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Problem traktowania szczątków ludzkich z wykopalisk 
archeologicznych, niekiedy dodatkowo w powiązaniu 
z kwestią legalności ich wywozu za granicę, stał się przed-
miotem ożywionych dyskusji i prób rozwiązań legislacyj-
nych w ostatnich dekadach XX wieku w związku z rosnącą 
świadomością tożsamości kulturowej mniejszości etnicz-
nych i narodowych zamieszkujących w obrębie państw 
powstałych w wyniku ekspansji osadnictwa europejskie-
go, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 
w Australii, na Nowej Zelandii czy na północnych peryfe-
riach Europy1.

Istotą problemu jest brak ze strony Rdzennych Ame-
rykanów, a także Aborygenów australijskich, Maorysów 
z Nowej Zelandii czy ludów Sami z Północnej Europy, 
a w ślad za nimi także innych mniejszościowych grup 
tubylczych, akceptacji powszechnego w archeologii trak-
towania szkieletów ludzkich, odkrywanych w czasie wy-
kopalisk archeologicznych, jako jednej z kategorii źródeł 
archeologicznych (czy ściślej: bioarcheologicznych), które 
mogą i powinny być poddawane badaniom naukowym, 
a następnie przechowywane w magazynach instytucji na-
ukowych lub prezentowane na wystawach muzealnych. 

Warto przypomnieć, że początkową motywacją mu-
zeów antropologicznych, jak i poszczególnych badaczy 
– antropologów do kolekcjonowania szczątków kostnych 
przedstawicieli ludów kolonizowanych, była z jednej 
strony chęć uzyskania danych, które pozwoliłyby odpo-
wiedzieć na XIX-wieczne antropologiczne teorie rasowe 
dotyczące nierówności ras, głoszone przez Arthura de 
Gobineau (1816–1882) i jego naśladowców, z drugiej 
zaś – przekonanie, że te kolonizowane ludy są skazane 
na zagładę i w związku z tym należy zachować materialne 
świadectwo ich istnienia2.

Konflikt pomiędzy badaczami (archeologami i antro-
pologami) a ludami tubylczymi w kwestii traktowania 
szczątków kostnych ich przodków przybrał najostrzejszy 
charakter w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Już od 
połowy lat 60. XX wieku Indianie Amerykańscy wyrażali 
zaniepokojenie badaniami wykopaliskowymi prowadzo-

1  Niniejszy tekst stanowi zaktualizowaną i rozszerzoną wersję treści 
przedstawionych wcześniej w: Kobyliński 2009: 174–195.

2  Le Gall 2015: 11–14.

nymi na terenie cmentarzysk paleoindiańskich oraz trak-
towaniem wydobytych szczątków ludzkich jako znalezisk 
archeologicznych, poddawanych badaniom antropolo-
gicznym i eksponowanych na wystawach muzealnych, 
bądź też przechowywanych w kartonowych pudłach 
w magazynach. Kwestia ta dotyczyła ogromnej liczby oko-
ło pół miliona szczątków zmarłych w różnych okresach 
historycznych Rdzennych Amerykanów3. Paradoksalnie, 
możliwość takiego traktowania paleoindiańskich szcząt-
ków kostnych wynikała z Ustawy o Starożytnościach (The 
Antiquities Act) z roku 1906, której intencją była właśnie 
ochrona cmentarzysk tubylczych przed rabunkiem; stąd 
też szczątki zmarłych Indian uznane były w tej ustawie 
za „zasoby archeologiczne”, „przedmiot zainteresowania 
historycznego i naukowego” oraz „własność państwową”. 

Istotą konfliktu jest to, że Indianie Amerykańscy po-
strzegają cielesne szczątki ludzkie jako święte pozosta-
łości przodków, żyjących w nich nadal w formie ducho-
wej4. Wydobywanie kości przodków z ziemi i naruszanie 
świętych miejsc grzebalnych stanowi zatem dla nich na-
ruszenie ich fundamentalnych praw wolności religijnej. 
Trudności w harmonizacji stanowisk archeologów i tubyl-
ców amerykańskich czy australijskich wynikają także z od-
miennej koncepcji czasu, który nie ma dla wielu ludów 
plemiennych postaci linearnej, w związku z czym dystans 
czasowy w stosunku do stanowiących przedmiot sporu 
szczątków kostnych nie ma dla nich żadnego znaczenia5.

Vine Deloria Jr. (1933–2005), amerykański prawnik 
i protestancki teolog wywodzący się z narodu Siuksów 
(Lakotów), opublikował w roku 1969 książkę Custer died 
for your sins6, w której po raz pierwszy sformułowano 
w druku protest przeciwko badaniom antropologicznym 
Rdzennych Amerykanów. W 1971 r., w czasie budowy 
nowej drogi w stanie Iowa natknięto się na cmentarzy-
sko białych pionierów, na skraju którego znalazł się tak-

3  Według niektórych szacunków było to ponad 300 tysięcy szkieletów 
znajdujących się w magazynach instytucji federalnych, według 
innych liczba ta mogła sięgać nawet ponad 2 milionów – Harding 
1997: 763.

4  Por. np. Gatschet 1888; Harding 1997: 765; Ubelaker i Guttenplan 
Grant 1989: 257.

5  Jones i Harris 1998: 256.
6  Deloria 1969.
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że grób indiański. Podczas gdy kości białych osadników 
pochowane zostały natychmiast na cmentarzu, szkielet 
Indianina zabrany został do laboratorium w celu przepro-
wadzenia badań. Odmienność potraktowania szczątków 
ludzkich wzbudziła protest indiańskiej aktywistki z ple-
mienia Yankton narodu Siuksów (Dakotów) Marii Pear-
son (1932–2003, znanej także pod imieniem tubylczym 
Hai-Mecha Eunka – „Biegnące Mokasyny”), która w wy-
niku wygrania rozprawy sądowej po raz pierwszy dopro-
wadziła do pochowania szczątków zgodnie z indiańskim 
rytuałem7.

W 1974 r. delegaci 97 plemion i ludów Rdzennych 
Amerykanów z Ameryki Północnej i Południowej utwo-
rzyło organizację Indianie Amerykańscy Przeciwko Desa-
kralizacji (American Indians Against Desecration – AIAD), 
na czele której stanął Apacz Mescalero Jan Hammil 
(„Niedźwiedzia Tarcza”). Intencją organizacji było odzy-
skanie w celu powtórnego pochówku wszystkich indiań-
skich szczątków ludzkich przechowywanych w różnych 
instytucjach na całym świecie8.

Reakcja archeologów i antropologów na te żądania 
ze strony Rdzennych Amerykanów była początkowo 
głównie negatywna. Archeolodzy, skupieni w organizacji 
Amerykański Komitet na rzecz Zachowania Kolekcji Ar-
cheologicznych (American Committee for Preservation 
of Archaeological Collections – ACPAC) podkreślali, że 
badania szczątków ludzkich dostarczają ważnych, często 
unikatowych danych naukowych na temat adaptacji do 
środowiska, diety, chorób, zmian biologicznych, obrzę-
dów pogrzebowych i relacji społecznych. Zwracano tak-
że uwagę, że badania te są w interesie samych Indian 
Amerykańskich, ponieważ pozwalają obalić rasistowskie 
teorie o ich niższości rasowej czy mniejszych zdolnościach 
intelektualnych. W latach 1970. i 1980. podejmowano 
rozmaite próby pogodzenia tych dwóch skrajnych stano-
wisk, przede wszystkim poprzez zapraszanie przedstawi-
cieli plemion indiańskich do konsultacji w razie przypad-
kowych odkryć szczątków ludzkich9.

W 1979 r. rząd Stanów Zjednoczonych wydał ustawę 
o ochronie zasobów archeologicznych (Archaeological 
Resources Protection Act – ARPA), która jednak tylko czę-
ściowo spełniała oczekiwania Indian Amerykańskich, po-
nieważ uznawała co prawda ich własność w odniesieniu 
do szczątków ludzkich znalezionych podczas wykopalisk 
archeologicznych na terytoriach indiańskich, ale w przy-

7  Internet: http://www.ameshistory.org/content/maria-pearson; zob. 
też np. Zimmerman 1989; Hubert 1992; Anderson 1996; Dittwald 
2012: 77.

