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Wstęp

W języku polskim pojęcie „obraz” jest niezwykle szerokie. W sferze zjawisk wizu-
alnych swym zakresem obejmuje zarówno każde odwzorowanie fizycznie istniejącego 
pierwowzoru, jak i plastyczne przedstawienie dowolnej idei, koncepcji abstrakcyjnej czy 
wartości numerycznej. Każdy obraz jest też szczególną formą, pozwalającą na komuni-
kowanie treści – bywa, że tylko w  ograniczonym zakresie, nierzadko jednak znacznie 
skuteczniej niż mogłyby to uczynić słowa. W kontekście sztuki pojęcie to odnoszone jest 
przede wszystkim do dzieł malarza. 

Obraz, rozumiany jako plastyczny wizerunek, towarzyszy także niemal od zawsze 
dokumentacji zabytków i wykorzystywany jest podczas prowadzonych nad nimi badań. 
W początkach starożytnictwa, w epoce nowożytnej, celom tym służył rysunek i, wyko-
nywana z  reguły na jego podstawie, rycina. Do dnia dzisiejszego wiele tego typu prac 
posiada znaczącą wartość informacyjną, aby wspomnieć choćby rysunki zabytków Italii, 
przygotowane przez Flamanda Jana Gossearta podczas podróży, jaką odbył on do tego 
kraju w latach 1508-1509, prezentujące Rzym prace Giovanniego Battisty Piranesiego 
(1720-1778) czy też tomy dokumentujące kulturę Egiptu, opracowane podczas wypraw 
Napoleona1. 

Obrazy wykonywane w technice rysunku, akwareli czy gwaszu były niejako z definicji 
obciążone pewnym subiektywizmem i zdeterminowane umiejętnościami technicznymi 
swych twórców. Wprowadzenie do warsztatu historyków sztuki i kultury fotografii sta-
nowiło zatem nie tylko istotną zmianę w zakresie precyzji odwzorowania rzeczywistości, 
ale także zmianę w rozumieniu istoty obrazu dzieła: zaczęto od niego oczekiwać obiekty-
wizmu, jaki w XIX wieku przypisywano fotografii. Ta sama cecha stała się jednak jednym 
z podstawowych stawianych temu medium zarzutów – fotografia miałaby „bezrefleksyj-
nie rejestrować zjawiska, pozostając niezdolną do przekazania ukrytej głębiej prawdy”2.

Długą tradycję posiada również tworzenie modeli przestrzennych. W starożytności 
stanowiły one reprezentację rzeczywistych budowli lub przedmiotów, często o znacze-

1 Na przykład Description de l ’Égypte: ou recueil des observations et des recherches qui ont été faites en 
Égypte pendant l ’expédition de l ’armée française, publié par les ordres de Sa Majesté l ’Empereur Na-
poléon le Grand (Band 3,1,1: Texte 1): Antiquités, red. E. F. Jomard, Paris 1809.
2 M. Wróblewska, Obraz i  metoda. Fotograficzne reprodukcje w warsztacie historyków sztuki w XIX wieku, 
w niniejszym tomie, s. 57.
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niu kultowym, od średniowiecza przedstawiały koncepcję dzieła, często przeznaczoną 
dla inwestora3, z czasem stając się także sposobem „opowiadania” o formach obiektów, 
kierowanego do różnych grup odbiorców. Modele te, wykonane z drewna, gipsu i  in-
nych mas plastycznych, służyły na przestrzeni ostatnich stuleci jako pomoc naukowa lub 
dydaktyczna, stanowiły element ekspozycji muzealnych, a nawet bywały inspiracją dla 
artystów. Obrazowały – często jedynie domniemane – formy obiektów nieistniejących 
i prezentowały tezy badawcze z pominięciem nie zawsze doskonałego aparatu pojęcio-
wego związanego z opisem.

W nauce od końca ubiegłego stulecia rozbudzoną wynalezieniem fotografii potrzebę 
wierności obrazu pierwowzorowi w coraz większym stopniu próbują zaspokajać tech-
nologie cyfrowe. Dotyczy to zarówno odwzorowania obiektów istniejących, jak i  two-
rzenia modeli dzieł uszkodzonych oraz kreacji wizji tych niezachowanych czy wręcz 
niezrealizowanych. Miejsce obrazów malowanych i fotografii zajmuje fotografia cyfrowa, 
a modelu – „wirtualny zabytek”, stworzony na przykład przy pomocy aplikacji typu CAD 
i przenoszony w rzeczywistość fizyczną przy pomocy druku 3D lub narzędzi umożliwia-
jących kreację rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality). Większość digitalnych 
technologii sięga do metod znanych nauce od dawna, nadając im, dzięki zastosowaniu 
nowoczesnego sprzętu teleinformatycznego, nową jakość. Powszechnie dziś dostępna 
aplikacja Zoomify zastąpiła szkło powiększające tzw. znawców, a projekty takie jak reali-
zowany przez The J. Paul Getty Museum Cranach Magnified4 – praktykę porównania ob-
razów z pamięci. Są jednak obszary, w których zarówno dzięki analizie obrazu cyfrowego, 
jak i cyfrowej analizie obrazu pozyskiwane są zupełnie nowe, niespodziewane informacje 
o dziełach sztuki dawnej5.

Jednym z  istotnych obszarów wykorzystania obrazu jest także konserwacja sztuki 
dawnej. Reprodukcja zabytku wykonana w technice fotografii analogowej umożliwiała 
szczegółową i wszechstronną prezentację wizualną dzieła, a w konsekwencji obserwację 
detali w  dużym powiększeniu, zestawianie wybranych elementów czy monitorowanie 
przebiegu konserwacji. Łatwość edycji obrazu cyfrowego rozszerzyła ten zakres działań 
o wykorzystanie w procesie rekonstrukcji dzieł uszkodzonych, „gotowych”, historycznych, 
czerpanych z  zachowanych zabytków sztuki motywów, często eliminując konieczność 

3 Piękne przykłady tego typu prac, pochodzących z przełomu XVIII i XIX wieku, znajdują się 
m.in. w  zbiorach Victoria and Albert Museum w Londynie.
4 www.getty.edu/museum/conservation/cranach_comparison/ [dostęp: 31 sierpnia 2014].
5 monalisa.org/2013/06/09/dr-john-asmus-discusses-the-earlier-mona-lisa/ [dostęp: 31 sierpnia 
2014].
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uzupełnienia brakujących fragmentów własnoręcznie przez konserwatora. Za „skrajny 
przypadek” stosowania tego typu metod można uznać tzw. symulakra – obrazy cyfrowe 
w całości będące imitacjami innych obiektów.

Osobny problem stanowi dostęp do wizerunku dzieła w różnego rodzaju kolekcjach 
ikonograficznych. W  tradycyjnych systemach, w  których fizycznie istniejące wizerunki 
musiały być podporządkowane jednemu określonemu układowi tematycznemu, próbowa-
no rozwiązać go, konstruując kilka katalogów, formułowanych w oparciu o różne kryteria.

Ponieważ dostępne procedury wyszukiwania obrazem w zasobach cyfrowych wciąż 
wypada traktować jako działania eksperymentalne, aktualna pozostaje kwestia opraco-
wywania i udostępniania narzędzi, które umożliwiałyby efektywne kwerendy w tego typu 
kolekcjach, a także – samego dotarcia do odpowiednich zasobów. Wiąże się to z potrzebą 
odpowiedniego formułowania metadanych oraz opracowywania metod tworzenia i wy-
korzystania słowników hierarchicznych, indeksów, słownictwa kontrolowanego, a także 
– zasad angażowania do tych celów folksonomii. Bardzo istotne w  tym kontekście są 
również aspekty prawne.

Zarysowana powyżej problematyka stała się punktem wyjścia rozważań zawartych 
w poniższym tomie. Dotyczą one zarówno technicznych aspektów tworzenia cyfrowych 
„reprodukcji” dzieła, jak i  związanych z  tym kwestii metodologicznych oraz prawnych. 
W  osobne działy zostały połączone teksty poświęcone sytuacji i  zastosowaniu obrazu 
w praktyce archeologicznej, muzealnej, konserwatorskiej i w obszarze historii architektury. 

Zgromadzony materiał prezentuje mnogość i różnorodność metod oraz narzędzi, ja-
kimi – dzięki rozwojowi technologii cyfrowych – dysponuje współczesna nauka o sztuce. 
Jednocześnie dowodzi jednak, jak trudno jest prowadzić na ten temat merytoryczną dys-
kusję. Próby uchwycenia słowem istoty zjawisk, które z jednej strony mają już swoje stałe 
miejsce w badaniach i ochronie zabytków, z drugiej zaczynają funkcjonować w nowej, 
wirtualnej rzeczywistości, wydają się wyraźnie świadczyć o istotnych niedoskonałościach 
służącego temu dyskursowi aparatu pojęciowego. Konstruowanie go w oparciu o zapoży-
czenia z języka angielskiego, utrzymujący się przez lata brak propozycji wyczerpujących, 
klarownych, a zarazem łatwo dostępnych definicji zjawisk i procesów, których można by 
oczekiwać ze strony uczelni, służb i urzędów powołanych do koordynowania takich zadań 
jak ucyfrowienie działalności muzeów lub udostępnienie cyfrowej informacji o dobrach 
kultury w Sieci, sprzyjał pogłębianiu się niejednoznaczności i nieporozumień w zakre-
sie metod stosowania technologii informatycznych w dokumentacji i badaniu zabytków. 
Takie pojęcia jak „digitalizacja”, „cyfryzacja”, „wirtualny zabytek”, „wirtualne muzeum” 
czy „wirtualna galeria” często nadal stosowane są intuicyjnie, a ich zakres i pole seman-
tyczne są różnie definiowane przez autorów poszczególnych wypowiedzi. Łatwość, z jaką 



następuje przejmowanie i wprowadzanie do języka polskiego określeń obcojęzycznych, 
zwłaszcza angielskich, wbrew pozorom wcale sytuacji nie ułatwia, nie służąc precyzji 
wypowiedzi i pogłębianiu refleksji metodologicznej. 

Mimo wszelkich wątpliwości przekazywane w ręce Czytelników opracowanie powin-
no stanowić impuls, służący ożywieniu dyskusji na temat sposobu i zakresu wykorzysta-
nia obrazu w badaniach, dokumentacji i ochronie dziedzictwa kulturowego, wpisującej 
się w szerzej pojętą problematykę funkcjonowania obrazów w naukach humanistycznych 
oraz wsparcia, jakie mogą one otrzymać ze strony nauk ścisłych przyczyniających się do 
rozwoju inżynierii oprogramowania, w tym zwłaszcza grafiki komputerowej i systemów 
zarządzania bazami danych.

Wielu artykułom zwartym w tomie tekstowym towarzyszą ilustracje, udostępnione 
na towarzyszącym mu dysku CD. Pełna bibliografia została zawarta w przypisach do 
poszczególnych artykułów, a na końcu książki zamieszczony zostało zestawienie waż-
niejszych publikacji.

Za pomoc w opracowaniu i druku niniejszej książki Redakcja pragnie serdecznie po-
dziękować Paniom Monice Żernik i Elżbiecie Herden, które podzieliły się sugestiami 
dotyczącymi jej warstwy edytorskiej, oraz Wydziałowi Nauk Historycznych i Pedago-
gicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, który wsparł przedsięwzięcie finansowo.

Agnieszka Seidel-Grzesińska
Ksenia Stanicka-Brzezicka
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Wokół prawnych problemów cyfrowych reprodukcji muzealiów

Pojęcie muzealiów w ustawie o muzeach

Definicja legalna terminu muzealia zawarta jest w art. 21 Ustawy o muzeach z dnia 
21.11.1996 roku1. Zgodnie z ust. 1 muzealiami są „rzeczy ruchome i nieruchomości sta-
nowiące własność muzeum i wpisane do inwentarza muzealiów. Muzealia stanowią do-
bro narodowe”.

Pierwsza przesłanka odwołuje się do cywilnoprawnego ujęcia rzeczy, którymi zgodnie 
z art. 45 Kodeksu cywilnego2 są tylko przedmioty materialne. Art. 46 Kodeksu stanowi, 
że nieruchomościami są „części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot 
własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich 
budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przed-
miot własności”. Cywilistyczny podział na rzeczy ruchome i nieruchome ma charakter 
wyczerpujący i rozłączny zarazem, a zatem definicja rzeczy ruchomych skonstruowana 
została w  sposób negatywny3. Podkreślić należy, że muzealia są przede wszystkim ru-
chomościami, tylko niektóre typy muzeów (na przykład etnograficzne) gromadzą zbiory, 
w skład których wchodzą nieruchomości4.

1 Dz.U. z 2012 r., poz. 987. 
2 Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.
3 Zob. Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 1996, s. 103. 
4 Zob. K. Zalasińska, Pojęcie muzealiów w prawie ochrony dziedzictwa kultury, [w:] Prawo muzeów, 
red. J. Włodarski, K. Zeidler, Warszawa 2008, s. 24. 
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Następną przesłankę stanowi tytuł własności danej rzeczy, a do podstawowych form 
jego nabycia należy sprzedaż (kupno), zamiana, darowizna, zasiedzenie; przepisy pra-
wa przewidują także możliwość nabycia własności w drodze nacjonalizacji. Wykazanie 
przez muzeum tytułu własności muzealiów niejednokrotnie bywa utrudnione z uwagi na 
skomplikowane losy wielu dzieł sztuki w czasach II wojny światowej i w latach powo-
jennych. Zgodnie z dekretem z 6 czerwca 1944 roku o przeprowadzeniu reformy rolnej5 
skonfiskowano wyposażenie pałaców i dworków szlacheckich, a część owych dzieł sztuki 
trafiła następnie do muzeów państwowych6.

Kwestię wpisu zabytku do inwentarza muzealiów reguluje Rozporządzenie Ministra 
Kultury z 30 sierpnia 2004 roku w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania 
zabytków w muzeach7. Paragraf 1 Rozporządzenia stanowi, że zabytki przechowywane 
w muzeach są ewidencjonowane, tj. dokonywane są odpowiednie wpisy w dokumentacji 
ewidencyjnej, w skład której wchodzą karty ewidencyjne, inwentarz muzealiów, prowa-
dzony w formie księgi inwentarzowej, księgi depozytów oraz dokumentacja badań arche-
ologicznych i innych badań terenowych. Zgodnie z § 5 każde muzealium wpisywane jest 
do księgi inwentarzowej pod odrębnym numerem, natomiast zespoły przedmiotów, któ-
re stanowią integralną całość (na przykład teka, szkicownik, komplet mebli, sztućców), 
oznacza się, podając numer księgi inwentarzowej łamany przez kolejną liczbę, oznaczającą 
składnik tego zespołu. Paragraf 4 pkt 2 dookreśla, że do księgi inwentarzowej nie wpisuje 
się współczesnych kopii zabytków rzemiosła artystycznego, rzeźby, malarstwa, grafiki, 
które wchodzą w skład wyposażenia wnętrz pałacowych lub służą celom wystawowym. 
Przedmioty te ewidencjonowane są na zasadach ogólnych. Z powyższego można wysnuć 
wniosek, że został rozgraniczony status prawny muzealiów i ich współczesnych kopii.

Muzealia jako dobro narodowe

Uznanie muzealiów za dobra narodowe podkreśla ich znaczenie dla kształtowania 
tożsamości wspólnoty, a  także konieczność ich publicznego udostępniania oraz stałej 
popularyzacji. Ochrona dóbr narodowych stanowi ważny interes publiczny i społeczny8. 

5 Dz.U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13 ze zm.
6 Zob. J. Pruszyński, Prawo własności do mienia skonfiskowanego w trybie dekretu z dnia 6 września 
1944 r. o reformie rolnej, „Przegląd Sądowy” 2002, nr 10, s. 96-104.
7 Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2073.
8 Zob. P. Antoniak, Ustawa o muzeach. Komentarz, Warszawa 2012, s. 128-134; por. art. 3 ust. 1 zd. 
1 ustawy z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 ze zm.), który stanowi, 
że „biblioteki i ich zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego”.

Monika Jankowska-Sabat



21

Termin dobra narodowe koresponduje z pojęciem własności narodowej, „odwołującym 
się do aktu ofiarności i wspólnoty, nasączonym wiarą w to, że istnieją wartości należące 
do pewnego narodu jako grupy społecznej wyznaczonej terytorialnie i historycznie oraz 
że wartości te mają charakter nadrzędny wobec wszelkich innych obowiązujących praw 
i regulacji”9.

Ustawowy termin dobra narodowe należy przede wszystkim analizować w kontekście 
konstytucyjnego pojęcia dziedzictwa narodowego. Zgodnie z art. 5 Konstytucji10 „Rzecz-
pospolita Polska strzeże dziedzictwa narodowego”. Artykuł 6 stanowi:

„1. Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i  równego dostępu do 
dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju.

2. Rzeczpospolita Polska udziela pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w za-
chowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym”11.

Niewątpliwie oba artykuły powinny być rozpoznawane łącznie, bowiem „kultura, 
pojmowana w  artykule 6 Konstytucji jako »źródło tożsamości narodu polskiego«, jest 
niewątpliwie jedną z  części składowych dziedzictwa narodowego w  rozumieniu art. 5 
tejże Konstytucji”12. Konstytucja nie podejmuje próby dookreślenia tożsamości narodo-
wej i sposobów jej kształtowania, wskazując jedynie, iż jej źródłem, a także warunkiem jej 
trwania i rozwoju jest kultura. W literaturze wskazuje się, iż poczucie tożsamości naro-
dowej to zjawisko stosunkowo nowe, będące wytworem XIX wieku13.

Istotne w  tym miejscu rozważań jest wyjaśnienie pojęcia dziedzictwa narodowego. 
Dziedzictwo (łac. patrimonium) kultury – to „zasób rzeczy nieruchomych i ruchomych 
wraz ze związanymi z nimi wartościami duchowymi, zjawiskami historycznymi i oby-
czajowymi, uznawany za godny ochrony prawnej dla dobra społeczeństwa i jego rozwoju 
oraz przekazania następnym pokoleniom, z uwagi na zrozumiałe i akceptowane wartości 
historyczne, patriotyczne, religijne, naukowe i artystyczne, mające znaczenie dla tożsa-

9 D. Folga-Januszewska, „Narodowa własność” kolekcji prywatnych. Dylematy prawne, etyczne i pa-
triotyczne w Polsce w XIX i XX wieku, [w:] Dobra kultury i problemy własności. Doświadczenia Euro-
py Środkowej po 1989 roku, red. G. Czubek, P. Kosiewski, Warszawa 2005, s. 269.
10 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2.04.1997 roku, Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483.
11 Zob. K. Zeidler, Pojęcie „dziedzictwa narodowego” w Konstytucji RP i jego prawna ochrona, „Gdań-
skie Studia Prawnicze”, 12 (2004), s. 344.
12 J. Sobczak, Wolność korzystania z dóbr kultury – standardy europejskie i konstytucyjna rzeczywistość 
polska, [w:] Prawna ochrona dóbr kultury, red. T. Gardocka, J. Sobczak, Toruń 2009, s. 8.
13 Zob. N. Bończa-Tomaszewski, Źródła narodowości. Powstanie i  rozwój polskiej świadomości 
w II połowie XIX wieku i na początku XX wieku, Wrocław 2006, s. 5-22.

Wokół prawnych problemów cyfrowych reprodukcji muzealiów
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mości i ciągłości rozwoju politycznego, społecznego i kulturalnego, dowodzenia prawd 
i upamiętniania wydarzeń historycznych, kultywowania poczucia piękna i wspólnoty cy-
wilizacyjnej”14.

Podsumowując tę część rozważań, należy stwierdzić, iż dziedzictwem narodowym są 
„dobra w odniesieniu do jednego, konkretnego narodu. Przez niego stworzone, lub przy-
jęte jako swoje. Naród zaś jest to pewna grupa wspólnotowa, oparta na wspólnym dla jej 
członków odniesieniu do pewnych wartości związanych z tradycją wspólnych losów, ze 
wspólnymi elementami kultury oraz dążeniami do zachowania ich odrębności. Dzie-
dzictwo narodowe kształtuje tożsamość narodową, można nawet rzec, że jest obok języka 
i historii narodu, podstawowym elementem ją budującym”15.

Muzealia jako zabytki

Należy podkreślić, że Rozporządzenie Ministra Kultury kwalifikuje muzealia do szer-
szej kategorii zabytków. Do podobnych wniosków skłania treść art. 2 Ustawy o muzeach, 
który stanowi, że celem muzeum jest gromadzenie zabytków w statutowo określonym 
zakresie. Definicję legalną „zabytku” zawiera Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami z 23 lipca 2003 roku16. Artykuł 3 pkt 1. definiuje zabytek jako „nieruchomość 
lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego 
działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowa-
nie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystycz-
ną lub naukową”.

Polskie słowo zabytek oznacza „co z dawnego bytu pozostało”17, ponadto ustawodaw-
ca zdecydował się na dookreślenie go poprzez wskazanie, że ma stanowić świadectwo 
minionej epoki bądź zdarzenia. Pojęcie minionej epoki lub zdarzenia jest niedookreślone, 
nie wskazuje bowiem cezury czasowej. Przedmiot, stanowiący świadectwo minionej epo-
ki, należy do przeszłości, którą określamy jako okres zamknięty i nieodwracalny.

Wartość artystyczna odwołuje się do poczucia piękna i  powstaje w wyniku kreacji 
twórcy. Pojmowana jest najczęściej jako subiektywnie postrzegana wartość estetyczna 
przedmiotu, a zatem sama w sobie nie może stanowić wystarczającego kryterium uznania 

14 J. Pruszyński, Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, t. 1, Kraków 2001, s. 50.
15 K. Zeidler, op. cit., s. 345.
16 Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.
17 A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1927, s. 643.

Monika Jankowska-Sabat



23

danego przedmiotu za zabytek, pełniąc rolę jedynie pomocniczą18. Wartość historyczna 
zgodnie z teorią Riegla odnosi się do wszystkiego, co wydarzyło się w przeszłości, a zatem 
o treści zabytku stanowi to, co zostało w nim zapisane w wyniku upływu czasu. Wszelkie 
cezury czasowe są nieścisłe i mogą mieć jedynie pomocnicze znaczenie, więc wartość 
historyczna nie może samodzielnie decydować o przyznaniu statusu zabytku. Wartość 
naukowa związana jest z rozwojem nauki: badania naukowe poprzedzają z reguły działa-
nia ochronne, a nawet określenie obiektu jako wartościowego kulturalnie zabytku19.

Muzealiom jako szczególnej kategorii zabytków przypisywana jest wartość muzeal-
na, która związana jest z częstotliwością ich występowania: przedmioty unikatowe mają 
większe znaczenie dla misji muzeów. „Muzealia należą więc do kwalifikowanej grupy 
zabytków, których szczególne właściwości przesądzają nie tylko o  ich zachowaniu, ale 
przede wszystkim o ich upowszechnianiu. Wektorem działań muzeum stają się wartości 
niematerialne, zapisane w poszczególnych muzealiach”20.

Pojęcie kopii i reprodukcji

Artykuł 25 ust. 1 Ustawy o muzeach stanowi, że „muzeum pobiera opłaty za przy-
gotowanie i udostępnianie zbiorów do celów innych niż zwiedzanie, w szczególności za 
kopiowanie, sporządzanie reprodukcji lub fotografii, przygotowywanie zbiorów do wy-
pożyczenia oraz ich wypożyczenie”. Ustawodawca odróżnił kopiowanie od sporządze-
nia reprodukcji lub fotografii, jednakże nie zdefiniował żadnego z tych pojęć. W takim 
wypadku należy odwołać się do znaczenia językowego: „kopia” to „rzecz dokładnie od-
tworzona z oryginału”21, „reprodukcja” – „kopia oryginału wykonana w dowolnej skali 
metodą drukarską lub fotograficzną; też: wykonanie takiej kopii; odtworzenie czegoś”22.

Powyższe definicje nie pozwalają jednakże ustalić precyzyjnie znaczenia terminów 
ustawowych. W Słowniku terminologicznym sztuk pięknych kopia określana jest jako „na-
śladowcze wykonanie dzieła sztuki przez innego artystę niż twórca oryginału”23, a  re-
produkcja – „1) odtworzenie obrazu, tekstu, odbitki fotograficznej przez powielenie lub 

18 Zob. M. Gołaszewska, Zarys estetyki: problematyka, metody, teorie, Warszawa 1984, s. 23-27, 337-
-387.
19 Zob. J. Pruszyński, Ochrona zabytków w Polsce: geneza, organizacja, prawo, Warszawa 1989, s. 19, 
28-29.
20 K. Zalasińska, op. cit., s. 26.
21 sjp.pwn.pl/szukaj/kopia [dostęp: 28 grudnia 2012].
22 sjp.pwn.pl/szukaj/reprodukcja [dostęp: 28 grudnia 2012].
23 Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. K. Kubalska-Sulkiewicz, Warszawa 2002, s. 201.
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sposobem drukarskim [...], 2) odtworzony rysunek, obraz, fotografia”24. Powyższe defini-
cje słownikowe nie rozwiewają jednak wszelkich wątpliwości, pojawiających się w trakcie 
wykładni omawianych przepisów prawnych.

W tym miejscu rozważań wypada porównać polskie regulacje w zakresie reprodukcji 
z rozwiązaniami Kodeksu etyki dla muzeów ICOM. Art. 4.7 tegoż stanowi: „Muzeum 
przygotowując kopie, reprodukcje lub repliki muzealiów, winno kierować się wiernością 
wobec oryginału. Wszelkie kopie winny być trwale oznaczone jako kopie”25. Anna Gerec-
ka-Żołyńska słusznie zauważyła, że art. 25 ust. 1 Ustawy o muzeach nie zawiera żadnych 
postanowień w zakresie statusu prawnego kopii. Jej zdaniem prowadzi to do wniosku, że 
status ten nie posiada szczególnych właściwości. Ponadto badaczka słusznie podniosła 
postulat de lege ferenda, że treść art. 25 ust. 1 powinna zostać dostosowana do minimal-
nych standardów, które w omawianym zakresie przewiduje Kodeks etyki ICOM. W jej 
ocenie „przyjmowanie międzynarodowych instrumentów, wskazujących podstawowe po-
ziomy ochrony muzealiów, jako szczególnej grupy dóbr kulturalnych, jest bardzo korzyst-
ne, ponieważ pozwala ujednolicić sposób jej sprawowania, a tym samym stwarza większe 
gwarancje zachowania obiektów w jak najdoskonalszej formie dla przyszłych pokoleń”26.

Na zakończenie powyższych rozważań należy zwrócić uwagę na jedyną umowę mię-
dzynarodową, która przewiduje ochronę reprodukcji muzealiów – jest to Konwencja 
o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisana 14 maja 1954 roku 
w Hadze. Polska ratyfikowała konwencję 31 sierpnia 1957 roku27. Art. I Konwencji za-
wiera definicję dóbr kulturalnych, które zostały podzielone na trzy kategorie. Pierwszą 
z  nich stanowią dobra ruchome lub nieruchome o  dużym znaczeniu dla dziedzictwa 
kulturalnego narodu, na przykład zabytki architektury, sztuki lub historii, religijne oraz 
świeckie; stanowiska archeologiczne; zespoły budowlane, posiadające znaczenie histo-
ryczne lub artystyczne; dzieła sztuki, rękopisy, książki i inne przedmioty o znaczeniu ar-
tystycznym, historycznym lub archeologicznym, jak również zbiory naukowe i książek, 

24 Ibidem, s. 349.
25 Kodeks etyki dla muzeów ICOM, tłum. P. Rybiński, [w:] Prawo muzeów..., s. 251, por. Kodeks etyki 
ICOM dla muzeów, tłum. S. Waltoś, Warszawa 2009, s. 54. Art. 4.7 „Na muzeum spoczywa obo-
wiązek zagwarantowania nienaruszalności oryginału przedmiotu należącego do zbiorów podczas 
sporządzania jego repliki, reprodukcji lub kopii. Na wszystkich kopiach zawsze należy umieszczać 
informacje, że są to facsimile”.
26 A. Gerecka-Żołyńska, Międzynarodowa ochrona dziedzictwa kulturowego a działalność muzeów, 
[w:] Prawo muzeów..., s. 137.
27 Dz.U. z 1957 r. Nr 46, poz. 212 załącznik.
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archiwaliów lub reprodukcji wyżej określonych dóbr28. Delegacja ZSRR zaproponowała 
ochronę reprodukcji, twierdząc, że jej wartość jest wprost proporcjonalna do możliwości 
zniszczenia dzieła oryginalnego29.

Wizerunek muzealiów

Ustawodawca wprowadził w art. 25a Ustawy o muzeach pojęcie wizerunku muze-
aliów, którego jednakże nie zdefiniował. Powyższy artykuł stanowi: 

„1. Wizerunki muzealiów mogą być utrwalone i przechowywane na informatycznych 
nośnikach danych w  rozumieniu przepisów ustawy z  dnia 17 lutego 2005 roku 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne30.

2. Muzeum pobiera opłaty za udostępnianie wizerunków muzealiów, z  wykorzys-
taniem informatycznych nośników danych. Bezpośredni dostęp do wizerunków 
muzealiów drogą elektroniczną jest bezpłatny.

3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2, ustala dyrektor muzeum. W uzasadnionych 
przypadkach dyrektor muzeum może ustalić opłatę ulgową lub zwolnić z opłaty”.

Omawiany termin został poddany krytyce z uwagi na swą nieprecyzyjność oraz nie-
spójność z pojęciem prawnym wizerunku, które ma już ustalone znaczenie w doktrynie 
i orzecznictwie. Artykuł 23 Kodeksu cywilnego wymienia wizerunek w otwartym ka-
talogu dóbr osobistych, przysługujących wyłącznie człowiekowi. Z powyższą regulacją 
koresponduje art. 81 prawa autorskiego31, w którym mowa jest o ochronie prawa do wi-
zerunku jako dobru przynależnym wyłącznie człowiekowi. Monika Drela podkreśliła, że 
nie używa się w odniesieniu do rzeczy sformułowań typu podobizna czy wizerunek, po-
prawne jest w powyższym kontekście jedynie użycie słowa wygląd. „Każdy przedmiot ma 
swój wygląd (obraz), który można oddzielić od fizycznego nośnika (oryginału) i utrwalić 
na innym nośniku, na przykład poprzez fotografię. [...] Można komuś zniszczyć wizeru-
nek, nie uszkadzając jednocześnie jego wyglądu. Wygląd jako odbicie obrazu fizycznego 
może być naruszony jedynie przez oddziaływania fizyczne na przedmiot”32.

28 Zob. A. Przyborowska-Klimczak, Rozwój ochrony dziedzictwa kulturalnego w prawie międzyna-
rodowym na przełomie XX i XXI wieku, Lublin 2011, s. 22.
29 Zob. S.E. Nahlik, Grabież dzieł sztuki. Rodowód zbrodni międzynarodowych, Wrocław 1958, s. 346.
30 Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.
31 Ustawa z dnia 4.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 1994 r. Nr 24, 
poz. 83 ze zm.
32 M. Drela, Prawne aspekty rozpowszechniania wyglądu muzealiów, [w:] Prawo muzeów..., s. 92-104.
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Autorka zaproponowała, aby termin wizerunek zarezerwować wyłącznie dla ludzi, 
a  do rzeczy stosować – wygląd. Zastosowanie metod wykładni funkcjonalnej art. 25a 
Ustawy o muzeach prowadzi do wniosku, że wygląd każdej rzeczy wpisanej do inwen-
tarza muzealiów może zostać utrwalony na informatycznym nośniku danych, a zatem 
może zostać zapisany jako ciąg cyfr. Efektem owego utrwalenia jest dobro różne od rze-
czy inkorporującej ów wygląd. W dalszej części wywodu autorka stwierdziła, że najpre-
cyzyjniejszym terminem byłoby pojęcie fotografii muzealiów. Wygląd muzealiów bowiem 
może być utrwalany na różne sposoby, utrwalenie to może stać się odrębnym utworem, 
tzw. utworem zależnym.

Artykuł 2 Ustawy o  muzeach wśród podstawowych celów działania muzeów wy-
mienia: katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów, prowadzenie 
działalności edukacyjnej, udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i  naukowych, 
zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgroma-
dzonych informacji, prowadzenie działalności wydawniczej. Pojęcie fotografii korespon-
duje z wykonywaniem powyższych zadań nałożonych na muzea w zakresie rozpowszech-
niania informacji o  swych zbiorach. Istotne dla owych celów jest utrwalenie wyglądu 
muzealiów w sposób wierny i zgodny z rzeczywistością. „Fotografia dzieł sztuki powinna 
być wykonywana metodą, która pozwoli na odtwórcze i wierne utrwalenie rzeczywistego 
wyglądu fotografowanych obiektów, z wyłączeniem dowolnej (twórczej) ingerencji foto-
grafa w treść obrazów. W przypadku fotografii muzealiów przyjmuje się, że chodzi o fo-
tografię jedynie wierną i dokumentacyjną”33. Podkreślić należy, że z § 7 Rozporządzenia 
Ministra Kultury wynika obowiązek sporządzenia dokumentacji wizualnej dla każdego 
zabytku, pozyskiwanego przez muzeum, a z § 8, że muzealia udostępnione poza siedzibę 
muzeum muszą posiadać dokumentację wizualną.

Wizerunek cyfrowy

Digitalizacja rozumiana jest jako „ucyfrowienie; działanie polegające na konwersji 
materiałów zapisanych w postaci analogowej na format cyfrowy”34. Mimo iż jest zagad-
nieniem istotnym społecznie, w polskim systemie prawnym nie stanowi przedmiotu re-
gulacji, która porządkowałaby ją kompleksowo. Ponadto w polskich przepisach prawnych 
brakuje definicji legalnej digitalizacji35.

33 M. Drela, op. cit., s. 96-97.
34 www.nina.gov.pl/digitalizacja/s%C5%82ownik-digitalizacji/artyku%C5%82//2011/10/20/digi-
talizacja [dostęp: 28 grudnia 2012].
35 Zob. R. Golat, Prawne aspekty digitalizacji zbiorów muzeów, „Muzealnictwo”, 52 (2011), s. 19.

Monika Jankowska-Sabat



27

W opracowaniach, dotyczących digitalizacji w muzealnictwie, definiuje się ją jako prze-
tworzenie rzeczywistego obiektu muzealnego w jego wizerunek cyfrowy. Ponadto wskazuje 
się, że reprezentacja cyfrowa powinna się charakteryzować wysoką jakością odwzorowania, 
wynikającą z zastosowanej techniki i urządzeń. Na skutek procesu digitalizacji powstaje re-
produkcja, czyli wizerunek cyfrowy, będący „plikiem zawierającym cyfrowe odwzorowanie 
obiektu muzealnego”36.

Rafał Golat słusznie zauważył, że digitalizacja ma przede wszystkim niematerialny 
charakter, gdyż „właściwym jej przedmiotem nie jest materialny przedmiot, w ramach 
którego digitalizowany materiał jest utrwalony, ale właśnie ten materiał, stanowiący okre-
ślone dobro niematerialne. Przedmiotem digitalizacji jest wszak nie sam dokument jako 
taki, w jego materialnym, rzeczowym wymiarze, ale zawartość dokumentu, w celu doko-
nania jej cyfrowego, nieistniejącego przed digitalizacją zapisu. W przypadku digitalizacji 
nie chodzi wszak o  to, aby »skopiować« na przykład dzieło sztuki, czyli doprowadzić 
do powstania jego nowego, identycznego z istniejącym egzemplarzem”. Digitalizacja nie 
powinna prowadzić do zmiany treści przetwarzanego materiału, a jej celem jest jak naj-
wierniejsze przetransponowanie go jako nośnika treści na zapis cyfrowy37.

Rozpowszechnianie wizerunku muzealiów – problematyka publicznoprawna

Rozważania w tej części artykułu należy rozpocząć od omówienia stosownych prze-
pisów konstytucyjnych. Przede wszystkim przywołać należy cytowany już art. 6 Konsty-
tucji, który podkreśla znaczenie polskiego dorobku kulturowego dla zachowania tożsa-
mości, trwania i rozwoju narodu. Państwo powinno podejmować stosowne działania na 
polu ochrony i upowszechniania narodowego dziedzictwa kulturowego. W szczególności 
ma stwarzać warunki równego dostępu do dóbr kultury różnym grupom społecznym 
poprzez zakładanie i utrzymywanie rozmaitych placówek kulturalnych, takich jak muzea, 
oraz udzielanie wszechstronnej pomocy tym, którzy pragną z nich korzystać38.

Należy także zwrócić uwagę na art. 73 Konstytucji, który stanowi, że „każdemu za-
pewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wy-
ników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury”. Powyższe po-
stanowienia powinny być analizowane w kontekście deklaracji zawartych w preambule 

36 Zalecenia dotyczące planowania i  realizacji projektów digitalizacyjnych w  muzealnictwie, red. 
D. Galas, Warszawa 2011, s. 18, 72-74.
37 R. Golat, op. cit., s. 19-20.
38 P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., War-
szawa 2000, s. 27.
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Konstytucji, odnoszących się do ochrony i pomnożenia kulturalnego dziedzictwa narodu, 
oraz zasad ujętych w  art. 6 oraz 61 Konstytucji, przewidujących prawo obywateli do 
uzyskiwania informacji publicznej. Wolność korzystania z dóbr kultury jest powiązana 
z wyrażoną w art. 54 wolnością wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpo-
wszechniania informacji39.

Wolność korzystania z dóbr kultury, wskazana w art. 73 Konstytucji, ma postać gwa-
rancji dostępu do tego, co zostało w pewien sposób ustalone i utrwalone. Jej realizacja za-
leży od uprzednich dokonań twórców i przysługuje wszystkim, którzy w różnym zakresie 
zainteresowani są poznaniem wyników działalności twórczej. Przede wszystkim należy 
wyjaśnić konstytucyjne pojęcie korzystanie, które odmienne jest od ujęcia cywilistycznego, 
zgodnie z którym oznacza ono możliwość posiadania określonej rzeczy, jej używania, po-
bierania pożytków oraz dokonywania dyspozycji faktycznych, prowadzących do jej zużycia, 
przetworzenia, a także zniszczenia. Dobro kultury jako dobro wspólne nie powinno być 
wykorzystywane w  celu realizacji interesu indywidualnego, a  zatem korzystanie z niego 
nie może prowadzić do jego zużycia, przetworzenia lub zniszczenia. Owa wolność korzy-
stania w istocie oznacza stworzenie możliwości dostępu do istniejących rzeczy, uznanych 
za dobra kultury, ale zakres udostępnienia takiej rzeczy nie może prowadzić do zmiany 
charakteru tego przedmiotu. Korzystanie z dóbr kultury polega na stworzeniu możliwości 
poznania treści takiego dobra. Zadaniem państwa jest stworzenie odpowiednich warunków 
do korzystania z dóbr kultury poprzez organizację i utrzymanie odpowiedniego systemu 
ich ochrony, której zakres i  przesłanki określają konstytucja i  ustawy. Podkreślić należy, 
że konkretyzacja swobody korzystania z dóbr kultury w dużym stopniu uzależniona jest 
od zdolności finansowej państwa40. Treść art. 25a Ustawy o muzeach należy odczytywać 
w perspektywie powyżej przytoczonych postanowień Konstytucji. Zastosowanie zasad wy-
kładni językowej nie prowadzi do wniosku, że istnieje obowiązek zapewnienia bezpłatnego, 
publicznego dostępu do wizerunku muzealiów drogą elektroniczną, a zatem przez Internet. 
Jednakże uwzględniając postanowienia Konstytucji oraz zasady wykładni funkcjonalnej, 
można stwierdzić istnienie takiego obowiązku. Wynika on przede wszystkim z faktu, że 
większość muzeów (poza prywatnymi), będąc jednostkami administracyjnymi, zarządza 
mieniem publicznym, a zatem informacja o muzealiach jest informacją publiczną. Zdaniem 
Moniki Dreli interpretacja przepisów Ustawy o muzeach oraz Ustawy o dostępie do infor-

39 Ibidem, s. 175.
40 Zob. M. Jabłoński, Wolności z art. 73 Konstytucji RP, [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Kon-
stytucji RP, red. B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002, s. 551-568.
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macji publicznej41 daje podstawy do stwierdzenia, że „informacja o wyglądzie muzealiów 
jest informacją publiczną, a każdemu przysługuje prawo dostępu do tej informacji. Realiza-
cja tego prawa może rzecz jasna nastąpić również przez udostępnienie wyglądu muzealiów 
przez Internet, szczególnie na stronie internetowej zarządzanej przez muzeum lub prowa-
dzonej na jego rzecz. Możliwe jest też złożenie wniosku do dyrektora muzeum o udzielenie 
takiej informacji na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej”42.

Reprodukowanie muzealiów – problematyka prywatnoprawna

Dla tej części rozważań najistotniejsze są uregulowania prawa autorskiego, gdyż wiele 
spośród reprodukowanych dzieł stanowi utwory w  rozumieniu przepisów tego prawa, 
a ponadto digitalizacja zbiorów muzealnych nie ma odrębnej regulacji prawnej. Przed 
podjęciem decyzji o reprodukowaniu muzealiów należy udzielić odpowiedzi na trzy pod-
stawowe pytanie:

• czy eksponat jest utworem, a zatem spełnia przesłanki art. 1 ust. 1 prawa autor-
skiego, który stanowi, że utworami są przejawy działalności twórczej o indywidu-
alnym charakterze ustalone w jakiejkolwiek postaci;

• w przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie należy zbadać, czy pra-
wa do niego wciąż istnieją;

• jeśli prawa te istnieją, należy ustalić, komu one przysługują.
Odpowiedź na pierwsze z wymienionych pytań nie należy do najłatwiejszych, gdyż 

pojęcie utworu jest wyjątkowo pojemne, a prawo autorskie chroni także przejawy twór-
czości, w których objawia się ona w małym stopniu. Ponadto inaczej niż w przypadku 
kwalifikacji dzieła jako zabytku obojętna jest wartość artystyczna43. Zbiory z zakresu nauk 
przyrodniczych nie będą korzystały z ochrony, ponieważ nie są przykładami działalności 
twórczej ludzi; podobnie – wytwory kultury materialnej, na przykład zabytki techniki, 
militaria, ubrania, gdyż z reguły nie mają indywidualnego charakteru.44. Należy podkre-
ślić, że muzealia są rzeczami, a „utwory powinny być traktowane jako dobra niematerial-
ne (nie posiadające materialnego substratu), dla których rzeczy, w tym zwłaszcza rucho-

41 Ustawa z dnia 6.09.2001 roku o dostępie do informacji publicznej, Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 
1198 ze zm.
42 M. Drela, op. cit., s. 101-103.
43 Zob. orzeczenie SN z 30.05.1972 r., IICR 135/72: „Za efekt finalny twórczego działania czło-
wieka uznaje się każdy utrwalony w jakiejkolwiek postaci wytwór indywidualnej myśli człowieka, 
niezależnie od wartości, jaką obiektywnie reprezentuje”.
44 Zob. P. Stec, Komercjalizacja muzealiów, „Muzealnictwo”, 47 (2006), s. 212-213.
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me, stanowią materialne nośniki, czyli przedmioty, umożliwiające zapisanie (utrwalenie) 
konkretnego utworu. Między utworami a muzealiami może wobec tego zaistnieć relacja: 
dobro niematerialne, chronione prawem autorskim – nośnik tego dobra”45.

Ustalenie, czy dzieło jest jeszcze chronione, również może stwarzać problemy, choć co 
do zasady autorskie prawa majątkowe zgodnie z art. 36 prawa autorskiego trwają w czasie 
życia twórcy i 70 lat po jego śmierci. Po upływie okresu ochrony dzieło przechodzi do 
domeny publicznej, a do jego wykorzystania nie jest konieczna zgoda twórcy. Pamiętać 
należy, że nigdy nie wygasają prawa osobiste, z którymi należy się liczyć, wykorzystu-
jąc cudzy utwór. Reprodukowanie – także w postaci cyfrowych wersji, udostępnionych 
w Internecie – dzieła, podlegającego ochronie w zakresie autorskich praw majątkowych, 
będzie wymagało uzyskania stosownego zezwolenia. Dotyczy to także sytuacji, gdy mu-
zeum nabyło dzieło sztuki od artysty46.

W  niektórych przypadkach przepisy zezwalają na eksploatację utworu bez zgody 
twórcy – jest to tzw. dozwolony użytek chronionych utworów. Z punktu widzenia działal-
ności muzeów istotne są przepisy dotyczące dozwolonego użytku publicznego. Licencje 
ustawowe pozwalają muzeom na korzystanie z utrwalonych w postaci muzealiów dzieł 
chronionych nawet w sytuacji, gdy muzeum nie jest podmiotem wyłącznie uprawnionym 
z tytułu praw autorskich do danego utworu47. Wśród owych licencji wymienić należy:

• art. 32 ust. 1 prawa autorskiego, dający możliwość publicznego wystawiania eg-
zemplarza utworu plastycznego przez jego właściciela, jeżeli nie łączy się z tym 
osiąganie korzyści majątkowych; licencja została ograniczona wyłącznie do utwo-
rów plastycznych;

• art. 33 ust. 1 prawa autorskiego, który pozwala na rozpowszechnianie utwo-
rów wystawionych na stałe na ogólnie dostępnych drogach, ulicach, placach lub 
w ogrodach, jednakże nie do tego samego użytku;

• art. 33 ust. 2 prawa autorskiego, zezwalający na rozpowszechnianie utworów wysta-
wionych w publicznie dostępnych zbiorach, takich jak muzea, galerie, sale wystawo-
we, lecz tylko w katalogach i w wydawnictwach publikowanych dla promocji tych 
utworów, a także w sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach w prasie i telewizji, 
jednakże w granicach uzasadnionych celem informacji. Powyższa licencja ustawowa 
ma najszersze zastosowanie z punktu widzenia omawianej w niniejszym opracowa-

45 R. Golat, Nowe zasady działalności muzealnej w kontekście zadań samorządu terytorialnego (prak-
tyczny komentarz do ustawy o muzeach), „Muzealnictwo”, 45 (2004), s. 200-201.
46 Zob. P. Stec, op. cit., s. 214.
47 Zob. R. Golat, Nowe zasady..., s. 201-202.
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niu problematyki. Prawo autorskie zezwala na reprodukowanie w związku z pro-
mocją dzieła, w ramach czego dopuszczalne byłoby rozpowszechnianie cyfrowych 
reprodukcji na stronach internetowych poświęconych organizowanej wystawie48.

Powyższe licencje pozwalają na rozpowszechnianie cudzych dzieł chronionych na 
różnych polach eksploatacji, zależnych od charakteru przedmiotów ochrony. Przykłado-
we zakresy korzystania wyliczone zostały w art. 50 prawa autorskiego; rozpowszechnia-
nie zaś na podstawie omawianych licencji polega najczęściej na utrwalaniu i zwielokrot-
nianiu utworu, także techniką cyfrową49. Możliwe jest również publiczne udostępnianie 
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym, co oznacza wprowadzenie zdigitalizowanego utworu do Internetu50.

W tej części rozważań nie sposób pominąć problematyki autorskich praw osobistych, 
które trwają wieczyście. Art. 16 prawa autorskiego stanowi, że „autorskie prawa osobiste 
chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy 
z utworem, a w szczególności prawo do:

• autorstwa utworu,
• oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania 

go anonimowo,
• nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania,
• decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności,
• nadzoru nad sposobem korzystania z utworu”.

Podsumowując, w omawianym wypadku chroniony jest stosunek autora do swojego dzie-
ła, a dla ram niniejszego artykułu najważniejsza jest ochrona takich elementów, jak prawo 
do rzetelnego wykorzystania utworu i jego integralności. Twórca ma prawo sprzeciwić się 
zniekształceniu dzieła przez osoby trzecie, na przykład poprzez niestaranne reprodukowanie 
czy zmianę układu treści51. Z uwagi na istotę procesu digitalizacji, zakładającego jak naj-
wierniejsze cyfrowe przetworzenie materiału bez dokonywania zmian w stosunku do wersji 
digitalizowanej, naruszenia art. 16 pkt 3 prawa autorskiego jawią się jako mniej istotne52.

W świetle powyższych ustaleń nie ma wątpliwości, że skoro digitalizacja nie prowadzi 
do zmiany treści przetwarzanego materiału, a zatem nie jest procesem twórczym, to w jej 

48 Zob. P. Stec, op. cit., s. 215-216.
49 Zob. R. Golat, Dozwolony użytek z utworów w działalności muzeów, „Muzealnictwo”, 47 (2006), 
s. 222-224.
50 R. Golat, Prawne aspekty..., s. 20.
51 Zob. P. Stec, op. cit., s. 218.
52 Zob. R. Golat, Prawne aspekty..., s. 23.
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efekcie nie powstaje nowy utwór w  rozumieniu prawa autorskiego. Doktryna wyraża 
pogląd, że „dokładna i wierna fotografia czy utrwalenie na nośnikach elektronicznych 
wyglądu muzealiów nie tworzy nowych praw autorskich dla osób, które sporządziły taką 
fotografię”53. Wizerunki cyfrowe muzealiów spełniają tę samą funkcję, która przypisa-
na jest fotografii dokumentacyjnej, czyli informowanie o wyglądzie muzealiów. Aktual-
ność w takim przypadku zachowuje orzecznictwo dotyczące fotografii dokumentacyjnej. 
W wyroku z 26 czerwca 1998 roku, I PKN 196/98, Sąd Najwyższy stwierdził, że utwo-
rem w rozumieniu prawa autorskiego może być także fotografia, jeżeli nosi ona piętno 
właściwe danej jednostce, znamiona odróżniające ją od innych. Natomiast wykonywanie 
dokumentacji fotograficznej gromadzonych muzealiów, zdjęć dla potrzeb akcji wysta-
wienniczej i  oświatowo-edukacyjnej nie jest czynnością twórczą, lecz odtwórczą. Ce-
lem tych czynności nie było bowiem wykonywanie zdjęć obrazów i innych przedmiotów 
sztuki w sposób wyrażający wizję artystyczną, lecz wykonywanie zdjęć odtwarzających 
przy pomocy fotografii rzeczywisty stan zbiorów muzealnych. Sens pracy o charakterze 
dokumentacyjnym polega na sporządzaniu na przykład reprodukcji obrazów, tzn. na ta-
kim wykonaniu zdjęcia określonego obrazu, by była na nim widoczna wyłącznie sztuka 
danego twórcy (malarza), a nie „sztuka fotografa”.

Tymczasem w Zaleceniach dotyczących planowania i realizacji projektów digitalizacyjnych 
w  muzealnictwie eksperci, wskazując na konieczność jednoznacznej wykładni przepisów 
w odniesieniu do nowych technologii cyfrowych, sugerują, że „wobec wątpliwości, czy wy-
konywane wizerunki cyfrowe są utworem autorskim, czy nie (na przykład skany), należy 
rozstrzygać je raczej na tak i konstruować umowy z wykonawcami na podstawie takiego 
założenia”. Ponadto zalecają, aby wyłączne majątkowe prawa autorskie do wykonanych wi-
zerunków cyfrowych nabywało muzeum, a  umowa obejmowała wszystkie możliwe pola 
ewentualnej eksploatacji54. Postępowanie zgodnie z powyższymi wytycznymi prowadzi do 
sytuacji, w której po zdigitalizowaniu muzealiów z domeny publicznej wyłączne prawa ma-
jątkowe do ich cyfrowych wizerunków posiadałoby muzeum55. Powyższe zalecenia są przede 
wszystkim niezgodne ze stanowiskiem Unii Europejskiej, która zaleca, aby „materiały nale-
żące do domeny publicznej pozostały w domenie publicznej również po digitalizacji”56.

53 M. Drela, op. cit., s. 96-97; podobnie R. Golat, Prawne aspekty..., s. 20-22.
54 Zalecenia..., s. 5-6.
55 Zob. Prawne aspekty digitalizacji 2D i  3D, centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/2013/01/
Prawne-aspekty-digitalizacji.pdf [dostęp: 28 stycznia 2013].
56 Zalecenie Komisji z dnia 27.10.2011 roku w sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie 
dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych (Dz.U.UE L z 29.10.2011 r.).
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Licencje ustawowe – ustawa o muzeach

Po ustaniu ochrony prawnoautorskiej dzieło przechodzi do domeny publicznej, a za-
tem może być eksploatowane bez zgody twórcy. Muzeum, korzystając ze swych upraw-
nień właścicielskich, na podstawie omawianego już art. 25 pobiera opłaty za przygo-
towanie i  udostępnianie zbiorów do celów innych niż zwiedzanie, w  szczególności za 
kopiowanie, sporządzanie reprodukcji lub fotografii. Należy jednak podkreślić, że choć 
może pobierać opłaty za prawo kopiowania konkretnego egzemplarza takiego utworu, 
nie może jednak zapobiec dalszemu reprodukowaniu już raz skopiowanego dzieła57.

