk.pl),
dr hab. Przemysław Nehring, prof. UMK (nehringp@umk.pl),
dr Magdalena Nowak (karlikn@umk.pl),
prof. dr hab. Marian Szarmach (emeritus),
dr Rafał Toczko (raftocz@umk.pl).
4. Zakład Archeologii Antycznej, Instytut Archeologii, Wydział Nauk
Historycznych
Kontakt: Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń; tel.: +48 566113971;
fax: +48 566113974; http://www.archeologia.umk.pl;
e-mail: inarcheo@umk.pl.
Aktualny skład osobowy:
prof. dr hab. Wojciech Chudziak (wojciech.chudziak@umk.pl),
dr Inga Głuszek (inga.gluszek@umk.pl),
dr Jacek Rakoczy (jacek.rakoczy@umk.pl).
5. Koinonema. Międzynarodowy Ośrodek Studiów Helleńskich
Kontakt: prof. dr hab. Włodzimierz Appel (wzappel@uni.torun.pl),
Wydział Filologiczny UMK ul. Fosa Staromiejska 3 (Collegium
Maius), 87 100 Toruń, PL; tel.: +48 56 6113568.
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
1. Zakład Historii Starożytnej, Instytut Historyczny, Wydział Historyczny
Kontakt: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
tel.: +48 22 5520415/ 22 5524513/ 22 5524514;
Fax: +48 22 8261988; http://www.ihuw.pl/;
http://www.stara.ihuw.pl/antyk/; e-mail: antyk.ih@uw.edu.pl/
sekretariat.ih@uw.edu.pl.
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Aktualny skład osobowy:
prof. dr hab. Adam Ziółkowski (a.ziolkowski@uw.edu.pl),
prof. dr hab. Benedetto Bravo (emeritus),
prof. dr hab. Włodzimierz Lengauer (wlengauer@uw.edu.pl),
dr hab. Ryszard Kulesza, prof. UW (r.kulesza@uw.edu.pl),
dr hab. Paweł Janiszewski (p.janiszewski@uw.edu.pl),
dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò (l.niesiolowski@uw.edu.pl),
dr hab. Jacek Rzepka (jrzepka@uw.edu.pl),
dr hab. Krystyna Stebnicka (k.stebnicka@uw.edu.pl),
dr hab. Marek Stępień (m.stepien@uw.edu.pl),
dr hab. Marek Węcowski (m.wecowski@uw.edu.pl),
dr hab. Robert Wiśniewski (r.wisniewski@uw.edu.pl),
dr hab. Aleksander Wolicki (awolicki@uw.edu.pl),
dr Stanisław Adamiak (s.adamiak2@uw.edu.pl),
dr Elżbieta Szabat (ela.szabat@wp.pl),
mgr Urszula Janicka (u.janicka@uw.edu.pl).
Doktoranci: mgr Anna Kruszyńska, mgr Sławomir Poloczek,
mgr Anna Rechentiuk, mgr Marta Szada, mgr Jerzy Szafranowski, mgr
Marta Wójtowicz, mgr Krzysztof Zimny, mgr Roman Żuchowicz.
2. Zakład Archeologii Bliskiego Wschodu, Instytut Archeologii, Wydział Historyczny
Kontakt: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
tel.: +48 22 5522800, fax: +48 22 5522801;
http://www.archeo.uw.edu.pl/; e-mail: iauw@uw.edu.pl.
Aktualny skład osobowy:
prof. dr hab. Piotr Bieliński (piotr.bielin@wp.pl),
dr hab. Jolanta Młynarczyk, prof. UW (susyam@wp.pl),
dr hab. Dorota Ławecka (dorotalawecka@uw.edu.pl),
dr hab. Barbara Kaim, prof. UW (barbara.kaim@uw.edu.pl),
dr Franciszek M. Stępniowski (f.stepniowski@uw.edu.pl),
dr Dariusz Szeląg (daresz@uw.edu.pl),
dr Tomasz Waliszewski (twaliszewski@uw.edu.pl).
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Doktoranci: mgr Maciej Grabowski, mgr Nazar Buławka, mgr Karol
Zajdowski, mgr Aleksandra Kubiak, mgr Maja Rzeplińska, mgr Jacek
Hamburg, mgr Ali Al-Ibadi Kadim, mgr Hasson Hnaihen.
3. Zakład Archeologii Egejskiej, Instytut Archeologii, Wydział Historyczny
Kontakt: jw.
