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Łukasz Kościółek
UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

Z Tarnopola do Faras.  
Życie i działalność naukowa  
prof. Kazimierza Michałowskiego

Droga życiowa Kazimierza Michałowskiego zaczęła 
się w małym miasteczku z dala od czołowych ośrodków 

naukowych ówczesnej Europy. Dzięki przymiotom charakteru, 
talentowi i uporowi stał się wybitnym egiptologiem 

i najbardziej znanym polskim archeologiem, który zbudował 
trwały fundament pod nowoczesną szkołę polskiej archeologii 

śródziemnomorskiej1.

Prace badawcze i archeologiczne prowadzone przez prof. Kazimierza Micha-
łowskiego doczekały się niezliczonej ilości opracowań2. W przeciągu ponad 
50 lat od momentu, gdy świat usłyszał o katedrze w Faras, dziennikarze oraz 
naukowcy prześcigali się w publikowaniu nowinek dotyczących wykopa-
lisk archeologicznych prowadzonych pod kierownictwem tego wybitnego 

1 J. Górski, Kazimierz Michałowski – twórca polskiej archeologii śródziemnomorskiej, [w:] 
Starożytność chrześcijańska. Materiały zebrane, t. 1, red. J. C. Kałużny, Kraków 2007, s. 43.

2 Niniejszy tekst powstał na  kanwie referatu Nubijskie dziedzictwo cesarza Justyniana 
w świetle polskich badań archeologicznych w północno-wschodniej Afryce wygłoszonego pod-
czas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Historia polskich badań nad antykiem chrze-
ścijańskim”, zorganizowanej przez Koło Naukowe Doktorantów Uniwersytetu Papieskiego 
Jana Pawła II w Krakowie, która odbyła się 22 kwietnia 2015 roku w Krakowie. Chcąc oddać 
hołd wybitnemu polskiemu archeologowi, jakim był bez wątpienia Kazimierz Michałowski, 
pozwoliłem sobie zaprezentować zarówno uczestnikom sesji, jak i czytelnikom krótki bio-
gram Profesora. Zainteresowanych poznaniem bardziej szczegółowych losów Kazimierza 
Michałowskiego odsyłam do literatury przedmiotu.



polskiego egiptologa. Artykuły popularnonaukowe3, naukowe4 oraz wywia-
dy5 wydawane były w niemal każdym języku, jakiego używa się na globie.

Liczne podróże związane z misjami archeologicznymi i obowiązki wy-
nikające z zajmowanych przez Michałowskiego stanowisk czyniły z niego 
obywatela świata6. Ogromna pasja, z jaką podchodził do wykonywanych 

3 Zarówno w  przypadku artykułów popularnonaukowych, jak i  wywiadów pozwolę 
sobie przytoczyć tylko te najistotniejsze z punktu widzenia tematyki niniejszego artykułu. 
Zob.: W.  Y. Adams, Medieval Nubia. Another Golden Age, „Expedition” (1993) t.  35, nr  2, 
s.  28–39; A.  Czerepiński, J.  Gurba, Zabytki Nubii na  znaczkach pocztowych, „Filatelista” 
(1965) nr 13, s. 247–248; G. Gerster, Threatened Treasures of the Nile, „National Geographic” 
(1963) nr 4, s. 587–621; G. Gerster, Abu Simbel’s Ancient Temples Reborn, „National Geogra-
phic” (1969) nr 5, s. 724–744; K. Hilman, „Cud” z Faras, „Kontrasty” (1971) nr 7, s.  18–19; 
K. Kowalski, Tajemnica piasków Nubii. Polski wkład w poznanie pradziejów Sudanu, „Rzecz-
pospolita” (1997) nr  92, s.  27; K.  Kowalski, Tajemnica nubijskich królów, „Rzeczpospolita” 
(2002) nr 75, s. A12; A. Krzemińska, Cud w Faras, „Polityka” (2007) nr 11, dod. „Cywilizacja” 
z. 3, s. 52–53; A. Robiński, Faras. Święci czarnej Nubii, „National Geographic Polska” (2014) 
nr 10, s. 92–105; S. Szadkowski, Co kryje dawna stolica Nubii, „Mówią Wieki” (2011) nr 5, 
s. 8–9; I. Żelechowska, Freski starej świątyni [Freski z Faras w Muzeum Narodowym w War-
szawie], „Więź” (1972) nr 11, s. 137–141; Skarby zatopionej nubijskiej pustyni [brak inf. o aut.], 

„Spotkania z Zabytkami” (2014) nr 11/12, s. 18–21.
4 Pełna bibliografia naukowa dotycząca misji archeologicznych na terenie Nubii zosta-

ła opracowana przez UNESCO w 2004 roku i obejmuje wszystkie publikacje do 2000 roku. 
Zob. Ch. D. Bardeschi, Nubia bibliography up to 2000. List of archeological mission in Nubia, 
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001501/150176e.pdf (5.07.2015). Literatura naukowa, 
jaka ukazała się po 2000 roku, jak dotąd nie została ujęta w jednym miejscu. Dla potrzeb 
niniejszego artykułu zamieszczam najważniejsze pozycje. Zob.: R.  Gębicki, Pierwsza pol-
ska misja egiptologiczna prof. Kazimierza Michałowskiego w  świetle źródeł z  zasobu Archi-
wum Akt Nowych, „Teki Archiwalne” (2009) t.  10, s. 357–377; B.  Iwaszkiewicz-Wronikow-
ska, Jeszcze raz o fryzie z ptakami z Katedry w Faras, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia 
Archaeologica” (2009) z. 29, s. 189–195; B. Mierzejewska, Postacie fundatorów trzymających 
gałązki na malowidłach ściennych w Nubii, „Ikonotheka” (2008) t. 21, s. 33–58; M. Stalmach, 
Faras – odkrycia misji profesora Kazimierza Michałowskiego, [w:] Starożytność chrześcijańska. 
Materiały zebrane, t. 1, dz. cyt., s. 45–54.

5 Zob. S. Jakobielski (w rozmowie z Tomaszem Ukrzykowskim), Jak ratowaliśmy skarby 
z Faras, „Gazeta Wyborcza” (2014) nr 242, dod. „Gazeta Stołeczna”, s. 6–7; K. Michałowski 
(w rozmowie z Małgorzatą Dipont), Najszczęśliwszy los na loterii nubijskiej, „Życie Warsza-
wy” (1972) nr 142, s. 5; K. Michałowski (w rozmowie z K. G. [Kirą Gałczyńską]), Galeria 
sztuki nubijskiej [w Muzeum Narodowym w Warszawie], „Trybuna Ludu” (1972) nr 154, s. 4; 
A. Twardecki (w rozmowie z Agnieszką Lewandowską-Kąkol), Skarby z ziemi, „Mówią Wie-
ki” (2015) nr 2, s. 33–36.