Monika Drela zaprezentowała interesującą koncepcję interpretacji przepisów prawa au-
torskiego w związku z art. 25a Ustawy o muzeach. Jej zdaniem powyższy artykuł jako prze-
pis szczególny przełamuje monopol twórcy na wszystkich polach eksploatacji i ogranicza 
jego prawa wyłączne, gdyż to właśnie muzeum z mocy ustawy jest uprawnione do udostęp-
niania, utrwalania i przechowywania wyglądu muzealiów na informatycznych nośnikach 
danych. W szczególności omawiany przepis wyłącza stosowanie art. 58 prawa autorskiego, 
zgodnie z którym twórca może się sprzeciwić publicznemu udostępnieniu utworu, jeżeli 
jest ono dokonywane w nieodpowiedniej formie albo ze zmianami. Twórca bowiem nie 
może zabronić umieszczenia fotografii muzealiów na serwerze wykorzystywanym przez 
muzeum w celu udostępnienia ich przez Internet, nawet jeżeli muzeum nie działa w gra-
nicach dozwolonego użytku publicznego, określonych lub określonego w artykule 33 pkt 
2 prawa autorskiego. Autorka uważa, że „art. 25a ogranicza prawa autorskie w ten sposób, 
iż wygląd muzealiów (ich fotografie) może być utrwalany, przechowywany i udostępniany 
osobom trzecim bez zgody twórcy. Ograniczona została sfera wyłączności rozporządzania 
utworem na informatycznym polu eksploatacji”58. Jak zaznacza autorka, w przeciwnym razie 
nowelizacja Ustawy o muzeach poprzez wprowadzenie nowego art. 25a byłaby pozbawio-
na sensu, gdyż sprzeciw twórcy wobec utrwalenia i udostępnienia wizerunków muzealiów 
uniemożliwiałby wykonywanie zadań ustawowych przewidzianych dla muzeów. Jej zda-
niem omawiany artykuł stwarza nowy zakres dozwolonego użytku publicznego utworów 
stanowiących jednocześnie muzealia. Katalog zawartych w prawie autorskim ograniczeń 
nie jest katalogiem zamkniętym, co wynika z faktu, że prawo autorskie nie nadąża z regula-
cją ochrony praw twórcy w obliczu pojawiających się nowych pól eksploatacji59.

57 Zob. P. Stec, op. cit., s. 219.
58 M. Drela, Korzystanie i  rozpowszechnianie wyglądu muzealiów w  Internecie a  prawo autorskie, 
[w:]  „Zeszyty Dziedzictwa Kulturowego”, t. 1, red. K. Łopatecki, W. Walczak, Białystok 2007, 
s. 179-192
59 Ibidem, s. 190-191.
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Podsumowanie

Mimo że digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego jest obecnie istotnym zja-
wiskiem, jednak nie tylko nie doczekała się w polskim systemie prawnym odrębnej regu-
lacji, ale brakuje także jej definicji legalnej. Pojęcie muzealiów funkcjonuje w przepisach 
polskiego prawa od 1962 roku60, doczekało się też wielu wypowiedzi doktryny. Natomiast 
terminy ustawowe, takie jak: reprodukcja, kopia, fotografia, wizerunek muzealiów, nie 
zostały przez ustawodawcę zdefiniowane. Ponadto pojęcie prawne wizerunku muzealiów 
– szczególnie krytykowane przez doktrynę jako nieprecyzyjne – pojawiło się w wyniku 
nowelizacji Ustawy o muzeach dopiero w 2005 roku. 

Podkreślić należy, że termin cyfrowe reprodukcje muzealiów, przez ekspertów ds. di-
gitalizacji utożsamiany z cyfrowymi wizerunkami muzealiów, nie jest terminem praw-
nym ani prawniczym. Wypowiedzi doktryny na temat statusu prawnego cyfrowych wize-
runków muzealiów są nieliczne, czego dowodzi prezentowana w niniejszym opracowaniu 
literatura. Sytuację komplikuje fakt, że brakuje orzecznictwa, które odnosiłoby się do cy-
frowych reprodukcji muzealiów. W związku z powyższym za aktualne uważa się poglądy 
judykatury w zakresie fotografii dokumentacyjnej. Zgadzając się z autorami omawianych 
powyżej Zaleceń dotyczących planowania i realizacji projektów digitalizacyjnych w muzeal-
nictwie, podkreślam konieczność i wagę dyskusji o problemach prawnych dotyczących 
statusu cyfrowych reprodukcji muzealiów.

2012

60 Art. 61 ustawy z dnia 15.02.1962 roku o ochronie dóbr kultury i o muzeach, Dz.U. z 1962 r. 
Nr 10, poz. 48.
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Dzieło sztuki a jego obraz. Aktualne problemy terminologiczne

Nie podlega dyskusji, że opis nie jest w stanie w wyczerpujący sposób oddać istoty 
i złożonego charakteru dzieła sztuk plastycznych. Dlatego tak cennym medium infor-
mującym o dziele jest jego obraz1, przekazujący treści, których nie sposób celnie oddać za 
pomocą słowa. Historia sztuki posiada długą tradycję ilustrowania kolekcji i wywodów 
naukowych, czemu z  reguły służyły różnego rodzaju kopie i  reprodukcje. Zanim jako 
forma dokumentacji i popularyzacji dzieła upowszechniła się fotografia, stosowano m.in. 
akwarele i ryciny, a w dziedzinie rzeźby odlewy gipsowe2. Każda z tych technik – zarów-
no dawnych, jak i współczesnych – stwarzała inne możliwości odwzorowania obiektu. 
Aby uchwycić tę różnorodność w ramach uniwersalnej definicji, za kontekst poniższych 

1 Por. m.in. E. Gombrich, Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawienia obrazowego, Warszawa 
1981; idem, Obraz wizualny, [w:] Symbole i symbolika, red. M. Głowiński, Warszawa 1991, s. 312-
-338, tamże R. Wittkower, Interpretacja symboli wizualnych, s. 339-357; M. Porębski, Sztuka a in-
formacja, Kraków-Wrocław 1986.
2 Jako przykład mogą tu posłużyć zbiory kopii rzeźb antycznych, tworzone często w celach edu-
kacyjnych i dydaktycznych, jak istniejący od 1796 roku zbiór odlewów (Abgussammlung) w ber-
lińskiej Akademii Sztuk czy zbiór gipsowych odlewów rzeźb antycznych Muzeum Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Pod koniec XIX wieku podobne kolekcje znajdowały się w wielu europejskich 
miastach, a uniwersytecka kolekcja odlewów antycznych we Wrocławiu była jedną z największych 
na terenie Niemiec.
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rozważań przyjęto wypowiedzi Mieczysława Porębskiego na temat pojęcia obrazu, wy-
prowadzane przez niego z pojęć teorii mnogości. Porębski przypomina, że „najogólniej 
rzecz biorąc o obrazie mówić możemy wówczas, gdy pomiędzy pewną dziedziną i pew-
ną przeciwdziedziną, z  których każda stanowi zbiór elementów o  własnej strukturze 
i  charakterystyce, zachodzi jakikolwiek stosunek, który wiąże odpowiednio niektóre 
przynajmniej elementy pierwszej z niektórymi elementami drugiej”. Na potrzeby badań 
ikonosfery Porębski zawęża tę ogólną definicję do sytuacji, gdy „stan rzeczy właściwy 
tworzącym obraz elementom przeciwdziedziny zachowuje pewne przynajmniej cechy 
i związki przeciwobrazu, niosąc tym samym informację o strukturze i stanie obrazowanej 
dziedziny”3. Stosunek ten nazywany jest modelowaniem. Wydaje się, że ten punkt wi-
dzenia, przyjęty w zasadzie dla innego rodzaju rozważań, jest szczególnie przydatny dla 
refleksji o współczesnym obrazie dzieła sztuki, w sytuacji, gdy na przestrzeni ostatnich 
dziesięcioleci rozwinięte zostały liczne i różne techniki odwzorowywania obiektów. 

Relacje między dziełem sztuki a jego obrazem czy powtórzeniem do końca XX wieku 
precyzowały takie określenia, jak „kopia”, „replika”, „falsyfikat” bądź „reprodukcja”. Termi-
ny te, chociaż w praktyce trudno o ich precyzyjne definicje, są mocno zakorzenione w tra-
dycji piśmiennictwa o sztuce. W ostatnich dziesięcioleciach, w związku z upowszechnie-
niem się cyfrowych metod przetwarzania obrazu, obok nich pojawiły się nowe określenia, 
takie jak: „obiekt cyfrowy”, „kopia cyfrowa”, „cyfrowa reprodukcja”, „obiekt 3D”, „wirtu-
alne dziedzictwo”, „zabytek wirtualny”, „wizualizacja” czy „infografika”4. Zasadniczą cechą 
ich desygnatów jest brak postaci materialnej, którą zastępuje digitalny kod, wymagający 
odpowiednich urządzeń zarówno do jego uzyskania, jak i odtworzenia. Te bardzo popu-
larne i powszechnie obecnie stosowane pojęcia przy bliższej analizie okazują się jednak 
– w jeszcze większym stopniu niż ich „poprzednicy” z ubiegłych stuleci – budzić różnego 
rodzaju definicyjne wątpliwości. Bywają one różnie rozumiane i definiowane, a w istocie 
często stosowane są po prostu intuicyjnie, co potwierdza choćby prosta analiza definicji 
słownikowych, w tym również tych, które formułowane są metodą folksonomii.

Problem braku odpowiedniego aparatu pojęciowego wydaje się dobrze ilustrować 
fragment zawarty w  Katalogu Dobrych Praktyk Digitalizacji, opublikowanym przez 
Narodowy Instytut Audiowizualny: „Dla każdego obiektu [muzealnego] niezbędne jest 
zgromadzenie danych w postaci chmury punktów oraz siatki trójkątów z teksturą. Jako 
digitalizowane obiekty w  niniejszym katalogu rozpatrywano przede wszystkim proste 
obiekty muzealne. Digitalizacja jest rozumiana jako proces przetwarzania fizycznej jed-

3 M. Porębski, Ikonosfera, Warszawa 1972, s. 61-62.
4 Nie są w tym miejscu brane pod uwagę obiekty mające od początku formę elektroniczną (ang. 
born digital).
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nostki muzealnej lub jej części na postać cyfrową. Zalecenia mają na celu zapewnić moż-
liwość długotrwałego przechowywania utworzonych kopii cyfrowych z  zachowaniem 
pełni cech digitalizowanego obiektu”5. W przytoczonym fragmencie uderza wieloznacz-
ność i nieprecyzyjność doraźnie tworzonych terminów oraz niejasność formułowanych 
przy ich pomocy wypowiedzi.

Samo określenie „digitalizacja”, tak powszechnie stosowane zarówno w praktyce do-
kumentacyjnej, jak i dokumentach urzędowych, nie doczekało się w języku polskim ani 
polskim prawodawstwie ścisłej definicji6. W prezentowanych w ramach Dobrych Prak-
tyk materiałach Narodowy Instytut Audiowizualny próbuje uchwycić istotę digitalizacji, 
opisując poszczególne etapy tego procesu, począwszy od planowania, przez przygoto-
wanie obiektów muzealnych do digitalizacji, skanowanie, kontrolę jakości, przetwarza-
nie skanów, przechowywanie skanów wzorcowych po udostępnianie7. W opracowaniach 
Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów pojawiają się w tym kontek-
ście jedynie sformułowania „robocze”: „Nie aspirując do formułowania pełnej definicji 
digitalizacji, w dalszej części podajemy interpretację pojęcia przyjętą na potrzeby tego 
dokumentu, czyli rozróżniającą szersze i węższe rozumienie digitalizacji. Digitalizację 
w  sensie węższym rozumiemy jako pozyskanie cyfrowego, jak najbardziej wiernego, 
odwzorowania obiektu i  opisujących metadanych relacyjnych zawierających szczegóły 
strony technicznej procesu (nazywane dla odróżnienia od metadanych opisowych para-
danymi). Definicja szersza obejmuje nie tylko pozyskanie cyfrowego wizerunku i meta-
danych technicznych, ale także wytworzenie metadanych opisowych oraz różne działania 
związane m.in. z  gromadzeniem, strukturyzowaniem, przetwarzaniem, zarządzaniem, 
archiwizowaniem, ochroną, wymianą i wykorzystaniem tych danych, czyli odnosi się do 
kompleksowo potraktowanego procesu digitalizacji”8. 

Wobec panującego obecnie terminologicznego chaosu, dyskusja nad kształtującym się 
w języku polskim aparatem pojęciowym związanym z cyfrowymi obrazami dzieł sztuki 
wydaje się szczególnie ważna. W niniejszym rozdziale rozważone zostaną wchodzące do 

5 Katalog Dobrych Praktyk Digitalizacji obiektów muzealnych, s. 1, www.nina.gov.pl/docs/instytut/
katalog-dobrych-praktyk-digitalizacji-obiekt%C3%B3w-muzealnych.pdf [dostęp: 12 lutego 2013].
6 Por. rozdział Wokół prawnych problemów cyfrowych reprodukcji muzealiów autorstwa M. Jankow-
skiej-Sabat w niniejszym tomie, s. 19.
7 Katalog Dobrych Praktyk Digitalizacji..., passim.
8 Zalecenia dotyczące planowania i realizacji projektów digitalizacyjnych w muzealnictwie, oprac. Ze-
spół Ekspertów ds. digitalizacji obiektów muzealnych powołany przez Narodowy Instytut Muze-
alnictwa i Ochrony Zbiorów, s. 5, www.nimoz.pl/upload/digitalizacja/Raport.pdf [dostęp: 12 lu-
tego 2013].
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użycia nowe terminy dotyczące kategorii tradycyjnie stosowanych w pisarstwie o sztuce 
na określenie różnych rodzajów obrazów czy powtórzeń dzieł sztuki.

Na wstępie rozważań dotyczących obrazu dzieła sztuki warto poświęcić nieco uwagi 
samemu pojęciu oryginału. Wyraźne rozróżnienie, także na płaszczyźnie wartościującej, 
pomiędzy oryginałem, jako dziełem autentycznym, niebędącym wynikiem naśladownic-
twa, a kopią nastąpiło ostatecznie w XIX wieku9. Zrodzony wówczas swoisty kult orygi-
nału w wielu dziedzinach sztuki do dziś nie stracił na znaczeniu. Warto jednak zwrócić 
uwagę na to, iż oryginał – rozumiany jako dzieło unikatowe, jedyne i mające czysto au-
torski charakter – częstokroć okazuje się pewnym mitem, a jego wskazanie w praktyce 
może być problematyczne. Twórczość, którą dzisiaj określamy jako artystyczną, miała 
bowiem w swych dziejach niejednokrotnie charakter seryjny i warsztatowy. Spektakular-
nych przykładów powielania tych samych kompozycji dostarcza zwłaszcza działalność 
artystów XIX-wiecznych, tak rzeźbiarzy10, jak i malarzy11. Podobne przypadki znane są 
jednak także z wcześniejszych epok12. 

9 Spektakularne ślady myślenia w „dawnym stylu” o dziele sztuki napotykamy jeszcze w pierw-
szych dziesięcioleciach wieku XX wieku. Jego przykładem jest choćby przewodnik po Kościele 
Pokoju w Świdnicy z 1929 roku, informujący o znajdującym się tutaj obrazie Leonarda da Vinci 
w odniesieniu do wykonanego bliżej nieokreśloną techniką powtórzenia lub naśladownictwa kom-
pozycji mistrza – L. Worthmann, Friedenskiche zu Schweidnitz, Schweidnitz 1929, s. 46.
10 Warto wymienić choćby Berthela Thorvaldsena, który – prowadząc duży warsztat – szcze-
gólnie znany był ze strategii multiplikacyjnych. Wśród licznych egzemplarzy danej kompozycji 
wywodzących się z warsztatu Thorvaldsena często trudno jednoznacznie wskazać oryginał. Zob. 
P. Springer, Thorvaldsen zwischen Markt und Museum, [w:] Künstlerleben in Rom. Bertel Thorvaldsen 
(1770-1844). Der dänische Bildhauer und seine deutschen Freunde, hrsg. G. Bott, H. Spielmann, 
Nürnberg 1991, s. 211-221; H. C. Tesan, Vom häßlich Entelein zum umworbenen Schwan. Ein dä-
nischer Künstlerunternehmer in Rom, [w:] Künstlerleben in Rom..., s. 223-240; U. Peters, Erfinden ist 
Göttlich – multiplizieren ist menschlich. Bertel Thorvaldsen und die Verfielfältigung der künstlerischen 
Idee, [w:] Ästhetische Probleme der Plastik im 19. und 20. Jahrhunderts, red. A. M. Kluxen, Nürnberg 
2001, s. 143-149.
11 Malarstwo postrzegane jest najczęściej jako twórczość o  unikatowym i  indywidualnym cha-
rakterze, mimo to kilkukrotne powtarzanie tej samej kompozycji praktykował choćby – w swym 
zatrudniającym licznych uczniów warsztacie – Jacques-Louis David. Por. E. Kahng, Repetition as 
symbolic form, [w:] The repeating image. Multiples in French painting from David to Matisse, [kata-
log wystawy „Exhibition Déjà Vu? Revealing Repetition in French Masterpieces”, Walters Art 
Museum, Baltimore, Maryland, 2007-2008; Phoenix Art Museum, Phoenix, Arizona, 2008], red. 
E. Kahng, Baltimore 2007, s. 11-25.
12 Zob. uwagi na ten temat w artykule: J. Białostocki, Innowacja i repetycja, [w:] Oryginał – replika – 
kopia. Materiały III Seminarium Metodologicznego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Radziejowice 
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Trudnościom związanym z definicją i  identyfikacją oryginału towarzyszą problemy 
dotyczące nazewnictwa i klasyfikacji powtórzeń czy obrazów dzieł sztuki. Przywołane 
we wstępie artykułu, tradycyjnie stosowane w pisarstwie o sztuce pojęcia „kopia”, „repli-
ka”, „falsyfikat” i „reprodukcja”13, będące wyrazami bliskoznacznymi o częściowo pokry-
wających się zakresach semantycznych, nie doczekały się bynajmniej jednoznacznych, 
powszechnie przyjmowanych definicji14. Kopia, będąca bodajże najpopularniejszym 
z wymienionych tutaj terminów, rozumiana jest najczęściej jako „dokładne odtworzenie 
dzieła sztuki wykonane nie przez jego twórcę”15. Zakres tego pojęcia jest jednakże „dość 
elastyczny”16, tak iż obejmuje ono niekiedy „powtórzenia wykonane w innym materiale 
i inną techniką”17, jak również odwzorowania nie całkiem wierne w swym kształcie wobec 
oryginału, dla których w języku polskim brak osobnego określenia18. Przy czym, na grun-
cie języka polskiego, do kopii nie zalicza się zazwyczaj dwuwymiarowych przedstawień 
dzieł trójwymiarowych (na przykład rycin ukazujących rzeźby). Jednocześnie wierne po-
wtórzenie dzieła wykonane przez samego autora, ale też przez jego warsztat, nosi nazwę 

26-27 września 1968, Warszawa 1971, s. 9-44, zwłaszcza s. 18-21. W nieco innym kontekście, 
wskazując przede wszystkim na wieloetapowość procesu twórczego, o „złudnej oczywistości poję-
cia oryginału” pisał Janusz Kębłowki – J. St. Kębłowski, Oryginał, replika, kopia... Refleksje na temat 
kilku pojęć historii sztuki, [w:] Falsyfikaty dzieł sztuki w zbiorach polskich. Materiały międzynarodowej 
konferencji naukowej zorganizowanej 21-22 maja 1999 roku przez Instytut Archeologii Uniwersytetu 
Warszawskiego, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Zamek Królewski w War-
szawie, red. J. Miziołek, M. Morka, Warszawa 2001, s. 290-300 (na temat oryginału – s. 290-291).
13 Do listy analizowanych tu pojęć można by oczywiście dodać jeszcze dalsze, rzadziej używane, jak 
choćby: „naśladownictwo”, „imitacja”, „faksymile”, „wariant” czy „transpozycja”. 
14 Z polskojęzycznej literatury dotyczącej tego typu pojęć i ich definicji zob. zwłaszcza: J. Biało-
stocki, op. cit.; L. Krzyżanowski, Oryginał, kopia, replika w rzeźbie monumentalnej, [w:] Oryginał 
– replika..., s. 112-127; J. St. Kębłowski, op. cit. Zob. też definicje podane w  dwóch kolejnych 
wydaniach Słownika terminologicznego sztuk pięknych: Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. 
S. Kozakiewicz, Warszawa 1969, s. 106 (falsyfikat), s. 187 (kopia), s. 304 (replika, reprodukcja); 
Słownik terminologiczny sztuk pięknych, wyd. IV, Warszawa 1996, s. 109 (falsyfikat), s. 201 (kopia), 
s. 349 (replika, reprodukcja).
15 Definicję taką podaje pierwsze wydanie Słownika terminologicznego sztuk pięknych – Słownik..., 
red. S. Kozakiewicz, s. 187.
16 Ibidem.
17 Ibidem.
18 Za określenie takie być może mogłoby być uznane „naśladownictwo”; pojęcie to nie jest jednak, 
jak się wydaje, postrzegane jako równorzędne wobec terminów „kopia” czy „reprodukcja”; nie zo-
stało też odnotowane w żadnej z edycji Słownika terminologicznego sztuk pięknych.
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„repliki”, a posiadające takie same cechy dzieło zrealizowane w złej wierze określane jest 
mianem „falsyfikatu”. 

Odrębne miejsce zajmuje natomiast pojęcie „reprodukcja”, które w stosunku do po-
przednich analizowanych tutaj terminów jest określeniem nowszej daty i cechuje się węż-
szym, choć też nie do końca precyzyjnym, zakresem znaczeniowym. Odnoszone jest ono 
przede wszystkim do odwzorowań dzieła wykonywanych w sposób mechaniczny, w du-
żej ilości egzemplarzy i służących jego rozpowszechnianiu i popularyzacji. „Reprodukcja” 
zazwyczaj definiowana jest jako odwzorowanie graficzne, fotograficzne czy drukarskie, 
a  więc – wyłącznie dwuwymiarowe. Jak trafnie pisał Janusz Kębłowski: „Reprodukcja 
nie jest kopią, jej celem jest przede wszystkim informowanie o oryginale, ale funkcjonuje 
także zastępczo w stosunku do oryginału jako przedmiot estetyczny, w zależności od skali 
i stopnia podobieństwa do oryginału”19. 

Ponieważ pod pojęciem „reprodukcji” język polski rozumie wyłącznie obrazy dwu-
wymiarowe, do przestrzennych powtórzeń rzeźb, budowli czy innych dzieł trójwymiaro-
wych w podobnej sytuacji częściej odnoszony jest termin „kopia”20. W kontekście odwzo-
rowań tego typu dzieł wykonanych w mniejszej skali używa się ponadto określeń takich 
jak model21 czy makieta.

Już choćby powyższe przykłady świadczą o  tym, że dotychczas rozwinięty i  po-
wszechnie stosowany aparat pojęciowy historii sztuki związany z relacją pomiędzy dzie-
łem a jego obrazem pozostaje tyleż bogaty, co niejednoznaczny. Zaistnienie technologii 
cyfrowych wydaje się kwestię tę dodatkowo komplikować. W praktyce digitalizacyjnej 
w pewnym sensie oryginałem staje się bowiem każdy fizyczny przedmiot, pełniący funk-
cję źródła dla odwzorowania zrealizowanego przy zastosowaniu technologii cyfrowych. 
W wyniku działań określanych jako „proces digitalizacji”22 powstaje w pierwszej kolej-
ności niematerialny „obiekt cyfrowy”, którego charakter próbuje się precyzować z jednej 
strony za pomocą pojęć ukształtowanych równolegle z  rozwojem cyfrowych narzędzi, 
takich jak „zdjęcie cyfrowe”, „skan 2D” czy „skan 3D”, z  drugiej – terminów niejako 
abstrahujących od technologii uzyskiwania obrazu, do których należą przywołane już 

19 J. St. Kębłowski, op. cit., s. 293.
20 Na przykład stosuje się raczej określenie „kopie gipsowe”, nie zaś „reprodukcje gipsowe”, choć 
były one wykonywane mechanicznie i seryjnie, służąc rozpowszechnianiu i popularyzacji swych 
pierwowzorów.
21 Pojęcie to jest oczywiście wieloznaczne, ponieważ jego podstawowe znaczenie odnosi się do 
szkicu przygotowawczego wykorzystywanego w procesie tworzenia dzieła. 
22 Por. Katalog Dobrych Praktyk Digitalizacji...
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na wstępie określenia „kopia cyfrowa”, „cyfrowa reprodukcja”, „obiekt 3D”, „wirtualne 
dziedzictwo”, „zabytek wirtualny”, „wizualizacja” i „infografika”. Czy jednak terminy te 
wnoszą nową jakość do opisu relacji między dziełem sztuki a jego obrazem? Czy w prak-
tyce dokumentacyjnej są wystarczająco precyzyjne i jednoznaczne? Na ile charakteryzują 
istotę uzyskanego obrazu? I czy są konieczne wobec bogactwa funkcjonujących dotych-
czas w historii sztuki pojęć?

Wydawać by się mogło, że wobec dotychczasowej popularności pojęcia „kopia” i  jej 
różnorodnie definiowanego pola semantycznego najbardziej adekwatne dla „obiektów 
cyfrowych”, dla których źródło stanowiło dzieło sztuki, byłoby właśnie określenie „kopia 
cyfrowa”. Okazuje się jednak, że w praktyce językowej to ostatnie pojęcie stosowane jest 
przede wszystkim dla określenia digitalnych wersji dzieł audiowizualnych23. Natomiast 
w kontekście dzieł sztuk plastycznych najczęściej wydają się pojawiać określenia „wizeru-
nek”24 lub „odwzorowanie”, które być może należałoby odnieść właśnie do – stosowanych 
w kontekście tradycyjnych technik sztuk plastycznych – określeń „kopia” i „reprodukcja”. 

Ostatecznym wynikiem wszystkich procesów digitalizacyjnych może być wydruk 2D 
lub 3D, który przy pomocy stosowanego dotychczas aparatu pojęciowego historii sztuki 
określony zostałby zapewne mianem reprodukcji, kopii lub modelu. Wydruk zdjęcia cy-
frowego zasadniczo nie różni się przecież w „potocznym oglądzie” od fotografii uzyskanej 
w procesie analogowym. Istotną różnicą jest natomiast dyskretny, niematerialny charak-
ter „negatywu” – w stosunku do „liniowego” i istniejącego fizycznie obrazu, uzyskiwanego 
w procesie fotografii analogowej – oraz wynikająca z technologii łatwość jego modyfika-
cji, w której dostrzega się zagrożenie dla kategorii określanej jako obiektywizm przed-
stawienia. Obiektywizm ten natomiast, przypisywany służącej celom dokumentacyjnym 
fotografii analogowej, przeciwstawiany bywa pojmowanemu negatywnie subiektywizmo-
wi wszelkich poprzedzających fotografię obrazów wykonywanych ręcznie. Przypomnieć 
jednak należy, że w początkowym okresie eksperymentowania z fotografią w warsztacie 
badawczym historyka sztuki jej również zarzucano właśnie „przekłamywanie” rzeczy-
wistości. Miało ono następować w wyniku „automatycznego” odwzorowywania obiek-
tu, nie uwzględniającego korekt, jakie powinny nastąpić w  związku z  przenoszeniem 

23 Praktyka ta może być oczywiście formą swoistego „zawłaszczenia” pojęcia przez kinematogra-
fię, przemysł muzyczny i multimedialny; podobnie jednak sytuacja wygląda na przykład w języku 
angielskim i niemieckim.
24 Pojęcie to występuje w odniesieniu do muzealiów w prawodawstwie polskim, nie zostało jednak 
zdefiniowane i poddawane jest krytyce jako niepoprawne w odniesieniu do rzeczy (por. w niniej-
szym tomie: M. Jankowska-Sabat, Wokół prawnych problemów..., s. 26).
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go z rzeczywistości czterowymiarowej na dwuwymiarową płaszczyznę odwzorowania25. 
W  związku z  powyższym uzasadnione wydaje się postulowanie rozszerzania zakresu 
semantycznego terminu „reprodukcja”, w języku polskim łączonego dotychczas przede 
wszystkim z  obrazami wykonywanymi w  technikach graficznych, fotograficznych czy 
drukarskich, na odwzorowania dzieł sztuki lub dokumentów uzyskiwane dzięki zastoso-
waniu fotografii cyfrowej lub skanowania 2D, przy założeniu, że ostateczny, materialny 
obraz pozostaje dwuwymiarowy. Określenie „reprodukcja cyfrowa” stwarza możliwość 
doprecyzowaniu charakteru obrazu ze względu na sposób jego powstania.

Wątpliwości budzi jednak odnoszenie tego określenia do odwzorowań uwzględniają-
cych trzy wymiary materialnie istniejącego dzieła, powstających w wyniku zastosowania 
skanowania 3D lub fotogrametrii, czyli tam, gdzie elementem procesu odwzorowania 
jest pomiar. 

Nasuwa się zatem pytanie, w jakich kategoriach powinny być traktowane odwzoro-
wania trój- a  nawet czterowymiarowe, w  pełni zachowujące proporcje dzieła „źródło-
wego”, natomiast nie zawsze wiernie odwzorowujące cechy jego powierzchni, takie jak 
barwa i faktura. Obrazy takie mogą być obecnie wynikiem wykreślenia, sfotografowania 
lub zeskanowania 3D. Prace kreślarskie wspierane są przez komputerowe technologie 
typu CAD (Computer Aided Design), a istotną nowością, jaką oferują one w stosunku do 
rysunku odręcznego, jest rendering zbliżający ten rodzaj obrazu do fotografii. Podobny 
efekt uzyskiwany jest w wyniku skanowania 3D, fotogrametrii lub połączenia obu tych 
metod26. Mówimy wówczas o „obiektach 3D”, nie precyzując w wyniku jakich procesów 
powstały. Ostatecznie wirtualny, trójwymiarowy obraz może zostać wydrukowany, przyj-
mując materialną, przestrzenną formę. Postulat wierności i obiektywności odwzorowania 
wydaje się zatem tutaj tym bardziej spełniony. 

Wobec możliwości, jakie stwarzają przywołane powyżej technologie, fundamentalne 
staje się pytanie o  to, czy prezentowany obraz jest rzeczywiście odwzorowaniem ma-
terialnego, zachowanego lub niezachowanego obiektu, na ile zaś stanowi wizualizację 
hipotezy czy subiektywnej wizji autora. Wydaje się zatem, że pojęcia „model”, „makieta” 

25 Por. M. Wróblewska, Obraz i  metoda. Fotograficzne reprodukcje w  warsztacie historyków sztuki 
w XIX i początkach XX wieku, w niniejszym tomie, s. 57.
26 W praktyce dostępność tego typu odwzorowań jest obecnie o tyle wątpliwa, że modele takie 
wciąż najpowszechniej prezentowane są jednak jako dwuwymiarowe „zrzuty ekranów” lub anima-
cje. Często też są one poddawane pewnym uproszczeniom, wynikającym z dążenia do uzyskania 
„lekkiego” formatu, który mógłby być efektywnie prezentowany w Internecie, por. w niniejszym 
tomie rozdziały: R. Szrajber, Obiekt architektoniczny w przestrzeni wirtualnej w kontekście ochrony, 
zarządzania, edukacji i popularyzacji dziedzictwa architektonicznego, s. 113 oraz T. Zawadzki, P. Fi-
lipczuk, Modelowanie 3D w rekonstrukcji nieistniejących obszarów zabytkowych, s. 225. 
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lub bardzo szeroko stosowana dziś „wizualizacja” byłyby adekwatne tam, gdzie zmiany 
w stosunku do dokumentowanego dzieła są stosunkowo duże, natomiast dla wierniej-
szego obrazu, zachowującego stosunki przestrzenne, cechy kolorystyczne i  fakturalne, 
pozostawić można określenie „kopia”. Zwłaszcza trójwymiarowy druk modelu cyfrowego 
kieruje myśli ku temu właśnie pojęciu. 

W zupełnie innych kategoriach należałoby natomiast rozpatrywać pojęcia „wirtualne 
dziedzictwo” i „wirtualny zabytek” (ang. virtual heritage). Próbę ich zdefiniowania pod-
jęła w ostatnich latach Anna Bentkowska-Kafel. W jej ujęciu miałyby one obejmować 
zarówno „przestrzenne odwzorowania zabytków zachowanych, w których chodzi o jak 
najdokładniejsze parametry fizyczne oraz oddanie niematerialnych cech obiektu wraz 
z otoczeniem i tłem znaczeniowym”27, jak i „przedstawienia dzieł już nieistniejących albo 
zachowanych w formie zmienionej [...], rekonstrukcje poszczególnych faz lub wizualiza-
cje stanu domniemanego”28. Czy jednak pojęcie „zabytku wirtualnego” jest rzeczywiście 
konieczne w sytuacji, gdy dysponujemy tak licznymi, utrwalonymi w języku określeniami 
relacji między obiektem a jego odwzorowaniem? Czym w ogóle jest „zabytek wirtualny” 
i na czym miałaby się zasadzać jego istota? I czy jedno pojęcie powinno łączyć w sobie 
tak w istocie swej odmienne wizerunki?29 

Odpowiedzi na postawione w ten sposób pytanie być może należy szukać w sferze 
czysto pragmatycznej, a mianowicie w zakresie problematyki trwałości tego typu obra-
zów. Polskie słowo „zabytek” wywodzi wprawdzie swą etymologię od rzeczy „dawnej”, 
„zapomnianej” – co pewnie trudno odnieść do „produktów” cyfrowych – zawiera jednak 
w sobie niejako postulat ochrony określanego nim obiektu. Zakwalifikowanie wizerun-
ków cyfrowych do tej kategorii sprzyjałoby więc ich utrwaleniu, zabezpieczeniu przed 
całkowitą, zaryzykujmy to określenie – fizyczną utratą. Zwłaszcza że dostępność zapisu 
dyskretnego uzależniona jest od istnienia odpowiedniego dekodera i  znane są w  sto-
sunkowo krótkiej historii digitalizacji wypadki utraty dostępu do obrazu wykonanego 
ogromnym nakładem sił i środków w związku z wygaśnięciem technologii, w jakiej po-

27 A. Bentkowska-Kafel, Zabytek wirtualny: kryteria oceny i rola Karty londyńskiej, [w:] Informatyka 
w historii sztuki. Stan i perspektywy rozwoju współczesnych metodologii, red. A. Seidel-Grzesińska, 
K. Stanicka-Brzezicka (Cyfrowe spotkania z zabytkami, 2), Wrocław 2009, s. 72. Warto odno-
tować również fakt pojawiania się tych pojęć zupełnie przypadkowo i bez związku z toczonym 
w ostatnim latach rzeczowym dyskursem poświęconym digitalizacji dziedzictwa kulturowego, zob. 
na przykład D. Mączyński, Zabytek wirtualny, „Spotkania z zabytkami”, (2001), nr 1, s. 8-9.
28 A. Bentkowska-Kafel, op. cit., s. 72.
29 Zob. też A. Bentkowska-Kafel, H. Denard, D. Baker, Paradata and Transparency in Virtual 
Heritage, London 2012. 

Dzieło sztuki a jego obraz. Aktualne problemy terminologiczne



44

wstał. Zdarza się również, że nawet jeżeli technologia nadal jest w użyciu, efekty digita-
lizacji mogą mieć charakter efemeryczny30.

W XX wieku przywiązujemy generalnie dużo większą wagę do ochrony kopii i repro-
dukcji. Dostrzegamy wartość modeli i różnego rodzaju odwzorowań „właściwych” dzieł, 
zwłaszcza w ich ujęciu historycznym31. Chronimy zarówno nowożytne modele statków 
w gdańskim Dworze Artusa, jak i pochodzące z początków wieku XX modele budowli 
wiejskich, których piękny przykład stanowi kolekcja w Muzeum Etnograficznym w Kra-
kowie. Czy w związku z tym należałoby także określić zakres i sposoby ochrony odwzo-
rowania cyfrowego? Z drugiej strony – czym miałaby się ona różnić od ochrony danych 
w  ogóle? Być może zatem powinniśmy dążyć raczej do nadania formom uzyskanym 
w wyniku modelowania cyfrowego postaci materialnej i to ją przede wszystkim otaczać 
opieką? Jak jednak powinien być traktowany uzyskany tą drogą obiekt? Czy symulakra 
we wspomnianym Dworze Artusa są w swej istocie rekonstrukcją dzieła historycznego, 
reprodukcją (jako wykonane metodą druku mogą być powielane dowolną ilość razy), czy 
może jednak dziełem sztuki współczesnej, które też mamy przecież zwyczaj chronić. Nie 
podlega przy tym wątpliwości, że ten zakres informacji, który wyraźnie odróżnia obiekty 
cyfrowe od realnych, w momencie przeniesienia ich w sferę rzeczywistości fizycznej po 
prostu zanika.

Dochodzimy tu do jeszcze jednego, być może zasadniczego, problemu badań nad 
sztuką: różnicy w rozumieniu i interpretacji zjawisk przez reprezentantów nauk humani-
stycznych i ścisłych. Historyk sztuki jest w praktyce ograniczony możliwościami fizycz-
nych przestrzeni: dwuwymiarowością płaszczyzny obrazu lub trzema wymiarami modelu 
przestrzennego. Takim ograniczeniom nie podlega matematyk, dla którego przestrzeń 
może mieć dowolną ilość wymiarów. Pojęcie reprodukcji tradycyjnie odnosimy do po-
zyskanych z rzeczywistości, zwizualizowanych informacji, które sprowadzamy do dwu-
wymiarowego lub – w wypadku kopii – ostatecznie trójwymiarowego obrazu. Być może 
jednak, w  sytuacji kiedy odwzorowanie rzeczywistości może być wynikiem algorytmu 
matematycznego, ograniczenia te powinny zniknąć.

Odnotowując mnożące się pytania związane z fenomenem cyfrowego odwzorowania 
zabytku, wypada skonstatować, że tak atrakcyjne narzędzia, jakim są technologie cyfrowe, 
wciąż nie są w pełni profesjonalnie wykorzystywane w dyskursie naukowym. Być może 

30 Jako przykład posłużyć może udostępniona niegdyś w serwisie internetowym londyńskiej Tate 
Gallery pochodząca z 2010 roku cyfrowa dokumentacja fotograficzna obrazu Franka Auerbacha 
„Small Head of E.O.W.”, 1957-58, pozwalającą symulować obserwacje dzieła w  różnorodnych 
warunkach oświetleniowych; obecnie strona prezentująca dokumentację jest niedostępna.
31 Por. M. Jankowska-Sabat, Wokół prawnych problemów..., w niniejszym tomie, s. 19.
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przyczyn tego stanu rzeczy należy szukać w braku refleksji nad istotą uzyskiwanych przy 
ich pomocy „produktów”. Zastosowanie technologii informatycznych w dokumentacji 
i badaniach nad sztuką, wytyczając nowe kierunki rozwoju tych dziedzin, jednocześnie 
wymusza przemyślenie szeregu dylematów teoretycznych i uporządkowanie nie mniej 
licznych kwestii praktycznych.

2012, aktualizacja 2014
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Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Interpretacja, tożsamość, kreacja. 
Kilka refleksji na temat grafiki reprodukcyjnej

W erze szczególnej aprobaty dla realizacji artystycznych noszących znamiona kre-
acji, gdzie stosuje się – jako pozytywnie wartościujące – takie określenia, jak: oryginal-
ne, odkrywcze, nowatorskie, niepowtarzalne, niekonwencjonalne, nietypowe, awangar-
dowe, indywidualne, specyficzne, prekursorskie, odkrywcze i szereg podobnych, epitet 
„reprodukcyjny” w  sposób niemal automatyczny budzi skojarzenia pejoratywne. Za-
kładając, iż produkcja oznacza tworzenie pewnych obiektów, reprodukcja dotyczyłaby 
ich odtwarzania, potocznie rozumując – powielania, powtarzania. Mielibyśmy więc do 
czynienia z oryginalnymi przedmiotami oraz ich „obrazami”, przy czym powstanie ory-
ginałów wiązałoby się z kreatywnością, indywidualnym rozwiązaniem wszelkich pro-
blemów stojących na drodze tworzenia dzieła sztuki, natomiast „obrazy” stanowiłyby 
efekt działalności odtwórczej, polegającej na swego rodzaju „kopiowaniu” oryginałów. 
Kontynuując ten tok myślenia, autorzy prac oryginalnych należeliby do grupy artystów 
(twórców), zaś wykonawcy ich „obrazów” plasowaliby się w tej hierarchii znacznie ni-
żej, w grupie raczej rzemieślników, chociaż niepozbawionych pewnych zdolności. Dla 
takiego rozumienia problemu twórczości artystycznej istotnym czynnikiem jest inven-
tio (z łac.: „dar wynalazczy”), czyli pomysł. Jeżeli grafik zasadniczo korzysta z cudzego 
pomysłu, a tak jest w wypadku grafiki reprodukcyjnej, to nasuwa się wniosek, zdawało-
by się oczywisty, iż praca autora grafiki powinna być pozbawiona walorów twórczych. 
Jednak, podążając dalej tym tropem, można by stwierdzić, że wszelkie dzieło sztuki 
przedstawiającej (figuratywnej) ma charakter wtórny (a  więc nie jest tworem orygi-
nalnym) w stosunku do przedmiotów lub osób, które „odtwarza”. Nawiązując zaś do 
pewnych nurtów filozoficznych, nawet ów oryginalny (jak oceniono wyżej), materialny 
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przedmiot istniejący w  naturze jest jedynie niedoskonałym odbiciem niematerialnej 
„idei”, w związku z czym natura stanowiąca przedmiot transpozycji na dzieło sztuki 
jest już także elementem wtórnym.

Może więc warto zwrócić uwagę na inny aspekt twórczości artystycznej, zwłaszcza że 
nie zawsze kryterium oryginalności było tym najbardziej pożądanym, a już z całą pew-
nością nigdy nie było, ani nie jest, cechą wystarczającą, aby – przy braku innych walorów 
– uznać produkt rąk ludzkich za dzieło sztuki.

Zdecydowanie rzadziej niż „grafika reprodukcyjna” stosowany jest termin „grafika in-
terpretacyjna”. Dzieje się to ze szkodą dla przedmiotu rozważań, bowiem ten drugi ma 
mniejsze konotacje negatywne. W  tym ujęciu grafik, który opracowuje temat według 
wcześniej istniejącego wzoru (może nim być na przykład obraz, rysunek, pełnoplastyczna 
rzeźba, relief, medal czy naczynie), nie odtwarza mechanicznie widzianego wzoru, lecz go 
interpretuje. Oczywisty jest fakt, iż nie może on zastosować tych samych technik i sposo-
bów, co użyte przy powstaniu wzoru, ponieważ każdy gatunek sztuki charakteryzuje się 
swoistymi metodami twórczymi.

I w tym właśnie kryją się możliwości twórczego podejścia do tematu. Używając kolokwia-
lizmu – chodzi o to, aby to, co zostało przedstawione na obrazie, rysunku etc., jak najlepiej 
zostało wyobrażone na graficznej odbitce. Grafik musi więc wybrać takie techniki graficz-
ne (czasem eksperymentować z nimi, szukając nowych rozwiązań), by możliwie najpełniej 
wyrazić cechy pierwowzoru: maestrię rysunku, trójwymiarowość brył, malarską miękkość, 
głębię perspektywy, harmonię lub dynamikę kompozycji, wrażenie lekkości i wdzięku lub 
przeciwnie – monumentalizmu. Dobra jest taka „interpretacja” graficzna, która daje efekt 
najbardziej zbliżony do „oryginału” – na przykład rysunku kredką, akwareli czy trójwymia-
rowej bryły.

Kwestia osiągania rezultatów, o  których była mowa wyżej, prowadzi bezpośrednio 
do zagadnień związanych ze stosowanymi w grafice reprodukcyjnej technikami. Graficy 
działający w XVI stuleciu najczęściej stosowali technikę miedziorytu. Obrabiając narzę-
dziami dosyć twardą płytę, trzeba było niezrównanego kunsztu, aby pokonać opór mate-
rii i – przy pomocy linearnych form rytu – uzyskać efekt płynności rysunku i subtelności 
w cieniowaniu trójwymiarowych kształtów. Mistrzostwo w tym zakresie osiągnął m.in. 
Marcantonio Raimondi. Na potrzeby grafiki reprodukcyjnej chętnie stosowano tzw. taille 
libre (wolne, swobodne cięcie), prowadząc kreski we wszystkich kierunkach. Metoda ta, 
charakterystyczna na przykład dla Gerarda Audrana, została przejęta przez większość 
osiemnastowiecznych francuskich grafików reprodukcyjnych.

Technikę miedziorytu udoskonalano sposobem punktowym, który – dzięki zróżnico-
waniu zagęszczenia punktów – wzmacniał wrażenie miękkości modelowania tonowego. 
Jednak nawet najlepszy miedzioryt nie był w stanie oddać w pełni całego bogactwa ko-
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lorów malarstwa czy też finezji rysunku lawowanego, czyli takiego, w którym wykonany 
piórkiem zarys kompozycji był podmalowany pędzlem, tuszem lub akwarelą.

Dla reprodukowania takich rysunków wykorzystywano drzeworyt światłocieniowy 
(chiaroscuro), zwany też drzeworytem barwnym tonowym. Technice tej warto poświęcić 
więcej uwagi ze względu na doskonałe efekty imitowania barwnych rysunków. W prze-
ciwieństwie do efektów linearnych tradycyjnego drzeworytu wzdłużnego chiaroscuro ope-
ruje plamami o zróżnicowanym natężeniu tonu, a to dzięki zastosowaniu kilku oddziel-
nych desek z różnymi częściami kompozycji. Klocki nasączano różnymi tonami tej samej 
barwy (lub pokrewnych), zaś odbitka powstawała w wyniku nakładania na siebie – na tej 
samej karcie – odbić z kolejnych klocków. Często podstawę stanowił klocek z naniesio-
nym rysunkiem konturowym uzupełnianym kolejnymi, z modelunkiem w  jaśniejszym 
lub ciemniejszym tonie. W  1516 roku patent na stosowanie tej imitującej malarstwo 
techniki uzyskał od weneckiego senatu Ugo da Carpi1.

Kolejną techniką, która zrewolucjonizowała grafikę reprodukcyjną, była – dzięki za-
stosowaniu metody trawienia – akwaforta. Dawała ona możliwość łatwiejszego opra-
cowania kompozycji, bez użycia siły niezbędnej do żłobienia rylcem w płycie. W efek-
cie można było stosować bardziej finezyjne formy, z dużą ilością drobnych czy bardziej 
skomplikowanych detali. Akwaforta zyskała popularność pod koniec XVI wieku i była 
stosowana z powodzeniem przez dwa następne stulecia.

Ciekawy efekt dawało połączenie drzeworytu światłocieniowego i akwaforty, w efek-
cie czego linearny rysunek kontrastował z „malarskimi” plamami barwnymi [il. 1].

Stosowanie mezzotinty (od około połowy XVII wieku) pozwalało na doskonałe od-
danie walorów światłocieniowych i uzyskanie subtelnych, aksamitnych półtonów. Tech-
nikę tę doprowadzili do mistrzostwa graficy szkoły angielskiej 2 połowy XVIII wieku. 

Złudzenie rysunku tonowego lawowanego tuszem dawała także akwatinta (jej po-
czątki datują się na lata 60. XVIII wieku), w której rysunek nie miał charakteru linear-
nego, gdyż zarówno plamy, jak i linie utworzone były z zespołów „groszków” różniących 
się od tła natężeniem barwy.

Efekt bardzo miękkiego, półtonowego rysunku (jakby wykonanego na papierze ołów-
kiem lub kredką) można było uzyskać, stosując sposób kredkowy lub miękki werniks, 
nazywany też miękką akwafortą. Dodatkowo, odbitki wykonywano często w  kolorze 
sangwiny (lub z dwóch-trzech płyt, w czerni, sangwinie i bieli), co wzmacniało wrażenie 
imitacji malarstwa czy rysunku2 [il. 2].

1 M. Bóbr, Mistrzowie grafiki europejskiej od XV do XVIII wieku, Warszawa 2000, s. 93.
2 Wynalezienie obu tych technik przypada na połowę XVIII stulecia: wynalazcą sposobu kredko-
wego był Jean Charles François, a do perfekcji doprowadził Gilles Demarteau oraz uczeń obydwu 
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W wieku XIX popularna stała się litografia, która w inny sposób pozwalała uzyskiwać 
malarskie efekty. Rozwój chromolitografii, który nastąpił od lat 30. XIX stulecia, znacznie 
rozszerzył możliwości naśladowania sztuk plastycznych opierających się na zróżnicowaniu 
kolorystycznym. Sposób postępowania przypominał ten, jaki stosowany był w  technice 
chiaroscuro, z uwzględnieniem – oczywiście – innego podłoża. Poszczególne partie kompo-
zycji wykonywano na kilku (a nawet kilkunastu) kamieniach, drukując z każdego kamienia 
inny kolor. Pozwalało to na uzyskanie wielobarwnych reprodukcji, które pod względem 
wierności oryginałowi bliskie były efektom współczesnych technik reprodukcyjnych.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na fakt, iż nie zawsze realizacje graficzne stano-
wiły dokładne odzwierciedlenie dzieł, na których się opierały, a także na możliwość uzy-
skiwania bardzo różnych efektów przy stosowaniu tych samych wzorów. I tak na przykład 
kompozycja graficzna Marcantonia Raimondiego Św. Cecylia w otoczeniu świętych różni 
się znacznie od obrazu Rafaela, zamówionego dla kościoła San Giovanni in Monte w Bo-
lonii (1514). Wynika to zapewne z faktu, iż wzorem dla miedziorytu był prawdopodobnie 
szkic odnotowujący pierwszy pomysł planowanego malowidła, a nie ukończone dzieło3. 

Przykładem szczególnej inwencji twórczej grafika może też być Mars powracający 
z wojny Jeana Jacquesa Avrila (1778), dla którego malarskim wzorem był obraz Heros 
ukoronowany przez Zwycięstwo (około 1604) Rubensa. W  interpretacji grafika postaci 
herosa i personifikacji Zwycięstwa zostały zastąpione parą mitologicznych kochanków: 
bogiem wojny Marsem i boginią miłości Wenus.

Najbardziej spektakularnym przykładem kreatywnej ingerencji rytownika w dzieło 
malarskie, na którym się on oparł, jest Zaraza w Eginie Gerarda Audrana (1669), według 
Pierre’a  Mignarda. Przedstawiona scena jest ilustracją greckiego mitu zaczerpniętego 
z  Metamorfoz Owidiusza (Księga VII). Autor płyty, wprowadzając poprawki w kolej-
nych stanach, radykalnie zmienił zamysł malarza, jak również pierwotną wersję graficzną; 
umieszczony wcześniej pod kompozycją napis „Junon par jalousie contre Egine...” został 

– Louis Bonnet. Ten ostatni prowadził zresztą wszechstronne badania nad różnymi technikami 
(akwafortą lawowaną, sposobem kredkowym i punktowym, szczególnie w wersji barwnej) imitu-
jącymi rysunek pastelowy, a efekty tej pracy zawarł w ilustrowanym przez siebie albumie na temat 
osiemnastowiecznej grafiki kolorowej, w którym osiem kolejnych stanów jednej ryciny demonstru-
je próby osiągnięcia w grafice efektu pastelu (tzw. Estampes Angloises).
3 A. Chastel et al., Raphaël dans les collections françaises. Hommage à Raphaël. Catalogue de l’Exposi-
tion dans les Galeries nationales du Grands Palais, à Paris, du 15 novembre 1983 au 13 février 1984, 
Edition de la Réunion des musées nationaux, Paris 1983, s. 335 (w pozycji 11 ze s. 334). Omawiany 
miedzioryt stanowi odwróconą kopię grafiki Marcantonia Raimondiego, datowanej około 1515- 
-1516. W stosunku do oryginału widoczne są pewne zmiany: poza sygnaturą, dotyczą one kompo-
zycji grających aniołów w górnej partii oraz ukształtowania terenu w części dolnej.
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w kolejnym stanie pominięty, a postać Junony zastąpiono aniołem zagłady. Inskrypcja 
wprowadzona w IV stanie, cytująca słowa Dawida z 2 Księgi Samuela (2 Sm 24, 17) – 
a nie, jak podaje grafik, z 2 Księgi Królewskiej – zmieniła interpretację ikonograficzną 
przedstawienia z motywu mitologicznego na scenę religijną. Ta nowa wersja znana jest 
w leksykonach jako La peste de Judée – Zaraza w Judei.