8  Literatura na temat problemu powtórnych pochówków (reburial) 
jest niezwykle obszerna; zob. np. Hubert 1988, 1989; Ubelaker 
i Guttenplan Grant 1989; historię początków działań Rdzennych 
Amerykanów na rzecz powtórnych pochówków szczątków ich 
przodków przedstawia szczegółowo Fine-Dare 2002.

9  Różne aspekty konfliktu i różne próby rozwiązania go przedstawiają 
np. Anderson 1996; Cheek i Keel 1984; Meighan 1984; Ferguson 
1984; Adams 1984; Nichols, Klesert i Anyon 1989; Ubelaker 
i Guttenplan Grant 1989; Ravesloot 1990; Zimmerman 1998; Anyon 
2000.

padku ich odkrycia na terenach federalnych uznawała je 
za zasoby archeologiczne, stanowiące własność państwa.

Na forum międzynarodowym problem powtórnych 
pochówków (reburial) szczątków indiańskich przedsta-
wiony został po raz pierwszy na pierwszym Światowym 
Kongresie Archeologicznym w Southampton w Wiel-
kiej Brytanii w roku 1986. Na kongresie tym wystąpili 
wspólnie Indianie ze Stanów Zjednoczonych, Kanady 
i Południowej Ameryki wraz z Aborygenami australijski-
mi i przedstawicielami ludów Sami ze Szwecji i Norwegii 
z żądaniem uznania ich praw własności do szczątków ich 
przodków. Przedstawiony przez nich program obejmował 
zakaz prowadzenia wykopalisk na cmentarzyskach ich 
przodków bez zgody ludów tubylczych, zakaz prowadze-
nia badań ich szczątków bez zgody ludów tubylczych oraz 
zwrot ludom tubylczym szczątków kostnych ich przodków 
przechowywanych w muzeach i instytucjach badawczych.

W 1989 r. konferencja Światowego Kongresu Arche-
ologicznego, która miała miejsce w Vermillion w Stanach 
Zjednoczonych, w całości poświęcona była etyce arche-
ologicznej i traktowaniu zmarłych przez archeologów. Po-
wstały w wyniku tego spotkania dokument, znany pod 
nazwą Ugody z Vermillion (Vermillion Accord) uznaje, że:

1. Śmiertelne szczątki zmarłych będą otoczone szacun-
kiem niezależnie od ich pochodzenia, rasy, religii, narodo-
wości, obyczaju i tradycji.

2. Życzenia zmarłych dotyczące potraktowania ich 
ciała po śmierci będą respektowane, jeśli są znane lub 
mogą być w przekonywający sposób wywnioskowane, 
zawsze, jeśli tylko będzie to możliwe, rozsądne i zgodne 
z prawem.

3. Życzenia społeczności lokalnej oraz krewnych lub 
opiekunów zmarłych będą respektowane zawsze, jeśli 
tylko będzie to możliwe, rozsądne i zgodne z prawem.

4. Interes badań naukowych szczątków szkieletowych, 
zmumifikowanych i innych (w tym kopalnych hominidów) 
będzie respektowany, jeśli wykazana zostanie naukowa 
wartość takich badań.

5. Ugoda w sprawie zadysponowania kopalnych, szkie-
letowych, zmumifikowanych i innych szczątków będzie 
osiągana poprzez negocjacje na zasadzie wzajemnego 
poszanowania uzasadnionej troski społeczności o wła-
ściwe potraktowanie ich przodków, jak też uzasadnioną 
troskę w kwestii nauki i edukacji.

6. Uznanie, że interesy różnych grup etnicznych, jak 
również naukowców, są w równej mierze uzasadnione 
i muszą być respektowane, pozwoli osiągnąć i przestrze-
gać akceptowalne dla obu stron porozumienia10.

Problem „powtórnych pochówków” okazał się na tyle 
istotny, że Kongres Stanów Zjednoczonych wydał w 1990 
r. specjalną ustawę o ochronie grobów tubylczych Amery-
kanów i repatriacji ich szczątków kostnych (Native Ameri-
can Graves Protection and Repatriation Act – NAGPRA)11. 

10  Zimmerman 1992: 51.
11  Przebieg procesu legislacyjnego prowadzącego do uchwalenia tej 

ustawy oraz rolę Towarzystwa na rzecz Archeologii Amerykańskiej 
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Zgodnie z postanowieniami NAGPRA agencje federalne 
i prywatne muzea, które uzyskują fundusze federalne 
muszą dokonać inwentaryzacji swoich kolekcji szcząt-
ków Rdzennych Amerykanów i związanych z nimi darów 
grobowych; plemiona indiańskie mają prawo własności 
wszelkich szczątków ludzkich i dóbr kultury znalezionych 
na terenach plemiennych i federalnych; zakazany jest 
handel szczątkami ludzkimi i dobrami kultury stanowią-
cymi wyposażenie grobowe; plemiona indiańskie mają 
prawo domagać się zwrotu dających się zidentyfikować 
szczątków ludzkich i przedmiotów o znaczeniu ceremo-
nialnym, jeśli są w stanie dowieść swego z nimi „związku 
kulturowego”12.

W przypadku NAGPRA mamy do czynienia z jedno-
znacznym stwierdzeniem, że dziedzictwo kulturowe 
plemienia indiańskiego należy do całego plemienia, jest 
własnością kolektywną, a nie własnością poszczególnych 
członków plemienia. Jest to zatem uznanie publicznej 
własności dziedzictwa archeologicznego, chociaż ograni-
czonej do pewnej grupy kulturowej13.

NAGPRA, chociaż stanowi jednoznaczny sukces ple-
mion Rdzennych Amerykanów w ich staraniach o prawo 
do swojego dziedzictwa archeologicznego i pochówku 
szczątków swoich przodków, jest kompromisem, z któ-
rego nie wszyscy są zadowoleni. Indianie podkreślają, 
że przepisy NAGPRA dotyczą jedynie gruntów indiań-
skich i federalnych, natomiast nie mają zastosowania na 
gruntach prywatnych i stanowych. Co więcej, NAGPRA 
zezwala nadal na prowadzenie intencjonalnych wykopa-
lisk archeologicznych, jeśli tylko właściwe plemiona in-
diańskie wyrażą na to zgodę. Rozwinęła się wskutek tego 
współpraca między archeologami a przedstawicielami 
plemion indiańskich, często uczestniczącymi w badaniach 
wykopaliskowych i późniejszych analizach. W przypadku 
repatriacji szczątków ludzkich naukowcy mogą zwykle 
również przeprowadzić stosowne badania antropologicz-
ne przed oddaniem szczątków plemieniu indiańskiemu, 
które się ich domaga14. Zasadniczym problemem zwią-
zanym z realizacją NAGPRA jest ustalenie, które plemię 
ma kulturowe i/lub biologiczne związki z odnalezionymi 
przez archeologów stanowiskami archeologicznymi15. Na 
terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, wraz 
z Alaską i Hawajami, zamieszkuje bowiem kilkaset grup 
etnicznych16. Poważnym i nadal nierozwiązanym proble-
mem jest sposób postępowania ze szczątkami, które nie 

(Society for American Archaeology – SAA) w tym procesie 
przedstawiają Lovis et al. 2004: 170–174.

12  Pinkerton 1992; Fred 1997; Rose, Green i Green 1996. Chociaż 
w Kanadzie brak jest podobnej legislacji, praktykowany jest tam 
również proces zwrotu szczątków kostnych plemionom indiańskim 
przez muzea – zob. Young 2010.

13  Harding 1997; Goldman 1999: 229.
14  Np. Cast, Gonzales i Perttula 2010.
15  Brown i Bruchac 2006.
16  Federalny rejestr oficjalnie uznanych plemion obejmuje aktualnie 

567 grup etnicznych (Internet: https://www.loc.gov/catdir/cpso/
biaind.pdf).

dają się przypisać kulturowo do żadnej z żyjących obecnie 
etnicznych grup indiańskich.

