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Wstęp

Rewolucja cyfrowa jest zjawiskiem, które – oprócz wielu 
rozmaitych skutków – niewątpliwie wpływa również na 
zagadnienia związane z dziedzictwem kulturowym, jego 
dokumentacją i prezentacją w krajobrazie i w muzeach. 
W związku z masowym charakterem znalezisk archeolo-
gicznych, szczególne znaczenie ma pytanie, czy nowe 
możliwości technologiczne mogłyby rozwiązać proble-
my związane z potrzebą przechowywania tych znalezisk 
w muzeach. Czy dysponowanie coraz dokładniejszymi 
cyfrowymi odwzorowaniami zabytków i możliwością wy-
drukowania na drukarce 3D wiernych ich kopii może być 
uzasadnieniem dla zmniejszenia wysiłku na rzecz długo-
terminowego przechowywania ich oryginałów? Czy za-
miast budować magazyny dla znalezisk archeologicznych 
powinniśmy  może raczej budować ogromne serwerow-
nie komputerowe, w których na ogromnych dyskach 
przechowywane byłyby cyfrowe wersje zabytków? Kwe-
stia ta nie jest nowa: już w 1996 r., antycypując rozwój 
dokumentacji cyfrowej, Tadeusz Poklewski-Koziełł pytał 
przekornie: „Po co nam zabytek, skoro możemy mieć jego 
substytut: inwentarz, katalog, rysunki wykopaliskowe? 
Ileż łatwiej to przechować, wprowadzić do komputera”1. 
Co więcej, Michał Ostrowicki podkreślał, że immanentny 
świat elektroniczny może być przedmiotem autentycz-
nych przeżyć2.

Jeszcze dwadzieścia lat temu cyfryzacja dziedzictwa 
napotykała liczne problemy technologiczne, takie jak 
chociażby niewydolność serwerów, ograniczenia pamięci 
komputerów, czy kart graficznych. Stąd też efekty pierw-
szych prób digitalizacji dziedzictwa kulturowego pozosta-
wały niezadowalające, a prototypy wizualizacji zabytków 
nie stanowiły poważnej alternatywy dla tradycyjnej do-
kumentacji rysunkowej, czy fotograficznej. Konieczność 
ciągłych udoskonaleń technicznych uniemożliwiała za-
stosowanie tych technologii, wobec czego budziły one 
zrozumiały sceptycyzm środowiska muzealników. Dziś 
nowoczesne technologie przerosły najśmielsze oczeki-

1  Poklewski-Koziełł 1996: 237.
2  Ostrowicki podkreślał ręcz możliwość „zadomawiania” się w rzeczy-

wistości wirtualnej; zob. Ostrowicki 2007: 552.

wania i prognozy z lat dziewięćdziesiątych minionego 
wieku. Potrzeba refleksji teoretycznej nad zagadnieniem 
cyfryzacji dziedzictwa – o możliwościach jakie daje zapi-
sywanie danych w postaci cyfrowej i wpływu tego pro-
cesu na kształt współczesnej instytucji muzealnej – jest 
tym bardziej aktualna. W Polsce w latach 2010–2015 
realizowano na przykład kolejne edycje programu rządo-
wego Kultura+, w którym priorytetem jest właśnie digi-
talizacja: zabezpieczanie i upowszechnianie dziedzictwa 
kulturowego – na ten cel przeznaczono aż 120 milionów 
złotych3.

Szeroki wachlarz technik digitalizacyjnych uniemożli-
wia przedstawienie całościowego ich obrazu. Wybór me-
tody tworzenia dokumentacji cyfrowej zawsze powinien 
być podyktowany specyfiką obiektu, jaki ma podlegać 
temu procesowi. Wpływ na dobór rozwiązania mają nie 
tylko parametry dzieła sztuki – takie jak jego rozmiar, czy 
materiał wykonania – ale także przeznaczenie i końcowy 
użytkownik tworzonej dokumentacji. W niniejszej pracy 
omówione zostaną trzy, prawdopodobnie najistotniejsze 
dla muzealnictwa, możliwości wykorzystania nowocze-
snych technik komputerowych, a mianowicie: tworzenie 
nowoczesnej dokumentacji, generowanie wirtualnych 
rekonstrukcji zabytków oraz zjawisko wirtualnego zwie-
dzania. 