Z kolei różne efekty reprodukowania tych samych wzorów doskonale są widoczne na 
przykładzie Madonny z rybą według Rafaela, w realizacjach Marcantonia Raimondiego 
(około 1520) oraz Etienne’a Frédérica Lignona (1822), a także Adoracji pasterzy (znanej 
też jako Święta Noc) autorstwa Giuseppe Marii Mitelliego (2 połowa XVII wieku) [il. 3] 
i  Pierre’a  Louisa Surugue (około połowy XVIII wieku), wzorowanych na malowidle 
Correggia [il. 4]. 

Jaki cel przyświecał autorom, zajmującym się grafiką reprodukcyjną, niżej ocenianą 
od grafiki oryginalnej przez wielu artystów i krytyków sztuki? Odpowiedzi na to pytanie 
należy szukać w pewnych zjawiskach związanych z kulturą kilku poprzednich stuleci. 
Jednym z nich była chęć rozszerzenia kręgu odbiorców dzieł sztuki. Obrazy, rysunki, fre-
ski, rzeźby, dekoracje architektoniczne związane były ściśle z konkretnym miejscem, do-
stępnym pewnemu gronu odbiorców. Grafika – opierająca się na multiplikacji, w wyniku 
której powstaje wiele dzieł o randze oryginału – daje możliwość znaczącego powiększe-
nia tego kręgu. Odbitka graficzna ma jeszcze tę zaletę, że w porównaniu z dziełem, które 
reprodukuje, najczęściej jest mniejszych rozmiarów (chociaż nie brakuje w tej dziedzinie 
prac gigantycznych) i  mniej waży, toteż jest łatwiejsza do rozpowszechniania. Dzięki 
grafice reprodukcyjnej obraz z Drezna lub fresk z  rzymskiego pałacu mogły zaistnieć 
w Paryżu, Wiedniu, Londynie czy Lwowie. Nie należy przy tym zapominać o względach 
czysto finansowych. Już wcześniej wspomniano o patencie na wykonywanie chiaroscuro, 
który otrzymał Ugo da Carpi. Rubens, który około 1620 roku uzyskał prawo wyłączności 
na wydawanie grafik według swoich kompozycji malarskich w Belgii, Holandii i Francji4, 
osiągał spore dochody, nie tylko jako inventor, ale i wydawca. Częściowe zyski ze sprze-
daży grafik powstałych na podstawie obrazów otrzymywali również inni malarze, jak na 
przykład portrecista Hyacinth Rigaud, związany umową z  miedziorytnikiem Pierrem 
Drevetem. Systematyzując ogrom twórczości określany mianem grafiki reprodukcyjnej, 
możemy wyróżnić grupy dzieł, które:

1. koncentrują się na oeuvre jednego autora,

4 Jego „szkołę” graficzną tworzyli m.in. Lucas Vorsterman, Adams Bolswert, Christoffel Jegher. 
Rubens zlecał wykonanie rysunku przygotowawczego uczniowi lub współpracownikowi, a  na-
stępnie sam go retuszował, po czym kontrolował odbitki próbne, nanosząc konieczne poprawki. 
M. Bóbr, op. cit., s. 127-131.
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2. odnoszą się do konkretnego miejsca, na przykład dokumentują budowlę wraz z jej 
dekoracją i wyposażeniem,

3. odtwarzają elementy kolekcji obrazów, rysunków, rzeźb itp.,
4. dokumentują odkrycia archeologiczne i prace konserwatorskie.

Przyjmując, że grafika reprodukcyjna stanowi jeden zbiór, wymienione wyżej grupy 
tworzą w jego obszarze podzbiory, przy czym należy podkreślić, iż owe podzbiory nie są 
rozdzielne, tzn. że mogą posiadać części wspólne. Oznacza to, że ta sama praca graficzna 
może należeć do serii monograficznej, reprodukującej obrazy czy rysunki jednego artysty, 
a jednocześnie reprezentować zbiory konkretnego kolekcjonera.

Ad. 1. Klasycznym przykładem pierwszego typu grafiki jest oeuvre Marcantonia Rai-
mondiego. Ten szesnastowieczny miedziorytnik, twórca znakomitej rzymskiej szkoły 
graficznej, jest autorem wielu prac odtwarzających dzieła Rafaela. Część z nich powstała 
na podstawie obrazów fresków, tapiserii lub szkiców przygotowawczych do nich [il. 5]. 
Jednak, zdaniem wielu badaczy, niektóre rysunki Rafael przygotowywał sam specjalnie 
dla Marcantonia, wyłącznie po to, aby na ich podstawie mogła być wykonana rycina5. 

Nie zawsze miedzioryt wiernie odtwarzał obraz, co nie wynikało z braku umiejętności 
grafika. W dziełach graficznych ówczesnego środowiska rzymskiego obserwujemy często 
brak dokładności w stosunku do wzoru malarskiego. Graficy nie czuli potrzeby sztywne-
go trzymania się oryginalnej kompozycji w każdym detalu. Wielokrotnie powtarzając te 
same wzory, tworzyli kolejne wersje tego samego motywu, co stwarzało zamęt prowadzą-
cy do niejasnego podziału między stanami autorskimi jednego rytownika, duplikatami 
autorskimi, skorygowanymi odbitkami późniejszych edycji czy kopiami z epoki (czasem 
niedokładnymi) wykonanymi przez innych twórców. 

Istnieje oczywiście szereg przykładów bliskiej współpracy malarza z grafikiem – ma-
larza, który wybiera autora wersji graficznej swoich dzieł oraz autora rysunku przygoto-
wawczego dla rytownika, który nadzoruje kolejne etapy tworzenia płyty, nanosi korekty6. 
Tak działali Tycjan, Rubens, Rigaud, ale już na przykład Le Brun pozostawiał Audrano-
wi pełną swobodę interpretacji swojego malarstwa. Czasem efektem takiej współpracy 
były pojedyncze prace (jak na przykład liczne, ale niełączące się w cykl, portrety Dreveta 
wzorowane na malarskich wizerunkach Rigauda), innym razem – wielotablicowe serie 

5 Za takie uważa się na przykład Rzeź niewiniątek, Sąd Parysa czy Quos ego (Por.: Miłośnicy grafiki 
i ich kolekcje w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, pr. zbior. pod red. A. Grochali, Warsza-
wa 2006, s. 314). 
6 Często stosowano retusz na odbitce z odbitki (countre épreuve), co ułatwiało pracę grafikowi ze 
względu na ten sam kierunek, co na płycie, którą przygotowywał. Zob.: M. Bóbr, op. cit., s. 127.
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„monograficzne”, jak na przykład: Recueil de Julienne7 zbiór rycin uwieczniających obrazy 
i rysunki Antoine’a Watteau, także te zaginione, w dużej mierze pochodzące z kolekcji 
Julienne’a: Oeuvres de Ph. Wouwerman gravé d’apres ses meilleurs tableaux8, Raccolta di cento 
pensieri diversi di Anton Domenico Gabbiani Pittor Fiorentino9 [il. 6] czy Raccolta di alcuni 
disegni del Barbieri da Cento detto Il Guercino10.

Ad. 2. Do najczęściej chyba reprodukowanych dekoracji wnętrz architektonicznych 
należały stanze watykańskie oraz Kaplica Sykstyńska. Temat stanz podejmowany przez 
wielu grafików może ilustrować cykl autorstwa Giovanniego Volpato [il. 7] i Raffaela 
Morghena (1779-1784) oraz ich kontynuatora, Luigiego Fabri (1827), a także wydaw-
nictwo Antoniego Banzo (1813)11. Nie bez znaczenia była tu osoba autora wzorów ma-
larskich (Rafaela), ale warte podkreślenia są także motywacje samych grafików, czytelne 
w zamieszczonych pod rycinami dedykacjach dla zleceniodawców (kolejnych papieży). 
Dekorację malarską Kaplicy Sykstyńskiej przetransponował jeszcze w XVI stuleciu Gior-
gio Ghisi, autor prawdopodobnie dwunastu płyt miedziorytniczych o  nieregularnych 
kształtach12, na których przedstawione zostały poszczególne fragmenty „Sądu Ostatecz-
nego” Michała Anioła (około 1570) [il. 8], a także sześciu płyt wyobrażających proroków 
starotestamentowych i sybille, również według Buonarottiego (początek XVII wieku).

7 Czterotomowy zbiór, wydawany w latach 1726-1739, zawierający około 500 grafik wykonanych 
przez ponad 30 autorów.
8 Liczący 89 lub 90 plansz zbiór „reprodukujący” malarstwo Philipsa Wouwermana był wydawany 
od 1737 roku.
9 Seria grafik uwieczniająca twórczość Gabbianiego została opublikowana we Florencji w 1762 roku 
(zob. m.in.: Allgemeines Künstler-Lexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, K.G. Saur 
Verlag, Bd. 19, München-Leipzig 1998, s. 271).
10 W zbiorze tym zostały wykorzystane płyty (12) wykonane w Wenecji według rysunków Guer-
cina przez Bartolozziego, jeszcze przed jego wyjazdem do Londynu (1764), gdzie został zapro-
szony aby – jako oficjalny miedziorytnik króla Jerzego III – przetransponować graficznie rysunki 
tegoż artysty z kolekcji królewskiej. Weneckie płyty Bartolozzi sprzedał G-B. Piranesiemu, który 
wydał Raccolta... w Rzymie w 1764 roku. Cykl był później kilkakrotnie powielany. (za: A. Calabi, 
A. De Vesme, Francesco Bartolozzi. Catalogue des estampes et notice biographique, d’après les manuscrits 
de A. De Vesme entièrement réformés et complétés d’une étude critique par A. Calabi, Milan 1928). 
11 Cykl 11 tablic (i karta tytułowa): Le pitture di Raffaelle Sanzio, esistenti nelle stanze del Vaticano. 
Di nuovo incise in undici rami. Roma MDCCCXIII.
12 W literaturze jest mowa o 10, 11 lub 12 płytach i odbitkach, które rzadko występowały w sca-
lonej formie. Luigi de Angelis pisze o  „12. fogli incollati insieme”, L. de Angelis, Notizie degli 
intagliatori con osservazioni critiche raccolte da vari scrittori ed aggiunte a Giovanni Gori Gandellini, 
X [supl.], Siena 1812, s. 155, poz. III.
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Do tej samej grupy należy wydawnictwo z  przedstawieniami dekoracji malarskiej 
i rzeźbiarskiej rzymskiego Palazzo Farnese autorstwa Carla Cesio13 [il. 9] oraz cykl gra-
ficznych widoków Giuseppe Cunego, Pietra Parboniego i Antonia Testy, wzorowanych 
na freskach w Palazzo Colonna w Rzymie, a wykonanych przez Francesco da Capo oraz 
Gaspara Dugheta14. 

Równie znane są cykle przedstawiające elementy dekoracji i wyposażenia pałaców 
w Paryżu i Wersalu, chociaż w tym wypadku położono nacisk bardziej na treści propa-
gandowe niż dokumentacyjne, a to za przyczyną związanych z nimi osób – Marii Medy-
cejskiej15 i Ludwika XIV16.

Ad. 3. Zbiory przedmiotów o charakterze artystycznym powstawały – oczywiście – 
wcześniej, ale w XVII stuleciu nastąpił tak ogromny skok ilościowy i jakościowy w tym 
zakresie, że można mówić o pojawieniu się kolekcjonerstwa jako nowego zjawiska – świa-
domego gromadzenia określonych przedmiotów i  naukowego ich opracowania. Wiek 
XVIII przyniósł rozwój tego procesu.

Na lata 1729-1742 datuje się publikację, którą w owym czasie uznawano za absolutnie 
nowatorską, nazywaną później pierwszym podręcznikiem o sztuce. Wiąże się to z osobą 
paryskiego kolekcjonera rysunków i obrazów Pierre’a Crozata (1661-1740), który kiero-

13 Galeria nel palazzo Farnese in Roma del Sereniss. Duca di Parma [...] dipinta da Annibale Caracci 
intagliata da Carlo Cesio (1657) – 30 tablic. 
14 8 tablic wykonanych w l. 1781-1782.
15 Wydawnictwo La Gallerie du Palais Luxembourg. Peint par Rubens, Dessinée par les S.er Nattier, et 
gravé par les plus Illustres Graveurs du Temps (1710) zawierało portret Rubensa (autora obrazów) 
oraz 23 sceny przedstawiające gloryfikowaną historię Marii Medici, małżonki króla Francji, Hen-
ryka IV. Interesująca jest historia zamówienia obrazów u Rubensa (1622), demonstrująca umiejęt-
ność kreowania swojego wizerunku przez królową: pierwotnie zamówienie odnosiło się do dwóch 
cykli – jeden miał przedstawiać wydarzenia związane z Marią, drugi – z dokonaniami króla. Drugi 
cykl nie doczekał się realizacji.
16 O ile album Les plans, profils et elevations des ville et château de Versailles (1714-1715) wykonany 
przez Pierre’a Le Pautre’a i kilku innych uznanych grafików można określić jako szczegółową do-
kumentację założenia pałacowo-ogrodowego w Wersalu, to cykl Jeana-Baptiste’a Massé La Gran-
de Gallerie de Versailles et les deux Salons qui l ’accompagnent, peints par Charles le Brun (Paryż 1753) 
kładzie akcent na postać francuskiego monarchy, ale też wiąże się to ściśle z tematyką dekoracji 
przedstawionych miejsc, nastawioną na gloryfikację ich fundatora. Podobne zadanie pełnił zlecony 
przez Colberta cykl Bitwy Aleksandra, autorstwa Gerarda Audrana według Charlesa Le Bruna, 
przyrównujący francuskiego króla do Aleksandra Wielkiego. Efektem sześcioletniej pracy grafika 
były arcydzieła, które – zdaniem Charlesa Le Bruna – „upiększały malarskie wzory” i stanowiły dla 
autora „przepustkę” do Akademii. Na ten temat zob. m.in.: I. Żak, Grafika francuska XVI-XIX w. 
Katalog zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, t. 2, Wrocław 1998, s. 41-42, 167-169.
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wał przedsięwzięciem mającym na celu powstanie wydawnictwa zawierającego graficz-
ne wersje najpiękniejszych przykładów włoskiego malarstwa i rysunku znajdujących się 
w kolekcjach francuskich. Współpracownikiem Crozata był inny kolekcjoner, Pierre Jean 
Mariette, autor wstępu oraz opisów towarzyszących wszystkim grafikom. Dwutomo-
we dzieło zwane w skrócie Recueil Crozat17, zawierające graficzne reprodukcje obrazów 
i  rysunków ze szkoły rzymskiej i weneckiej, stało się wzorem ilustrowanego katalogu 
malarstwa i rysunku, z którego równie chętnie korzystali laicy, koneserzy, studenci i ar-
tyści [il. 10]. Szkoda, iż założony plan kontynuacji tego wielkiego wydawnictwa, który 
uwzględnić miał inne szkoły malarskie, nie doczekał się realizacji.

Można by mnożyć przykłady publikacji popularyzujących prywatne kolekcje oraz 
zbiory o  charakterze muzealnym, takie jak wspomniany wcześniej Recueil Julienne 
[il. 11] lub Cabinet du Roi (Ludwika XIV), a także: Delle antiche statue greche e romane che 
nell ’antisala della Libreria di San Marco, e in altri luoghi pubblici di Venezia si trovano (tomy 
I-II, Venezia 1740, 1743), Le gemme antiche di Anton Maria Zanetti (1750), La Galerie du 
comte de Brüle (1754), Recueil d’estampes d’après les plus célèbres tableau de la Galerie Royale 
de Dresde (1753-1757), Cabinet Choiseul (1771), Galerie du Palais Royale (1786-1808) czy 
Musée Français (1803-1809)18 [il. 12], pozycji bardziej zróżnicowanej „gatunkowo” od 
poprzednich, bo zawierającej „dokumentację” zbiorów narodowych w zakresie malarstwa, 
rzeźby pełnoplastycznej i reliefów. 

Ad. 4. Ostatnia grupa przedstawień obejmuje te, które tematycznie wiążą się z od-
kryciami archeologicznymi (termin zastosowano w znaczeniu umownym dla pewnego 
rodzaju wydarzeń łączących się z odkrywaniem wytworów dawnych kultur). O ile dosyć 
powszechna jest wiedza na temat odkryć „starożytności” greckich i rzymskich następują-
cych w ciągu XVIII wieku (m.in. Pompejów, Herkulanum czy Paestum), o tyle dokona-
nia szesnastowieczne są mniej znane, chociaż ich znaczenie jest ogromne, jako że łączą 
się jednocześnie z  początkami kolekcji o  charakterze muzealnym. Szczególne zasługi 
w tym zakresie miał Giuliano Della Rovere, od 1503 roku papież Juliusz II, który na we-
wnętrznym dziedzińcu Pałacu Belwederskiego umieścił posąg Apollona (od nazwy miej-

17 Pełny tytuł: Recueil d’estampes d’après les plus beaux tableaux et d’après les plus beaux desseins qui 
sont en France dans le Cabinet du Roi, dans celuis de M.r le duc d’Orléan, et dans d’autres Cabinets Di-
visé suivant les différentes écoles avec un abbrégé de la Vie des peintres et une Description Historique de 
chaque Tableau, Paris, vol. 1, 1729 i vol. 2, 1742. Zob. : F. Lugt, Les Marques de Collections de dessins 
et d’estampes, Amsterdam 1921, s. 544-549.
18 Pełna nazwa publikacji dedykowanej konsulowi Napoleonowi Bonaparte: Musée Français, recueil 
complet des tableaux, statues et bas reliefs qui composeut la collection nationale avec l ’explication des sujets, 
etc., par Croze-Magnan, Visconti et E. David, publie par Robillard-Peronville et’ P. Laurent.
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sca zwanego Belvedere), odkryty prawdopodobnie w Anzio lub w Grottaferrata w roku 
1498 oraz rzeźbiarską Grupę Laokoona, odkrytą na początku 1506 roku w ruinach term 
Tytusa na Wzgórzu Eskwilińskim przez Giuliano da Sangallo i Michała Anioła Bu-
onarottiego19. Ekspozycja antycznych rzeźb w tym miejscu zainicjowała kolekcję, która 
z czasem rozwinęła się w Muzea Watykańskie. Obie rzeźby zostały „udokumentowane” 
grafikami20. Marmurowy Apollo Belvedere21 został utrwalony przez Agostina Veneziano, 
znanego też jako Musi. Miedzioryt przedstawia figurę w stanie przed konserwacją zle-
coną przez papieża Klemensa VII (1532) [il. 13]. Stan po konserwacji przedstawia nato-
miast akwaforta Francesco Piranesiego (1783)22 [il. 14]. Grupa Laokoona23 jest natomiast 
tematem miedziorytu Marca Dente (zw. Marco da Ravenna) i przedstawia ówczesny (po 
odnalezieniu) stan dzieła, przed konserwacją. Ten sam typ przedstawienia prezentują 
akwaforty Giuseppe Vasiego Herkules Farnezyjski24 oraz Byk Farnezyjski25 [il. 15].

19 Posąg Apollona stanowił własność Giuliana Delle Rovere jeszcze zanim ten został papieżem, 
natomiast Grupę Laokoona Juliusz II kupił w marcu 1506 roku.
20 Szerzej na temat grafik związanych z tym posągiem (a także następnych rzeźb) – I. Żak, Grafika 
włoska XVI-XIX w. Katalog zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu (w przygotowaniu).
21 Jest to pochodząca prawdopodobnie z II wieku rzymska kopia greckiej rzeźby z brązu przypisy-
wanej Leocharesowi (około 350-320 p.n.e.).
22 Akwaforta prezentuje posąg greckiego boga po przeprowadzeniu prac konserwatorskich przez 
florenckiego rzeźbiarza, Giovanniego Angelo Montorsoli (właściwie: Angelo di Michele d’Ange-
lo da Poggibonsi, około 1506-1563), ucznia Michała Anioła, przybyłego w roku 1532 do pałacu 
papieskiego na wezwanie Klemensa VII (papież w latach 1523-1534). Montorsoli, którego papie-
żowi zarekomendował Buonarotti, odrestaurował tam kilka rzeźb, m.in. Apollona Belwederskiego 
(uzupełnił ubytki, czyli prawe przedramię oraz mniejszą partię lewej ręki) i Grupę Laokoona. Prace 
te zostały poprzedzone licznymi dyskusjami na temat metodologii konserwatorstwa w związku 
z wątpliwościami, czy należy jedynie złożyć znalezione części, czy też odtworzyć brakujące ele-
menty. Pogląd na te sprawy zmieniał się z czasem – w roku 1925 usunięto zrekonstruowane frag-
menty figury.
23 Grupa rzeźbiarska uchodzi bądź to za oryginalne dzieło greckie epoki hellenistycznej, autorstwa 
Agesandrosa, Polydorosa i Atenodorosa z Rodos, bądź kopię rzymską z I wieku n.e. Na temat od-
krycia i jego znaczenia zob.: G. Daltrop, Nascita e significato della raccolta delle statue antiche in Vatica-
no, [w:] Roma e l ’antico nell ’arte e nella cultura del Cinquecento, a cura di Marcello Fagiolo, Roma 1985. 
24 Trzymetrowy marmurowy posąg herosa wspartego na maczudze (kopia niezachowanej brązowej 
rzeźby Lizypa z około 325 roku p.n.e.) został odkryty w 1540 roku w termach Karakalli; do po-
czątku XVIII wieku stanowiła własność rodu Farnese (w Palazzo Farnese).
25 Marmurowa grupa rzeźbiarska, znana też jako Ukaranie Dirke, to rzymska kopia z 1 ćwierci 
III wieku n.e. brązowej rzeźby z około 100 roku p.n.e. autorstwa Apolloniosa i Tauriskosa z Tral-
les. W stosunku do oryginału, „kopia” wzbogaciła grupę figuralną o postaci Antiope i pasterza. 

Interpretacja, tożsamość, kreacja. Kilka refleksji na temat grafiki reprodukcyjnej
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Są to precyzyjne odwzorowania rzeźb, często pokazywanych w  różnych ujęciach, 
z zamieszczonymi drobiazgowymi informacjami na temat autorów obiektu, jego historii, 
przeprowadzanych zabiegów konserwatorskich, zmian lokacji.

W tym samym nurcie utrzymane są liczne serie prezentujące zabytki konkretnych 
regionów, od naczyń po architekturę, częściowo związane również ze zwyczajem Grande 
Tour. Seria Voyage pittoresque ou description des royaume de Naples et de Sicile Jeana Claude’a 
Richarda de Saint Non na podstawie rysunków Huberta Roberta czy Francesca Pirane-
siego Choix des meilleures statues antiques (z wykorzystaniem m.in. rysunków Ludovica 
Corazzani, Bernardina Nocchi i  Tommasa Piroli) oraz Antiquitées de la Grande Grèce 
(wg Giovanniego Battisty Piranesiego) mogą stanowić koronne przykłady26.

Reasumując, można stwierdzić, że grafika reprodukcyjna „zapisywała” dorobek innych 
artystów, upowszechniając wiedzę o obiektach z różnych względów niedostępnych lub 
już nieistniejących. Upamiętniała miejsca i osoby. Tworzyła dokumentację zbiorów i ko-
lekcji różnych gatunków dzieł sztuki, połączoną ze swego rodzaju „katalogowaniem”. 
Nie będzie więc nadużyciem stwierdzenie, iż pełniła rolę późniejszej fotografii. I tak jak 
w przypadku fotografii, wątpliwości dotyczące relacji „obiekt – reprodukcja” pozostaną 
nie do końca rozwiane.

2012

Została ona odkryta w roku 1546 w termach Karakalli w Rzymie. Szczegółowe informacje na ten 
temat można znaleźć na odbitce (powyżej i poniżej kompozycji). 
26 Akwaforta Piranesiego z tego cyklu przedstawia widziane poprzez portyk wnętrze atrium świa-
tyni Izydy w Pompejach, odkrytej w 1764 roku. Rok później odnaleziono 37 fragmentów tablicy 
z inskrypcją (obecnie w Muzeum Archeologicznym w Neapolu; nad wejściem umieszczono kopię) 
zawierającą informacje na temat historii rekonstrukcji budynku po trzęsieniu ziemi (62 rok n.e.).

Izabela Żak
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Obraz i metoda. 
Fotograficzne reprodukcje w warsztacie historyków sztuki 

w XIX i początkach XX wieku

Wynalezienie fotografii, pojmowanej od początku jako całkowicie nowe medium ob-
razowe, zbiegło się w czasie z istotnymi przemianami w naukach humanistycznych. Na-
rodzinom nowoczesnego historyzmu, dla którego charakterystyczne były postaci znawcy 
i  antykwariusza, a potem badacza, historyka sztuki czy archeologa, towarzyszyła silna 
potrzeba nowych narzędzi badawczych, a także nowego rodzaju źródeł i dokumentów1. 
Dominujące od samych początków XIX stulecia zmysł autentyczności oraz potrzeba bez-
pośredniego obcowania z przeszłością i jej reliktami wywołały zainteresowanie nowymi 
metodami i mediami reprezentacji, umożliwiającymi w przekonaniu ówczesnych pełniej-
szy wgląd w przeszłość, a nawet jej doświadczenie2. Należała do nich stosowana w nauce 
od lat 40. fotografia, odpowiadająca potrzebie wiarygodnego świadectwa historycznego 
znacznie lepiej niż stosowany dotychczas rysunek czy sztych. Jej dokładność w odwzo-
rowywaniu detalu, a także łatwość rozpowszechniania spowodowały, że szybko stała się 
fundamentalnym narzędziem w warsztacie historyków sztuki, ułatwiając ich podstawowe 
zadania, jak datowanie, atrybucję, a także analizę stylistyczną i ikonograficzną3. 

1 Por. S. Bann, The Clothing of Clio: A Study of the Representation of History in Nineteenth-Century 
Britain and France, Cambridge 1984, zwłaszcza rozdział 3, s. 54-76.
2 K. Burnes, Topographies of Tourism: „Documentary” Photography and „The Stones of Venice”, „Assem-
blage”, 1997, No. 32, s. 22-44. 
3 Problemy analizowane w licznych tekstach zawartych w tomach zbiorowych: Art History through 
the Camera’s Lens, ed. H. E. Roberts, London 1995; Photo archives and the photographic memory of 
art history, ed. C. Caraffa, Berlin-München 2011.
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Mimo powszechnego użycia i wszechstronnego zastosowania reprodukcji fotograficznej 
do celów badawczych, jak również w dydaktyce, badacze sztuki nie poświęcili specjalnej 
uwagi funkcjom i formom tego rodzaju obrazu. Można zaryzykować tezę, że mimo pro-
wadzonych ostatnio na tym obszarze badań4, reprodukcyjna fotografia dzieła sztuki w po-
wszechnej świadomości badaczy pełni rolę istotnego, ale słabo rozpoznanego narzędzia, a jej 
właściwości nawet obecnie rzadko poddawane są analizom i interpretacjom. W XIX-wiecz-
nej historiografii nowoczesne narzędzie należało do wstydliwie skrywanego zaplecza ba-
dań, co dodatkowo utrudnia rekonstrukcję i analizę zjawiska5. Choć wiadomo, że od samych 
początków fotografia wpływała znacząco na rozwój teorii i historii sztuki, a także krytyki 
artystycznej, trudno jednak precyzyjnie scharakteryzować ten proces, jego skalę i rozwój.

Karierę nowego medium w nauce w znacznym stopniu umożliwiło na pewno panujące 
powszechnie przekonanie o jego odmiennym od dotychczasowych metod obrazowania sta-
tusie. O ile rysunek czy rycinę traktowano zawsze jako twórczą interpretację oryginalnego 
dzieła, o tyle fotografii przypisywano obiektywizm, związany z procesem bezpośredniego 
odwzorowania zewnętrznej rzeczywistości. Podkreślano, że obraz rejestrowany jest dzięki 
działaniu praw natury, przy pomocy urządzeń technicznych, co stało się podstawą jego uzna-
nia za dużo bardziej wiarygodny od innych, wykonanych ręką człowieka. Zwracano też od 
momentu wynalezienia fotografii uwagę, że pozostaje ona w dużej mierze niezależna od 
świadomości i intencji obserwatora, gdyż rozmaite elementy i detale zostają zapisane na ma-
teriale światłoczułym, nawet jeśli nie zarejestruje ich na miejscu oko badacza czy fotografa6. 

Przede wszystkim jednak fotografia dostarczała dużą ilość materiału wizualnego, 
a co więcej, ułatwiała zapanowanie nad nim. Pełniła funkcję „zewnętrznej pamięci”, da-
jąc po upływie czasu, gdy kontakt z obiektem nie był już możliwy, sposobność wery-
fikacji notatek i wspomnień badacza. Co istotne, zmiana skali, oznaczająca najczęściej 
znaczne pomniejszenie, pozwalała na łatwe i szybkie objęcie jednym spojrzeniem kilku 
bądź kilkunastu obiektów. Fotografie zatem z jednej strony znosiły uciążliwe dla badaczy 
ograniczenia przestrzenne i  czasowe, związane z  podróżą, z  drugiej umożliwiły łatwe 
układanie katalogów, konstruowanie typologii, prowadzenie porównań na niespotyka-

4 Konferencje i  publikacje C. Caraffy, a  także książki przybliżające różne aspekty zjawiska, na 
przykład: A. Matyssek, Kunstgeschichte als fotografische Praxis. Richard Hamann und Foto Marburg, 
Berlin 2009; M. Bergstein, Mirrors of Memory: Freud, Photography, and the History of Art, Cornell 
2010, S. Bann, Art and the Early Photographic Album, Yale 2011.
5 Por. A. Hamber, The Use of Photography by Nineteenth-Century Art Historians, [w:] Art History 
through the Camera’s Lens, ed. Helene E. Roberts, London 1995, s. 89-122.
6 Jest to jeden z najstarszych ukształtowanych w historii i teorii fotografii toposów, pisał o tym 
już W.H.F. Talbot w opublikowanej przez niego w 1844 w Londynie książce The Pencil of Nature.

Magdalena Wróblewska
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ną dotąd skalę. Wreszcie, co nie mniej istotne, reprodukcje fotograficzne umożliwiały 
zdystansowany ogląd, zawieszający emocje i wrażenia towarzyszące bezpośredniemu do-
świadczeniu dzieła, a także pozwalający na korektę wszelkich niedoskonałości i zakłóceń 
w akcie percepcji. Pozwalały przy tym całkowicie abstrahować od materialnego wymiaru 
poznawanych obiektów, co redukowało doświadczenie dzieła do czystej wizualności.

Ów dystans pomiędzy poznającym podmiotem a  poznawanym przedmiotem stał 
się jedną z naczelnych zasad historii sztuki kształtowanej jako nowoczesna, akademicka 
dyscyplina naukowa. Fundamentem było przekonanie o dominacji wzroku nad innymi 
zmysłami, jako że jego aparat nie wchodził w bezpośrednią, fizyczną interakcję z przed-
miotami poznania. Ideał ten sformułowany został przez Hegla, który pisał: „Wzrok ma 
do przedmiotów stosunek czysto teoretyczny za pośrednictwem światła, owej niejako 
niematerialnej materii, która ze swej strony również pozwala przedmiotom istnieć wol-
no dla siebie, która daje im blask i sprawia, że mogą się przejawić, lecz nie niszczy ich 
praktycznie”7. Przekonania te zakorzenione są w modernistycznych koncepcjach obrazu, 
który w ramach nowoczesnego okulocentryzmu zyskał status uprzywilejowanego środka 
docierania do prawdy o otaczającym świecie, a także panowania nad nim8. 

Oferowany rzekomo przez pośredniczące obrazy fotograficzne bezpieczny dystans 
w akademickiej historii sztuki stał się szybko warunkiem koniecznym teorii, formułowa-
nej na ogół we właściwej dla historii sztuki „retoryce pewności”, którą Maria Poprzęcka 
powiązała z mechanizmami „poprawiania” widzenia i korygowania pamięci9. Wśród nich 
ważną rolę odegrała właśnie fotograficzna reprodukcja, podstawowe narzędzie dyscypli-
ny, wyznacznik profesjonalizmu. Niepoddana głębszej analizie, traktowana jest zwykle 
jako transparentne, bezpośrednie źródło wiedzy i pamięci. Jej wykorzystanie w akade-
mickiej praktyce historyków sztuki, związane na ogół z owym przekonaniem o obiek-
tywizmie medium, polegało właśnie na wprowadzeniu dystansu poznawczego, a nawet 
zastąpieniu obiektu jego fotograficzną reprezentacją. Tę zasadę określił metaforycznie 
George Duby, porównując swoją pracę historyka do procesu wywoływania negatywu. Po-
dobnie jak w fotografii, tak w badaniu przeszłości pełny obraz przedmiotu może ukazać 
się dopiero wtedy, gdy rzeczywistego widoku nie ma już przed oczami10.

7 G.W.F. Hegel, Wykłady o estetyce, tłum. J. Grabowski, A. Landman, Warszawa 1966, t. 2, War-
szawa 1966, s. 311.
8 T. Mitchell, Egipt na wystawie świata, tłum. E. Klekot, Warszawa 2001, s. 45-57.
9 M. Poprzęcka, Obraz pod powiekami, „Konteksty. Polska sztuka ludowa”, 57 (2003), z. 1-2, s. 20-31.
10 G. Duby, G. Lardreau, Geschichte und Geschichtwissenschaft: Dialoge, Frankfurt am Main 1982, 
s. 97-98.

Obraz i metoda. Fotograficzne reprodukcje w warsztacie historyków sztuki w XIX i pocz. XX w.
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W procesie upowszechniania reprodukcji istotną rolę odegrała wiara w moc uwiecz-
niania, chronienia przed całkowitym zapomnieniem lub zniszczeniem tego, co na foto-
grafii przedstawione. Chodziło nie tylko o rejestrację wiernego wizerunku konkretnego 
obiektu, ale także możliwość przybliżenia go za pośrednictwem tego medium współcze-
snemu odbiorcy. W ten sposób postrzegał potencjał fotograficznej reprodukcji, a nawet 
fotografii w ogóle, Walter Benjamin, który w swym słynnym eseju analizował zarówno 
zagrożenia, jak i pożytki wynikające z upowszechniania dzieł sztuki za pomocą nowego 
medium11. Jego przekonanie o zbawczej mocy fotografii, motywowane w dużej mierze 
poglądami politycznymi, dalekie jest od współczesnej oceny wartości kopii i reprodukcji, 
które dziś wywołują częściej poczucie nieobecności i oddalenia przedmiotu12. 

Benjamin oddał w swym eseju ambiwalentny status reprodukcji fotograficznej, która ma 
moc przybliżania masom spuścizny minionych epok, dorobku kulturowego ludzkoś ci. Jed-
nocześnie trafnie analizuje cenę, jaką przychodzi zapłacić za ten społeczny aspekt medium, 
czyli utratę przez dzieła wartości określanej przez Benjamina mianem aury. Tym ciekawsza 
wydaje się pozbawiona krytycyzmu pochwała reprodukcji, jaką wygłosił Odilon Redon, wy-
przedzając niektóre refleksje Benjamina: „Fotografia używana dla reprodukowania rysunków 
i prac reliefowych wydaje mi się na właściwym miejscu, gdyż wspiera sztukę nie zwodząc jej 
na manowce. Wyobraźmy sobie, że w ten sposób będzie zreprodukowana cała zawartość 
muzeów. Można doznać zawrotu głowy na myśl o tym, jakiego znaczenia nabrałoby w ten 
sposób malarstwo – mogąc konkurować z potęgą literatury (polegającą na docieraniu do 
odbiorcy w wielu kopiach) i będąc zabezpieczone przed niszczącym działaniem czasu”13. 

Równolegle do przemian historii sztuki kształtowanej jako dyscyplina akademicka śle-
dzić można zmiany w użyciu i ocenie reprodukcji przez jej przedstawicieli. Okazuje się, że 
u samego początku istnienia medium to wzbudzało skrajnie różne oceny i emocje. Wielkim 
entuzjastą fotografii był Viollet-le-Duc, który pisał, że „fotografia umieściła w naszych rę-
kach arcydzieła wszystkich okresów i wszystkich kultur”, uznawał ją, obok kolei żelaznej, za 
jeden z najdonioślejszych wynalazków nowoczesności, za „agenta kulturalnego przekazu”14. 

11 W. Benjamin, Mała historia fotografii, tłum. J. Sikorski, [w:] idem, Anioł historii: eseje, szkice, frag-
menty, red. H. Orłowski, Poznań 1996.
12 J. Baudrillard, Precesja symulakrów, tłum. T. Komendant, [w:] Postmodernizm. Antologia przekła-
dów, red. R. Nycz, Kraków 1997, s. 175-189; G. Steiner, Rzeczywiste obecności, tłum. O. Kubińska, 
Gdańsk 1997.
13 Cyt. za: S. Eisenman The temptation of Saint Redon: biography, ideology, and style in the Noirs of 
Odilon Redon, Chicago 1992, s. 85-86.
14 Cyt. za: The Second Empire 1852-1870. Art in France under Napoleon III, ed. J.-M.  Moulin, 
K.B. Hiesinger, J. Rishel, Philadelphia-Detroit 1978, s. 254. 
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Natomiast Francis Wey, krytyk sztuki i jeden z pierwszych teoretyków fotografii, w 1851 
roku zaproponował, by w Luwrze powstała galeria fotografii ważnych dzieł francuskich 
artystów, których nie ma w muzeach narodowych15, wyprzedzając tą odważną jak na owe 
czasy ideą o niemal sto lat koncepcję „Muzeum Wyobraźni” Andre Malraux. Status foto-
grafii od początku jej istnienia wiązano więc z jej zdolnością do obiektywnej transkrypcji, 
wiernej reprezentacji dzieła. W tekstach dotyczących fotografii podkreślano prawdomów-
ność obiektywu kamery, w rzeczywistości licząc na spełnienie obietnicy encyklopedycznego 
rejestru wizualnego. Wynalazek miał przede wszystkim służyć nowoczesnemu państwu, 
jego nauce, badaniom i  sztuce. Fotografie tego czasu przedstawiają niemal wszystko, za 
wyjątkiem tych obiektów, które poruszały się zbyt szybko, by mogły zostać uwiecznione. 
Wyraźnie zdradzają fascynację i satysfakcję, jaką odnajdywali ich twórcy w samym akcie 
reprezentacji fotograficznej16. 

Entuzjastycznym uwagom dotyczącym fotografii i możliwości jej wykorzystania do ba-
dań, od początku towarzyszyły refleksje krytyczne. Koncentrowały się one wokół zagadnień 
wiernej kopii i interpretacji, powiązane były z rozważaniami na temat użycia fotografii w ba-
daniach nad sztuką oraz w nauczaniu o sztuce i jej historii. Jednym z przejawów tego zjawi-
ska było przeprowadzone w 1853 roku przez Henri Delaborde’a, kuratora Działu Druków 
Biblioteki Narodowej w  Paryżu, porównanie współczesnych fotograficznych reprodukcji 
pochodzących z zakładów francuskich z drukami wykonanymi w XV i XVI stuleciu w Italii. 
Największym mistrzem kopii w jego ocenie był Marcantonio Raimondi, o którym pisał, że 
nie kopiował oryginału, lecz dokonywał jego twórczej interpretacji, kongenialnego przekła-
du na język innego medium17. Jego zdanie podzielał m.in. Charles Blanc, historyk sztuki 
i krytyk, ale także rytownik, który uważał, że fotografia może mieć zastosowanie w rozwoju 
nauk ścisłych, ale nie nauki o sztuce, ponieważ nie potrafi uchwycić „kształtu idei”18. 

Wspólny w ich ocenach współczesnej reprodukcji, cechującej się dążeniem do obiek-
tywności i wierności, był zarzut mijania się z „prawdą” oryginału. Winę za ten stan rzeczy 
w ich ocenie ponosić miała m.in. ówczesna burżuazja, której jak pisał Delaborde, „nic nie 

15 M. Denton, Francis Wey and the Discourse of Photography as Art in France in the Early 1850s: Rien 
n’est beau que le vrai; mais il faut le choisir, „Art History”, 25 (2002), Issue 5, s. 622-648.
16 Zjawisko „pragnienia fotografii” i objęcia za jej pośrednictwem wszelkich fenomenów poddał 
analizie G. Batchen, Burning with Desire. The Conception of Photography, Cambridge (Massachu-
setts) 1997, zwłaszcza s. 54- 102.
17 H. Delaborde, Melanges sur l’art contemporain, Paryż 1866, s. 296-333. Jego zdanie podzielał Charles 
Blanc, piszący o Raimondim dokonującym w jego opinii „translacji, która prezentowała esencję”, por. 
The Grammar of Painting and Engraving, tłum. K. N. Dogget, New York-Cambridge 1874, s. 256. 
18 C. Blanc, op. cit., s. 312.
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satysfakcjonuje, prócz absolutnego fizycznego podobieństwa reprodukcji do oryginału”19. 
W opinii swej zbliżył się do poglądów Charlesa Baudelaire’a, znanego z pełnych pasji wy-
stąpień skierowanych przeciw fotografii i jej mieszczańskiemu odbiorcy20. Medium w tych 
ocenach uchodziło za narzędzie bezrefleksyjnej rejestracji zjawisk, niezdolne do przekaza-
nia ukrytych głębiej prawd. Delaborde krytykował także ostro wykorzystujących powszech-
nie reprodukcję, a zarazem kształtujących gust publiczności, krytyków sztuki i wydawców. 
Fotografię postrzegano zatem jako zagrożenie dla sztuki, przejawiające się w „korupcji oka” 
ówczesnego odbiorcy, wyrażającej się w owym pragnieniu podobieństwa, choć nie jest jasne, 
czy fotografię ówcześni krytycy uważali za przyczynę tego zjawiska, czy tylko jego konse-
kwencję21. Co ciekawe, ślady tego rodzaju rozważań odnaleźć można jeszcze w całkiem nie-
dawnych publikacjach. Ernst H. Gombrich porównał rycinę i fotografię katedry w Char-
tres, z których pierwsza, której autor narysował wyłącznie okna ostrołukowe, lepiej oddaje 
zdaniem badacza „ducha” gotyku niż fotografia, na której automatycznie zarejestrowane 
zostały pozostałości stylu romańskiego w postaci okien zamkniętych łukiem pełnym22.

Mimo zastrzeżeń formułowanych wobec reprodukcji fotograficznej, jeszcze w pierwszej 
połowie XIX wieku poszukiwano możliwości wykorzystania nowego medium w badaniach 
nad sztuką. Zainteresowali się nim wybitni znawcy, koneserzy i  teoretycy sztuki, wśród 
których szczególne miejsce zajmuje John Ruskin. Nie tylko kupował on dagerotypy, ale 
sam wykonywał tą metodą obrazy, służące mu jako pomoc w badaniach i podstawa ilustracji 
do tekstów23. Fotografia szybko znalazła miejsce w warsztatach badaczy, których podejścia 
metodologiczne różniły się znacząco. Bernard Berenson czy Giovanni Morelli doceniali jej 
wartość i przydatność zwłaszcza w badaniach porównawczych. Berenson uważał, że pamięć 

19 H. Delaborde, op. cit., s. 326.
20 C. Baudelaire, Salon 1859, tłum. J. Guze, [w:] idem, Rozmaitości estetyczne, tłum. J.M. Kłoczkow-
ski, Gdańsk 2000, s. 247-248.
21 Są koncepcje, które mówią, że „pragnienie” podobieństwa, wierności i adekwatności przedsta-
wienia w kulturze nowoczesnej pojawiło się przed fotografią i było jednym z czynników stymulu-
jących jej wynalezienie. G.Batchen, op. cit.
22 E. H. Gombrich, Sztuka i złudzenie: o psychologii przedstawienia obrazowego, przekł. J. Zarański, 
Warszawa 1981, s. 78.
23 Znaczenie roli fotografii w pracy badawczej Ruskina przybliżają m.in.: M. Harvey, Ruskin and 
Photography, „The Oxford Art Journal”, 7 (1984), No. 2,  s. 25-33; B. Hanson, Carrying off the 
Grand Canal: Ruskin’s Architectural Drawings and the Daguerreotype, „The Architectural Review” 
1981, February, s. 104-109; R. Haslam, ’For the Sake of the Subject’ Ruskin and the Tradition of Archi-
tectural Illustration, [w:] The Lamp of Memory, Ruskin, Tradition and Architecture, ed. M. Wheeler, 
N. Whiteley, Manchester University Press, Manchester 1992, s. 138-166.
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jest zawodna, zaś fotografia zastępuje ją doskonale i „porównanie staje się prawie tak pew-
ne, jak w naukach ścisłych”24. Morelli poszukiwał za pomocą powiększeń fotograficznych 
fragmentów obrazów cech charakterystycznych ręki malarza i na tej podstawie dokonywał 
atrybucji25. Wartość fotografii doceniał również Jakob Burkhardt, który sam fotografował 
podczas podróży do Włoch. W liście do Wölfflina przypisał im moc ocalania wielkiej sztu-
ki od zniszczenia i zapomnienia, przenosząc akcent z pamięci prywatnej i zawodowej bada-
cza na pamięć kulturową i świadomość zbiorową dziedzictwa minionych epok.

Natomiast opinia Heinricha Wölfflina o  wszelkich formach reprodukcji, zwłaszcza 
fotograficznej, naznaczona była ambiwalencją. Z  jednej strony używał jej w  badaniach 
i dydaktyce, z drugiej zaś pozostawał wobec niej krytyczny. Swą „Sztukę klasyczną” chciał 
wydać bez żadnych ilustracji, a od uczestników seminarium jeszcze w latach 20. XX wieku 
wymagał umiejętności rysunku. Odmawiał fotografii zdolności adekwatnej reprezentacji 
i uważał ją za akt interpretacji dzieła, co nie oznaczało tu – w przeciwieństwie do XIX- 
-wiecznych teoretyków – pochwały. W jego przekonaniu bowiem fotografowie dzieł sztuki, 
wybierając całkowicie przypadkowo i arbitralnie kadry, narzucali błędne odczytania obrazu. 
Fotografie nazwał Wölfflin nawet „trucizną dla oczu” i uważał za szczególnie niebezpieczne 
dla studentów. Miały bowiem ogromną siłę oddziaływania, ze względu na łatwość ich roz-
powszechniania oraz pozornie transparentny charakter obrazu, co rodziło przekonanie, że 
obcuje się z prawdziwym wizerunkiem dzieła, a nie jego obrazową interpretacją. W prze-
konaniu Wölfflina tylko doświadczony historyk sztuki był w stanie wykonać prawidłową 
fotografię, bo tylko on wiedział, jak odczytać sens dzieła26. Mimo wszelkich zastrzeżeń, 
a może właśnie dzięki świadomości ograniczeń i wad medium, swobodnie wykorzystywał 
reprodukcję w swych badaniach, a nowoczesne metody wizualizacji, jak podwójne projek-
cje, znacząco wpłynęły na jego opartą na formalnych porównaniach teorię sztuki27. 

Różnice zdań uczonych na temat przydatności fotografii w warsztacie historyka sztu-
ki znalazły swoje odzwierciedlenie w  poglądach na dydaktykę. Charles Eliot Norton, 

24 Por. The Bernard Berenson Treasury. A selection from the works, unpublished writings, letters, diaries, 
and journals of the most celebrated humanist and art historian of our times, 1887-1958, ed. H. Kiel, 
New York 1962, s. 68-70.
25 D. Peters, ‚Das Schwierigste ist eben ... das, was uns das Leichteste zu sein dünkt‘ – nämlich des Sehen 
Kunstgeschichte und Fotografie am Beispiel Giovanni Morellis (1816-1891), [w:] Fotografie als Instru-
ment und Medium der Kunstgeschichte, hrsg. C. Caraffa, Berlin-München 2009, s. 45-75. 
26 H. Wölfflin, Wie man Skulpturen aufnehmen soll, „Zeitschrift für bildende Kunst”, N.F. 7 (1896), 
s. 224-28 oraz N.F. 8 (1897), s. 294-297.
27 Por. D. Karlholm, Developing the Picture: Wölfflin’s Performance Art, „Photography and Culture”, 
3 (2010), No. 2, s. 207-214.
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który jako pierwszy objął katedrę historii sztuki na Harvardzie, słynął z  tego, że nie-
zwykle rzadko pokazywał ilustracje podczas swych wykładów. Odwołując się do tradycji 
filozofii idealistycznej, twierdził, że nie można zreprodukować idei dzieła, zatem foto-
grafia oddaje jedynie jego kształt zewnętrzny. Podczas wykładów wizerunek zastępował 
więc doskonalszym w  jego przekonaniu słowem. Polegał całkowicie na swym talencie 
oratorskim, a także na pobudzających wyobraźnię literackich i poetyckich opisach dzieł, 
które cytował w trakcie swych wystąpień. Za pomocą słowa próbował oddać istotę tego, 
co studenci ewentualnie mogli kiedyś zobaczyć podczas podróży czy wizyt w muzeach. 

Przyjaciel Nortona, Hermann Grimm, który uczył historii sztuki w Berlinie, był rów-
nież związany z nurtem filozofii idealistycznej, której wybitnym przedstawicielem był jego 
ojciec, Wilhelm Grimm. Podzielał przekonanie swego kolegi o moralnym posłannictwie 
sztuki, dla którego zrozumienia przeżycie emocjonalne jest równie ważne, jak wartości 
estetyczne. Jednak w  procesie dydaktycznym Grimm chętnie używał slajdów, a  nawet 
płacił za nie z własnych środków, gdy władze uczelni odmówiły ich finansowania. Zagad-
nieniu reprodukcji poświęcił miejsce w swej refleksji, pisał teksty teoretyczne, w których 
analizował zalety takiego sposobu kształcenia28. Wynika z nich, że używał reprodukcji, 
by przygotować studentów na coś w rodzaju religijnego przeżycia w kontakcie z dziełem, 
by ułatwić im odbiór jego prawdziwego przesłania. Jego zdaniem aparat do prezentacji 
przezroczy pomagał odróżnić to w sztuce, co porusza duszę i dotyka sensu, od tego, co jest 
przedmiotem zainteresowania dla historyka sztuki i sprowadza się do zewnętrznej formy. 

Grimm doskonale zdawał sobie sprawę z konsekwencji pośrednictwa reprodukcji między 
dziełem a odbiorcą. Rozważał, jak wpływa na studentów, stan ich wiedzy i sposób myślenia 
o sztuce zmniejszenie skali obiektu na fotografii czy też oglądanie powiększonych fragmen-
tów. Podobne refleksje dotyczące podstawowych problemów związanych z prezentacją re-
produkcji prowadzili inni profesorowie. Hans Tietze, oprócz zmiany proporcji obiektu, za 
szczególnie istotny uważał wybór punktu widzenia czy pogłębione kontrasty, które mogły nie 
tylko powodować zniekształcenia, ale wręcz „fałszować artystyczne przesłanie oryginału”29.

W latach 60. historycy sztuki, nieufni wobec coraz doskonalszych kolorowych repro-
dukcji, do zastrzeżeń swych poprzedników dodawali kolejne, związane nie tylko z możli-
wym przekłamaniem barwy. Zauważali bowiem, że niezwykle popularne, kolorowe slajdy 
posiadają walor niezwykłej świetlistości, która nie cechuje większości oryginalnych fresków 
czy obrazów olejnych. Spotkanie z samym dziełem mogłoby się więc okazać dla studenta 
rozczarowujące. Edgar Wind w jednym z przypisów w swym eseju na temat mechanizacji 

28 H. Grimm, Die Umgestaltung der Universitätsvorlesungen über neuere Kunstgeschichte durch das 
Skioptikon, Berlin, „Nationalzeitung”, 1892.
29 H. Tietze, Die Methode der Kunstgeschichte. Ein Versuch, Leipzig 1913.
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sztuki porównał dobrej jakości czarno-białą reprodukcję obrazu olejnego do utworu na 
orkiestrę zredukowanego na pianino, gdzie wszystkie dźwięki orkiestry symfonicznej mają 
prawidłowe ekwiwalenty w dźwiękach pianina (natomiast kolorowa fotografia byłaby złą 
translacją utworu orkiestry symfonicznej na orkiestrę kameralną)30. W tej powtarzanej oba-
wie przed przekłamaniem wartości oryginału w kolorowych reprodukcjach łatwo odnaleźć 
echa zastrzeżeń wcześniejszych autorów wobec samego zjawiska reprodukcji fotograficznej.