Co więcej, realizacja NAGPRA spowodowała znaczne 
zróżnicowanie możliwości badawczych w skali kraju, bo-
wiem wiele spośród indiańskich plemion ma krańcowo 
odmienne poglądy na temat współpracy z archeologami 
i wyrażania zgody na prowadzenie przez nich badań na-
ukowych. Szerokim echem w środowisku archeologów 
amerykańskich odbił się np. nakaz ze strony komitetu 
reprezentującego stronę indiańską, aby wszystko to, co 
zostało pozyskane w trakcie wykopalisk kopca Adena 
w zachodniej Wirginii, a zatem nie tylko kości ludzkie, ale 
także artefakty, takie jak np. odłupki krzemienne, a także 
próbki ziemi i szczątki botaniczne pozyskane przez arche-
ologów w czasie ratowniczych badań, zostało przekaza-
ne komitetowi w celu dokonania powtórnego pochówku. 
W dodatku komitet uzyskał prawo stałego monitorowa-
nia wykopalisk w celu zadbania o obiektywność sporzą-
dzanej dokumentacji fotograficznej i końcowego raportu 
naukowego. Wszystkie odnalezione szczątki ludzkie mu-
siały być natychmiast przykrywane czerwoną flanelą aż 
do czasu powtórnego pochówku, a żadnej kobiecie znaj-
dującej się w stanie menstruacji nie wolno było dotknąć 
żadnych pozyskanych w trakcie wykopalisk zabytków17. 
Przypadek badań kopca Adena jest zatem dobitnym przy-
kładem, jak w imię praw jednej grupy do własności dzie-
dzictwa kulturowego, radykalnemu ograniczeniu ulegają 
prawa innych grup. Innym podobnym przykładem jest 
sytuacja w Nowej Zelandii, gdzie wystawy prezentują-
ce niektóre święte przedmioty Maorysów nie mogą być 
oglądane przez nie-Maorysów, ani też przez maoryskie 
kobiety18.

Tak brzemienny w skutki akt, jakim jest NAGPRA19, 
zmienił radykalnie – jak się obecnie przeważnie uważa 
w pozytywny sposób – oblicze północnoamerykańskiej 
archeologii, zmuszając ją do respektowania fundamen-
talnych praw człowieka20, zbliżając ją do społeczeństwa, 
które zaczęło aktywnie uczestniczyć w procesie badaw-
czym21, zwracając uwagę archeologów na istotną po-
lityczną rolę ich ustaleń naukowych, co spowodowało 
większą samorefleksyjność amerykańskiej archeologii22, 
jak również – paradoksalnie – przyczyniając się do rozwo-
ju osteologii archeologicznej, która dysponując mniejszą 
liczbą materiału analitycznego musiała rozwinąć metody 
badawcze23. 

17  Meighan 1996.
18  Lowenthal 1998; podobnie u Aborygenów australijskich np. 

czuringi nie mogą być oglądane przez kobiety – Wrońska-Friend 
2015: 64. 

19  Doświadczenia pierwszych 10 lat implementacji NAGPRA 
przedstawili m.in. Isaac 2002; McKeown 2002; McManamon 2002; 
Thornton i Anyon 2002; Zimmerman 2002; ocenę zmian w nauce 
amerykańskiej spowodowanych przez NAGPRA przedstawia po 20 
latach jej obowiązywania Kakaliouras 2012.

20  Nafziger i Dobkins 1999.
21  Zimmerman 1996; McLaughlin 1998.
22  Ferguson 1996.
23  Rose, Green i Green 1996.
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Mimo to dyskusja na temat własności dziedzictwa ar-
cheologicznego w Stanach Zjednoczonych nie wygasła, 
odradzając się w związku ze sprawą tzw. człowieka z Ken-
newick24, jednego z najstarszych szkieletów znalezionych 
na terenie Stanów Zjednoczonych (jego wiek określono 
za pomocą datowania akceleratorowego radiowęglowe-
go na 9200 lat od chwili obecnej). W 1996 r. dwaj ucznio-
wie znaleźli w Kennewick w stanie Washington dobrze 
zachowany szkielet ludzki, odsłonięty przypadkowo 
w wyniku erozji brzegu rzeki Columbia, na terenie zarzą-
dzanym przez korpus wojsk inżynieryjnych. Ze względu 
na to, że szkielet nie nosił cech charakterystycznych dla 
Rdzennych Amerykanów, sądzono początkowo, że są to 
szczątki jakiegoś pioniera z XIX wieku. Ta diagnoza mu-
siała ulec zmianie, kiedy w miednicy szkieletu znaleziono 
utkwione złamane starożytne ostrze krzemienne. Oficer 
prowadzący dochodzenie zlecił wówczas przeprowadze-
nie datowania radiowęglowego, które wykazało, że jest 
to jeden z kilku najstarszych dobrze zachowanych szkie-
letów z terenu Ameryki Północnej. Pierwsze wstępne 
badania antropologiczne wykluczyły jednak, aby szkielet 
nosił cechy, które biologicznie mogłyby łączyć zmarłego 
z jakimkolwiek żyjącym obecnie plemieniem indiańskim. 
Ponieważ datowanie wykazało, że „człowiek z Kenne-
wick” pochodzi z czasów przed przybyciem Europejczy-
ków do Ameryki Północnej i jako taki musi być uważany 
za „tubylca”, zgodnie z procedurą przewidzianą przez NA-
GPRA, skontaktowano się z plemionami zamieszkującymi 
najbliżej wobec miejsca znalezienia położony teren, zapy-
tując, czy są w stanie wykazać swój związek z odkrytym 
szkieletem. Pięć plemion odpowiedziało na zapytanie, 
deklarując swój związek z „człowiekiem z Kennewick” 
i domagając się natychmiastowego pochowania szkiele-
tu w sekretnym miejscu, zgodnie z indiańskimi rytuałami, 
bez żadnych dalszych badań. Zarządzono zatem natych-
miastowe przerwanie badań naukowych, w tym rozpo-
czętych już badań DNA i zadeklarowano wolę przekazania 
szczątków „człowieka z Kennewick” plemieniu Umatilla 
z północno-wschodniego Oregonu, ponieważ sądzono, 
że miejsce znalezienia znajduje się na terenie zamiesz-
kałym przez to plemię. W tym czasie, w związku z rozpo-
wszechnieniem się informacji o dokonaniu tak ważnego 
naukowo znaleziska szczątków ludzkich o tak wielkiej 
starożytności, zainteresowani archeolodzy i antropolo-
dzy skierowali liczne prośby o zezwolenie na przeprowa-
dzenie badań przed dokonaniem pochówku. Instytucje 
badawcze, takie jak Smithsonian Institution, podjęły rów-
nież bezskuteczne próby kontaktu z plemieniem Umatil-
la w celu przekonania go o potrzebie dokonania badań, 
proponując, by badania te zostały później opublikowane 
pod auspicjami tego plemienia. Umatilla stwierdzili, że 
znają historię, która przekazana jest im przez starszyznę 
plemienia i zawarta jest w ich praktykach religijnych; nie 
wierzą natomiast, aby archeolodzy byli w stanie dostar-

24  Por. np. Zimmerman i Clinton 1999; Gerstenblith 2002; Owsley 
i Jantz 2002.

czyć im jakiejkolwiek wartościowej wiedzy historycznej 
w wyniku swoich badań.