Obiektywna dokumentacja

Wynikiem tradycyjnych form dokumentacji dzieł sztuki 
były dotąd niedoskonałe wizerunki, naśladujące i uwy-
puklające kluczowe cechy danego obiektu, czyli te sta-
nowiące o jego odrębności. W badaniach naukowych 
dokumentacja pozostawała narzędziem, wobec którego 
należało zachować odpowiedni dystans, ze względu na 
nieunikniony element subiektywnej interpretacji doku-
mentalisty. O ostatecznym kształcie dokumentacyjnego 
wizerunku decydował człowiek – rysownik bądź foto-
graf – podejmujący szereg kluczowych decyzji, takich 
jak chociażby: rodzaj oświetlenia, dobór tła, sposób in-
terpretacji zachowanych na obiekcie inskrypcji, stopień 

3  Czuba 2011: 15.



172

Weronika Kobylińska-Bunsch

ArchAeologicA Hereditas • 14

szczegółowości w oddawaniu detali. Nie bez znaczenia 
pozostawały tu także umiejętności manualne, czy zręcz-
ność techniczna.

Projekty badawcze przeprowadzane w Muzeum Pała-
cu Króla Jana III w Wilanowie we współpracy z zespołem 
z Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej poka-
zują, że coraz bardziej realne stają się perspektywy osią-
gnięcia wiernej i obiektywnej dokumentacji dzieła sztuki. 
Testowana i dopracowywana w tych ośrodkach technolo-
gia skanowania z użyciem światła strukturalnego polega 
na wyświetlaniu na powierzchni obiektu sekwencji prąż-
ków o zmieniającej się szerokości, które są generowane 
przez komputer4. Wchodzący w skład zestawu aparat 
cyfrowy wykonuje serię od kilku do kilkunastu zdjęć ko-
lejnych sekwencji prążków. Analiza sposobu, w jaki prąż-
ki odkształciły się na powierzchni przedmiotu, pozwala 
wyznaczyć w przestrzeni położenie punktów tworzących 
tę powierzchnię. Konieczne jest wykonywanie pomiarów 

4  Bunsch i Sitnik 2012: 25.

z różnych kierunków, kilku zachodzących na siebie pomia-
rów i połączenie ich w jeden obraz. Rezultatem każdego 
pomiaru jest „chmura” punktów zarejestrowanych na 
powierzchni dokumentowanego przedmiotu. Taka kom-
pletna chmura punktów jest właśnie obiektywnym zapi-
sem informacji o zabytku5. Tworzona w ten sposób doku-
mentacja cyfrowa może być w przyszłości udostępniona 
pracownikom innych instytucji muzealnych (co oznacza 
ułatwienie badań i kwerend zagranicznych) bądź widzom 
poprzez komputerowy interfejs umożliwiający: pomiary 
metryczne, oglądanie obiektu ze wszystkich kierunków 
(obracanie) z zastosowaniem oświetlenia o dowolnym 
kierunku i nawet w bardzo dużym powiększeniu. Już 
na tym etapie prac udało się osiągnąć naturalne reak-
cje na oświetlenie wirtualnego obiektu w środowisku 
cyfrowym – rozkład światła na powierzchni obiektu, czy 
sposób jego odbicia pozostaje taki sam, jak w rzeczywi-
stości. Możliwość tak dokładnej rejestracji szczegółów 

5  Szczegóły techniki – zob. Bunsch i Sitnik 2014.

Ryc. 1. Fontana di Sala Grande, Florencja – 
stan sprzed konserwacji (źródło: G. Verdiani, 
The reconstruction of the Fontana di Sala 
Grande. And some hypothesis about its origi-
nal layout; Internet: https://ieeexplore.ieee.
org/document/6365949/)
Fig. 1. Fontana di Sala Grande, Florence, 
before conservation (source: G. Verdiani, The 
reconstruction of the Fontana di Sala Grande. 
And some hypothesis about its original layout; 
Internet: https://ieeexplore.ieee.org/docu-
ment/6365949/)

Ryc. 2. Fontana di Sala Grande, Bargello, 
Florencja – rekonstrukcja będąca wynikiem 
prac digitalizacyjnych pod kierunkiem Giorgia 
Verdiani oraz prac konserwatorskich (maj 
2012) (fot. sailko, Wikimedia Commons)
Fig. 2. Fontana di Sala Grande, Bargello, 
Florence – the reconstruction being result 
of the digitalising work by Giorgio Verdiani’s 
team and the conservation treatment (May 
2012) (photo by sailko, Wikimedia Commons)
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powierzchni i specyfiki materiału danego obiektu – jak 
w przypadku płótna bogatego w impasty – może ułatwić 
walkę z fałszerstwem dzieł sztuki. Okazuje się, że meto-
dy cyfrowe mają niezaprzeczalnie ogromne znaczenie 
dla konserwacji dziedzictwa kulturowego – cyklicznie 
przeprowadzane pomiary, nie ingerując w substancję za-
bytkową, pozwalają na ciągłe monitorowanie ich stanu 
zachowania (na przykład zmian, jakie powodują warunki 
atmosferyczne).

