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Kości ludzkie – rodzące problemy znalezisko  
archeologów z perspektywy antropologa
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Archeolodzy, badający ślady przeszłości człowieka, dość 
często natrafiają na kości. Zwykle nie zastanawiają się, 
że odkrywane przez nich szczątki należały do ludzi, któ-
rzy mieli i mają pełne prawo do spokojnego spoczynku. 
Po wielu stuleciach to archeolodzy stają się „strażnikami 
praw” zmarłych odkrywanych podczas badań wykopali-
skowych i to właśnie na nich spoczywa ogromna (etyczna) 
odpowiedzialność. Nauka ma oczywiście swoje prawa, o 
których również trzeba pamiętać. Analizując szczątki ludz-
kie staramy się przecież poznawać tajniki życia naszych 
przodków, wciąż pomnażając istotę naszego człowieczeń-
stwa. Decydując się jednak na zakłócenie spokoju zmar-
łym, nakładamy na siebie obowiązek należytego zbadania 
źródeł tak, aby cel uświęcił podjęte przez nas środki.

Jak zatem należy traktować kości ludzkie po przeprowa-
dzeniu analiz antropologicznych i genetycznych? Przecho-
wywać je w magazynach, czy też z powrotem pochować? 
Dotychczas nie wypracowano jednolitych standardów, 
jakkolwiek zwykle inaczej postępujemy ze szczątkami pra-
dziejowymi i nowożytnymi. Co podpowiada nam etyka za-
wodowa, a co imperatyw poznawczy? Czy po dokonaniu 
pomiarów antropometrycznych, opisie patologii, pobraniu 
próbek DNA, analizie stabilnych pierwiastków (takich jak 
stront i tlen), należałoby je ponownie zakopać? Z drugiej 
strony, czy nie należałoby ich zostawić dla przyszłych poko-
leń, pamiętając, że wraz z rozwojem metod badawczych, 
nowej interpretacji podlegają zarówno zabytki, jak i ludz-
kie kości? Choć pytania te w dużej mierze pozostaną bez 
odpowiedzi, postaram się pokrótce nakreślić problematy-
kę poruszanego zagadnienia. Niniejszy tekst ma charakter 
przyczynkowy, daleki od wypracowania wzorcowego ko-
deksu postępowania w interesującej nas kwestii.

Już w 1907 roku Erazm Majewski w swoich Dziesię-
ciorgu przykazaniach archeologiczno-przedhistorycznych 
pośrednio poświęcił etyce w antropologii punkt 4, pisząc: 
„miej w czci prochy i zabytki pradziadów w ziemi ojczy-
stej spoczywające. Nie dotykaj rydlem ani kurhanów, ani 
cmentarzysk; grobów [...] pókiś nie pewny, że to zrobisz 
dobrze, ku pożytkowi nauki. Czyniąc przeciwnie będziesz 
tylko szkody i krzywdy wyrządzał”. W punkcie 5 Erazm 
Majewski poucza natomiast: „miej dla nich1 takie posza-

1  Dotyczy to zabytków przeszłości.

nowanie, jak dla istoty żyjącej oraz aby świadek przeszło-
ści został należycie zbadany”2. 

Rozwijając myśli E. Majewskiego należy stwierdzić, że 
archeolodzy nazbyt często „zagłębiali swoje rydle” w kur-
hanach i cmentarzyskach, prawie zawsze pewni, że robią 
to dobrze. Czy rzeczywiście tak było i czy nadal tak jest? 
Należy mieć wątpliwości, zważywszy na wciąż pokaźną 
liczbę nieopracowanych materiałów archeologicznych i 
antropologicznych, zalegających w lokalnych magazynach 
muzealnych i kolekcjach uczelnianych. 

Pamiętajmy, że rozkopując taki czy inny grób, mamy 
do czynienia ze szczątkami konkretnej osoby, a nie zaś 
tylko z mało efektowym „dodatkiem” do znalezionych 
przedmiotów. Tym bardziej, że w świetle dzisiejszych ana-
liz genetycznych i antropologicznych kości ludzkie potra-
fią często dostarczyć więcej informacji na temat dawnych 
społeczności, niż towarzyszące im zabytki. Prawdziwą 
„rewolucję” w badaniach szczątków ludzkich przyniosły 
w ostatnich latach analizy DNA, które powoli stają się 
standardem w badaniach szczątków ludzkich, a nie tylko 
jedną z nowoczesnych metod badawczych. Dane popu-
lacyjne, które pozyskiwano niegdyś wyłącznie w formie 
pomiarów kości czy (nad)interpretacji rasowych, obecnie 
należy uznać za przestarzałe i nie do końca wiarygodne. 
Wydaje się zatem, że współczesna antropologia fizyczna 
nie może już istnieć bez połączenia z wynikami analiz ge-
netycznych. 

