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Wstęp

Obok klasycznych badań prowadzonych w krajach śródziemnomorskich czy
Egipcie, z którym najczęściej kojarzy nam się archeologia, współcześni archeolodzy
coraz częściej wkraczają w nowe obszary badawcze. Przyczyną tego stanu rzeczy są
z jednej strony nowe możliwości i nowe wyzwania naukowe, z drugiej strony nie
mniej ważne społeczne oczekiwania, jakie stawia się dziś przed archeologią. Arche-
ologia towarzyszy wielkim inwestycjom budowlanym, tak podczas budowy sieci
dróg i autostrad, jak i w trakcie inwestycji realizowanych na obszarach staromiej-
skich. Nowe kategorie zabytków, jakie zaczęły pojawiać się w związku z prowadze-
niem tzw. ratowniczych badań archeologicznych, wprowadziły archeologię nie tyl-
ko w okres nowożytny, lecz wręcz w już nam współczesny. Dawne granice chrono-
logiczne zaczęły się zacierać. Okres średniowiecza, który jeszcze w latach 80.
XX w. wyznaczał w Polsce kres badawczych zainteresowań archeologii, wyraźnie
się przesunął.

Trudno dziś jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, gdzie kończy się arche-
ologia. Czy jej ramy może wyznaczać chronologia, czy też jej istota będzie się opierać
wyłącznie na metodyce właściwej badaniom archeologicznym?

Nie ulega wątpliwości, że pozyskiwany w toku badań „nowy” materiał, któ-
rym dotąd nie zajmowali się archeolodzy, wiąże się z koniecznością powstawania
nowych specjalizacji.

Archeolodzy wkraczają coraz częściej na dawne pola bitewne, są obecni na
miejscu katastrof lotniczych, uczestniczą w badaniach dotyczących popełnionych
zbrodni ludobójstwa oraz zbrodni wojennych.

Niniejsze opracowanie jest pewną formą wyjścia naprzeciw nowym zaintere-
sowaniom, nowym wyzwaniom oraz możliwościom praktycznego zastosowania
archeologii w bardzo specyficznym jej powiązaniu z naukami sądowymi.

Archeologia sądowa jest w Polsce wciąż nową dyscypliną, której możliwości
badawcze bywają dość powszechnie mylone bądź są wręcz enigmatyczne. O ile sama
nazwa, będąca w istocie bezpośrednim tłumaczeniem angielskiego forensic archaeo-
logy, nie upowszechniła się jeszcze dość dobrze w Polsce, o tyle okazuje się, że
w praktyce badania takie były i nadal są prowadzone w kraju.

Badań tego rodzaju nie nazywano dotąd archeologią sądową, lecz raczej wy-
korzystaniem metod kryminalistycznych w archeologii bądź, odwrotnie, wykorzys-
taniem metod archeologicznych w kryminalistyce. Rzecz zatem bardziej dotyczy
braku popularyzacji samej nazwy. Inną sprawą jest to, że dotychczasowe, nieliczne
jednak, badania archeologiczno-sądowe w większości dotyczyły spraw historycznie
odległych, kojarzących się bardziej z wyjaśnianiem kryminalnych ciekawostek
sprzed wieków, niż uczestniczeniem we współcześnie prowadzonym śledztwie.
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12 Współczesna archeologia sądowa jest z natury rzeczy interdyscyplinarna.
Z perspektywy obserwacji krajowych doświadczeń w tym zakresie wydaje się, że
obok archeologa w badaniach takich najczęściej uczestniczą: medycy sądowi, histo-
rycy, antropolodzy oraz kryminalistycy. Takie też profesje reprezentowane są przez
autorów niniejszego opracowania.

Nie dziwi zatem, że na krajowym rynku wydawniczym brakowało dotąd fa-
chowej literatury dotyczącej archeologii sądowej. Dominująca w tym zakresie lite-
ratura anglosaska, choć ciekawa i liczna, odnosi się jednak do zupełnie innych rea-
liów prawnych, historycznych i kulturowych.

Autorzy zdecydowali się zatem zaproponować pierwsze monograficzne opra-
cowanie dotyczące archeologii sądowej. Nie mają ambicji, by było ono monografią,
która w sposób analityczny, kompleksowy i pełny wyczerpie wszystkie wątki ba-
dawcze. Jest na to jeszcze za wcześnie. Na krajowym rynku wydawniczym potrzeb-
na jest, zdaniem autorów, książka o charakterze bardziej podręcznikowym, która
wskaże na najważniejsze możliwości praktycznego wykorzystania archeologii są-
dowej i usprawni realizację prowadzonych prac.

