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Szczątki ludzkie w muzeach 

Szczątki ludzkie prezentowane w muzeach archeologicz-
nych w Polsce i na świecie nikogo raczej nie dziwią. Wy-
daje się rzeczą zupełnie naturalną, że te odkryte podczas 
wykopalisk archeologicznych są badane przez specjali-
stów, a następnie przechowywane w magazynach muze-
alnych lub eksponowane na wystawach. Już na wstępie 
warto jednak zaznaczyć, że szczątki ludzkie w kolekcjach 
muzealnych nie ograniczają się wyłącznie do znalezisk 
archeologicznych i nie tylko w placówkach o tym profilu, 
można się na nie natknąć. 

W Europie i na świecie funkcjonuje wiele muzeów 
anatomicznych i medycznych, w których znaczną część 
eksponatów stanowią preparaty fragmentów ciał ludz-
kich (np. Museum Vrolik w Amsterdamie, Berliner Me-
dizinhistorisches Museum der Charité w Berlinie czy 
sławny gabinet osobliwości Kunstkamera w Petersburgu, 
którego podwaliny dała między innymi kolekcja prepara-
tów medycznych Fredericka Ruyscha). W Polsce również 
istnieją muzea anatomiczne. Są one jednak zazwyczaj 
niedostępne szerokiej publiczności, a jedynie studentom 
uczelni medycznych przy których się znajdują. Najbar-
dziej znane wśród nich jest Muzeum Anatomii Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Inną kategorią eksponatów są szkielety spreparowane 
specjalnie w celu prezentowania ich w muzeach powsta-
łych w XVIII i XIX wieku. Najbardziej znane spośród nich 
to szkielet Saartjie Baartman (zmarłej w 1815 roku), któ-
ry obok odlewu jej ciała prezentowany był w Musée de 
l’Homme w Paryżu aż do lat 70. XX wieku1 oraz szkielet 
Charlesa Byrne prezentowany po dziś dzień w Hunterian 
Museum w Londynie (pomimo związanych z tym kontro-
wersji)2. W przypadku tego ostatniego wiadomo było, że 
właśnie stania się po śmierci eksponatem muzealnym 
chciał za życia uniknąć. Dla odróżnienia, prawie współ-
czesny Byrne’owi, znany brytyjski filozof Jeremy Bentham 
wyraźnie zaznaczył w testamencie, że jego ciało ma zo-
stać wykorzystane w celach naukowych, na skutek czego 
po śmierci poddano jego ciało publicznej sekcji zwłok. 

1  Qureshi 2004: 233.
2  Doyal i Muinzer 2011.

Następnie, oczyszczony szkielet spreparowano i umiesz-
czono na ekspozycji muzealnej3.

W muzeach można też zobaczyć nierzadko znacznie 
młodsze szczątki. Przykładem może być amputowana 
stopa żołnierza biorącego udział w oblężeniu Stalingra-
du, prezentowana na wystawie w Militärhistorisches 
Museum der Bundeswehr w Dreźnie, która odbyła się 
w 2013 roku4. W tym miejscu należy również wspomnieć 
pozostałość po Holokauście w postaci włosów ofiar KL 
Auschwitz-Birkenau, które do dziś prezentowane są 
w muzeum obozu. Do szczątków ludzkich o stosunko-
wo młodej chronologii zaliczyć trzeba głowę wybitnego 
archeologa brytyjskiego (jednego z ojców nowoczesnej 
metodologii archeologicznej) Sir Williama Flindersa Pe-
trie’ego. Zapragnął on przekazać swoją czaszkę do badań. 
Zrządzeniem losu, czaszka nigdy nie została spreparowa-
na i głowa pozostała w całości zakonserwowana w słoju. 
Znajduje się dziś w kolekcji Royal College of Surgeons, 
stanowiąc niemały ambaras dla opiekunów kolekcji, któ-
rzy nie wiedzą, czy powinni po latach spełnić życzenie 
Petrie’ego i spreparować jego czaszkę, pozostawić głowę 
w całości zakonserwowaną w słoju, czy też postąpić z nią 
w inny sposób (np. pochować)5.