Aktualny skład osobowy:
prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski (klewart@poczta.onet.pl),
dr Marta Guzowska,
dr Małgorzata Siennicka (malgorzata.siennicka@uw.edu.pl),
dr Agata Ulanowska (a.ulanowska@uw.edu.pl).
Doktoranci: mgr Kinga Bigoraj, mgr Katarzyna Żebrowska.
4. Zakład Archeologii Egiptu I Nubii, Instytut Archeologii, Wydział
Historyczny
Kontakt: jw.
Aktualny skład osobowy:
prof. dr hab. Włodzimierz Godlewski (w.godlewski@uw.edu.pl),
dr hab. Mirosław Barwik (mbarwik@uw.edu.pl),
dr Dorota Dzierzbicka (d.dzierzbicka@gmail.com),
prof. dr hab. Andrzej Niwiński (andrzejniwi.egipt@gmail.com),
dr hab. Sławomir Rzepka (s.rzepka@uw.edu.pl),
dr Anna Wodzińska (aniawodzinska@yahoo.com),
dr Dobrochna Zielińska (d.zielinska@uw.edu.pl).
5. Zakład Archeologii Europy Starożytnej, Instytut Archeologii, Wydział Historyczny
Kontakt: jw.
Aktualny skład osobowy:
prof. dr hab. Wojciech Nowakowski
(eurstaro@mail.archeo.uw.edu.pl),
dr Adam Waluś (pabt.iauw@uw.edu.pl),
dr Paweł Szymański (pmszyman@uw.edu.pl),
dr Adam Cieśliński (adamcie@yahoo.com),
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dr Andrzej Maciałowicz (amacialow@gmail.com),
dr Andrzej Szela (a.szela@uw.edu.pl),
dr Sławomir Wadyl (slawomirwadyl@wp.pl).
Doktoranci: mgr Agata Chilińska-Drapella.
6. Zakład Archeologii Klasycznej, Instytut Archeologii, Wydział Historyczny
Kontakt: jw.
Aktualny skład osobowy:
prof. dr hab. Elżbieta Jastrzębowska (e.jastrzebowska@uw.edu.pl),
prof. dr hab. W. Andrzej Daszewski (emeritus),
dr hab. prof. UW Witold Dobrowolski, prof. UW (emeritus),
dr hab. Krzysztof Misiewicz (geomis@iaepan.edu.pl),
dr hab. Monika Rekowska (mrekowska@uw.edu.pl),
dr Dagmara Wielgosz Rondolino (dagmara.wielgosz@uw.edu.pl),
dr Piotr Jaworski (studium.rei.nummariae@gmail.com).
7. Zakład Archeologii Prowincji Rzymskich, Instytut Archeologii, Wydział Historyczny
Kontakt: jw.
Aktualny skład osobowy:
prof. dr hab. Tadeusz Sarnowski (emeritus),
dr Agnieszka Tomas (agnieszka.tomas@uw.edu.pl),
dr hab. Marek T. Olszewski (tycjanolszewski@yahoo.fr),
dr Radosław Karasiewicz-Szczypiorski
(radoslaw.szczypiorski@gmail.com).
8. Zakład Historii Kultury Materialnej Antyku, Instytut Archeologii,
Wydział Historyczny
Kontakt: jw.
Aktualny skład osobowy:
prof. dr hab. Piotr Dyczek (novae@uw.edu.pl),
dr hab. Renata Ciołek (renataciolek@uw.edu.pl/
rciolek@hotmail.com),
dr Marzena Łuszczewska (mluszczewska@yahoo.com),
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dr Marcin Matera (marcinmatera@uw.edu.pl),
Dr Monika Muszyńska (m_muszynska@op.pl),
dr hab. Tomasz Scholl (tomasz.scholl@gmail.com).
Doktoranci: mgr Iwona Kowalczyk-Mizerakowska.
9. Zakład Kontaktów Świata Śródziemnomorskiego z Barbaricum, Instytut Archeologii, Wydział Historyczny
Kontakt: jw.
Aktualny skład osobowy:
prof. dr hab. Aleksander Bursche (abursche@yahoo.com),
dr Roksana Chowaniec (roksana.chowaniec@uw.edu.pl),
dr Anna Zapolska (anna.zapolska@gmail.com),
mgr Marcin Rudnicki (rudnis@yahoo.com).