Zanim dokonano przekazania szkieletu „człowieka 
z Kennewick” plemieniu Umatilla, grupa antropologów 
w październiku 1996 r. skierowała do sądu pozew doma-
gając się wstrzymania decyzji o powtórnym pochówku 
i zezwolenia na przeprowadzenie badań. Argumentowa-
no, że dobrze zachowany szkielet o tak wielkiej starożyt-
ności w Ameryce Północnej reprezentuje rzadkie odkry-
cie o znaczeniu narodowym i międzynarodowym, które 
może rzucić światło na zagadnienie początków zasie-
dlenia kontynentu. Kwestionowano również możliwość 
uznania „człowieka z Kennewick” za „tubylca” i wykaza-
nia związku jakiegokolwiek żyjącego obecnie plemienia 
indiańskiego z osobnikiem żyjącym ponad 9 tysięcy lat 
temu (wstępne badania antropologiczne wskazywały, że 
czaszka „człowieka z Kennewick” nosi ślady podobień-
stwa raczej do populacji z terenu południowo-wschodniej 
Azji). Naukowcy stwierdzili wreszcie, że zakaz prowadze-
nia badań naukowych narusza ich prawo gwarantowane 
przez Pierwszą Poprawkę do Konstytucji Stanów Zjedno-
czonych, która mówi o prawie obywateli do bycia infor-
mowanymi; pochówek „człowieka z Kennewick” bez ba-
dań porównano do usuwania książek z biblioteki w celu 
uniemożliwienia ich czytania przez obywateli. Warto za-
uważyć, że podobne protesty wzbudziła sprawa powtór-
nego pochówka szczątków kostnych znalezionych w Kow 
Swamp w Australii, którego wiek określono na między 9 
a 15 tysięcy lat25.

Stojąc na gruncie ortodoksyjnego przestrzegania NA-
GPRA, nie wyrażono zgody nawet na udostępnienie na-
ukowcom fotografii szkieletu „człowieka z Kennewick”, 
a w celu uniemożliwienia jakichkolwiek badań miejsca 
znalezienia szkieletu w kwietniu 1998 r., pomimo prote-
stów naukowców, na miejsce znaleziska zrzucono z heli-
kopterów pięćset ton głazów i ziemi, argumentując, że 
działanie to ma uchronić stanowisko przed erozją i rabu-
siami starożytności. 30 sierpnia 2002 r. sąd unieważnił 
jednak decyzję rządu Stanów Zjednoczonych o uznaniu 
„człowieka z Kennewick” za Rdzennego Amerykanina 
i przyznaniu prawa własności jego szczątków Indianom 
znad rzeki Columbia. Przyznano prawo naukowcom do 
badania szkieletu, popierając ich twierdzenie, że prze-
szłość Ameryki jest wspólnym dziedzictwem wszystkich 
Amerykanów i powinna być dostępna do uzasadnionych 
naukowo badań.

Wynikłe z pozwu w sprawie „człowieka z Kennewick” 
kilkuletnie postępowanie sądowe zwróciło uwagę na py-
tania zasadniczej natury, które nie zostały rozstrzygnięte 
przy uchwalaniu NAGPRA, takie jak np.:

25  Mulvaney 1991; Pardoe 2013. Bardzo negatywnie na temat 
powtórnych pochówków szczątków ludzkich z wykopalisk 
archeologicznych ze względu na uniemożliwienie obecnych 
i przyszłych badań naukowych wypowiedziała się np. Weiss 2008.
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• Czy NAGPRA ma zastosowanie do szczątków populacji, 
która nie ma bezpośrednich związków ze współczesny-
mi Rdzennymi Amerykanami?

• Jaki poziom pewności jest wymagany przy ustala-
niu biologicznych lub kulturowych związków między 
Rdzennymi Amerykanami a szczątkami ludzkimi i ma-
teriałami kulturowymi, których repatriacji się doma-
gają? 

• Czy badania naukowe są wymagane w celu ustalenia 
takich związków i czy są one możliwe w świetle prze-
pisów NAGPRA?

• Jaki los ma spotkać szczątki, co do których nie udało 
się ustalić żadnych związków z żyjącymi obecnie ple-
mionami indiańskimi?

• Czy badania naukowe i repatriacja szczątków wzajem-
nie się wykluczają?
Idąc w ślad za Rdzennymi Amerykanami, również 

Afroamerykanie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pół-
nocnej zaczęli w ostatniej dekadzie XX wieku wyrażać 
zaniepokojenie archeologicznymi badaniami i sposobem 
traktowania szczątków swoich przodków. Kulminacyjnym 
punktem w ich staraniach stało się odkrycie w 1991 r. 
kolonialnego afrykańskiego cmentarza w centrum dzisiej-
szego Nowego Jorku. Cmentarz ten, zawierający szczątki 
10–20 tysięcy zmarłych, zarówno niewolników z Afryki, 
jak i biednej ludności należącej do rasy białej, pochowa-
nych w latach 1712–1790, znajdował się na terenie, gdzie 
jedna z agencji federalnych zamierzała wznieść swoje bu-
dynki. W ramach przygotowania tej inwestycji rozpoczęto 
badania archeologiczne, w czasie których wydobyto 420 
szkieletów, które przekazano do badań i konserwacji na 
jednym z uniwersytetów. Te działania wywołały gniewne 
protesty czarnej społeczności Nowego Jorku (obejmujące 
m.in. blokowanie prac wykopaliskowych i budowlanych), 
argumentującej, że biali biurokraci nie mają prawa dys-
ponowania jej dziedzictwem. W wyniku tych protestów 
wstrzymano wykopaliska archeologiczne, a także zrezy-
gnowano z planu budowy centrum administracyjnego na 
tym terenie. Rząd Stanów Zjednoczonych przyznał nato-
miast grant na budowę muzeum upamiętniającego wkład 
Afroamerykanów do kultury Nowego Jorku. Wydobyte 
szczątki poddane zostały powtórnemu pochówkowi26.

Podobna sytuacja zdarzyła się w Key West na Flory-
dzie, gdzie odkryto i zbadano w roku 2004 metodami 
nieinwazyjnymi za pomocą radaru podpowierzchniowe-
go cmentarzysko uwolnionych w 1860 r. przez Ameryka-
nów niewolników z Afryki wiezionych na Kubę. Spośród 
prawie półtora tysiąca niewolników wiezionych na trzech 
statkach około 1100 przeżyło podróż i po krótkim poby-
cie na Florydzie, gdzie zapewniono im opiekę i pomoc 
medyczną, odesłani zostali do Liberii, gdzie powstała ko-
lonia dla uwolnionych więźniów. Po dokonaniu odkrycia 
cmentarza miejsce to zostało wpisane do państwowego 
rejestru miejsc historycznych, a książę afrykańskiego 

26  Por. np. Harrington 1996; Skeates 2000: 29–30.

plemienia Joruba w Ameryce odprawił stosowne rytuały 
oczyszczające i pogrzebowe27.

Analogiczne żądania, dotyczące zwrotu szczątków 
kostnych (i innych elementów dziedzictwa kulturowego), 
wysuwane są ze strony Aborygenów australijskich28 i lu-
dów Maori z Nowej Zelandii29. W Australii, podobnie jak 
w USA, ustawodawca przedmiotowo traktował szczątki 
rdzennej ludności. Szczątki Aborygenów stanowiły wła-
sność państwa, były obiektami badań i eksponatami 
muzealnymi. W rezultacie szczątki kostne Aborygenów 
pozyskiwane były do kolekcji anatomicznych uniwersy-
tetów i muzeów na całym świecie30. Rdzenni mieszkań-
cy wyrażali sprzeciw wobec takiego obchodzenia się 
ze szczątkami ludzkimi. Dla ludności rdzennej Australii 
szczątki przodków pełnią ważną funkcję, ponieważ gwa-
rantują kulturową kontynuację grupy. Prowadzona od po-
czątku XX w. polityka „białej Australii” przyczyniła się do 
dyskryminowania i marginalizowania ludności rdzennej. 
Dopiero w latach 60. XX w. Aborygeni zostali wykreśleni 
z Księgi fauny i flory. Od 1967 r. zaczęto ich uwzględniać 
w ogólnokrajowym spisie ludności. W 1972 r. w Australii 
Zachodniej wprowadzono Aboriginal Heritage Act, któ-
rego celem była ochrona dziedzictwa Aborygenów. Rząd 
Australii w 1984 r. uchwalił The Aboriginal and Torres 
Strait Islander Heritage Act. Na mocy tej ustawy objęto 
ochroną przed zniszczeniem i desakralizacją obiekty oraz 
obszary o szczególnym znaczeniu dla rdzennych miesz-
kanców. W 1987 r. Australian Institute for Aboriginal 
Studies (AIAS) opublikował tzw. Draft Policy Statement 
on Aboriginal Human Remains, projekt deklaracji poli-
tyki wobec aborygeńskich szczątków ludzkich, w którym 
m.in. przyznano, że szczątki są zarówno istotnym ele-
mentem dziedzictwa Aborygenów, jak i ważnym źródłem 
informacji dla wielu dziedzin nauki oraz zaznaczono, że 
rdzenni mieszkańcy muszą odgrywać aktywną rolę w po-
dejmowaniu decyzji dotyczących tego materiału szkiele-
towego. Obecnie w Australii wszystkie szczątki ludzkie 
pochodzące sprzed 1770 r. uznaje się za aborygeńskie, 
dlatego też kontrolę nad nimi mają Aborygeni. Zwrócono 
i powtórnie pochowano m.in. szkielety odkryte na stano-
wiskach w Kow Swamp (datowane na 7050–13050 p.n.e.) 
oraz Lake Mungo (pochodzące z plejstocenu). Działania 
rdzennej ludności i rządu australijskiego doprowadziły do 
zwrotu szczątków z muzeów z Anglii, Szwecji i Niemiec31.