Całkiem nową jakość do dyskusji o eksponowaniu 
szczątków ludzkich w muzeach, wprowadził Gunther von 
Hagens, twórca plastynacji –  metody konserwacji tkanek 
ludzkich w taki sposób, że zachowują one swój natural-
ny wygląd, a nie ulegają rozkładowi biochemicznemu6. 
Wystawa, która od połowy lat 90. XX wieku nieustannie 
ożywia dyskusję, znana pod niemieckim tytułem Körper-
welten (tytuł angielski: Body Worlds), składa się z zakon-
serwowanych przedstawioną powyżej metodą, ciał ludzi 
nam współczesnych. Zostali oni przedstawieni w różnych 
pozycjach. Elementy ekspozycji stanowią organy zdrowe 
i chore oraz ciała ludzi na różnych etapach życia i roz-
woju, nie wyłączając płodów. Sam autor powiedział, że 

3  Brooks i Rumsey 2007: 262–263.
4  Eksponat/preparat jest własnością Sanitätsakademie der Bundes-

wehr skąd został użyczony na potrzeby wystawy; za: Pieken, Rogg 
i Wehner 2013: 258.

5  Swain 2007: 167.
6  Body Worlds; Internet: https://bodyworlds.com/plastination/de-

velopments/.
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plastynaty są „optycznym mostem między zwiedzającym 
a wnętrzem jego ciała”7. Wystawa wzbudzała i wzbudza 
do tej pory liczne kontrowersje na tle religijnym, etycz-
nym oraz estetycznym8. Przez dwie dekady była przewo-
żona i eksponowana w różnych miejscach na świecie. Na 
stałe miejsce ekspozycji wybrano Berlin, gdzie wystawa 
jest prezentowana od lutego 2015 roku w poświęconym 
jej Menshen Museum9.

W zbiorach muzealnych zdarzają się także przedmioty 
wykonane ze szczątków ludzkich. Chodzi przede wszyst-
kim o naczynia, ozdoby czy instrumenty wykonane z kości 
ludzkich, tudzież relikwiarze je zawierające. W muzeach 
i bibliotekach Wielkiej Brytanii przechowuje się też książ-
ki obite w ludzką skórę10. Nadanie szczątkom funkcji użyt-
kowej bądź kultowej znacznie utrudnia ich jednoznaczną 
klasyfikację.

Historia problemu 

Problem szczątków ludzkich w muzeach istnieje tak dłu-
go, jak zinstytucjonalizowane kolekcje. Do niedawna 
jednak nie był on uświadomiony, a przynajmniej odpo-
wiednio nagłośniony, zarówno wśród twórców, jak i od-
biorców oferty muzealnej. Kontrowersje związane z prze-
chowywaniem szczątków ludzkich w muzeach oraz ich 
eksponowaniem pojawiły się w latach 70. XX wieku, naj-
pierw w Stanach Zjednoczonych. Następnie, dekadę póź-
niej, przeniknęły do Wielkiej Brytanii. Wszystko zaczęło 
się od roszczeń Indian amerykańskich domagających się 
zwrotu szczątków swoich przodków przechowywanych 
w muzeach, w celu ich powtórnego pochówku zgodnie 
z właściwymi dla danego plemienia wierzeniami i rytu-
ałami. Podobne roszczenia miały miejsce też w Kanadzie, 
Nowej Zelandii i Australii11.

Na gruncie archeologicznym, poważna dyskusja na 
temat badań i przechowywania szczątków ludności tu-
bylczej ze skolonizowanych przez Europejczyków ziem, 
rozgorzała na pierwszym Światowym Kongresie Arche-
ologicznym w 1986 roku. Jego organizator, Peter Ucko był 
jednym z pierwszych propagatorów koncepcji ogranicze-
nia badań (wykopalisk) i zwrotu szczątków plemionom, 
do których należeli zmarli. On również zainteresował tą 
problematyką środowisko muzealnicze w USA, Australii 
i Wielkiej Brytanii12. Zbiegło się to, zapewne nieprzy-
padkowo, z rozwojem tzw. „nowej muzeologii” – teorii 

  7  Hagens 1998: 217, za: Wieczorkiewicz 2000: 211.
  8  Wprost; Internet: https://www.wprost.pl/kraj/154372/Jest-sledz-

two-ws-wystawy-ludzkich-zwlok.html ; por. TVP Info: https://
www.tvp.info/34475707/wystawa-z-ludzkimi-zwlokami-w-pozna-
niu-srodowiska-konserwatywne-protestuja?captcha_key=.