Jednocześnie należy pamiętać, że próbki do analiz ge-
netycznych powinny być pozyskiwane bezpośrednio po 
przeprowadzonych badaniach wykopaliskowych. Dłuższe 
przetrzymywanie szczątków w magazynach powoduje 
bowiem ich wysychanie (utratę kolagenu), co sprawia, 
że stają się one bezużyteczne do dalszych badań.

Mało wspomina się o tym, że podczas pobierania pró-
bek do badań DNA szkielety każdorazowo są uszkadzane. 
Dlatego też po przeprowadzonych analizach ze względów 
etycznych oraz przeciwdziałając intencjonalnej dekompo-
zycji szczątków, poszczególne kości i zęby powinny być 
odpowiednio uzupełniane, tak jak to od lat jest czynione 
w Państwowym Muzeum Archeologicznym3. W przypad-

2  Majewski 1907: 105–106.
3  Stanaszek et al. 2015: 153–176.
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ku ekstrakcji zębów, wykorzystanych do analiz labora-
toryjnych w całości, w szczękach i żuchwach szkieletów 
umieszcza się ich wierne kopie. Ubytki kostne powstałe 
po wycięciu części szkieletu do próbek (np. fragmentów 
trzonów kości długich) również są uzupełniane identycz-
nie wyglądającymi masami żywicznymi.

Pośród badaczy od lat trwają spory, czy kości ludzkie 
należy traktować jako zabytki i w ten sposób do nich 
podchodzić, szczególnie w przypadkach, gdy żyjące spo-
łeczeństwa mają z nimi emocjonalny związek lub sytuacja 
jest ściśle uregulowana prawnie4. Niewątpliwie ze wzglę-
dów etycznych, kości nie mogą być wyceniane, a więc 
traktowane, jak inne zabytki. Wartościowanie szkieletów 
jest absolutnie nie na miejscu, chyba że oceniamy je wraz 
z całym grobowym inwentarzem.

Większość wydobywanych szkieletów, datowanych 
od okresu późnego średniowiecza po czasy nowożytne, 
trafia po przebadaniu do miejsca ich odkrycia. Czasem 
są spopielane, innym znów razem trafiają do zbiorczych 
ossuariów lub też dobrze oznakowanych w terenie po-
chówków wtórnych, np. grobowców na cmentarzach. W 
przypadku kości zmarłych żyjących w okresie średnio-
wiecza lub wcześniejszym, szkielety zwykle trafiają w 
kartonach na półki magazynów archeologicznych, gdzie 
latami pozostają nietknięte i nieopracowane. Dlaczego 
szkielety sprzed setek czy tysięcy lat lądują w pudełkach, 
a te młodsze chowane są powtórnie, z należną im czcią? 
Prawdopodobnie dlatego, że ludzie nie odczuwają już 
łączności ze swoimi pobratymcami z pradziejów. Dzieli 
ich zbyt duży dystans czasowy, sprawiający, że są to dla 
nich już nie tyle krewniacy, co bliżej nieokreślone, ano-
nimowe „kultury archeologiczne”. Ponadto bliżsi są nam 

4  Larsen i Walker 2004: 111–119; Turner 2012: 222–232.

„przodkowie w wierze”, w naszym przypadku chrześci-
jańskiej.

Na koniec można pokusić się o sformułowanie najważ-
niejszych zaleceń etycznych, odnoszących się do badań 
nad szczątkami ludzkimi:
• Nie należy dopuścić do tego, aby nieopracowane (i co 

za tym idzie również nieopublikowane) szczątki ludz-
kie zalegały w magazynach. Taki stan rzeczy jest bo-
wiem sprzeczny z naszymi założeniami o nadrzędnym 
charakterze eksploracji grobów.

• W niektórych przypadkach (głównie o nowożytnej 
chronologii) po dokonaniu analizy antropologicznej 
szkieletów, pobraniu próbek DNA, badaniach stabil-
nych pierwiastków (strontu i tlenu) należy rozważyć 
ponowne pochowanie szczątków. Jednocześnie doko-
nując powtórnego pochówku kości z wykopalisk nale-
ży być bardzo ostrożnym, aby nieumyślnie „nie uszczę-
śliwić” zmarłych, np. umieszczając prawosławnych w 
grobie katolickim, czy też koczowników w pochówku 
chrześcijańskim.

• W przypadku materiałów kostnych o dużej wadze na-
ukowej (głównie pradziejowych) należy zadbać o go-
dziwe przechowywanie szkieletów, to jest odpowied-
nią temperaturę, opakowania, miejsce składowania, 
itp.

• Należy pamiętać o pobieraniu próbek do badań DNA 
bezpośrednio po przeprowadzonych wykopaliskach, 
aby nie dopuścić do utraty kolagenu – i co za tym idzie 
– bezpowrotnej utraty informacji.

