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Problemy przechowywania znalezisk archeologicznych 
z perspektywy Muzeum Warszawy
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Zanim na problemy przechowywania znalezisk archeolo-
gicznych spojrzałem z perspektywy pracownika Muzeum 
Warszawy, przez kilka lat uczestniczyłem w badaniach ar-
cheologicznych Gdańska, prowadzonych przez Pracownię 
Archeologicznych Badań Terenowych Instytutu Archeolo-
gii Uniwersytetu Warszawskiego. Pozyskane zabytki zna-
lazły się w pomieszczeniach magazynowych Pracowni. 
Minęło kolejnych kilka lat, zmieniłem pracę, a baraki, 
w których mieściły się magazyny Instytutu Archeologii 
Uniwersytetu Warszawskiego, przestały istnieć. Zabytki 
i dokumentację z gdańskich badań przewieziono do ma-
gazynów wynajętych gdzieś w Polsce. Ich sytuacja nie jest 
jednak najgorsza, ponieważ były to duże wykopaliska, 
a uzyskane materiały są bardzo interesujące. Muzeum 
Archeologiczne w Gdańsku chętnie je przejmie, jest więc 
szansa, że ktoś je kiedyś w pełni opracuje i opublikuje.

Pod koniec gdańskiego etapu mojego życia zawodo-
wego, wziąłem też udział w przygotowaniu Atlasu hi-
storycznego Gdańska. Zbierając materiały o badanych 
w mieście stanowiskach, przekonałem się, że zabytki 
z części badań prowadzonych na mniejszą skalę (głów-
nie przez firmy prywatne bądź wykonawców indywidu-
alnych), trafiały do magazynów rozmaitych instytucji, 
rozrzuconych po Pomorzu. W tym przypadku szanse, 
że kiedykolwiek przysłużą się one poszerzeniu wiedzy 
o przeszłości Gdańska, wydają się znikome.

Kiedy więc podjąłem pracę w Muzeum Warszawy 
i stanąłem przed problemem, czy i jakie zabytki z badań 
prowadzonych przez inne instytucje należy przyjmować 
do zbiorów Działu Archeologicznego, obrałem zasadę – 
zaakceptowaną przez Dyrekcję muzeum – że przyjmowa-
ne są zabytki związane z historią miasta. Na tej podsta-
wie gromadzimy materiały zabytkowe – średniowieczne 
i nowożytne – pochodzące z badań archeologicznych 
prowadzonych na stanowiskach leżących w dzisiejszych 
granicach administracyjnych Warszawy. Oczywiście, spo-
tykałem się z pytaniami, czy na pewno interesują nas 
znaleziska z Ursusa bądź Wawra i dlaczegóżby nie przy-
jąć „historycznych” granic naszych zainteresowań, tych 
z roku 1916, a może i z 1938? Każde ograniczenie byłoby 
dla Muzeum korzystne, bo znane wszystkim problemy 
z powierzchnią magazynową nie są obce także Muzeum 
Warszawy. Powstał co prawda projekt wzniesienia do 

roku 2022 profesjonalnych magazynów muzealnych, 
z uwzględnieniem także potrzeb archeologii. Na razie 
jednak Dział Archeologiczny mieści się w pomieszcze-
niach wynajętych, budowanych z myślą o zupełnie innym 
przeznaczeniu. Duża część materiałów masowych i nowe 
nabytki przechowywane są w wynajętym magazynie 
w Pruszkowie, który archeologia dzieli z innymi działa-
mi. Na szczęście, większość archeologicznych materiałów 
masowych nie wymaga warunków szczególnie wyrafino-
wanych, a materiały cenniejsze (ekspozycyjne), nawet 
w naszych improwizowanych pomieszczeniach przecho-
wywane są w warunkach zgodnych z obowiązującymi 
normami. Praktyka muzealna, jaką odbyłem w ostatnich 
latach, skłania mnie do opinii, że w placówkach takich, 
jak Muzeum Warszawy, w kwestii przechowywania za-
bytków archeologicznych to nie powierzchnia magazyno-
wa jest największym problemem. Kłopotliwa bywa sama 
specyfika archeologii.

Muzeum Warszawy prowadzi określoną politykę gro-
madzenia zbiorów. Zgodnie z nią zabytki są kupowane, 
bądź przyjmowane od darczyńców. W przypadku zgody 
na przyjęcie zabytków z badań archeologicznych, trudno 
jest przewidzieć, jaki zestaw przedmiotów pozyskamy 
w efekcie wykopalisk. Zabytki archeologiczne mają też 
odmienny status prawny niż pozostałe zabytki. W inny 
sposób są pozyskiwane. Bardziej skomplikowany jest pro-
ces, w wyniku którego mogą stać się własnością muzeum. 
Zbiory archeologiczne składają się nie tylko z przedmio-
tów wybranych – ekspozycyjnych; to przede wszystkim 
nieefektowny materiał masowy – kategoria, która dla 
wielu muzealników zdaje się być jednoznaczna ze zbio-
rem destruktów. Dla archeologa zabytek jest – a przy-
najmniej powinien być – źródłem historycznym, ważnym 
nie tylko jako przedmiot sam w sobie, ale także poprzez 
kontekst, w jakim został znaleziony. Kontekst, o którym 
informacje zawiera dokumentacja: opisowa, pomiaro-
wa, rysunkowa i fotograficzna. Dokumentacja z badań 
jest taką samą częścią zespołu, jak pozyskane w czasie 
badań przedmioty, i też musi być inwentaryzowana oraz 
przechowywana w odpowiednich warunkach. Fotogra-
fie i rysunki wykonane w początkach lat pięćdziesiątych 
ubiegłego wieku, same w sobie stają się dokumentem 
epoki – zabytkiem. W ramach Muzeum Warszawy wy-
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dzielone jednostki organizacyjne zajmują się nabywa-
niem, przechowywaniem, konserwacją, inwentaryzacją 
i opracowaniem naukowym różnych kategorii przedmio-
tów. Kto inny zajmuje się porcelaną, kto inny srebrem, 
grafiką, fotografiami. My – archeolodzy – musimy znać 
się po trosze na wszystkim. 