Doktoranci: mgr Tomasz Więcek.
10. Zakład Papirologii, Instytut Archeologii, Wydział Historyczny
Kontakt: jw.
Aktualny skład osobowy:
dr hab. Tomasz Derda, prof. UW (t.derda@uw.edu.pl),
prof. dr hab. Ewa Wipszycka-Bravo (emerita),
prof. dr hab. Adam Łukaszewicz (adam.lukaszewicz@adm.uw.edu.pl),
prof. dr hab. Adam Łajtar (a.lajtar@uw.edu.pl),
dr Dorota Dzierzbicka (d.dzierzbicka@uw.edu.pl),
dr Grzegorz Ochała (g.ochala@uw.edu.pl),
mgr Tomasz Płóciennik (t.plociennik@uw.edu.pl),
mgr Paweł Nowakowski.
Doktoranci: mgr Bartosz Wojciechowski, mgr Agata Deptuła,
mgr Paweł Nowakowski, mgr Joanna Wegner, mgr Konstantinos Balamoshev, mgr Andrzej Mirończuk.
11. Zakład Literatur i Języków Klasycznych, Instytut Filologiczny, Wydział Polonistyki
Kontakt: Krakowskie Przedmieście 1, 00-047 Warszawa; tel./fax:
+48 22 5522903; http://www.ifk.uw.edu.pl/; e-mail: ifk@uw.edu.pl.
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Aktualny skład osobowy:
prof. dr hab. Mikołaj Szymański (mikszyman@poczta.onet.pl),
prof. dr hab. Jarosław Jakielaszek (jakielaszek@uw.edu.pl),
dr Jan Kozłowski (jan.kozlowski@uw.edu.pl),
dr Jan Kwapisz (jan.kwapisz@uw.edu.pl),
dr Mariusz Zagórski (mzagorski@uw.edu.pl),
dr Katarzyna Pietruczuk (kasiapietruczuk@gmail.com),
dr Maciej Staniszewski (mstaniszewski1@gmail.com),
mgr Małgorzata Wysocka-Mielczarska (gretawm@gazeta.pl).
12. Zakład Studiów Nad Renesansem, Instytut Filologiczny, Wydział
Polonistyki
Kontakt: jw.
Aktualny skład osobowy:
prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska (wazbinska@uw.edu.pl),
dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW (cyprianifk@poczta.onet.pl),
prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec (w.olszaniec@uw.edu.pl),
dr Krzysztof Rzepkowski (rzepkowski@uw.edu.pl),
mgr Dorota Sutkowska (promien67@o2.pl).
13. Zakład Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego, Instytut Filologiczny, Wydział Polonistyki
Kontakt: jw.
Aktualny skład osobowy:
dr Magdalena Popiołek (magdalena_popiolek@yahoo.co.uk),
dr Barbara Brzuska (brzuska@uw.edu.pl),
dr Magdalena Zawadzka (m.zawadzka@uw.edu.pl),
mgr Inga Grześczak (ingapani@o2.pl),
mgr Iwona Żółtowska (iwonazoltowska@wp.pl),
mgr Monika Mikuła (m.mikula@uw.edu.pl),
mgr Maria Poszepczyńska (m.poszepczynska@uw.edu.pl),
mgr Agnieszka Stachowicz-Garstka (a.garstka@op.pl),
mgr Beata Gładowska (bgladowska@poczta.onet.pl).
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14. Zakład Wschodu Starożytnego, Wydział Orientalistyczny
Kontakt: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-978 Warszawa (Budynek Porektorski); tel.: 022 55-20-439; http://zws.orient.uw.edu.
pl/; e-mail: asyriologia.orient@uw.edu.pl
Aktualny skład osobowy:
dr hab. Olga Drewnowska-Rymarz (o.drewnowska@uw.edu.pl),
prof. dr hab. Piotr Taracha (piotr.taracha@uw.edu.pl),
dr hab. Małgorzata Sandowicz (msandowicz@uw.edu.pl),
dr Adam Kryszeń (adamkryszen@gmail.com),
dr Magdalena Kapełuś (m.kapelus@uw.edu.pl).
Doktoranci: mgr Karolina Cywińska, mgr Sara Manasterska, mgr Galina Łubiarz, mgr Andrzej Pietras.
15. Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną, Wydział Artes Liberales
Kontakt: ul. Nowy Świat 69 (klatka schodowa B, IV piętro),
00-046 Warszawa
tel.: +48 22 8280284, fax: +48 22 8280285;
http://www.obta.uw.edu.pl/; email: al@al.uw.edu.pl.
Aktualny skład osobowy:
dr hab. Katarzyna Marciniak, prof. UW (kamar@al.uw.edu.pl),
mgr Marek Szczypek (mars@al.uw.edu.pl),
mgr Katarzyna Tomaszuk (kato@al.uw.edu.pl).
16. Zespół Filhelleński, Wydział Artes Liberales
Kontakt: jw.
Aktualny skład osobowy:
prof. dr hab. Maria Kalinowska (UMK/IBI UW;
kalinowska@al.uw.edu.pl),
prof. dr hab. Jerzy Axer (IBI UW; axer@al.uw.edu.pl);
prof. dr hab. Małgorzata Borowska (IBI UW; hobbit@al.uw.edu.pl),
dr hab. Jarosław Ławski, prof. UwB;
prof. Elżbieta Wesołowska (UAM);
dr hab. Michał Kuziak (PAP),
dr Joanna Wnuczyńska,
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dr Urszula Cierniak (AJD Częstochowa),
dr Piotr Chomik (UwB),
dr Mirosław Kruk (UG/Muz. Nar. Kraków),
mgr Marcin Bajko,
mgr Karolina Berezowska (UW),
mgr Maciej Junkiert (UAM),
mgr Przemysław Kaniecki (UMK),
dr Przemysław Kordos (UW),
mgr Krzysztof Korotkich (UwB),
mgr Jacek Raszewski (UW) i inni.
17. Pracownia Studiów Helleńskich, Wydział Artes Liberales
Kontakt: ul. Nowy Świat 69 (IV piętro, pokój 3 i 4),
00-046 Warszawa; tel. +48 22 5520298 w. 120;
http://www.psh.al.uw.edu.pl/; e-mail: psh@al.uw.edu.pl.
Aktualny skład osobowy:
prof. dr hab. Małgorzata Borowska (hobbit@al.uw.edu.pl),
prof. dr hab. Maria Kalinowska (kalinowska@al.uw.edu.pl),
prof. dr hab. Jerzy Styka (jstyka@lingua.filg.uj.edu.pl),
dr hab. Jolanta Sujecka, prof. UW (jolanta.sujecka@al.uw.edu.pl),
dr hab. Robert Sucharski, prof. UW (sucharsk@al.uw.edu.pl),
dr Irina Tatarowa (irina@al.uw.edu.pl),
dr Przemysław Kordos (pkordos@al.uw.edu.pl),
dr Michał Kucharski (kucharski.michal@al.uw.edu.pl),
dr Konrad Kuczara (KK@konradkuczara.com),
dr Jacek Raszewski (gemistos@gmail.com),
mgr Kaja Dybowska (sultburgonya@gmail.com),
Wlasios Montemarkos, Sotiris Karajeorjis.
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UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
1. Zakład Badań nad Historią Cywilizacji Śródziemnomorskiej, Katedra Historii Starożytnej, Instytut Nauk Historycznych, Wydział
Nauk Historycznych i Społecznych
Kontakt: ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa; tel.: +48 22 569
6820; http://www.historia.uksw.edu.pl/; e-mail: inh@uksw.edu.pl.
Aktualny skład osobowy:
ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz (j.naumowicz@uksw.edu.pl),
ks. dr hab. Tadeusz Kołosowski, prof. UKSW
(t.kolosowski@uksw.edu.pl).
2. Zakład Badań nad Historią Kościoła w Starożytności, Katedra Historii Starożytnej, Instytut Nauk Historycznych, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
Kontakt: jw.
Aktualny skład osobowy:
ks. dr hab. Leszek Misiarczyk, prof. UKSW
(l.misiarczyk@uksw.edu.pl),
dr Judyta Iwańska (j.iwanska@uksw.edu.pl),
dr Helena Karczewska (h.karczewska@uksw.edu.pl),
dr Karolina Kochańczyk-Bonińska (k.kochanczyk@uksw.edu.pl),
ks. dr Tomasz Skibiński (t.skibinski@uksw.edu.pl).
POLSKA AKADEMIA NAUK (ODDZIAŁ W WARSZAWIE)
Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej
Kontakt: ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa; tel.: +48 22 6572791,
fax: +48 22 826656; http://www.zaspan.waw.pl/;
e-mail: zaspan@zaspan.waw.pl.
