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Od siedemnastu już lat, w trosce o dobro prehistorji w Polsce, 
szuka się najodpowiedniejszych form organizacyjnych, któreby dały na-
leżyte i nieodzowne ramy pracom naukowym w zakresie archeologji 
przedhistorycznej i wczesnodziejowej. I po kilkunastu latach różnych 
prób odpowiedniego rozwiązania tego niemało ważnego zagadnienia, 
powraca się znów do projektów, przewidywanych, a nie mogących być 
zrealizowanemi, już u początków nowego okresu życia i rozwoju naszej 
nauki w niepodległem Państwie Polskiem. Wiele doświadczeń miano-
wicie, które poczyniliśmy od r. 1918, zniewala dziś do utworzenia Pań-
stwowego Instytutu Archeologicznego, jako najwyższej instancji nau-
kowej, jednoczącej wysiłki badawcze, konserwatorskie i muzealne w za-
kresie archeologji przedhistorycznej i wczesinodziejowej w Polsce. 

Wiele bardzo cennych, a właściwie niedocenionych uwag w tym 
względzie zawdzięczamy prof. Wł. Demetrykiewiczowi w rozprawie 
p. t. W sprawie gruntownej reformy i nowego urządzenia insłyłucyj pu-
blicznych przeznaczonych do badań naukowych nad wykopaliskami 
archeologicznemi w Polsce, jakoteż dla umiejętnej ich ochrony („Wia-
domości Archeologiczne" V, 1920, str. 3—20). Dłiugo jeszcze nieza-
wodnie trzeba będzie powracać do tych przemyślanych, wnikliwych i do-
świadczonych opiniij przy opracowywaniu podstawowych ram organi-
zacyjnych anciheologji w Polsce. I dziś musimy stwierdzić za prof. De-
metrykiewiczem, że „ktokolwiek miał sposobność zapoznania się bliżej 
z żądaniami, jakie umiejętność prehistorji europejskiej stawia nauce 
prehistorji ziem polskich i komu nie jest obca wielka obfitość i różno-
rodność oraz niezwykła naukowa ważność naszych wykopalisk, ten nie 
będzie mógł zaprzeczyć, że P o l s k a p o t r z e b u j e daleko wię-
cej, niż inny kraj, utworzenia u siebie I n s t y t u t u A r c h e o l o -
g j i p r z e d h i s t o r y c z n e j i w c z e s n o d z i e j o w e j . Bez 
pomocy takiego koniecznego centralnego ogniska naczelnego będą u nas 
badania i sprawy prehistoryczne dalej chodzić luzem i rozpraszać się, 
jak dotąd, a także trudno sobie zaiste wyobrazić, aby można było bez 
pomocy takiego Instytutu Archeologicznego zorganizować całkiem do-
brze i celowo naukowe wyższe instancje nadzorcze i rekursowe w spra-
wach muzealnych i konserwatorskich, dotyczących wykopalisk. 
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Instytutu Archeologicznego, którego cechami winny być: powszechność, 
objektywność w współdziałaniu wszystkich archeologów z wszystkimi, 
zespołowość w głównych praicaCh badawczych, sprawność organizacyj-
na w metodach, celach i stronie technicznej przeprowadzanych badań, 
koordynacja i programowość w poszukiwaniach na całym obszarze Rze-
czypospolitej, planowe rozszerzanie i pogłębianie studjów metodologicz-
nych i problematyki w dziedzinach archeologji przedhistorycznej i wcze-
snodiziejowej, muzeologji i konserwatorstwa odpowiednio do potrzeb 
archeologji, wreszcie umiejętne i systematyczne ułatwianie prac nauko-
wych narastającym pokoleniom archeologów w należycie urządzanych 
i uprzystępnianych pracowniach naukowych. W ostatnich latach wzrasta 
ilość wyszkolonych prehistoryków, którym należy zapewnić możność pra-
cy naukowej. Są to siły badawcze, nieodzownie potrzebne chociażby wo-
bec ogromu mało dotąd zbadanego terytorjum Państwa Polskiego i wobec 
potrzeb i wymagań stawianych archeologji polskiej, na niezmiernie waż-
nym obszarze ziem polskich, przez europejską naukę. Wide bowiem ka-
pitalnych zagadnień prehistorycznych nie może znaleźć odpowiedniego 
naświetlenia i rozwiązania bez wyników badań, u nas przeprowadzo-
nych. O tem musi się pamiętać, gdyż niejednokrotnie nad powszechno-
ścią i możnością zespołowych prac archeologicznych w Polsce ciąży 
wręcz szkodliwie wygórowana ambicja, nieporozumienia osobiste, nie-
rzadka złośliwość, megalomanja i sobiepaństwo w niewielkim wciąż je-
szcze naszym świecie naukowym. Nad tem może przejść do porządku, 
dla dobra nauki i upragnionej możności pracy, jedynie instytucja pań-
stwowa o charakterze instytutu naukowego, wyposażona w odpowiedni 
autorytet, jednocząca wszystkich pracowników naukowych i równomier-
nie a sprawiedliwie rozporządzająca środkami finansowemi na cele ar-
cheologiczne, bez czego niema możliwości prowadzenia porządnych 
i planowych poszukiwań i badań terenowych. Są to postulaty, wysuwa-
ne w interesie pracy naukowej przedewszystkiem młodszego pokolenia 
archeologów w Polsce, uwagi więc niniejsze nie odbiegają z całą sta-
nowczością od objektywizmu i od bezinteresownością a to tem bardziej, 
że są one oparte na długiem już doświadczeniu, w wielu wypadikach 
dotkliwie i boleśnie przeżytem. 