Ostatecznie jednak reprodukcja zyskała niepodważalną pozycję zarówno w procesie 
dydaktycznym, jak i w badaniach naukowych. Wykorzystuje się ją najczęściej bez pogłę-
biania refleksji teoretycznej, a krytyczne komentarze na temat statusu fotografii jako do-
kumentu wizualnego są wypowiadane raczej przez artystów i teoretyków fotografii31, niż 
wykorzystujących je powszechnie historyków sztuki. W ujęciu tych ostatnich fotogra-
fia dokumentalna funkcjonuje najczęściej jako binarna opozycja fotografii artystycznej, 
a więc z założenia leży poza obszarem zainteresowań i refleksji badawczej. W rzeczywi-
stości, choćby ze względu na uwarunkowania techniczne, fotografię z obrazem uważa-
nym za artystyczny łączy wiele. Aparat fotograficzny wywodzi się przecież z konstrukcji 
camera obscura, a więc obraz fotograficzny wiąże się w sposób bezpośredni z ufundowa-
ną na renesansowym systemie perspektywy Albertiego zachodnią tradycją obrazowa-
nia. W tym ujęciu fotografia jawi się jako kolejne ogniwo w historii korekcji widzenia, 
zapoczątkowanej opracowaniem matematycznych reguł perspektywy, która pozwoliła 
przyporządkować sferę poznania zmysłowego rygorom intelektu. System reprezentacji, 
oparty na doskonałym mechanizmie oka ludzkiego, pozostał tu niezmienny32. Dla histo-
ryków sztuki jest o tyle wygodny, że stanowi wizualny odpowiednik zasad akademickiej 
dyscypliny, utożsamiającej poznanie ze zdystansowanym oglądem.

2009 

30 E. Wind, The Mechanization of Art, [w:] idem Art and Anarchy (The Reith Lectures 1960, revised 
and enlarged), London 1963, przypis 131, s. 165.
31 Ostatnim głosem jest dyskusja wokół dokumentu fotograficznego, jaka toczyła się w  latach 80. 
i początku 90. XX wieku wobec gwałtownego rozwoju technik cyfrowego zapisu obrazu. Uczestniczyli 
w niej m.in.: J. Snyder, Documentary without Ontology, „Studies in Visual Communication”, 10 (1984), 
No. 1, s. 78-95; J. Tagg, The Currency of the Photograph, [w:] idem, The Burden of Representation. Essays 
on Photographies and Histories, Amherst 1988, s. 110-141; A. Solomon-Godeau, Who Is Speaking Thus? 
Some Questions about Documentary Photography, [w:] eadem, Photography at the Dock. Essays on Pho-
tographic History, Institutions and Practices, Minneapolis 2003, s. 169-183; M. Rosler, In, Around and 
Afterthoughts (On Documentary Photography), [w:] eadem, Decoys and Disruptions, Cambridge (Massa-
chusetts), 2005, s. 151-206. 
32 J. Crary, Techniques of the Observer: on vision and modernity in the nineteenth century, Cambridge 
(Massachusetts) 2005.
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Paweł Klak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Stowarzyszenie Rozwoju Digitalizacji Dóbr Kultury w Poznaniu

Problemy cyfrowych technologii reprodukcji dzieła sztuki

Termin „digitalizacja” (od ang. digital, czyli cyfrowy) nie ma w  polskim systemie 
prawnym swojej ustawowej definicji ani odrębnej regulacji porządkującej kompleksowo 
ten techniczny proces i jego praktyczne zastosowania. Na potrzeby niniejszego tekstu 
słowo digitalizacja, odnoszące się do zabytków i muzealiów, będziemy traktowali jako 
synonim słowa cyfryzacja. 

Podobnie rzecz ma się z określeniem „skanowanie”. O skanowaniu mówimy, gdy ko-
rzystamy ze zwykłego biurowego skanera płaskiego podczas wykonywania obrazów do-
kumentów, używając różnego typu kart magnetycznych w  czytnikach, gdy specjalnymi 
urządzeniami sczytujemy kody kreskowe, a także – coraz częściej – mając na myśli bardzo 
szybkie czytanie książek. W każdym z wymienionych wypadków mamy do czynienia ze 
skanowaniem jako czynnością, która polega na bardzo szybkim i obrazowym rejestrowa-
niu obiektu fizycznego lub zakodowanego systemu znaków. A zatem przyjmijmy, że ska-
nowanie (ang. scanning) to metoda diagnostyczna, waloryzacyjna, rejestracyjna, polegająca 
na tworzeniu obrazów określonego przedmiotu w celu jego jak najbardziej całościowego 
i pełnego odwzorowania lub odczytania. Za jedno z głównych założeń i celów digitalizacji 
zabytków i muzealiów można uznać takie ich zeskanowanie, które zapewni pełne odwzo-
rowanie ich autentycznego, rzeczywistego kształtu (geometrii) i koloru (tekstury i barwy). 

Urządzenia skanujące możemy podzielić na skanery 3D i 2D. Skanery 3D to urzą-
dzenia, które zbierają dane przede wszystkim o kształcie obiektu. Mogą też rejestrować 
inne właściwości, takie jak kolor. Uzyskane dane są następnie wykorzystywane do kon-
strukcji cyfrowego trójwymiarowego modelu obiektu, który może być użyty bądź do bu-
dowy wirtualnego muzeum, bądź prototypowania wiernej kopii i drukowania 3D. 
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Skanery 2D to urządzenia, które zbierają dane przede wszystkim o kolorze i teksturze 
obiektu. Mogą też rejestrować inne właściwości, takie jak kształt. Dane są następnie wy-
korzystywane w celach dokumentacyjnych, a także do konstrukcji interaktywnych pre-
zentacji 360 stopni i 3D, które mogą mieć zastosowanie w budowie wirtualnego muzeum 
lub rozbudowie tradycyjnego muzeum o nowe, interaktywne media. 

Istnieje wiele rozwiązań w dziedzinie skanowania. Ze względu na mnogość zastoso-
wań i dość wysoką cenę, skanery są w dużym stopniu wyspecjalizowane. Każdy z nich ma 
swoje wady, zalety, ograniczenia i koszty, a wiele z tych cech jest w praktyce trudnych do 
pogodzenia. W zależności od zastosowania duże znaczenie mają: rozdzielczość, dokład-
ność, powtarzalność, zakres odległości, nieinwazyjność, odporność na wpływy środowi-
ska i szybkość.

Ze względu na sposób rejestracji koloru technologie skanowania dzielimy na: 
• skanery płaskie dziełowe,
• aparaty skanujące,
• skanery fotooptyczne,
• fotografię sferyczną HDR. 

Skaner płaski dziełowy1 to rodzaj skanera obrazu z zespołem lampa-lustro i detek-
torem liniowym o rozdzielczości optycznej nawet 1200 dpi. Inne skanery tego typu wy-
korzystują mniej lub bardziej rozbudowany w funkcje cyfrowy aparat fotograficzny. Do-
datkowo mogą rejestrować także teksturę. Wśród głównych zalet tego rodzaju skanerów 
należy wymienić idealnie równomierne oświetlenie całej powierzchni skanowanej oraz 
brak dystorsji i winietowania, bowiem zniekształcenia nieliniowe optyki są eliminowane 
przez równomierne oświetlenie i zastosowanie ruchomego stołu. Problemu nie stanowi 
skanowanie przez szkło, ponieważ nie występują refleksy. Dużą trudność sprawia na-
tomiast skanowanie wielkich obrazów, które trzeba zdejmować z  ekspozycji i  układać 
poziomo na stołach lub skanować we fragmentach, a obraz montować w całość za po-
mocą oprogramowania. Urządzenia te są też zazwyczaj duże i ciężkie, przystosowane do 
pracy w jednym miejscu. Skanery płaskie od aparatów skanujących różni przede wszyst-
kim sposób ich wykorzystania, sposób rejestracji obrazu i zastosowanego podczas pracy 
oświetlenia.

Aparaty skanujące to urządzenia do rejestracji obrazu, które, w odróżnieniu od apa-
ratów fotograficznych, wykorzystują ruchomą linię CCD zamiast pasywnej matrycy, 
a  fotografowany (skanowany) obiekt nie może się poruszać i  bezwzględnie musi być 
oświetlony ciągłym światłem. Współczynnik kształtu obrazu i kadrowanie są ustalane 

1 Przykład działania urządzenia: www.youtube.com/watch?v=czSOERx-2Fw [dostęp: 24 stycznia 
2013].
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poprzez wybór obiektywu i odległość od niego. Ostrość jest regulowana za pomocą ma-
tówki z klinem, otoczonej rastrem mikropryzmatycznym, typowej dla lustrzanek analo-
gowych. Aparaty skanujące potrafią zarejestrować obraz o bardzo wysokich parametrach, 
na przykład 20000 x 20000 pikseli. Do głównych ich zalet należy wysoka jakość, a co 
się z tym łączy – rozdzielczość zdjęć cyfrowych (szczegółowość odwzorowania). Sprzęt 
jest łatwy w montażu i demontażu na ekspozycji. W wypadku skanowania wielkoforma-
towych obrazów występują jednak trudności z równomiernym oświetleniem całej po-
wierzchni skanowanej. Mogą pojawić się również zniekształcenia liniowe optyki podczas 
skanowania z większej odległości. Brak jest oprogramowania do automatyzacji procesu 
łączenia fragmentarycznych skanów dokumentowanego obszaru w jedną całość.

Skanery fotooptyczne2 to urządzenia do rejestracji obrazu, które podczas skanowania 
(wykonywania wielu cyfrowych zdjęć fotograficznych) wykorzystują cyfrowy aparat foto-
graficzny. Dzięki zastosowaniu specjalnej platformy obrotowej mają zastosowanie głów-
nie w skanowaniu obiektów przestrzennych. Ponieważ rezultatem wykonania wielu cy-
frowych zdjęć fotograficznych z wielu stron digitalizowanego obiektu jest zwykle pełne, 
całościowe odwzorowanie wyglądu obiektu, możemy więc mówić o jego zeskanowaniu. 
Rezultatem działania takiego skanera są wysokiej jakości zdjęcia cyfrowe oraz interak-
tywne prezentacje 360° (panoramy) lub 3D (ang. 3D object). Główną zaletą tej metody 
rejestracji obiektów przestrzennych są wysokiej jakości zdjęcia, które mogą służyć zarów-
no jako cenny materiał dokumentacyjny, jak i  – odpowiednio pomniejszone i przy wy-
korzystaniu stosownego oprogramowania – do budowania interaktywnych prezentacji. 
Stanowią również znakomity materiał wizualizacyjny do udostępniania w Internecie, na 
przykład w wirtualnych muzeach lub na wprowadzanych do muzeów urządzeniach mul-
timedialnych. Sprzęt jest mobilny, ale wymaga pracy w specjalnych warunkach oświetle-
niowych. Trudność sprawia wykonanie pełnych prezentacji 3D, które swoim charakterem 
byłyby zbliżone do wizualizacji 3D osiąganych w wyniku modelowania 3D lub po ze-
braniu skanerem 3D informacji o geometrii obiektu. Sprzęt nie jest całkowicie zautoma-
tyzowany i wymaga od osoby skanującej dobrej znajomości zasad optyki fotograficznej.

Na podobnej zasadzie do skanowania fotooptycznego opiera się fotografia sferyczna, 
jednakże tu nie obiekt obraca się przed obiektywem aparatu, ale aparat rejestruje wszyst-
ko wokół siebie.

2 Przykładowa prezentacja uzyskana w  wyniku skanowania fotooptycznego: www.digitalizacja.
info/SWF/korona3D/korona3D.html [dostęp: 24 stycznia 2013].
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Fotografia sferyczna metodą HDR3 to fotografowanie z  użyciem profesjonalnego 
sprzętu fotograficznego z wykorzystaniem metody HDR, która polega na generowaniu 
zdjęć o bardzo dużej rozpiętości tonalnej poprzez zmieszanie z sobą kilku zwykłych zdjęć 
w tym samym kadrze lub jednego wywołanego przy różnych korektach ekspozycji. Re-
zultatem tak wykonywanej fotografii sferycznej mogą być panoramy i wirtualne wyciecz-
ki w przestrzeni dużych obiektów, budynków, wnętrz. Główne zalety i wady tej metody 
rejestracji wyglądu zabytków są takie same jak w fotografii cyfrowej. 

Przy wyborze urządzenia do rejestracji kształtu (geometrii) dzieła sztuki musimy brać 
pod uwagę wyłącznie metody skanowania 3D i skanery 3D. Jednocześnie należy nad-
mienić, że żadna z metod skanowania 3D przeznaczona do rejestracji kształtu nie jest 
w stanie w tak doskonały sposób rejestrować rzeczywistego koloru (wyglądu) obiektu, jak 
wymienione już wcześniej, w większości fotograficzne, metody rejestracji obrazu.

Taksonomia skanerów według rejestracji kształtu: 

3 Przykładowa wirtualna wycieczka utworzona z  fotografii sferycznej HDR: www.digitalizacja.
info/SWF/muzeumarch/muzeumarch.html [dostęp: 24 stycznia 2013].
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Przy wyborze skanera do rejestracji kształtu musimy wykluczyć rozwiązania dotyko-
we ze względu na możliwość uszkodzenia skanowanego obiektu zabytkowego. Wśród 
rozwiązań bezdotykowych skanery prześwietlające są zbyt skomplikowane i wymagają 
drogiego sprzętu, a ponieważ odtwarzamy tylko kształt obiektu, prześwietlenia nie są 
konieczne. Rozwiązania nieoptyczne nie oferują żądanej precyzji przy skanowaniu rzeźb, 
ale znakomicie sprawdzają się w skanowaniu obiektów znacznie większej skali, na przy-
kład budowli. Radary mikrofalowe są stosowane w samolotach i satelitach do uzyskiwa-
nia map terenu, a sonary na statkach do badania dna morskiego. Jedynie skanery laserowe 
bazujące na czasie lotu wiązki lasera mają zastosowanie w skanowaniu wszelkiego rodza-
ju obiektów dziedzictwa kulturowego.

Metoda czasu przelotu wiązki lasera4 polega na pomiarze czasu powrotu impulsu 
laserowego, który może być przekształcony na odległość dzięki znajomości prędkości 
światła w ośrodku. Skanery, których działanie opiera się na tej metodzie, dzielą się na: 
fazowe – o  krótszym zasięgu, do około 120 m, oraz impulsowe – o  dalekim zasięgu, 
nawet do 3,5 km. Podczas skanowania architektury zabytkowej wystarczające są skanery 
fazowe, a urbanistyki – skanery impulsowe. Za pomocą tej niezwykle szybkiej metody 
pomiarowej pozyskuje się bardzo gęstą chmurę punktów XYZ. Chmury takie mogą być 
na tyle gęste, że wystarczy każdemu punktowi przypisać odpowiedni kolor, aby uzyskać 
wrażenie, że powierzchnia jest ciągła. Chmura punktów to przede wszystkim precyzyj-
ne pomiary z maksymalną szczegółowością do 2,5 mm przy odległości skanowania do 
0,6 m, a  także z prędkością skanowania do 976000 punktów na sekundę i dokładno-
ścią +/- 2 mm/25 m. Każdy punkt pomiarowy może posiadać informację o kolorze, co 
pozwala tworzyć atrakcyjne wizualizacje 3D zabytków bez konieczności modelowania 
cyfrowego. Metoda ta jednak nie jest zalecana do skanowania mniejszych obiektów, na 
przykład rzeźb, ze względu na niezadowalającą szczegółowość pomiaru. Występują też 
trudności ze skanowaniem powierzchni połyskujących, takich jak lustra, obiekty chro-
mowane, niklowane, złoto itp., na których promień lasera się rozprasza, a  nie odbija, 
a także powierzchni szklanych, na których załamuje się on i zmienia kierunek.

Kolejny rodzaj skanowania to metody optyczne. Rozwiązania pasywne są nieodpo-
wiednie dla dokumentacji dziedzictwa kulturowego, a ich rozwój dąży przede wszystkim 
do zastosowań w robotyce. Jedynie fotogrametria może mieć zastosowanie w digitalizacji 
dziedzictwa kulturowego. 

4 Przykładowe wizualizacje uzyskane w wyniku skanowania metodą czasu przelotu wiązki lasera: 
www.digitalizacja.info/?op=str,25,53,0&j= [dostęp: 24 stycznia 2012].
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Fotogrametria – fotografia metryczna – to pobranie zestawu obrazów w pełni odwzo-
rowujących dokumentowany obiekt. Aby pomiar się powiódł, należy wyróżnić ręcznie lub 
półautomatycznie (przy pomocy programu komputerowego) te same punkty obiektu na 
wszystkich obrazach. Dzięki temu powstaje pełny opis geometryczny sceny i obliczane 
są współrzędne XYZ we wcześniej wyznaczonych punktach. Fotogrametria pozwala na 
przykład na odtworzenie parametrów zniszczonych dzieł sztuki na podstawie zdjęć cy-
frowych albo zeskanowanych zdjęć analogowych. W  ten sposób udało się na przykład 
przeprowadzić rekonstrukcję ołtarza w kościele św. Krzyża w Warszawie w oparciu o dwa 
zdjęcia archiwalne. Zorientowane w przestrzeni i powiązane ze sobą utworzyły model ste-
reoskopowy, czyli obraz w trójwymiarze, dzięki czemu możliwe było utworzenie modelu 
szkieletowego, a następnie – stworzenie projektu ołtarza, który został zniszczony w czasie 
II wojny światowej. Fotogrametria przydatna jest w ortofotografii5, przy sporządzaniu or-
tofotoplanów lub ortofotomap, czyli w pracy, w której oprócz odwzorowania rozmiarów 
(kształtu) istotne jest wierne odwzorowanie koloru obiektu i z  tego względu może być 
z powodzeniem stosowana do dokumentacji zabytków. Słabą stroną fotogrametrii jest jej 
podatność na błędy w zakresie rekonstrukcji kształtu z powodu barwy obiektu. Ponadto 
ma ograniczone zastosowanie w pomiarach obiektów o skomplikowanym kształcie.

5 Przykład ortofotografii: www.3deling.pl/2011/04/skaning-laserowy-kolegiaty-w-skalbmierzu/ 
[dostęp: 24 stycznia 2013].
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Analiza kolejnych optycznych metod skanowania prowadzi do wniosku, że metody 
odtwarzania kształtu z obrysów nie są w stanie zadowalająco oddać powierzchni wklęs-
łych, a odtwarzanie kształtu „z ostrości” jest nieprecyzyjne i wymaga specjalistycznego 
sprzętu. Podobnie jest ze skanerami bazującymi na stereowizji. Wśród urządzeń, których 
działanie opiera się na aktywnym oświetleniu, radar obrazujący jest stosowany do znacz-
nie większej skali obiektów, natomiast interferometria jest podatna na błędy. Najbardziej 
obiecujące w dziedzinie badań i dokumentacji dziedzictwa kulturowego wydają się zatem 
być aktywne urządzenia optyczne bazujące na triangulacji, w tym skanery laserowe i ska-
nery wykorzystujące światło strukturalne.

Metoda wykorzystująca skanery laserowe bazujące na triangulacji opiera się na 
znajomości zależności geometrycznych pomiędzy wiązką lasera, która rozprasza się na 
powierzchni badanej (skanowanej), a współrzędnymi jej obrazu, rejestrowanego na de-
tektorze. Wiązka ma postać punktu lub linii. Takimi skanerami można wykonywać po-
miary elementów małych i wielkogabarytowych do 17 m³. Oferują one szczegółowość 
do 0,2 mm, prędkość pomiaru do 81920 punktów na sekundę i dokładność między 0,16 
a 0,37 mm, w zależności od odległości skanowanego elementu od urządzenia. Uzyskana 
w wyniku tego skanowania chmura punktów może być wykorzystana do tworzenia trój-
wymiarowego modelu obiektu, a następnie projektowania i drukowania 3D, czyli wyko-
nania kopii skanowanego dzieła metodą bezinwazyjną.

Podstawową wadą pozyskanego w ten sposób materiału jest to, że nie ma on zasto-
sowania dla celów wizualizacyjnych ze względu na brak informacji o kolorze. Zajmuje 
również mnóstwo pamięci cyfrowej z uwagi na wielość danych i szczegółowość pomia-
rową. Sporą trudność podczas pomiaru sprawiają powierzchnie połyskujące, na których 
wiązka lasera się rozprasza, oraz tzw. wymiary minusowe, czyli miejsca trudno dostępne 
dla wiązki lasera. Kolejny problem stanowi światło lasera, które, chociaż w bardzo małym 
stopniu, jednak punktowo rozgrzewa powierzchnie skanowanego obiektu, co może być 
istotne z punktu widzenia ochrony konserwatorskiej dzieła. Laser nie powinien być za-
tem skierowany zbyt długo w jeden punkt, ale musi pozostawać w ciągłym ruchu.

Metoda wykorzystująca skanery z oświetleniem strukturalnym bazujące na triangula-
cji6 polega na projekcji jednego bądź wielu obrazów prążkowych na badaną powierzchnię. 
Pomiar dokonywany jest w oparciu o analizę odgięcia serii tych obrazów. Na powierzchni 
płaskiej prążki takie są względem siebie równoległe, na krzywoliniowej powierzchni ska-
nowanego obiektu ulegają charakterystycznemu odgięciu wynikającemu z ukształtowa-
nia rejestrowanego obiektu. Odgięcie to jest fotografowane (akwizycja danych) i przeli-

6 Przykład działania skanera 3D z oświetleniem strukturalnym bazującym na triangulacji: www.
youtube.com/watch?v=Qn_f2an3Zgo [dostęp: 24 stycznia 2013].

Paweł Klak
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czane przez odpowiednie algorytmy uwzględniające zniekształcenia wynikające z błędów 
optyki systemu (kalibracja systemu). W wyniku przeliczenia otrzymywana jest chmura 
punktów o współrzędnych XYZ, będąca komputerowym odwzorowaniem powierzchni 
mierzonego obiektu. Podczas pomiaru z jednego kierunku uzyskiwanych jest kilkadzie-
siąt milionów gęsto ułożonych punkcików. Aby uzyskać pomiar obiektu ze wszystkich 
stron, należy wykonać serię pomiarów z różnych kierunków, względnie zastosować pomiar 
z wykorzystaniem sterowanego numerycznie stolika obrotowego. Oświetlenie struktural-
ne pochodzi z projektora multimedialnego i  jest zwykłym oświetleniem rzutnikowym, 
zupełnie nieszkodliwym dla zabytku. Skaner ten jest bardzo pomocny w pracy konser-
watorów, na przykład w celu monitorowania stanu zachowania zabytków, ze względu na 
wysoki walor dokumentacyjny pozyskanego materiału. Narzędzie to jest bardzo precy-
zyjne – możliwy jest pomiar ze szczegółowością do 0,01 mm z prędkością skanowania 
około 1000000 punktów na sekundę i dokładnością metryczną do 0,007 mm przy skano-
waniu powierzchni o wymiarach 0,5 m x 0,5 m. Taka szczegółowość pomiaru umożliwia 
wykrywanie i śledzenie na przykład procesów zniszczeniowych w mikroskali i badanie 
ich przebiegu. Dodatkowo, dzięki akwizycji danych poprzez wysokorozdzielcze aparaty 
cyfrowe, każdemu punktowi przypisywana jest wartość barwy. Istnieje także możliwość 
zastąpienia pobranej tekstury teksturą wykonaną w atelier fotograficznym. Jest to przy-
datne zwłaszcza wówczas, gdy celem jest uzyskanie możliwie wiernej naturalnej tekstury 
obiektu, pozbawionej cieni wynikających z warunków oświetleniowych panujących pod-
czas skanowania. Pozyskany materiał można wykorzystać zarówno do wizualizacji, jak 
i wykonania kopii dzieła w dowolnej skali w technologii druku 3D. Główna wadą tego 
skanera jest trudność w rejestracji obiektów połyskujących, takich jak szkło czy błysz-
cząca powierzchnia metalu. W wypadku obiektów o tego rodzaju teksturze wyjątkowo 
można pokryć ich powierzchnie adhezyjnie przylegającym proszkiem o właściwościach 
rozpraszających światło. Proszek ten po dokonaniu pomiaru jest usuwany z powierzch-
ni poprzez przetarcie, oczywiście z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ochro-
ny konserwatorskiej. Bardziej zalecaną metodą jest jednak przeprowadzenie pomiaru 
pod różnymi kątami bądź sięgnięcie po metody fotogrametryczne. Ponadto uzyskany tą 
metodą wirtualny obiekt nie jest tak dokładny w odwzorowaniu rzeczywistego wyglądu 
zabytkowego dzieła, jak dobra prezentacja utworzona na bazie fotografii cyfrowej.

2012

Problemy cyfrowych technologii reprodukcji dzieła sztuki



74

Jacek Małańczuk

Softline Plus, Wrocław

Integracja metod fotogrametrycznych ze skanowaniem laserowym 
3D w obrazowaniu zabytków

Przeglądając różnorodne opisy nowych modeli skanerów laserowych czy raporty 
z  wykonanych skanerem prac inwentaryzacyjnych, można odnieść wrażenie, że wraz 
z pojawieniem się techniki skanowania laserowego techniki fotogrametryczne odchodzą 
w niepamięć. 

Skaning znalazł praktyczne zastosowanie dopiero w późnych latach 90. XX wieku, 
kiedy to pojawił się pierwszy model skanera firmy Cyrax1. Wkrótce w Europie Zachod-
niej oraz USA skanery stały się standardowym narzędziem pracy. Jeszcze kilka lat temu 
w Polsce używano zaledwie kilku skanerów. Obecnie ich liczba, jak również zakres wyko-
nywanych przy ich użyciu prac, zwiększyły się kilkukrotnie, m.in. dzięki wykorzystywaniu 
przez polskie firmy i jednostki badawcze dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. 

W wielu opisach techniki skaningu autorzy porównują rezultat pracy skanera z efek-
tami, które można uzyskać dzięki zastosowaniu fotogrametrii. Stwierdza się wtedy, że 
zastosowanie skanera wprawdzie przypomina odwzorowanie przestrzeni za pomocą 
odpowiednio wykonanych fotografii, ale równocześnie podkreślana jest szybkość po-
zyskiwania danych i wydajność pracy, nieosiągalna praktycznie przy opracowaniach fo-
togrametrycznych. Przeciwstawianie to wydaje się jednak nieporozumieniem, a za jego 
uzasadnienie uznać można jedynie działania marketingowe – promowanie nowych i dro-
gich rozwiązań, korzystnych dla ich producentów. 

W poniższych rozważaniach określenie ,,skaner” będzie odnoszone do urządzenia na-
ziemnego i  stacjonarnego, przypominającego swoją konstrukcją tachimetr elektroniczny 

1 www.leica-geosystems.pl [dostęp: 24 września 2009].
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stosowany przez geodetów, a ,,fotogrametria” do pomiarów przeprowadzonych na zdjęciach 
obiektów naziemnych wykonywanych kamerami naziemnymi, ze stosunkowo niewielkiej 
odległości, do 300 metrów (ang. close-range photogrammetry). Natomiast skanowanie lotnicze, 
na przykład systemem LIDAR (ang. Light Detection and Ranging), skanowanie dynamiczne 
z poruszających się pojazdów czy wreszcie fotogrametria lotnicza nie zostaną uwzględnione.

Fotogrametria a skanowanie

Fotogrametria rejestruje w wybranym momencie czasu stan wszystkich szczegółów 
obiektu oraz cały jego kontekst. Zachowanie kompletu zdjęć pozwala na ponowny pomiar 
detali, jeżeli okaże się, że przeprowadzone opracowanie materiału jest z  jakichś wzglę-
dów niewystarczające. Zdjęcia stanowią materiał służący wykonaniu pomiarów geome-
trii obiektu, a równocześnie są dokumentem fotograficznym. Obrazują nie tylko kształt 
obiektu, ale także wygląd i teksturę jego powierzchni oraz kolorystykę. Najczęściej ilość 
danych zarejestrowanych przez kamerę jest wręcz nadmierna i opracowaniu podlega tylko 
ich część. W wypadku fotogrametrii ciężar opracowania dokumentacji zostaje przenie-
siony z prac terenowych, prowadzonych w bezpośrednim kontakcie z obiektem, na prace 
kameralne, wykonywane wygodnie w biurze, niezależne od warunków pogodowych.

Fotogrametria pozwala na rejestrowanie obiektów niedostępnych do bezpośredniego 
pomiaru, na przykład elewacji wysokich budynków. Wykonywanie dokumentacji obiek-
tów architektonicznych najczęściej nie wymaga specjalnych, drogich kamer wielkofor-
matowych. Zadowalające zdjęcia można uzyskać już aparatami cyfrowymi średniej klasy, 
łatwo dostępnymi na rynku, dbając jedynie o korzystanie z dobrej jakości obiektywów 
i kalibrując kamery przed pomiarem (czyli wyznaczając ich tzw. elementy orientacji we-
wnętrznej oraz określając wpływ dystorsji).

Opracowanie fotogrametryczne można wykonywać na stacjonarnym komputerze 
osobistym, a w wypadku prac badawczych prowadzonych w trudno dostępnym terenie 
– notebooku, oczywiście o  odpowiednich parametrach technicznych. Nie jest już ko-
nieczne posiadanie specjalistycznej, a więc i drogiej, stacji graficznej. Niestety, o oprogra-
mowaniu fotogrametrycznym nie można powiedzieć, jak to jest w przypadku kamer oraz 
komputerów, że jest ono tanie. Pewne prace można wykonywać za pomocą programów 
o  względnie niewielkiej cenie, jednak zakup dobrego, uniwersalnego oprogramowania 
jest z reguły kosztowną inwestycją. Opracowania fotogrametryczne są zatem droższe od 
pomiarów wykonywanych instrumentami geodezyjnymi, co wynika ze złożoności tech-
nologii. Uzyskuje się wprawdzie więcej danych, ale także i większym kosztem. 

Pomiar dokonany w drodze skanowania określa położenie punktów obiektu w maso-
wy sposób. Rejestrowane są miliony punktów bez próby dokonania optymalnego wyboru, 
bez wstępnej decyzji, które punkty powinny zostać zmierzone. Można powiedzieć, że 
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pojedynczy punkt nie ma żadnego znaczenia, liczy się natomiast ich ilość i równomierne 
pokrycie nimi całego obiektu. W informacji opisującej punkty, poza ich współrzędnymi, 
mogą być zarejestrowane dane dotyczące natężenia odbitego sygnału oraz kolor obiek-
tu. Pomiar przy pomocy skanera odbywa się bardzo szybko, ale nawet przy możliwości 
wykonania pomiaru pięćdziesięciu tysięcy punktów w ciągu jednej sekundy nie jest on 
odpowiedni do rejestrowania zjawisk szybkozmiennych. Zeskanowanie całej przestrze-
ni wokół skanera zajmuje od kilku do kilkudziesięciu minut. Fotografia odwzorowuje 
wprawdzie ograniczony wycinek przestrzeni, ale jednak cały fotografowany obiekt reje-
strowany jest w tym samym momencie, z dokładnością do czasu ekspozycji zdjęcia. 

Uzyskaną w wyniku skanowania chmurę punktów przetwarza się metodami staty-
stycznymi, odfiltrowując zakłócenia. Zniekształcenia rejestrowanych sygnałów wynikają 
z odbicia światła lasera od powierzchni jasnych i gładkich, pochłaniania go przez po-
wierzchnie ciemne i matowe, wreszcie zakłóceń występujących podczas przejścia pro-
mienia przez ostre krawędzie obiektu. Powstają wtedy charakterystyczne ,,przestrzele-
nia”, nieistniejące, ale jednak rejestrowane punkty, które także należy odfiltrować, gdyż 
podczas opracowania inwentaryzacji zakłócą rozpoznawanie krawędzi obiektu. Opraco-
wanie danych sprowadza się do zastosowania różnorodnych metod numerycznych, dzięki 
którym następuje przejście od chmury punktów do prostych obiektów geometrycznych, 
które przybliżają najbardziej prawdopodobne położenie i  kształt skanowanego dzieła. 
Obiektami tymi są linie proste (odpowiadające krawędziom), płaszczyzny, powierzchnie 
walcowe i sferyczne. Dla dzieł o kształtach nieregularnych, które bardzo często zdarzają 
się w inwentaryzacji architektury, istotna jest możliwość aproksymowania ich mniej lub 
bardziej regularną siatką płaskich trójkątów lub czworokątów. Technika ta stosowana jest 
już od dawna do tworzenia numerycznych modeli terenu (Digital Terrain Model), przy-
datnych na przykład przy projektowaniu dróg, torów kolejowych czy obliczaniu objętości 
mas ziemnych. 

Należy zauważyć, że możliwości modelowania oferowane przez oprogramowanie 
do obróbki skanów dają mu pewną przewagę nad modelowaniem obiektu na podstawie 
zdjęć fotogrametrycznych. W fotogrametrii pewną część czasu poświęconego na opra-
cowanie kameralne zajmuje określenie wzajemnego położenia zdjęć. Dopiero po ich zo-
rientowaniu można zająć się modelowaniem. W przypadku skaningu chmury punktów, 
które generuje skaner, są praktycznie od razu gotowe do opracowania, mają nadaną wła-
ściwą skalę, a nawet jeśli zachodzi potrzeba połączenia i  zorientowania w przestrzeni 
kilku chmur wykonywanych z różnych stanowisk skanera, czynności te są technologicz-
nie prostsze niż w przypadku fotogrametrii. Należy przy tym pamiętać o jeszcze jednej 
kwestii, mniej związanej z technologią, a bardziej z marketingiem. Otóż demonstrując 
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działanie skanera i zalety skanowania, producenci celowo starają się stworzyć wrażenie, 
że skaning jest bardzo szybką techniką pomiarową, gdyż błyskawicznie i niejako auto-
matycznie tworzy model obiektu. Ilustruje się to widokiem efektownych chmur punktów 
dużych obiektów, hal fabrycznych czy pałaców. Chmury te faktycznie można uzyskać 
po niewielu godzinach pracy dwu-, trzyosobowych zespołów. Można je także prezen-
tować w formie wirtualnych spacerów, wizualizując wejście do wnętrza obiektów, które 
można oglądać w dowolnym miejscu oraz w dowolnym powiększeniu. Prezentacje takie 
wzbogaca się demonstracją pomiarów odległości między punktami modelu, które w rze-
czywistym obiekcie nie są bezpośrednio dostępne. Reasumując, w ten sposób buduje się 
przekonanie, że dysponując chmurą punktów, ma się już „wszystko”, czyli przestrzenny 
model obiektu. Uczestnicząc w takim pokazie, pamiętajmy, że jest to przede wszystkim 
zabieg marketingowy. Chmura punktów jest bowiem dopiero punktem wyjścia do wła-
ściwego modelowania, które bywa czasochłonne, skomplikowane, a  więc i  kosztowne. 
Przetwarzanie chmury punktów w tzw. post-processingu często wymaga filtrowania da-
nych, wypełniania „dziur” w modelu, które powstały ze względu na niedostępność frag-
mentów dzieła dla wysyłanych przez skaner promieni światła, wygładzania powierzchni, 
generowania siatek powierzchniowych i wielu innych czynności. Ich przeprowadzenie 
najczęściej umożliwia oprogramowanie odrębne od tego, które służyło do samego skano-
wania. Podobnie jak w wypadku fotogrametrii jest ono dość kosztowne.

Zasięg skanowania może obejmować kilkaset metrów lub nawet kilka kilometrów. 
Ponieważ jednak nośnikiem informacji są fale świetlne, które rozchodzą się prostolinio-
wo, zarówno przy skanowaniu, jak i przy wykonywaniu zdjęć fragmenty obiektu mogą 
być zasłonięte, a co za tym idzie mogą pojawić się „martwe pola”. Zebranie pełnej in-
formacji wymusza zmianę pozycji skanera lub kamery fotograficznej oraz konieczność 
powiązania ze sobą różnymi sposobami pozycji instrumentów pomiarowych dla uzy-
skania jednolitego zestawu danych wyjściowych – chmur punktów lub zorientowanych 
zewnętrznie zdjęć.

Chmury punktów sprawiają wrażenie fotorealistyczne, jednak nie dorównują foto-
grafii pod względem rozdzielczości uzyskanych obrazów. Podczas inwentaryzacji archi-
tektury punkty pomiarowe tworzą na powierzchni obiektów siatkę o wzajemnych od-
ległościach od kilkunastu milimetrów do kilku centymetrów. Nawet jeśli chmura jest 
wyświetlana z  uwzględnieniem kolorów RGB zapisanych jako atrybut mierzonych 
punktów, taki widok nadal jedynie przypomina fotografię. Dlatego w niektóre modele 
skanerów został wbudowany aparat cyfrowy, który ułatwia orientację podczas skanowa-
nia i służy do przypisywania punktom koloru. Taka seria zdjęć umożliwia także szybkie 
tworzenie panoram odpowiadających dookolnemu widokowi ze stanowiska skanera. Za-
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letą tego rozwiązania jest szybkość i pełna automatyzacja generowania panoram, wadą 
– słabe parametry zastosowanej kamery cyfrowej oraz niewielka rozdzielczość obrazów, 
sięgająca jedynie kilku milionów pikseli. Niektórzy producenci umożliwiają dołączenie 
do skanera zewnętrznej, profesjonalnej kamery cyfrowej, co służy poprawie jakości obra-
zów rzutowanych następnie na chmury punktów. Niektóre aplikacje, jak na przykład Re-
constructor (INN.TEC2), pozwalają na zmianę parametrów rzutowanych zdjęć i korektę 
ekspozycji (balans kolorów, zmiana jasności oraz nasycenia) w celu uzyskania spójnego, 
ujednoliconego wyglądu całego obiektu.

Podsumowując dotychczasowe rozważania należy podkreślić, że fotogrametra korzy-
sta ze zdjęć bardzo dobrej jakości, ale musi poddać je dość skomplikowanej obróbce, 
która umożliwi odtworzenie kształtu obiektu i  wykonanie dokumentacji technicznej. 
Przygotowanym w ten sposób rzutom, przekrojom z widokami i rozwinięciom elewa-
cji można nadać fotograficzne tło o  dobrej rozdzielczości, które dokumentuje wygląd 
i strukturę powierzchni obiektów. Specjalista w zakresie skanowania laserowego 3D dość 
łatwo uzyskuje dane o geometrii obiektu, do których fotogrametra dochodzi metodą mo-
zolnej analizy, jednak uzyskane przez niego obrazy cyfrowe cechuje niska jakość [il. 1-4]. 

Rodzi się zatem pytanie, czy można połączyć zalety obu technik? Oczywiście tak. 
Opracowania fotogrametryczne, w  których rysunek wektorowy uzupełniono tłem fo-
tograficznym, nazywane są ortofotomapami lub fotomapami i  stanowią podstawowy 
rezultat opracowania fotogrametrycznego. Oczywiście ortofotomapa może składać się 
wyłącznie ze zdjęć fotograficznych bez rysunku wektorowego i w tej postaci jest znana 
głównie jako efektowny sposób przedstawiania powierzchni ziemi. Źródłem obrazu są 
wtedy zdjęcia lotnicze lub satelitarne. Od strony teoretycznej nie ma jednak znaczenia, 
czy fotografowana jest powierzchnia ziemi z  samolotu, czy też pionowa elewacja bu-
dynku z powierzchni ziemi. Obrazy podlegają takiej samej obróbce, która ujednolica ich 
skalę, nadaje punktom obrazu współrzędne zgodnie z przyjętym układem odniesienia, 
wreszcie koryguje położenie pikseli, przetwarzając obraz z rzutu środkowego (właściwe-
go zdjęciom) na rzut ortogonalny, obowiązujący w dokumentacji technicznej. Do prawi-
dłowego przetworzenia zdjęć potrzebna jest informacja o odległości kamery od poszcze-
gólnych fragmentów obiektu, gdyż w rzucie środkowym odległość ta warunkuje skalę, 
w jakiej przedstawione zostały obiekty na zdjęciu. W wypadku zdjęć powierzchni ziemi 
do ustalenia odległości służy Numeryczny Model Terenu. Na obiektach architektury 
standardowo umieszcza się pewną ilość znaczków pomiarowych, które można precyzyj-
nie zidentyfikować na zdjęciach, a ich położenie w przyjętym układzie odniesienia ozna-

2 www.inntec.it [dostęp: 24 września 2009]. 
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czane jest technikami geodezyjnymi w oparciu o pomiar wykonany tachimetrem. Można 
założyć, że każde z ujęć wymaga zlokalizowania przynajmniej 3-4 znaczków. Ponadto 
na zdjęciach potrzebne są punkty wspólne, co powoduje konieczność przeprowadzenia 
pomiaru od kilkudziesięciu do kilkuset punktów. Ten etap opracowania fotogrametrycz-
nego jest więc pracochłonny i zajmuje wiele czasu. Wyjściem z tej sytuacji jest stworzenie 
dla fotografowanej powierzchni obiektu odpowiednika Numerycznego Modelu Terenu. 
Algorytmy tworzenia siatki modelującej nieregularną powierzchnię obiektu są w  obu 
wypadkach podobne, a odpowiednią ilość punktów potrzebną do wygenerowania siatki 
można uzyskać właśnie w wyniku przeprowadzenia skaningu. Tworzenie ortofotografii 
nieregularnych powierzchni z użyciem chmury punktów uzyskanej ze skanowania obej-
muje kolejno: 

• wyodrębnienie z chmury punktów części reprezentującej powierzchnię ściany,
• wpasowanie w  siatkę płaszczyzny (prosta prostopadła do niej określa kierunek, 

w jakim zdjęcia będą rzutowane na model ściany),
• wybór zdjęcia do rzutowania z ustaleniem rozmiaru piksela zdjęcia wynikowego. 

Etapy te ilustruje prezentacja [il. 5]3. Chmura punktów służy każdorazowo do okre-
ślenia kierunku rzutowania zdjęć. Cała powierzchnia obiektu przetwarza się i wyodręb-
niają się z niej jednolite, zbliżone do płaszczyzny „podobszary”. Opisane wyżej trzy kroki 
powtarzane są dla każdego „podobszaru”. Mimo że operacji generowania ortofotografii 
nie można wykonać automatycznie dla całego obiektu, opracowanie materiału jest znacz-
nie mniej czasochłonne niż przeprowadzany tradycyjną metodą fotogrametryczną wybór 
i pomiar położenia zestawu fotopunktów, gdyż informacje o geometrii obiektu pochodzą 
ze skanowania. 

Rosnąca popularność skanowania przyczyniła się do udoskonalenia „narzędzi” fo-
togrametrycznych. Producenci oprogramowania fotogrametrycznego podjęli próby 
zwiększenia wydajności opracowań opartych o zdjęcia fotograficzne. Pewne rozwiązania 
nawiązują wprost do skanowania 3D, umożliwiając uzyskiwanie dużej ilości danych w po-
dobnie „masowy” sposób. Przykładem takiej aplikacji jest PhotoModeler Scanner4, pro-
dukt kanadyjskiej firmy EOS Systems. Dla osiągnięcia zadowalających efektów zdjęcia 
stanowiące podstawę dokumentacji powinny być wykonane w dobrym i spójnym oświe-
tleniu. Jeżeli na powierzchni obiektu nie ma jednoznacznie identyfikowalnego i najlepiej 
powtarzalnego wzoru, w oparciu o który można wyznaczyć łatwo rozpoznawalne punkty, 
obiekt musi zostać zaopatrzony w pewną ilość kontrastowych znaczników, na przykład 

3 Materiały pochodzą od firmy PHOCAD, producenta programu fotogrametrycznego PHIDIAS; 
www.phocad.de [dostęp: 1 lutego 2013].
4 www.photomodeler.com [dostęp: 1 lutego 2013].
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czarno-białych tarcz naklejanych na ściany obiektu. Następnie wykonywane są jego ste-
reogramy. Po ich wczytaniu do aplikacji następuje wyznaczenie orientacji zdjęć. Program 
samodzielnie generuje punkty, rozpoznając na sąsiadujących zdjęciach powtarzające się, 
kontrastowe wzory. Efektem końcowym jest chmura punktów, która może być filtrowa-
na, łączona z innymi chmurami i służy do generowania wektorowych siatek odwzorowu-
jących powierzchnię obiektu. Dokładność przeprowadzonego w ten sposób opracowania 
zależy od możliwości kamery i  odległości od fotografowanego obiektu. Przykładowo, 
jeśli wykorzystywana jest kamera z matrycą 10 Mpix, piksel obrazu obiektu znajdującego 
się w odległości 1 metra odpowiada 0.3 mm2 jego powierzchni. Zwiększając odległość do 
obiektu do 10 metrów uzyskamy piksel o rozmiarze 3 mm2.

Rezultaty pracy są zatem podobne jak w przypadku skanowania, a drogi skaner za-
stąpiony zostaje kamerą. 

2009
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Visual History − The value of historical photographs as a source 
in the age of digitization

My contribution to this volume is based on my current research on the transition 
of analog historical photographic archives into the digital age, which is part of a col-
laborative project on „Visual History. Institutions and Media of Visual Memory”. The 
term visual history was first introduced into the German-speaking academic debate by 
Gehard Jagschitz.1 In 2006, Gerhard Paul reintroduced the term in his volume on how to 
deal with pictorial source material „Visual History. Ein Studienbuch”. Here he suggested 
the umbrella term visual history for all those attempts to „include different pictorial 
genres as sources and independent objects in historiographic research, to treat pictures 
both as images as well as image acts, discuss and present the visuality of history and the 
historicity of the visual”.2 Taking image sources seriously is an important aspect of visual 
history. When this is done, not only does the photographed object come into focus but 
the genesis and reception of the photograph itself. For a long time this was not the case.

Viewing a photograph as a three-dimensional artefact with its own history and the 
opportunities and challenges inherent in the digitization of this artefact will be the focus 

1 Cf. G. Jagschitz, Visual History, "Das audiovisuelle Archiv", 29/30 (1991), pp. 23-51.
2 „die unterschiedlichen Bildgattungen als Quellen und eigenständige Gegenstände in die histo-
riografische Forschung einzubeziehen, Bilder sowohl als Abbidlungen als auch als Bildakte zu 
behandeln, die Visualität von Geschichte wie die Historizität des Visuellen zu thematisieren und 
zu präsentieren.” (G. Paul, Von der Historischen Bildkunde zur Visual History. Eine Einführung, [in:] 
Visual History. Ein Studienbuch, ed. G. Paul, Göttingen 2006, p. 25).
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of the following thoughts, in line with the conference title „Digital Representation of 
the Artefact - methods, reliability, sustainability” for which this article was written. Why 
I am interested in this topic? I work in the image archive of the Herder Institute for His-
torical Research on East Central Europe, where this transition from analog to digital is at 
this time taking place – with all the concomitant side effects. Our image archive houses 
approximately 570,000 images of Poland, the Baltic states, the Czech Republic, Slovakia 
and the Kaliningrad Oblast. The stocks are quite complex, ranging from fifteenth cen-
tury prints to contemporary digital photographs and include pictorial material (with the 
exception of paintings and films) of various provenience: institutional contexts, scholarly 
and private estates or corporate archives.

I want to focus in this paper on the digitization and making accessible of photographs 
(photo positives and negatives, slides) in online image databases, for the moment exclud-
ing the discussion on the digitization of other visual materials such as prints, postcards, 
or technical drawings or on how to deal with digital born images.

Photographic material has long played an important role as source material in art 
history, photographs and slides facilitating the comparison of art objects and historical 
monuments independent of space and time. At the same time, photographs were used to 
illustrate arguments made in debates about various historical monuments or objects of art. 
Other photographs are in turn themselves considered art and have attracted the interest of 
art historical analysis. But in all these cases the focus is on the imaged object, on the motif.

Photographs tempt the observer to forget that they are not two-dimensional, but 
three-dimensional objects, each with its own production and reception history. To un-
derstand what happens when viewing a digitized photograph, it must first be understood 
what happens when viewing an analog photograph. Viewing an image is a complex proc-
ess, in which we perceive both the image as such as well as object being imaged. Achim 
Spelten uses the example of the picture of a horse: in our minds we perceive not only the 
horse as an image but the real animal, „These two acts of perception are, however, no nor-
mal independent acts of perception. It is not so that we simply perceive a horse and a ma-
terial surface; these are not two experiences that can be separated from one another. They 
are two aspects of a single visual experience in which one aspect focuses on the material 
surface (configurational aspect) and the other on the pictured objects as they are recog-
nised (recognitional aspect)”.3 In addition, it makes a difference whether one is handling 

3 „Diese beiden Wahrnehmungen sind allerdings keine normalen eigenständigen Wahrnehmungen. 
Man nimmt nicht einfach gleichzeitig ein Pferd und eine Oberfläche wahr. Es handelt sich nicht 
einmal um zwei Erlebnisse, die man voneinander trennen kann. Sondern sie sind zwei Aspekte eines 
einzigen visuellen Erlebnisses, wobei der eine Aspekt von der Bildoberfläche handelt (configura-
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an original print4 or looking at a copy of the same in a publication. Spelten additionally 
expresses grave doubts about whether the same theories on perception can be applied to 
pictures as those applied to objects since the pictures are images of real objects.5

Photographs affect the viewer in a complex manner, seducing the former all too easily 
to mistake the content of a photograph as being true and authentic, the photographers 
clearly being witnesses of the moment that they captured on film. But photographs are far 
from being simple reflections of reality, as numerous studies have shown.6 Photographs 
are objects of human creativity, made „by people for people” as the art historian Miriam 
Arani put it.7 Photographs show reality only indirectly, communicating it, „by means of 
a physical imaging method with an author who chooses a specific perspective from an 

tional aspect) und der andere von den abgebildeten Dingen, die man darauf erkennt (recognitional 
aspect).” (A. Spelten, Bildwahrnehmung – Bildbedeutung. Eine Analyse des Bildbegriffs. Diss. FU Ber-
lin 2005 www.diss.fu-berlin.de/diss/receive/FUDISS_thesis_000000002437 [Accessed August 1, 
2014], p. 187. Spelten draws here on R. Wollheim, What makes Representational painting truly visu-
al?,  „The Aristotelian Society Supplementary Volume”  77 (2003), Issue 1. pp. 131-147.
4 „An ‘original’ print is a positive taken from a negative that the photographer has himself made, 
without any further processing. This ‘original’ negative is often held in a photographic archive, if 
it has not been lost. In many photographic archives negative copies are used like positive copies. 
This applies especially to the key images of many photographic archives. The ‘original’ print must 
be distinguished from the vintage print. This is a positive that was made in close temporal pro-
ximity to the taking of the original negative by the photographer.” / „Als ‘Original’-Abzug kann 
ein Positiv genannt werden, das ohne weitere Bearbeitung von einem Negativ abgezogen wurde, 
welches der Fotograf selbst hergestellt hat. Dieses ‘originale’ Negativ liegt oft nur in einem Bild-
archiv vor oder ist sogar verschollen. In vielen Bildarchiven werden Negativ-Kopien wie Positiv-
Kopien verwendet. Dies betrifft vor allem Schlüsselbilder, die in vielen Bildarchiven vorliegen. 
Vom ‘Original’-Abzug kann der Vintage-Print unterschieden werden. Bei diesem handelt es sich 
um ein Positiv, das in enger zeitlicher Nähe zum Aufnahmezeitpunkt vom originalen Negativ 
durch den Fotografen angefertigt wurde.” (C. Hamann, Visual History und Geschichtsdidaktik. Bild-
kompetenz in der historisch-politischen Bildung, Berlin 2007, p. 53, note 179, opus.kobv.de/tuberlin/
volltexte/2007/1536/pdf/hamann_christoph.pdf [Accessed: August 1, 2014]).
5 Spelten, op. cit., p. 189.
6 Cf. i.e. C. Hamann (like note 4); M. Y. Arani, Fotografische Selbst- und Fremdbilder von Deut-
schen und Polen im Reichsgau Wartheland 1935-1945. Unter besonderer Berücksichtigung der Region 
Wielkopolska, 2 vol., Hamburg 2008; G. Paul, Die Geschichte hinter dem Foto. Authentizität, Iko-
nisierung und Überschreibung eines Bildes aus dem Vietnamkrieg, [in:] Zeithistorische Forschungen/
Studies in Contemporary History, Online-Edition, 2 (2005), H. 2 www.zeithistorische-forschungen.
de/16126041-Paul-2-2005 [Accessed: August 1, 2014].
7 „von Menschen für Menschen” (M. Y. Arani, op. cit., Vol. 1, p. 9).
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infinity of perspectives to captures in the image”.8 Photographs are thus a photographer‘s 
interpretations of reality.9 And, of course, their authors are free to choose a perspective 
on the reality captured in the negative when they draw from it the positive – consciously 
and in such a way as to underline their own interpretation.10

It was only in the 1980s that German scholars began to seriously look at photographs 
and images as a form of scholarly source material and not only as a form of illustration. 
Many publications have appeared on the topic since.11 The common tenor has been that 
photographs can be taken as reliable sources only if reliable information about their gen-
esis and reception is available. The Herder Institute, for example, is home to two prints of 
a lost negative that show the Cracow Gate in Lublin before 1945.12 At least one of the two 
prints was made for propaganda purposes by the Nazis and it includes a propagandistic 
text underneath the actual photograph and the name of the photographer. A stamp on the 
back provides information about the photograph‘s provenance. It was part of the collection 
of the „Volk und Reich” publishing house in Berlin and thus intended for publication. The 
second print is of the photographed object alone without further information about the 
photographer or its intended use. The question now is how to deal with these two prints in 
the digitization process? Which photograph should be digitized and made available in the 
online image database – the one with or without the propaganda text? Or both? And what 
accompanying data should be included in the database file? This simple example is indica-
tive of a core issue, because having two or more prints of a single negative in one archive is 
far from being an isolated case. In addition to various prints, the negative or slide could also 
be available. Prints may be cropped, retouched or otherwise altered. It is rare to find in an 
online image database references to other prints or reception histories, or data on where the 
photographs have been published as illustrations in books or used as a postcard.