Skład osobowy:
prof. dr hab. Karol Myśliwiec (zaspan@zaspan.waw.pl),
prof. dr hab. Zsolt Kiss,
dr hab. Ewa Laskowska-Kusztal,
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dr hab. Barbara Lichocka,
dr hab. Hanna Szymańska (leukaspis1@interia.pl),
dr hab. Jolanta Młynarczyk, prof. UW (susyam@wp.pl),
dr hab. Janusz Karkowski (jankark@zaspan.waw.pl),
dr Stefan Jakobielski (stefjak@wp.pl),
dr Małgorzata Martens-Czarnecka (mmartens@zaspan.waw.pl/
mmartens@orange.pl),
dr Henryk Meyza (HMeyza@zaspan.waw.pl),
dr Teodozja I. Rzeuska (trzeuska@zaspan.waw.pl),
dr Barbara Tkaczow,
dr Maciej G. Witkowski,
dr Bogdan T. Żurawski,
mgr Dorota Bielińska,
mgr Małgorzata Radomska (malrad@wp.pl),
mgr Bożena Rostkowska (brostkow@zaspan.waw.pl),
mgr Ida Ryl-Preibisz (zpreibisz@poczta.onet.pl),
mgr Joanna Oziębłowska,
mgr Ewa Kasprzak,
mgr Jadwiga Iwaszczuk (jagaiwaszczuk@yahoo.com),
Krystyna Jankowska.
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
1. Zakład Historii Starożytnej, Instytut Historyczny, Wydział Nauk
Historycznych i Pedagogicznych
Kontakt: ul. Szewska 49, 50-139 Wrocław; tel.: +48 71 3752541;
fax: +48 71 3436542; http://www.hist.uni.wroc.pl/;
e-mail: sekret@hist.uni.wroc.pl.
Aktualny skład osobowy:
prof. dr hab. Krzysztof Nawotka (krzysztof.nawotka@uwr.edu.pl),
prof. dr hab. Marek Winiarczyk (marek.winiarczyk@uwr.edu.pl/
winiarczyk@hist.uni.wroc.pl),
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dr hab. Małgorzata Pawlak (malgorzata.pawlak@uwr.edu.pl/
pawlakuwr@gmail.com),
dr hab. Andrzej Wypustek (andrzej.wypustek@uwr.edu.pl/
wypustek@uni.wroc.pl),
dr Wojciech Pietruszka (wojciech.pietruszka@uwr.edu.pl),
dr Adam Pałuchowski (adam.paluchowski@uwr.edu.pl),
dr Igor Wypijewski (igor.wypijewski@uwr.edu.pl/
wypijewski@gmail.com).
2. Zakład Archeologii Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza, Instytut
Archeologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Kontakt: ul. Szewska 48, 50-139 Wrocław; tel.: +48 71 3752975;
fax: +48 71 3752882; http://www.archeo.uni.wroc.pl/;
e-mail: sekretariat@archeo.uni.wroc.pl.
Aktualny skład osobowy:
dr hab. Justyna Baron (justyna.baron@uwr.edu.pl),
dr Tomasz Gralak (tomasz.gralak@uwr.edu.pl/
tomasz.gralak@archeo.uni.wroc.pl),
dr Marcin Maciejewski (marcin.maciejewski@uwr.edu.pl).
Doktoranci: mgr Patryk Chudzik, mgr Marek Grześkowiak, mgr Dawid Sych, mgr Bartosz Myślecki.
3. Zakład Archeologii Barbaricum i Prowincji Rzymskich, Instytut Archeologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Kontakt: jw.
Aktualny skład osobowy:
dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr
(artur.blazejewski@uwr.edu.pl),
dr hab. Mateusz Żmudziński (mateusz.zmudzinski@uwr.edu.pl/
mateusz.zmudzinski@uni.wroc.pl),
dr Przemysław Dulęba (przemyslaw.duleba@uwr.edu.pl/
przemdul@gmail.com).
Doktoranci: mgr Anna Karolina Trzeciak, mgr Agata Woźniak,
mgr Katarzyna Sielicka, mgr Marcin Diakowski,
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mgr Joanna Markiewicz, mgr Anna Hendel, mgr Artur Strzeszewski.