Autorzy niniejszego opracowania nie tylko prowadzą zajęcia dydaktyczne,
lecz również uczestniczą na co dzień w pracach terenowych i laboratoryjnych.
W 2010 r. na Uniwersytecie Wrocławskim między Wydziałem Prawa, Administracji
i Ekonomii oraz Wydziałem Nauk Historyczno-Pedagogicznych zostały powołane
pierwsze w Polsce Podyplomowe Studia Archeologii Sądowej. Na podstawie przy-
gotowanego i realizowanego programu zajęć oraz uwag i spostrzeżeń uczestników
studiów autorzy zdecydowali, aby charakter i zakres merytoryczny niniejszego
opracowania nawiązywał do programu prowadzonych zajęć dydaktycznych, które,
jak się wydaje, spotkały się z dość dużym zainteresowaniem.

Zaproponowany przez autorów układ pracy został poniekąd zdeterminowany
udziałem części autorów (J. Kawecki, P. Konczewski, K. Szwagrzyk) w pracach eks-
humacyjnych związanych z badaniami ofiar zbrodni komunistycznych, choć oczy-
wiście obszar badawczych zainteresowań archeologii sądowej jest znacznie szerszy
i na przykład w krajach zachodnioeuropejskich dotyczy prac związanych z poszu-
kiwaniem i identyfikacją osób współcześnie zaginionych (w tym ofiar przestępstw
kryminalnych).

Książka składa się z pięciu rozdziałów. Zadaniem rozdziału 1 jest właściwe
wyjaśnienie przedmiotu badań archeologiczno-sądowych. W rozdziale 2 przedsta-
wiono wybór niezbędnych i najczęściej stosowanych regulacji prawnych wraz z ich
komentarzem. Z kolei rozdział 3 w sposób kompleksowy wskazuje na istotę zasto-
sowania badań historycznych, które niejako prowokują i wyznaczają nurt bodaj naj-
częściej realizowanych prac dotyczących zbrodni ludobójstwa, zbrodni wojennych
czy tzw. zbrodni komunistycznych. Rozdział 4 dotyczy wybranych zagadnień z za-
kresu medycyny sądowej, zwłaszcza tych, które wiążą się z identyfikacją ofiar, iden-
tyfikacją obrażeń oraz ustaleniem modus operandi sprawców. Zakres zaprezentowa-
nego tu materiału ma ściśle propedeutyczny charakter, a jego wybór został doko-
nany z myślą o zapoznaniu czytelnika z podstawową problematyką medyczno-są-
dową, która może znaleźć zastosowanie w pracach archeologiczno-sądowych.
W rozdziale 5 przedstawiono praktyczne wykorzystanie archeologii sądowej i jej
różnorodnego instrumentarium.

Archeologia sądowa jest dyscypliną, która bardzo często podporządkowana
jest procedurom określającym funkcjonowanie organów procesowych (przede
wszystkim zaś prokuratury i policji). Stąd też badania archeologiczno-sądowe na
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13ogół nie mają charakteru stricte naukowego, lecz są niejako podporządkowane pro-
wadzonemu śledztwu. W takich sytuacjach to nie archeolog, ale prokurator jest de-
cydentem, który wytycza zakres planowanych czynności. Archeologia daje w tym
wypadku całe spektrum możliwości badawczych, ale o ich zastosowaniu decyduje
organ procesowy. W polskich realiach prace archeologiczno-sądowe wymagają ścis-
łej współpracy specjalistów różnych dyscyplin., którzy muszą umieć ze sobą współ-
pracować.

Autorzy liczą zatem, że oprócz adeptów archeologii po książkę sięgną poli-
cjanci, prokuratorzy, historycy zajmujący się historią najnowszą oraz przedstawi-
ciele nauk sądowych (zwłaszcza kryminalistyki). Mają również nadzieję, że niniejsze
opracowanie choć w małym stopniu okaże się przydatne w pojawiających się coraz
częściej specjalistycznych seminariach czy studiach podyplomowych z zakresu ar-
cheologii sądowej. Autorzy pragną również zwrócić uwagę na rangę problemów,
jakie podejmuje i jakie może podejmować współczesna archeologia sądowa.

 
Wrocław, sierpień 2012





Rozdział 1

Przedmiot i zakres badań archeologii sądowej

1.1. Problemy z właściwą identyfikacją dyscypliny

Nie ulega wątpliwości, że na wstępie należy określić przedmiot oraz zakres
badań, jakie podejmuje archeologia sądowa. W istocie należałoby odpowiedzieć
na fundamentalne pytanie, czym jest archeologia sądowa. Pojęcie to funkcjonuje
w języku polskim od niedawna i w związku z tym bywa wciąż nieco enigma-
tyczne w odbiorze. Okazuje się, że nawet pośród naukowców różnych, na ogół
humanistycznych, kierunków nauki, archeologia sądowa bywa na przykład
mylona z archeologią prawną. W tym kontekście słowa „sądowa” czy „prawna”
bywają niesłusznie traktowane jako synonimy. Uproszczenia w takim właśnie
odbiorze czy raczej konotacji pojęcia „archeologia sądowa” zdarzają się dość
często zarówno prawnikom, jak i historykom.