6 Profesor Kazimierz Michałowski nie doczekał się licznych biografii. Najwięcej arty-
kułów opisujących jego życie powstało w roku jego śmierci (1981) i latach następnych jako 
krótkie noty biograficzne, nekrologii i wspomnienia. Zob. M. L. Bernard, Kazimierz Micha-
łowski 1901–1981, „EOS” (1982) t. 70, fasc. 1, s. 5–23; M. L. Bernard, Kazimierz Michałowski, 

„Meander” (1987) nr  6, s.  287–291; P.  Czartoryski-Sziler, Kazimierz Michałowski  – twórca 
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obowiązków, i  wrodzona łatwość w  nawiązywaniu kontaktów czyni-
ły z niego człowieka zawsze otoczonego rzeszą ludzi. Liczne znajomości 
zawarte podczas studiów oraz ciągła chęć poszerzania horyzontów owo-
cowały wieloma przyjaźniami, które sprzyjały rozwojowi polskiej szkoły 
archeologii śródziemnomorskiej. Dziś możemy jedynie przypuszczać, jak 
bardzo rozwinęłaby się nasza rodzima nauka, gdyby nie ciągłe jej spowal-
niania wynikające z ustroju politycznego Polski Rzeczpospolitej Ludo-
wej. Michałowski w swoich Wspomnieniach na każdym kroku podkreślał 
i opisywał tę zawiła relację między środowiskiem naukowym a władzą  
polityczną:

Wielokrotnie musiałem się bardzo nabiegać nad tym, aby moi uczniowie 
mogli wyjechać na wykopaliska do Egiptu czy Sudanu we właściwym termi-
nie. Nieraz na nic zdawały się moje tłumaczenia w odpowiednich urzędach, 
że słońce nie ma zwyczaju czekać, aż zawiłe i nie zawsze dobrą wolą podyk-
towane sposoby formalności paszportowych umożliwią wyjazd na  tereny 
wykopaliskowe, gdzie ze względu na powtarzające się upały, prace terenowe 
mogą być prowadzone tylko w  ściśle określonych terminach. Wiele czasu 
traciłem wówczas na przezwyciężanie takich trudności, okazało się bowiem, 
że bez mojej osobistej interwencji nigdy żaden wyjazd nie nastąpił w termi-
nie. Moi bliscy współpracownicy obliczali, że od 50% do 70% czasu przezna-
czonego na pracę twórczą – tzn. na pisanie książek, artykułów etc. – traciłem 
wtedy na załatwianie podobnych formalności7.

polskiej szkoły archeologii, „Nasz Dziennik” (2006) nr 211, s. 22; B. Filarska, Wspomnienie 
o  prof. Michałowskim Kazimierzu, „Tygodnik Powszechny” (1981) nr  5, s.  6; M.  Gawli-
kowski, Michałowski i jego szkoła, [w:] Królowa Hatszepsut i jej świątynia 3500 lat później, 
red. S.  Szafrański, Warszawa 2001, s.  17–37; J.  Górski, Kazimierz Michałowski…, dz. cyt., 
s. 39–43; G. Karolewicz, Kazimierz Michałowski 1901–1981, [w:] Lwowsko-kresowe korzenie 
wyższych uczelni Lublina, red. W.  Stążka, Lublin 2000, s.  37–38; W.  Kowalski, Nosił kape-
lusz i  dokonywał wielkich rzeczy. Oto polski Indiana Jones, http://natemat.pl/124801,nosil-
kapelusz-i-dokonywal-rzeczy-wielkich-oto-polski-indiana-jones (6.07.2015); J.  Lipińska, 
Kazimierz Michałowski. 14.XII.1901  – 1.I.1981, „Znak” (1981) nr  6, s.  809–812; S.  Lorenz, 
Kazimierz Michałowski 1901–1980, „Nauka Polska” (1981) nr 7/8, s. 149–151; V. Rezler-Wasi-
lewska, Kazimierz Michałowski. 1901–1981, „Łombinowski Rocznik Muzealny” (2009) t. 32,  
s. 47–86.

7 K. Michałowski, Wspomnienia, Warszawa 1986, s. 307.
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Młodość

Kazimierz Józef Marian Michałowski przyszedł na świat w dniu 14 grud- 
nia 1901 roku w Tarnopolu, będącym częścią Królestwa Galicji i Lodomerii 
wchodzącego w skład monarchii Habsburgów (dziś Ukraina). Był synem 
Mariana Stanisława Michałowskiego (byłego oficera armii austriackiej, 
urzędnika państwowego) i Kazimiery z d. Ostrowskiej8. Jego dziadek, Emil 
Michałowski, był dyrektorem CK Seminarium Nauczycielskiego Męskiego 
w Tarnopolu, posłem do Sejmu Krajowego Galicji VII, VIII i IX kadencji 
(1899–1913) oraz burmistrzem Tarnopola podczas I wojny światowej w la-
tach 1915–19179.

W 1918 roku Michałowski zakończył naukę w gimnazjum klasycznym 
w  Tarnopolu, zdając maturę z  wyróżnieniem. W  tym samym roku roz-
począł służbę wojskową w Szkole Podchorążych Piechoty Polskiej Orga-
nizacji Wojskowej w Tarnopolu. Rok później, już jako kapral i  sekcyjny, 
wziął udział w  wojnie polsko-bolszewickiej10. Zimą 1919 roku otrzymał 
trzymiesięczny urlop z  jednostki wojskowej na  studia uniwersyteckie 
na mocy rozporządzenia ówczesnego ministra spraw wojskowych, który 
dawał absolwentom szkół średnich możliwość podjęcia nauki na uczelniach 
wyższych, a  studentom  – na  kontynuację ich studiów11. Jak wspominał 
sam Michałowski:

Zapisałem się na  Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jana Kazimierza we 
Lwowie. Dziwny był widok sal wykładowych, w których przeważały mundu-
ry z naszywkami rozmaitych rodzajów broni. Starsi, doświadczeni profeso-
rowie musieli czuć się chyba trochę nieswojo w otoczeniu młodzieży, która 
na wykłady i seminaria przychodziła niejednokrotnie z pistoletami w kabu-
rach przy pasach i bagnetami12.

Z początkiem stycznia 1921 roku Michałowski został bezterminowo urlo-
powany, co pozwoliło mu powrócić na studia i kontynuować rozpoczętą 
wcześniej naukę na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie [dalej: UJK]. 
Uczęszczał na zajęcia prowadzone przez takich uczonych jak prof. Kazimierz 

  8 V. Rezler-Wasilewska, Kazimierz Michałowski…, dz. cyt., s. 50.
  9 A. Świstun, Wspomnienia podolskie [część] 4, „Cracovia Leopolis” (2011) nr 4, s. 22.
10 Tamże, s. 71.
11 J. Górski, Kazimierz Michałowski…, dz. cyt., s. 39.
12 K. Michałowski, Wspomnienia, dz. cyt., s. 29.
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Twardowski (filozof i psycholog), prof. Mścisław Wartenberg (filozof), prof. 
Edward Porębowicz (filolog romański) czy prof. Jan Bołoz-Antoniewicz 
(historyk sztuki). Jesienią tego samego roku Michałowski wyjechał na je-
den semestr studiów do Wiednia na tamtejszy uniwersytet. Niesprzyjające 
jednak uwarunkowania polityczno-gospodarcze uniemożliwiły mu odbycie 
normalnego toku nauki13. Jak sam później pisał:

Zamiast studiów regularnych we Wiedniu, nadarzyła mi się sposobność od-
bycia podróży do Wenecji i Mediolanu, a następnie przez południową Fran-
cję do Paryża. Czułem się szczęśliwy, że dane mi było zobaczyć to, o czym 
w  warunkach ówczesnego życia studenckiego w  Polsce nawet marzyć nie 
mogłem. Wenecję i  Paryż wydeptałem wzdłuż i  wszerz, może nawet zbyt 
dokładnie, gdyż nigdy potem nie wracałem do niektórych muzeów czy za-
bytków, które wydawało mi się, że znam z autopsji z mojej pierwszej podróży. 
Sorbona paryska wydała mi się centrum świata. Czułem się onieśmielony 
i  nie przygotowany do  poziomu tamtejszych studiów. Na  dziedzińcu Sor-
bony wypatrywałem wielkich uczonych, aby choć z daleka obejrzeć sobie 
człowieka, który dla mnie stanowił tylko symbol tytułów wielkich dzieł na-
ukowych14.