Na początku XIX w. u kolekcjonerów europejskich 
i amerykańskich pojawiło się zainteresowanie przywożo-

27  Internet: http://www.cnn.com/2004/travel/destinations/02/06/
trv.keywest.ap.

28  Zob. np. Allen 1983; Langford 1983; Sullivan 1985; Ucko 1985; 
Bowdler 1988; Mowaljarlai et al. 1988; Flood 1989; Prott 1998; 
Tolhurst 1998; Creamer 1990; Aird 2002.

29  Zob. np. Butts 1990; O’Regan 1990; Jones i Harris 1998: 255.
30  Turnbull 2002; Guse 2006.
31  Jones i Harris 1998: 253. Jeden szkielet Aborygenki z Tasmanii 

znajduje się w Polsce w zbiorach muzeum w Kórniku, przywieziony 
przez Władysława hr. Zamoyskiego z jego podróży do Australii 
w latach 1879–1880; por. Nowak 1997; Łosiak 2000.
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nymi z Nowej Zelandii toi moko, czyli głowami zmarłych 
z moko, tatuażami32. Maorysi tatuowali twarze, aby za-
pewnić sobie po śmierci kontakt z rodziną i przodkami. Toi 
moko przypominały krewnym o zmarłym oraz symbolizo-
wały przynależność do klanu. W handlu głowami oprócz 
kolonizatorów brali udział niekiedy także sami Maorysi, 
którzy sprzedawali wytatuowane głowy za broń i amu-
nicję. Już pod koniec XIX w. Maorysi protestowali prze-
ciwko prezentowaniu toi moko w muzeach, ale dopiero 
w latach 1980. ich działania na rzecz repatriacji rozsianych 
po całym świecie tatuowanych głów zaczęły być wyraźnie 
artykułowane, w dużej mierze dzięki wielkiej wystawie 
Te Maori, prezentowanej w wielu miejscach w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki w latach 1983–1985. W 1993 r. 
przedstawiciele grup Maori z Nowej Zelandii sformułowali 
Deklarację Mataatua o kulturowych i intelektualnych pra-
wach własności ludów tubylczych, w której stwierdzili, że 
ludy tubylcze „muszą być uważane za wyłącznych właści-
cieli swoich dóbr kulturowych i intelektualnych”33. Progra-
mem repatriacji szczątków ludzkich, przyjętym w 2003 r. 
przez rząd Nowej Zelandii, zarządzają obecnie muzea, 
wspierane finansowo przez rząd. Program ten uzyskał 
silne poparcie społeczne. Udało się odzyskać tatuowa-
ne głowy z wielu muzeów europejskich i amerykańskich 
(m.in. z Francji, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Niemiec)34, 
w dalszym ciągu jednak wiele ich znajduje się jeszcze 
w kolekcjach prywatnych i muzeach na całym świecie35.

Również inne kraje zaczynają pod wpływem procesów 
zachodzących w Stanach Zjednoczonych, Australii i Nowej 
Zelandii zmieniać swój stosunek do własności dziedzictwa 
kulturowego mniejszościowych grup etnicznych. W pół-
nocnej Skandynawii aż do lat 1990. niemal całkowicie 
ignorowano prehistorię ludów Sami (Lapończyków), na-
tomiast pochówki Samów były badane wykopaliskowo ze 
względu na zainteresowania biologów, ich kości były prze-
chowywane w magazynach naukowych instytucji arche-
ologicznych i anatomicznych do badań porównawczych, 
a nawet sprzedawane kolekcjonerom36. W 1985 r. po raz 
pierwszy wysunięto ze strony norweskich Samów indy-
widualne żądania zwrotu szczątków kostnych ich przod-
ków. Dotyczyły one czaszek dwóch przywódców rebelii 

32  Hole 2007; O’Hara 2012. Często używany w literaturze przedmiotu 
na określenie tatuowanych głów maoryskich termin mokomokai 
jest obecnie uważany za niewłaściwy, ponieważ oznacza 
dosłownie „głowy niewolników”, co z jednej strony uwłacza 
pamięci zmarłych, a z drugiej nie oddaje istoty zjawiska, ponieważ 
w kulturze maoryskiej przechowywano tatuowane głowy członków 
rodziny i przyjaciół.

33  Jones i Harris 1998: 255.
34  Curtis 2008; Lenzerini 2012; Kuprecht 2014: 109–110.
35  W tym jedna w zbiorach Państwowego Muzeum Etnograficznego 

w Warszawie! (nr inw. PME 8907/E); zob. Internet: http://www.
zbiory.ethnomuseum.pl/node/302 (dostęp 23.02.2018). Zwrotu 
siedmiu toi moko odmówiło w 2008 r. British Museum – McKinney 
2014: 30–40; zob. Internet: http://www.britishmuseum.org/
research/collection_online/search.aspx?searchText=toi+moko 
(dostęp 23.02.2018).

36  Schanche 2002; Sellevold 2002; Stutz 2005: 17.

ludów Sami przeciwko rządowi Norwegii w roku 1852, 
którzy straceni zostali przez ścięcie w roku 1854, a ich 
głowy przekazane zostały do zbiorów anatomicznych Uni-
wersytetu w Oslo. Po początkowych odmowach, w roku 
1997 Wydział Anatomii Uniwersytetu w Oslo zwrócił dwie 
czaszki rodzinom w celu umożliwienia ich pochowania. 
W rezultacie tych wydarzeń w roku 2007 utworzono 
w Norwegii Narodowy Komitet ds. Oceny Badań Obejmu-
jących Ludzkie Szczątki37. Niedawnym przykładem repa-
triacji szczątków kostnych Samów w Norwegii jest zwrot 
i powtórny pochówek 94 szkieletów wydobytych w roku 
1915 w Neiden w celu badań anatomicznych i zwróco-
nych przez Uniwersytet w Oslo w roku 201138.

Również w innych krajach skandynawskich: w Szwecji 
i Finlandii, w których północnych częściach zamieszkują 
Sami, podjęto działania na rzecz zwrotu szczątków kost-
nych mniejszościom etnicznym w celu ich pochowania. 
W Szwecji w roku 2006 Rada Samów Szwedzkiego Lute-
rańskiego Kościoła wysunęła żądanie zwrotu wszystkich 
szczątków kostnych Samów przechowywanych w ma-
gazynach muzealnych i uniwersyteckich. W roku 2007 
autonomiczny parlament Samów poparł te żądania, 
w rezultacie czego minister kultury oświadczył, że szcząt-
ki kostne osób należących do ludu Sami, znajdujące się 
obecnie w państwowych kolekcjach, zostaną zwrócone 
w celu dokonania ich pochówku zgodnie z tradycyjny-
mi rytuałami39. W Finlandii, kolekcja 57 czaszek Samów, 
przechowywana na Uniwersytecie w Helsinkach została 
zwrócona Samom i pochowana przez nich w roku 199540.