The detailed documentation of existing stocks is also important when it comes to the 

8 „durch ein Bildgebungsverfahren auf naturwissenschaftlicher Grundlage und durch einen Ur-
heber, der eine spezifische Auswahl aus der Unendlichkeit des Sichtbaren trifft, die er im Bild 
festhält.” (M. Y. Arani, op. cit., Vol. 1, p. 9).
9 Cf. M. Y. Arani, op. cit., Vol. 1, p. 10.
10 A good example is provided by G. Paul, op. cit.
11 I.e. Visual History...; J. Jäger, M.Knauer, Bilder als historische Quellen? – Dimension der Debatten 
um historische Bildforschung, München 2009; J. Jäger, Fotografie und Geschichte, Frankfurt am Main 
2009; C. Brink, Ikonen der Vernichtung. Öffentlicher Gebrauch von Fotografien aus nationalsozialis-
tischen Konzentrationslagern nach 1945, Berlin 1998; M. Y. Arani, op. cit.; Photographs Objects Histo-
ries. On the Materiality of Images. London, ed. E. Edwards, J. Hart, New York 2004.
12 The two prints have the same inventory number: Herder Institute, image archive, Inv.-No. 43294.
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weighty question of whether after their digitization, it is absolutely necessary to preserve 
the original photographic collections, an as such expensive and complicated procedure. 
The Florence Declaration, which has to date been signed by some 760 people and in-
stitutions, formulated a position in this debate, stressing that „an analogue photograph 
and its digital reproduction are not the same thing”. They are „two distinct objects and 
they are not interchangeable”, because  „each process of translation from one format to 
another is not neutral as regards the content of the object, but rather creates a new object 
that is different from the original”.13 The Declaration continues that  „the consultation 
of an analogue photograph is a different experience to the consultation of its digital re-
production, as technology alters the methods of consuming and using the information”.14

What does this mean in practice? In an image database it is not apparent at first 
glance, whether a specific digital copy is of a positivized image of a small format negative, 
of a document the size of a postcard or the size of a poster.15 The metadata will provide 
information here on the original, but it is a different experience to look at a photo print 
or a slide, or to look at the digital copy of an image. But it is not only the issue of propor-
tions that poses a problem. The question of colour reproduction and black and white bal-
ance is also of relevance. Who can be sure that they are using a calibrated monitor with 
neutral lighting? Either at home or in the archive? Can we trust the colour reproduction 
on the monitor? What criteria do archives apply when digitizing their inventory? Is the 
loss of colour that most colour photographs experience over time digitally compensated 
for or not?  „Each visualized digital image (by means of print, display, monitor, etc.) is 
ultimately only an interpretation of the stored digital copy,” so Walter Schertler.16

Mentioning technique and material in the description a painting or sculpture has 
become a matter course; in the documentation of a photograph most of this information 

13 Florence declaration – Recommendations for the Preservation of Analogue Photo Archives, www.khi.
fi.it/pdf/florence_declaration_en.pdf [Accessed: August 1, 2014], p. 1.
14 Florence declaration..., p. 1.
15 Cf. Benjamin Drechsel, Politik im Bild. Wie politische Bilder entstehen und wie digitale Bildarchive 
arbeiten (Interaktive, Schriftenreihe des Zentrums für Medien und Interaktivität, Gießen, Vol. 2), 
Frankfurt, New York 2005, p. 118.
16 „Jedes sichtbar gemachte digitale Bild (Druck, Display, Bildschirm etc.) ist letztlich nur eine 
Interpretation des gespeicherten Datensatzes.” (Walter Schertler, Vom analogen Foto zum digitalen 
Image. Die Sicherung historischer Fotos durch HERRMANN & KRAEMER, [in:] 15 Jahre ‚Koloniales 
Bildarchiv‘ an der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main [Dresdener kartographische 
Schriften, Vol. 6], Dresden 2004, p. 13-16, p. 15, publikationen.ub.uni-frankfurt.de/frontdoor/
index/index/docId/883 [Accessed: August 1, 2014]).
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is missing or recorded in only rudimentary terms, for example, as  „photograph” or  „nega-
tive”. The various photographic techniques and materials, such as paper or negative mate-
rial, which might provide important clues on dating a photograph, are ignored. When 
looking at originals in the archives, it is possible to determining all these things with the 
appropriate background knowledge. But if we are left only with the digital copy, we can 
not distill this information from it, we are dependent on the metadata.

How to deal with closely associated collections of digitized images such as negative 
film strips, photo series or albums is a further challenge. Few online image database have 
to date included features that would identify whether an original image is part of such 
a collection or whether it is an isolated photograph.17 Reconstructing contexts on the 
screen is usually impossible because neither the order nor the original accompanying 
texts become apparent.

That photographs require textual information is almost a truism. Without them, most 
photographs are more or less worthless for scientific analysis, and this even more true for 
the digital copies of the same. The metadata about the size and material of the original, 
and perhaps even about the applied production techniques remain, in contrast to an ex-
amination of the original, abstract. The tactile experience is not there. A further complica-
tion is that in most cases only the image itself is visible online. Margins, underlying cards 
and the reverse sides with labels and the like disappear without a  trace. And it is very 
often that important information on the production and reception of a photograph can be 
found here. In addition, a standardised representation of any text or caption in data fields 
leads to a completely different reception than looking at the original, often handwritten 
captions. And even if underlying material and the backs of photographs are increasingly 
being digitized as well, the question remains of how to deal with textual information that 
may belong to a photograph but is not directly associated with it. At the Herder Institute, 
for example, a great deal of written material provides context for the photographs, such 
as conservation reports written in connection with a photograph, or newspaper articles 
and books in which the photos were published. Many photographs in the collection were 
made especially for dissertations or slide presentations.18 In the archive, the staff are in 

17 Several databases make reference to such series, like, for example the online database of the Mu-
seum of Architecture of the Technical University Berlin; others, like the portal „14-18 documenti 
e immagini della grande guerra” (www.14-18.it), have functions that allow one to see the albums.
18 For further examples of the value of such contextual material see: E. Bauer, Zwischen Inszenierung 
und Authentizität. Kontextualisierung ausgewählter Bildzeugnisse zum Alltagsleben der Deutschen in 
Ostmitteleuropa vor 1945, [in:] "Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkskunde", 52 (2011), 
pp. 137–164.
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a position to draw a user‘s attention to these additional materials; most online databases 
unfortunately do not provide for these possible cross references.

High-resolution digital copies, which can only rarely be found online, have the advantage 
that it is more easily possible to identify details for which one would otherwise need a very 
good magnifying glass or a microscope, even if it is a completely different haptic experience 
to analyse a photograph on a screen.19 Likewise, it is a completely different experience to 
compare a number of photographs lying side by side on a large table, to be able to shift them 
about and sort them anew, than to view one or maybe two images on a monitor.20

An argument for digitization is that digital copies do not age, any more than digit-
ally born images do. Digital copies do not lose in quality, the colours will be the same 
in 100 years – assuming, of course, that the file remains intact and that the data can be 
read 100 years from now. This brings us to the question of whether digitization is a good 
way to maintain photographic information for the long term. Can institutions guarantee 
reliable access to their digital copies? This question is important because the lifetime of 
cellulose acetate and cellulose nitrate negatives is limited. On the other hand, we must 
also remember that the changes that take place in photographs, like their material, the 
photographic technology applied in their production and their format are part of the 
history that photographs have to tell.21

One of the most interesting opportunities that online image databases have to offer in 
the context of the digitization of cultural heritage should not be ignored. This is the possi-
bility to reunite virtually, scattered parts of a photographic collection. The Herder Institute 
is involved in such a project together with the Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk in 
Warsaw, reuniting the photographic collection of the Provincial Conservators Office of 
Lower Silesia, which due to events of the Second World War found itself for the most part 
divided between these two institutions.22 The biggest advantage of online databases is of 
course the possibility to make these collections accessible in the World Wide Web (ignor-
ing the problem of copyright for the moment). Today it is possible to find in a relatively 
short time as many photographs of a specific subject as it would previously have taken 

19 Cf. J. Sassoon, Photographic Materiality in the Age of Digital Reproduction, [in:] Photographs Objects 
Histories: On the materiality of images, ed. E. Edwards, J. Hart, London 2004, pp. 186-202.
20 The „panels” featured in many online image databases, where it is possible to temporarily de-
posit interesting pictures, is not a proper substitute, mostly because it is only possible to compare 
thumbnails.
21 Cf. J. Sassoon, op. cit.
22 Smaller parts of the collection are scattered in the archives of institutions located in, among 
other places, Wrocław.
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a whole lifetime to do, without ever having personally to travel to the archives in which 
they are held. But most of these photographs are provided with only minimal contextual 
information. It should also not be forgotten that archives (can) usually only a show a part 
of their collection in the Internet.23 The Herder Institute, for example, has only ca 100,000 
of its approximately 570,000 images accessible in the Internet. And here the contextual 
information is also often limited and of course subject to errors due to transmission, ei-
ther as a result of the faulty conversion of data from older databases or because of errors 
made and perpetuated during data entry by hand or machine. More is, with the exception 
of choice collections, often not possible due to a lack of time and personnel. But human 
beings tend naturally to being over-convenient. This raises the concern that, despite ref-
erences to the existence of additional data or images, only those provided online will be 
perceived. A large part of the visual cultural heritage thus runs the risk of being forgotten 
in the real space of the archives. Of course it can be argued that when these photographs 
can easily be found online, they may find their way from the  „storage memory” of the 
archive to become again part of a society‘s  „functional memory”.24 

Looking at a photograph, the material, the content and the context25 exist together 
in a symbiotic relationship.26 But when we look at the digital equivalent of a photograph, 
the material and much of the contextual information is lost. This must be kept in mind 
when we look at photographs in online image databases, or purchase digital copies of 
a photo from an archive.

Taken together, this all shows that the digitizing of analog photographs is a process,  
„during which a  variety of physical distinctions between different types and forms of 
photographs are eliminated,”27 as Sassoon so fittingly put it. In her mind, the discussion  
„about what is lost in the process of digitising original photographs and the impact of 
this loss on research based on photographs”28 is only just beginning.

Photographic archives need to be conscious of their responsibility when it comes to 
which images they digitize and make available on the Internet, which they do not and 

23 A fact also mentioned in the Florence Declaration...
24 In the terms storage memory and functional memory see, i.e. A. Assmann, Der lange Schatten der 
Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik, München 2006, especially pp. 54-58.
25 I.e. the context in which a photograph was made, the context of its reception and the context or 
background of the viewer.
26 Cf. J. Sassoon, op. cit., p. 189.
27 Ibidem, p. 190.
28 Ibidem, pp. 187-188.
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which they consciously hold back. They must also consider how they will digitize and 
document their photographs: as objects with an intrinsic value (i.e., including the reverse 
sides, back cards or edges of negatives) or only as representations of their contents. One 
of the key issues in digitization projects should thus be the question of the purpose of 
the database. Should it only ensure rapid, worldwide, cursory access to visual materials? 
Or can (or should) the image database be and do more – up to saving a researcher a trip 
into the archive?

The digitization and the making accessible of photographs as it is taking place today 
could all too easily suggest that these photographs be seen purely an aesthetic medium 
and not as a historical source with its own history. Thus it is possible to say that in a sense, 
the digitization of photographs contradicts the premises of visual history and the mate-
rial turn,29 which have both just begun to take hold in scholarship and in archival debates. 
The digital world of course provides many opportunities for developing image databases 
in such a manner that data lost in the process of digitization is compensated for, but it 
can be assumed that the lack of personnel and financial means will result in these impor-
tant and desirable features not being addressed.

In conclusion I would like to emphasise that I am not against digitization as such or 
making image archives accessible online. This has many advantages. Online image da-
tabases are an excellent tool for gaining an overview of an archive‘s stocks or for finding 
archives the existence of which would have remained a mystery in the analogue world. 
But photographic collections and archives should be transparent about the criteria used 
in the digitizing process in terms of selection and quality of digitized materials. In addi-
tion to the use of online image databases, one should continue to inquire about not yet 
digitized material on a subject – and continue to visit the archives in person. Only when 
the originals are inspected will it be possible to trace all the three dimensional stories that 
our cultural heritage has to tell.

Translated by Andreas Hemming
2012

29 Cf. i.e.: C. Caraffa, “Wenden!” Fotografien in Archiven im Zeitalter ihrer Digitalisierbarkeit: ein 
‘material turn’, "Rundbrief Fotografie", 18 (2011), 3, pp. 8-15.
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Anetta Kępczyńska-Walczak

Politechnika Łódzka

Wirtualne dziedzictwo – i co dalej?

Wstęp

Rozwój multimediów, wspierany hasłem „jeden obraz wart jest więcej niż tysiąc 
słów”, sprawił, że nowe pokolenia czerpią i przyswajają wiedzę o świecie w zupełnie inny 
sposób niż dotychczas. Łączenie różnych mediów i narzędzi cyfrowej obróbki obrazu 
otwiera nowe możliwości komunikacji z  współczesnym odbiorcą, którego wyobraźnia 
w dużej mierze kształtowana jest przez środki masowego przekazu, takie jak telewizja 
czy Internet. Wizualizacje komputerowe wywierają silny wpływ na odbiorcę, utrwalając 
w świadomości wykreowany obraz rzeczywistości. Często ten przekonujący wizerunek, 
po wstępnej analizie, okazuje się mylący, nierzetelny, a nawet zafałszowany1.

W poszukiwaniu definicji

Słownik języka polskiego PWN wyjaśnia pojęcie „wirtualny” jako: „1. stworzony 
w  ludzkim umyśle, ale prawdopodobnie istniejący w  rzeczywistości lub mogący zaist-
nieć; 2. wykreowany na ekranie komputera, telewizora, ale tak realistyczny, że wydaje się 
rzeczywisty”2. Wydaje się jednak, że definicja ta nie wyczerpuje do końca potencjału, jaki 
zawiera w sobie to słowo. Jeszcze trudniej znaleźć wyjaśnienia złożonych pojęć, takich 
jak „wirtualny zabytek” czy „wirtualne dziedzictwo”, które w pełni obejmowałoby zakres 
ich znaczeń.

1 A. Bentkowska-Kafel, Historyczna wiarygodność zabytku wirtualnego, [w:] Nowoczesne metody 
gromadzenia i udostępniania wiedzy o zabytkach, red. A. Seidel-Grzesińska, K. Stanicka-Brzezicka 
(Cyfrowe spotkania z zabytkami, 1), Wrocław 2008, s. 35-47.
2 Słownik języka polskiego PWN, red. L. Drabik, E. Sobol, Warszawa 2007. 
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Jak dotąd termin „dziedzictwo wirtualne” nie doczekał się jednoznacznej, wiążącej 
definicji3, a mimo to znajduje bardzo szerokie zastosowanie w praktyce związanej z cy-
frowym modelowaniem 3D oraz w pracach teoretycznych. Należy do terminów chętnie 
i szeroko wykorzystywanych nie tylko w literaturze przedmiotu, ale także funkcjonują-
cych w powszechnym obiegu. Można wyróżnić kilka głównych nurtów, w których okre-
ślenie występuje najczęściej:

• w modelowaniu 3D zabytków istniejących – od modelowania w środowisku CAD 
na podstawie rysunków i współczesnych zdjęć obiektów, poprzez inwentaryzacje 
wspomagane fotogrametrią, aż po najprecyzyjniejsze obecnie metody skanowania 
trójwymiarowego,

• w cyfrowej rekonstrukcji kolejnych faz powstawania obiektów, gdzie bardzo czę-
sto prace mają charakter hipotetyczny i zawierają autorską interpretację rzeczy-
wistości,

• w komputerowych rekonstrukcjach wyglądu zabytku przed przekształceniem, na 
przykład modernizacją; następuje tu wariantowanie odpowiedzi i  interpretacja, 
podobnie jak w poprzednim wypadku,

• w próbach interpretacji wizualnej obiektów nieistniejących, znanych tylko ze źró-
deł archiwalnych czy opisu; tu należałoby wyróżnić dwie kategorie: obiektów zbu-
rzonych, na przykład w wyniku działań wojennych, oraz takich, które nigdy nie 
powstały.

Z powyższego zestawienia wynika, że pojęcie wirtualnego dziedzictwa obejmuje sze-
roki zakres zagadnień. Kwestia „wirtualności” szczególnie podkreślana jest w przykła-
dach prezentujących zabytki już nieistniejące. Ma to bezpośredni związek z dodatkową 
wartością, jaką wnosi w tym przypadku zabytek wirtualny – „odzyskanie” lub „uzyskanie” 
w  cyfrowym wymiarze tego, co w  fizycznym realnym świecie wydaje się niemożliwe, 
chociażby z przyczyn ekonomicznych lub technicznych (na przykład na miejscu nieist-
niejącego obiektu pojawiła się już inna zabudowa).

Dziedzictwo wirtualne – przykłady

Przedstawione poniżej przykłady zostały zrealizowane przez studentów Instytutu Ar-
chitektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej w ramach zajęć z „Zastosowania technik 
komputerowych” przygotowanych i prowadzonych przez autorkę w  latach 2008-2009. 
Dla dwóch wybranych zabytkowych budynków, zabytkowego zespołu architektonicz-

3 A. Bentkowska-Kafel, Zabytek wirtualny: kryteria oceny i rola Karty londyńskiej, [w:] Informatyka 
w historii sztuki. Stan i perspektywy rozwoju współczesnych metodologii, red. A. Seidel-Grzesińska, 
K. Stanicka-Brzezicka (Cyfrowe spotkania z zabytkami, 2), Wrocław 2009, s. 72-81.
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no-urbanistycznego oraz historycznej więźby dachowej4 drewnianego kościoła zostały 
opracowane modele trójwymiarowe w środowisku CAD, które stanowiły punkt wyjścia 
do dalszych prac dydaktyczno-badawczych5.

Ćwiczenia miały na celu:
a. zdobycie przez uczestników umiejętności posługiwania się programem do kom-

puterowego modelowania w środowisku 3D,
b. pogłębienie wiedzy o budowlach historycznych,
c. uwrażliwienie na problematykę ochrony zabytków,
d. rozwijanie historycznej wyobraźni i świadomości, że obecny wygląd danego miej-

sca jest wynikiem zachodzących w czasie przemian,
e. uzyskanie modeli przestrzennych zawierających różne informacje dodatkowe,
f. stworzenie produktu mogącego stanowić narzędzie promocji i edukacji w zakresie 

lokalnego dziedzictwa.
Dzięki wykorzystaniu wielu różnorodnych technik komputerowych, m.in. modelo-

wania 3D, fotografii cyfrowej, renderingu i animacji, tworzenia prezentacji Web oraz wy-
korzystania platformy Google Earth, opracowane zostały atrakcyjne formy prezentacji 
zabytków. Poprzez aktywne uczestnictwo w procesie dydaktycznym studenci zdobyli też 
umiejętność stosowania technik multimedialnych w ochronie, popularyzacji i promocji 
dziedzictwa kulturowego6, a także podniesiona została ich wrażliwość na istniejącą tkan-
kę budowlaną, na otoczenie, na kontekst miejsca – wartości niezwykle istotne w procesie 
kształcenia przyszłych architektów i urbanistów.

4 A. Glinkowska, A. Kępczyńska-Walczak, W. Witkowski, Digital 3D modelling of old roof structures 
as a tool supporting historical timber protection and conservation, „Annals Warsaw Agricultural Uni-
versity SGGW-AR, Forestry and Wood Technology”, 67 (2009), s. 118-122.
5 Wybrane dla realizacji projektu semestralnego obiekty to: renesansowy dwór w Pabianicach, se-
cesyjna willa L. Kindermanna w Łodzi, zespół fabryczno-mieszkalny Księży Młyn w Łodzi oraz 
więźba dachowa drewnianego kościoła w Wysokienicach; więcej w załączonej prezentacji.
6 Por. A. Kępczyńska-Walczak, B. Walczak, The Integration of IT within the Early Stage of Architec-
tural Conservation Design. A pedagogical experience, [w:] eCAADe21 – Digital design. Proceedings of 
the 21. Conference on Education in Computer Aided Architectural Design in Europe; 17-20 September 
2003, Graz 2003, s. 493-500.
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Po co wirtualne dziedzictwo?

Wirtualnym zabytkom poświęca się wiele uwagi. Organizowane są cykliczne konfe-
rencje międzynarodowe (m.in. VSMM7, VAST8, CAA9) i seminaria pod tak nośnymi ty-
tułami, jak „Transdisciplinary Creativity – New Media in Art, Science, and Heritage in 
21C”10 czy „Making History Interactive”11, podkreślające wysoką rangę tego zagadnienia. 
Wiele przykładów realizacji wirtualnych zabytków odnaleźć możemy w publikacjach, wy-
dawnictwach pokonferencyjnych, a przede wszystkim w prezentacjach online. Lawinowo 
pojawiają się opracowania tego tematu. Fascynacja technologią i efektem wizualnym często 
nie współgra z realną potrzebą generowania kolejnych modeli cyfrowych. Jak pisze Anna 
Bentkowska-Kafel: „Nie trzeba konstruować kolejnego modelu komputerowego Villa Ca-
pra, żeby pokazać, jak wygląda obecnie – są na to lepsze i tańsze sposoby”12. 

Należałoby zatem zadać pytanie: czemu ma służyć cyfrowe trójwymiarowe zobra-
zowanie zabytku? Odpowiedź na nie jest kluczowa dla satysfakcjonującego doboru słu-
żących temu metod i  technologii. Według Waldemara Affelta, „przejmowanie funkcji 
i właściwości obiektów materialnych przez wirtualne kreacje dokonuje się pod sztanda-
rem rewolucji informacyjnej z politycznymi hasłami równych szans oraz wolnego dostę-
pu do wszystkiego dla wszystkich”13. Wracając do Villa Capra, przykładu przywołanego 
przez Bentkowską-Kafel: „Model taki może być jednak przydatny, gdy celem badań jest 
porównanie pierwotnego, niezrealizowanego zamysłu Andrei Palladia ze zrealizowanym 
projektem, pozwoli on bowiem przeprowadzić analizę zachowanych oryginalnych rysun-
ków architektonicznych i zmian wprowadzonych w trakcie konstrukcji, a także służyć do 
porównań z modelami innych budynków”14. Nowoczesne technologie, takie jak ortofoto-
grafia czy pomiar skanerem laserowym, pozwalające na bardzo dokładne odwzorowanie 

7 International Conference on Virtual Systems and Multimedia.
8 VAST Conference International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage.
9 College Art Association’s Annual Conference.
10 www.vsmm.org/ [dostęp: 1 lutego 2010].
11 www.caa2009.org/ [dostęp: 1 lutego 2010].
12 A. Bentkowska-Kafel, Historyczna wiarygodność zabytku wirtualnego..., s. 35-47.
13 W. Affelt, U  wrót wartości wirtualnych – dylematy dydaktyczne, winntbg.bg.agh.edu.pl/skryp-
ty/0037/cz6-r54.pdf [dostęp: 1 lutego 2010].
14 A. Bentkowska-Kafel, Historyczna wiarygodność zabytku wirtualnego..., s. 35-47.
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obiektów w trzech wymiarach15, znajdują zastosowanie nie tylko w badaniach i doku-
mentacji budynków zabytkowych, ale także w muzealnictwie. Jak pisze A. Gontarz: „Po-
wstaje nowy, nieznany wcześniej typ dokumentacji eksponatów pozwalający na bardzo 
dokładne, niemożliwe wcześniej do przeprowadzenia odwzorowanie wszystkich detali 
obiektu muzealnego. Dzięki temu można bardzo precyzyjnie porównywać ze sobą różne 
przedmioty, ustalać ich pochodzenie na podstawie analogicznych cech [...]”16.

Szczególnie interesujące efekty można uzyskać poprzez wprowadzenie technolo-
gii tzw. wzbogaconej rzeczywistości (Augmented Reality), która pozwala na wpisywanie 
wirtualnych, wygenerowanych komputerowo obiektów w rzeczywiste otoczenie. Dzięki 
temu można na przykład rekonstruować i wizualizować nieistniejące już obiekty i perce-
pować je w zestawieniu z pozostałościami zabytku i obecnym otoczeniem17. Technologia 
Augmented Reality poszerzyła możliwości zastosowania cyfrowego obrazowania w podej-
mowaniu decyzji konserwatorskich, w badaniach nad historią i dawną formą nie tylko 
pojedynczych obiektów, ale także zespołów urbanistycznych miast. Ponadto, dzięki doda-
niu audio przewodnika taka forma przekazu staje się niezwykle atrakcyjnym produktem 
turystycznym, wspierającym promocję dziedzictwa kulturowego.

W tym kontekście szczególnie aktualne stają się rozważania Affelta, który stwierdza: 
„Być może rozumowanie, podług którego dowody i ślady przeszłości służą człowiekowi 
na przykład w określaniu tożsamości, jest reliktem modernistycznego jeszcze myślenia. 
Postmodernistyczna oferta przeżywania wirtualnego nęci menedżerów państwowych 
i samorządowych instytucji kultury możliwością oszczędzania na kosztach konserwowa-
nia i utrzymywania realnych zabytków przy założeniu, iż e-społeczeństwo zadowoli się 
e-zabytkiem. Zatem, czy edukacyjne i kulturotwórcze funkcje przejmuje już wirtualny 
fantom? Z jakim skutkiem?”18.

15 E. Modzelewska, R. Sitnik, Odwzorowanie struktury powierzchni obiektu zabytkowego za pomocą 
skanu 3D, [w:] Nowoczesne metody gromadzenia..., s. 147-156.
16 A. Gontarz, Techniki komputerowe stosowane do dokumentacji zabytków i  ich konserwacji mogą 
zmienić nasze wyobrażenie o  historii, „Computerworld”, 8 maja 2006; www.computerworld.pl/
artykuly/51587/Historia.wzbogacona.html [dostęp: 1 lutego 2010].
17 Doskonałym przykładem jest zastosowanie technologii mieszanej rzeczywistości na podstawie 
trójwymiarowego modelu opactwa w Cluny, więcej o projekcie: Ch. Père, Cluny 2010 European 
Abbey of Knowledge: New technologies aid cultural heritage – A huge challenge for restoration works and 
digital restitution; www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/Heritage/EHD/2eForum/GZ-Cluny_Slo-
venia_English.pdf [dostęp: 1 lutego 2010].
18 W. Affelt, op. cit.
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Zabytek wirtualny jako narzędzie badawcze

Wraz z rozwojem technologii cyfrowych modelowanie komputerowe jest metodą co-
raz częściej wykorzystywaną w  postępowaniu badawczym. „Dzięki rozwojowi technik 
informacyjnych nowe możliwości działania mają też konserwatorzy zabytków. Nowocze-
sne narzędzia pozwalają im na stosowanie nowych, skuteczniejszych metod odtwarzania 
historycznego wyglądu obiektów zabytkowych. Dzięki nim możliwe jest lepsze rozpo-
znanie czynników wpływających na zmiany obiektu, wyciąganie odpowiednich wnio-
sków i postawienie właściwej diagnozy co do sposobu i zakresu prac konserwatorskich”19. 
Jednocześnie jednak dostępność narzędzi CAD przy równoczesnym braku merytorycz-
nego przygotowania i doświadczenia daje efekty w postaci niezliczonej ilości opubliko-
wanych w  Internecie wizualizacji komputerowych bez informacji o  źródle wiedzy ani 
stopniu własnej interpretacji, która nie jest poparta żadną dokumentacją czy badaniami 
archiwalnymi20. Co więcej, „fascynacja ta może się okazać zdecydowanie niepomyślna dla 
bezpieczeństwa historycznego przekazu”21.

Wiarygodność narzędzia badawczego jest podstawą wszelkich analiz i prac nauko-
wych. Dlatego problem ten stał się głównym elementem, który przyczynił się do po-
wstania dokumentu dotyczącego stosowania przestrzennego obrazowania cyfrowego 
w badaniach i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego22. Dokument ten, zwany Kartą 
Londyńską23, wskazuje na konieczność opracowania zasad i metod zapewniających nie 
tylko najwyższą jakość modeli komputerowych, ale także najwyższą jakość „mechani-
zmów kontroli, które umożliwią określanie i  sprawdzanie wiarygodności historycznej 
zabytków wirtualnych. W związku z udoskonalaniem i popularyzacją technik kompute-
rowych rodzi się niebezpieczeństwo tworzenia i rozpowszechniania fałszywego przekazu 
ikonograficznego, a nawet ikonologicznego. Falsyfikat cyfrowy nosi cechy pozornej wia-
rygodności i – jeśli nie zostanie opatrzony odpowiednim aparatem krytycznym – może 

19 A. Gontarz, op. cit.
20 G. Francesco, A. D'Andrea, Standards and Guidelines for Quality Digital Cultural Three-Dimen-
sional Content Creation, [w:] Digital Heritage. Proceedings of the 14th International Conference on 
Virtual Systems and Multimedia, ed. M. Ioannides et al., Limassol 2008, s. 229-233.
21 E. Święcka, Badania plastyczne – interpretacja, oszustwo czy proteza wyobraźni?, [w:] Informatyka 
w historii sztuki..., s. 82-88.
22 R. Beacham, H. Denard, F. Niccolucci, An Introduction to the London Charter, [w:] The E-volu-
tion of ICTechnology in Cultural Heritage, Papers fromJoint Event CIPA/VAST/EG/EuroMed Event, 
2006; www.londoncharter.org/Beacham-Denard-Niccolucci_paper.doc [dostęp: 1 lutego 2010].
23 Więcej: www.londoncharter.org/preamble.html [dostęp: 1 lutego 2010].
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być traktowany jako dowód historyczny”24. Zawarty w Karcie apel jest skierowany przede 
wszystkim do naukowców i organizacji zajmujących się badaniem, konserwacją i popula-
ryzacją dziedzictwa kulturowego. Biorąc jednak po uwagę fakt, że technologie informa-
cyjne powinny służyć całemu społeczeństwu, a nie tylko specjalistom, troska o gwarancję 
historycznej wiarygodności tworzonych zabytków wirtualnych i  stosowanie rzetelnej 
metodologii powinna obejmować wszystkich stosujących grafikę komputerową w  tym 
obszarze.

Podsumowanie i wnioski

Biorąc pod uwagę liczne przykłady cyfrowych rekonstrukcji zabytków i rosnące w spo-
sób dynamiczny zasoby, należałoby się zastanowić, czy nie stajemy wobec konieczności 
zweryfikowania i uporządkowania dotychczasowych dokonań w tej dziedzinie.

Cyfrowe modelowanie 3D przeszło ogromną ewolucję, która nadal trwa, przynosząc 
w efekcie coraz nowsze, precyzyjniejsze i przyjaźniejsze dla użytkownika narzędzia kom-
puterowego wspomagania modelowania przestrzennego. Wydaje się, że po pierwszym 
zachłyśnięciu się możliwościami obrazowania w  wirtualnym wymiarze nadszedł etap 
krytycznej oceny, spojrzenia z pewnego dystansu na dotychczasowe osiągnięcia, a w kon-
sekwencji – wzrostu wymagań dotyczących nie tylko jakości obrazu, ale także jakości 
informacji o przyjętych założeniach, integralnie związanych z trójwymiarowym mode-
lem. Dlatego konieczne jest ustalenie kryteriów i standardów, dzięki którym wirtualny 
zabytek mógłby być poddawany kategoryzacji i ocenie, a przez to stałby się pełniejszym 
i rzetelniejszym nośnikiem wiedzy25.

Powyższe rozważania o dziedzictwie wirtualnym należałoby uzupełnić o wątpliwość 
wynikającą z obserwacji procesu wirtualizacji rzeczywistości i troski o „analogową” rze-
czywistość: Czy to wirtualne dziedzictwo coraz częściej nie staje się zbyt łatwym rozwią-
zaniem i zachętą do rezygnacji z troski o ochronę realnych zabytków?

2009

24 A. Bentkowska-Kafel, Historyczna wiarygodność zabytku wirtualnego..., s. 35-47.
25 G. Francesco, A. D'Andrea, op. cit., s. 229-233.
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Krzysztof Koszewski

Politechnika Warszawska

Cyfrowy obraz jako nośnik informacji 
o dziedzictwie architektonicznym – szanse i zagrożenia

Wstęp

Definiując zabytek, można posługiwać się określeniem zawartym w obowiązujących 
normatywach – co zresztą najczęściej robimy – a mianowicie określać go jako „nierucho-
mość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane 
z  jego działalnością i  stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których 
zachowanie leży w  interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historycz-
ną, artystyczną lub naukową”1. Wydaje się jednak, że ta ogólnie przyjęta definicja tyl-
ko sygnalnie porusza istotny aspekt dotyczący przekazywania informacji o  zabytkach, 
wspominając o ich „zachowaniu”, które „leży w interesie społecznym”. Należy bowiem 
stwierdzić, że gromadzenie, utrzymanie, a zwłaszcza upowszechnianie informacji o dzie-
dzictwie jest immanentnie związane z  jego ochroną, która także w ten sposób powin-
na i może być realizowana2. Przyjmijmy, że zabytkiem można nazwać wszystko to, co 
jest pochodzącym z przeszłości dziełem człowieka, które obecnie żyjący uznają za warte 

1 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 3 pkt. 1.
2 Znamienne jest, że w  przepisach przywoływanej wyżej ustawy obowiązek „popularyzowania 
i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury” zaliczony jest w po-
czet działań dotyczących opieki nad zabytkiem, i  spoczywa, wedle ustawodawcy, na właścicielu 
zabytku, nie zaś na organach administracji publicznej, odpowiedzialnej za ochronę zabytków, w ra-
mach której zadania takie się nie mieszczą. Zagadnienie to wykracza jednak poza ramy niniejszego 
tekstu.
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przekazania następnym pokoleniom jako rodzaj świadectwa. W stwierdzenie to wpisuje 
się także samo pojęcie dziedzictwa, wiążące się z chęcią przekazania potomnym warto-
ści wynikających ze wspólnego bytowania na przestrzeni dziejów. W takim kontekście 
aspekt informacji zyskuje istotne znaczenie, gdyż owe „przekazanie” dotyczy nie tylko 
samego obiektu, ale też wszelkich jego reprezentacji oraz wiedzy o nim. Kwestia ta jest 
zdecydowanie kluczowa dla dóbr niematerialnych, które istnieją wyłącznie dzięki od-
powiednio kultywowanemu przekazowi o nich, problematyka ta wykracza jednak poza 
obszar dotyczący stricte dziedzictwa architektonicznego3.

Przyznając w ramach ochrony dóbr kultury poczesne miejsce kwestiom związanym 
z przekazem informacji, należy zwrócić uwagę na specyfikę dziedzictwa architektonicz-
nego, gdzie obraz, oprócz samego fizycznie istniejącego zabytku, jest podstawowym jej 
nośnikiem. Przedmiotem niniejszych rozważań jest rola tej reprezentacji wobec zmienia-
jącego się charakteru i kontekstu samej informacji obrazowej.

Współczesna kultura jako kultura obrazu

Postrzegając dziedzictwo w szerszym kontekście, należy z pewnością odnieść sposób 
przekazu informacji o nim (jak zostało już powiedziane, istotny dla jego zachowania) 
do przekazu w kulturze rozumianej jako większa całość. Przekaz ten podlegał znaczą-
cym przemianom na przestrzeni ubiegłego stulecia, a tempo tych przemian ciągle rośnie. 
Generalnie zauważaną tendencją jest zastępowanie przekazu słownego przez obrazowe 
odpowiedniki desygnatów. Przyczyn tego stanu jest wiele i są one skomplikowane, po-
cząwszy od nowych możliwości technologicznych, wpływających na samą treść prze-
kazywanych komunikatów (słynne stwierdzenie Marshalla McLuhana: medium is the 
message), przez pragmatyczną stronę komunikowania (szybsze przekazywanie relatywnie 
skomplikowanych treści symbolicznych) do globalizacji, wymuszającej uniezależnianie 
się od ograniczeń językowych. Pisze o tych zjawiskach trafnie Rafał Drozdowski: „Kul-
turowe uniwersum symboliczne uobecnia się dzisiaj coraz częściej wyłącznie pod postacią 
zwizualizowanych znaczeń niemających już swoich słownych odpowiedników ani nietłu-
maczonych na słowa, [...] tradycyjne językowe narracje wypierane są przez narracje ob-
razkowe”4. Zarysowany tu kontekst musi być brany pod uwagę, gdy mówimy o przekazie 
dotyczącym zabytków architektury. Informacja obrazowa, pojawiająca się w coraz szyb-
ciej ewoluującym strumieniu wciąż nowych znaczeń budujących współczesną ikonosferę, 

3 Jakkolwiek można uznać, że koncepcje architektoniczne istniejące tylko w  świecie idei mogą 
być elementem niematerialnego dziedzictwa, choć z reguły są one udokumentowane materialnie 
w postaci rysunków czy tekstów.
4 R. Drozdowski, Obraza na obrazy, Poznań 2009, s. 7.
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musi podlegać jego wpływowi, przynosząc zarówno szanse, jak i zagrożenia wynikające 
z tych zmian.

Współczesna ikonosfera może zostać scharakteryzowana jako:
• tworzona głównie w sferze kultury popularnej,
• skonwencjonalizowana,
• skoncentrowana wokół obrazów dominujących,
• oparta na obrazie cyfrowym,
• charakteryzująca się ograniczoną wiarygodnością.

Osadzenie źródeł współczesnej ikonosfery w obszarze kultury popularnej wynika z siły 
oddziaływania tej ostatniej, polegającej na zwielokrotnieniu przekazu oraz mnogości kana-
łów, za pomocą których jest on realizowany, jak również z ich szerokiego zasięgu i wzra-
stającej szybkości rozpowszechniania. Wzorce, symbole, struktury pojęciowe wyrażane ob-
razem, tworzone i na bieżąco przetwarzane w ramach szeroko pojętej kultury popularnej, 
ogarniają znaczną część ikonosfery, niepostrzeżenie stając się jej trwałym elementem. Jedną 
z konsekwencji tych zjawisk jest uproszczenie i lapidarność przekazu, który gubi subtelne 
szczegóły, istotne z kolei z punktu widzenia jego rzetelności. Owa rzetelność jest kluczowa 
w przypadku informacji obrazowej dotyczącej zabytków, z reguły dość zniuansowanej.

Otaczająca nas ikonosfera jest silnie skonwencjonalizowana. Wynika to z  istnienia 
pewnych utrwalonych wzorców, do których staramy się dopasować postrzegane obrazy, 
często wartościując je, używając kryteriów wywiedzionych z tych wzorców. Zjawisko to 
wiąże się także z poprzednią cechą, gdyż konwencje te najsilniej i najszybciej utrwalają 
się, gdy odnoszą się do sfery kultury popularnej. Przykładem mogą być obrazy zabytków 
architektury stworzone na potrzeby gier komputerowych, odchodzące z kolei od uprosz-
czonego przekazu na rzecz symulacji wyobrażonej rzeczywistości. Atrakcyjność takiego 
przekazu osiągana przez fotorealistyczne bogactwo szczegółów stoi w sprzeczności z po-
stulatem rzetelności. Jednak tego typu konwencja utrwala się w świadomości użytkowni-
ków gier komputerowych (a jest to coraz liczniejsza rzesza młodych ludzi) jako właściwa 
dla sugestywnego i wiernego ukazania zabytku, a w zasadzie także – wobec natężenia in-
nych bodźców – jako jedyna zdolna się przez nie przebić. Niekiedy dochodzi do przejęcia 
tej konwencji w celu dotarcia do szerokiej rzeszy odbiorców z informacją o dziedzictwie 
architektonicznym czy urbanistycznym. Wskazać można wiele przykładów podobnych 
działań5. Odbiorcy przyzwyczajeni do takiej konwencji łatwo odnajdują się w wirtual-

5 Na przykład: film „Warszawa 1935” (autorzy: Tomasz Gomoła, Ernest Rogalski – Newborn Stu-
dio); projekt Rome Reborn, ukazujący rekonstrukcję starożytnego Rzymu [www.romeroberon.vir-
ginia.edu, dostęp: 15 lutego 2013] czy też Villa Laurentina: J. Miziołek, Villa Laurentina: arcydzieło 
epoki stanisławowskiej, Warszawa 2007 wraz z płytą DVD i inne.
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nych rekonstrukcjach, choć prawda historyczna zapewne od nich odbiega. Wydaje się, że 
siła oddziaływania takiego przekazu bez uwzględnienia wspomnianej konwencjonaliza-
cji byłaby dużo mniejsza. Z drugiej zaś strony, jak już wspomniano, wymusza to pewne 
kompromisy.

Innym przykładem na to, że utrwalony w świadomości sposób ukazania danego frag-
mentu rzeczywistości determinuje jej postrzeganie, jest kolekcja barwnych fotografii 
(ściślej diapozytywów na materiale Kodachrome) autorstwa amerykańskiego architekta 
Henry’ego N. Cobba wykonanych w lecie 1947 roku podczas wyprawy do zniszczonej 
wojną Polski6. Obrazy zrujnowanej Warszawy kojarzone są w zasadzie wyłącznie z przed-
stawieniami monochromatycznymi. Wobec niesłychanej unikalności barwnej fotografii 
w ówczesnej Polsce, konwencja czarno-białych zdjęć utrwaliła się jako najbardziej ade-
kwatne odwzorowanie rzeczywistości, niejako zastępując barwne przecież realia. W tym 
właśnie kontekście kolorowe reprodukcje, obiektywnie bliższe rzeczywistości, ukazały 
ogromną, zaskakującą siłę oddziaływania, ponieważ paradoksalnie są odbierane jako nie-
malże odrealnione. Obrazy architektury, które „powinny być” czarno-białe, pojawiają się 
w konwencji kolorystycznej znanej z  lat 60., 70. XX wieku i późniejszych, odsłaniając 
inne oblicze ówczesnego zniszczonego miasta, nieprzepuszczone przez dystansujący filtr 
monochromatycznej kliszy.

Kolejną cechą charakteryzującą współczesną ikonosferę jest koncentracja wokół ob-
razów dominujących. Informacja obrazowa jest bowiem formułowana w taki sposób lub 
po prostu ukazuje to, co powszechnie uważa się za akceptowalne, właściwe, często także 
atrakcyjne. Dość oczywistą konstatacją jest oderwanie tego typu sfery obrazowania od 
otaczającej rzeczywistości, która taka nie jest. Ma to także wpływ na sposób ukazywa-
nia architektury. Posłużyć się tutaj można przykładem pozornie dość odległym od sfery 
ochrony dziedzictwa, dotyczącym jednak otoczenia zbudowanego. Chodzi o deweloper-
skie wizualizacje projektowanych na sprzedaż osiedli i budynków mieszkalnych. Przed-
stawiane są one zawsze jako idealne miejsca do mieszkania dla osób, które osiągnęły wy-
soki status społeczny i majątkowy. Sugestie te potwierdzone są odpowiednim zestawem 
elementów pojawiających się na tych obrazach, począwszy od słonecznej pogody, przez 
prezentowaną porę roku po atrybuty dobrobytu, jak odpowiednie marki samochodów czy 
rasy psów wyprowadzanych przez potencjalnych mieszkańców. Wraz z wykorzystaniem 

6 Kolekcja barwnych fotografii, z czego 33 przedstawiają ruiny Warszawy, przekazana Zakładowi 
Architektury Polskiej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Muzeum Histo-
rycznemu Miasta Stołecznego Warszawy, pokazana na wystawie 1947: Barwy Ruin. Warszawa 
i Polska w odbudowie na zdjęciach Henry‘ego N. Cobba w Domu Spotkań z Historią w Warszawie od 
października 2012 do kwietnia 2013 roku.
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obrazów dominujących wykształcił się tu pewien rodzaj syntetycznej rzeczywistości, co 
do której nie ma pewności, czy została wykreowana, by spełnić oczekiwania odbiorców, 
czy też wręcz przeciwnie, sama wykreowała te oczekiwania. Tego typu nurt w obrazo-
waniu architektury sprawia, że w  powszechnym odczuciu wspomniane oderwanie od 
rzeczywistości uznawane jest za oczywiste i bezdyskusyjne, co może wpływać na odbiór 
obrazów odnoszących się do dziedzictwa zbudowanego, zwłaszcza w sferze wirtualnych 
rekonstrukcji. Problem idealizacji rekonstrukcji nie wiąże się, co należy tu stwierdzić, wy-
łącznie z kwestią konwencji obrazów dominujących ani też cyfrowych modeli zabytków, 
o czym świadczy opinia Adama Miłobędzkiego pochodząca z lat 70. ubiegłego wieku: 
„Wypada tu jednak przestrzec przed rekonstrukcjami zbyt idealistycznymi, izolującymi 
obiekt od kontekstu kulturowego i jego dynamiki, przedstawiającymi architekturę »sta-
tycznie«, w kształtach tak czystych i uporządkowanych, jak gdyby miała dawniej egzy-
stować w warunkach utopii”7.

Znamienna jest również koncentracja współczesnego przekazu wizualnego na me-
dium cyfrowym. Trudno obecnie wskazać takie obrazy, które trafiają do odbiorcy, nie 
przechodząc na jakimś etapie przez tę formę zapisu. Kwestia jest oczywista, gdy samo 
medium (jak sieć internetowa) ma tego typu atrybuty, jednak to samo dotyczy także me-
diów uznawanych za analogowe, jak książki, czasopisma czy większość odbitek fotogra-
ficznych. Obrazy te, zanim zostaną utrwalone w fizycznej postaci, przechodzą obróbkę 
cyfrową. Ma to swoje poważne konsekwencje wynikające m.in. z dyskretnej natury zapisu 
cyfrowego. Wrażeniowo ciągła rzeczywistość wizualna, która nas otacza8, jest przetwa-
rzana do postaci skwantowanej. Wydzielenie najmniejszych elementów obrazu w trakcie 
jego zapisu daje szerokie możliwości ich zmiany, a tym samym oderwania od stanu ist-
niejącego w rzeczywistości. Istotną kwestią jest łatwość wprowadzania tych zmian. Zja-
wisko to nie jest nowe i nie wiąże się z upowszechnieniem komputerów i odpowiedniego 
oprogramowania. Fotografia analogowa również bazuje na swoistym przetworzeniu ob-
razu rzeczywistości do jego zapisu dyskretnego (kryształki halogenków srebra na kliszy 
fotograficznej), jednak manipulacje takim obrazem wymagają specjalistycznego sprzętu 
i odpowiednich umiejętności.

Jedną z istotnych konsekwencji cyfryzacji przekazu wizualnego i związanej z nią łat-
wości wprowadzania zmian w jego strukturze jest ograniczona wiarygodność otaczają-

7 A. Miłobędzki, Badania nad historią architektury, [w:] Wstęp do historii sztuki, t. 1 Przedmiot – 
metodologia – zawód, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1973, s. 483.
8 W rzeczywistości procesy psychofizjologiczne odpowiadające za widzenie działają również na 
zasadzie sprowadzenia bodźca do serii impulsów elektrycznych o charakterze dyskretnym, jednak 
otaczającą rzeczywistość odbieramy w sposób wizualnie ciągły.
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cych nas obrazów. Podobnie jak trudno w naszym otoczeniu znaleźć obrazy, które nie 
zostały na jakimś z etapów obróbki zapisane cyfrowo, tak trudno również wskazać te, 
których przy tej okazji nie przetworzono. Skala tych działań jest różna i waha się od 
drobnych korekt nieingerujących w samą strukturę obrazu, aż po całkowitą jej zmianę, 
pociągającą za sobą niekiedy radykalne konsekwencje w sferze znaczeniowej.

Są to zjawiska stosunkowo nowe. Jako pewną symboliczną cezurę czasową ich rozpo-
wszechnienia uznać można szeroko komentowaną sprawę manipulacji obrazem w presti-
żowym czasopiśmie National Geographic z lutego 1982 roku. Przedstawione na okładce 
numeru piramidy w Gizie zostały nieco ku sobie przysunięte w celu uzyskania lepszej 
kompozycji9. Ukazany obraz przestał być wiarygodny, gdy operacja ta wyszła na jaw.

Publikowane zdjęcia obiektów architektonicznych, zwłaszcza współczesnych (które 
w  perspektywie upływu czasu staną się źródłem informacji o  przeszłości), są również 
przedmiotem korekt i zmian. Najbardziej oczywiste i najczęściej stosowane (ale też naj-
rzadziej zauważane) polegają na korekcji zniekształceń powodowanych naturą działania 
układu optycznego aparatu lub też sposobu utrwalania informacji obrazowej na matry-
cach światłoczułych: likwidacja trzeciego zbiegu dla linii pionowych czy też korekcje ko-
lorystyczne bądź usuwanie szumu (artefaktów). Oglądając wyniki, nie jesteśmy w stanie 
ocenić skali ingerencji w samą strukturę obrazu, o ile zdjęcia nie są wykonywane w celach 
czysto dokumentacyjnych, gdzie rygor autentyczności jest z reguły przestrzegany.

W przedstawionym kontekście odnoszącym się do otaczającej ikonosfery istotna jest 
umiejętność właściwego dostrzeżenia, zrozumienia i interpretacji komunikatów obrazo-
wych. Jest to domena tzw. alfabetyzmu wizualnego, określanego jako zestaw nabytych 
kompetencji w zakresie interpretowania i tworzenia przekazu wizualnego. Wydaje się, że 
kompetencje te są kluczowe również wtedy, gdy chodzi o obrazy dotyczące dziedzictwa 
architektonicznego i urbanistycznego, zwłaszcza zaś wirtualne rekonstrukcje. Dotyczy to 
zarówno ich twórców, jak i odbiorców.

Koncepcja alfabetyzmu wizualnego, sformułowana pod koniec lat 60. XX wieku 
w środowisku amerykańskich naukowców10, tworzących ówcześnie International Visual 
Literacy Association, jest aktywnie rozwijana do dziś. Koncentruje się wokół problema-
tyki odbioru i interpretacji otaczającego świata wizualnego oraz tego, w jaki sposób wizu-

9 Sprawę tę komentuje m.in. William Mitchell, zob.: W. Mitchell, The reconfigured eye: visual truth 
in the post-photographic era, Cambridge 2001, s. 15.
10 Termin alfabetyzm wizualny (ang. visual literacy) stworzony został przez Johna Debesa w 1969 roku 
jako odnoszący się do informacji obrazowej w analogii do angielskiego terminu literacy dotyczącego 
umiejętności czytania i pisania. Aktualny stan prac i poglądów głównych teoretyków dziedziny zna-
leźć można w książce Jamesa Elkinsa, zob.: J. Elkins, Visual literacy, New York 2008.
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alne komunikaty są wykorzystywane w procesie przyswajania informacji i tworzenia wie-
dzy. Badania te zwracają uwagę na konieczność krytycznego wartościowania elementów 
otaczającej ikonosfery, czyli na problematykę, która została szkicowo zarysowana w po-
czątkowej części tekstu. Niewątpliwie kwestie dotyczące sposobu odbioru, czytelności, 
wpływu, ale też konstruowania komunikatu wizualnego, jako kwestie badawcze, powinny 
znaleźć oddźwięk wszędzie tam, gdzie mowa jest o obrazach jako nośnikach informacji 
o dziedzictwie kulturowym, w tym architektonicznym i urbanistycznym. Przyjęcie takiej 
perspektywy przyczyni się może do ugruntowania roli obrazu jako zapisu tejże informa-
cji, umieszczając ją w odpowiednim kontekście, ale też zapewniając rzetelność przekazu 
i  jego adekwatność do celów i potrzeb. Aspekty takie są oczywiście już uwzględniane, 
o czym świadczy chociażby stwierdzenie zawarte w Karcie Londyńskiej: „projekty badaw-
cze powinny uwzględniać korzyści poznawcze, jakie osoby zainteresowane dziedzictwem 
kulturowym mogą czerpać z  komputerowych wizualizacji zabytków”11. Jest to słuszna 
deklaracja, jednak istnieje potrzeba podłożenia pod jej treść konkretnych środków czy 
zaleceń, wynikających ze znajomości oddziaływania i kodowania treści obrazowych.