4. Zakład Filologii Greckiej, Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych, Wydział Filologiczny
Kontakt: ul. Szewska 49, 50-139 Wrocław; tel./fax: +48 71 3752509;
http://www.ifkika.uni.wroc.pl/; e-mail: sekretariat.iskso@uwr.edu.pl.
Aktualny skład osobowy:
prof. dr hab. Alicja Szastyńska-Siemion
(alicja.szastynska@gmail.com),
dr hab. Gościwit Malinowski,
profesor UWr (gamalin@poczta.onet.pl),
dr Małgorzata Wróbel (malgorzata.wrobel@uwr.edu.pl),
dr Karol Zieliński (karol.zielinski@uwr.edu.pl),
dr Sławomir Torbus (storbus@gmail.com),
dr Agnieszka Kotlińska-Toma
(agnieszka.kotlinska-toma@uwr.edu.pl),
dr Emilia Żybert-Pruchnicka (ezybert@gazeta.pl),
dr Małgorzata Zadka (malgorzata.zadka@uwr.edu.pl),
dr Barbara Szubert (barbara.anna.szubert@gmail.com),
mgr Małgorzata Eder (malgorzata.eder@gmail.com).
Doktoranci: mgr Aneta Pietrzycka, mgr Magdalena Wiszowata,
mgr Ilona Chruściak, mgr Branka Dimitrieva, mgr Marcin Kotyl,
mgr Patrycja Kononowicz, mgr Kamil Pawlak, mgr Łukasz Kołodziejczyk.
5. Zakład Filologii Łacińskiej, Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych, Wydział Filologiczny
Kontakt: jw.
Aktualny skład osobowy:
dr hab. Jakub Pigoń, prof. Uwr (jpigon@uni.wroc.pl),
dr Krzysztof Morta (krzysztof.morta@uwr.edu.pl),
dr Barbara Hartleb-Kropidło
(barbara.hartleb-kropidlo@uwr.edu.pl),
dr Mariusz Plago (mariuszplago@gmail.com),
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dr Joanna Pieczonka (joannapieczonka@gmail.com),
dr Katarzyna Ochman (Katarzyna.ochman@uni.wroc.pl).
Doktoranci: mgr Antoine Haaker, mgr Maciej H. Dąbrowski,
mgr Aleksandra Łambucka, mgr Olga Węglarz.
6. Zakład Filologii Indyjskiej, Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych, Wydział Filologiczny
Kontakt: jw.
Aktualny skład osobowy:
prof. dr hab. Joanna Sachse (joanna.sachse@uwr.edu.pl),
dr Mariola Pigoniowa (mpigoniowa@uni.wroc.pl),
dr hab. Przemysław Szczurek (przemyslaw.szczurek@uwr.edu.pl),
dr Hanna Urbańska (hanna.urbanska@gmail.com),
dr Teresa Miążek (teresa.miazek@uwr.edu.pl),
mgr Joanna Browarska-Borczyk
(joanna.browarska-borczyk@uwr.edu.pl).
7. Pracownia Starożytnego Bliskiego Wschodu i Tradycji Biblijnej, Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych,
Wydział Filologiczny
Kontakt: jw.
Aktualny skład osobowy:
dr Krzysztof Morta (krzysztof.morta@uwr.edu.pl),
dr Stefan Nowicki (stefan.nowicki@uwr.edu.pl),
dr Agnieszka Wojciechowska (nefi10@wp.pl).
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
1. Zakład Archeologii i Historii Starożytnej, Instytut Historii, Wydział
Humanistyczny
Kontakt: al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra;
tel.: +48 68 3283272/ 68 3283279; http://www.ih.uz.zgora.pl/;
e-mail: sekretariat@ih.uz.zgora.pl.
Aktualny skład osobowy:
dr hab. Bogdan Bobowski, prof. UZ (bobowski@op.pl),
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dr Daria Janiszewska-Sieńko (d.janiszewska@wp.pl).
Doktoranci: mgr Monika Kaczmarek, mgr Adam Rapiejko, mgr Joanna Zięba.
2. Zakład Historii Nauki i Kultury, Instytut Historii, Wydział Humanistyczny
Kontakt: jw.
Aktualny skład osobowy:
prof. dr hab. Dariusz Dolański (d.dolanski@ih.uz.zgora.pl),
dr hab. Andrzej Gillmeister (a.gillmeister@ih.uz.zgora.pl).
Doktoranci: mgr Monika Alechno, mgr Agnieszka Czerwińska.
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