Komputerowe obrazowanie trójwymiarowe może 
być również efektywnie stosowane przy poszukiwaniu 
pierwotnego kształtu zabytku zachowanego szczątkowo, 
poprzez tworzenie wirtualnych rekonstrukcji. Wprowa-
dzenie do środowiska cyfrowego wizualizacji pozwala na 
szczegółowe opisanie jej struktury – zaznaczenie inge-
rencji konserwatora (miejsc retuszu), czy  podkreślenie 
rozróżnienia pomiędzy pierwotną substancją zabytkową, 
a później odtworzoną warstwą przez historyków. Łatwość 
zmian i możliwości porównywania ze sobą hipotetycz-
nych rozwiązań opisują badacze z Mediolanu, którzy do-
konali rekonstrukcji XVI-wiecznej fontanny – kunsztownej 
grupy rzeźbiarskiej autorstwa Bartolomeo Ammannati 
(ryc. 1–2)6. Istotne było tu umiejętne połączenie w śro-
dowisku cyfrowym danych o dwóch różnych genezach: 
będących wynikiem skanowania zachowanych elemen-
tów zabytkowych oraz wygenerowanych w środowisku 
cyfrowym modeli opartych na źródłach archiwalnych. Tak 
przygotowana propozycja rekonstrukcji obiektu mogła 
zostać wydrukowana na specjalnej drukarce proszkowej. 
Warto jednak pamiętać, że badawcza wiarygodność tak 
opracowywanych modeli zależy nie tyle od stopnia za-
awansowania możliwości technicznych (które skutkują 
określoną jakością wizualizacji), ale przede wszystkim od 
konsekwentnej metodologii i rygorystycznej kwerendy 
historyków sztuki. Konieczność ustanowienia mechani-
zmów kontroli umożliwiających sprawdzanie wiarygod-
ności zabytków wirtualnych podkreślają inicjatorzy Karty 
Londyńskiej, dokumentu dotyczącego stosowania prze-
strzennego obrazowania cyfrowego w badaniach7.

Wirtualne muzea

Powstawaniu gmachów takich muzeów, jak Altes Mu-
seum w Berlinie (1825–1828) czy Secessionsgebäude 
w Wiedniu (1898–1899) przyświecało społeczne przeko-
nanie, iż stanowią one „świątynie sztuki”. Sprzyjała temu 
geneza form architektonicznych nowo powstających bu-
dynków. Czytelne aluzje do kompleksów sakralnych (za-
warte w planie, układzie przestrzennym, detalach deko-
racyjnych)8 sprawiały, że doświadczanie kolekcji stanowiło 
pewien wyjątkowy rytuał. Zwiedzanie (a raczej kontem-
placja, której źródłosłów – templum  – pozostaje tu nie 

  6  Verdiani i Fantini 2012.
  7  Karta Londyńska; Internet: http://www.londoncharter.org.
  8  Żygulski 2004: 106–110.

bez znaczenia) było tożsame z wkroczeniem w strefę sa-
crum, a oglądane obiekty obdarzano czcią i kultem9. Nie 
ulegało wówczas wątpliwości, że świat rzeczy nieożywio-
nych posiada siłę sprawczą, zaś muzeum jako przestrzeń 
„wypełniona głębokimi treściami humanistycznymi, wy-
rażała wiarę w jedność świata”10. Specyfika wizyty w tak 
pojmowanym muzeum stała się jednak przedmiotem kry-
tyki już w 1923 roku w tekście Paula Valéry’ego. Zdaniem 
francuskiego poety i eseisty porażka tak skonstruowanej 
instytucji wynika z atmosfery obostrzeń i sztucznego wy-
preparowania „szpitalnych” przestrzeni przepełnionych 
arcydziełami11. Unieruchomione w skostniałej, sformali-
zowanej formule przestają spontanicznie pobudzać od-
biorcę: nie zaskakują, nie pobudzają wyobraźni. Model 
poznania oparty jest w tym wypadku na relacji: aktywny 
podmiot – statyczny przedmiot (którego jedyną rolą jest 
poddawanie się władzy ludzkiego oka). Choć krytyczna 
rozprawa pióra Valéry’ego powstała w pierwszej poło-
wie minionego wieku, to niebezpieczny kryzys (kres?) 
działania muzealiów będący konsekwencją ich zawie-
szenia na ścianach galerii bądź zamknięcia w gablotach 
jest wciąż jednym z najbardziej aktualnych i budzących 
emocje tematów wśród historyków sztuki. Podsumowu-
jąc wieloaspektowość tej problematyki, można ją streścić 
w postaci pytania: czy dziś muzea sprzyjają podkreślaniu 
i uwypuklaniu siły sprawczej przechowywanych w nich 
obiektów? Jean Clair, francuski muzealnik, wieloletni 
dyrektor Musée Picasso dał odpowiedź jednoznacznie 
negatywną: 