Po powrocie do Lwowa, za wstawiennictwem prof. Jana Bołoza-Anto-
niewcza, Michałowski objął stanowisko sekretarza dr. Józefa Piotrkowskiego, 
który w owym czasie piastował urząd konserwatora zabytków województwa 
lwowskiego. Po kilkumiesięcznej pracy i opuszczeniu znacznej liczby zajęć 
na UJK niespodziewanie Michałowskiego zaskoczyła wiadomość o śmierci 
prof. Bołoza-Antoniewicza, który był jego protektorem. Zmuszony szukać 
nowego promotora trafił pod opiekę wybitnego archeologa prof. Edmunda 
Bulandy15. Ich pierwsze spotkanie tak odnotował Michałowski:

Na biurku miał dwa duże tomy: Baumgartena, Wagnera i  Polanda „Die 
griechische Kultur und die hellenistisch-romische Kultur”. Powiedział mi, 
że przez lipiec i sierpień mam te dwa tomy dokładnie przestudiować, zgłosić 
się do niego pierwszego września na prywatne colloquium i do pracy na sta-

13 Por. J. Górski, Kazimierz Michałowski…, dz. cyt., s. 39; K. Michałowski, Wspomnienia, 
dz. cyt., s. 32–39; V. Rezler-Wasilewska, Kazimierz Michałowski…, dz. cyt., s. 72.

14 K. Michałowski, Wspomnienia, dz. cyt., s. 40.
15 Por. tamże, s. 40–49.
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nowisko młodszego asystenta. Następnie oświadczył, że w ciągu dwóch lat 
muszę przygotować pracę doktorską i zdać rygorosa tak, abym pod koniec 
1926 r. najpóźniej miał u niego doktorat. Powiedział mi  też, co będę robił 
dalej: że muszę wyjechać za granicę na studia uzupełniające, że on pomo-
że mi  w  uzyskaniu stypendium, że  jego zdaniem powinienem rozpocząć 
od Berlina, że pobyt co najmniej dwuletni w Grecji i we Włoszech uważa 
za niezbędny warunek przygotowania się do naprawdę samodzielnej pracy, 
że następnie będzie mnie habilitować na docenta i że pewnie później zostanę 
profesorem. Ta niezwykła rozmowa, w której treść nie uwierzyłbym, gdyby 
mi ktoś inny o niej opowiadał i gdybym sam nie był jej uczestnikiem, trwa-
ła nie dłużej niż pół godziny. Wyszedłem z gabinetu, trzymając pod pachą 
dwa tomy zadanej mi wakacyjnej lektury, oszołomiony, trochę wystraszony, 
ale i bardzo szczęśliwy. Spotkałem po raz pierwszy człowieka, który wyty-
czył mi tak wyraźnie cel w życiu, który potrafił od razu wzbudzić we mnie 
zaufanie do wszystkiego, co mówił. Rzecz ciekawa, że właśnie ten profesor, 
na którego patrzyłem zawsze krytycznie, który ani w części nie wzbudzał 
we mnie takiego zapału jak Kazimierz Twardowski czy Bołoz-Antoniewicz, 
że właśnie ten człowiek stał się moim pierwszym mistrzom i może właśnie 
dzięki jego niedomaganiem w  badaniach naukowych mogłem wyostrzyć 
swój autokrytycyzm, gdyż od samego początku naszej współpracy starałem 
się ustawiać swoją osobowość badacza i pedagoga tak, aby w miarę możno-
ści nie popełniać tych błędów, które rzucały mi się w oczy u niego. Tak więc 
zostałem archeologiem16.

Michałowski ukończył studia na UJK jesienią 1924 roku i objął stanowisko 
młodszego asystenta na swojej macierzystej uczelni17.

Praca naukowa

Wraz z rozpoczęciem pracy naukowej na uniwersytecie życie Michałow-
skiego uległo całkowitej zmianie. Dotychczasowe obowiązki zastąpiły nowe, 
które zdawały się pochłaniać młodego doktoranta niemal całkowicie. Sam 
opisywał ten okres tymi słowy:

16 Tamże, s. 49–50.
17 Por. B. Filarska, Wspomnienie o prof. Michałowskim…, dz. cyt., s. 6; V. Rezler-Wasilew-

ska, Kazimierz Michałowski…, dz. cyt., s. 51.

194 Łukasz Kościółek



Przychodziłem do  zakładu wcześnie rano, wychodziłem na  południowy 
posiłek najwyżej na godzinę lub dwie, wracałem, po południu i siedziałem 
do późnej nocy. […] W mojej pracowni można mnie było zastać istotnie 
o każdej porze, a wychodząc na poszczególne wykłady czy seminaria przy-
pinałem na drzwiach karteczkę z oznaczeniem miejsca wykładu, na który się 
udaję, i dokładnej pory mego powrotu18.

Czas pracy w Katedrze Archeologii Klasycznej UJK był dla Michałow-
skiego przede wszystkim okresem niebywałego rozwoju zarówno nauko-
wego, jak i warsztatowego. Przeprowadzenie inwentaryzacji zbiorów bi-
bliotecznych zaowocowało zdobyciem imponującego zasobu wiadomości 
bibliograficznych z zakresu archeologii. Efekty wynikające z tak zleconego 
zadania były widoczne w trakcie pisania pod czujnym okiem prof. Bulandy 
dysertacji doktorskiej19 pt. Niobidzi w sztuce starożytnej20, której obrona 
nastąpiła 6 maja 1926 roku. W następnym roku Michałowski otrzymał awans 
na starszego asystenta i dzięki staraniom życzliwych mu profesorów z UJK 
dostał stypendium Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu-
blicznego na odbycie zagranicznych studiów specjalistycznych, które miały 
miejsce między 1 października 1927 roku a 30 września 1930 roku. Podczas 
tych trzech lat zdołał doszkalać się w takich ośrodkach akademickich jak 
te mieszczące się w Berlinie, Münster, Rzymie i Paryżu. We swych Wspo-
mnieniach zaznaczył, iż miał świadomość, że pomimo posiadania lwow-
skiego doktoratu poziom jego wiedzy odbiegał od tej, jaką reprezentowały 
ośrodki zachodnie. Dlatego też, przebywając na uniwersytecie w Berlinie, 
zapisał się na pierwszy rok studiów jak zwyczajny student21.

W roku 1928, już jako członek zagraniczny École française d’Athènes (Szko-
ła Francuska w Atenach), Michałowski rozpoczął pracę na wykopaliskach 

18 K. Michałowski, Wspomnienia, dz. cyt., s. 51–52.
19 „Otrzymałem temat pracy doktorskiej taki, którego bym nigdy nie dał później żad-

nemu z moich uczniów, ale może właśnie dlatego, że sam parałem się z niedobrym i źle 
ustawionym tematem, nauczyłem się na tematy prac dyplomowych wybierać zagadnienia 
istotne, które dawały szansę opracowania w warunkach określonych pomocy naukowych 
i których przydatność dla postępu wiedzy była niesporna”. Tamże, s. 51.

20 „Tymczasem materiały, które zbierałem do pracy doktorskiej, urosły do kilku poważ-
nych teczek i trzeba było pomyśleć już o ostatecznej redakcji dysertacji. W porozumieniu 
z prof. Bulandą zdecydowałem się temat nieco zacieśnić i z początku roku 1926 byłem wła-
ściwie już gotów z moją rozprawą doktorską”. Tamże, s. 57.

21 Por. J. Lipińska, Kazimierz Michałowski…, dz. cyt., s. 809; K. Michałowski, Wspomnie-
nia, dz. cyt., s. 61; V. Rezler-Wasilewska, Kazimierz Michałowski…, dz. cyt., s. 57.
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w Grecji, w Tasos i Delos na Krecie. Okres ten ukształtował w nim warsztat 
pracy archeologa i zaowocował zebraniem niezbędnych materiałów do na-
pisania rozprawy habilitacyjnej, na podstawie której w grudniu 1929 roku 
został mianowany docentem archeologii klasycznej na UJK22. W swych 
Wspomnieniach tak odnosił się do tych wydarzeń: „Po ostatecznym nato-
miast powrocie do kraju jesienią 1930 roku zostałem zaangażowany przez 
Uniwersytet Warszawski w pewnym wymiarze godzin wykładów; wówczas 
nie było jeszcze katedry archeologii klasycznej. W następnym roku zosta-
łem jednak zastępcą profesora, a po upływie roku Uniwersytet podał mnie 
do nominacji na profesora nadzwyczajnego”23.