  9  Menschen Museum, Internet: http://www.memu.berlin/
10  McCorristine 2015: 5; por. także: BBC News, Internet: http://www.

bbc.com/news/magazine-27903742.
11  Jenkins 2011: 32–33; por. na ten temat artykuł Zbigniewa Kobyliń-

skiego 2018, w niniejszym tomie.
12  Jenkins 2011: 34–35. 

w muzealnictwie, która postulowała odwrócenie się od 
skupienia działalności muzeów wyłącznie na dbaniu o ko-
lekcje i przekierowaniu wysiłku na pielęgnowanie relacji 
między muzeum a społeczeństwem. Uwaga muzealników 
miała zostać zwrócona na rolę muzeów w konserwacji, 
epistemologiczny status prezentowanych zabytków oraz 
cel i naturę muzealnych badań naukowych13.

Wydaje się, że wraz z tym zwrotem w teorii muzeal-
nictwa, kwestia szczątków ludzkich niejako samoistnie 
rozszerzyła się z ludności tubylczej na wszystkie szcząt-
ki, których zasadność przechowywania i eksponowania 
w muzeach została poddana dyskusji. W efekcie, zapisy 
dotyczące traktowania szczątków ludzkich przez pracow-
ników muzeów znalazły się również w opracowanym i za-
twierdzonym w 1986 roku Kodeksie Etyki ICOM14.

Sytuacja prawna archeologicznych 
szczątków ludzkich w polsce

W Polsce szczątki ludzkie w muzeach to w istocie w więk-
szości znaleziska archeologiczne. „W większości”, po-
nieważ – jak wspomniano wyżej – w kraju funkcjonują 
również muzea anatomiczne, a na przykład ludzkie gło-
wy spreparowane przez Indian Jivaro, znajdują się też 
w kolekcji warszawskiego Państwowego Muzeum Etno-
graficznego15.

Jeśli chodzi o polskie ustawodawstwo dotyczące ludz-
kich szczątków pochodzących z wykopalisk, jest tylko 
jedna obowiązująca ustawa, która odnosi się do nich 
bezpośrednio. Jest nią Ustawa o cmentarzach i chowa-
niu zmarłych z 1959 roku, która do przedmiotowych 
szczątków odnosi się w następujący sposób: „Przepisy 
niniejszej ustawy dotyczące ekshumacji i przewożenia 
zwłok nie odnoszą się do archeologicznych prac wykopa-
liskowych, dotyczących grobów i cmentarzysk położonych 
poza terenem cmentarzy objętych niniejszą ustawą”16.

Ustawą, po której należałoby się spodziewać instruk-
cji dotyczących możliwości bądź też uprawnień muzeów 
w zakresie przechowywania, prowadzenia badań nad 
szczątkami i ich eksponowania, jest Ustawa o muzeach 
z 1996 roku. Niestety, nie ma w niej ani słowa na ten 
temat. Jedyne interesujące zapisy dotyczą, pośrednio 
omawianego tematu, ogólnego charakteru działalności 
muzeów i brzmią: „Muzeum jest jednostką organizacyj-
ną […], której celem jest gromadzenie i ochrona dóbr 
naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o cha-
rakterze materialnym i niematerialnym”17 oraz „Muzeum 

13  McCall i Gray 2013: 2–3.
14  Kodeks Etyki ICOM dla Muzeów, pkt. 2.5.
15  Interia; Internet: http://on.interia.pl/obyczaje/news-sciagali-skore-

z-czaszki-niczym-rekawiczke,nId,1039900; por. także: Polskie To-
warzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych: http://www.ptsl.
pl/zasoby/muzea.html.

16  Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmar-
łych, art. 19.

17  Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, art. 1.
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realizuje cele określone w art. 1, w szczególności przez: 
1) gromadzenie zabytków w statutowo określonym za-
kresie”18. Ten ostatni zapis jest wart uwagi, ponieważ 
przenosi poniekąd odpowiedzialność na muzeum za do-
bór eksponatów do kolekcji i decyzję, co może lub co nie 
powinno się w niej znajdować. 

