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Pamięci Izy Bieżuńskiej-Małowist, historyka niewolnictwa, 
niezawodnego przyjaciela

Iza B i e ż u ń s k a  studiowała w Warszawie, na uniwersytecie o świetnej 
tradycji nauk klasycznych. W 1937 r. została asystentką profesora Zdzisława 
Z m i g r y d e r a - K o n o p k i ,  a w końcu sierpnia 1939 r. wydała po francusku 
książkę o pozycji prawnej kobiety w Egipcie hellenistycznym: ważny temat 
zapowiadający Jej zainteresowania feministyczne, przy których trwała do końca 
życia. Ale straszne wydarzenia, przez które przeszła Polska, zniszczyły niemal 
wszystkie egzemplarze tego dzieła.

W kraju gnębionym przez okupację nazistowską Iza Bieżuńska musiała prze
rwać na kilka lat działalność naukową. Sama dzieliła los tych, których zamknięto 
w getcie. Uniknęła jednak eksterminacji i po zakończeniu wojny powróciła w War
szawie do tragicznie przerwanej kariery: w 1945 r. była asystentką, w 1947 r. obro
niła doktorat, w 1951 r. habilitowała się, co pozwoliło Jej w roku następnym objąć 
katedrę historii starożytnej na uniwersytecie.

Odtąd w pracy naukowej poświęciła się całkowicie historii niewolnictwa 
w Egipcie grecko-rzymskim. Przez ponad trzydzieści lat publikowała artykuły, co 
w końcu pozwoliło Jej na wydanie dwóch tomów mistrzowskiego dzieła „L’escla
vage dans l ’Egypte grèco-romaine” (1974,1977), opartego na ważnej dokumentacji 
papirologicznej, zebranej, przeanalizowanej i poddanej skrupulatnej krytyce. Ale 
badania te znacznie przekroczyły w zamierzeniach i wykonaniu ramy badań papi- 
rologicznych, w których celowała. Pragnęła rozwiązać na konkretnym przykładzie 
Egiptu kapitalny problem historyczny stawiany od kilku dziesięcioleci: czy kla
syczne niewolnictwo greckie zostało wprowadzone (i w jakiej mierze) do despo
tycznych monarchii starożytnego Wschodu przez podbój Aleksandra Wielkiego?

Oba tomy zostały zbudowane według tego samego planu i przedstawiają kolej
no źródła niewolnictwa, wykorzystanie niewolników, kontrolę państwa, warunki 
społeczne niewolników. Przynoszą wyczerpującą dokumentację i ostrożne wnioski 
dotyczące wszystkich spraw związanych z położeniem, pracą i warunkami życia 
niewolników w dolinie Nilu w ciągu sześciu stuleci. Pozwalają śledzić ewolucję 
ujawnianą w dokumentacji, jakby nie było pełnej luk, i dojść do wniosku, że nie
wolnictwo w Egipcie, ważne liczebnie, bo niewolnicy stanowili 10 i 13% ludności 
— zależnie od tego, czy idzie o wieś czy o miasto — odgrywało stosunkowo nie
wielką rolę w produkcji zarówno na roli jak w warsztatach, gdzie przeważały od 
czasów faraonów dawne struktury zależnego chłopstwa i zależnych rzemieślników. 
Generalnie otrzymujemy szerokie badania historyczne prowadzone przez historyka
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o rozległych horyzontach, interesujące tym bardziej że nie ma podobnego studium 
dla żadnej innej strefy świata grecko-rzymskiego. A zatem praca Izy Bieżuńskiej- 
-Małowist jest prawdziwie pionierska.

Kierunek Jej badań w sposób całkowicie naturalny doprowadził Ją do włącze
nia się do GIREA (Groupe International de Recherches sur l ’Esclavage Antique), 
organizacji, którą założyliśmy wraz z Mario Atilio Levi i Ettore Lepore. W dorocz
nym tables rondes tej grupy uczestniczyła gorliwie wraz z wieloma swymi polskimi 
kolegami i uczniami, i słuchano Jej tam pilnie. Dwukrotnie podjęła się organizacji 
naszych kolokwiów. Pierwsze z nich — w Nieborowie w 1975 r. pozwoliło na 
szeroką wymianę informacji i poglądów z kolegami radzieckimi zajmującymi się 
także problemami niewolnictwa. Drugie — w Kazimierzu Dolnym w 1980 r. — 
było poświęcone wpływowi niewolnictwa na zachowania i mentalność ludzi wol
nych. Akta pierwszego kolokwium wydano w Warszawie, drugiego — w Neapolu. 
Byliśmy w centrum prawdziwie międzynarodowej współpracy badawczej, a Iza 
odgrywała w niej rolę znaczącą.

Iza Bieżuńska-Małowist, która wykształciła znaczną liczbę polskich wykła
dowców historii starożytnej, cieszyła się dobrze zasłużonym międzynarodowym 
uznaniem. Podróżowała po Europie i Stanach Zjednoczonych jako visiting pro
fessor w Cambridge, Princeton, Hamburgu... Była wielką przyjaciółką Francji, do 
której po raz pierwszy przyjechała w 1947 r. jako stypendystka, a prawie wszystkie 
swoje prace naukowe opublikowała po francusku. Mieliśmy zaszczyt i przyjem
ność gościć Ją często w Besançon, gdzie otrzymała na uniwersytecie tytuł doktora 
honoris causa. Wypada wspomnieć tu Jej małżonka, Mariana M a ł o w i s t a ,  
który także przeżył horror getta, odnowiciela studiów nad średniowieczną Europą 
Wschodnią.

Iza, oczekiwaliśmy Cię w Sienie na dorocznym spotkaniu GIREA, na które 
przygotowywałaś ważny referat, lecz zabrała Cię brutalnie śmierć, Ciebie, która 
znosiłaś cielesne cierpienia z tak nadzwyczajną dzielnością. Oto zostaliśmy na 
zawsze oddzieleni od Ciebie, Nasza Przyjaciółko, która wśród kłopotów i wahań 
nigdy nie przestawałaś wierzyć w możliwość refleksji, solidarności i działania.

tłum. Andrzej Wyrobisz
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