Problem repatriacji i powtórnych pochówków szcząt-
ków ludzkich z wykopalisk archeologicznych pojawia się 
również w innych częściach świata: w Ameryce Południo-
wej, np. w Argentynie41, czy w Azji – w Kazachstanie, czy 
w syberyjskich republikach wchodzących w skład Federa-
cji Rosyjskiej. W 1993 r. doskonale zachowana w wiecznej 
zmarzlinie i bogato wyposażona scytyjska mumia sprzed 
2500 lat została znaleziona przez archeologów na terenie 
Rosyjskiej Republiki Ałtaju. Po prawie 20 latach dyskusji 
na temat losu tego pochówka i wysuwanych przez lud-
ność tubylczą żądań jego zwrotu i powtórnego pochowa-
nia przez szamanów, w roku 2012 „ałtajska księżniczka” 
została poddana procesowi repatriacji z muzeum w No-
wosybirsku i umieszczona w narodowym muzeum w Gor-
noałtajsku. Chociaż badania antropologiczne i genetycz-
ne wykluczyły związek „ałtajskiej księżniczki” z miejscową 
ludnością, odegrała ona istotną rolę w procesie budzenia 
i podtrzymywania świadomości etnicznej tego regionu. 
W roku 2013 w Kazachstanie podobny pochówek scytyj-
ski, po 10 latach żądań ze strony ludności tubylczej, został 
również poddany repatriacji42.

37  Holand i Sommerseth 2013; Sellevold 2013: 139–140, 147. 
38  Svestad 2013.
39  Stutz 2008: 93; Aronsson 2013: 67–68.
40  Sellevold 2013: 155.
41  Luz Endere 2002.
42  Plets et al. 2013.
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Przedstawione wyżej doświadczenia, zwłaszcza północ-
noamerykańskie i australijskie, zmusiły również archeolo-
gów z innych krajów, prowadzących naukową działalność 
na obszarach zamieszkanych przez przedstawicieli kultur 
miejscowych, do zwrócenia uwagi na potrzebę respek-
towania ich interesów, uczuć i przekonań religijnych. 
Wyrazem tej narastającej w ostatniej dekadzie XX wieku 
świadomości stał się dokument końcowy międzynarodo-
wej konferencji Udział archeologii w dialogu międzykul-
turowym, która miała miejsce w Rüschlikon w Szwajcarii 
w roku 1994, znany jako Zasady z Rüschlikon43. Dokument 
ten stwierdza m.in., że: „Archeolodzy muszą zawsze brać 
pod uwagę szacunek, jaki społeczności mają dla stanowisk, 
miejsc, przedmiotów i szczątków ludzkich. Przy ustalaniu 
swoich celów badawczych archeolodzy powinni starać się 
uwzględniać ewentualne zainteresowania, życzenia, pyta-
nia, cele i priorytety prezentowane przez te społeczności.”

Również brytyjski Instytut Archeologów Terenowych 
w swoim Kodeksie postępowania zawarł zasadę głoszą-
cą, że „Archeolog winien brać pod uwagę uzasadnione 
obawy grup, których materialna przeszłość może być 
przedmiotem badań archeologicznych”44, a Kodeks etyki 
Światowego Kongresu Archeologicznego w całości właści-
wie poświęcony jest respektowaniu praw własności dzie-
dzictwa archeologicznego ludów tubylczych45. W 2010 r. 
również Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich 
w swoim kodeksie postępowania zawarło wymóg trak-
towania szczątków ludzkich z wykopalisk z należytym 
szacunkiem.

Sprzeciw wobec badań kości ludzkich i ich przecho-
wywaniu w muzeach i magazynach instytucji naukowych 
może wynikać nie tylko z przekonań grup etnicznych 
zamieszkujących dane terytorium, ale także z przyczyn 
ortodoksyjnych poglądów religijnych, głoszonych przez 
niektóre tylko grupy czy sektory społeczeństwa. Z takim 
przypadkiem mają do czynienia archeolodzy w Izraelu46. 
Zgodnie z zasadami judaizmu nie wolno naruszać spokoju 
zwłok, bowiem ciało oczekuje na przyjście Mesjasza, któ-
ry wzbudzi je do życia. Także teren cmentarza jest niena-
ruszalny, gdyż ziemia, w której zostali pochowani zmarli 
należy do nich na zawsze. Chociaż izraelska ustawa o sta-
rożytnościach z 1979 r. nie zakazuje prowadzenia wyko-
palisk na cmentarzyskach, to jednak szkieletowe szczątki 
ludzkie nie zostały objęte definicją „starożytności”. Cho-
ciaż religia żydowska nie ma charakteru hierarchiczne-
go i różni duchowi przywódcy wyrażali zróżnicowane 
poglądy w kwestii możliwości prowadzenia wykopalisk 
na cmentarzyskach i naukowego badania kości ludzkich, 
w ostatnich dziesięcioleciach wskutek pogłębiania się or-
todoksji religijnej w Izraelu przeważać począł pogląd, że 
są one niedozwolone. Organizacja Atra Kadisha (Stowa-

43  Np. Prott 1996; Rüschlikon Principles 1998.
44  Kodeks postępowania brytyjskiego Instytutu Archeologów 

Terenowych, zasada 1.11.
45  Kodeks etyki Światowego Kongresu Archeologicznego.
46  Einhorn 1997; Nagar 2002; Galor 2017: 111–113.

rzyszenie na rzecz ochrony żydowskich świętych miejsc), 
powstała już w drugiej połowie lat 1950., ale rozwijająca 
ożywioną aktywność od lat 1990., organizowała spekta-
kularne protesty przeciwko prowadzeniu wykopalisk na 
cmentarzyskach, wkraczając – wbrew prawu – na teren 
wykopalisk i atakując archeologów, którzy mogli dalej 
prowadzić badania tylko chronieni przez policję. W roku 
1992, kiedy w czasie budowy drogi do nowego osiedla 
w północnej części Jerozolimy odkryto groby (co było 
w zasadzie nie do uniknięcia, jeśli zważymy, że Jerozoli-
mę otacza strefa cmentarzysk z różnych okresów historii, 
o szerokości sięgającej do trzech kilometrów), naczelny 
rabin wydał decyzję, że należy wytyczyć drogę przebie-
gającą w inny sposób. W konsekwencji budowa drogi 
wydłużyła się o trzy lata, a konieczność budowy mostu 
zwiększyła znacząco koszty inwestycji. W 1994 r. sąd naj-
wyższy Izraela wydał orzeczenie nakazujące przekazywa-
nie kości ludzkich po ich zbadaniu ministerstwu spraw 
religijnych w celu powtórnego pochowania, co jednak 
nadal nie satysfakcjonowało ortodoksyjnych działaczy re-
ligijnych, których protesty praktycznie uniemożliwiły pro-
wadzenie badań archeologicznych na terenie żydowskich 
cmentarzysk. Wykopaliska i badania w przypadku odkry-
cia szczątków kostnych mogą być prowadzone jedynie do 
momentu ustalenia, czy szczątki te są ludzkie; po dokona-
niu takiego ustalenia muszą być one natychmiast przeka-
zane ministerstwu spraw religijnych w celu powtórnego 
pochowania. Muzeum w Jerozolimie zostało zmuszone 
do wydania przechowywanych w nich ossuariów stowa-
rzyszeniu Atra Kadisha w celu dokonania ich pochowania. 
W przypadku odkrycia jakichkolwiek szczątków ludzkich 
w czasie wykopalisk muszą one podlegać powtórnemu 
pochówkowi. Wskutek aktywności ortodoksyjnych orga-
nizacji religijnych praktycznie niemożliwe stało się w Izra-
elu prowadzenie laboratoryjnych badań osteologicznych.