Obraz jako nośnik informacji o dziedzictwie architektonicznym  
i urbanistycznym

Obraz jest jednym z  podstawowych nośników informacji o  dziedzictwie architek-
tonicznym i urbanistycznym. Oczywiście, jeśli istnieje obiekt lub zespół będący przed-
miotem naszego zainteresowania, jest on, wedle terminologii stosowanej przez Adama 
Miłobędzkiego, „źródłem pierwszym”12 i niewątpliwie najważniejszym. Podejmując pró-
bę charakterystyki obrazów niosących informację o dziełach architektury, skoncentro-
wano się na tych, które odnoszą się bezpośrednio do samych obiektów, pozostawiając 
na boku szeroki wachlarz informacji związanych z kontekstem pozaarchitektonicznym. 
Idąc tropem zróżnicowania aspektów badawczych związanych z dziełem architektury, za 
punkt wyjścia klasyfikacji (nie tylko badań, ale też i gromadzenia i udostępniania infor-
macji) można przyjąć dzieło jako takie lub proces jego powstawania. Innymi słowy, moż-
na brać pod uwagę aspekty morfologiczne bądź genetyczne budowli lub zespołu. Jest to 
kryterium odnoszące się do treści zawartych w przekazie wizualnym. Innym kryterium, 
nakładającym się na przedstawiony podział, może być fizyczne istnienie ukazanego bu-
dynku lub zespołu. Możemy mieć do czynienia z obiektami istniejącymi lub zniszczony-

11 Karta Londyńska, wersja 2.1, pkt 6.2, www.londoncharter.org/fileadmin/templates/main/docs/
london_charter_2_1_pl.pdf [dostęp: 15 lutego 2013].
12 A. Miłobędzki, op. cit., s. 476.
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mi (bądź poważnie zmienionymi), ale także tymi nigdy niezbudowanymi, pozostającymi 
w świecie idei. Stosując takie podziały, można klasyfikować obrazy niosące informacje 
o dziedzictwie w następujący sposób:

• dla obiektów istniejących (w ujęciu morfologicznym): obrazy stanowiące źródła 
pośrednie w stosunku do obiektu, to jest zdjęcia, inwentaryzacje, pomiary, rysun-
ki projektowe przeznaczone do realizacji, schematy funkcjonalne i przestrzenne 
– czyli elementy przekazu graficznego jako narzędzia komunikacji; dla takich 
obiektów (w ujęciu genetycznym) obrazy stanowiące zapis procesu, to jest szkice 
i rysunki projektowe w zależności od fazy projektu, projekty wariantowe, inspira-
cje w procesie bądź inspiracje opisywanym dziełem – generalnie przekaz graficzny 
jako narzędzie pracy projektowej;

• dla obiektów nieistniejących – zniszczonych bądź całkowicie zmienionych – ob-
raz pozostaje najważniejszym źródłem informacji przy braku obiektu jako takie-
go; w ujęciu morfologicznym do wyżej wymienionych rodzajów źródeł dochodzi 
wówczas obraz stanowiący źródło informacji o ewentualnej wirtualnej rekonstruk-
cji, w ujęciu genetycznym zaś – stanowiący źródło informacji o procesie tejże re-
konstrukcji.

• dla obiektów nigdy nie zbudowanych obraz w ujęciu morfologicznym pozostaje 
źródłem odnoszącym się do zapisu idei (rysunki projektowe, też modele wirtualne, 
ale już nie zdjęcia samego obiektu), w ujęciu genetycznym – jest nośnikiem in-
formacji o procesie powstawania idei, jak również budowy ewentualnego modelu 
wirtualnego.

Ujęcie morfologiczne, odnoszące się do obiektu, oraz ujęcie genetyczne, koncentru-
jące się na procesie, obejmować mogą w niektórych przypadkach te same treści ukazane 
w obrazie, mogą to być na przykład realizacyjne rysunki projektowe.

Wspomniany podział obejmuje jedynie obrazy bezpośrednio związane z  obiekta-
mi, ich powstaniem lub projektami. Jednak informacja obrazowa odnosi się także do 
wszelkich możliwych kontekstów ich powstania, m.in. uwarunkowań historycznych, go-
spodarczych, społecznych, politycznych czy związanych z dziełem osób i instytucji. Na 
potrzeby poniższego tekstu skoncentrowano się jednak na przekazie wizualnym ukazują-
cym bezpośrednio sposób kształtowania form i dyspozycji funkcji w przestrzeni.

Na obrazy ukazujące szeroko pojętą architekturę można spojrzeć także w kontekście 
stopnia ich autonomii w relacji do przedstawianego dzieła bądź idei. Nie jest to kryte-
rium ostre, jego ujęcie zależy w dużej mierze od interpretacji. Obrazy takie mogą istnieć 
jako odzwierciedlenie obiektu, czyli obrazy – reprodukcje, odbicia rzeczywistości, lub też 
jako jego swoista interpretacja, czyli obrazy – reprezentacje, niosące także własne znacze-
nia i treści. Nieostry charakter takiego podziału wiąże się m.in. z kryterium czasu. Wraz 
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z jego upływem obrazy wytworzone w celu realizacji projektu, i temu celowi pierwotnie 
podporządkowane, mogą nabrać charakteru samodzielnego dzieła. Dzieje się tak z wie-
loma przedstawieniami architektury, które można analizować jako niezależne symulakra, 
oderwane od rzeczywistego pierwowzoru. Sytuacja w tym wypadku komplikuje się o tyle, 
że wspomniany „pierwowzór” jako projektowany budynek często w momencie tworzenia 
obrazu istnieje tylko jako idea, nie zaś fizycznie zrealizowane dzieło. Pierwowzór jest 
zatem koncepcją, która materializuje się w fizycznej postaci na podstawie wytworzonego 
wcześniej symulakrum. Obrazy architektury zyskują różny stopień autonomii13, począw-
szy od tych wytworzonych bez intencji budowania fizycznych form w przestrzeni (na 
przykład dzieła Giovanniego Battisty Piranesiego, Étienne’a-Louisa Boullée, współcze-
śnie Lebbeusa Woodsa), przez powiązane z realizacją (na przykład rysunki projektowe 
Oskara Sosnowskiego14) po „reprodukcje” zbudowanych już dzieł, które z czasem zyskały 
samoistny byt (na przykład fotografie architektury autorstwa Czesława Olszewskiego15). 
Ze szczególnym przypadkiem braku referencyjności wizerunków mamy do czynienia, 
gdy chodzi o wirtualne rekonstrukcje bądź modele niezrealizowanych obiektów. W para-
doksalny sposób ujawnia się wówczas idea ewolucji obrazu-znaku Baudrillarda, w której 
nie skrywa on już za sobą rzeczywistości, lecz to, że rzeczywistość nie istnieje16.

Przedstawienia te są obecnie w znacznej mierze dostępne w formie cyfrowej. W tym 
kontekście można obrazy cyfrowe podzielić na te, które mają swój analogowy pierwo-
wzór (zostały różnymi technikami przeniesione do formy cyfrowej), oraz te, które zostały 
cyfrowo wytworzone (na przykład wizualizacje powstałe z modeli). W istocie coraz czę-
ściej, nawet wobec istnienia obrazów analogowych, korzystając z przeróżnych repozyto-
riów oferujących sieciowy dostęp do historycznych przedstawień architektury, mamy do 
czynienia z cyfrowymi kopiami. Coraz częściej też kontakt nie tylko użytkownika zainte-
resowanego dziedziną, ale również badacza ogranicza się do prezentacji na ekranie kom-
putera. Liczba źródeł takiej informacji wzrasta, są one też zróżnicowane pod względem 
proweniencji i wiarygodności: od tworzonych i udostępnianych przez powołane w tym 
celu instytucje (na przykład Narodowe Archiwum Cyfrowe czy biblioteki cyfrowe) do 
stron w serwisach społecznościowych. Te ostatnie, prezentując niekiedy interesujące ma-
teriały, bardzo często nie zapewniają informacji o ich istotnym kontekście. 

13 Szerzej na ten temat: L. Maluga, Autonomiczne rysunki architektoniczne, Wrocław 2006.
14 Zob. M. Brykowska, Oskara Sosnowskiego świat architektury: twórczość i dzieła. Warszawa 2004.
15 Zob. Cz. Olszewski, Ł. Gorczyca, Warszawa nowoczesna: fotografie z lat trzydziestych XX wieku, 
Warszawa 2012.
16 J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, tłum. Sławomir Królak, Warszawa 2005, s. 11-12.
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Klasyfikując wytworzony cyfrowo przekaz wizualny dotyczący dziedzictwa architek-
tonicznego, można użyć kryterium zmienności obrazu w czasie oraz interakcji z użytkow-
nikiem. Będą to zatem obrazy statyczne (w tym także fotografia cyfrowa), ruchome (ang. 
time-based media, na przykład animacje) oraz interaktywne – zmienne w czasie w sposób 
zależny od użytkownika, w szczególności pozwalające na eksplorację przestrzeni wirtual-
nej. Wśród obrazów statycznych można dodatkowo wyróżnić takie, które generowane są 
z cyfrowego modelu, więc w miarę potrzeb mogą być zastępowane bądź uzupełniane in-
nymi wersjami czy też ujęciami – są zatem w pewnym sensie semi-dynamiczne. Wreszcie 
można mówić o sposobie prezentacji i odbioru zobrazowanej przestrzeni, warunkowanej 
także samym sposobem przekazu: 2D – wszelkie obrazy ukazujące tylko dwa wymiary, 
2,5d – płaskie prezentacje przestrzeni trójwymiarowej (statyczne wizualizacje oraz ani-
macje) oraz 3D – immersywne sposoby eksploracji przestrzeni wirtualnej, umożliwiające 
„zanurzenie” obserwatora w wygenerowanej rzeczywistości. Należy przy tym zauważyć, 
że dwie pierwsze grupy nie wiążą się bezpośrednio z cyfrowym zapisem (taki podział do-
tyczy również rysunków i perspektyw przygotowanych bez użycia narzędzi cyfrowych), 
natomiast trzecia tak17.

Potencjał warstwy informacyjnej obrazu cyfrowego

Łatwość manipulowania obrazem cyfrowym niesie ze sobą nie tylko zagrożenia. 
Cyfryzacja przekazu wizualnego prezentującego dziedzictwo architektoniczne i  urba-
nistyczne ma dodatkowy potencjał odnoszący się do warstwy informacyjnej obrazu. 
Możliwość łączenia informacji tekstowej z obrazem (metadane, hiperłącza) czy łączenia 
ze sobą obrazów w konteksty – hiperobrazy – stwarza warunki do realizacji istotnych 
postulatów Karty Londyńskiej: „Cel wizualizacji zabytku powinien być przedstawiony 
w sposób nie budzący wątpliwości co do tego, czy jej założeniem było odzwierciedlenie 
stanu istniejącego, odtworzenie fazy historycznej w oparciu o materiały źródłowe, czy 
też domniemana rekonstrukcja. W każdym wypadku konieczne jest określenie stopnia 
wiarygodności wizualizacji i jej przesłanek”18. Potrzebne uzasadnienia i przesłanki mogą 
być łatwo połączone z efektami wizualizacji tak, by wyraźnie wskazywać źródła podej-
mowania konkretnych decyzji. Nie bez znaczenia w kwestii zabytków architektury jest 
możliwość łączenia obrazów w konteksty, odpowiadająca wielorakim uwarunkowaniom 
powstawania dzieła.

17 Uwaga ta dotyczy współcześnie stosowanych metod, bowiem pierwsze urządzenie umożliwia-
jące multisensoryczny odbiór bodźców – Sensorama – zostało skonstruowane przez Mortona 
Heiliga w 1962 roku jako całkowicie mechaniczne – analogowe.
18 Karta Londyńska..., pkt 4.4.
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Wiarygodność wizualizacji, polegająca na wyraźnym ukazaniu stopnia pewności przed-
stawionych propozycji oraz ich ugruntowania w dostępnych źródłach, może być realizowana 
nie tylko przez połączenie obrazu z odpowiednimi wyjaśnieniami w formie tekstowej (meta-
dane, hiperłącza), ale też przez zastosowanie odpowiedniej informatywnej grafiki19. Grafika 
ta niesie sama w sobie potrzebną informację, ukazaną w sposób bezpośredni i niewymaga-
jącą dodatkowych komentarzy. Realizacja tego postulatu możliwa jest m.in. dzięki szerokim 
możliwościom manipulacji obrazem cyfrowym. Przykładem takiego działania może być 
nadanie odpowiedniego waloru kolorystycznego lub stopnia przezroczystości wizualizowa-
nym obiektom – w zależności od stopnia pewności dotyczącego ich rekonstrukcji.

Łatwość manipulowania obrazem zapisanym w postaci cyfrowej może być wykorzy-
stywana w procesie konfrontacji różnych źródeł dotyczących architektury i urbanistyki. 
Dobrym przykładem są tu materiały kartograficzne, nierzadko pochodzące z  różnych 
epok, ukazane w niespójnych odwzorowaniach, przy użyciu różnych jednostek i skal. Po-
stępując odpowiednio rzetelnie i pieczołowicie, można z właściwie skalibrowanych zesta-
wień (a jest to w wypadku obrazu cyfrowego czynność daleko prostsza niż w odniesieniu 
do wersji analogowych) odczytać nieoczywiste relacje i przemiany przestrzenne20.

Sumując te kwestie, stwierdzić należy, że obraz cyfrowy niesie ze sobą potencjał za-
kodowania dodatkowej, pozaobrazowej warstwy informacyjnej, nie ograniczającej się tyl-
ko do tekstu, ale też tworzącej sieć połączeń z innymi informacjami, w tym obrazami. 
Łatwość manipulacji daje z kolei możliwość odkodowania informacji ukrytej w obrazie 
(obrazach), co stanowi dodatkową wartość, głównie z punktu widzenia badacza.

Obraz cyfrowy w dziedzictwie architektonicznym – zagrożenia i szanse

Powszechna obecność obrazów cyfrowych we współczesnej kulturze implikuje po-
sługiwanie się nimi również w sferze związanej z ochroną dóbr dziedzictwa architekto-
nicznego i urbanistycznego. Wydaje się, że tendencja ta jest dominująca i nieodwracalna. 
Odbiorcy zanurzeni w strumieniu cyfrowego przekazu muszą jednak w przypadkach do-
tyczących zachowania przeszłości dla przyszłych pokoleń zachować krytyczny dystans, 
odpowiednio ważąc wszelkie możliwe aspekty cyfryzacji. Oto niektóre z nich, począwszy 
od potencjalnych zagrożeń:

• Dowolność interpretacji. Wobec rozpowszechnienia narzędzi służących do two-
rzenia cyfrowych modeli oraz relatywnej łatwości ich użycia, a także łatwości pu-

19 Tematyka została szerzej omówiona w: J. Blaise, I. Dudek, Informative modelling, „MIA Journal”, 
Vol. 1S, Marsylia 2006.
20 Por. przykład Warszawy omawiany w: J. Słyk, K. Tulkowska, Virtual representation of the historic 
space riches, „Automation in Construction”, 12 (2003), s. 697-702.
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blikacji wyników działań i odnalezienia ich w Sieci, ogólnodostępne są wirtualne 
rekonstrukcje czy modele, które często są niepopartymi rzetelną wiedzą autorski-
mi wizjami. Większość z nich nie spełnia podstawowych postulatów Karty Lon-
dyńskiej, nie są udokumentowane i mają niski stopień informatywności (nie uka-
zują niczego poza wymodelowaną geometrią). Jest to aspekt szerszego problemu 
wiarygodności informacji publikowanej w Sieci, w tym wypadku odnoszący się do 
informacji obrazowej, często przedstawionej w sposób atrakcyjny wizualnie. 

• Brak powszechnie stosowanych mechanizmów weryfikowania oryginalności. Ob-
raz cyfrowy nie ma oryginału, każda kopia może funkcjonować na jego prawach. 
Gdy sam jest kopią fizycznie istniejącego oryginału, można starać się dokonać 
porównania z nim bądź innymi kopiami. Gdy jednak sam obraz cyfrowy jest ory-
ginałem – weryfikacja taka jest utrudniona. Do pewnego stopnia dotyczy to na 
przykład fotografii cyfrowej. Nie ma powszechnie stosowanych mechanizmów 
stwierdzania integralności cyfrowego obrazu. Co za tym idzie, nie ma możliwości 
stwierdzenia, czy i jakie zmiany zostały w obrazie wprowadzone. Prowadzone są 
prace nad upowszechnieniem technologii bazujących na analizie metadanych, po-
równaniach struktury obrazu do charakterystyki urządzenia wprowadzającego czy 
analizie samego obrazu. Jednak w praktyce codziennej nie ma w zasadzie możli-
wości rozpoznania sprawnie dokonanej manipulacji. Być może rozwiązaniem by-
łoby wprowadzenie certyfikowanego oryginału cyfrowego (na zasadzie certyfikacji 
dokumentów cyfrowych), zapewne jednak tylko w niektórych, uzasadnionych wy-
padkach.

• Uzależnienie technologiczne. Oczywiste jest, że bez odpowiedniej technologii, 
sprzętu i  oprogramowania obrazy cyfrowe pozostają niedostępne. Implikuje to 
pewną rezerwę w stosunku do zasobów utrzymywanych tylko w formie cyfrowej. 
Innym aspektem jest ułomność technologii obrazowania (choć coraz mniej za-
uważalna dla młodego pokolenia), gdzie informację musimy w znakomitej więk-
szości wypadków odczytywać ze świecącej powierzchni ekranu, nie zaś odbierając 
światło odbite od powierzchni papieru.

• Wrażliwość danych. Kwestia ta była już wielokrotnie dyskutowana i dotyczy rów-
nież obrazów zapisanych w postaci cyfrowej. Ryzyko utraty danych jest ogromne, 
zaś ich zniszczenie dokonuje się łatwo i często bezpowrotnie. Oczywiście istnieją 
dobrze ugruntowane strategie (z reguły kosztowne) zabezpieczające przed utratą 
danych szczególnie cennych, nie jest to jednak tematem niniejszego tekstu. Wy-
starczy w tym miejscu ograniczyć się do zidentyfikowania przyczyn wrażliwości 
danych cyfrowych, do których zaliczyć należy: łatwość wymazania lub uszkodze-
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nia, dezaktualizacja nośników bądź formatów zapisu danych, a także systemów ich 
odczytu (sprzętowych i programowych).

• Obrazy jako substytut rzeczywistości. Szerokie upowszechnienie obrazów, jakie 
następuje dzięki zapisywaniu ich w postaci cyfrowej, wraz z postępującą globaliza-
cją, sprawia wrażenie współuczestnictwa w odległych często wydarzeniach. Poka-
zywane komunikaty są tak sugestywne, że odbierane są jako dziejące się tuż obok 
i  niemalże odczuwalne. Tego typu relacja iluzji współuczestnictwa przenosi się 
często na obiekty architektury, z którymi obcujemy w postaci ich obrazów. Należy 
jednak pamiętać, że obiekt lub zespół architektury jest odbierany w rzeczywistości 
zawsze jako fakt w  przestrzeni, w  dodatku również pozawizualnie. Jego repre-
zentacja ograniczona do obrazu (będącego często w wypadku zdjęć interpretacją 
fotografującego) jest do pewnego stopnia iluzoryczna i niepełna. W odniesieniu 
do modeli wirtualnych, także rekonstrukcji, możliwe jest bardziej immersywne 
odbieranie przestrzeni, ciągle jednak dalekie od fizycznego doświadczania.

• Brak dedykowanych narzędzi. Kwestia ta odnosi się głównie do wirtualnych re-
konstrukcji i  przedstawień obiektów niezrealizowanych. Znaczna większość 
używanego do przygotowania tych modeli oprogramowania dedykowana jest 
do zastosowań związanych z  rozrywką (gry komputerowe) bądź, w  najlepszym 
wypadku, projektowaniem (zaawansowane programy modelujące). Trudno co 
prawda oczekiwać stworzenia narzędzia przeznaczonego na potrzeby dziedzic-
twa architektonicznego, jednak należy uświadomić sobie ograniczenia wynikające 
z używania dostępnego obecnie oprogramowania. Z reguły wykonane przy jego 
użyciu modele przeznaczone są – w ramach zastosowań, do których programy zo-
stały stworzone – do wykorzystania w krótkim horyzoncie czasowym. Ich dalsze 
wykorzystywanie po tym, gdy spełnią już swoją rolę, nie jest kluczowe. Skutkiem 
takich uwarunkowań jest trudność lub wręcz niemożność długoterminowego ich 
przechowywania i używania, wynikająca głównie z niekompatybilności nowych 
wersji oprogramowania z poprzednimi formatami plików. Natomiast w wypadku 
opracowań odnoszących się do dziedzictwa jedną z  najważniejszych cech two-
rzonych modeli jest ich trwałość. Skonstruowane właściwie, w myśl zaleceń Kar-
ty Londyńskiej, stają się elementem dziedzictwa i  jako takie wymagają ochrony 
i dbałości o zachowanie ich w stanie umożliwiającym jak najszersze wykorzystanie 
również w  przyszłości. Istotnym zatem elementem, który należy tu wziąć pod 
uwagę, jest pożądany horyzont czasowy użytkowania: dla typowych zastosowań 
dostępnego oprogramowania – krótki, zaś dla wirtualnych modeli obiektów ar-
chitektury i urbanistyki – długi. Sytuację komplikuje korzystanie z oprogramo-
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wania komercyjnego, którego cykl życia podlega często strategii biznesowej jego 
właścicieli. Niejednokrotnie w  strategii tej nie mieści się rozwijanie przejętego 
konkurencyjnego produktu, co przy braku większego zainteresowania długim ho-
ryzontem czasowym przydatności wykonanych prac prowadzi do utraty możli-
wości rozwijania, a z czasem też używania wykonanych za jego pomocą modeli21.

Wraz z zastosowaniem i rozpowszechnieniem przekazu cyfrowego pojawiły się także 
nowe możliwości. Wiele z nich koresponduje z zagrożeniami, będąc nierzadko innym 
rozwinięciem tej samej kwestii. Spośród najważniejszych wymienić można:

• Zasięg i dostępność. Rozpowszechnienie infrastruktury informacyjnej umożliwia 
łatwe i szybkie uzyskanie informacji, w tym tych o charakterze wizualnym. Coraz 
szerszy ich zakres pojawia się w Sieci. Jest to niewątpliwie zjawisko pozytywne, 
choć wymaga odpowiednio krytycznej postawy wobec wzrastającej ilości danych. 
Korzystanie z ogromnych zasobów grafiki dostępnej w Sieci coraz częściej ułat wiają 
narzędzia wyszukujące, bazujące na algorytmach rozpoznawania obrazu. Obecnie 
możliwa jest analiza na podstawie jego struktury, w dużo mniejszej mierze treści. 
Ta ostatnia opcja ogranicza się w zasadzie do porównywania metadanych, jednak 
przewidywany postęp w tej dziedzinie w przyszłości z pewnością ułatwi korzysta-
nie z ogromnych zasobów dostępnych sieciowo. Zalety dostępności nie ograniczają 
się jednak tylko do możliwości umieszczania i znalezienia obrazów w Internecie. 
Dostępność może być także rozumiana jako łatwość przesyłania obrazów cyfro-
wych – co, dzięki wzrastającej przepustowości łącz, dzieje się praktycznie w czasie 
rzeczywistym. Korzystając z  takich możliwości na co dzień, często zapominamy, 
jaką trudność stanowić może przesłanie obrazu w wersji drukowanej.

• Bezpieczeństwo. Mimo sformułowanych powyżej zastrzeżeń dotyczących wrażli-
wości plików cyfrowych, łatwość wykonywania wielokrotnych kopii oraz relatyw-
nie niski koszt ich przechowywania stanowią o bezpieczeństwie danych. Kopie 
te, dzięki wspomnianej łatwości przesyłania, mogą być przechowywane w sposób 
rozproszony. To, co w kontekście oceny autentyczności obrazu jest wadą – czyli 
brak pojęcia oryginału cyfrowego – staje się zaletą. Każda kopia może pełnić rolę 
oryginału, zniszczenie zatem jednej z nich nie powoduje jego utraty.

• Atrakcyjność przekazu. Kreując obrazy cyfrowo, jesteśmy w stanie, dzięki współ-
czesnym narzędziom, osiągnąć wysoki stopień atrakcyjności przekazu, co ma zna-
czenie w popularyzacji wiedzy o dziedzictwie. Przy utrzymaniu zastrzeżeń doty-
czących konieczności zachowania równowagi pomiędzy rzetelnością i realizmem 

21 Przykładem może być oprogramowanie Adobe Atmosphere służące do interaktywnej prezenta-
cji modeli 3D w środowisku rozproszonym, wycofane przez producenta w 2004 roku.
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przekazu wypada stwierdzić, że potencjał dostępnych technologii można wyko-
rzystać właściwie i z pożytkiem.

• Potencjał informacyjny. Jak już wspomniano, cyfrowy obraz może być wzbogacony 
o dodatkowe, pozaobrazowe informacje, będące cennym uzupełnieniem zawarto-
ści treściowej przedstawienia.

• Adekwatność przekazu do natury obiektu architektonicznego. Domeną architek-
tury jest trójwymiarowa przestrzeń. Obiekt architektury czy też zespół urbani-
styczny jest w tej przestrzeni odbierany, zaś jego płaska, obrazowa reprezentacja 
jest uproszczeniem rzeczywistości. Współczesne możliwości modelowania i pre-
zentacji przestrzeni trójwymiarowej (rzeczywistość wirtualna) mogą być odbie-
rane jako przekaz bardziej odpowiedni względem charakteru architektury jako 
zespołu form istniejących w przestrzeni. Możliwość eksploracji takiego świata jest 
namiastką realnego doświadczania, potencjalnie bliższą rzeczywistości od płaskich 
obrazów nawet w wypadku, gdy te przedstawiają odpowiednio przetransponowa-
ną przestrzeń. Z drugiej jednak strony przez swą dosłowność pozostawiają mniej-
sze pole interpretacji. Poczesne miejsce zajmują tu także rozwijające się techniki 
rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality), umożliwiające zespolenie obra-
zów rzeczywistych z generowanymi.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę szkicowo zarysowany powyżej stan zagadnień, dotyczących przed-
stawień zabytków architektury i urbanistyki za pomocą obrazów cyfrowych, można po-
kusić się o próbę spojrzenia w przyszłość.

Jednym z postulatów, które można postawić, jest konieczność opracowania swoistego 
języka mediów cyfrowych, w  tym przekazu wizualnego, odnoszącego się do porusza-
nej w tekście problematyki dziedzictwa kulturowego. Dotyczy to zwłaszcza cyfrowych 
rekonstrukcji i  modeli. Wyraźnie bowiem widoczna jest na przykład nieadekwatność 
poziomu szczegółowości obrazu (wynikającą z natury samych narzędzi) do charakteru 
przekazu i możliwości nasycenia go rzetelną informacją. W grę wchodzi także czynnik 
atrakcyjności przekazu. Wszystkie te uwarunkowania powinny złożyć się na właściwy dla 
tematyki sposób wyrazu, który zapewne czeka jeszcze na wypracowanie.

Kolejne kwestie, które powinny zostać rozważone, wiążą się ze strukturą obrazu cy-
frowego. Problematyka ta dotyczy m.in. zagadnienia istnienia cyfrowego oryginału. Wy-
daje się, że potrzebny jest w tym zakresie postęp, umożliwiający weryfikację integralno-
ści obrazów cyfrowych, nie tylko zresztą w kontekście dziedzictwa architektonicznego. 
Również pytania dotyczące analizy obrazu oraz możliwości prowadzenia kwerend w re-
lacji do jego treści otwierają istotne pole poszukiwań.

Cyfrowy obraz jako nośnik informacji o dziedzictwie architektonicznym – szanse i zagrożenia



112

Rozwój technologii, miniaturyzacja i ekonomizacja rozwiązań mają szansę dodatko-
wo zwiększyć dostępność obrazów cyfrowych. W związku z tym istotnym zagadnieniem 
jest możliwość łatwej zmiany ich charakteru na immersywny, bez angażowania skompli-
kowanego sprzętu, przy jednoczesnym udoskonaleniu interakcji użytkownika z obrazem. 
Doskonalsze łączenie przedstawienia ze światem realnym w ramach koncepcji rzeczy-
wistości rozszerzonej w  pewnym stopniu niweluje ułomność obrazów generowanych 
z modeli cyfrowych, polegającą na mimikrze rzeczywistości (nie zawsze perfekcyjnej), 
zastępując tylko część obrazu rzeczywistego przez wygenerowany.

Rozpoznanie efektywnych sposobów kodowania komunikatów wizualnych i tworze-
nia precyzyjnego przekazu w określonych warunkach kulturowych jest istotnym aspek-
tem skuteczności działań w omawianym zakresie. Powiązanie osiągnięć z obszaru alfabe-
tyzmu wizualnego z dynamicznie rozwijającą się neurofizjologią widzenia przyniesie być 
może nowe sposoby i metody obrazowania, wartościowe również w procesie ukazywania 
zabytków architektury i urbanistyki, szczególnie w ich wersjach trójwymiarowych.

Specyfika cyfrowego sposobu zapisu obrazu nakłada się wielowymiarowo na przed-
stawioną powyżej złożoną charakterystykę współczesnej ikonosfery, tworząc skompliko-
waną konstelację możliwości i znaczeń. Reprezentacje z zakresu dziedzictwa architektury 
i urbanistyki wpisują się w ten obszar, pozostając jego częścią, ulegając jego wpływom 
i wraz z nim intensywnym przemianom. Przy zachowaniu krytycznego spojrzenia na te 
uwarunkowania, mając jednocześnie świadomość dostępnych szans, możliwości i poten-
cjału, możemy wiedzę o dziedzictwie skutecznie wzbogacać i  efektywnie prezentować 
przy użyciu obrazów cyfrowych i związanych z nimi technologii.

2012
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Rafał Szrajber

Politechnika Łódzka

Obiekt architektoniczny w przestrzeni wirtualnej 
w kontekście ochrony, zarządzania, edukacji i popularyzacji 

dziedzictwa architektonicznego

Rozwój technologii cyfrowych ma wpływ na każdą sferę naszego życia. Sposób ich 
wykorzystania jest wynikiem wyboru, a  częściej kompromisu pomiędzy propozycjami 
dużych korporacji a własnym poglądem na formę zapisu, przechowywania i udostępnia-
nia zasobów gromadzonej wiedzy1. 

Dostępność informacji jest obecnie znacznie większa, niż miało to miejsce jeszcze 
w ubiegłym stuleciu. Cyfryzacji ulega każda dziedzina nauki i  sztuki, jeżeli nie przez 
same medium, to przez dalszy proces przetwarzania i dystrybucji informacji. Bez pomocy 
zaawansowanych narzędzi coraz częściej nie jesteśmy w  stanie wykorzystać dostępnej 
wiedzy. Bez pomocy komputerów niemożliwe byłoby także generowanie i udostępnianie 
takiej ilości informacji. 

Przed erą komputerów to wyobraźnia pozwalała na obcowanie z nieistniejącymi kul-
turami i odwiedzanie odległych krain, zamieniając wizje w słowa lub pozostawiając ich 
ślad w postaci obrazu. Jako przykład odtworzenia zabytku w wirtualnej przestrzeni przy 
użyciu wyobraźni można przywołać różne malarskie wizje biblijnej wieży Babel. Te ilu-
stracje dzieła architektonicznego, wytworzonego za pomocą wyobraźni i zapisanego na 
płótnie, posiadały jednak u swych podstaw biblijne źródła. Oczywiście każdy z obrazów, 
mimo wykorzystania tych samych źródeł, jest odmienny, gdyż jest ucieleśnieniem wi-

1 P. Gawrysiak, Cyfrowa rewolucja. Rozwój cywilizacji informatycznej, Warszawa 2008.



114

zji autora wyrażonych za pomocą jego talentu i warsztatu2. Na każdym też obiekt jest 
zobrazowany zgodnie z ogólnym opisem i mimo różnic w geometrii formy umożliwia 
poprawny całościowy odbiór przesłania i atmosfery obrazu. Każde z tych dzieł opowiada 
podobną historię. 

Ważnym aspektem dawnej prezentacji malarskiej przetworzonego przez wyobraźnię 
opisu budowli były: możliwość jej bezkrytycznej percepcji oraz, z uwagi na adekwatne do 
swoich czasów medium, siła jej oddziaływania. Podobnie jest w dzisiejszym społeczeń-
stwie informacyjnym, gdzie ekran stał się platformą pozyskiwania i  wymiany danych 
– swoistym oknem „do wyobraźni”. Nowe media stają się podstawą poznawania i eks-
ploracji świata oraz kształtują tożsamość jednostki. Zamieszczane w cyfrowym świecie 
informacje – z uwagi na zmiany społeczne i kulturowe, a także na dostępność nowych 
mediów i ich oddziaływanie (any time, any place, any way) – niosą podobne niebezpie-
czeństwo wytworzenia dzieła bez „etykiety”, posiadającego równie dużą siłę wyrazu jak 
dawne malarstwo. Powielanie fałszywej informacji stwarza niebezpieczeństwo postrze-
gania jej jako prawdziwej. Niemal każdy produkt w  obecnej gospodarce posiada ety-
kietę z  informacją, z czego powstał i  jak go używać, w mediach natomiast nadal brak 
informacji, że na przykład obraz został przekształcony cyfrowo. A wydaje się, że cyfrowa 
informacja o obiekcie, funkcjonująca w  środowisku, w którym manipulowanie nią nie 
sprawia żadnych trudności, również powinna być w taką etykietę zaopatrzona. Stad po-
mysł podjęcia poszukiwań i badań, które pozwoliłyby odpowiedzieć na pytanie, czy taka 
„cyfrowa etykieta” jest potrzebna. Czy swoisty „cyfrowy paszport” przypisany wirtualne-
mu produktowi pomógłby w jego odbiorze i wykorzystaniu? Czy konieczna jest cyfrowa 
metka, na przykład „edukacja: 4+”, a może wystarczy podać sam „skład” danego produktu, 
by wiedzieć, że jest to materiał spełniający oczekiwane kryteria odbiorcy?

Budując ogólny stan wiedzy o  zapisie cyfrowym bazującym na materiale źródło-
wym, warto sięgnąć do wyników konkursów GSPRIZE, organizowanych przez firmę 
Graphisoft, producenta oprogramowania ArchiCAD. Stawiały one przed uczestnikami 
problem wygenerowania cyfrowej wizji formy trójwymiarowej na bazie znanego tekstu 
literackiego, książki, filmu lub utworu muzycznego. Działania takie umożliwiały zupełnie 
inne spojrzenie na zasady wpływu materiału źródłowego na kreowanie i poszukiwania 
formy, a co za tym idzie, odbioru dzieła architektonicznego. Materiały stanowiące źródła 
były bardzo różnorodne. Wszystko obywało się przy zastosowaniu technologii Virtual 

2 E. Święcka, Badania plastyczne – interpretacja, oszustwo czy proteza wyobraźni? Rekonstrukcja dzieł 
znacznie uszkodzonych, [w:] Informatyka w historii sztuki. Stan i perspektywy rozwoju współczesnych 
metodologii, red. A. Seidel-Grzesińska, K. Stanicka-Brzezicka (Cyfrowe spotkania z zabytkami, 2), 
Wrocław 2009, s. 82-88.
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Building, dzięki której tworzone cyfrowo elementy mogłyby mieć swoje rzeczywiste od-
wzorowanie. Jedna ze zwycięskich prac, przygotowana przez zespół z Łodzi, pozostała 
w mojej pamięci na długo, podobnie jak sama wizja wykreowana w materiale źródłowym 
– powieści Imię Róży Umberto Eco. 

Przedmiotem opracowania miało być opactwo, które w ekranizacji powieści zostało 
przedstawione bardzo interesująco i  ponadczasowo, a  sama książka pozwalała na do-
wolną interpretację tej formy. Zasługa wykreowania ostatecznej formy przedstawionego 
w filmie opactwa ,,z biblioteką i schodami” przypada podobno w głównej mierze twórcy 
storyboardów, który swoją wizją tak ukierunkował i zainspirował reżysera, że ten przeno-
sił całe kadry z roboczych szkiców i na ich podstawie budował plastykę obrazu filmowe-
go. Bazowanie na podstawowym źródle oraz jego interpretacji umożliwiło zbudowanie 
wizualnego opowiadania o tym obiekcie, pozwalającego poznać jego tajemnice także od 
innej strony. Na tym przykładzie widać, jak różne źródła oddziałują na całokształt końco-
wej formy, a analiza całości pozwala na zaobserwowanie siły i kierunków tych wpływów. 
Przekaz tekstowy, wzbogacony o obraz już zinterpretowany, wytworzył trójwymiarowy 
zapis przestrzeni, czerpiący z  tych wszystkich elementów i  jeszcze go przetwarzający, 
opowiadający własną historię poszukiwania końcowej formy. Przyglądając się efektom 
pracy, można zauważyć, jak silny wpływ mają osobiste doświadczenia i wiedza twórców 
na przekład źródeł na obraz trójwymiarowy. Podobnie jak w wypadku malarstwa, w ob-
razowaniu cyfrowym dużo łatwiej jest zapisać rzecz nieistniejącą, niż przenieść na ekran 
element rzeczywistości3. Realność formy zmusza do wnikliwszych poszukiwań i analiz, 
by jak najpełniej oddać jej całościowy charakter. Możliwość oceny i porównań, dzięki 
istnieniu dzieła, poszerza krąg potencjalnych partycypantów dyskusji oraz pomysłów na 
realizację takiego zadania. Widać tutaj także wpływ interpretacji artysty i warsztatu, ja-
kim się posługuje. Ważnym czynnikiem formułowania cyfrowej informacji o obiekcie jest 
wiedza, że w oparciu o  podobne źródła można zbudować odmienne wizje tego samego 
obiektu, inaczej interpretując materiał wyjściowy. Proces zapisu i przetworzenia danych 
zależy od badacza lub zespołu badawczego. Zatem sposób i  zawartość reprezentująca 
obiekt jest naznaczona decyzjami podjętymi przez jego twórców4. 

Wartość obiektu zabytkowego może być bardzo różnorodna, a zadaniem wirtualnej 
rekonstrukcji jest przeniesienie tych wartości w sferę zapisu cyfrowego. Dla rzeczywi-
stego zabytku architektury podstawową wartością jest autentyzm zastosowanych mate-

3 M. Pietruszka, L. Miskiewicz, Metody pozyskiwania cyfrowych modeli dzieł sztuki, „Magazyn 3D”, 
5 (2003), s. 22-25.
4 A. Bentkowska-Kafel, Zabytek wirtualny: kryteria oceny i rola Karty Londyńskiej, [w:] Informatyka 
w historii sztuki..., s. 72-81.
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riałów i ich doboru, technologii i konstrukcji, funkcji, formy i oddziaływania, jakie sobą 
reprezentuje. Te bezpośrednie cechy zabytku składają się na jego wewnętrzną wartość. 
Kolejnymi wartościami są te, których zabytek jest źródłem. Będą to wartości estetyczne 
i historyczne (zabytek stanowi źródło w różnych dziedzinach historii, takich jak historia 
nauki i techniki, stosunków społecznych czy sztuki)5. Obie te grupy są nierozerwalnie ze 
sobą związane, bowiem im większa autentyczność zabytku, tym większy jego walor jako 
historycznego źródła. W cyfrowym obrazowaniu wartość informacji o obiekcie zależy 
od autentyczności źródeł i  ich wartości opisowej, choć – jak wspomniano wcześniej – 
bardzo cenne dla wirtualnych rekonstrukcji są cechy zewnętrzne i nadane, towarzyszące 
obiektowi i mające wpływ na jego otoczenie. W przypadku utraconego dziedzictwa wir-
tualna rekonstrukcja ma całkowicie zastąpić wartości związane z autentyzmem i przyjąć 
na siebie ciężar reprezentowania obiektu przy pomocy obrazu cyfrowego. Autentyzm 
ten uzyskiwany jest właśnie dzięki wartościom pochodnym, zewnętrznym i nadanym, 
pozwalającym na odtworzenie podstawowej wartości zabytku. Wirtualna rekonstrukcja 
nie jest zwykłym odwróceniem procesu tworzenia obiektu, musi bazować na szerszym 
spojrzeniu z uwagi na zmiany kulturowe oraz otoczenie społeczne towarzyszące powsta-
waniu i  destrukcji zabytku architektury. Zadaniem rekonstrukcji jest jak najpełniejsze 
przekazanie wiedzy o zabytku, a w wypadku cyfrowej rekonstrukcji dodatkowe scalenie 
tych informacji na wielu poziomach (bazujących na posiadanych źródłach). Rekonstruk-
cja spełnia też inną rolę niż kopia, która istnieje obok oryginału, powielając go, lecz nie 
zastępując. Wirtualna rekonstrukcja jest bytem w cyfrowym świecie, w którym zastępuje 
oryginał ze świata rzeczywistego, przejmując jego rolę, a tym samym zyskując możliwość 
pozyskania cyfrowej autentyczności.

Problematyka cyfrowego obrazowania w  zastosowaniu naukowym istnieje od chwili 
pojawienia się pierwszych komputerów i jest dziedziną bez jakichkolwiek regulacji, ograni-
czaną jedynie oprogramowaniem oraz technologiami zapisu, przetwarzania i udostępnia-
nia danych. Badania oparte o technologie cyfrowe czerpały wzorce i schematy z rozwiązań 
tradycyjnych, dopasowując je do możliwości obliczeniowych komputerów i zastosowanego 
oprogramowania oraz własnych doświadczeń i praktyk autorów. Szybki rozwój technologii, 
zwłaszcza w ciągu kilku ostatnich lat, zmienił możliwości cyfrowego obrazowania, w tym 
wyboru lub nawet współtworzenia aplikacji przetwarzających i udostępniających dane, na-
wet w  oparciu o  uznane standardy. Większość producentów oprogramowania prowadzi 
na oficjalnych forach, wspierając dany program, wątki z  listą życzeń użytkowników. Ma 
to poz wolić na ich partycypację w rozwoju oprogramowania i wpływać na jego kierunki, 
a także weryfikować w praktyce zakładane przez twórców oprogramowania cele. 

5 T. Kowalski, Rekonstrukcja zabytków architektury. Teoria a praktyka, Warszawa 1985.
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Obrazowanie cyfrowe zabytków, a zwłaszcza obiektów architektonicznych, osiągnęło 
zupełnie inny poziom wraz z ewolucją narzędzi cyfrowych. Dotychczas brak było jednak 
wspólnego „frontu działań”, przede wszystkim w związku z  wolnym rynkiem. Promowa-
ne przez twórców oprogramowania 3D oraz brak zdecydowanego lidera w tej dziedzinie 
nie pozwalały na tworzenie uniwersalnych obiektów cyfrowych, zawierających wszystkie 
przypisane im informacje. Gdy jednak coraz bardziej popularne staje się oprogramowa-
nie open source, pojawiają się propozycje wspólnych działań, jak choćby format Collada 
(COLLaborative Design Activity), który może stać się „wspólnym mianownikiem” dla 
aplikacji 3D i jest wynikiem działań podjętych na rzecz ujednolicenia formatu wymiany 
informacji pomiędzy nimi (w tym informacji o oświetleniu, zjawiskach fizycznych i in-
nych zmiennych dodatkowych, zwłaszcza w  aplikacjach interaktywnych). Collada jest 
projektem, który został przyjęty jako swoista „strefa neutralna” dla innych specyfikacji, 
nie jest natomiast rozwiązaniem technologicznym, bo jako takie nie stanowiłoby rozwią-
zania problemu. To projekt oparty o nowy wzorzec wymiany i przechowywania danych 
dla aplikacji 3D. 

Twórcą formatu Collada jest firma Sony Computer Entertainment. Miał to być ofic-
jalny format dla Playstation 3 i Playstation Portable. Obecnie patronuje mu Khronos 
Group. Dużo firm wspomagało Sony przy tworzeniu tego formatu, co pozwoliło na jego 
integrację z takimi aplikacjami, jak 3D Studio Max, Maya, Blender czy SketchUp. For-
mat bazuje na strukturze bazy danych, xml-u (rozszerzenie pliku Collada to .dae), który 
jest obecnie rozpowszechniany jako otwarty standard. Format taki jak Collada pozwala 
dzięki swojej strukturze na dołączenie do plików informacji o zastosowanych technolo-
giach i urządzeniach, takich jak animacja, kamera, kontroler, przepływ danych, geome-
tria, światło, a przy tym można w nim zapisać informacje dodatkowe z uwagi na otwartą 
strukturę i nieograniczoną pojemność. W takim rodzaju pliku można określić wszystkie 
uwarunkowania fizyczne dla każdej sceny. Wszelkie regulacje zapisów cyfrowych mają 
także wpływ na rynek zdominowany obecnie przez firmę Autodesk, twórcę i dystrybu-
tora większości najpopularniejszych aktualnie programów do cyfrowego obrazowania. 
Widać jednak, że bardzo ważne jest poszukiwanie „wspólnego mianownika”. Jednym 
z  takich przykładów jest nadal silnie wspierany format .3ds, który nie jest już oficjal-
nym formatem 3D Studio MAX, a jednak wciąż funkcjonuje wśród najpopularniejszych 
standardów jako format transferowy pomiędzy aplikacjami – głównie z uwagi na swoją 
strukturę wewnętrzną. Natomiast projekt Collada jest świetnym przykładem na to, jakimi 
cechami powinien charakteryzować się wirtualny zapis obiektu pod względem technolo-
gicznym. Powinien on oferować:

• możliwość współdzielenia informacji przez aplikacje graficzne,
• łatwy mechanizm integracji danych,
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• możliwość rozbudowy o  dodatkowe moduły ze względu na otwartą strukturę 
danych.

Być może dzięki takim inicjatywom obiekty w  przestrzeni wirtualnej będą mogły 
tworzyć osoby pracujące za pomocą różnego oprogramowania i w rożnym czasie (doda-
wanie informacji, kontynuacja pracy, uzupełnianie). Proces stworzenia jednej platformy 
przechowywania danych jest procesem długotrwałym, wymaga akceptacji wielu środo-
wisk, co nie jest zadaniem łatwym do osiągnięcia. Najbliższe lata pokażą, czy obrany 
kierunek i brak barier pozwolą na przyjęcie wspólnego standardu. 

Omawiając współczesne formy zapisu, warto jeszcze zwrócić uwagę na technologie, 
które uważa się obecnie za najwydajniejsze i najbardziej zaawansowane w procesie pro-
jektowania architektonicznego. Współczesne technologie CAAD (Computer Architec-
ture Aided Design) bazują na stworzeniu zapisu cyfrowego obiektu architektonicznego 
pozwalającego na utworzenie „fizycznego” odpowiednika obiektu rzeczywistego w prze-
strzeni wirtualnej. Zapis taki umożliwia nie tylko generowanie zaawansowanej doku-
mentacji (oprócz rzutów na przykład certyfikaty energetyczne) z powstałego modelu, ale 
także zapis i wykorzystanie zawartych w nim informacji do zarządzania procesem in-
westycyjnym, a później także i samym obiektem (połączenie z systemami FM – Facility 
Management). Technologia modelowania oparta o system BIM (Building Information 
Model) jest obecnie najbardziej zintegrowanym środowiskiem odpowiadającym takim 
wymaganiom, wymaga większego nakładu pracy podczas tworzenia obiektu, jednak jest 
bardzo wydajna z uwagi na możliwość pozyskiwania informacji z jej struktury. 

Podejmując działania bazujące na cyfrowym obrazowaniu w dziedzinie zabytków archi-
tektury, w zależności od zastosowanych technologii i form zapisów mamy do wyboru wie-
le możliwości rozwiązania postawionego problemu, wynikających jedynie z umiejętności 
grupy badawczej oraz jej doświadczeń. Każde kolejne przedsięwzięcie będzie zatem coraz 
sprawniej realizowane, a podejmowane decyzje – coraz trafniejsze dzięki zgromadzonemu 
doświadczeniu i wiedzy. Warto więc dzielić się swoimi doświadczeniami, by szybciej bu-
dować ogólny stan wiedzy o cyfrowym obrazowaniu w odniesieniu do dziedzictwa kultu-
rowego. Niesłychanie ważną inicjatywą w tym zakresie jest Karta londyńska6 – dokument 
dotyczący stosowania przestrzennego obrazowania cyfrowego w badaniach i upowszech-
nianiu dziedzictwa kulturowego, wskazujący na konieczność opracowania zasad i metod za-
pewniających nie tylko najwyższą jakość modeli komputerowych, ale także mechanizmów 
kontroli, które umożliwią określanie i sprawdzanie wiarygodności historycznej zabytków 
w wirtualnej przestrzeni. Karta londyńska nie narzuca konkretnych metod ani technik. Po-
stulaty są bardzo ogólne i zalecają konieczność opracowania zasad oraz standardów obrazo-

6 www.londoncharter.org [dostęp: wrzesień 2009]. 
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wania przestrzennego odpowiednich dla poszczególnych dyscyplin naukowych i zgodnych 
z  celem badań7. Cyfrowa rekonstrukcja jest swojego rodzaju reprezentacją posiadanych 
informacji8. Rekonstrukcja ta, by mogła być kompletna, dotyczyć powinna nie tylko wy-
glądu samego obiektu, ale powinna także zawierać dodatkowe informacje odnoszące się 
do tworzenia samego zapisu, w tym informacje o wykorzystanych źródłach i zastosowa-
nych technologiach. Przykładem mogą być tutaj techniki pomiarów, powstałe na początku 
XVII wieku, a wykorzystywane do dzisiaj, choć znacząco ulepszone i zautomatyzowane9.

Mając na uwadze powyższą problematykę, z którą związany jest już pewien bagaż do-
świadczeń, warto przyjrzeć się zawartości cyfrowej informacji o obiekcie architektonicz-
nym pod kątem możliwości jej zastosowania i wykorzystania. Tworzenie takiego cyfro-
wego zapisu opiera się o klasyczne metody przy wykorzystaniu najnowszych technologii. 
Najważniejszym miernikiem jakości wirtualnej rekonstrukcji jest wierność odtworzenia 
dokumentowanego obiektu.

Źródła stanowią podstawę podejmowanych działań, same zaś mogą też powstać w tym 
procesie z  uwagi na możliwość pomiaru i  akwizycji obrazu istniejącego obiektu. Przy 
obiektach utraconych stanowią bazę informacji o formie i cechach dzieła, z której należy 
czerpać. Proces rekonstrukcji przebiega dwutorowo. Z  jednej strony na bazie przyjętej 
technologii powstaje cyfrowy zapis informacji, z drugiej prowadzona jest analiza źródeł. 
Głównym założeniem cyfryzacji obiektu jest uzyskanie skończonej formy zapisu infor-
macji o rekonstruowanym dziele (etap III), opisanym za pomocą wybranej technologii, 
wraz z pełną dokumentacją przebiegu analizy materiału źródłowego mającego wpływ na 
cały proces i sposób jego wykorzystania. Taki zapis stanowi formułę dostępną jedynie dla 
odbiorców dysponujących odpowiednią technologią, na bazie której wykonano wirtual-
ną rekonstrukcję, lub tych, którzy potrafią go odpowiednio przetworzyć i wykorzystać. 
Następnym etapem jest transformacja zapisu cyfrowego za pomocą kolejnej technologii 
(lub pierwotnej, posiadającej takie możliwości) do formy umożliwiającej szersze udo-
stępnienie opracowanej rekonstrukcji. Ma to wpływ na pełen zbiór informacji z uwagi na 
zastosowaną technologię lub prezentację tylko niektórych wybranych elementów. 

Dopasowanie informacji cyfrowej do medium przekazu wymusza czasem działa-
nia podejmowane na samej informacji, na przykład upraszczające ją, by była dostępna 
w określony sposób. Schemat przebiegu procesu [il. 1] pokazuje, że pełnowartościowa 

7 A. Bentkowska-Kafel, Wprowadzenie do zagadnień Karty Londyńskiej, www.londoncharter.org 
[dostęp: wrzesień 2009].
8 K. Stefański, R. Szrajber, Łódzkie synagogi. Wirtualne dziedzictwo „zaginionej dzielnicy”, Łódź 
2009, s. 5-6.
9 M. Brykowska, Metody pomiarów i badań zabytków architektury, Warszawa 2003, s. 9-17.
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rekonstrukcja (możliwa do zweryfikowania pod względem wiarygodności) bazuje na 
zaprezentowaniu cyfrowego wizerunku rekonstruowanego obiektu wraz z  informacją 
o  procesie analizy i  interpretacji źródeł. Taka forma bardzo rozbudowanej „cyfrowej 
etykiety” pozwala na określenie „zawartości merytorycznej” rekonstruowanego obiektu. 
Warto więc zauważyć, że najlepszym rozwiązaniem, gwarantującym uniknięcie błędów, 
jest przeprowadzenie pełnego procesu wirtualnej rekonstrukcji w oparciu o  posiadane 
źródła i ich interpretację, uzupełnioną przez badaczy. Wybranie drogi „na skróty” może 
mieć wpływ na przekazywaną zawartość informacyjną modelu. Prezentacja wyników od-
niesie zamierzony skutek, na przykład popularyzatorski, ale może wpłynąć na pewne 
zafałszowanie obrazu dzieła. Tak więc wirtualne rekonstrukcje, tworzone w celu ochrony 
dziedzictwa, zarządzania zabytkami oraz służące edukacji i popularyzacji wiedzy, powin-
ny bazować na „wspólnym mianowniku”, czyli rzetelnej analizie źródeł, a przekazywane 
w procesie udostępniania informacje powinny być zawężane do koniecznych w danym 
zastosowaniu. Takie podejście gwarantuje wiarygodność i poprawność prezentowanych 
informacji z uwagi na duży autentyzm opracowanego w ten sposób dzieła.