• Ze względów etycznych oraz przeciwdziałając inten-
cjonalnej dekompozycji szczątków, należy pamiętać 
o uzupełnieniu ubytków (zębów, kości) powstałych 
w wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych 
(DNA, stabilne pierwiastki).
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ZnaleZiSKa archeologicZne: problemy konserwacji, inwentaryzacji i przechowywania

Łukasz Maurycy Stanaszek

Human bones – problematic archaeological find  
from the perspective of an anthropologist

Summary

Archaeologists often encounter human bones during excava-
tions. However, universal standards of proceedings with human 
remains has not been worked out so far. Deciding to disturb 
the peace of the dead we undoubtedly impose the obligation 
to properly investigate the sources so that the goal has justify 
the means.

One should not allow raw and unpublished human remains 
to be stored in warehouses. In some cases (mainly modern 
bone material) after anthropological analysis, taking DNA sam-
ples, examination of stable elements (strontium, oxygen) re-

burial of the remains should be considered. In the case of bone 
materials with a high scientific significance (mainly prehistoric) 
it is necessary to ensure the skeletal storage, the right tempera-
ture, packaging, storage place. It should also be remembered 
that DNA samples should be taken immediately after the ex-
cavations (loss of collagen). For ethical reasons, it should be 
remembered to supplement cavities (teeth, bones) resulting 
from laboratory analyses (DNA, stable elements).

Translated by Łukasz Maurycy Stanaszek 





Noty o autorach

ArchAeologicA
Hereditas 14
213

Natalia Bartczak – mgr, archeolog, asystent muzealny 
Ośrodka Studyjno-Magazynowego Zabytków Archeolo-
gicznych, oddział Muzeum Archeologiczno-Historycznego 
w Głogowie, opiekun społeczny cmentarza żydowskiego 
w Wińsku

Katarzyna Bernaciak – mgr, konserwator zabytków ar-
cheologicznych, Ośrodek Studyjno-Magazynowy Zabyt-
ków Archeologicznych, oddział Muzeum Archeologiczno-
-Historycznego w Głogowie

Wojciech Borkowski – dr, archeolog i muzealnik, zastęp-
ca Dyrektora Państwowego Muzeum Archeologicznego 
w Warszawie

Michał Bugaj – mgr, archeolog, Narodowy Instytut Dzie-
dzictwa w Warszawie

Eryk Bunsch – mgr, konserwator zabytków, Heritage Ima-
ging Sp. z o.o.

Andrzej Jankowski – mgr, archeolog, Pracownia Arche-
ologiczna ArcheoVision

Agnieszka Jaskanis – mgr, archeolog, Główny Inwentary-
zator Zbiorów w Państwowym Muzeum Archeologicznym 
w Warszawie

Emilia Jastrzębska – mgr, archeolog i muzealnik, pracow-
nik Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Alina Jaszewska – mgr, archeolog, Pracownia Archeolo-
giczno-Konserwatorska, Zielona Góra, Prezes Zarządu 
Fundacji Archeologicznej, Wiceprezes Stowarzyszenia 
Naukowego Archeologów Polskich

Weronika Kobylińska-Bunsch – mgr, historyk sztuki, dok-
torantka w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu War-
szawskiego

Zbigniew Kobyliński – prof. dr hab., archeolog i zabytko-
znawca, teoretyk zarządzania dziedzictwem kulturowym, 

profesor zw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie, Dyrektor Instytutu Archeologii

Leszek Lenarczyk – mgr, archeolog i muzealnik, Dyrektor 
Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie

Artur Mazurek – mgr, archeolog, konserwator zabytków 
archeologicznych, pracownik Muzeum Archeologiczno-
-Historycznego w Głogowie

Agnieszka Olech – mgr, archeolog, Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

Wawrzyniec Orliński – mgr, archeolog, muzealnik, dok-
torant w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszaw-
skiego, kierownik Działu Archeologicznego Muzeum Hi-
storycznego w Legionowie

Zbigniew Polak – mgr, archeolog, muzealnik, kierownik 
Działu Archeologicznego w Muzeum Warszawy

Regina Smolnik – dr, archeolog, Archeolog Krajowy Sak-
sonii, Drezno

Łukasz Maurycy Stanaszek – dr, antropolog i archeolog, 
kierownik Pracowni Antropologicznej w Państwowym 
Muzeum Archeologicznym w Warszawie

Jacek Wysocki – dr, archeolog i zabytkoznawca, adiunkt 
w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie

Katarzyna Zdeb – mgr, archeolog, doktorantka w Insty-
tucie Archeologii, Wydział Nauk Historycznych i Spo-
łecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie

Magdalena Żurek – dr, archeolog i historyk sztuki, ad-
iunkt w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie




