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Refleksyjny tekst Magdaleny Bajer z 587 numeru PAUzy 
Nie wracaliśmy… od razu skojarzył mi się z wykonanymi  
w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku zdjęciami z opol-
skiego Ostrówka. Prowadzono tam wówczas wykopaliska, 
jak w wielu innych miastach, w których zniszczenia wojenne 
udostępniły archeologom duże powierzchnie do badań. De-
cyzją władz na tej śródodrzańskiej wyspie postanowiono 
ulokować nowoczesny amfiteatr. 

Zdjęcia ukazują odsłaniane przez archeologów pozo-
stałości drewnianej zabudowy średniowiecznego miasta. Za 
wykopem widać amfiteatr, w którym od 1963 r. organizowano 
doroczny Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej, a nad nim 
góruje ogromny napis BYLIŚMY‒JESTEŚMY‒BĘDZIEMY, 
który symbolicznie podkreślał znaczenie odkrywanych po-
niżej materialnych dowodów „polskości” Opola. 

Takich wykopalisk przeprowadzono bardzo dużo w ra-
mach wielkiego programu przygotowań do zaplanowanych 
na 1966 r. obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego. Było 
to największe przedsięwzięcie w historii polskiej humanistyki, 
które zaowocowało licznymi opracowaniami i poprawą 
współpracy interdyscyplinarnej. Im więcej czasu mijało od 
jego zakończenia, tym bardziej rosła jednak krytyka tego 

programu ze strony tych, którzy widzieli w nim tylko akcję 
propagandową władz komunistycznych, zaplanowaną jako 
przeciwwaga dla prowadzonych od 1957 r. przez Kościół przy-
gotowań do Milenium Chrztu Polski. 

W tę walkę o „rząd dusz” wplątani też zostali archeolodzy 
– ci nieliczni, którzy przeżyli wojnę, i ci, którzy szturmowali 
uniwersytety nauczające archeologii, przemianowanej wów-
czas na politycznie poprawniejszą „historię kultury mate-
rialnej”. Udział w wielkich kampaniach terenowych był ich 
obowiązkiem, bez względu na ich osobiste zainteresowania, 
ale też niepowtarzalną szansą zdobycia praktycznego do-
świadczenia badawczego. 

Wykopaliska „milenijne” były chyba największym cen-
tralnie zarządzanym programem w dziejach archeologii świa- 
towej (sic!). Lawinowo zwiększyły naszą wiedzę o słabo wcze-
śniej poznanym wczesnym średniowieczu i przyczyniły się do 
radykalnego postępu w metodyce wielkich badań terenowych, 
której później uczyli się od nas badacze zachodnioeuropejscy. 
Z naukowego punktu widzenia największym zarzutem jest za-
przestanie finansowania i rozwiązanie zespołów badawczych 
po 1966 r. Spowodowało to ogromne opóźnienia w opracowy-
waniu i publikowaniu wyników, co udało się nadrobić dopiero 
teraz kilkunastotomową serią „Origines Polonorum”.

Znaczna część tamtych badań była skupiona na tzw. 
Ziemiach Odzyskanych, a ich wyniki były propagandowo 
wykorzystywane do wspierania autorytetem nauki „powrotu 
do macierzy” Opola, Wrocławia, Szczecina, Wolina, Koło-
brzegu i Gdańska, żeby wymienić tylko te największe akcje 
wykopaliskowe. Polityczne uzasadnienie tych działań było 
oczywiste, bo jak stwierdził w 1948 r. Stanisław Lorentz: 
„pożądane jest na początku zawężenie terytorialne prac 
z uprzywilejowaniem Ziem Zachodnich”. Jasno wyłożył to 
wówczas Aleksander Gieysztor, który widział „potrzeby po-
lityczne, uwydatniające wagę nowego zagospodarowania, 
również naukowo, Ziem Zachodnich”.

Polityczny kontekst hojnego finansowania programu 
milenijnego przez władze komunistyczne był więc oczy-
wisty, ale mimo silnej otoczki propagandowej nie udało się 
przekształcić go w taran narzucający badaniom mediewi-
stycznym marksizm jako jedynie słuszną wykładnię teore-
tyczną. Była w tym duża zasługa Aleksandra Gieysztora, 
który „umiejętnie lawirując, nie doprowadził do kompro-
misów wstydliwych” 1.

Pracujący w terenie archeolodzy nie musieli niczego 
fałszować ani naginać interpretacji swoich odkryć, bo Ziemie 
Zachodnie były wszak przed tysiącem lat częścią świata 
słowiańskiego, choć nie wszystkie można nazwać „polskimi”.  
Archeologia skutecznie wykorzystała tę koniunkturę poli-
tyczną do skoku poznawczego w zakresie badań nad wcze-
snym średniowieczem, nie dokonując przy tym wstydliwych 
koncesji politycznych. 

PRZEMYSŁAW URBAŃCZYK

Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Archeolodzy byli, są i będą

1 Cytaty zaczerpnąłem z tekstu Piotra Węcowskiego z 2020 r. pt. Między nauką a polityką, między historią a archeologią. Kierow-
nictwo Badań nad Początkami Państwa Polskiego (1949‒1953), w: Marxismus a medievistika: spolecne osudy?, red. M. Nodl,  
P. Węcowski, Praha 2020 [Colloquia mediaevalia Pragensia 22].
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