


OD REDAKCJI

Oddajemy do rąk Czytelników zeszyt poświęcony w całości (z wyjątkiem dzia
łu recenzji) historii starożytnej. Pragniemy w ten sposób kontynuować i rozwijać 
tradycję „Przeglądu Historycznego”, który tej dziedzinie historiografii poświęcał 
zawsze wiele uwagi i miejsca. W okresie dwudziestolecia międzywojennego, pod 
redakcją Marcelego Handelsmana i Stanisława Kętrzyńskiego, wydano trzy zeszyty 
,przeglądu” zawierające wyłącznie rozprawy starożytników. W ostatnim półwieczu 
w „Przeglądzie Historycznym” stale ukazywały się artykuły i recenzje z zakresu 
wiedzy o antyku. Zawdzięczaliśmy to pracy Profesor Izy Bieżuńskiej-Małowist, 
wybitnego historyka starożytności, zastępcy redaktora naczelnego „Przeglądu 
Historycznego” w latach 1954-1995. Jej pamięci poświęcamy niniejszy zeszyt 
czasopisma.

Ograniczone możliwości Redakcji sprawiły, że nie mogliśmy zaprosić do tego 
zeszytu wszystkich polskich starożytników. Nie mogliśmy zaprosić nawet wszy
stkich uczniów i bliskich współpracowników Pani Profesor, nie byliśmy w stanie 
zwrócić się do wszystkich polskich ośrodków akademickich, w których historia 
starożytna jest uprawiana. Tym bardziej nie było możliwe zwrócenie się do uczo
nych zagranicznych, z którymi Profesor Bieżuńska-Małowist współpracowała. Zna
leźli się tu jednak przedstawiciele wszystkich pokoleń polskich badaczy antyku: od 
seniora tej dyscypliny, Józefa Wolskiego, poprzez uczonych średniego pokolenia, 
a wśród nich wielu uczniów Izy Bieżuńskiej-Małowist, aż po badaczy najmłod
szych, którzy dopiero niedawno uzyskali magisteria będąc uczniami uczniów Pani 
Profesor. Wydaje nam się zatem, że tych kilkanaście artykułów zamieszczonych 
w niniejszym zeszycie „Przeglądu” dobrze reprezentuje stan i rozwój badań nad 
historią starożytną w Polsce: od skromnych zalążków tej dyscypliny, którą po 
pierwszej wojnie światowej trzeba było na polskich uniwersytetach budować od 
podstaw (wspomina o tym niżej Józef Wolski), do dnia dzisiejszego, kiedy jest ona 
uprawiana przez dziesiątki badaczy, stanowi ważny dział polskiej historiografii 
i jest wysoko ceniona na świecie. W historii badań nad antykiem w Polsce nazwisko 
Izy Bieżuńskiej-Małowist zajmuje poczesne miejsce.

Dedykując ten zeszyt pamięci zasłużonej uczonej i redaktora, zamieszczamy 
w nim oprócz rozpraw poświęconych różnym aspektom historii starożytnej także 
materiały związane z osobą Izy Bieżuńskiej-Małowist: wspomnienia Jej przyjaciół 
i kolegów, uzupełnienie Jej bibliografii, a także wybór listów, jakie pozostały w Jej 
archiwum — wymiana korespondencji z uczonymi polskimi i zagranicznymi doty
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cząca problemów naukowych historii starożytnej bądź sytuacji nauki w Polsce i w 
różnych krajach, jak się zdaje interesujące źródło do dziejów najnowszych.

Historię starożytną chcemy traktować — zgodnie z tym, co zawsze głosiła 
Profesor Iza Bieżuńska-Małowist — nie tylko jako wiedzę o klasycznej staro
żytności i o fundamentach naszej cywilizacji, ale także jako dyscyplinę uczącą jak 
uprawiać historię w ogóle, od czasów najdawniejszych aż po współczesność.
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