Do Warszawy Michałowski przeniósł się w lutym 1930 roku wraz ze swo-
ją matką, aby podjąć pracę na Uniwersytecie Warszawskim24 [dalej: UW] 
i tworzyć katedrę archeologii klasycznej25. Jak sam pisał:

Skoro podjąłem tę inicjatywę, nietrudno mi było przekonać moich starszych 
kolegów o  konieczności stworzenia magisterium z  archeologii klasycz-
nej. W  ministerstwie nie napotkałem trudności, wręcz przeciwnie, odpo-
wiedzialni i  kompetentni w  tej sprawie pracownicy ministerstwa uważali 
za  swój obowiązek udzielenie pomocy w  urzeczywistnieniu projektu, któ-
ry był jednogłośnie poparty przez wszystkich profesorów tego przedmiotu 
i który ani nie pociągał za sobą żadnych dodatkowych wydatków, ani też nie 
kolidował z  innymi studiami uniwersyteckimi. Ogłoszenie w  „Dzienniku 
ustaw” magisterium z archeologii zostało powitane przede wszystkim przez 
moich przyjaciół z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warszawskie-
go jako mój osobisty sukces26.

W 1933 roku Michałowski został profesorem nadzwyczajnym. Kolejne lata 
jego pracy koncentrowały się przede wszystkim na tym, aby wprowadzić 
Polskę do grona elit archeologicznych świata. Ambicja ta stała się w pewnym 

22 Por. M. L. Bernard, Kazimierz… (1987), dz. cyt., s. 227; M. Gawlikowski, Michałowski 
i jego szkoła, dz. cyt., s. 17; J. Górski, Kazimierz Michałowski…, dz. cyt., s. 40; K. Michałowski, 
Wspomnienia, dz. cyt., s. 100; V. Rezler-Wasilewska, Kazimierz Michałowski…, dz. cyt., s. 57.

23 K. Michałowski, Wspomnienia, dz. cyt., s. 100.
24 Dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego z dnia 26 sierpnia 1935 

roku nadano Uniwersytetowi Warszawskiemu nazwę: „Uniwersytet Józefa Piłsudskiego 
w Warszawie”, która obowiązywała do wybuchu II wojny światowej. Za: Dz. U. z 1935 Nr 66, 
poz. 412.

25 V. Rezler-Wasilewska, Kazimierz Michałowski…, dz. cyt., s. 51.
26 K. Michałowski, Wspomnienia, dz. cyt., s. 101.
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okresie jego życia nadrzędnym celem, który realizował pomimo różnorod-
nych przeciwności. Brak pieniędzy oraz trudna sytuacja polityczna były 
tylko jednymi z wielu utrudnień, jakie spotykał na swojej drodze. W 1934 
roku Michałowski wspólnie z prof. Tadeuszem Wałek-Czarneckim z UW 
udali się na rekonesans wzdłuż doliny Nilu. Wyprawa miała dać odpowiedź, 
czy możliwe będzie prowadzenie samodzielnych wykopalisk w Egipcie. 
Wybór tego właśnie miejsca podyktowany był liberalną polityką, jaką pro-
wadził w owym czasie rząd tego kraju. Zezwalał on na tworzenie własnych 
kolekcji spośród znalezionych zabytków. Po przybyciu do Afryki okazało się, 
iż możliwe jest podjęcie współpracy z Instytutem Francuskim Archeologii 
Wschodu w Kairze, czego efektem były wykopaliska prowadzone w Edfu 
w latach 1936–1939. Michałowski po zakończeniu tego przedsięwzięcia wy- 
dał trzytomowe dzieło Tell Edfous27, w którym skrzętnie opisał swe najwięk-
sze osiągnięcie naukowe do wybuchu II wojny światowej. Należy jednak 
zaznaczyć, iż poza wspólnymi publikacjami polsko-francuskimi najwięk-
szym skarbem dla polskiej nauki było sprowadzenie do kraju 90 skrzyń z za-
bytkami28. W 1937 roku w Muzeum Narodowym w Warszawie [dalej: MN] 
otwarto wystawę prezentującą dokonania Polaków i ich odkrycia. W tym 
samym roku Michałowski został mianowany profesorem zwyczajnym29.

Wybuch II wojny światowej spowolnił rozwój polskiej szkoły archeolo-
gicznej. Sam Michałowski, podobnie jak setki innych uczonych, walczył 
na froncie z agresorami. Profesor tak odnosił się do tego okresu w swych 
Wspomnieniach: „Czternaście dni wojowania pokwitowanego po latach 
przyznanym mi Srebrnym Krzyżem Vrtuti Militari nie miało nic wspólnego 
z archeologią”30. Warto jednak zaznaczyć, iż pomimo pięcioletniego pobytu 
w obozie jenieckim Michałowski nie przestawał w doskonaleniu swego 
warsztatu. Tuż po zakończeniu wojny, gdy wracał do Warszawy, by od-
budowywać UW, odnotował następujące zdania w swych Wspomnieniach:

27 Tell Edfou 1937 (Fouilles franco-polonaises. Rapport I), Cairo 1937; Tell Edfou 1938 (Fouilles  
franco-polonaises. Rapport  II), Cairo 1938; Tell Edfou 1939 (Fouilles franco-polonaises. Rap-
port III), Cairo 1950.

28 Ostatnią partię materiałów z zabytkami z Edfu przywieziono do Polski w sierpniu 1939 
roku i została ona przejęta przez Niemców. Odzyskano ją po zakończeniu II wojny świato-
wej. Za: J. Górski, Kazimierz Michałowski…, dz. cyt., s. 40.

29 Por. J. Górski, Kazimierz Michałowski…, dz. cyt., s. 40; M. Gawlikowski, Michałowski 
i jego szkoła, dz. cyt., s. 17–18; K. Michałowski, Rozwój polskiej archeologii śródziemnomor-
skiej, [w:] U nas i u sąsiadów. Nauka w latach 1970–1980, red. W. Michajłow, Warszawa 1984, 
s. 94; V. Rezler-Wasilewska, Kazimierz Michałowski…, dz. cyt., s. 58.

30 K. Michałowski, Wspomnienia, dz. cyt., s. 192.
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Powrót z niewoli via Kraków do gruzów Warszawy wykazał mi, że istotnie 
mój umysł i percepcja posiadają jakąś archeologiczną deformację. Kiedy bo-
wiem wróciłem w połowie lutego 1945 roku i po nocy spędzonej w Muzeum 
Narodowym wyszedłem pierwszy raz […] na to, co było kiedyś warszawską 
ulicą, miałem dziwne uczucie. Przypominało mi to jakieś ruiny miasta sta-
rożytnego, jeszcze niezupełnie odkopanego. […] Gdzieniegdzie tylko snuli 
się jacyś ludzie opatuleni w nieokreślonej barwy i charakteru odzienia. Ro-
biło to wrażenie, że ci nieliczni powracający jakby kurczowo chcieli trzymać 
się miasta umarłego, które za wszelką cenę starali się przywrócić do życia. 
[…] rozumiem teraz niektóre inskrypcje znalezione w Pompei, świadczące 
o tym, że już po katastrofie miasta, które pochłonęły lapilli Wezuwiusza, byli 
jeszcze tacy mieszkańcy, którzy próbowali jakoś się urządzić i przywrócić 
miasto do życia31.