„Nie bardzo wierzymy już dzisiaj w moc tych obrazów, 
ich czar i przekleństwo, w ich prestiż. Odczarowały je 
muzea”12. 

Debata nad współczesną rolą i znaczeniem muzeów 
nie jest obca polskiemu środowisku. Pełną gorzkiej re-
fleksji postawę Claira podzielał również Piotr Piotrowski. 
Za szczególny paradoks uważał on całkowite ignorowanie 
(bądź ograniczanie) mocy sprawczej najbardziej znanych, 
kanonicznych arcydzieł. W jego opinii wpisanie Mona Lisy 
do książek takich jak 1001 paintings you must see before 
you die13 bądź list typu 10 must-see works of art at The 
Louvre14 powoduje, że publiczność ekspresowo przebie-
ga muzealne korytarze, poświęcając dziełom kilkuminu-
towe, bezrefleksyjnie spojrzenie15. Czy wirtualne muzea 
mają potencjał przełamania tego impasu?

  9  Duncan 2005: 279–285.
10  Żygulski 1982: 64.
11  Valéry 2005: 87–89.
12  Clair 2009: 21.
13  Zob. np. Farthing i Dyer (red.) 2001.
14  Obecnie same muzea na swych stronach internetowych proponują 

działy Selected works bądź Masterpieces stanowiące sugestywną 
wskazówkę dla zwiedzających.

15  Piotr Piotrowski zawarł swoją ideę nowej muzeologii w publikacji 
Muzeum krytyczne; zob. Piotrowski 2011.
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Zdaniem Steve’a Dietza już pierwsza – choć tak prymi-
tywna (ryc. 3) – wystawa on-line, udostępniona w 1995 
roku, była nie tylko substytutem tej faktycznie ekspono-
wanej w muzeum, ale pewną odrębną, samodzielną ca-
łością, zdecydowanie rozbudowującą ofertę, jaką dyspo-
nowała rzeczywista wystawa16. Jak podkreśla ten pionier 
internetowego kuratorstwa: „W rzeczywistości cyfrowej 
przestrzeń wirtualnej galerii jest potencjalnie tak samo 
efektywna jak rzeczywiste muzeum”17.

Wypowiedzi tego amerykańskiego badacza okazały 
się prorocze – inicjatywa Google ukazuje nowoczesne 
wykorzystanie internetowej platformy przekraczają-
ce możliwości, jakie daje widzowi tradycyjne muzeum. 
Zaproponowana w ramach projektu Arts & Culture for-
muła wirtualnego zwiedzania oferuje nie tylko niesa-
mowite złudzenie przemieszczania się po muzeum, ale 
też wyszukiwanie, dodawanie komentarzy, tworzenie 

16  Dietz 2005: 657.
17  Dietz 2005: 669.

własnych kolekcji (gdzie wybór dzieł może być podyk-
towany dowolnymi kryteriami). Wirtualny spacer – czyli 
każdorazowo tworzony „sposób narracji” po wystawie 
– zależy już tylko od odbiorcy. Można więc stwierdzić, 
że w przypadku takich przedsięwzięć publiczność sama 
zaczyna pełnić rolę kuratora: tworząc własne kolekcje 
i indywidualne drogi przechadzki po galeriach sztu-
ki. Interaktywność18 muzeów bez ścian powoduje, że 
funkcjonują one jak żywe organizmy, a ich dynamiczna 
zmienność nie pozwala na skostnienie ich struktury. In-
ternetowe interfejsy mogą także stać się miejscem żywej 
wymiany myśli i doświadczeń nie tylko na płaszczyźnie 
kurator-odbiorca, ale także między pracownikami nauko-
wymi, reprezentujących różne instytucje. Na korzyść wy-

18  Marcin Wilkowski uważa, że tradycyjne muzeum jest w takim 
samym stopniu interaktywne, jak to wirtualne. W miejsce pozba-
wionej znaczenia „interaktywności” postuluje raczej poszukiwania 
możliwości „partycypacji” w instytucjach kultury. Zob. Wilkowski 
2016: 84.