W krótkiem ujęciu możnaby w taki sposób ująć najbardziej za-
sadniczy zrąb programu działalności przyszłego Państwowego Insty-
tutu Archeologicznego: 

1) Instytut ma skupiać działalność: naukowo-badawczą, konser-
watorską i muzealną w zakresie archeologji przedhistorycznej i wczesno-
dziejowej w Polsce. 
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2) Instytut ma utrzymywać ścisły kontakt z wszystkiemi zakłada-
mi archeologicznemi Uniwersytetów, oraz z wszystkiemi muzeami arche-
ologicznemi w Polsce, tak ogól nem i, jak niemniej działającemi w zakre-
sie regjonaluym. 

3) Instytut ma prowadzić systematyczne zespołowe badania te-
renowe na różnych obszarach Rzplitej, stanowiące rodzaj szkoły badaw-
czej dla wszystkich archeologów w Polsce; tą drogą można będzie do-
skonalić metody badań terenowych i kształcić w terenie adeptów pre-
historji. 

4) Instytut winien opracowywać zespołowo większe zagadnienia 
archeologiczne, wymagające szerszej współpracy specjalistów także 
z dziedzin, pokrewnych archeologji. 

5) Instytut winien wydawać systematyczne opisy prowadzonych 
za fundusze państwowe wykopalisk, aby udostępnić nauce ich wyniki. 

6) Instytut winien organizować perjodyczne zjazdy wszystkich 
archeologów polskich, celem wzajemnej wymiany zdań o głównych za-
gadnieniach naukowych i organizacyjnych. 

7) W zakresie muzealnym Instytut ma zjednoczyć w Warszawie 
zbiory Państwowego Muzeum Archeologicznego i Muzeum Archeologicz-
nego im. E. Majewskiego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego na 
zasadach ścisłej współpracy. Muzeum im. Majewskiego w Pałacu Sta-
szica, uzupełniane z zasobów P. M. A., winno tworzyć publiczny dział 
wystawowy, a Państwowe Muzeum Archeologiczne winno urządzić sy-
stematyczne zbiory naukowe, dostępne przedewszystkiem badaczom. 

8) Instytut utworzy wzorową dla całej Polski pracownię prepara-
torską i konserwatorską zabytków archeologicznych. 