W pierwszych latach po zakończeniu działań zbrojnych Michałowski peł-
nił jednocześnie funkcję dziekana Wydziału Humanistycznego UW (1946–
1948)32, następnie prorektora UW (1948–1949), wicedyrektora Muzeum Na-
rodowego w Warszawie oraz kierownika Galerii Sztuki Starożytnej (od 1945), 
jak również sekretarza generalnego Towarzystwa Naukowego Warszaw-

31 Tamże, s. 193.
32 W tym czasie Michałowski otrzymał propozycję wyjazdu do Francji, aby tam konty-

nuować swoje badania. Wydarzenie to tak opisał po latach: „Zaraz po zakończeniu działań 
wojennych i chyba już po konferencji poczdamskiej odszukał mnie w Muzeum Narodowym 
na zorganizowanej przez nas wówczas wystawie «Warszawa oskarża» pewien major francu-
ski i poprosił mnie o chwilę rozmowy na osobności. Oświadczył mi bez dłuższych wstępów, 
że jest upełnomocniony, aby przywieźć mnie dzisiaj po południu samolotem wojskowym 
do Paryża, gdzie moi przyjaciele i koledzy zapewniają mi stanowisko odpowiadające moje-
mu charakterowi profesora Uniwersytetu Warszawskiego, abym mógł spokojnie prowadzić 
badania naukowe. […] Memu rozmówcy, francuskiemu majorowi, powiedziałem, że  je-
stem bardzo wzruszony i  wdzięczny swoim kolegom z  Paryża, również jemu i  władzom 
francuskim, które pragną umożliwić mi wyjazd do Paryża, lecz że nie skorzystam z  tego 
zaproszenia, że  jestem zdecydowany zostać tu, bo  mam zbyt wiele pracy. Powiedziałem 
mu  także, że  właśnie zostałem niedawno wybrany przez moich kolegów dziekanem Wy-
działu Humanistycznego, mam w  związku z  tym szereg nowych obowiązków. Nie wiem, 
co myślał słuchając mnie major, czy usiłował dociec, co w gruzach Warszawy może robić 
dziekan Wydziału Humanistycznego nieczynnego uniwersytetu, musiał to jednak być czło-
wiek bardzo wyrobiony i  również patriota, gdyż oświadczył mi, iż  całkowicie mnie rozu-
mie, że bardzo zadowolony jest z tego, żeśmy się poznali, że jednak gdybym zmienił zdanie 
do godziny czwartej po południu, to mogę go spotkać (nie pamiętam już dokładnie miejsca, 
które mi wyznaczył) i stamtąd pojedziemy na lotnisko”. K. Michałowski, Wspomnienia, dz. 
cyt., s. 196–197.
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skiego [dalej: TNW] (od 1949), by następnie objąć stanowisko kierownicze 
w Polskiej Akademii Nauk [dalej: PAN], która w przeciągu kilku kolejnych 
lat pochłonęła TNW i Polską Akademię Umiejętności. Dzięki swoim wy-
bitnym umiejętnościom organizatorskim łączył on funkcje poszczególnych 
instytucji, budując na ich gruncie silny ośrodek archeologii śródziemno-
morskiej, której podwaliny sam stworzył w latach 30., łącząc archeologię 
klasyczną z egiptologią33.

Latem 1945 roku Michałowski przystąpił do współtworzenia nowego 
czasopisma naukowego, które miało popularyzować wśród narodu szero-
korozumianą kulturę antyczną. „Meander”, bo taki nadał mu tytuł, pierwszy 
raz ukazał się drukiem w styczniu 1946 roku. Przez kolejne 35 lat profesor 
czynnie uczestniczył w pracach redakcyjnych i miał istotny wpływ na pu-
blikowane w czasopiśmie treści34.

Ogólna atmosfera pierwszych lat powojennych nie sprzyjała rozwojowi 
archeologii śródziemnomorskiej. Trzeba było przystąpić do ponownego 
kształcenia kadry, odbudować naukowe warsztaty pracy, aby dopiero potem 
myśleć o kolejnych ekspedycjach naukowych. Ówczesne władze uważały 
archeologię za naukę zbytnio kosztowną, co kłóciło się z wizją społeczeń-
stwa socjalistyczno-robotniczego, które faworyzowało umiar w wydatkach. 
Kontakty z uczonymi z Zachodu ograniczono do absolutnego minimum, 
co wpływało na utrudnienie pracy polskim naukowcom. W takiej sytuacji 
Michałowski postanowił rozpocząć współpracę z uczonymi ze Wschodu35.

W 1955 roku do Warszawy przyjechał prof. Michaił Artamonow, dyrektor 
generalny Ermitażu Leningradzkiego, który przez wiele lat był zagranicz-
nym członkiem PAN. Oglądając wraz z Michałowskim zbiory MN, zwrócił 
się do niego z propozycją podjęcia wspólnych wykopalisk na Krymie. Nie-
mal natychmiast rozpoczęto przygotowania do wyprawy. Michałowski tak 
ją opisywał:

Już w pierwszych dniach lipca 1956 roku polska misja znalazła się na Krymie. 
Ze strony radzieckiej ekspedycją kierował mój przyjaciel, profesor W. F. Gaj-
dukiewicz z Uniwersytetu Leningradzkiego. Po dokonaniu retrospekcji kilku 
stanowisk archeologicznych eksplorowanych już dawniej przez badaczy ra-

33 Por. M. L. Bernard, Kazimierz Michałowski… (1987), dz. cyt., s. 290; V. Rezler-Wasilew-
ska, Kazimierz Michałowski…, dz. cyt., s. 64.

34 Por. V. Rezler-Wasilewska, Kazimierz Michałowski…, dz. cyt., s. 68.
35 Por. J. Górski, Kazimierz Michałowski…, dz. cyt., s. 40; K. Michałowski, Rozwój…, dz. 

cyt., s. 94–95.
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dzieckich w rejonie Kerczu – starożytnego Pantikapajon, stolicy Królestwa Bo-
sporańskiego, uzgodniliśmy wybór Mirmeki, starożytnej kolonii greckiej Mir-
mekejon, jako najbardziej odpowiadającej naszym zadaniom. […] Wzajemna 
wymiana doświadczeń przyniosła bardzo pozytywne wyniki, których owo-
cem było dwutomowe dzieło36 opublikowane w Warszawie w latach 1958–5937.

Okrycia dokonane przez polskich i radzieckich archeologów obiegły cały 
świat. Prasa zagraniczna rozpisywała się na temat odkopanej na Krymie 
winotłoczni, której bardzo dobrze zachowany stan był unikatowy w skali 
globu. Zabytki odkryte w Mirmeki zostały przekazane MN w stały depozyt 
przez władze radzieckie38.

Zdobywszy uznanie w świecie archeologicznym, poparte zarówno liczny-
mi publikacjami, jak i spektakularnymi odkryciami zabytków przeszłości, 
Michałowski oddał się całkowicie prowadzeniu wykopalisk. W kolejnych 
latach organizował i uczestniczył w kilku wyprawach archeologicznych. 
Należy wspomnieć te w Tell Atrib w Egipcie (1957–1969), które doprowa-
dziły do otwarcia w 1959 roku polskiej Stacji Archeologii Śródziemnomor-
skiej Uniwersytetu Warszawskiego w Kairze, znanej na świecie jako Polish 
Centre of Mediterranean Archaeology of the University of Warsaw [dalej: 
PCMA]39. Było to jedno z największych osiągnięć profesora. Pozostałe prace 

36 Były to: K. Michałowski, Mirmeki. Wykopaliska odcinka polskiego w r. 1956, Warszawa 
1958; W. F. Gajdukiewicz, Mirmekij. Sowietskije ras kopki w 1956 g., Warszawa 1959.

