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PRO MEMORIA

Profesor Józef Wolski (19 X 1910–2 X 2008)

Odszedł Profesor Józef Wolski – najwybitniejszy w Polsce historyk starożytności,
światowej sławy znawca starożytnego Iranu i świata hellenistycznego, wychowawca
wielu pokoleń historyków, archeologów, filologów klasycznych i orientalnych, autor
licznych prac ogłoszonych w kraju i za granicą, w tym wielokrotnie wznawianego
akademickiego podręcznika historii starożytnej. Prywatnie – człowiek wyjątkowy,
ogromnej życzliwości i wielkiego serca.

Profesor Józef Wolski urodził się w Tarnowie. Studia na Uniwersytecie Jagielloń-
skim ukończył w 1932 r. Cztery lata później obronił pracę doktorską. Aresztowany
przez gestapo w czasie Sonderaktion Krakau, do 1941 r. był więziony w hitlerowskich
obozach koncentracyjnych Sachsenhausen-Oranienburg i Dachau. Po zwolnieniu zwią-
zał się, jako wykładowca, z Tajnym Uniwersytetem Jagiellońskim i należał do najbar-
dziej czynnych w zakresie tajnego nauczania uniwersyteckiego. W 1946 r., po uzyska-
niu habilitacji, podjął pracę na Uniwersytecie Łódzkim (do 1952 r.), a następnie na
Uniwersytecie Wrocławskim (1952–1958). Po powrocie na Uniwersytet Jagielloński
objął Katedrę Historii Starożytnej, którą kierował do przejścia na emeryturę w 1980 r.
W 1962 r. akademicka społeczność Wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ powie-
rzyła Profesorowi godność dziekana (na kadencję 1962–1965).

W poczet swoich członków Profesora Wolskiego przyjęły m.in. Polska Akademia
Umiejętności (był jej członkiem czynnym), Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN,
Komisje Filologii Klasycznej PAN i PAU, Historyczna PAN O/Kraków i Archeolo-
giczna PAN O/Kraków, a także prestiżowe towarzystwa zagraniczne, m.in. Société
Internationale d’Etude Néroniennes, którego od 1983 r. był prezydentem. Wykładał
gościnnie w wielu czołowych ośrodkach naukowych za granicą, m.in. na Sorbonie
i w Bolonii. Był uhonorowany m.in. tytułami doktora honoris causa Uniwersytetu
Wrocławskiego (1993) i Professoris Honorarii Uniwersytetu Jagiellońskiego (2003)
oraz licznymi nagrodami i odznaczeniami.

Spośród licznych dzieł Profesora wspomnieć trzeba m.in. takie pozycje, jak: Histo-
ria powszechna. Starożytność (1965, liczne wydania), Atlas historyczny świata (1974,
liczne wydania), Iran siedziba imperiów w starożytności (1986, 1988), The Seleucids.
The Decline and Fall of their Empire (1999), Seleucid and Arsacid Studies. A progress
report on developments in source research (2003).

Odejście Profesora Wolskiego stanowi wielką stratę dla Uniwersytetu Jagielloń-
skiego i polskiej nauki.
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