Ryc. 3. Pierwsza ekspozycja wirtualna 
– The White House Collection of American 
Crafts w Smithsonian American Art Museum 
(1995)
Fig. 3. First virtual exhibition – The White 
House Collection of American Crafts, Smithso-
nian American Art Museum (1995)
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staw on-line przemawia także możliwość udostępnienia 
dzieł zapomnianych, przechowywanych w magazynach 
ze względów konserwatorskich (takich jak rękopisy czy 
wyroby z kości słoniowej), bądź niewydolności kubatury 
rzeczywistego muzeum. Percepcja udostępnianych w In-
ternecie reprodukcji bywa nie tylko łatwiejsza, ale i do-
kładniejsza – duże zbliżenia ukazują bogactwo detali (ryc. 
4–5), ziarnistość obiektów, czy ich spękania – elementy, 
których dostrzeżenie w rzeczywistości bywa często nie-
zwykle utrudnione, jeśli nie niemożliwe (ryc. 6–7).

Wydaje się oczywiste, że wirtualne zwiedzanie nie 
może zastąpić atmosfery doświadczenia, jakim jest 
uczestnictwo w rzeczywistej wystawie. Jednak restrykcyj-
ny kodeks muzealnych instytucji (barierki i alarmy ogra-
niczające dostęp, ciągła kontrola ochrony) oraz masowy 
turyzm zdecydowanie nie sprzyjają samotnej, pełnej pie-
tyzmu kontemplacji sztuki. O specyfice wizyty w muzeum 
i jej negatywnych aspektach pisał już wspominany Paul 

Valéry19, jednak to opis autorstwa Jeana Claira wydaje się 
najbardziej sugestywny:

„to stłoczona ludzka zbieranina – ciepełko potu, nie sposób 
stanąć, by nie widzieć przed sobą karku lub ramion gapia, by 
nie słyszeć bzdur wygłaszanych na temat pulchnego marmu-
rowego pośladka, by nie być oślepionym błyskiem flesza”20.

Być może nie należy się dziwić, patrząc na kontrasto-
we zestawienie zdjęcia tłumów w Luwrze i „zrzutu ekra-
nu” pustych korytarzy w Google (ryc. 8), że w publikacji 
Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowe-
go Derrick De Kerckhove stawia pytanie: „Po co iść do 
muzeum, gdy możemy je sobie sprowadzić do domu?”21.

19  Valéry 2005: 87–88.
20  Clair 2009: 29.
21  De Kerckhove 2001:148.

Ryc. 4. Słoneczniki Vincenta van Gogha 
w Neue Pinakothek, Monachium – impasty, 
których widz nie zobaczy gołym okiem (zbli-
żenie możliwe tylko dzięki fotograficznej re-
produkcji) (fot. W. Kobylińska-Bunsch)
Fig. 4. Vincent van Gogh’s Sunflowers 
(Neue Pinakothek, Munich). Thanks to the 
possibility to zoom the picture, the impastos 
are clearly visible. The museum’s visitor wo-
uld not be able to see those details with the 
naked eye (photo by W. Kobylińska-Bunsch)

Ryc. 5. Słoneczniki Vincenta van Gogha, 
Philadelphia Museum of Art, możliwość zoba-
czenia impastów dzięki Google Arts&Culture
Fig. 5. Vincent van Gogh’s Sunflowers, 
Philadelphia Museum of Art in Google Arts & 
Culture – the opportunity to see details of the 
painting thanks to Google’s website
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Ryc. 6. Możliwość zobaczenia starożytnej 
egipskiej rzeźby Siedzący skryba w paryskim 
Luwrze wyłącznie przez ramię innego zwie-
dzającego (fot. W. Kobylińska-Bunsch)
Fig. 6. The opportunity to see the ancient 
Egyptian sculpture of the Seated scribe at the 
Louvre only through the shoulder of another 
visitor (photo by W. Kobylińska-Bunsch)

Ryc. 7. Kolejka do paryskiego Luwru, 2010 
(fot. Edal Anton Lefterov, Wikimedia Com-
mons)
Fig. 7. Queue to the Louvre, Paris, 2010 
(photo by Edal Anton Lefterov, Wikimedia 
Commons)

Ryc. 8. Puste sale Muzeum Archeologiczne-
go w Hamburgu (Google Arts&Culture)
Fig. 8. Empty exhibition rooms of the Ar-
chaeological Museum in Hamburg (Google 
Arts&Culture) 
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Zagrożenia czy nieuzasadnione obawy?