37 K. Michałowski, Od Edfu do Faras, Warszawa 1983, s. 35.
38 Por. K. Michałowski, Rozwój…, dz. cyt., s. 96–97.
39 Siedzibą PCMA została neoklasyczno-orientala willa przy ul. Barona Empain 14 (dzisiaj 

ul. Nazih Khalifa 14) na początku XX wieku znajdująca się w dzielnicy Heliopolis w północ-
nej części Kairu. Por. M. Gawlikowski, Michałowski i jego szkoła, dz. cyt., s. 21. Michałowski 
tak opisywał drogę do  otwarcia PCMA: „Dzięki pani Singevin, żonie profesora literatury 
francuskiej na Uniwersytecie Aleksandryjskim, Polce z pochodzenia, […] udało nam się 
wynająć bardzo miłe mieszkanie w domu, którego właścicielem był Włoch, przy ul. Kamha  
Bey, na skraju dzielnicy Camp Cesar [w Aleksandrii]. Dom był dwupiętrowy, z możliwo-
ścią dokonania niedużej rozbudowy. Tam zrodziła się myśl utworzenia Polskiej Stacji Ar-
cheologii Śródziemnomorskiej […]. Właściciel, urzędnik Banco di  Roma w  Aleksandrii, 
po przeprowadzeniu nacjonalizacji tego rodzaju instytucji chciał sprzedać swą posiadłość 
za bardzo niewielką sumę: mowa była o pięciu tysiącach funtów. Kiedy po rocznym poby-
cie w Aleksandrii wróciłem do Warszawy rozpocząłem sondaże w kompetentnych instytu-
cjach, jak Akademia Nauk, Ministerstwo Kultury czy Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, 
które mogłoby być zainteresowane stworzeniem stałej placówki archeologicznej na Bliskim 
Wschodzie. Spośród wszystkich moich ówczesnych rozmówców jedynie prof. Stefan Żół-
kiewski, piastujący wówczas stanowisko ministra szkolnictwa wyższego, wykazał pełne zro-
zumienie dla tej sprawy. […] Złożywszy memoriał – był to początek lipca – wyjechałem 
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wykopaliskowe były prowadzone w Palmyrze w Syrii (od 1959), w Nos 
Paphos na Cyprze (1965–1972), w Aleksandrii (od 1960), w Deir el-Bahari 
i w Dabod w Egipcie (od 1961), w Faras w Sudanie (1961–1964), w Don- 
goli i Kadero w Sudanie (od 1964) oraz Nimrud w Iraku (od 1975), a także 
Saadiyi i BidŜanie w Iraku (od 1979). Wyniki ekspedycji były zawsze publi-
kowane w licznych międzynarodowych czasopismach w językach polskim, 
francuskim, angielskim i niemieckim. Wydawano je nakładem m.in. Pol-
skiego Wydawnictwa Naukowego przez Zakład Archeologii Śródziemno-
morskiej PAN oraz Katedrę Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Owoce 
swojej pracy prezentował ponadto podczas licznych konferencji naukowych 
i kongresów archeologicznych40.

„Loteria” nubijska41

Największe odkrycia Michałowskiego dokonały się nad Nilem w rejonie 
byłego królestwa Nubii. Sam Michałowski tak opisywał dokonania polskich 
archeologów:

Żadne z  naszych wykopalisk na  Bliskim Wschodzie nie przyniosło nauce 
polskiej tyle uznania, ba, nawet sławy na świecie, jak właśnie nasze odkrycia 

na kilka tygodni nad morze. Jakież było moje zdziwienie, kiedy po powrocie dowiedziałem 
się, że poszukują mnie w ministerstwie, ponieważ przyszła decyzja premiera (Józefa Cyran-
kiewicza) o otwarciu stacji archeologicznej w Egipcie. […] w ten sposób powstała Stacja 
Archeologii Śródziemnomorskiej z przewidzianą siedzibą w Aleksandrii. […] egipski Urząd 
Bezpieczeństwa nie chciał się zgodzić na to, by Polacy mieli swoją placówkę archeologiczną 
w  mieście innym niż Kair. Zdaniem rządu jedynie Kair stanowił jako stolica kraju miej-
sce odpowiednie na organizowanie tego typu zagranicznych przedstawicielstw naukowych. 
[…] Ponieważ […] Aleksandrię musiał zastąpić Kair, od samego początku istnienia naszej 
placówki Aleksandria stała się jakby miejscem właściwej działalności Stacji kairskiej. Moje 
dawne mieszkanie na Kamha Bey zostało siedzibą stałej misji aleksandryjskiej naszej Stacji”. 
K. Michałowski, Wspomnienia, dz. cyt., s. 246–249.

40 Por. K. Michałowski, Od Edfu…, dz. cyt., s. 234–269; V. Rezler-Wasilewska, Kazimierz 
Michałowski…, dz. cyt., s. 59.

41 Zwrot „loteria” nubijska został sformułowany przez dziennikarzy opisujących doko-
nania polskich archeologów podczas prowadzenia przez nich wykopalisk archeologicznych 
na  terenie Egiptu i  Sudanu. Odnosił się on  do niebywałego szczęścia, jakim okazało się 
odkopanie z piasków pustyni chrześcijańskiej świątyni w miejscowości Faras. Stąd też zaczął 
funkcjonować i drugi zwrot odnoszący się już bezpośrednio do tego okrycia – „cud” w Fa-
ras. Por. K. Hilman, „Cud” z Faras, dz. cyt., s. 18–19; A. Krzemińska, Cud w Faras, dz. cyt., 
s. 52–53; K. Michałowski, Od Edfu…, dz. cyt., s. 151; K. Michałowski, Rozwój…, dz. cyt., s. 111.
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w Faras. Złożyło się na to kilka przyczyn. Przede wszystkim wartość samego 
odkrycia, niepowtarzalna i prawdziwie spektakularna, a po drugie – sposob-
na chwila, gdy do współzawodnictwa w wielkiej kampanii nubijskiej w  la-
tach sześćdziesiątych pod patronatem UNESCO stanęło kilkadziesiąt misji 
z całego niemal świata, wysłanych nie tylko przez instytuty, muzea i ośrodki 
naukowe szczycące się wielką tradycją badań nad Nilem, ale nawet kraje 
takie jak Argentyna, czy Japonia, które po raz pierwszy dały znać o sobie 
w archeologii Egiptu. Prasa światowa uznała, że Polacy wygrali największy 
los w owej „loterii” nubijskiej42.

Droga do wykopalisk w Nubii rozpoczęła się w momencie, gdy rząd egip-
ski pod przywództwem Gamala Abdela Nasera rozpoczął przygotowanie 
w 1952 roku do budowy Tamy Asuańskiej na Nilu w pobliżu miasta Asuan 
i tym samym stworzenia sztucznego zbiornika wodnego zwanego jeziorem 
Nasera lub jeziorem Nubia. Spiętrzone wody Nilu miały zalać tereny Nubii 
pomiędzy I i II kataraktą, niszcząc wszystko, co napotkają na swojej drodze. 
By ocalić chociaż część dziedzictwa starożytnych i średniowiecznych kultur, 
jakie rozwijały się na tych terenach przed laty, dyrektor generalny UNESCO 
Vittorino Veronese wystosowało w lutym 1960 roku apel do międzynarodo-
wego środowiska archeologicznego z prośbą o pomoc w ratowaniu zabytków 
Nubii43. Na mocy porozumienia z władzami Egiptu i Sudanu oferowano 
przybyłym misjom archeologicznym możliwość zabrania do swego kraju 
połowy odkopanych i uratowanych zabytków. Prace przy budowie tamy 
rozpoczęto w 1960 roku, a zakończono je dziesięć lat później44.

Jako pierwsi na apel odpowiedzieli Polacy. Jak pisał Michałowski:

Już w  1960 r.  ambasador Polski w  Chartumie Witold Skuratowicz począł 
mnie alarmować o sugestiach Sudańskiego Departamentu Archeologii, aby-
śmy przystąpili do  wykopalisk w  północnym Sudanie. Sudańczycy zapro-
ponowali mi kilka stanowisk do wyboru. Po paru dniach intensywnych po-
szukiwań, prowadzonych wraz z moimi współpracownikami w bibliotekach 
Kairu, a mających na celu zebranie możliwie jak najwięcej informacji o wspo- 

42 K. Michałowski, Od Edfu…, dz. cyt., s. 151.
43 V.  Veronese, A  message from the director-general of  Unesco, „The Unesco Courier” 

(1960) nr 2, s. 3.
44 Por. G. Fradier, The drama of Nubia, „The Unesco Courier” (1960) nr 2, s. 5–8; J. Gór-

ski, Kazimierz Michałowski…, dz. cyt., s. 41; B. Stępniewska-Holzer, J. Holzer, Egipt. Stulecie 
przemian, Warszawa 2006, s. 121–122; M. Stalmach, Faras…, dz. cyt., s. 45.
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mnianych stanowiskach archeologicznych, doszedłem do  wniosku, że naj-
bardziej obiecująco przedstawia się Faras45.