Aleksander Brückner zdefiniował zabytek jako „to 
co z dawnego bytu zostało”19. Jest to definicja piękna, 
ale niestety niewystarczająca do rozwiązania problemu 
statusu prawnego szczątków ludzkich znajdujących się 
w placówkach muzealnych. W znacznie bardziej złożony 
i szczegółowy sposób definiuje zabytek Ustawa o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 roku: „za-
bytek – nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub 
zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego 
działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki 
bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie spo-
łecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, 
artystyczną lub naukową”20. Mimo, a może właśnie ze 
względu na swoją złożoność i szczegółowość, definicja ta 
zawiera wiele niedomówień i pozostawia spore pole do 
interpretacji. Najbardziej problematyczne, na poziomie 
ogólnym, wydaje się być tutaj wprowadzenie do definicji 
pojęcia tak subiektywnego i płynnego, jak „interes spo-
łeczny” jako jednego z wyznaczników „zabytkowości” 
przedmiotu. Jeśli chodzi o szczątki ludzkie bardziej wąt-
pliwe wydaje się jednak uznanie ich za dzieło człowieka 
lub związane z jego działalnością.

Aktualnie obowiązująca, przytoczona powyżej Ustawa 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w odróżnie-
niu od poprzednich regulacji21, wprowadza również od-
dzielną kategorię zabytku archeologicznego, którym jest 
„zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziem-
ną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności 
człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdu-
jących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek 
ruchomy, będący tym wytworem”22, a „w szczególności: 
[...] b) cmentarzyska, c) kurhany, d) relikty działalności 
gospodarczej, religijnej i artystycznej”23.

Jak słusznie zauważył Maciej Trzciński, trudno jest na 
podstawie tych definicji wskazać wyraźną różnicę pomię-
dzy zabytkami zwykłymi a archeologicznymi24. O dziwo, 
trudniej też jest wpisać szczątki ludzkie w definicję zabyt-
ku archeologicznego, niż „zwykłego”, chyba że uznamy je 
za relikty działalności religijnej.

18  Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, art. 2.
19  Kobyliński 2011: 22.
20  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, art. 3 ust. 1.
21  Dekret Rady Regencyjnej z dnia 31 października 1918 r. o opiece 

nad zabytkami sztuki i kultury, Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy-
pospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o opiece nad zabytkami, Ustawa 
z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury.

22  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, art. 3 ust. 4.

23  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, art. 6 ust. 3.

24  Trzciński 2007: 112–113.

Z uwagi na przynależność Polski do Unii Europejskiej, 
trzecim obowiązującym nas dokumentem jest Europej-
ska Konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego 
z 1992 roku, która dziedzictwo to definiuje jako „wszelkie 
pozostałości, obiekty i jakiekolwiek inne ślady ludzkości 
z minionych epok, których zachowanie i analiza pomogą 
prześledzić historię ludzkości i jej stosunek do środowiska 
naturalnego oraz dla których wykopaliska i odkrycia oraz 
inne metody badań nad dziejami ludzkości i jej środowi-
skiem są podstawowym źródłem informacji”25. Wracając 
jednak do naszego rodzimego prawodawstwa, można 
spróbować odpowiedzieć na pytanie: czy archeologiczne 
szczątki ludzkie są zabytkami? Pozytywną na nie odpo-
wiedź można uzasadnić, opisując je jako część pochówku 
będącego w myśl ustawy „dziełem człowieka i stanowią-
cego świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których 
zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na 
posiadaną wartość historyczną i naukową”26.

Jest to oczywiście interpretacja dyskusyjna. Można 
na przykład zadać sobie pytania: co ze szczątkami zna-
lezionymi poza kontekstem grobowym albo czy szczątki 
osoby zamordowanej przez innego człowieka stają się 
jego dziełem i, w odróżnieniu od szczątków osoby zmar-
łej z przyczyn naturalnych, tylko one w świetle ustawy 
są zabytkami? Biorąc jednak pod uwagę znaczną liczbę 
szczątków ludzkich znajdowanych podczas prac arche-
ologicznych oraz brak jakichkolwiek zapisów umożliwia-
jących jednoznacznie wyłączenie ich z ustawowej definicji 
zabytku i regulujących w inny sposób ich status prawny, 
uznać należy, że szczątki ludzkie są zabytkami. Jako zabyt-
ki natomiast, jak najbardziej mają prawo znajdować się 
w kolekcjach muzealnych.