Jean Clair pytał: „Dlaczego by nie zbudować Uffizi-landu na 
przedmieściach Florencji, z reprodukcjami tak doskonały-
mi, że naiwne oko zwiedzającego nie dostrzegłoby lekkich 
retuszy i żywszych kolorów?”22. Choć Jean Clair w powyżej 
cytowanej publikacji, noszącej tytuł Kryzys muzeów, przy-
woływał stworzoną z myślą o masach, kiczowatą imitację 
architektury Wenecji, jaką jest Venice Resort w Las Vegas, 
to w kontekście możliwości osiągnięcia dziś tak niezwy-
kle obiektywnej imitacji zabytku, czy tworzenia idealnych 
odpowiedników dzieł sztuki – ów ironiczny żart przestaje 
być koncepcją zupełnie abstrakcyjną. Wyrazem podob-
nych obaw był głos zabrany w trakcie Europejskiego Forum 
Kultury (20–21 października 2012 roku, Bruksela) przez 
Bogdana Zdrojewskiego. Zdaniem ówczesnego polskiego 
ministra kultury i dziedzictwa narodowego rozwój techno-
logiczny „daje kulturze szanse, ale stwarza też zagrożenia, 
bo zwiedzanie muzeum przez Internet nie jest autentycz-
nym kontaktem z kulturą […]. W wyniku rozwoju technolo-
gii, Internetu, kultura stała się bardziej dostępna i weszła do 
każdego domu najtańszą możliwą drogą, ale z drugiej stro-
ny – więcej jest w tym rozrywki, mniej wysokiej kultury”23. 

Anna Bentkowska-Kafel z Department of Digital Hu-
manities w King’s College w Londynie, podkreśla, że wir-
tualna „przestrzeń równoległa” i funkcjonujące w jej ra-
mach obiekty – podlegają ocenie estetycznej odbiorców, 
tak samo jak oryginalne artefakty24. Pytanie o ontologię 
wirtualnego zabytku przypomina refleksję teoretycz-
ną dotyczącą percepcji kopii dzieł sztuki. Jednak w tym 
przypadku, idealne odbicie obiektu „nie stworzone ręką 
ludzką” zdaniem niektórych badaczy pogłębia, a być 
może nawet generuje kryzys tradycyjnego muzealnic-
twa25, które jest nie zdolne wyjść naprzeciw młodemu 
odbiorcy. Statystyki zaś wskazują, że wystawy najczę-
ściej zwiedzają właśnie dzieci i młodzież, przybywające 
do muzeum w zorganizowanych grupach (przykładowo, 
w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warsza-
wie dzieci i młodzież stanowią aż 80% procent zwie-
dzających26). Okazuje się więc, że wyprawy te są raczej 
wynikiem inicjatywy szkoły, niż efektem silnej potrzeby 

22  Clair 2009: 31.
23  Internet: http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/europejskie-fo-

rum-kultury-2410.php (dostęp do strony dnia 11.08.2018).
24  Bentkowska-Kafel 2008: 37.
25  Zawojski 2005: 686.
26  W 1999 roku muzeum odwiedziło 82 941 osób, w tym 65 710 dzieci 

i młodzieży, co stanowiło 79,22% wszystkich zwiedzających, w kolejnych 
latach: 2000 – 93 859 zwiedzających (z czego 78,12% stanowiła mło-
dzież); 2001 – brak danych; 2002 – 68 651 zwiedzających (z czego 43,67% 
stanowiła młodzież); 2003 – 64 497 zwiedzających (z czego 84,11% sta-
nowiła młodzież); 2004 – 56 474 zwiedzających (z czego 81,44% stano-
wiła młodzież); 2005 – 48 135 zwiedzających (z czego 78,80% stanowiła 
młodzież); 2006 – 46 943 zwiedzających (z czego 69,67% stanowiła 
młodzież); 2007 – 43 717 zwiedzających (z czego 77,64% stanowiła mło-
dzież). Podsumowując, od 2002 roku można obserwować tendencję 
spadkową ogólnej liczby zwiedzających, a poziom procentowy dzieci 
utrzymywał się na poziomie 72%; Brzeziński 2009: 78–79.