9) Instytut, w porozumieniu z Głównym Konserwatorem Zabyt-
ków Sztuki i Kultury, zorganizuje w miastach uniwersyteckich urzędy 
konserwatorskie zabytków archeologicznych, działające w ścisłym kon-
takcie z zakładami uniwersyteckiemi i muzeami archeologicznemi. 

10) Instytut winien prowadzić systematycznie naukową i konser-
watorską inwentaryzację ruchomych i nieruchomych zabytków archeolo-
gicznych w Polsce. W celu ujednostajnienia metod pracy w tym zakre-
sie nawiąże Instytut ścisły kontakt z instytucjami archeologicznemi za-
granicą. 

11) W celu popularyzacji i propagandy znaczenia zabytków arche-
ologicznych Instytut winien urządzać wystawy, pokazy, odczyty, kursy 
i wydawać publikacje, dostosowane szczególniej do potrzeb szkolnictwa 
i krajoznawstwa w Polsce. 

12) Instytut drogą życzliwej i koleżeńskiej współpracy wszystkich 
archeologów, pracujących w Państwie Polskiem, bez względu na ich róż-
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nice narodowościowe, stanowiska społeczne i wiek, winien wytrwale zmie-

rzać do wytworzenia aktywnej, twórczej atmosfery naukowej i moral-

nej, tchnącej wzajemną szczerością, obiektywnym krytycyzmem i sza-

cunkiem wśród wszystkich pracowników naiikowych. 

Jeżeli takie postulaty będą uznane za konieczne do realizacji i je-

żeli uzasadniają one w całej swej krótkości potrzebę stworzenia Pań-

stwowego Instytutu Archeologicznego, wówczas można będzie podkre-

ślić, że nawet w obecnych niezmiernie trudnych czasach kryzysu finan-

sowego jest możliwe powołanie tej instytucji do życia i działania. Na-

leżałoby bowiem oprzeć się na teraźniejszych środkach z kas państwo-

wych, stojących w całej Polsce do dyspozycji ancheologji przedhisto-

rycznej i wczesnodziejowej, tudzież zmierzać do najbardziej racjonalnego 

i umiejętnego ich wykorzystania na prace badawcze przy współudziale 

wszystkich wykwalifikowanych archeologów. Rzecz prosta, że systema-

tyczna i planowa działalność zespołowa będzie wymagać już rychło po-

większenia zasobów finansowych z różnych źródeł, które obecnie są 

trudne do wyzyskania zarówno przez poszczególne instytucje, jak nie-

mniej przez poszczególnych archeologów. Przy należytem jednak sca-

leniu rozbitego na szereg wątłych komórek organizmu archeologiczne-

go w Polsce, nabierze on znacznej siły i rozmachu twórczego. W tem 

tkwi duży sens rozpoczęcia konstruktywnej i nieodzownej polityki ba-

dawczej, muzealnej i konserwatorskiej w zakresie prehistorii i protohi-

słorji w Polsce. 

R É S U M É . 

L'auteur démontre la nécessité de fonder à Varsovie un Institut 
Archéologique qui formerait le centre de toutes les études et recherches 
scientifiques dans le dOimaine de la préhistoire et de la protohistoire 
polonaise. C'est de l'Institut que partirait aussi toute initiative concer-
nant la protection et la conservation des monuments aussi que l'organisa-
tion des Musées archéologiques. Ce qui fait l'importance de ce postu-
lat c'est la nécessité urgente de recherches archéologiques en Pologne 
exécutées d'une manière systématique et collective, le territoire de la 
Pologne formant un véritable pont entre les phénomènes de l'Ouest 
et ceux de l'Est de l'Europe. L'Institut Archéologique d'État 
créerait aussi un centre pour les jeunes générations d'archéologues 
polonais, en les aidant à se consacrer aux branches de cette scien-
ce qui les intéresseraient le plus. Ainsi l'Institut serait à même d'orga-
niser un ensemble solide et une collaboration des archéologues dont les 
recherches combleraient peu à peu les lacunes existant dans la con-
naissance des faits et des problèmes archéologiques liés aux territoires 
de la Pologne. 