Dodatkowo, procedura uzyskiwania pozwolenia na 
prowadzenie prac wykopaliskowych wymaga przedłoże-
nia Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków doku-
mentu potwierdzającego gotowość muzeum do przyjęcia 
zabytków pozyskanych podczas danych badań. Nie zakła-
da ona możliwości ich powtórnego zakopania. Tu rów-
nież szczątki ludzkie nie są wyszczególnione jako wyjątek, 
mimo że odkrycie ich podczas badań archeologicznych 
jest nierzadko bardziej niż prawdopodobne27.

Podsumowując: uznając szczątki ludzkie za zabyt-
ki i opierając się na decyzji WKZ o przekazaniu zabytków 

25  Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego 
(poprawiona), art. 1 ust. 2.

26  Ustawa o ochronie zabytków i opiece z zabytkami z dnia 23 lipca 
2003 r., art. 3 ust. 1.

27  Podczas dyskusji w ramach panelu poświęconego szczątkom 
ludzkim w archeologii wielokrotnie wspominane było wydawanie 
przez WKZ zgody na wykopaliska obarczonej nakazem organiza-
cji, po przeprowadzeniu badań antropologicznych, powtórnego 
pochówku odkrytych szczątków ludzkich. Jeden z uczestników 
dyskusji zauważył jednak słusznie, że „WKZ nie jest osobą omni-
potentną” i jego zadania ograniczone są do podejmowania decyzji 
dotyczących zabytków. Powtórne zakopanie/pochowanie znalezisk 
archeologicznych, zgodnie z prawem, możliwe jest jedynie w sytu-
acji, gdy WKZ nie uzna ich za zabytki. Wtedy jednak decyzja o ich 
dalszym losie leży już poza kompetencjami WKZ. 
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z wykopalisk i nadzorów do muzeum, nie ma żadnych prze-
ciwwskazań, żeby szczątki ludzkie po badaniach trafiały do 
muzealnych magazynów28. Intuicja jednak podpowiada 
nam często coś innego i osobiście wśród swoich kolegów 
i koleżanek po fachu często spotykam się z opinią, że nie 
należy lub wręcz nie wolno nam wpisać szczątków ludzkich 
do inwentarza zabytków. Wynika to nie tyle z nieznajomości 
przepisów, co z ich faktycznego, wykazanego powyżej braku.

Najczęściej proponowaną alternatywą do przecho-
wywania archeologicznych szczątków ludzkich w muze-
ach jest ich powtórny pochówek. W tym miejscu warto 
przytoczyć cytat z wypowiedzi Wojciecha Fałkowskiego 
(ówczesnego podsekretarza stanu w Ministerstwie Obro-
ny Narodowej) z konferencji prasowej poświęconej po-
chówkom odkrytym podczas prac archeologicznych na 
terenie budowy bramy wjazdowej do przyszłej siedziby 
Muzeum Wojska Polskiego na Cytadeli Warszawskiej (ryc. 
1): „mamy też prawny i moralny obowiązek godnego 
podjęcia, przeniesienia i pochowania szczątków na jed-
nym z warszawskich cmentarzy”29. Kwestia obowiązku 
moralnego jest zdecydowanie ważna, ale pozostaje poza 
zakresem tematycznym niniejszego artykułu, jak również 
kompetencji jego autorki. Jeśli chodzi natomiast o kwe-
stie legislacyjne, to wydaje się, że nie tylko nie mamy 
obowiązku, ale również prawa pochować wydobytych 
szkieletów. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowa-
dzenie wykopalisk przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, w tym konkretnym przypadku złożony przez 
Muzeum Wojska Polskiego, wymaga wszak wskazania in-
stytucji, która przyjmie zabytki, a nie wskazanie miejsca, 
gdzie zostaną ponownie zakopane.

Znaleziska z Cytadeli są pod tym względem kłopotli-
we na kilku poziomach. Wykopaliska prowadzone były 
z ramienia Muzeum Wojska Polskiego i do tejże placówki 

28  Oddzielną kwestią jest jednak prezentowanie ich na wystawach.
29  Polska Zbrojna; Internet: http://www.polska-zbrojna.pl/home/ar-

ticleshow/20936?t=W-czasie-prac-na-Cytadeli-odkryto-ludzkie-
szczatki.