Nie tak dawno zainteresowania archeologów kończyły 
się na roku 1250. W miarę, jak zaczęły one obejmować 
czasy coraz nam bliższe, lawinowo rosła liczba kategorii 
pozyskiwanych zabytków i ich liczebność, a od momentu, 
gdy archeologia wkroczyła w czasy współczesne, proble-
mem stało się samo określenie tego, co jest, a co nie jest 
zabytkiem (ryc. 1). Oceniając, czy dany przedmiot jest, 
ze względów społecznych, wart przechowywania, musi-
my zacząć brać pod uwagę także koszty jego konserwacji 
i magazynowania.

Jako Muzeum, staramy się te koszty zmniejszać, 
zgadzając się przyjmować do naszych zbiorów zabytki 
oczyszczone, trwale oznakowane i odpowiednio spako-
wane. Zabytki metalowe i wykonane z surowców orga-
nicznych muszą być zakonserwowane, szczątki ludzkie 
powinny zostać poddane analizie antropologicznej. Za-
bytki ruchome przyjmujemy razem z pełną dokumentacją 
badań, zastrzegając sobie prawo do ich wykorzystywa-
nia w dowolny sposób i bez ograniczeń w celach wysta-
wienniczych oraz w publikacjach naukowych, honorując 
prawa intelektualne autorów badań, wykonawców doku-
mentacji terenowej i autorów sprawozdań.

Problemem podstawowym nie jest bowiem format 
pudeł, w jakich przechowujemy fragmenty ceramiki z ba-
dań archeologicznych, ale czy zapakowane w nie zabytki 
zostaną kiedykolwiek opracowane i opublikowane. Czy 

jest sens wydobywać je z ziemi po to tylko, by leżały na 
magazynowych półkach?

Patrząc na problem przechowywania zabytków arche-
ologicznych, nie tyle z perspektywy Muzeum, co z mo-
jej całkowicie prywatnej, sądzę, że powinniśmy w te-
renie opisywać wszystko, co wydobywamy z ziemi, ale 
nie wszystko zabierać do magazynu1. Materiały z badań 
muszą być opracowane i opublikowane, a opracowane 
materiały powinny być poddane kolejnej selekcji, aby 
w magazynach pozostawić tylko przedmioty, które po-
siadają walory ekspozycyjne2, oraz próbki do ewentual-
nych przyszłych badań specjalistycznych3. Nie zgadzam 
się z twierdzeniem, że należy przechowywać wszystko, 
bo mogą się pojawić nowe metody, które pozwolą ze 
starych materiałów uzyskać zupełnie nowe informacje. 
Mam natomiast świadomość, że podjęcie decyzji o tak 
pojmowanej „deakcesji” części zbiorów wymagałoby 
sporej odwagi. Dlatego obawiam się, że nieopracowane 
i nieopublikowane materiały, których metryczki dawno 
„zjadły myszy”, będziemy przechowywać do końca świata 
i jeden dzień dłużej, spotykając się od czasu do czasu na 
konferencjach poświęconych problemowi nieustannie ro-
snącej liczby zabytków archeologicznych i wciąż za małej 
powierzchni magazynowej do ich przechowywania.

1  Łoźny 2000: 99.
2  A więc mają wartość historyczną bądź artystyczną, por.: art. 3 poz. 

1, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 
lipca 2003 r. (Dz. U. 2017 r. poz. 2187).

3  Te ze względu na ich wartość naukową.

Ryc. 1. Wózek dziecięcy znaleziony w 
warstwach zasypiskowych kamienicy przy 
ul. Świętojerskiej 40 w czasie prowadzonych 
przez Muzeum Warszawy poszukiwań archi-
wum Bundu (fot. J. Kaczanowski)
Fig. 1. A baby-carriage found in the de-
struction layers of the Świętojerska Street 40 
apartment house during the Museum of War-
saw search for archives of the Bund Jewish 
party (photo by J. Kaczanowski)
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Łoźny, L.
2000.  Metodyka badań terenowych amerykańskiej archeolo-

gii kontraktowej, [w:] W. Brzeziński (red.) Metody ba-
dań wykopaliskowych, 81–121. Warszawa: SNAP.

Akty prawne
Ustawa  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 

lipca 2003 r. (Dz. U. 2017 r. poz. 2187).

Zbigniew Polak

Problems of storing archaeological finds  
from the perspective of the Museum of Warsaw

Summary

Museum of Warsaw presents history of the town and has the 
Archaeological Department in its structure. Archaeological 
finds are collected from various excavations – despite absence 
of proper storeroom – if they are connected with specific char-
acter of the museum. Archaeological artefacts have exceptional 
character in Polish law, because they are property of the State 
Treasury, therefore they should all be kept in magazines of 

public institutions. However, since nowadays archaeologists fre-
quently excavate almost contemporary sites, it is increasingly 
difficult to determine whether a given find is worth long-term 
preservation. The question is therefore which definition of an 
archaeological find should be accepted nowadays.

Translated by Zbigniew Kobyliński
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