Co więcej, ortodoksyjne poglądy religijne utrudniają 
lub wręcz uniemożliwiają także prowadzenie wykopalisk 
archeologicznych i badań antropologicznych cmenta-
rzy żydowskich na terenie innych krajów europejskich. 
W Niemczech, w dzielnicy Hamburga Ottensen, teren 
istniejącego od XVII w. cmentarza żydowskiego został po 
wojnie sprzedany przez gminę żydowską i przedsiębiorca 
planował wzniesienie na tym miejscu podpiwniczonego 
budynku handlowego. Atra Kadisha przeprowadziła de-
monstracje na tym miejscu nie dopuszczając do inwe-
stycji, dopóki teren nie został zalany warstwą cementu, 
na której – bez naruszania cmentarza – postawiony zo-
stał budynek centrum handlowego, wewnątrz którego 
umieszczono tablice upamiętniające 4500 osób pocho-
wanych w tym miejscu. W Hiszpanii, poczynając od poło-
wy lat 1990. ortodoksyjne religijne organizacje żydowskie 
zaczęły protestować przeciwko prowadzeniu wykopalisk 
na terenie średniowiecznych cmentarzy żydowskich, do-
prowadzając w kilku przypadkach (m.in. w Gironie, Bar-
celonie i Toledo) do przerwania badań wykopaliskowych 
i powtórnego pochowania odkrytych szczątków ludzkich 



188

Zbigniew Kobyliński

ArchAeologicA Hereditas • 14

bez ich badań osteologicznych47. Podobne żądania wy-
sunięte zostały w odniesieniu do szkieletów odkrytych 
na średniowiecznym cmentarzysku żydowskim Jewbury 
w Yorku w Anglii48.

Skrajnym przykładem wynikających z pobudek reli-
gijnych, czy raczej parareligijnych, roszczeń dotyczących 
kości ludzkich z wykopalisk mogą być roszczenia grup 
neopogańskich w Anglii49, czy zaangażowanie się grupy 
Asatru Folk Assembly, neopogańskiej sekty z Kalifornii, 
w sprawę „człowieka z Kennewick”. Otóż sekta ta, odwo-
łująca się do staroskandywskiego kultu Odyna, Tora i Fre-
ja, zadeklarowała swój związek z „człowiekiem z Kenne-
wick” i zażądała udostępnienia im jego szczątków w celu 
odprawiania stosownych ceremonii50. 

Tego rodzaju grupy parareligijne wysuwają też nie-
kiedy żądania dotyczące własności i prawa wyłącznego 
użytkowania nie tylko szczątków kostnych z wykopalisk, 
ale także obiektów dziedzictwa kulturowego, co stano-
wić może zagrożenie dla ich konserwacji. Tak było np. 
w przypadku „druidów”, chcących w latach 1980. odpra-
wiać swoje ceremonie na terenie kromlechu Stonehen-
ge w Anglii, czy na terenie alej menhirów w Bretanii we 
Francji, czy też w przypadku zabytkowej rzymskiej rotun-
dy w Salonikach, którą władze kościelne chciały użytko-
wać jako obiekt kultu religijnego wbrew opiniom służb 
konserwatorskich51.

Roszczenia dotyczące wyłączności własności szcząt-
ków kostnych mogą zatem wysuwać nie tylko grupy et-
niczne czy kulturowe, posiadające rzeczywisty, dający się 
udowodnić związek ze swymi przodkami, ale także efe-
meryczne grupy społeczne tworzone doraźnie na podsta-
wie wykreowanego współcześnie światopoglądu.

Paradoksalnie, w Europie – poza omawianą wyżej pół-
nocną Skandynawią – problem postępowania ze szcząt-
kami ludzkimi z wykopalisk nie stał się przedmiotem 
szerszej dyskusji o charakterze religijnym, etycznym czy 
prawnym i w wielu krajach europejskich, w tym i w Pol-
sce, pozostaje nieuregulowany. Sytuacja ta wynika z jed-
nej strony z chrześcijańskich korzeni kultury europejskiej, 
przywiązujących znaczenie do niematerialnej egzysten-
cji duszy po śmierci, nie zaś do doczesnych szczątków 
człowieka52, z drugiej zaś z kartezjańskiego dualizmu 
oddzielającego umysł od ciała53. W rezultacie od czasów 
Oświecenia ludzkie ciała i ich części były prezentowane 
w Europie w muzeach w ramach wystaw etnograficznych, 
archeologicznych czy medycznych54. Pomimo tych pod-

47  Colomer 2010, 2013, 2014.
48  Payne 2013: 56–58.
49  Mays i Smith 2009; Moshenska 2009; Payne 2013: 52–56. 
50  Zimmerman i Clinton 1999: 214.
51  Stewart 2001.
52  Por. np. Nadolska-Styczyńska 2015: 169.
53  Por. np. Krzysztofik 2013.
54  Bienkowski 2016: 45. Skrajnym przykładem jest bulwersująca, ale 

ciesząca się wielkim zainteresowaniem w Europie wystawa ciał 
ludzkich Body Worlds – Vital Gunthera von Hagens – zob. Internet: 
https://bodyworlds.pl/.

staw filozoficznych ciało zmarłego w większości krajów 
europejskich i pozaeuropejskich wywodzących się z eu-
ropejskiej tradycji kulturowej nie może być przedmiotem 
badań naukowych bez zgody wyrażonej przez zmarłego 
przed śmiercią lub bez zgody najbliższej rodziny55. Przy-
kładem ważności szczątków kostnych zmarłych osób 
również w kulturze europejskiej mogą być podejmowa-
ne w ostatnim czasie często archeologiczne poszukiwania 
szczątków ważnych postaci historycznych oraz spory po-
wstające wokół prawa poszczególnych instytucji czy miast 
do przechowywania takich szczątków56. 

Na tym tle, spośród krajów nie posiadających tak 
wyraźnie zdefiniowanych mniejszości etnicznych, wyróż-
nia się Wielka Brytania. Kwestie powtórnego pochówku 
szczątków ludzkich odkrytych podczas badań archeolo-
gicznych w Anglii i Walii regulują mianowicie przepisy 
wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w 2008 r. 
Na ich mocy wszystkie wydobyte szczątki ludzkie muszą 
zostać pochowane w ciągu dwóch lat, niezależnie od 
ich wieku. Regulacje te wzbudziły sprzeciw środowiska 
naukowego. Archeolodzy wystosowali list do sekretarza 
sprawiedliwości, w którym stwierdzili, że obecne wymogi 
są sprzeczne z podstawowymi zasadami badań nauko-
wych i praktyką muzealną. Kościół anglikański zezwala na 
naukowe badania szczątków ludzkich, pod warunkiem, że 
zostaną one powtórnie pochowane w określonym mo-
mencie w przyszłości. Czas badań można wydłużyć, jeżeli 
są to zbiory o szczególnej wartości. Rozwiązaniem długo-
terminowym, na które zgadza się Kościół, jest przecho-
wywanie szczątków ludzkich w nieużywanych kościołach. 
Dzięki temu zostają spełnione oczekiwania Kościoła, aby 
martwe ciało znajdowało się na ziemi poświęconej, po-
zostaje ono jednak cały czas dostępne dla naukowców57.

Nowym problemem, który pojawił się wraz z rozwo-
jem badań DNA jest kwestia jawności danych genetycz-
nych pozyskiwanych ze szczątków ludzkich z wykopalisk. 
Niektóre społeczności czy indywidualne osoby mogą nie 
życzyć sobie mianowicie ujawniania takich danych doty-
czących ich przodków.