mają trafić pozyskane w ich trakcie zabytki. W nawiązaniu 
do powyższych rozważań, archeologiczne szczątki ludzkie 
są zabytkami, to tych ponad 300 szkieletów, po przebada-
niu powinno, zgodnie z deklaracją złożoną do WKZ, zasi-
lić kolekcję MWP. Placówka ta jednak nie dysponuje tak 
dużą wolną przestrzenią magazynową. Ponadto szczątki 
znalezione podczas wykopalisk nie wpisują się w żaden 
sposób w działalność statutową MWP30, a jak wspomnia-
ne było powyżej muzea realizują zadania przez „groma-
dzenie zabytków w statutowo określonym zakresie”31. Co 
więcej, muzeum nie zatrudnia formalnie32 osoby kompe-
tentnej do opieki nad tego rodzaju kolekcją. To nieocze-
kiwane znalezisko stanowi zatem istotny problem dla 
MWP, którego rozwiązanie nie jest do końca oczywiste.

Uwagi końcowe

Dyskusja pomiędzy zwolennikami powtórnego pochów-
ku szczątków ludzkich wydobytych podczas badań ar-
cheologicznych z pobudek religijnych, kulturalnych czy 
etycznych, a tymi którzy szczątki ludzkie uważają za bez-
cenny materiał badawczy trwa.  Bibliografia zachodnich 
publikacji (zwłaszcza powstałych w USA i Wielkiej Bryta-
nii) jest obszerna. Zdania są podzielone i bywają skrajne, 
łącznie z porównaniem chowania szczątków ludzkich do 
palenia książek33. Przepisy dotyczące wydobywania i ba-

30  Statut Muzeum Wojska Polskiego: §10. Do zakresu działania Mu-
zeum należy upowszechnianie wartości historycznych związanych 
z dziejami oręża polskiego, popularyzacja wiedzy o polskiej histo-
rii wojskowości oraz promowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej.

31  Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, art. 2.
32  W MWP na różnych stanowiskach zatrudnieni są archeolodzy, ale 

w strukturze organizacyjnej nie istnieje dział archeologiczny, ani 
antropologiczny.

33  National Geographic; Internet: https://news.nationalgeo-
graphic.com/2016/04/160407-archaeology-religion-repatria-
tion-bones-skeletons/.

Ryc. 1. Szczątki ludzkie odkryte podczas 
badań archeologicznych na terenie Cytadeli 
Warszawskiej (fot. M. Zielska; Muzeum Wojska 
Polskiego)
Fig. 1. Human remains discovered during 
archaeological excavation at the Warsaw Ci-
tadel (photo by M. Zielska; Muzeum Wojska 
Polskiego)
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dania szczątków ludzkich, jak również ich późniejszego 
przechowywania w muzeach obowiązujące w 60 krajach 
na świecie zostały zebrane i wydane w formie przewodni-
ka w 2011 roku34. Wynika z niego jasno, że Polska nie jest 
odosobniona w braku posiadania jednoznacznych regu-
lacji prawnych dotyczących archeologicznych szczątków 
ludzkich.

Pozytywnym przykładem jest Wielka Brytania, gdzie 
na początku bieżącego stulecia rząd powołał grupę ro-
boczą, której zadaniem było przeanalizowanie kolekcji 
szczątków ludzkich w muzeach brytyjskich i zapropo-
nowanie niezbędnych zmian w legislacji. Początkowo 
chodziło głównie o wskazówki dotyczące postępowania 
ze szczątkami ludności tubylczej w sytuacji jej roszczeń 
o ich zwrot, ale w efekcie stworzone zostały wytyczne 
dla wszystkich muzeów i odnoszące się do szczątków 
ludzkich w ogóle35. Są one opublikowane w formie wska-
zówek, niż konkretnych instrukcji. Jednakże istnieją i na 
tym właśnie polega przewaga Wielkiej Brytanii nad więk-
szością pozostałych państw. Ponadto, muzea brytyjskie, 
mające w kolekcji szczątki ludzkie, zazwyczaj opracowały 
również własny, wewnętrzny kodeks postępowania.