Z początkiem 1961 roku kilkuosobowa polska grupa z Michałowskim 
na czele rozpoczęła wykopaliska. Wbrew radom cenionych i doświadczo-
nych archeologów z innych misji biorących udział w ratowaniu Nubii pro-
fesor nie skupił swych badań na terenie częściowo przebadanego cmenta-
rzyska z tzw. grupy X, ale zaczął od miejsca, gdzie przed I wojną światową 
prof. Francis Griffith z Oxfordu odkrywał dekorowane bloki, pochodzące 
przede wszystkim ze świątyni Totmesa III46.

Uwagę Michałowskiego w szczególny sposób przykuło wzgórze z miesz-
czącymi się na jego szczycie ruinami cytadeli arabskiej oraz monasteru 
koptyjskiego. Wspomniany już prof. Griffith przypuszczał, iż może być ono 
całkowicie sztucznym tworem. Dlatego też polska ekspedycja rozpoczęła 
prace w tym właśnie miejscu. Chcąc zaoszczędzić czas, którego archeolo-
dzy nie mieli wystarczająco dużo, profesor postanowił kopać u podnóża 
w głąb komu, a nie od góry. W ten sposób udało się dotrzeć do wschodniej 
ściany wczesnochrześcijańskiej katedry47 oraz odkopać kaplicę grobową 
biskupa Joannesa. Wewnątrz odkryto pierwsze dwa freski przedstawia-
jące wizerunki archanioła Michała oraz Madonny z Dzieciątkiem w ton-
dzie oraz wmurowane w ścianę stele grobowe kilku biskupów. Wiado-
mość o tak znaczącym odkryciu szybko dotarła do wszystkich ekspedycji 

45 K. Michałowski, Rozwój…, dz. cyt., s. 107.
46 Por. tenże, Od Edfu…, dz. cyt., s.  160; tenże, Rozwój…, dz. cyt., s.  108; M. Stalmach, 

Faras…, dz. cyt., s. 45.
47 Według tradycji biblijnej pierwszym nubijskim chrześcijaninem był dworzanin kró-

lowej Kandaki, o  którego nawróceniu wspominają Dzieje Apostolskie (Dz Ap  8, 26–40). 
Został on ochrzczony przez Filipa, który to napotkał przybysza z Afryki w Jerozolimie. Ini-
cjatorem pierwszej misji chrystianizacyjnej w roku 543 był Julianus, monofizycki prezbiter 
w kościele w Aleksandrii. W tym celu udał się do Konstantynopola, gdzie został przyjęty 
przez cesarzową Teodorę. Ta przystała na propozycję Julianusa i poleciła mu zorganizować 
misję. Przeciwnego zdania był cesarz Justynian, który nie chciał, aby ludy Nubii nawracał 
monofizyta. Wobec tego polecił posłać tam swoich posłów, którzy mieliby rozpocząć chry-
stianizację od władcy Nobadii w duchu melkickim. Por. A. Świątek, Chrystianizacja Nubii 
w VI wieku w świetle „Historii Kościoła” Jana z Efezu, „Nowy Filomata” (2001) nr 2, s. 139–152. 
Pierwsza świątynia w Faras została wybudowana w 620 roku przez bp. Aetiosa. W 707 roku 
przebudował ją bp Paulos i ozdobił jej ściany malowidłami (najstarsze z odkrytych przez 
misję Michałowskiego). W 929 roku pożar doszczętnie zniszczył katedrę, co oznaczało prze-
niesienie na pewien czas funkcji liturgicznych do innego kościoła. W latach 963–999 odbu-
dowy świątyni podjęli się bp Aaron i br. Petros. Por. M. Stalmach, Faras…, dz. cyt., s. 48–50; 
rekonstrukcję świątyni prezentują ilustracje: 1 i 2.
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archeologicznych, jakie pracowały w północnym Sudanie. Efektem tego 
były liczne wycieczki kolegów po fachu, ale przede wszystkim wyznaczenie 
dalszego programu prac, który miał być realizowany na jesieni 1961 roku 
podczas II kampanii. W trakcie jej trwania rozpoczęto prace zmierzające 
do odkopania świątyni. Podczas usuwania piasku znajdującego się bez-
pośrednio nad nią natrafiono na wiele interesujących z punktu widzenia 
nauki odkryć. Wśród nich należy wymienić takie jak stela fundacyjna 
katedry, pałac eparchów, nekropolię biskupów czy kościół zastępczy na po-
łudniowym stoku. Ponadto natrafiono na kolejne malowidła, tym razem 
na zewnętrznej ścianie, przy wejściu od strony południowej. Były to wize-
runki Michała Archanioła z mieczem, pełniącego funkcję strażnika wrót 
katedry, oraz św. Merkuriosa na koniu przebijającego włócznią Juliana  
Apostatę48.

Michałowski, opisując III kampanię (1962/1963), tak relacjonował postęp 
prac i odkrycia dokonane przez jego zespół:

W  toku wydobywania pisaku z  wnętrza katedry, wyłaniały się co  chwila 
wspaniałe malowidła i często – zanim mogłem nasycić oczy widokiem wy-
nurzającego się portretu biskupa w bogatych i bardzo kolorowych szatach, 
musiałem czołgać się na drugą stronę budowli, gdzie wołano mnie na widok 
nowego, ukazującego się obrazu. W miarę odkopywania katedry, która kryła 
w swoim wnętrzu ponad sto dwadzieścia malowideł, inna ekipa dokonywała 
demontażu opracowanego już przez nas monasteru koptyjskiego w północ-
nej części wzgórz, pod którą to budowlą ukazywały się ruiny starszego mo-
nasteru oraz innych, okazałych budowli49.

IV kampania (1963/1964) skupiała się przede wszystkim na demontażu 
fresków i murów katedry, by umożliwić prowadzenie prac bezpośrednio 
pod nimi. Wtedy to dokonano podziału odkrytych malowideł pomiędzy 
MN i Muzeum Archeologiczne w Chartumie. Z uwagi na unikatową na skalę 
światową wartość znalezisk podział był wyjątkowo trudny. Ostatecznie 
udało się dojść do kompromisu. Obecnie obie te placówki mogą się szczycić 
posiadaniem jakże cennych malowideł z Faras. Do Polski trafiły m.in. freski 
przedstawiające wizerunki św. Anny czy biskupa Marianosa. Wykopaliska 

48 Por. K. Michałowski, Od Edfu…, dz. cyt., s. 162–165; K. Michałowski, Rozwój…, dz. cyt., 
s. 109–111; M. Stalmach, Faras…, dz. cyt., s. 46–47.

49 K. Michałowski, Od Edfu…, dz. cyt., s. 165.
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zakończono w 1964 roku50, a sam Michałowski tak starał się je podsumo-
wać: „Dzięki naszym wykopaliskom nazwa tej małej, nikomu nie znanej, 
a dziś już nie istniejącej, zatopionej wodami sztucznego jeziora nubijskiej 
wioski arabskiej, stała się z jednej strony synonimem pewnego okresu sztuki 
malarskiej, z drugiej – symbolem wielkiego odkrycia archeologicznego”51.