Równolegle do generalnego przyzwolenia w kulturze 
europejskiej na badania naukowe, prezentowanie w mu-
zeach i przechowywanie w magazynach szczątków ludz-
kich z wykopalisk archeologicznych o odległym w czasie 
datowaniu idzie ogromny pietyzm dla szczątków ludzkich 
z czasów objętych żywą pamięcią społeczną, a więc dla 
szczątków ofiar I i II wojny światowej, w tym ofiar sta-
linowskich zbrodni ludobójstwa i powojennych represji 
reżimu stalinowskiego58, ofiar stalinowskich obozów nie-
wolniczej pracy (tzw. gułagów)59, czy np. ofiar zbrodni 
frankistowskich w Hiszpanii60, czy ofiar wojny domowej 

55  Por. Morciniec 2009.
56  Przykładem służyć mogą długotrwałe starania Florencji 

o odzyskanie kości Dantego z Rawenny; zob. Raffa 2015.
57  Por. Mays i Smith 2009.
58  Na ten temat zob. np. Zalewska (red.) 2016.
59  Anstett 2014.
60  Ferrandiz 2013; Araguete-Toribio 2015; de Kerangat 2017.
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(1946–1947) i trwającej do 1974 r. dyktatury w Grecji61, 
ofiar ludobójstwa Czerwonych Khmerów w Kambodży 
w latach 1970.62, czy ofiar ludobójstwa w Rwandzie 
w 1994 r.63 Ta dwoistość traktowania szczątków ludzkich 
z wykopalisk w Polsce ujawnia się, gdy porównamy spo-
sób postępowania ze szczątkami ludzkimi np. z początku 
XIX w. z cmentarzyska na wzgórzu Piotrówka w Radomiu, 
traktowanymi jako źródła naukowe64, i całkowicie od-
mienny sposób postępowania z ekshumowanymi szcząt-
kami ofiar II wojny światowej i zbrodni czasów stalinow-
skich. Różnica czasowa między tymi pochówkami wynosi 
około 150 lat, ale tym, co przesądza o odmienności trak-
towania nie jest przecież czynnik czasu, ale aktualność 
społecznej pamięci.

Przedstawione w niniejszym artykule zjawiska, wyda-
rzenia i dyskusje nakazują postawić niezwykle ważne dla 
teorii i praktyki badań archeologicznych pytanie, czym 
są szczątki ludzkie z wykopalisk archeologicznych? Czy 
są one:
• źródłem bioarcheologicznym? (służącym zarówno an-

tropologii, jak archeologii)
• dziedzictwem kulturowym? (a jeśli tak, to czyim?)
• godnym szacunku materialnym siedliskiem pozabio-

logicznej niematerialnej egzystencji człowieka po 
śmierci?

• nośnikiem pamięci społecznej? 
Zróżnicowane sposoby traktowania szczątków ludz-

kich nakazują przy tym zadać pytanie, czy status onto-
logiczny szczątków ludzkich z wykopalisk jest zawsze taki 
sam, czy też zmienia się wraz z:
• upływem czasu?
• stopniem rozkładu tkanek?
• zróżnicowaniem kulturowym/religijnym?
• wartością naukową?

61  De Kerangat 2017: 115–117.
62  Guillou 2014.
63  Korman 2014.
64  Tomczyk 2013.

• zanikiem pamięci społecznej? 
Dopiero konsekwencją odpowiedzi na powyższe pyta-

nia może być ustalenie, gdzie jest właściwe i dopuszczal-
ne miejsce umieszczenia szczątków ludzkich pochodzą-
cych z wykopalisk archeologicznych:
• w magazynie instytucji naukowej?
• na wystawie muzealnej?
• w miejscu pochówku właściwym dla danej kultury/

religii?
Podsumowując, musimy sobie zadać pytanie: czy 

istnieje możliwość rozsądnego, etycznego i naukowo 
uzasadnionego rozstrzygnięcia poruszanych tu kwestii 
właściwego sposobu dysponowania szczątkami ludzkimi 
z wykopalisk archeologicznych? Jest niezaprzeczalnym 
faktem, że w przeszłości szczątki kostne różnych ludów 
tubylczych traktowane były często przez archeologów 
w sposób nieetyczny i nie respektujący uczuć, poglą-
dów i wierzeń tych ludów. Rzekomo naukowe badania 
były często wykorzystywane do uzasadniania praktyk 
o charakterze rasistowskim; nic więc dziwnego, że w ra-
mach odzyskiwania praw człowieka przez grupy tubylcze 
pojawiły się żądania zaprzestania tych badań i zwrotu 
pozyskanych bez zgody tych ludów materiałów arche-
ologicznych. Czy jednak możliwe jest równoczesne re-
spektowanie sfery uczuciowej, emocjonalnej, religijnej 
i zapewnienie możliwości prowadzenia badań nauko-
wych, których przedmiotem są szczątki ludzkie z wyko-
palisk? Czy możliwe jest wyznaczenie cezury czasowej, 
wyznaczającej granicę pomiędzy wymagającymi godne-
go pochówku szczątkami człowieka a źródłem bioarche-
ologicznym? Teoretycy archeologii często odwołują się 
ostatnio do kategorii pamięci, jako kryterium oddziela-
jącego kulturę „żywą” od „martwej”, uznając, że badając 
tę drugą nie naruszamy już niczyich uczuć. Jest to jednak 
kryterium trudne do precyzyjnego zdefiniowania i ujęcia 
w ramy przepisów prawnych. Potrzebna jest zatem pil-
nie również w Polsce szeroka dyskusja, w której – obok 
antropologów i archeologów – wzięliby udział teolodzy, 
filozofowie, socjologowie i psychologowie. 
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Zbigniew Kobyliński

Archaeological sources or sacred ancestor bones:  
cultural determinants for treating human remains from excavations

Summary

This article presents the problem of conflict between the treat-
ment of human skeletons discovered during archaeological ex-
cavations simply as one of the typical categories of archaeo-
logical finds, which can and should be subjected to scientific 
research, and finally stored in scientific institutions’ magazines 
or presented at museum exhibitions, with the demands put for-
ward by various indigenous people from North America, Aus-
tralia and New Zealand or the northern parts of Europe since 
the 1970s, that the remains of their ancestors be returned to 
them for the purpose of re-burial according to the rituals ap-
propriate to their culture. This article presents succinctly the 
history of discussions and attempts at legislative solutions to 
this problem. Protests against excavations and anthropological 
research on human remains may also result from the activities 
of orthodox religious groups, as is the case in Israel and in other 
countries where Jewish cemeteries are located. In contrast to 
the treatment of human remains from excavations as a source 
of data, this article illustrates the pious treatment in various 
countries of exhumed human remains dating to the 20th cen-
tury.

In relation to the presented problems the article poses ques-
tions if the human remains from archaeological excavations are: 
• bio-archaeological data? (serving both anthropology and ar-
cheology)

• cultural heritage? (and if so, whose?)
• respectable material habitat of the non-material existence 

of a man after death?
• carrier of social memory?
Diverse ways of treating human remains require that the 

question is asked whether the ontological status of human 
remains from excavations is always the same or whether it 
changes with:

• the passage of time?
• degree of tissue decay?
• cultural / religious diversity?
• scientific value?
• the disappearance of social memory?

In consequence of the answers to the above questions it 
may be determined where the appropriate and acceptable 
place for placing human remains from archaeological excava-
tions is:
• in the scientific institution’s storage rooms?
• at the museum exhibition?
• in the place of burial appropriate for a given culture / religion?

This paper poses the question whether it is possible to find 
a reasonable, ethical and scientifically sound solution to the 
problem of a proper way of disposing of human remains from 
archaeological excavations. It is an undeniable fact, that in the 
past bone remains of various indigenous peoples were often 
treated unethically by the archaeologists who did not respect 
the feelings, views and beliefs of these peoples. Allegedly sci-
entific research was often used to justify racist practices and it 
is no wonder that as part of the recovery of human rights by 
indigenous groups, there were demands to stop these studies 
and return the archaeological materials obtained without the 
consent of these peoples. Is it possible, however, to respect 
the emotional, and religious spheres and simultaneously to en-
sure the possibility of conducting scientific research, the sub-
ject matter of which are human remains from excavations? Is 
it possible to set a temporal statute of limitations, defining the 
boundary between respected human remains and the bio-ar-
chaeological data? Theoreticians of archaeology have recently 
often referred to memory as a criterion separating the “living” 
culture from the “dead” one, recognising that when examining 
the latter, we no longer violate anybody’s feelings. However, 
this is a criterion difficult to precisely define and include in 
the legal framework. Therefore, a broad discussion is urgently 
needed – also in Poland – in which – along with anthropologists 
and archeologists – theologians, philosophers, sociologists and 
psychologists would be invited to take part.

Translated by Zbigniew Kobyliński
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