W Polsce brakuje oficjalnej i jednoznacznej interpre-
tacji obowiązujących ustaw. Idealne byłoby podążenie 
śladem Wielkiej Brytanii i powołanie zespołu, w którego 
skład weszliby specjaliści z dziedziny muzealnictwa, ar-
cheologii, antropologii fizycznej, prawa oraz etyki, który 
na podstawie analizy potrzeb naukowych oraz badań opi-

34  Marquez-Grant i Fibiger 2011.
35  Department for Culture, Media and Sport 2005.

nii publicznej, zaproponowałby odpowiednie rozwiązania 
legislacyjne. Na tę chwilę wiemy, że ustawa o cmenta-
rzach i chowaniu zmarłych nie obejmuje szczątków ar-
cheologicznych, ale podobnie jak trudno wskazać różnicę 
między zabytkiem zwykłym a zabytkiem archeologicz-
nym, tak samo nie wiemy, gdzie kończy się archeologia, 
a zaczyna ekshumacja. Podczas wykopalisk znajduje się 
wszak też pochówki z okresu I i II Wojny Światowej. Pyta-
nie, gdzie owa granica powinna przebiegać zadają sobie, 
a przynajmniej powinni sobie zadawać, zarówno arche-
olodzy, jak i pracownicy sektora muzealnego. Idealnym 
przykładem ilustrującym pewnego rodzaju zagubienie 
muzealników w tym temacie jest umieszczenie pochów-
ku z II wieku n.e. w gablocie o osobliwym, jednoznacznie 
kojarzącym się z trumną, kształcie na ekspozycji Muzeum 
Archeologicznego w Gdańsku (ryc. 2).

Ustalenie zasad jest na pewno ważne, jednak należy 
uważać, by „nadmierna kodyfikacja i jurydyzacja moral-
ności” nie zepchnęła „na margines indywidualnej refleksji 
etycznej”36. Anna Kubiak odniosła tę uwagę do ustawo-
dawstwa dotyczącego eutanazji, ale spostrzeżenie to 
odnosi się również do innych kwestii związanych bezpo-
średnio ze śmiercią człowieka. Z tego właśnie powodu, 
podejmując działania mające na celu uregulowanie praw-
ne kwestii badań oraz przechowywania i eksponowania 
szczątków ludzkich w muzeach, nie można zapomnieć 
o tym, aby efekt końcowy prac obok praw i regulacji, po-
zostawiał też miejsce na tę właśnie refleksję.

36  Kubiak 2014: 138.

Ryc. 2. Fragment wystawy Schorzenia 
ludności prehistorycznej na ziemiach polskich 
w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 
Kształt gabloty zawierającej pochówek wyraź-
nie inspirowany jest kształtem trumny  
(fot. I. Łosowski i T. Ławrynowicz)
Fig. 2. Part of the Illness and disease in Pre-
historic Poland exhibition at the Archaeological 
Museum in Gdańsk. The shape of the showca-
se containing the burial is clearly inspired by 
the shape of a coffin (photo by I. Łosowski  
and T. Ławrynowicz)
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ZnaleZiska archeologicZne: problemy konserwacji, inwentaryzacji i przechowywania

Emilia Jastrzębska

Corpses or monuments – legislation versus intuition in handling archaeological human  
remains (from a museum perspective)

Summary

Human remains from archaeological excavations are unlikely to 
surprise anyone when seen on display at a museum exhibition. 
Their use as museum exhibits, however, is not as obvious as 
it might seem. The article aims to outline the specifics of the 
problem of human remains in Polish museums. To begin with, 
just the diversity of human remains that can be encountered at 
museum exhibitions deserves some discussion, as they are not 
limited to those excavated from ancient burial sites, but also 
include medical specimens prepared in various periods of his-
tory, ethnographic relics made of human remains, or gruesome 
remains of victims of genocide.

There is no doubt that regardless of their context, human 
remains are exhibits of a very unique and dual nature, exhibits 
that arouse not only curiosity, but also other emotions, not al-
ways rationally justified. This article focuses on archaeological 
finds as representing the majority of human remains in Polish 
museums and generating confusion as to the propriety of their 

presence within the walls of cultural institutions. Legislation 
on this issue is quite ambiguous. The question is whether or 
not we can recognise archaeological human remains as monu-
ments in the light of the Polish law, where only one Act (on 
cemeteries and the burial of the dead) refers directly to archae-
ological human remains, but does not specify how to handle 
them. As a result of the lack of clear rules, not to mention their 
unequivocal interpretation, museums often face the dilemma 
of not only moral but also legal nature when they are about 
to accept human remains into their collections. Based on the 
analysis of relevant acts of law, the article shows that there 
is no reason not to recognise human remains as monuments. 
However, the fact that the issue is still open for debate clearly 
points towards the need to refine the law or otherwise regulate 
the legal status of archaeological human remains.

Translated by Emilia Jastrzębska
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