Wypada w tym miejscu przypomnieć, że archeologia prawna jest pojęciem
już ugruntowanym w nauce polskiej i jako taka została uznana za dyscyplinę
pomocniczą w stosunku do historii państwa i prawa. Zajmuje się ona badaniami
materialnych pozostałości związanych z dawnym wymiarem sprawiedliwości.
Na gruncie rodzimej literatury piśmiennictwo w tym zakresie jest dość obszerne.
Do niewątpliwie fundamentalnych w tym zakresie prac można zaliczyć mono-
grafie wybitnego historyka prawa, Witolda Maisla1. Czytelne we współczesnym
nurcie badawczym związanym z archeologią prawną są zwłaszcza badania
związane z zabytkami dawnej jurysdykcji karnej. Stąd też badania archeolo-
giczne bywają realizowane na przykład w miejscach, gdzie usytuowane były
dawne urządzenia penitencjarne (np. szubienice, pręgierze)2.

Traktowanie zatem archeologii prawnej jako archeologii sądowej należy
uznać za nieporozumienie wynikające w gruncie rzeczy z niewiedzy na temat

1 W. Maisel, Archeologia prawna Polski, Warszawa 1982; idem, Archeologia prawna Europy, War-
szawa–Poznań 1989.

2 Zob. m.in. P. Nocuń, M. Paternoga, A. Tarasiński, Szubienica w Kątach Wrocławskich w świetle
badań w 1998 r., Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 41, Wrocław 1999, s. 521–526; M. Trzciński,
Miecz katowski, pręgierz, szubienica. Zabytki jurysdykcji karnej na Dolnym Śląsku (XIII–XVIII), Wrocław
2001.
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16 tego, czym zajmują się archeologia prawna i archeologia sądowa i na czym po-
lega ich odrębność.

W szerszym odbiorze społecznym termin „archeologia sądowa” jest rów-
nież dość często mylnie kojarzony na przykład z przestępczością przeciwko za-
bytkom archeologicznym czy udziałem archeologa w postępowaniu sądowym
w charakterze biegłego. Zdarzają się również zaskakujące i chyba nieco „egzo-
tyczne” próby tłumaczenia, że archeologia sądowa zajmuje się badaniem sytua-
cji, w których popełniono przestępstwo przy pomocy narzędzia (obiektu) po-
chodzącego z wykopalisk3. Wyobrażenie sobie sytuacji, w której na przykład
sprawca zabójstwa używa kamiennego bądź wykonanego z brązu topora, wy-
dobytego przez niego wcześniej podczas rabunkowych wykopalisk, przypomi-
na raczej scenariusz książki bądź filmu z gatunku kryminału i nie ma nic wspól-
nego z rzeczywistością.

Współczesne badania archeologiczne wkraczają w czasy poźnonowożytne
czy wręcz nam współczesne. Trudno jest dzisiaj jednoznacznie wytyczyć cezurę
chronologiczną, która pomogłaby odpowiedzieć na pytanie, gdzie kończy się
archeologia. Jeszcze w latach 80. XX w. polscy archeolodzy dość zgodnie uzna-
wali, że okres średniowiecza wytycza górną granicę obszaru pozostającego
w kręgu ich naukowych zainteresowań. W ciągu ostatnich 30 lat sytuacja ta dia-
metralnie się zmieniła w szczególności za sprawą zupełnie nowych realiów spo-
łeczno-ekonomicznych. Eksplozja różnorodnych inwestycji budowlanych zwią-
zanych między innymi z budową dróg i autostrad, ale przede wszystkim in-
westycje realizowane na obszarach staromiejskich spowodowały, że badania
archeologiczne musiały wkroczyć w nowy obszar badawczy związany z okres-
em późnego średniowiecza i czasów nowożytnych.

Tendencja „odmładzania” archeologii musi siłą rzeczy wiązać się z poja-
wianiem się nowych specjalizacji, zmiany sposobu kształcenia przyszłych adep-
tów archeologii. Coraz częściej w programach zajęć zaczynają się pojawiać zatem
nowe badawcze kierunki, jak choćby archeologia pól bitewnych czy archeologia
konfliktów zbrojnych. Tendencja ta jest zresztą potwierdzeniem takich specjali-
zacji, które od lat funkcjonują już na świecie4. Wspólnym mianownikiem dla
rodzących się nowych specjalizacji jest specyfika metodologii badań archeolo-
gicznych, dla których kontekst kulturowy odkrywanych obiektów jest sprawą
pierwszorzędną. Lokalizacja i chronologia badanych obiektów stają się w tym
wypadku drugorzędne. Należy w tym kontekście wyraźnie zaznaczyć, że ar-
cheologia sądowa jest ściśle określoną specjalizacją (o czym niżej), do której nie
należy wprowadzać innych, nowych, nierozpoznanych dotąd szerzej bada-
wczych tematów, jak choćby wspomnianej wyżej archeologii konfliktów zbroj-
nych5.