Codziennie na świecie powstaje bardzo dużo obiektów trójwymiarowych. Można to 
zaobserwować na przykładzie portali Google 3DWarehouse10 i 3DVia11, gdzie ilość ge-
nerowanych obiektów, w tym zabytków architektonicznych, jest ogromna. Pierwszy por-
tal z uwagi na rynkowy sukces oprogramowania Google SketchUp rozwija się w bardzo 
szybkim tempie, a kolekcje cyfrowych modeli stają się ważnym źródłem choćby dla celów 
edukacyjnych. Warto tutaj prześledzić na przykład kolekcję UNESCO Sites, prezentu-
jącą 70 modeli obejmujących dziedzictwo kulturowe, które stworzyli pasjonaci z całego 
świata. Kolekcji tematycznych jest bardzo wiele, co świadczy o fenomenie tej wspierającej 
tworzenie i udostępnianie wirtualnych modeli platformy. W wyniku ich przeszukiwania, 
jak w przypadku testowanej wieży Eiffla, pojawia się wiele różnych wariantów modelu 
możliwych do pobrania. Już liczba obiektów do wyboru powoduje, że samemu trudno 
jest wybrać najlepszy i choć nie funkcjonują tutaj zapewne żadne uniwersalne założenia 
(choć nie można być tego pewnym) dla zasad wirtualnych rekonstrukcji, zdecydowanie 
konieczna jest ich weryfikacja, choćby przez ocenianie czy tagowanie najciekawszych. Ma 
to zresztą miejsce i dzięki temu można zaobserwować, że wiarygodność zapisu cyfrowego 
i jakość wykonania modelu przekłada się na ocenę użytkowników. Mimo braku dostępu 
do materiałów źródłowych, odbywa się zatem weryfikacja cyfrowej informacji dokonywa-
na przez użytkowników powiązanych z obiektem poprzez posiadaną o nim różnorodną 

10 sketchup.google.com/3dwarehouse/ [dostęp: wrzesień 2009].
11 www.3dvia.com/ [dostęp: wrzesień 2009].
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wiedzę. Przypomina to fenomen tworzonej przez społeczność zbiorową Wikipedii, gene-
rującej wiedzę oraz dostarczającej informacji o jej zmianach i uzupełnieniach, co również 
dowodzi konieczności wymiany informacji i jej udostępniania. Wiedza jednak nadal jest 
wartością rynkową, a  dostępność do niej to często jedyny czynnik określający jej war-
tość. Pozyskana cyfrowo informacja nie jest obarczona, w ogólnym mniemaniu, kosztami, 
jednak jej wytworzenie już tego wymaga. Jest to jeden z podstawowych problemów spo-
łeczeństwa bazującego na wiedzy. Cyfryzacja posiadanej wiedzy, w  przypadku zabytku 
architektonicznego – w formie wirtualnej rekonstrukcji, sama w sobie jest procesem po-
prawiającym jej dostępność z uwagi na medium, jakim się posługuje. Jednak nadal można 
zauważyć, że istnieje problem z dotarciem do pełnej informacji.

Ocena wartości, w tym przeznaczenia, a co za tym idzie – wiarygodności cyfrowego za-
pisu zabytków architektonicznych, to skomplikowane zagadnienie. Oprócz samego zbioru 
informacji odpowiednio przetworzonej i udostępnionej jako cyfrowy obraz pozostaje jesz-
cze kwestia trwałości takiego zapisu. Wydawać by się mogło, że cyfrowa przestrzeń nie bę-
dzie miała problemu z przetwarzaniem raz wprowadzonych danych. Trwałość zapisu przy 
szybko zmieniającej się technologii i oprogramowaniu stanowi jednak kolejne zadanie do 
rozwiązania. Praktyka wykazuje, że dostęp do pełnej informacji wygenerowanej w nie-
których środowiskach trójwymiarowych jest utrudniony, a  do części wręcz niemożliwy 
z uwagi na szybką dewaluację pozwalających na to narzędzi. Powstaje więc konieczność 
dokumentowania informacji o samej technologii jako nośniku zapisu informacji. 

Choć cyfrowa przestrzeń stwarza wiele problemów i bardzo trudno określić jednolite 
sposoby jej opisania, zapis cyfrowy staje się częścią wirtualnego dziedzictwa jako forma 
przetworzonej informacji. Ten rodzaj zapisu informacji o obiekcie otworzył nowe moż-
liwości i chociaż nie stanowił poważnej alternatywy dla tradycyjnej dokumentacji jeszcze 
pół wieku temu, obecnie wyparł ją niemal całkowicie12.

Podejmowane obecnie wysiłki zdążające do określenia zasad cyfrowego obrazowania 
podyktowane są próbą odpowiedzi na pytanie, jak najlepiej wykorzystywać dostępne na-
rzędzia i media w celu wytworzenia i udostępniania wirtualnego dziedzictwa13, a także 
mają na celu uzmysłowienie, jak ważna jest przejrzystość procesu tworzenia cyfrowej 
informacji o obiekcie. Proces wirtualnej rekonstrukcji sięga do początków powstania od-

12 A. Bentkowska-Kafel, Historyczna wiarygodność zabytku wirtualnego. Uwagi na marginesie pos-
tulatów Karty londyńskiej, [w:] Nowoczesne metody gromadzenia i udostępniania wiedzy o zabytkach, 
red. A. Seidel-Grzesińska, K. Stanicka-Brzezicka (Cyfrowe spotkania z zabytkami, 1), Wrocław 
2008, s. 35-47.
13 J. Malpas, Cultural Heritage in the age of new media, [w:] New Heritage. New Media and Cultural 
Heritage, red. Y.E. Kalay, T. Kvan, J. Affleck, London et al. 2008, s. 13-26.
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twarzanych obiektów. W jego toku analizowane są nie tylko kolejne formy budowli (na-
wet te niezrealizowane), ale także przesłanki i decyzje mające wpływ na ich powstanie. 
Taka forma ratowania utraconego dziedzictwa pozwala prześledzić cały cykl dokonywa-
nych zmian i określić ich tło. Cyfrowy zapis przestrzenny wzbogacony o te informacje 
stanowi niezbędny zbiór umożliwiający zrozumienie osiągniętych rezultatów14. Podej-
mując się zapisu cyfrowej informacji o zabytkowym obiekcie architektonicznym, należy 
zatem pamiętać o jego uwarunkowaniach i złożonej strukturze:

• architektoniczny obiekt wirtualny jest tworem interdyscyplinarnym, podobnie jak 
jego rzeczywiste odwzorowanie, i powstaje przy udziale wielu specjalistów,

• obiekt architektoniczny istnieje w kontekście miejsca,
• obiekt architektoniczny posiada czwarty wymiar – jest formą zmieniającą się 

w czasie,
• obiekt architektoniczny jest formą skończoną; w wypadkach wprowadzanych uzu-

pełnień, autorskich koncepcji czy innych elementów niepopartych źródłami nale-
ży o tym poinformować obserwatora,

• miarą jakości rekonstrukcji jest rzeczywiste odtworzenie obiektu.
Dane o obiektach zabytkowych utworzone w procesie cyfryzacji stanowią zapis infor-

macji o obiekcie, nie są jednak w żadnym wypadku nim samym. Powstałe w ten sposób 
wirtualne byty stanowią jedynie interpretację dostępnych źródeł lub dokonanych pomia-
rów, uzupełnioną dodatkowymi informacjami. Wszelkie podejmowane działania związa-
ne z zabytkami architektonicznymi, zarówno na podstawie ustawy O ochronie dóbr kul-
tury, jak i Prawa budowlanego, powinny być oparte na badaniach naukowych, a co za tym 
idzie – interdyscyplinarne, także w zakresie ich cyfryzacji. Podobnie proces i zasady ich 
powstawania. Należy pamiętać, że cyfrowa forma nie zastąpi prawdziwego zabytku i nie 
należy jej traktować jako metody jego ratowania, a jedynie dokumentacji informacji o nim.

2009

14 The London Charter for the computer-based visualisation of cultural heritage, www.londoncharter.
org, [dostęp: wrzesień 2009].
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Nowoczesne technologie w badaniach i popularyzacji 
zasobów dziedzictwa kulturowego w Internecie

Wstęp

Warunkiem prowadzenia większości badań naukowych, zwłaszcza badań związanych 
z przeszłością, jest dostępność materiałów źródłowych, stanowiących podstawę uzyski-
wania informacji, prowadzenia analiz i formułowania wniosków. Korzystanie w pracach 
badawczych z  zasobów dziedzictwa kulturowego wymagało dotychczas udania się do 
archiwum, biblioteki czy muzeum i oglądania zabytków pod czujnym okiem pracowni-
ków tejże instytucji. Wszelkie sprawdzenia czy uzupełnienia badań oznaczały dodatkowe 
wizyty w muzeach czy archiwach i ponowne analizy dzieł. 

Internet otworzył możliwość łatwego i szybkiego docierania do różnorodnych źródeł 
danych, także takich, które dotychczas były zupełnie niedostępne lub dostępne tylko dla 
nielicznych. Służy temu także, prowadzona na coraz szerszą skalę, digitalizacja zasobów 
dziedzictwa narodowego i ich publikacja w Internecie, zmierzająca do zamiany na formę 
cyfrową i udostępnienia szerokiej publiczności najcenniejszych zabytków kultury. Roz-
wój nowoczesnych technologii umożliwił docieranie i korzystanie z zasobów w sposób, 
który jeszcze kilka lat temu był nieosiągalny.

Przykładem działań zmierzających do zastosowania nowoczesnych technologii za-
równo w ułatwianiu dostępu do zasobów dziedzictwa kulturowego, jak i ich populary-
zacji i wykorzystania w badaniach naukowych jest projekt pt. Metodyka opracowywania 
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map zabytków ruchomych. Projekt został sfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego i był realizowany w latach 2008-2010 przez Instytut Geodezji i Kar-
tografii, Naukową i Akademicką Sieć Komputerową, Archiwum Główne Akt Dawnych 
oraz Uniwersytet Wrocławski. W projekcie, obok czysto naukowych celów, związanych 
z  metodycznymi podstawami przygotowania map zabytków ruchomych1, realizowane 
były założenia aplikacyjne, związane z propozycją wykorzystania technologii GIS (Geo-
graphic Information System) oraz mapy jako jednej wspólnej przestrzeni umożliwiającej 
udostępnianie zabytkowych kolekcji oraz ich popularyzację w Internecie.

System Informacji Geograficznej i mapa zabytków ruchomych

Projekt polegał na opracowaniu aplikacji internetowej opartej na Systemie Informacji 
Geograficznej, gromadzącym cyfrowe kopie zabytków i ich opisy, a następnie zwizuali-
zowanie zgromadzonych zasobów dziedzictwa na mapie internetowej, z poziomu której 
można docierać do opisów i obrazów (zdjęć, skanów) tychże dóbr kultury.

Zdecydowano się wybrać technologię GIS ze względu na jej ogromne możliwości, 
zarówno w zakresie gromadzenia i zarządzania dziedzictwem kulturowym, jak i badań 
historycznych2. GIS, w odróżnieniu od wszystkich innych baz danych, definiuje obiekty 
jednocześnie za pomocą danych przestrzennych i opisowych. Wykorzystanie tej techno-
logii zwiększa zakres możliwych do uzyskania charakterystyk, a co za tym idzie dostarcza 
więcej informacji o obiektach. Umożliwia także przeprowadzanie kwerend na podstawie 
dodatkowych parametrów, opartych na przestrzennej charakterystyce obiektów. Ponadto, 
wizualizacja przestrzennych charakterystyk obiektów w postaci mapy poprawia percepcję 
informacji. Podstawy metodyki kartograficznej mówią, że informacja przekazywana za 
pomocą obrazu, a tym właśnie jest mapa, jest o wiele bardziej atrakcyjna dla odbiorcy 
jako łatwiejsza w odbiorze, a co za tym idzie bardziej efektywna. Jedna prosta mapa może 
przekazać tyle informacji, ile musiałoby zostać spisanych na kilku stronach tekstu3. 

1 A. Mościcka, M. Marzec, Projekt „Metodyka opracowywania map zabytków ruchomych” – założenia 
wstępne, [w:] Informatyka w historii sztuki. Stan i perspektywy rozwoju współczesnych metodologii, red. 
A. Seidel-Grzesińska, K. Stanicka-Brzezicka (Cyfrowe spotkania z zabytkami, 2), Wrocław 2009, 
s. 36-39; A. Mościcka, M. Marzec, O zaletach geowizualizacji, „Biuletyn NASK”, 3 (2008), s. 33-35.
2 P. Box, D. Batchelor, GIS and Cultural resources Management: a Manual for Heritage Managers, 
Bangkok 1999; I.N. Gregory, P.S. Ell, Historical GIS. Technologies, Methodologies and Scholarship, 
Cambridge 2007; Past Time, Past Place. GIS for History, ed. A.K. Knowles, Redlands 2002; Placing 
History. How Maps, Spatial data, and GIS Are Changing Historical Scholarship, ed. A.K. Knowles, 
Redlands 2008.
3 L. Ratajski, Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej, Warszawa-Wrocław 1989.
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W realizowanym w  ramach projektu Systemie Informacji Geograficznej nie opra-
cowywano od podstaw koncepcji bazy danych, do której wprowadzano by informacje 
o zabytkach. Chciano w ten sposób uniknąć sytuacji, w której kartograf czy programista 
oczekuje od historyka lub archiwisty poddania się jego koncepcjom tworzenia i realizacji 
bazy danych, narzuca jej strukturę i sposób realizacji. Zdecydowano się wykorzystać to, 
co specjalistom zajmującym się dziedzictwem kulturowym jest bliskie – cyfrowe kopie 
zabytków opisane za pomocą międzynarodowych standardów (EAD i Object ID). Przy-
jęto, że skoro to historycy i archiwiści dostarczają informacji o zabytkach, powinni robić 
to w  sposób, który jest dla nich najłatwiejszy. Dlatego też to właśnie opisy zabytków 
w  międzynarodowych standardach posłużyły jako dane źródłowe do utworzenia bazy 
danych. Stały się one elementami zasilającymi GIS w sposób bezpośredni – określone 
elementy opisu zabytków są przenoszone do bazy danych za pomocą odpowiednich pro-
cedur. Przy takim rozwiązaniu specjalistów dostarczających opisy zabytków nie interesuje 
struktura bazy GIS, gdyż tę – na podstawie opisów zabytków, ale już bez udziału osób 
je przygotowujących – opracowują programiści. Co więcej, takie rozwiązanie umożliwia 
zgromadzenie w  jednej bazie danych informacji pochodzących z  różnych standardów 
opisu, a w konsekwencji dołączanie rozproszonych zasobów, o ile tylko opisane są one 
zgodnie z powszechnie obowiązującymi standardami. Umożliwia to ujęcie w jednej bazie 
danych wszystkich typów zabytków z różnych instytucji.

Dane o zabytkach, zgromadzone w Systemie Informacji Geograficznej, są następnie 
wizualizowane na mapie internetowej. Mapa umożliwia prezentowanie zasobów dzie-
dzictwa kulturowego w różnych aspektach przestrzennych: pod kątem miejsc powsta-
wania zabytków, miejsc ich obecnego przechowywania, a także miejsc, których zabytki 
dotyczą (na przykład miejsc, które opisuje archiwalny dokument). 

Jako technologię opracowania Systemu Informacji Geograficznej wybrano technolo-
gię open source: relacyjny system baz danych PostgreSQL wraz z dodatkiem PostGIS. Do 
wizualizacji danych kartograficznych oraz danych tematycznych wykorzystano techno-
logię Flash. 

Opracowany system wraz z interaktywną mapą stanowią spójną aplikację, uzupełnio-
ną wyszukiwarką o różnych poziomach zaawansowania, listą zabytków aktualnie prezen-
towanych na mapie, legendą mapy oraz listą możliwych do wyświetlenia granic histo-
rycznych. Integralną część aplikacji stanowi interaktywna listwa czasowa z podziałką na 
lata oraz okresy artystyczne i historyczne. Funkcjonalność aplikacji4 obejmuje procedury 

4 A. Mościcka, M. Marzec, Old maps as a part of movable heritage accessible from the online map, 
Materiały konferencyjne, [w:] Proceedings of ICA 5th. International Workshop on Digital Approaches 
in Cartographic Heritage, Wien, 22-24 February 2010; przedruk: „e-Perimetron. The international 
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wyszukiwania zabytków, prezentowania na mapie różnych miejsc z  nimi związanych, 
a także powiązań między zabytkami. Celem pracy z aplikacją jest dotarcie do opisu oraz 
obrazu interesujących użytkownika dzieł, co może on uzyskać bezpośrednio z poziomu 
mapy. 

Zwizualizowanie informacji o zasobach dziedzictwa kulturowego na mapie interneto-
wej ma dwa zasadnicze cele. Po pierwsze odniesienie zabytków do mapy ułatwia wyszu-
kiwanie zasobów związanych z określonym miejscem (miejscowością, okolicą). Wymaga 
to jedynie wybrania odpowiedniego fragmentu mapy, ewentualnie powiększenia go, aby 
zobaczyć miejsca, dla których zgromadzono archiwalne zasoby. Jest to niezwykle istot-
ne dla osób szukających archiwaliów związanych z ich rodzinnymi stronami, zwłaszcza 
w wypadku, gdy na przestrzeni wieków miejscowości zmieniały nazwy lub przynależność 
państwową. Tego rodzaju informacje są wprowadzane do bazy przez specjalistów (histo-
ryków, archiwistów), a użytkownik nie musi znać całej historii miejscowości, a jedynie ich 
położenie na mapie.

Drugi celi geowizualizacji zabytków ruchomych opiera się na fakcie, iż odniesienie 
informacji związanych z zabytkami stwarza możliwości analizowania ich charakterystyk 
lub informacji o kolekcjach zabytków w oparciu o dane geograficzne. 

Do czego możemy wykorzystać mapę?

Przykładem wykorzystania systemu informacji przestrzennej o zabytkach ruchomych 
do wizualizowania na mapie zasobów jest analiza losów kolekcji dzieł sztuki z kościoła 
Trójcy Świętej w Żórawinie. W bazie danych zgromadzono opisy oraz cyfrowe kopie 
(zdjęcia) 83 zabytków powstałych jako pierwotne wyposażenie kościoła [il. 1].

Wyświetlając na mapie obszar, na którym znajduje się Żórawina, możemy zobaczyć 
ikonę reprezentującą zabytki w niej powstałe. Po wskazaniu myszką ikony pojawiają się 
informacje o ilości zabytków powstałych w tym miejscu (83 zabytki). Lista tych zabyt-
ków znajduje się w lewym panelu aplikacji. Za jego pomocą, poprzez jedno kliknięcie 
w legendzie, można zmienić na mapie sposób prezentacji zasobu. Zmiana „Pokaż zabytki 
wg miejsc powstania” na „Pokaż zabytki wg miejsc przechowywania” umożliwia poka-
zanie na mapie miejsc, w których obecnie interesujący nas zasób jest przechowywany 
[il. 2]. Wskazując myszką poszczególne ikony, zobaczymy, że 35 obiektów znajduje się 
obecnie we Wrocławiu, 8 w Milejowicach, 1 w Brzegu i 1 w Warszawie, zaś 39 pozostaje 
w Żórawinie.

web journal on sciences and technologies affined to history of cartography and maps”, 5 (2010), 
No.  4, pp. 181-193, www.e-perimetron.org/Vol_5_4/Moscicka_Marzec.pdf [dostęp: 15  stycznia 
2013].
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Analizując przedstawiane informacje, dość szybko można się zorientować, że ilość 
dzieł sztuki wskazywana według miejsc przechowywania jest o 1 większa niż ilość za-
bytków powstałych jako wyposażenie kościoła. Mają na to wpływ losy ołtarza boczne-
go z kościoła Trójcy Świętej w Żórawinie5. Fragmenty tego ołtarza – jego rama, obraz 
z 1911 roku oraz figury dwóch aniołów – znajdują się obecnie w kościele filialnym Mat-
ki Bożej Królowej Polski w Milejowicach koło Żórawiny, przeniesione tu w latach 60. 
XX wieku. Wtedy też obraz z przedstawieniem Ostatniej Wieczerzy trafił do Muzeum 
Archidiecezjalnego we Wrocławiu. 

Aplikacja umożliwia także wyświetlanie na mapie informacji o pojedynczym zabytku. 
Wystarczy na liście zabytków wskazać interesujący nas obiekt (w omawianym przykła-
dzie jest to „ołtarz boczny”), a na mapie pojawią się wszystkie miejsca z nim związane 
[rys. 3]: miejsce powstania, miejsce przechowywania, lub – jeśli będą takie istniały – tak-
że miejsca związane z tematem zabytku. Co więcej, ikony identyfikujące poszczególne 
miejsca są aktywne. Po kliknięciu na nie pojawia się dodatkowe menu, umożliwiające 
odnalezienie:

• zabytków związanych z wybranym dziełem – w przypadku ołtarza bocznego są 
to: kościół Świętej Trójcy w Żórawinie i  kościół Matki Bożej Królowej Polski 
w Milejowicach,

• osób związanych z dziełem, czyli jego autorów lub fundatorów – Adama von Han-
niwaldt, Ferdinanda Augustina von Langenthala i Paula Schmidta, 

• miejsc związanych z działalnością autorów dzieła – są to Wrocław i Żórawina – 
łącznie z uzyskaniem informacji, która miejscowość z którym autorem jest związana.

Dzięki temu samemu menu aktywnej ikony można także „przejść” do innych za-
sobów dziedzictwa związanych z wybranym miejscem (czyli z Wrocławiem, Żórawiną 
lub Milejowicami – w zależności od tego, które miejsce związane z ołtarzem bocznym 
wskażemy) i wyświetlić dobra kultury, które powstały, są przechowywane lub związane 
z wybraną miejscowością.

Korzystanie z  mapy, oprócz możliwości przeprowadzania analiz zasobów w  opar-
ciu o dane geograficzne, ma na celu wyszukiwanie zabytków ruchomych interesujących 
odbiorcę i docieranie do ich obrazów i opisów. W prezentowanym wyżej menu ikony 
znajduje się także opcja „pokaż zabytek”, umożliwiająca wyświetlenie opisu i obrazu wy-
branego dzieła. Zgodnie z przyjętą na wstępie zasadą, iż bazę danych GIS zasilają opisy 
zabytków w międzynarodowych standardach, zakres opisów zabytków dostępnych dla 
użytkownika jest zgodny z zakresem opisu stanowiącego dane źródłowe [rys. 4].

5 P. Oszczanowski, Casus Żórawiny. Kościół Trójcy Św. w Żórawinie około 1600 roku, Wrocław 2007, 
str. 174-177.
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Stosując nowoczesne technologie przy prezentacji obrazów zabytków, można pokazać 
o wiele więcej, niż udaje się zobaczyć tylko przy wykorzystaniu ludzkiego oka i szkła po-
większającego. Wysokorozdzielcze skanowanie materiału, zmiana kontrastu czy jasności 
obrazu, powiększanie o kilkaset procent – to tylko niektóre z technicznych możliwości, 
które wykorzystane w odpowiedni sposób umożliwiają wydobycie z obrazu dzieła naj-
drobniejszych szczegółów, zbyt drobnych, by dostrzec je na oryginale, często zniekształ-
conym lub uszkodzonym.

Do prezentacji informacji o zabytkach zastosowano oprogramowanie Erez Imaging 
Server, umożliwiające publikację, przeglądanie i  analizę dokumentów w  Internecie6. 
Korzystanie z niego nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania na 
komputerze użytkownika. Erez Imaging Server wykorzystuje technologię i  unikalną 
funkcjonalność, niestosowaną dotychczas do publikacji w Internecie obrazów zabytków: 
dynamiczną prezentację obrazów bazującą na pojedynczym, źródłowym pliku graficznym 
wysokiej rozdzielczości, co umożliwia zarówno prezentowanie całego obrazu, jak i jego 
wybranych fragmentów w różnych skalach, formatach oraz różnych stopniach jakości. 

Istotnym elementem prezentacji obrazu jest pełnoekranowy tryb oglądania zabytku 
[rys. 5]. Funkcja ta powiększa okno, w którym oglądamy i powiększamy zdjęcia lub ska-
ny do maksymalnych rozmiarów, na jakie pozwala monitor użytkownika. Zwiększenie 
wielkości okna do rozmiarów monitora znacznie podnosi komfort pracy z archiwaliami 
czy dziełami sztuki. 

Podsumowanie

Umieszczenie cyfrowych reprodukcji zabytków w  Internecie w  istotny sposób po-
większyło grono osób mających dostęp do bezcennych zabytków kultury, umożliwiając 
ich obejrzenie każdemu – i profesjonaliście, i amatorowi. Zastosowanie nowoczesnych 
metod prezentacji dokumentów umożliwia ich publikowanie w sposób pozwalający na 
odczytanie w dokumencie lub dostrzeżenie w dziele sztuki nawet najdrobniejszych de-
tali. Stwarza to wrażenie bezpośredniego obcowania z dziełem, a co za tym idzie – bez-
pośredniego spotkania z dokumentem historycznym, unikalnym i dotychczas dla wielu 
nieosiągalnym. Taka forma prezentowania publiczności zabytku służy także ochronie 
zasobów dziedzictwa narodowego, ograniczając konieczność kontaktu z oryginałami do-
kumentów, co często negatywnie wpływa na ich stan zachowania.

GIS jest niewątpliwie narzędziem ułatwiającym dostęp do kolekcji szczególnie cen-
nych pod względem naukowym, kulturowym i historycznym. Zastosowanie systemów 

6 H. Wajs, M. Marzec, Dynastia w Internecie, „Biuletyn NASK”, 2 (2009), s. 27-31.
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informacji przestrzennej ułatwia percepcję informacji, co jest wyjątkowo użyteczne m.in. 
dla propagowania zasobów mało popularnych.

Obecnie nie musimy już wychodzić z domu, aby nie tylko podziwiać archiwalia czy 
dzieła sztuki, ale także zdobywać o nich informacje, których próżno szukać w najlepszych 
książkach. Cyfrowe kopie dzieł, udostępniane w Internecie, stają się łatwo dostępnym 
materiałem źródłowym dla miłośników i badaczy historii, a także nieosiągalną dotych-
czas pomocą edukacyjną.

2009
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Idea współuczestnictwa użytkowników Internetu 
w opisie zabytków dziedzictwa kulturowego 

Wstęp

Rozwój technologii i społeczeństwa informacyjnego spowodował wzrost zaintereso-
wania dostępem do zdigitalizowanych dzieł sztuki i kolekcji zabytków. Dobra kultury 
są dokumentowane (fotografowane, skanowane), a  ich przedstawienia umieszczane są 
w Internecie zarówno przez osoby prywatne1, jak i instytucje2. W ostatnim dziesięcioleciu 
instytucje kultury rozpoczęły zakrojone na szeroką skalę projekty digitalizacji posiada-
nych kolekcji. Ich celem jest wykonanie cyfrowych reprodukcji różnorodnych zbiorów, 
w tym m.in. dzieł malarstwa, fotografii czy archiwaliów.

Postęp w technologiach cyfrowych oraz wzrost liczby kolekcji obrazów cyfrowych nie 
idą jednak w parze z postępem w dziedzinie indeksowania i wyszukiwania informacji 
o obrazach oraz możliwości interakcji z użytkownikiem3. 

1 Portale społecznościowe, w których umieszczane są zdjęcia wykonane przez użytkowników, na 
przykład Obieżyświat, Flickr; fotoblogi, na przykład Photoblog; portale do udostępniania i zarzą-
dzania kolekcjami zdjęć, na przykład Picasa Web Albums.
2 Bazy ikonograficzne, repozytoria, na przykład Bildarchiv Foto Marburg; fotograficzne archi-
wa cyfrowe, banki zdjęć, na przykład Getty Images; kolekcje cyfrowe zbiorów zdigitalizowanych 
przez muzea, archiwa, biblioteki, na przykład w Polsce: Muzeum Powstania Warszawskiego, Na-
rodowe Archiwum Cyfrowe, Ośrodek KARTA, CBN Polona.
3 K. Matusiak, Towards user-centered indexing in digital image collections, „OCLC Systems and Ser-
vices”, 22 (2006), nr 4, s. 283. 
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Ważnym zadaniem stojącym przed instytucjami digitalizującymi swoje zasoby jest takie 
zaprezentowanie i opisanie kolekcji i obiektów, by były one łatwe do wyszukiwania dla użyt-
kowników o różnych kompetencjach informacyjnych. Szczególną rolę pełni opis rzeczowy, 
odnoszący się do treści obiektu, opis przedstawień, ikonografii. Odpowiednie może być sto-
sowanie zarówno narzędzi wykorzystujących słownictwo kontrolowane, jak i wprowadzanie 
terminów niekontrolowanych, tworzonych przez użytkowników. Terminy te częściej odpo-
wiadają potrzebom informacyjnym niż sformalizowany opis muzealny czy katalogowy. 

Digitalizacja i opis zasobów

Digitalizacja dokumentów ikonograficznych4 w bibliotekach, archiwach i muzeach po-
ciąga za sobą konieczność zintensyfikowania działań zmierzających do opracowania zbiorów. 
Metadane opisowe są tworzone przez profesjonalistów wykorzystujących standardy i narzę-
dzia słownictwa kontrolowanego. Osoby przygotowujące katalog opisują różnego rodzaju 
dokumenty, nadają im hasła przedmiotowe lub przyporządkowują deskryptory, formułując 
charakterystykę wyszukiwawczą, której zadaniem jest zapewnienie przedmiotowych punk-
tów dostępu (subject access points) niezbędnych w procesach wyszukiwawczych. Takie po-
dejście jest typowe dla tradycyjnego indeksowania, które jest zorientowane na dokument. 
Zasoby są opracowywane przez specjalistów, którzy nie zawsze uwzględniają potrzeby użyt-
kowników i możliwość współdziałania z nimi. Podobnie dokumentacja muzealna rzadko 
zaspokaja potrzeby szerokiego grona odbiorców, zarówno z powodu profesjonalnej termi-
nologii, jaką się w niej stosuje, jak i dlatego, że często nie uwzględnia aspektów ważnych lub 
interesujących dla użytkowników odwiedzających strony internetowe instytucji, w których 
umieszczono zdigitalizowane kolekcje. Opis utworzony przez specjalistę w muzeum może 
zatem nie być wystarczająco pomocny w znalezieniu dzieła poszukiwanego przez odbiorcę 
za pomocą narzędzi dostępnych w serwisie internetowym instytucji.

Opis dokumentów ikonograficznych jest szczególnie trudny i czasochłonny, niezależ-
nie od tego, czy znajdują się one w zbiorach biblioteki, muzeum lub innej instytucji i czy 

4 Jest to określenie pojawiające się najczęściej w kontekście zasobów bibliotecznych i takie będzie 
używane w  tym artykule. W  języku angielskim najczęściej używane są uogólniające określenia: 
obrazy (images) i zasoby wizualne (visual resources). 

Definicję dokumentu ikonograficznego, głównie pod kątem opracowania bibliograficznego, 
podaje polska norma PN-N01152-4:2009 Opis bibliograficzny, Część 4: Dokumenty ikonograficzne, 
Warszawa 2009, s. 7: „Dokument ikonograficzny to dwuwymiarowy, nieruchomy, nieprzeznaczo-
ny do projekcji obraz utrwalony jakąkolwiek techniką na przenośnym podłożu. D. i. może być 
rysunek, dzieło malarskie, grafika, matryca graficzna, fotografia, negatyw, reprodukcja”; zob. też: 
A. Pietrzak, Format MARC 21 rekordu bibliograficznego. Dokumenty ikonograficzne. Wersja 2008, 
Warszawa 2008, Wstęp, s. 1. 
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opis ten umieszczony zostanie w tradycyjnym katalogu czy w Internecie. Zarówno opis 
formalny – bibliograficzny, katalogowy lub inwentarzowy, jak i rzeczowy (treściowy) sta-
wiają przed opracowującym go bibliotekarzem duże wymagania5. Przy tworzeniu opisu 
bibliograficznego przetwarza się informacje wizualne wydobyte z dokumentu, zinterpre-
towane przez katalogującego, który często sam nadaje mu tytuł. W przypadku braku da-
nych bezpośrednich zbiory ikonograficzne opisywane są dzięki dodatkowym informacjom 
pochodzącym spoza obiektu6. Opisy sporządzone przez specjalistów nie zawsze jednak 
odpowiadają potrzebom informacyjnym użytkowników. Wykonując opis, na przykład 
odbitki fotograficznej, innym zasobem leksyki posłuży się bibliotekarz, innym historyk 
sztuki, a jeszcze innym nie będący profesjonalistą miłośnik fotografii. Każdy z nich będzie 
też poszukiwał innych informacji i inne elementy dzieła będą dla niego istotne.

Mimo niewątpliwych zalet narzędzi indeksowania, takich jak słowniki haseł przed-
miotowych, tezaurusy czy klasyfikacje, trudno jest w zadowalający sposób zaadaptować 
je do opisu artefaktów, a często są one zupełnie nieużyteczne. Jednocześnie, z uwagi na 
często bardzo rozbudowaną warstwę ikonograficzną przedstawień, nie można za pomocą 
tych narzędzi stworzyć pełnego, wyczerpującego opisu, który satysfakcjonowałby użyt-
kowników o różnym poziomie kompetencji.

Duże zainteresowanie opisem i wyszukiwaniem cyfrowych wizerunków dokumentów 
ikonograficznych sprawia, że istnieje potrzeba wyjścia naprzeciw oczekiwaniom różnych 
grup użytkowników korzystających z zasobów sieciowych7.

Web 2.0 – partycypacja, dzielenie się i współpraca 

Użytkownicy serwisów online oczekują obecnie możliwości interakcji z  nimi oraz 
ingerencji w treść i formę udostępnianych danych. Wszystko to zapewnia Web 2.0, zja-

5 M. Miller, M. Wornbard, Fotografie w zbiorach cyfrowych. Problemy z opracowaniem formalnym 
i rzeczowym na przykładzie Biblioteki Cyfrowej Politechniki Warszawskiej, „Przegląd Biblioteczny”, 
77 (2009), z. 2, s. 201-218.
6 „Podstawę sporządzenia opisu bibliograficznego stanowi przede wszystkim opisywany dokument 
ikonograficzny. Brakujące dane należy uzupełnić ze źródeł spoza dokumentu: dokumentów towa-
rzyszących, innych egzemplarzy dokumentu, bibliografii, katalogów wystaw, zbiorów oraz aukcyj-
nych, a także z innych dostępnych źródeł danych”, zob. A. Pietrzak, op. cit, Wstęp, s. 2.
7 Problem z perspektywy muzealnej opisują M. Romeyko-Hurko, P.P. Czyż, Muzeum 2.0 – ele-
menty nowoczesnego internetowego katalogu muzealnego, [w:] Informatyka w  historii sztuki. Stan 
i perspektywy rozwoju współczesnych metodologii, red. A. Seidel-Grzesińska, K. Stanicka-Brzezicka 
(Cyfrowe spotkania z zabytkami, 2), Wrocław 2009, s. 27-28.
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Idea współuczestnictwa użytkowników Internetu w opisie zabytków dziedzictwa kulturowego 

wisko związane ściśle z rozwojem technologii internetowych8. Wpłynęło ono na zmianę 
struktury portali i przejście od stron statycznych do dynamicznych. Użytkownik Inter-
netu, dotychczasowy konsument informacji, zmienia się w  twórcę treści, który kreuje 
własną przestrzeń w Sieci (blogi, serwisy społecznościowe), współtworzy treść, dzieli się 
wiedzą (serwisy typu wiki), wymienia się zasobami (multimedia sharing), w nowy sposób 
wykorzystuje istniejące zasoby (kanały RSS), komentuje, ocenia, opiniuje, kategoryzuje 
(folksonomia). Staje się pewnego rodzaju „prosumentem” informacji9. 

Technologia Web 2.0 i jej aplikacje dają zatem instytucjom kultury możliwość zapre-
zentowania zdigitalizowanych zbiorów w popularnych obszarach Internetu oraz dostar-
czają nowych, atrakcyjnych narzędzi10. 

Folksonomia11

Wikipedia definiuje folksonomię jako „system klasyfikacji pochodzący z  praktyki 
i metody wspólnego tworzenia i zarządzania tagami w celu adnotowania i kategoryzo-

8 Więcej o zjawisku i narzędziach Web 2.0: T. O’Reilly, What is Web 2.0: Design Patterns and Busi-
ness Models for the next generation of software, O’Reilly website, 30th September 2005. O’Reilly 
Media Inc. oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html [dostęp: 25 lutego 2013]; zob. też: 
P. Anderson, What is Web 2.0? Ideas, technologies and implications for education, JISC Technology 
and Standards Watch, Feb. 2007, www.jisc.ac.uk/media/documents/techwatch/tsw0701b.pdf 
[dostęp: 24 lutego 2013] – tu szczegółowa literatura przedmiotu.
9 B. Jaskowska. Użytkownik 2.0 czyli... prosument?, Blog: bjaskoblog, wpis: 16 lutego 2008, jaskow-
ska.blogspot.com/2008/02/uytkownik-20-czyli-prosument.html [dostęp: 7 stycznia 2010].
10 Zob. M. Romeyko-Hurko, P.P. Czyż, op. cit., s. 28-34.
11 Termin stworzony został przez Thomasa Vander Wal w  2004. Jest połączeniem słów „folk” 
i „taxonomy”. Por. T. Vander Wal, Flexibility in Folksonomies. Blog: vanderwal.net, wpis: November 
30, 2004, www.vanderwal.net/random/entrysel.php?blog=1593 [dostęp: 27 lutego 2013]; idem, 
Folksonomy Coinage and Definition, Blog: vanderwal.net, wpis: February 2, 2007, vanderwal.net/
folksonomy.html [dostęp: 27 lutego 2013].

Folksonomia jest określana także jako wspólne tagowanie, społeczna klasyfikacja, społeczne in-
deksowanie i społeczne tagowanie (collaborative tagging, social classification, social indexing, social tag-
ging). pl.wikipedia.org/wiki/Folksonomia [dostęp: 28 lutego 2013]; zob. też T. Hammond et al., So-
cial Bookmarking Tools: A General Review, „D-Lib Magazine”, 11 (2005), no. 4, dlib.org/dlib/april05/
hammond/04hammond.html [dostęp: 28 lutego 2013]; M. Guy, E. Tonkin, Folksonomies, Tidying 
up Tags?, „D-Lib Magazine”, 12 (2006), no. 1, www.dlib.org/dlib/january06/guy/01guy.html [dostęp: 
28 lutego 2013]; J. Trant, Social Classifications and Folksonomy in Art Museums: early data from the steve.
museum tagger prototype, ASIST_CR social classification Workshop 2006, www.archimuse.com/pa-
pers/asist-CR-steve-0611.pdf [dostęp: 27 lutego 2013]; D. Boyd i in., Position Paper, Tagging, Taxono-
my, Flickr, Article, ToRead, Collaborative Web Tagging Workshop, Edinburgh, Scotland, May 22 2008, 
www.semanticmetadata.net/hosted/taggingws-www2006-files/29.pdf [dostęp: 27 lutego 2013].



136

wania treści”12. W przeciwieństwie do tradycyjnego opisu, metadane opisowe są tworzone 
nie tylko przez ekspertów, ale także przez twórców i  konsumentów treści. Zazwyczaj 
używane są swobodnie wybrane słowa kluczowe zamiast słownictwa kontrolowanego.

Folksonomia, której popularność zwiększyła się w  ostatnich latach, pozwala użyt-
kownikom Internetu oznaczać (tagować, adnotować) określony zasób – taki jak strona 
internetowa, wpis na blogu lub obraz – za pomocą dowolnego zestawu słów kluczowych, 
z pominięciem sformalizowanego opisu. 

Pomysł nadawania przez użytkowników oznaczeń dotyczących zarówno zawartości 
całych stron internetowych, jak i pojedynczych obiektów informacyjnych13 został po raz 
pierwszy zrealizowany na stronach takich jak Delicious i Flickr14. Tagi tu umieszczane 
służą organizowaniu informacji w przestrzeni prywatnej, ale również temu, by możliwe 
było przeszukiwanie i wyszukiwanie tagów przydzielonych do zasobów informacji przez 
innych użytkowników.

Tagi w instytucjach kultury

Udostępnienie kolekcji obiektów cyfrowych online sprawiło, że coraz więcej instytucji 
kultury jest zainteresowanych udziałem użytkowników Internetu w opisie zabytków dzie-
dzictwa kulturowego. Społeczne tagowanie w instytucjach posiadających zdigitalizowane 
kolekcje pojawiło się w celu stworzenia nowych możliwości dzielenia się nimi i klasyfi-
kowania dokumentów i wizerunków cyfrowych za pomocą słów kluczowych zapropono-
wanych przez użytkowników, a w konsekwencji – w celu ułatwienia dostępu do zbiorów. 

Jakie jednak rzeczywiste korzyści dla użytkowników oraz dla instytucji prezentują-
cych kolekcje cyfrowe w Internecie mogą płynąć z zastosowania folksonomii? Jakie są 
zalety i wady niekontrolowanego opisu i  jego miejsce w zestawieniu z profesjonalnym 
opisem muzealnym, bibliotecznym lub archiwalnym? Na te pytania starano się odpo-
wiedzieć, przeprowadzając w muzeach badania funkcjonalności i wiarygodności tagów 
w opisie zabytków dziedzictwa kulturowego.

By zrozumieć, jaką rolę może odgrywać społeczne tagowanie w muzeum sztuki, Me-
tropolitan Museum of Art w Nowym Jorku (MMoA) przeprowadziło serie testów pod 
nazwą proof of concept. Starano się określić, czy niedoświadczeni „katalogerzy” mogliby 

12 en.wikipedia.org/wiki/Folksonomy [dostęp: 28 lutego 2013].
13 Na przykład zdjęcia – www.flickr.com [dostęp: 28 lutego 2013], filmy – www.youtube.com/ [dos-
tęp: 28 lutego 2013], pliki audio – www.last.fm [dostęp: 28 lutego 2013], prezentacje multimedialne 
– www.slideshare.net/ [dostęp: 28 lutego 2013].
14 del.icio.us [dostęp: 28 lutego 2013], www.flickr.com [dostęp: 28 lutego 2013].
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dostarczyć użytecznego opisu i punktów dostępu do obiektu poprzez działania podobne 
do tagowania. Celem eksperymentu było ustalenie, czy zebrane terminy wniosły coś no-
wego i pożytecznego do istniejącej dokumentacji.

Początkowe testy przeprowadzono w MMoA w końcu roku 2005 na małej grupie 
ochotników. Uczestników poproszono o dodanie słów kluczowych do 30 obrazów z ko-
lekcji muzeum. Terminy przez nich nadane zostały porównane z opisem pochodzącym 
z muzealnego systemu zarządzania, a unikalne terminy, tzn. nowe słowa kluczowe, nie-
dostępne wcześniej w  muzealnym zasobie, zostały zatwierdzone przez pracowników 
muzeum jako odpowiednie do opisu dzieła sztuki. Dla 30 testowanych obrazów około 
80% terminów dodanych przez społecznych „katalogerów” było unikalnych i dostarczyło 
nowych danych do dokumentacji muzealnej15.

Analiza późniejszych testów wykazała16, że eksperymenty MMoA wsparły trwający 
rozwój społecznego tagowania w muzeach sztuki. Zostało potwierdzone, że nieprofe-
sjonalni „katalogerzy” mogą dodać do opisu kolekcji użyteczną liczbę punktów dostępu.

Przykładem na to, że oczekiwania i potrzeby użytkowników różnią się od typowego, 
profesjonalnego opisu muzealnego, może być natomiast sytuacja opisana przez Susan 
Chun, konsultanta w MMoA, która otrzymała zapytanie dotyczące jednego z obrazów 
z kolekcji:

I have been looking on and off for years for this painting. The painting is of a very well-
dressed renaissance man standing in a room (a  library). In front of him on the table is 
a large hour glass. The painting has very rich colours. I have talked to a lot of people who 
have said that they have seen the painting but can’t remember its name or the name of the 
artist. Could you please use your resources to find this painting?17.

Wybrano obraz spełniający wymogi pytającego, ten sam obraz został opisany sło-
wami kluczowymi przez wolontariuszy. Następnie zestawiono te dane z  informacjami 

15 S. Chun i in., Steve.museum: An Ongoing Experiment in Social Tagging, Folksonomy, and Museums, 
[w:] Museums and the Web 2006: Proceedings, Toronto: Archives & Museum Informatics, red. J. Trant, 
D. Bearman, 2006, www.archimuse.com/mw2006/papers/wyman/wyman.html [dostęp: 27 lutego 
2013].
16 J. Trant with participants in the steve.museum project 2006, Exploring the potential for social 
tagging and folksonomy in art museums: Proof of concept, „Review Hypermedia and Multimedia”, 
12(2006), nr 1, s. 83-105. Dostępny też online: www.archimuse.com/papers/steve-nrhm-0605pre-
print.pdf [dostęp: 27 lutego 2013].
17 S. Chun, By the People: Social Tagging and the Museum Collection, Innovative Ideas Forum, Can-
berra, 19 April 2007, www.nla.gov.au/initiatives/meetings/innovative-ideas-forum/2007/iif07c-
hun_001.ppt#260,1 [dostęp: 27 lutego 2013].
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znajdującymi się w dokumentacji muzealnej [il. 1-2].Widoczne są różnice między sfor-
malizowanym, profesjonalnym opisem, zawierającym dane o twórcy, technice, materiale, 
proweniencji, datach powstania – informacje ważne dla historyków sztuki czy konser-
watorów, a słowami kluczowymi, nadanymi przez użytkowników, wyszczególniającymi 
kolory, ikonografię, styl, emocje, a więc cechy mogące być odbiciem potrzeb informa-
cyjnych, którym nie jest w stanie sprostać ani dokumentacja muzealna, ani słownictwo 
kontrolowane.

Warto również zwrócić uwagę na dwa projekty badawcze, których założeniem było 
sprawdzenie użyteczności tagów w  opisie kolekcji zbiorów ikonograficznych. Jednym 
z  nich jest Steve: The Art Museum Social Tagging Project, uważany za pierwszy ekspe-
ryment w zakresie społecznego tagowania kolekcji muzealnych. Stworzone na potrze-
by projektu steve.museum18 jest platformą współpracy amerykańskich muzeów sztuki 
i  innych instytucji, utworzoną w roku 2005 w celu zbadania roli, jaką może odgrywać 
opis opracowany przez użytkownika w poprawie dostępu do informacji o dziele sztuki 
online. Instytucje udostępniły część swoich zbiorów do badania przeprowadzonego w la-
tach 2006-2008 oraz zapewniły odpowiednie zaplecze techniczne19. Badano motywację 
użytkowników oraz wpływ interfejsu i doboru materiału na ich zachowania, przeanali-
zowano zgromadzone tagi i zestawiono je ze słownictwem kontrolowanym stosowanym 
w muzealnictwie (w tym przypadku AAT20 i ULAN21) oraz z opisami pochodzącymi 
z dokumentacji muzealnej [il. 3-6].

Opublikowane wyniki wykazały, że wkład użytkowników w tworzenie nowych punk-
tów dostępu jest znaczący22 – niemal 90% tagów różniło się od słownictwa kontrolowa-
nego. Stwierdzono odmienność postrzegania obiektu związaną z  różnicami w potrze-
bach i kompetencjach informacyjnych. Podkreślono też konieczność badania zachowań 

18 steve.museum/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 [dostęp: 28 lutego 2013].
19 Były to: Denver Art Museum, Guggenheim Museum, The Cleveland Museum of Art, India-
napolis Museum of Art, Los Angeles County Museum of Art, The Metropolitan Museum of Art, 
Minneapolis Institute of Arts, The Rubin Museum of Art, San Francisco Museum of Modern 
Art, Archives & Museum Informatics oraz Think Design, zob. J. Trant, Tagging, Folksonomy and 
Art Museums: Results of steve.museum’s research, 2008, conference.archimuse.com/files/trantSte-
veResearchReport2008.pdf [dostęp: 28 lutego 2013].
20 Art and Architecture Thesaurus (AAT), www.getty.edu/research/conducting_research/vocabu-
laries/aat/ [dostęp: 28 lutego 2013].
21 Union List of Artists Names (ULAN), www.getty.edu/research/conducting_research/vocabula-
ries/ulan/ [dostęp: 28 lutego 2013].
22 J. Trant, op. cit. [dostęp: 28 lutego 2013].
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informacyjnych użytkowników; uznano także, że tagi są szczególnie pomocne w znajdo-
waniu obiektów, które trudno opisać za pomocą tradycyjnych narzędzi23. Ponadto dzięki 
tagowaniu można uzyskać informację zwrotną od zwiedzających gości, dowiedzieć się, 
jakie są ich zainteresowania, preferencje, strategie wyszukiwawcze. 

Nieco inne zadanie miał projekt Flickr The Commons24. Jego celem było zwiększe-
nie dostępu do publicznych kolekcji fotografii i  zapewnienie szerokim kręgom społe-
czeństwa współudziału w  tworzeniu informacji i  wzbogacaniu wiedzy poprzez doda-
wanie tagów i komentarzy do obiektów. Etap pilotażowy rozpoczęto w styczniu 2008 
wspólnie z Biblioteką Kongresu25. Projekt ten jest przykładem wykorzystania zjawiska 
„crowdsourcingu”26 przez instytucje kultury, posiadające w  swoich zbiorach obiekty 
(w tym przypadku fotografie) niezidentyfikowane lub opisane w sposób niewystarczający 
albo błędny. Za pośrednictwem portalu Flickr różne instytucje (muzea, galerie, archiwa, 
biblioteki), które miały problem z takimi obiektami, zwróciły się do internautów z prośbą 
o  pomoc w  identyfikacji przedstawień znajdujących się na fotografiach lub weryfika-
cji dotyczących ich danych. Wyniki eksperymentu przerosły najśmielsze oczekiwania. 
Dzięki komentarzom i nadanym przez użytkowników tagom udało się zidentyfikować 
wiele dotąd nierozpoznanych osób, wydarzeń, miejsc. Jest to zatem świetny przykład na 
to, że instytucje mogą dużo zyskać na udostępnianiu społecznościom internetowym swo-
ich zbiorów i włączeniu ich w proces opracowania kolekcji poprzez otwarcie możliwość 
dzielenia się wiedzą [il. 7-8].

23 W połowie roku 2006 Powerhouse Museum z Sydney umieściło niemal całą swoją kolekcję 
online. Umożliwiono użytkownikom umieszczanie w opisie obiektów własnych oznaczeń (tagów), 
www.powerhousemuseum.com/collection/database [dostęp: 28 lutego 2013]; zob. S. Chan, Tag-
ging and Searching – Serendipity and museum collection databases, [w:] Museums and the Web 2007: 
Proceedings, Toronto: Archives & Museum Informatics, red. J. Trant, D. Bearman, 2007, www.ar-
chimuse.com/mw2007/papers/chan/chan.html [dostęp: 28 lutego 2013]. W 2008 roku muzeum 
umieściło część swojej kolekcji fotografii we Flickr The Commons.
24 www.flickr.com/commons [dostęp: 28 lutego 2013].
25 M. Springer i in., For the Common Good: The Library of Congress Flickr Pilot Project, October 30, 
2008, www.loc.gov/rr/print/flickr_report_final.pdf [dostęp: 28 lutego 2013].
26 M. Wilkowski, Crowdsourcing w praktyce – The Commons – nowy projekt Flickra, Blog: Historia 
i Media, wpis 13 kwietnia 2008, historiaimedia.org/2008/04/13/crowdsourcing-w-praktyce-the-
commons-nowy-projekt-flickra/ [dostęp: 28 lutego 2013]; zob. też: A. Koszowska, The Commons 
– o opracowaniu fotografii z udziałem wirtualnej społeczności. Cz. 1, Blog: Biblioteka 2.0: blog spo-
łeczności czytelników i bibliotekarzy, wpis 15 grudnia 2009, blog.biblioteka20.pl/?p=175 [dostęp: 
28 lutego 2013]. Zob też. A. Tarkowski, Biblioteka Kongresu: upublicznienie zdjęć na Flickr było 
dobrym pomysłem, Blog: Kultura 2.0: cyfrowy wymiar przyszłości, wpis 20 grudnia 2008, kultura20.
blog.polityka.pl/?p=696 [dostęp: 28 lutego 2013].
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Obecnie (stan na 23 czerwca 2014) we Flickr The Commons uczestniczy 88 różnych 
instytucji z całego świata27.