kontaktu z zabytkiem uczniów i licealistów27. Aplikacje na 
telefony komórkowe skanujące kody QR (Quick Respon-
se) są instrumentem umożliwiającym wznowienie relacji 
między młodą publicznością a instytucją muzealną. Stąd 
też coraz powszechniej na wystawach pojawiają się do-
datkowe informacje o ekspozycji zapisane tak, że można 
je odczytać wyłącznie na ekranie smartfona28. Projekt 
Absent Art, przeprowadzony w 2000 roku w Londynie, 
pokazuje jednak, jak instrument ten stwarza także możli-
wość tworzenia całej „mobilnej” wystawy, gdzie nie tylko 
wiedza (uzupełniająca pokazywaną kolekcję), ale i sam 
obiekt zaczynają funkcjonować w wirtualnym świecie 
mobilnych oprogramowań (ryc. 9). Perspektywa zastąpie-
nia kosztownych ekspozycji wirtualnymi odpowiednikami 
prowokuje do postawienia dość niepokojącego pytania 
przez kierowniczkę działu digitalizacji w Narodowym In-
stytucie Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Annę Kuśmi-
drowicz-Król: „Czy korzyści ekonomiczne, jakie wynikają 
z możliwości wykreślenia z budżetu wystaw pozycji do-
tyczących transportu, ubezpieczeń i instalacji obiektów, 
nie przyczynią się do zastępowania tradycyjnych wystaw 
eksponatami wirtualnymi?”29.

Okazuje się, że zaawansowana cyfryzacja dziedzictwa 
i możliwość łatwego (i efektownego) udostępniania repro-
dukcji dzieł sztuki spowodowała wzrost oczekiwań publicz-
ności od instytucji muzealnych. Przepracowanie tradycyj-
nego modelu funkcjonowania muzeów wydaje się już dziś 
nieuniknione30. Klasyczne – i anachroniczne już dziś wy-
stawy – nie mają zagwarantowanej przyszłości, zwłaszcza 
gdy społeczeństwo nie odczuwa już mocy rzeczywistych 
obrazów. Szczególnie najmłodsze pokolenia, ich fascyna-
cja techniką i interaktywnością, powinny być wzięte pod 
uwagę przy projektowaniu rzeczywistych wystaw. Istotne 
wydaje się inwestowanie w strategie niemożliwe do reali-
zacji w cyberprzestrzeni: angażowanie różnych zmysłów 

27  Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce, 
pochodzącymi ze sprawozdań K-02 (Sprawozdanie z działalności 
muzeum i instytucji paramuzealnej) z lat 2009, 2010, 2011: 2009 – 
20,7 mln zwiedzających (zorganizowane grupy młodzieży szkolnej 
stanowiły  28% ogółu zwiedzających); 2010 – 22,2 mln zwiedza-
jących (zorganizowane grupy młodzieży szkolnej stanowiły 24,8% 
ogółu zwiedzających); 2011 – 24,9 mln zwiedzających (zorgani-
zowane grupy młodzieży stanowiły 23,3% ogółu zwiedzających); 
Internet: http://www.stat.gov.pl/.

28  W ramach zajęć prowadzonych przeze mnie w Instytucie Historii 
Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego rokrocznie realizuję ekspery-
ment dotyczący poziomu świadomości i wykorzystywania przez 
studentów nowoczesnych aplikacji mobilnych podczas ćwiczeń or-
ganizowanych w warszawskich instytucjach kultury, np. w Muzeum 
Narodowym w Warszawie. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, 
że studenci nie sięgają po tego typu narzędzia będąc w muzeum, 
z powodu braku wiedzy na ich temat bądź przekonania, że niewiele 
mogą im one zaoferować. Wnioski te pokrywają się z tezami zawar-
tymi w opracowaniu przygotowanym przez specjalistów z Działu Di-
gitalizacji Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów; por. 
de Rosset i Zielonka 2016. Z kolei popularyzatorska aplikacja Daily-
Art, niezwiązana z żadną instytucją kultury, ale pokazująca arcydzie-
ła malarstwa europejskiego, cieszy się ponad 500 tysiącami pobrań.

29  Kuśmidrowicz-Król 2008: 128.
30  Zawojski 2005: 686.
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Ryc. 9. Wystawa Absent art, Oxo Tower 
Wharf, Bargehouse Street, Londyn 2012 (In-
ternet: http://www.aacdd.org/event/events/
absent-art.html)
Fig. 9. The Absent art exhibition at the Oxo 
Tower Wharf, Bargehouse Street, London 2012 
(Internet: http://www.aacdd.org/event/events/
absent-art.html) 

odbiorcy (słuch, węch, dotyk), scenografia31, ukazanie za-
skakujących zależności między dziełami różnych epok, za-
proponowanie nowoczesnej narracji, jakich widz może być 
nieświadomy bez kuratorskiej podpowiedzi (ryc. 10–12). 
Niestety, aktualnie w środowisku naukowym przedmio-
tem dyskusji jest nie tyle znaczenie digitalizacji i jej kon-
sekwencje, ile skupienie się na aspektach technicznych. 
Przykładowo, jedną z konferencji zorganizowanych przez 
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów zdo-
minowały case studies – próby przedstawienia prawidło-
wych procedur digitalizacji i modeli postępowania, takich 

31  Wobec dostępności ogromnych możliwości technologicznych 
łatwo jednak skonstruować ekspozycję zbyt gęstą, przesyconą 
nowoczesnymi technologiami – tego typu zarzuty pojawiają się 
w kontekście wystawy stałej w Muzeum POLIN; zob. Śpiewak, 
Waślicka i Żmijewski 2014: 269–270.

jak sposoby konfiguracji sprzętu32. Dlatego też w raporcie 
przygotowanym na zlecenie Ministerstwa Kultury pod-
kreśla się niski poziom wiedzy dotyczącej wagi procesu 
digitalizacji dóbr kultury wśród pracowników instytucji 
muzealnych oraz brak świadomości znaczenia gromadze-
nia i trwałego przechowywania dokumentów cyfrowych33.

Wydaje się, że odbiorcy powoli zapominają, iż zbiory 
publiczne to przede wszystkim dziedzictwo ludzkiej pa-
mięci i świadectwo historii. Czy muzealnicy świadomi 
problematyczności starcia dwóch rzeczywistości – jakie 
zachodzi w momencie kontaktu odbiorcy z obiektem 

32  Digitalizacja obiektów muzealnych, seminarium organizowane 
przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 
w Centrum Seminaryjnym Wydziału Mechatroniki Politechniki 
Warszawskiej, 21.01.2013.

33  Diagnoza stanu digitalizacji 2009.

Ryc. 10. Przesycona interaktywnymi pane-
lami i wizualizacjami wystawa stała w muzeum 
POLIN (fot. W. Kobylińska-Bunsch, listopad 
2017)
Fig. 10. Permanent exhibition in the POLIN 
museum, Warsaw. The display is filled with 
interactive panels and visualisations (photo by 
W. Kobylińska-Bunsch, November 2017)
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Ryc. 12. Minimalistyczna, śmiała scenogra-
fia na wystawie czasowej Mikrokosmos rzeczy: 
publiczne i prywatne życie kolekcji w Muzeum 
Warszawy (fot. W. Kobylińska-Bunsch, marzec 
2018)
Fig. 12. Minimalistic, avant-garde and 
atypical design of the temporary exhibition 
entitled The microcosm of things: public and 
private lives of collections, Museum of Warsaw 
(photo by W. Kobylińska-Bunsch, March 2018)
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Ryc. 11. Minimalistyczna, śmiała scenogra-
fia na wystawie czasowej Mikrokosmos rzeczy: 
publiczne i prywatne życie kolekcji w Muzeum 
Warszawy (fot. W. Kobylińska-Bunsch, marzec 
2018)
Fig. 11. Minimalistic, avant-garde and 
atypical design of the temporary exhibition 
entitled The microcosm of things: public and 
private lives of collections, Museum of Warsaw 
(photo by W. Kobylińska-Bunsch, March 2018)

multimedialnym – nie powinni podkreślać w działaniach 
edukacyjnych i oświatowych symbolicznych walorów dzieł 
sztuki, tajemniczej Benjaminowskiej „aury” materialnych 
dzieł, czyli aspektów nieodczuwalnych w świecie wirtual-
nym? Pielęgnowanie (a być może i ochrona) tradycji zwie-

dzania galerii sztuki prawdopodobnie powinno opierać się 
na (uznanej już za zdezaktualizowaną) koncepcji muzeum 
jako strefy sacrum, o której pisze Carol Duncan34. 

34  Duncan 2005.
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Weronika Kobylińska-Bunsch

On the problem of the perception  
of digital images of historical objects

Summary

This article will discuss three, probably the most important for 
museology, possibilities of the usage of modern computer tech-
niques, namely: 1) creating modern 3D documentation; 2) gener-
ating virtual reconstructions of monuments, and 3) the phenom-
enon of virtual sightseeing. Most importantly, the study presents 
the methodological and philosophical reflection on the conse-
quences of the usage of such methods. Should curators and re-
searches consider those techniques a curse of the modern times? 
How should we interpret the visit to the online exhibition? Jean 

Clair most probably would consider such an experience only a pro-
visional, artificial or even fake one. On the other hand, however, 
maybe such modern solutions are a chance to provide potential 
(young) visitors an exhibition that will be more understandable, 
effective and enjoyable? Maybe this is an attractive alternative 
when professionals cannot provide intimate atmosphere during 
the meeting with an artefact in the museum’s space?
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