3 L. Kordylewski, Forensyka, http: //www. kordynet. com/ forensyka. html (dostęp: 5.04.2012).
4 Na przykład T. Lynch, J. Cooksey, Battlefield archaeology, Chalford 2007; H. Meller (red.),

Schlachtfeldarchäologie, Halle 2009.
5 Badania archeologiczno-sądowe będą dotyczyć jedynie wybranych problemów związanych

z badaniem dawnych pobojowisk, jednak wyłącznie w takim zakresie, w jakim będzie to interesować
wymiar sprawiedliwości.
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Pojawienie się w języku polskim terminu „archeologia sądowa” jest kon-
sekwencją bezpośredniego tłumaczenia terminu forensic archaeology. Z powo-
dzeniem od lat funkcjonuje on w literaturze anglojęzycznej, a jego odbiór jest
jednoznaczny i niebudzący żadnych nieporozumień.

Termin forensic archaeology jest bezpośrednim wskazaniem na ścisły zwią-
zek archeologii z naukami sądowymi6. Forensic sciences, a więc nauki sądowe, to
określenie, które ma w zasadzie w języku angielskim ugruntowaną konotację.
Słowo forensic tradycyjnie już w języku angielskim kojarzone jest z szeroko ro-
zumianym sądownictwem. Tłumaczone jest najczęściej jako „związane ze sto-
sowaniem lub oznaczające stosowanie naukowych metod i technik podczas
śledztwa”7. Ta pozornie lakoniczna definicja w gruncie rzeczy doskonale określa
obszar naukowych zainteresowań nauk sądowych. Nawet pobieżna lektura wy-
dawanego od 1960 r. czasopisma „Z Zagadnień Nauk Sądowych” („Problems
of Forensic Science”)8 wskazuje na bardzo interdyscyplinarny charakter nauk
sądowych, gdzie obok zagadnień z zakresu kryminalistyki i kryminologii znaj-
dują się badania medyczne, biologiczne czy antropologiczno-sądowe.

Tłumaczenie terminu forensic sciences na język polski jako „nauki sądowe”
jest zatem w pełni zrozumiałe i znajduje swoje odzwierciedlenie przykładowo
w postaci funkcjonujących instytucji, w których nazwie pojęcie to znalazło swoje
bezpośrednie odbicie, na przykład Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu
Warszawskiego czy Instytut Ekspertyz Sądowych, który w okresie międzywo-
jennym nazywał się Instytutem do Badań Naukowo-Sądowych.

Propozycje, aby do języka polskiego przyjąć spolszczoną wersję angiel-
skiego forensic w postaci rzeczownika (forensyka) czy przymiotnika (forensycz-
ny) nie wydają się uzasadnione9. Archeologia sądowa miałaby bowiem nazywać
się archeologią forensyczną czy forensykalną, co byłoby, zdaniem autorów,
sztucznym i niezrozumiałym zupełnie tworem językowym. Należy przypo-
mnieć, że inne dyscypliny nauki związane z naukami sądowymi mają już ugrun-
towaną pozycję, jak medycyna sądowa, antropologia sądowa czy chemia sądo-
wa, a identyfikacja przedmiotu ich badań nie budzi żadnego problemu.

Warto, rzecz jasna, przy tej okazji przypomnieć, że archeologia (z greckiego
archaios – dawny, logos – mowa, opowieść) w dużym uproszczeniu jest nauką
badającą dawne dzieje człowieka na podstawie materialnych pozostałości jego
działalności10. Opiera się w gruncie rzeczy na rekonstrukcji zdarzeń z przesz-
łości. Na podstawie zabezpieczonych śladów danego zdarzenia mamy odpo-
wiedzieć na pytanie, co się wydarzyło. Jest to klasyczna forma wnioskowania
redukcyjnego.

Archeologia sądowa będzie zatem przede wszystkim towarzyszyć postę-
powaniom prokuratorskim i sądowym w toku prowadzonych śledztw oraz do-

6 Również w języku włoskim np. M. Borrini, Archeologia Forense, Milano 2010.
7 http: //oxforddictionaries. com/ definition/ forensic? q= forensic
8 Artykuły zamieszczane w tym czasopiśmie dostępne są również w wersji PDF na stronie

http: //www. forensicscience. pl/ .
9 L. Kordylewski, Forensyka, http: //www. kordynet. com. / forensyka. html (dostęp: 5.04.2012).
10 D. Ławecka, Wstęp do archeologii, Warszawa–Kraków 2003, s. 5.
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