Odkrycie przez polskich archeologów wczesnochrześcijańskiej katedry 
w Faras, tak bogato zdobionej, dało pole do rozwoju dla nowej nauki, jaką 
stała się nubiologia. Wcześniej całkowicie nieznane style malarskie stały się 
od tego momentu obiektem badań uczonych z całego świata. Liczni dzien-
nikarze, którzy przybywali do północnego Sudanu, nie mogli wyjść ze zdu-
mienia, że pod piaskami pustyni skrywane były takie bogactwa starożytnych 
kultur. Dzięki licznym zabytkom pozyskanym przez Michałowskiego dla 
MN Warszawa została uznana za centrum badań nad chrześcijańską Nubią, 
a sam profesor wybrany prezesem Society of Nubian Studies. Warto zazna-
czyć, iż już na początku prac wykopaliskowych pod patronatem UNESCO 
Michałowski został wybrany przewodniczącym siedmioosobowego mię-
dzynarodowego komitetu ekspertów, który miał czuwać nad prawidłowym 
przebiegiem pracy przy przenoszeniu świątyni w Abu Simbel52.

Życie po Faras

Wykopaliska w Faras nie były ostatnimi, jakimi kierował Michałowski. Jak 
już było wspomniane, polscy archeolodzy pracowali w późniejszych latach 
m.in. w Sudanie i Iraku. Intensywność i niesamowity rozmach, z  jakim 
pracował profesor, zwolniły nieznacznie w 1972 roku, kiedy to postanowił 
przejść na emeryturę. Nie oznaczało to jednak całkowitej rezygnacji z pracy. 
Cały czas pełnił on funkcję zastępcy MN. Tam również przeniósł część swo-
jej działalności dydaktycznej. Na jego seminaria doktoranckie uczęszczało 
blisko 50 uczestników. Patronował również studium Archeologii Wczesno-
chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej, której studenci odbywali 
praktyki na wykopaliskach, które sam organizował53.

50 M. Stalmach, Faras…, dz. cyt., s. 47.
51 K. Michałowski, Od Edfu…, dz. cyt., s. 151.
52 Por. J. Lipińska, Kazimierz Michałowski…, dz. cyt., s. 811; K. Michałowski, Wspomnie-

nia, dz. cyt., s. 287.
53 Por. J. Lipińska, Kazimierz Michałowski…, dz. cyt., s. 812.
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Poza spuścizną piśmienniczą Michałowski zostawił po sobie coś znacznie 
cenniejszego. Była to i wciąż jest polska szkoła archeologii śródziemno-
morskiej, dysponująca własną bazą źródłową i mająca w swych szeregach 
najwybitniejszych specjalistów. Dzięki licznym kontaktom międzynarodo-
wym może się ona poszczycić współpracą z najlepszymi naukowcami, przez 
co ma sposobność uczestniczyć w największych wykopaliskach w różnych 
częściach świata54.

W trakcie swojej kariery naukowej Michałowski napisał ponad 20 ksią-
żek, liczne publikacje albumowe oraz ponad 100 artykułów naukowych55. 
Był prezesem PAN (1952–1980), członkiem: Saskiej Akademii Nauk (1960), 
Akademii Nauk NRD (1964), Academia Nazionale dei Lincei (1967), Akade-
mii Brytyjskiej (1970) oraz Heidelberskiej Akademii Nauk (1974). Ponadto 
był członkiem rzeczywistym Francuskiego Towarzystwa Egiptologicznego 
(1965), członkiem rzeczywistym Greckiego Instytutu Archeologicznego 
(1938), członkiem zwyczajnym (1945) i sekretarzem Wydziału II (1946–1950) 
oraz sekretarzem generalnym TNW (1949–1951), członkiem (1946) i ho-
norowym wiceprezesem (1976–1981) Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Egiptologii, prezesem (1953–1956) i wiceprezesem (1962–1964) Polskiego 
Towarzystwa Archeologicznego, przewodniczącym Komitetu Ekspertów 
ds. Ratowania Świątyń Skalnych Abu Simbel (1961–1970), członkiem ho-
norowym Amerykańskiego Instytutu Archeologicznego (1965), członkiem 
Instytutu Egiptologicznego w Pradze (1965), przewodniczącym Międzyna-
rodowego Komitetu Muzeów Archeologicznych i Historycznych – ICOM 
(1965–1971), ekspertem UNESCO ds. Muzeów i Wykopalisk Archeologicz-
nych w Algierii (1966), członkiem Komitetu Ekspertów UNESCO ds. Mo-
hendjo-Daro (1969), członkiem Instytutu Egiptu w Kairze (data nieznana), 
członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Filologicznego (data nie-
znana) oraz wiceprzewodniczącym Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Epigrafiki Łacińskiej (data nieznana)56.

Michałowski za swoje wybitne osiągnięcia został uhonorowany licznymi 
odznaczeniami i nagrodami. Były to: austriackie nagrody im. Herdera (1930 
i 1971), zespołowa nagroda państwowa II stopnia za zasługi naukowe w dzie-
dzinie muzealnictwa w X-leciu (1955), nagroda Fundacji Jurzykowskiego 

54 Por. tamże.
55 Wszystkie prace naukowe Michałowskiego zostały wydane w dwutomowym zbiorze 

po jego śmierci. Por. K. Michałowski, Opera minora, t. 1–2, red. M. L. Bernhard, Warszawa 
1990.

56 Za: V. Rezler-Wasilewska, Kazimierz Michałowski…, dz. cyt., s. 47–48.
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(1965), nagroda państwowa I stopnia za prace wykopaliskowe w Egipcie 
i Syrii oraz za książki Palmyre i Faras (1966), nagroda Académie des Belles 
Lettres w Paryżu (1969), Nagroda Ministra Kultury i Sztuki (1973) oraz 
medale im. Perrota Akadémie des Inscriptions et Belles-Lettres w Paryżu 
za prace Les portraits héllenistiques et romains. Exploraion de Délos (1933) 
i L’art. de l’ancienne Egypte (1969). Michałowski otrzymał również medal 

„Polska Swojemu Obrońcy” (1931), Medal Niepodległości (1932), Kawalerski 
Krzyż Legii Honorowej (1938), Krzyż Virtuti Militari V klasy (1939), Krzyż 
Komandorski Orderu Corona d’Italia (1946), Krzyż Komandorski „Polonia 
Restituta” (1947) i Krzyż Komandorski z Gwiazdą (1972). Ponadto Krzyż 
Oficerski Francuskiej Legii Honorowej (1948), Złoty Krzyż Zasługi (1951), 
Medal X-lecia Polski Ludowej (1955), Order Sztandaru Pracy I klasy (1964), 
Wielki Krzyż Oficerski belgijskiego Orderu Leopolda II (1977), Order Bu-
downiczych Polski Ludowej (1977), Krzyż Komandorski greckiego Orderu 
Feniksa (1978), syryjski Order Zasługi I klasy (1979), Krzyż Komandorski 
z Gwiazdą egipskiego Orderu Rewolucji (1980) oraz Medal Honorowy 
Saskiej Akademii Nauk w Lipsku (data nieznana). Profesor został również 
wyróżniony doktoratami honoris causa uniwersytetów w Strasburgu (1965), 
Cambridge (1971) i Uppsali (1977)57.

Kończąc tę krótką notę biograficzną o Michałowskim, uwzględniającą 
tylko część z jego osiągnięć, pozwolę sobie zacytować słowa prof. Barbary 
Filarskiej, skierowane przed ponad 30 laty do środowiska naukowego i do 
zwykłych ludzi, które to słowa do dnia dzisiejszego pozostają tak samo 
aktualne: „O Profesorze, jego dziełach, jego metodach pracy, o szczeblach 
jego niezwykłej kariery naukowej, a także o sposobach i miejscach w których 
zdobywał swoje umiejętności i doświadczenie, o Profesorze jako o wzorze 
wytrwałego dążenia do celu trzeba by napisać całą książkę”58. Pozostaje 
mieć nadzieję, że powstanie kiedyś kompletna i rzetelna biografia tego 
najwybitniejszego polskiego egiptologa, odkrywcy Faras i twórcy polskiej 
szkoły archeologicznej.

57 Za: tamże.
58 B. Filarska, Wspomnienie o prof. Michałowskim…, dz. cyt., s. 6.
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