Zalety i wady folksonomii

Systemy społecznego tagowania mają swoje wady i zalety. Największym ich plusem 
jest wyraźny związek terminów z potrzebami informacyjnymi użytkowników, stosowa-
nie słownictwa naturalnego oraz brak ograniczeń w szczegółowości opisu. Ważny jest 
również zakres indeksowania – treść dokumentu ikonograficznego jest opisana w sposób 
bardziej wyczerpujący w procesie katalogowania społecznego niż w przypadku katalogo-
wania profesjonalnego, ograniczonego tradycyjnymi narzędziami indeksowania. Opisy-
wanie zbiorów przez użytkownika to potencjalna wartość dodana dla muzeów, bibliotek 
i innych instytucji oraz ich cyfrowych kolekcji zbiorów. 

Wśród korzyści dla instytucji wskazać można28:
• zwiększenie zainteresowania kolekcją, promocja i popularyzacja zbiorów, 
• szerszy dostęp do kolekcji,
• zwiększenie liczby punktów dostępu do obiektów,
• poszerzenie pola semantycznego opisu obiektu muzealnego,
• dostarczenie informacji służącej przyszłemu rozwojowi kolekcji cyfrowych,
• umożliwienie weryfikacji opisu nieznanych obiektów, uzupełnienie danych,
• możliwość wykrycia błędów w bieżących systemach wyszukiwawczych,
• pozyskanie wiedzy o tym, w jaki sposób użytkownicy chcieliby opisywać obiekty,
• budowa poczucia wspólnoty oraz silniejszych relacji między użytkownikami a in-

stytucjami kultury.
Należy też pamiętać, że korzyści są również udziałem użytkowników. Są to:
• dostęp do wcześniej niepublikowanych, a zatem niedostępnych zbiorów, 
• osobisty kontakt z obiektem lub dziełem,
• wzbogacenie wiedzy o kolekcji, zbiorach,
• poprawienie „wyszukiwalności” obiektu przez użycie terminów kolokwialnych 

i języka naturalnego,

27Liczba ta ciągle wzrasta. Pod koniec marca 2011 roku było to 46 instytucji, zob. P. Rygiel, Opis 
rzeczowy dokumentów ikonograficznych. Narzędzia indeksowania i ich zastosowanie w katalogach bi-
bliotecznych i bibliotekach cyfrowych, [w:] Dobra kultury w Sieci, red. E. Herden, A. Seidel-Grzesiń-
ska, K. Stanicka-Brzezicka, (Cyfrowe spotkania z zabytkami, 3), Wrocław 2012, s. 109.
28 Zob.: User Tagging of Online Cultural Heritage Items, A project report for the 2008 Cultural Manage-
ment Development Program, przyg. przez S. Clayton, S. Morris, A. Venkatesha, H. Whitton, 2008, 
www.nla.gov.au/openpublish/index.php/nlasp/article/view/930/1205 [dostęp: 28 lutego 2013].
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• „sieciowy” sposób przeszukiwania kolekcji.
Obok plusów pojawiają się jednak niewątpliwe minusy:

• brak rozróżnienia terminów wieloznacznych i homonimów,
• występowanie synonimów,
• błędy ortograficzne i niekonsekwencje w zapisie wyrażeń złożonych,
• nieujednolicone formy gramatyczne (liczba pojedyncza i mnoga),
• tagi emocjonalne, osobiste, symboliczne, nieetyczne, niecenzuralne.

Ponadto wraz z wprowadzeniem możliwości stosowania systemów tagowania zbio-
rów ujawniają się też problemy. Dla instytucji najbardziej istotnymi mogą być:

• wybór odpowiednich narzędzi informatycznych,
• stworzenie właściwej polityki i procedur,
• dobór zasobów przeznaczonych do udostępniania w środowisku sieciowym,
• brak akceptacji i  zrozumienia pożytków z  Web 2.0 w  środowisku muzealnym, 

bibliotekarskim i archiwistów,
• utrzymanie integralności, spójności i rzetelności opisu obiektu,
• moderacja niewłaściwych terminów, nieistotnych komentarzy oraz błędów pisowni,
• obawa przed tym, że użytkownicy mogliby stwierdzić, że błędne tagi pochodzą 

od instytucji.

Podsumowanie

Tagowanie zasobów w instytucjach kultury zapoczątkowane w amerykańskich mu-
zeach w 2006 roku projektem „steve.museum” stawia dopiero pierwsze kroki. Wyraźnie 
jednak widać zwiększenie zainteresowanie tego typu wzbogacaniem opisów w kolekcjach 
prezentowanych online. Instytucje nie powinny jednak lekceważyć korzyści z  tagowa-
nia i zaangażowania społeczności internetowej w proces dokumentacji zbiorów. Nie do-
puszczając możliwości tagowania przez użytkownika, instytucje kultury mogą przeoczyć 
okazję kontaktu ze społecznością online i uczynienia swych kolekcji bardziej dostępnymi 
dzięki technologii Web 2.0, która staje się powszechna w środowisku sieciowym. Należy 
w tym miejscu podkreślić, że folksonomia nie jest bezwzględną konkurencją dla trady-
cyjnych metod opisu i  indeksowania. Na pewno nie zastąpi powszechnie stosowanych 
języków informacyjno-wyszukiwawczych, może być jednak ich ważnym uzupełnieniem.

2009, aktualizacja 2014
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Dokumenty ikonograficzne w bazach danych 
– problemy merytoryczne, techniczne i prawne 

na przykładzie bazy danych Instytutu Herdera w Marburgu

Digitalizacja historycznej fotografii dokumentalnej ukazującej dzieła sztuki ma swoją 
specyfikę i wiąże się z koniecznością uwzględnienia różnych kwestii oraz punktów widze-
nia1. Liczne przykłady pojawiających się w tym kontekście problemów dostarcza cyfryza-

1 Problematyka związana z cyfrowym odwzorowaniem obiektu i jego prezentacją w bazie danych 
była podejmowana w  ostatnich latach przez środowiska związane z  digitalizacją zasobów kul-
turowych, także na forum wrocławskich konferencji „Cyfrowe spotkania z zabytkami”. W roku 
2007 Anna Kuśmidrowicz-Król zaprezentowała przegląd projektów w zakresie rozwijania technik 
skanowania i zapisu obrazów, przechowywania i przetwarzania danych zebranych w wyniku di-
gitalizacji oraz możliwości wykorzystywania danych (zob. A. Kuśmidrowicz-Król, Odwzorowanie 
cyfrowe dzieła sztuki i techniki multimedialne – perspektywa rozwojowa czy konkurencja dla współcze-
snego muzealnictwa?, [w:] Nowoczesne metody gromadzenia i udostępniania wiedzy o zabytkach, red. 
A. Seidel-Grzesińska, K. Stanicka-Brzezicka, Wrocław 2008 (Cyfrowe spotkania z zabytkami, 1), 
s. 121-130). Równocześnie zagadnienia związane z tworzeniem cyfrowych kolekcji zaprezentował 
Maciej Pawlikowski, omawiając projekt Parker on the Web, mający na celu stworzenie kopii cyfro-
wych średniowiecznych manuskryptów z kolekcji Biblioteki Parkera w Corpus Christi College 
(zob. tamże: M. Pawlikowski, Dialog między techniką i sztuką – znaczenie zagadnień technicznych 
związanych z  tworzeniem cyfrowych kolekcji on-line, s. 140-146). W roku 2008 wątek dotyczący 
digitalizacji i publikacji obrazu cyfrowego w Sieci został podjęty przez Marcina Romeyko-Hurko 
i Piotra P. Czyża, którzy podkreślili, że charakter zbiorów muzealnych wymaga priorytetowego 



143

cja zbiorów ikonograficznych Instytutu Herdera w Marburgu. Ich zrąb stanowią obiekty 
o charakterze dokumentacyjnym, w tym przede wszystkim fototeka, w której skład wcho-
dzą zarówno dawne archiwa instytucjonalne, jak również prywatne, gromadzone nierzad-
ko przez przedstawicieli środowiska naukowego czy kolekcjonerów. Do tego dochodzą 
zbiory nieco bardziej heterogeniczne w tematyce, często powstałe w celach komercyjnych, 
jak oevre poszczególnych fotografów czy fototeki wydawnictw książkowych i prasowych. 
W przypadku dwóch ostatnich gromadzone są nie tylko negatywy i odbitki o charakterze 
vintage, ale także powstałe na ich podstawie wybrane produkty, w pierwszej kolejności 
pocztówki. Nie można również nie wspomnieć o przekazywanych instytutowi albumach 
fotografii rodzinnej. Dalsze zbiory ikonograficzne tworzą obiekty o cechach dzieła sztuki 
– szkice, akwarele i grafiki – oraz rysunki pomiarowe budowli zabytkowych.

Od 10 lat zasoby Instytutu, w tym ikonograficzne, podlegają digitalizacji. Problemy 
z nią związane dobrze ilustruje projekt cyfryzacji jednej z najważniejszych i najobszer-
niejszych kolekcji fototeki, jaką jest archiwum fotograficzne dawnego urzędu Prowin-
cjonalnego Konserwatora Zabytków Dolnego Śląska, tzw. Niederschlesisches Bildarchiv 
(NBA). Projekt ten realizowany jest wspólnie z  Instytutem Sztuki Polskiej Akademii 
Nauk w  Warszawie ze środków finansowych Towarzystwa im. Gottfrieda Wilhelma 
Leibnitza (Gottfried-Wilhelm-Leibnitz-Gemeinschaft), do którego należy marburski in-
stytut. Projekt wykazuje wiele podobieństw do wcześniejszego, zakończonego w  roku 
2006, projektu digitalizacji archiwum fotograficznego dawnego Prowincjonalnego Kon-
serwatora Zabytków Prus Wschodnich, przechowywanego w  Fototece ISPAN oraz 
w Archiwum Państwowym w Olsztynie2. 

W pierwszej kolejności należy wskazać podobieństwo pomiędzy sposobem opraco-
wywania zbiorów sztuki w muzeach a fototeką Instytutu Herdera, będącą przykładem 
ikonograficznych zbiorów archiwalnych. Podobieństwo to wyznacza zbliżony zakres 
obowiązków, czyli zabezpieczanie i katalogowanie oraz opracowanie naukowe i udostęp-
nienie przechowywanych zbiorów możliwie najszerszej rzeszy odbiorców. 

Podobny jest zakres ewidencjonowanych informacji podstawowych, do których nale-

traktowania kwestii związanych z jakością udostępnianych fotografii i możliwości ich analizy (zob. 
M. Romeyko-Hurko, P.P. Czyż, Muzeum 2.0 – elementy nowoczesnego internetowego katalogu mu-
zealnego, [w:] Informatyka w historii sztuki. Stan i perspektywy rozwoju współczesnych metodologii, 
red. A. Seidel-Grzesińska, K. Stanicka-Brzezicka (Cyfrowe spotkania z zabytkami, 2), Wrocław 
2009, s. 24-35.
2 Por. J. Przypkowski, Wykorzystanie bazy danych SEZAM przy opracowywaniu archiwalnych zespo-
łów fotografii. Na podstawie doświadczeń przy projekcie digitalizacji zbiorów dawnego Urzędu Konser-
watorskiego Prus Wschodnich, [w:] Nowoczesne metody gromadzenia..., s. 102-111.



144

żą: sygnatury, dane dotyczące okoliczności powstania – czas i atrybucja oraz zleceniodaw-
ca, materiał i technika, stan zachowania i ewentualne wytyczne konserwatorskie. W dal-
szej kolejności dokumentowana jest przynależność do historycznych kolekcji i  opis, 
m.in. związanych z tym oznaczeń, a także – miejsca przechowywania. Dzięki projektom 
w szerszym stopniu rekonstruowany jest kontekst historyczny danego zbioru, szczególnie 
ważny w przypadku zbiorów rozproszonych, do których należy NBA – przechowywany 
obecnie w Instytucie Herdera, Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk oraz w niewiel-
kiej części w Archiwach Państwowych we Wrocławiu i innych miastach. Inwentaryzo-
wane są marginalne i nierzadko fragmentarycznie tylko zachowane informacje, które do-
piero po zestawieniu ze sobą nabierają zrozumiałych znaczeń i stają się źródłem wiedzy. 
W przypadku archiwum dolnośląskiego konserwatora zabytków pomocne są zarówno 
dawne sygnatury, stemple urzędowe i komentarze kolejnych archiwistów umieszczone na 
tekturach, na których naklejone zostały zdjęcia, jak i publikowane przez urząd sprawoz-
dania z działalności konserwatorskiej, dające możliwość ustalenia kontekstu powstania 
niektórych zdjęć, wykonanych w trakcie lub krótko po zabiegach konserwatorskich. 

Kolejne podobieństwo wynika z wiodącej tematyki zbiorów ikonograficznych gro-
madzonych kolekcji, obejmujących w dużej części dzieła sztuki i architektury. W przy-
gotowywanej bazie są one traktowane nie jako ikonograficzny motyw, ale także jako od-
rębne artefakty, jako „dzieło w dziele”. Sytuacja taka wymusza – na poziomie nazwy czy 
też tytułu inwentaryzowanej jednostki – istotną różnicę pomiędzy dokumentowaniem 
obiektów muzealnych, zwłaszcza zaś dzieł sztuki, a historycznych źródeł ikonograficz-
nych. Te pierwsze są bezsprzecznie samodzielnymi artefaktami kultury artystycznej, kon-
centrującymi bezpośrednio na sobie uwagę większości zainteresowanych. Inaczej rzecz 
się ma z drugą grupą – źródłami ikonograficznymi. Przedmiotem zainteresowania może 
zatem być zarówno fotografia jako obiekt artystyczny, jak i dzieło lub wydarzenie, które 
przedstawia. Wprawdzie obecnie obserwuje się silny wzrost zainteresowania wydawany-
mi od XIX wieku materiałami powielanymi (w tym m.in. fotografią i pocztówkami), któ-
re dostępują w ten sposób swego rodzaju awansu w zbiorach różnych instytucji3, a proces 
ten prowadzi nieraz nawet do zmiany klasyfikacji – ze zbiorów ikonograficznych czy 
naukowych na artystyczne4, jednak dla większości odbiorców liczy się ich wartość jako 
źródła informacji, jako historycznego źródła ikonograficznego. Stąd w nazwie inwen-

3 Zob. M. Komza, Zbiory graficzne we współczesnej cywilizacji obrazu, [w:] Świat w obrazach. Zbiory 
graficzne w instytucjach kultury – ich typologia, organizacja i funkcje, red. M. Komza, Wrocław 2009 
(Acta Universitas Wratislaviensis, 3167), s. 11.
4 J. Talbierska, Zbiory artystyczne, zbiory specjalne czy zbiory ikonograficzne? Typologia i funkcje, [w:] 
Świat w obrazach..., s. 30.
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taryzowanego źródła dokładna informacja na jego temat będzie co najwyżej tak samo 
interesująca, jak informacja na temat przedstawionego motywu, na przykład dzieła sztuki 
czy architektury, zjawiska lub wydarzenia.

Podobnie jak w wielu innych instytucjach, także w archiwum ikonograficznym In-
stytutu Herdera prowadzono katalogi kartkowe (w tym topograficzny i rzeczowy), a od 
początku lat 90. ubiegłego wieku podejmowano próby katalogowania za pomocą narzę-
dzi informatycznych, począwszy od podstawowych programów biurowych – edytorów 
tekstów, arkuszy kalkulacyjnych czy prostych baz danych – po rozwiązania systemowe. 
Początkowo posługiwano się programem do katalogowania zdjęć obiektów o charakte-
rze artystycznym HIDA MIDAS, rozpowszechnionym w archiwach ikonograficznych 
i  muzeach niemieckich przez inną marburską instytucję – Bildarchiv Foto Marburg5. 
Od sześciu lat we współpracy z firmą informatyczną DataQuest tworzony jest własny 
system digitalizacji i udostępniania online zbiorów ikonograficznych pod nazwą Bild-
katalog, będący typem relacyjnej bazy danych MySQL, pracującym w systemie klient-
serwer, o architekturze trójwarstwowej. Decyzję o stworzeniu własnego systemu podjęto 
z kilku powodów. Pierwszym z nich jest wspomniana wcześniej różnorodność motywów 
ikonograficznych, nie ograniczających się wyłącznie do dziedziny sztuk plastycznych, 
a obejmująca całą paletę zagadnień, którą w ostatnich latach przyjęło się określać mia-
nem dziedzictwa kulturowego, jak i dużą grupę motywów wykraczających także poza i tę 
definicję. Drugim, nie mniej ważnym, był wymóg kompatybilności z innymi kataloga-
mi instytutu (zasobów bibliotecznych, zbiorów kartograficznych, archiwum prasowego 
i klasycznego archiwum dokumentów oraz bibliografii z zakresu historii Europy Środ-
kowej), udostępnianymi online w ramach wspólnego systemu zarządzania treścią (ang. 
Content Management System, CMS). Tutaj ważne były nie tylko aspekty stricte techniczne, 
w tym możliwość przeszukiwania wszystkich zbiorów jednym zapytaniem i  tworzenia 
przez użytkowników własnych „kolekcji”, na przykład na potrzeby e-learningu, ale tak-
że perspektywa tworzenia wspólnych dla wszystkich tych katalogów narzędzi i zasobów 
informacji, takich jak indeks osobowy i topograficzny, z których mógłby korzystać nie 
tylko użytkownik, ale także pracownicy instytutu w trakcie opracowywania różnych za-
sobów. Do wdrażanego od czterech lat systemu Bildkatalog zostały zaimportowane dane 
z  tworzonych wcześniej za pomocą innych programów inwentarzy, które następnie są 
sukcesywnie sprawdzane i uzupełniane. W pierwszej kolejności podjęto się opracowa-
nia interfejsu administracyjnego (ang. backend) – zestawu formularzy umożliwiającego 

5 Ten sam program wdrożono w ramach wspólnego projektu w Instytucie Historii Sztuki Uniwer-
sytetu Wrocławskiego, gdzie następnie we współpracy z firmami informatycznymi rozwijano jego 
polską wersję – SEZAM (obecnie Midas Browser).
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opracowywanie zbiorów, który jest stale optymalizowany. Po częściowym wdrożeniu 
systemu zarządzania treścią na poziomie instytutu w roku 2008 rozpoczęto prace nad 
stworzeniem właściwego interfejsu użytkownika zewnętrznego (ang. frontend). Obecnie 
możliwe jest przeglądanie wszystkich zasobów digitalizowanych przy pomocy Bildkata-
logu6 (wersja online jest aktualizowana cotygodniowo), ale proces optymalizacji metod 
przeszukiwania zbiorów jeszcze się nie zakończył. Wszystkie dane są archiwizowane za-
równo na serwerach instytutu, jak i w trybie codziennego przesyłania kopii zapasowej do 
zewnętrznego archiwum (Centrum Informatycznego uniwersytetu w Marburgu). 

Opisane wcześniej cechy zbioru wymuszają specyficzne rozwiązania architektury 
bazy danych. Istotny jest tu przede wszystkim dualizm pomiędzy „obiektem-archiwa-
lium” (niem. Vorlage) a obiektem przedstawionym, czyli motywem (niem. Objekt). 

Praktyka wykazała, że z  konieczności skrócona informacja na temat motywu, jaką 
można zawrzeć w tytule inwentaryzowanego źródła, bardzo ogranicza możliwości opisa-
nia, a zwłaszcza późniejszego wyszukiwania. Trudności te potęgują się, gdy na fotografii 
ukazana jest cała grupa obiektów, na przykład kilka dzieł sztuki we wspólnym wnętrzu. 
Dlatego też istnieje potrzeba wprowadzenia do struktury digitalnego zapisu źródła iko-
nograficznego nowego typu dokumentu zawierającego opis motywu. Nie jest on jednak 
traktowany wyłącznie w kategoriach tematu ikonograficznego, ale zawiera wszystkie in-
formacje umożliwiające systematyczne wyszukiwanie dzieł spełniających te same kryte-
ria. 

Dokumenty te są tworzone z wykorzystaniem dodatkowych narzędzi, zgodnych ze 
światowymi standardami. Są to:

• katalog topograficzny, który uwzględnia nazwy historyczne, aktualną i historycz-
ną przynależność administracyjną oraz przyporządkowanie nazw geograficznych 
do zdefiniowanych umownie krajobrazów kulturowych; obecnie zbierane są dane 
georeferencyjne, które w przyszłości otworzą możliwość bezpośredniego połącze-
nia z innymi źródłami informacji historycznej, jak na przykład historyczne ma-
teriały kartograficzne, oraz pozycjonowania w  ramach systemu informacji geo-
graficznej (GIS) na popularnych platformach (na przykład GoogleMaps); należy 
szczególnie podkreślić znaczenie tego katalogu, bo archiwalia takie jak fotografie, 
ale także pocztówki, często wykorzystywane są do badań topograficznych – istot-
na jest więc możliwość precyzyjnego wyszukiwania według nazw geograficznych 
ze wszystkimi ich historycznymi wersjami i obocznościami, 

• indeks osobowy uwzględniający oprócz różnych form nazwisk i  imion również 
podstawowe dane z  życiorysu i  relację pomiędzy osobą a  obiektem; ujmuje on 

6 www.herder-institut.de/bildkatalog/bildkatalog.php [dostęp: 12 stycznia 2011].
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nie tylko twórców, ale także inne postacie pozostające w związku z dziełami lub 
obiektami archiwalnymi (fundatorzy, osoby przedstawione itp.),

• tezaurus pojęć z zakresu dziedzictwa kulturowego (o czterostopniowej strukturze 
monohierarchicznej7); obejmuje on nie tylko kategorie sztuk plastycznych i  ar-
chitektury (klasyfikacja rzeczowa, formalna, materiał, technika), ale ze względu 
na szerokie spektrum motywów jest próbą systematycznego ujęcia także takich 
elementów, jak zdarzenia, czynności lub pojęcia abstrakcyjne,

• ustandaryzowany system zapisu datowań (w opracowaniu), pozwalający na for-
mułowanie zapytań o dowolne przedziały czasowe,

• tezaurus motywów ikonograficznych (rozważane jest wykorzystanie holender-
skiego systemu klasyfikacyjnego Iconclass, stosowanego z powodzeniem na przy-
kład przez Bildindex).

Dzięki wymienionym narzędziom obok nieprecyzyjnego wyszukiwania wolnotek-
stowego możliwym będzie formułowanie złożonych zapytań bazodanowych. Pomagać 
ma w tym projektowany interfejs użytkownika, umożliwiający intuicyjne nawigowanie 
wśród stosowanych w bazie kryteriów, m.in. dzięki graficznemu przedstawieniu hierar-
chii tezaurusów oraz tzw. chmurom znaczników (tag clouds). Etapem tej rozbudowy jest 
wprowadzenie opcji wyszukiwania w oparciu o pola topograficzne, hasła rzeczowe oraz 
tytuły obiektów.

Naszkicowany powyżej system pogłębionej dokumentacji byłby trudny do zreali-
zowania bez wielu dodatkowych informacji, wymagających nierzadko czasochłonnych 
kwerend, a w niektórych przypadkach szerszych badań. By je ograniczyć do minimum, 
wykorzystywane są zespoły informacji dostępne w  instytucie, jak noty katalogowe dla 
zabytków architektury i sztuki powstające w ramach wieloletniego polsko-niemieckiego 
projektu Zabytki Sztuki w Polsce. Dehio. Handbuch der Kunstdenkmäler in Polen, w ramach 
którego przygotowywane są tomy poświęcone poszczególnym regionom8. Planowane 
jest stworzenie odnośników w dokumentach bazodanowych do tekstów not katalogo-
wych dotyczących poszczególnych zabytków lub ich zespołów. W dalszej perspektywie 
zebrane informacje mają stanowić zrąb portalu tematycznego poświęconego zabytkom 
sztuki i architektury w Polsce, w ramach którego mogłoby nastąpić skojarzenie z innymi 

7 Budowa tezaurusa jest wynikiem przejęcia rozwiązań systemowych opracowanych na początku 
lat 90. XX wieku przez Bildarchiv Foto Marburg dla sytemu MIDAS. Wprowadzenie nowe-
go narzędzia, opartego na dominujących obecnie w świecie polihierarchicznych i odchodzących 
od XVIII-wiecznej klasyfikacji sztuk pięknych tezaurusach, będzie zapewne brane pod uwagę 
w przyszłości.
8 Do tej pory drukiem ukazał się tom Śląsk, red. S. Brzezicki, Ch. Nielsen, Warszawa 2006.
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zasobami, zarówno źródłami ikonograficznymi (tu możliwe byłoby wirtualne scalenie 
rozproszonych zbiorów – jak to będzie miało miejsce w przypadku NBA), tekstowymi 
czy, w dalszej kolejności, kartograficznymi.

Osobno przebiega proces wykonywania zdjęć cyfrowych. Używany zespół reprogra-
ficzny (Master-Digi firmy Linhof-Anagramm) wraz z dedykowanym mu oprogramowa-
niem pozwala na uzyskanie dwuwymiarowych zdjęć cyfrowych wysokiej jakości. Różno-
rodność typów źródeł (grafika, rysunek, negatyw, odbitka) wymusza wielość standardów 
cyfrowej fotografii, podporządkowanych zasadniczemu celowi, jakim jest odwzorowanie 
całej warstwy informacyjnej. W odniesieniu do źródeł rysunkowych i graficznych uzna-
no za konieczne odwzorowanie każdej kreski i  plamy barwnej, bez wiernego oddania 
cech struktury podłoża. Stąd w przypadku rysunków technicznych przyjęto, podobnie 
jak w  berlińskim Muzeum Architektury, skanowanie z  rozdzielczością 300 DPI przy 
zachowaniu proporcji oryginału. Z kolei fotografie archiwalne należą do grupy obiektów 
wymagających odwzorowania cyfrowego pełnego spektrum ich właściwości fizycznych 
jako potencjalnego nośnika informacji ikonograficznej. Rozdzielczość w przypadku do-
kumentacji fotograficznej jest uzależniona od jakości archiwalium (na przykład wielkość 
ziarna na negatywie), stąd nie istnieje jednolity standard na przykład rozdzielczości ska-
nu dla różnorodnych nośników fotograficznych. Otrzymane zdjęcia cyfrowe są archi-
wizowane w formie niezmienionej (jako pliki typu TIFF), a kolejne ich wersje o coraz 
mniejszej rozdzielczości (pliki typu JPG) służą do opracowania zbioru oraz są udostęp-
niane online. Obecnie na potrzeby interfejsu użytkownika zewnętrznego planowane jest 
udostępnienie funkcji powiększania fragmentów zdjęcia9.

Ostatnim problemem technicznym związanym z  tworzeniem bazy danych źródeł 
ikonograficznych jest bariera językowa, obecna zarówno w procesie opracowywania, jak 
i udostępniania zasobów. Celem digitalizacji NBA (oraz innych zbiorów) jest udostęp-
nienie danych przynajmniej w dwóch wersjach językowych: niemieckiej i polskiej. Stąd 
w ramach projektu podjęto próbę wielojęzycznego opracowywania danych oraz stworze-
nia wielojęzycznego systemu informatycznego, umożliwiającego wprowadzanie danych 
w kilku językach10. Tutaj największą trudność sprawia opracowanie takich narzędzi jak 
tezaurusy dla różnych języków.

Osobnej uwagi wymaga również kwestia organizacji pracy, której konieczne nakłady 
i związane z tym koszty są w praktyce często barierą dla działań związanych z digitaliza-

9 Przy użyciu aplikacji DigiLib.
10 Interfejs administracyjny Bildaktalogu istnieje także w polskiej wersji językowej i w latach 2007-
-2010 był wykorzystywany do zajęć ze studentami Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wroc-
ławskiego.
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cją. W Instytucie Herdera digitalna dokumentacja tworzona jest w systemie serwer-klient 
i przebiega etapami. Dane wprowadzane są przez trzy grupy pracowników o zróżnicowa-
nych uprawnieniach. Inwentaryzacja wstępna źródeł ikonograficznych prowadzona jest 
przez osoby, które na podstawie precyzyjnej instrukcji wpisują podstawowe informacje, 
w większości możliwe do odczytania bezpośrednio ze źródła oraz ze starszych archiwa-
liów. Prace te wykonuje się przy użyciu komputerów, które łączą się z aplikacją i bazą da-
nych na serwerze za pomocą przeglądarki internetowej i nie potrzebują każdorazowego 
uaktualniania wersji systemu. Drugą grupę stanowią w przypadku NBA historycy sztuki 
weryfikujący wprowadzone informacje na temat źródeł ikonograficznych oraz tworzący 
dokumenty dla przedstawionych na nich obiektów (w obu grupach mamy do czynienia 
z pracownikami projektowymi). Nad spójnością zapisów oraz procesem ich udostępnia-
nia czuwa archiwista – administrator bazy (pracownik etatowy), mający bezpośredni do-
stęp do serwera, zarówno do bazy danych jak i samej aplikacji przy pomocy programów 
zainstalowanych na jego stacji roboczej. On też może później, na przykład po otrzymaniu 
sygnałów o nieścisłościach od zewnętrznych użytkowników, zmienić treść zapisów.

Na zakończenie należy zwrócić uwagę na dwa problemy prawne, jakie pojawiły się 
w  trakcie realizacji projektu, utrudniające procesy digitalizacji zbiorów w  instytucjach 
publicznych, a zwłaszcza ich ostatni etap – udostępnianie online. Pierwszym z nich jest 
obowiązujące prawo autorskie, którego zapisy w Niemczech i w Polsce są zbliżone i unie-
możliwiają w wielu przypadkach udostępnianie w Internecie widoków cyfrowych obiek-
tów pod groźbą odpowiedzialności nie tylko finansowej, ale i karnej. Stosunkowo łatwo 
uregulować można jedynie sytuację prawną prac wykonanych przez fotografów jeszcze 
żyjących, z którymi negocjuje się zgodę na publikację w Sieci. W innych przypadkach, 
a przecież mowa tu o stosunkowo nowym medium, jakim jest fotografia, zapisy prawne 
pozwalają prezentować tylko niewielką część zbiorów, a większość spośród tych najczę-
ściej używanych, z okresu międzywojennego, należy do tzw. zbiorów wrażliwych. Pozo-
staje tylko nadzieja, że kolejne nowelizacje prawa autorskiego umożliwią udostępnianie 
o charakterze niekomercyjnym i naukowym online wszystkich zasobów, a przynajmniej 
tych znajdujących się w zbiorach publicznych. 

Drugi problem wiąże się ze sposobem udostępniania zbiorów publicznych. Obecnie 
instytucje publiczne pobierają opłaty zarówno za wykonanie reprodukcji, w tym także 
cyfrowych, jak i  za udzielenie licencji na dalsze ich upublicznianie. Stąd umieszczane 
w Internecie pliki graficzne muszą być albo niskiej rozdzielczości (w Instytucie Herdera 
przyjęto zasadę udostępniania plików graficznych wystarczających na przykład dla pre-
zentacji typu MS Office Powerpoint, ale opatrzonych znakiem wodnym), albo poddane 
defragmentacji umożliwiającej oglądanie detali, ale uniemożliwiającej nielegalne skopio-
wanie całego pliku graficznego w wysokiej rozdzielczości. Obecnie jednak coraz głośniej 
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dyskutuje się o wprowadzeniu reguły open source, zakładającej bezpłatne udostępnianie 
online zbiorów publicznych w możliwie nieograniczonym zakresie, uwalniając tym sa-
mym pracowników archiwów i muzeów nie tylko od konieczności wykonywania dużej 
ilości kwerend dla zewnętrznych użytkowników, ale także mozołu wykonywania kolej-
nych reprodukcji oraz dystrybucji licencji. Zasady udostępniania materiałów to jednak 
wciąż jeden z wielu złożonych i występujących na różnych poziomach problemów digi-
talizacji, które widzieć należy zawsze w szerszym kontekście. Celem pozostaje znajdowa-
nie rozsądnych rozwiązań, takich, które mogłyby posłużyć optymalizacji pracy zarówno 
w obrębie instytucji, jak i związanej z udostępnianiem materiałów na zewnątrz.

2009, aktualizacja 2013 
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Digitalizacja oraz długoterminowe przechowywanie danych 
w kontekście muzealnych zasobów dziedzictwa kulturowego

Wstęp

Digitalizacja i udostępnianie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego w Interne-
cie jest kluczowym elementem działań każdej instytucji nauki i kultury chcącej zaistnieć 
w świadomości społeczeństwa informacyjnego, zarówno na poziomie regionu czy kraju, 
jak i w kontekście międzynarodowym. Dedykowane krajowe programy finansowania di-
gitalizacji (na przykład Kultura+) oraz międzynarodowe programy, takie jak na przykład 
wspierający rozwój Europeany CIP ICT PSP, stanowią dodatkowe wsparcie i motywa-
cję dla takich działań. Tempo cyfrowej dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego 
przyspiesza, a proces ten nabiera charakteru masowego. Stąd też niezwykle istotna staje 
się odpowiednia organizacja prac związanych z digitalizacją, a także należyte zachowanie 
ich rezultatów. 

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS), będące operatorem 
krajowej naukowej sieci PIONIER – Polski Internet Optyczny i  Platformy Obsługi Na-
uki PLATON – od wielu lat rozwija ogólnopolską infrastrukturę bibliotek cyfrowych1. 
W znacznej mierze dzięki tym działaniom obecnie istnieje już w Polsce ponad 100 bi-
bliotek cyfrowych oraz kilka muzeów cyfrowych, które udostępniają użytkownikom In-

1 T. Parkoła, C. Mazurek, M. Werla, Rozwój bibliotek cyfrowych w Polsce, [w:] Partnerzy bibliotek: 
model komunikacji z otoczeniem, red. I. Jurczak, E. Okularczyk, Łódź 2008, s. 239-246.
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ternetu ponad 1,2 miliona obiektów cyfrowych. Tak ogromna skala działań digitalizacyj-
nych stworzyła potrzebę opracowania dedykowanego oprogramowania, które usprawni, 
zorganizuje i uporządkuje czynności związane z digitalizacją. Działania w tym zakresie 
zostały podjęte w ramach współpracy PCSS i konsorcjum projektu Repozytorium Cyf-
rowe Instytutów Naukowych PAN. Rezultatem tych działań jest oprogramowanie dLab, 
które służy do kompleksowego zarządzania procesem digitalizacji. Celem digitalizacji 
jest produkcja cyfrowego wizerunku obiektu analogowego i  zapewnienie dostępności 
tego wizerunku w długoterminowej perspektywie. W ramach prac badawczo-rozwojo-
wych projektu SYNAT2, PCSS podjęło się opracowania systemu usług długoterminowe-
go przechowywania danych źródłowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów 
tekstowych, graficznych oraz audiowizualnych. Na bazie tych prac przygotowano system 
dArceo, zapewniający długoterminowe przechowywanie danych źródłowych, digitalizo-
wanych przez instytucje nauki i kultury.

Zarządzanie procesem digitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego

W systemie dLab proces digitalizacji składa się z szeregu czynności, które powinny 
skutkować nie tylko utworzeniem cyfrowej reprezentacji obiektu (na przykład zabytku), 
ale również zarchiwizowaniem danych, udostępnieniem ich w Internecie czy też wery-
fikacją jakości poszczególnych etapów prac. W ujęciu ogólnym możemy wyróżnić kilka 
podstawowych etapów procesu digitalizacji:

1. Wybór obiektów do digitalizacji – w tym etapie następuje określenie obiektów, 
które zostaną zdigitalizowane. Jest to równoznaczne z przygotowaniem planu di-
gitalizacji i bieżącą jego aktualizacją.

2. Digitalizacja obiektu – w  ramach tego etapu powstaje cyfrowy wizerunek (tzw. 
pliki wzorcowe lub pliki master) obiektu fizycznego, który następnie może być 
zarchiwizowany lub, po konwersji, udostępniony użytkownikom w  Internecie. 
Warto nadmienić, iż sam proces digitalizacji może być zarówno prosty (na przy-
kład realizowany przez jedną lub dwie osoby), jak i bardzo skomplikowany (na 
przykład realizowany przez kilkanaście osób z kilku różnych instytucji). Wyni-
ka to z faktu, iż etap digitalizacji jest zwykle podzielony na wiele czynności, na 
przykład przygotowanie metadanych obiektu cyfrowego, przekazanie fizycznego 
obiektu do pracowni digitalizacji, obróbka (na przykład graficzna) wynikowych 
plików itd. 

3. Udostępnienie w  Internecie – etap ten związany jest z  przygotowaniem dedy-

2 Projekt SYNAT finansowany przez Narodowe Centrum Badań i  Rozwoju (nr umowy: 
SP/I/1/77065/10).
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kowanej wersji obiektu cyfrowego, tzw. wersji prezentacyjnej, i umieszczenie jej 
w ramach portalu biblioteki czy muzeum cyfrowego. 

4. Archiwizacja – w ramach tego etapu obiekt cyfrowy umieszczany jest w formie 
oryginalnej (opcjonalnie również w formie po korekcie lub wersji prezentacyjnej) 
w systemie długoterminowego przechowywania danych źródłowych. Celem tego 
etapu jest zabezpieczenie obiektu przed utratą oraz zapewnienie jego dostępności 
użytkownikom w kolejnych latach.

Poszczególne etapy mogą być w określony sposób zautomatyzowane (czasem w ogra-
niczonym zakresie), a kolejność ich wykonywania odpowiednio zdefiniowana. W efekcie 
możliwe jest uzyskanie kontrolowanego środowiska, dedykowanego do realizacji ma-
sowego procesu digitalizacji obiektów. Ponadto proces digitalizacji w  ramach systemu 
dLab podzielony jest na serię czynności, które mogą być wykonywane tylko przez upraw-
nionych użytkowników. System dLab wskazuje poszczególnym użytkownikom bieżące 
czynności do wykonania, w ten sposób systematyzując pracę. Inaczej mówiąc – możliwa 
jest taka konfiguracją systemu dLab, która jednemu użytkownikowi umożliwi wykony-
wanie tylko czynności skanowania lub fotografowania, natomiast innemu – wykonywa-
nie korekty wyników tych prac i przygotowywanie metadanych opisowych. Czynności, 
uszeregowane w odpowiedniej kolejności, które składają się na digitalizację obiektu (na 
przykład zabytku, książki), powiązane są w tzw. zadanie digitalizacji. Dzięki temu przy-
kładowo korekta graficzna plików wzorcowych musi być poprzedzona przygotowaniem 
plików wzorcowych, natomiast udostępnianie obiektu w Internecie może być realizowa-
ne równolegle z archiwizacją obiektu cyfrowego. 

Rysunek 1 ilustruje przykładowe zadanie digitalizacji, składające się z siedmiu czyn-
ności, które oznaczone są prostokątami, a strzałki między nimi wyznaczają ograniczenia 
dotyczące kolejności ich wykonywania. Każda z czynności może być realizowana tylko 
przez uprawnionych do tego użytkowników, oznaczonych na rysunku prostokątami z za-
okrąglonymi rogami. Kolor użytkownika identyfikuje działania, za które jest odpowie-
dzialny w ramach zadania. Przykładowo, redaktor przekazuje obiekt do pracowni digita-
lizacji i wykonuje korektę plików wzorcowych, z kolei skanujący odpowiedzialny jest za 
przygotowanie plików wzorcowych. Określone czynności w ramach zadania mogą być 
również wykonywane przez narzędzia automatyczne, na przykład publikowanie wersji 
prezentacyjnej w systemie muzeum cyfrowego może być wykonane przez odpowiedni 
automat. Również sama wersja prezentacyjna może być utworzona automatycznie, na 
przykład w wyniku odpowiedniej konwersji plików wzorcowych wysokiej rozdzielczości 
do plików prezentacyjnych o mniejszej rozdzielczości (a w konsekwencji – rozmiarze), 
opartą o przygotowany uprzednio profil konwersji. 

Digitalizacja oraz długoterminowe przechowywanie danych w kontekście muzealnych zasobów...
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Rysunek 1. Przykładowe zadanie digitalizacji

W systemie dLab możliwe jest również tworzenie grup zadań, które ułatwiają wyko-
nywanie konkretnych czynności dla kilkunastu lub kilkudziesięciu zadań jednocześnie. 
Przykładem może być grupa zadań typu lista przewozowa, która reprezentuje zbiór za-
dań (i obiektów) przesyłanych do i z pracowni digitalizacji. Aby uniknąć wykonywania 
w systemie dLab czynności przekazania obiektu do pracowni digitalizacji dla każdego 
konkretnego zadania, możliwe jest wykonanie jej na poziomie całej listy przewozowej, 
czyli w  praktyce dla wszystkich zgrupowanych w  niej zadań naraz. Takie ułatwienie 
przyspiesza prace, a zarazem udostępnia mechanizm kontrolowania tego, gdzie aktualnie 
znajdują się fizyczne obiekty poddawane digitalizacji.

Czynności, które mogą być wykonywane automatycznie w systemie dLab, znacząco 
wpływają na czas realizacji zadania digitalizacji. Przykładowymi czynnościami automa-
tycznymi są: przygotowanie wersji prezentacyjnej, wprowadzenie wersji prezentacyjnej 
do systemu dLibra/dMuseion oraz wprowadzenie plików wzorcowych do systemu długo-
terminowego przechowywania. 
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Digitalizacja oraz długoterminowe przechowywanie danych w kontekście muzealnych zasobów...

Długoterminowe przechowywanie zasobów cyfrowych

Choć odpowiedzialne za masową digitalizację instytucje podejmują działania mające 
na celu bezpieczną archiwizację danych, badania ankietowe przeprowadzone w ramach 
projektu SYNAT pokazały, że nie ma w Polsce rozwiązań stosowanych na szeroką skalę, 
które wspomagają realizację idei długoterminowego przechowywania danych źródło-
wych zgodnie z  uznanym na świecie modelem OAIS. Z  tego względu PCSS, już od 
2011 roku, pracuje nad dedykowanym oprogramowaniem dArceo, służącym do długoter-
minowego przechowywania cyfrowych danych źródłowych. System dArceo posiada sze-
roki zbiór funkcji, włączając w to:

• migrację danych w zgodzie z modelem OAIS3,
• konwersję danych na potrzeby budowania bibliotek i repozytoriów cyfrowych,
• zaawansowane dostarczanie danych źródłowych na potrzeby użytkowników koń-

cowych.
W  mechanizmie przechowywania danych źródłowych wykorzystywane są uznane 

i  powszechnie wykorzystywane formaty, standardy i  narzędzia, w  tym: METS, PRE-
MIS, PRONOM/UDFR, DROID, FITS oraz FFMpeg. W zakresie zapisywania danych 
uwzględniona została możliwość zapewnienia wsparcia dla różnych systemów i technologii, 
w szczególności przygotowano komponenty wykorzystujące Usługę Powszechnej Archi-
wizacji (U4) opracowaną w ramach projektu PLATON4. Usługa ta zapewnia bezpieczną 
archiwizację dużych ilości danych, włączając w to automatyczną replikację danych pomię-
dzy rozproszonymi geograficznie repozytoriami, i przeznaczona jest przede wszystkim dla 
instytucji nauki i kultury przyłączonych do sieci Polski Internet Optyczny PIONIER5. dArceo 
posiada również funkcje dedykowane monitorowaniu danych źródłowych, w tym automa-
tyczną okresową weryfikację ich spójności oraz ocenę ryzyka utraty możliwości odczytu 
danych na skutek wyjścia z użycia danego formatu zapisu (na bazie rejestru UDFR6). 

3 Open Archival Information System – referencyjny model systemu długoterminowej archiwizacji 
danych, dostępny pod adresem: public.ccsds.org/publications/archive/650x0b1.pdf [dostęp: 19 lis-
topada 2012].
4 Projekt PLATON finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
www.platon.pionier.net.pl/online/ [dostęp: 19 listopada 2012].
5 M. Brzeźniak et al., Popular Backup/Archival Service and its Application for the Archival of the 
Network Traffic in the PIONIER Academic Network, „Computational Methods In Science And 
Technology” [on line], Special Issue 2010, s. 109-118, www.man.poznan.pl/cmst/2010/_SI_
i3_2010/10_Brzezniak_fin.pdf [dostęp: 4 maja 2013].
6 www.udfr.org/ [dostęp: 19 listopada 2012].
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Podsumowanie

Odpowiednie zarządzanie procesem digitalizacji oraz zapewnienie długoterminowe-
go przechowywania danych źródłowych jest kluczowym elementem każdego projektu 
digitalizacyjnego. W  tym zakresie PCSS prowadzi aktywne działania wspierające in-
stytucje nauki i kultury, chcące realizować projekty masowej digitalizacji. Działania te 
skupiają się m.in. na przygotowywaniu dedykowanych pakietów oprogramowania, któ-
re usprawniają i  ułatwiają wykonywanie zaplanowanych prac, jak również zapewniają 
bezpieczeństwo obiektów cyfrowych powstałych w trakcie digitalizacji. Opisane w ni-
niejszym artykule narzędzia dLab oraz dArceo oferują pełne wsparcie dla zarządzania 
procesem digitalizacji oraz bezpiecznego przechowywania jego efektów. W połączeniu 
z oprogramowaniem dMuseion czy dLibra stanowią one kompleksowe rozwiązanie do 
prowadzenia profesjonalnych działań w  zakresie masowej digitalizacji zabytków dzie-
dzictwa kulturowego, w tym dokumentów tekstowych, obrazów oraz dokumentów au-
diowizualnych. Ze względu na duże możliwości konfiguracyjne oferowane rozwiązanie 
może być wykorzystywane zarówno w mniejszych instytucjach, jak i w bardzo złożonych 
projektach digitalizacyjnych. 

2012

Cezary Mazurek, Tomasz Parkoła, Marcin Werla
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Zabytek z/obrazowany 
– wybrane aspekty digitalizacji w archeologii

Digitalizacja w archeologii

Digitalizacja1 dziedzictwa archeologicznego to zagadnienie, które obejmuje szero-
ki zakres tematyczny z pogranicza cyfrowych technologii – komunikacyjnych i  infor-
macyjnych2 – oraz problematykę dziedzictwa kulturowego, w  tym historycznego i  ar-
cheologicznego. Najogólniej digitalizacja, za Grzegorzem Płoszajskim, rozumiana jest 
jako proces polegający na tworzeniu cyfrowych odwzorowań obiektów źródłowych wraz 
z odpowiednim opisem informacyjnym, a więc jest działaniem na rzecz przetwarzania 
fizycznej jednostki bibliotecznej, archiwalnej, muzealnej czy też zabytkowej, lub jej części, 
na postać cyfrową3.

1 Digitalizacja w  badaniach archeologicznych to szeroko rozumiany proces generowania zaso-
bów cyfrowych, stanowiących produkt przetwarzania obrazów obiektów zabytkowych i informacji 
o nich do postaci cyfrowej, przetwarzania istniejących dokumentacji, a także przetwarzania cyfro-
wych danych pierwotnych (ang. born digital). Standardy w procesie digitalizacji obiektów dziedzictwa 
kulturowego, red. G. Płoszajski, Warszawa 2008, s. 19.
2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, akronim TIK – ang. Information and Communication 
Technologies, akronim ICT.
3 Standardy w procesie digitalizacji..., s. 15; R. Zapłata, Digitalizacja dziedzictwa archeologicznego 
– wybrane zagadnienia: wprowadzenie, [w:] Digitalizacja dziedzictwa archeologicznego – wybrane 
zagadnienia, red. R. Zapłata, Lublin 2011, s. 8-43, wiedzaiedukacja.eu/archives/55353 [dostęp: 
1 sierpnia 2012].
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Obraz w archeologii wykorzystywany jest zarówno w zakresie dokumentowania obiek-
tów, jak i  rozpoznawania i  interpretowania dziedzictwa archeologicznego (na przykład 
archeologia lotnicza). Obraz jest zatem środkiem, za pomocą którego archeolog dokonuje 
rozpoznania obiektu lub warstwy archeologicznej (na przykład analiza stratygraficzna). 
Natomiast oparte na nowoczesnych technologiach działania dokumentacyjne są podstawą 
wielu sposobów rekonstruowania minionej rzeczywistości, wnoszących przede wszystkim 
lepszą jakość przekazu oraz dodatkowe elementy o ogromnym potencjale informacyjnym.

Obraz traktowany jest tutaj dwojako: jako wizualny sposób rejestrowania rzeczywi-
stości (obiektu) oraz jako efekt procesu przetwarzania różnego rodzaju danych celem 
przekazywania i utrwalania informacji za pomocą środków wizualnych.

Dokumentacja cyfrowa – dokumentacja obrazowa

Podstawowymi elementami dokumentacji archeologicznej – analogowej i  cyfrowej 
– odnoszącej się przede wszystkim do badań inwazyjnych (wykopaliskowych) są doku-
mentacja opisowa i pomiarowa oraz dokumentacja rysunkowa i fotograficzna. Każda za-
tem dokumentacja konserwatorska czy naukowo-badawcza w archeologii posiada rów-
nież postać obrazową, począwszy od rysunku, planu czy mapy, przez zdjęcie, na obrazie 
ruchomym obiektu zabytkowego skończywszy. 

Współczesne technologie stanowią swego rodzaju kontynuację tradycyjnych form 
dokumentacji, wyznaczając jednocześnie nową jakość dokumentowania i  analizowania 
obiektów zabytkowych. Elementami charakterystycznymi nowych technologii są przede 
wszystkim dokładność, nieosiągalna za pośrednictwem tradycyjnych technik, oraz peł-
niejsza i dokładniejsza forma zapisu informacji o obiekcie zabytkowym.

W pewnym sensie historia dokumentacji archeologicznej to również historia powsta-
wania obrazu, zmian jakości oraz możliwości jego przetwarzania. Jakość to przede wszyst-
kim kartometryczność, a więc generowanie ortofotoplanów i ortofotomap, dzięki którym 
możliwe staje się wykonywanie dodatkowych pomiarów, a także eksploatowanie zawarto-
ści informacyjnej obrazu rozumianej jako potencjalne źródło danych wynikających z za-
stosowania odpowiednich narzędzi rejestracji (na przykład kamera cyfrowa, spektralna czy 
termalna). Dotyczy to zarówno fazy powstawania obrazu, a więc rejestracji cech danego 
obiektu, jak również etapu pozyskania informacji zawartych w jego cyfrowym zapisie. 

Klasyfikację obrazów (pojmowanych również jako zwizualizowane pomiary, na przy-
kład obraz multispektralny) stosowanych w badaniach archeologicznych można przepro-
wadzić według:

• narzędzi i  technik pozyskiwania danych (na przykład kamera cyfrowa, kamera 
termalna, skanowanie laserowe), 
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• rodzaju obrazów (na przykład barwne, analogowe, cyfrowe),
• cech obiektów, jakie zostaną ostatecznie zarejestrowane i zobrazowane (na przy-

kład cechy tonalne czy spektralne). 
Poniżej przedstawiona zostanie przekrojowa charakterystyka wybranych zagadnień 

z zakresu generowania i przetwarzania samego obrazu w archeologii. Właściwości i za-
wartość informacyjna obrazu są podstawą m.in. do analizy obiektu zabytkowego oraz jego 
otoczenia. Pozyskany obraz, zawierający zapis kształtu, wielkości, cech tonalnych czy barw-
nych, nie jest zatem jedynie zapisem i  przedstawieniem zewnętrznej, powierzchniowej 
formy przedmiotu, lecz w świetle współczesnych technologii stanowi źródło różnorodnej 
informacji o obiekcie. Na przykład na bazie cyfrowych pomiarów wykonanych specjali-
stycznym sprzętem powstają obrazy termalne, wielospektralne, a zarazem kartometryczne.

W archeologii poza rysunkiem – jedną z zasadniczych form dokumentacji – wyko-
rzystuje się szereg innych obrazów, które pełnią funkcję dokumentacyjną. Część z nich 
powstaje przede wszystkim w  związku z  potrzebami badań archeologicznych i  w  ich 
kontekście, ale często w szereg zasobów dokumentacyjnych włączane są również obrazy 
powstające w wyniku działań niezależnych od archeologii (na przykład obrazy satelitar-
ne). Poza tym analogowe zasoby dokumentacji archeologicznej przetwarzane są w wy-
niku procesów digitalizacyjnych do postaci cyfrowej. W  zakres tych działań wchodzą 
zasoby dziedzictwa archeologicznego, które stanowią potencjalny zasób źródłowy oraz 
informacyjny dla celów naukowo-badawczych i konserwatorskich. 

Poszczególne rodzaje obrazów mają swoją specyfikę. Należy do niej proces generowania 
obrazu na bazie pomiarów (wizualizacji danych). We współczesnym świecie jest to element 
towarzyszący wielu dyscyplinom i działaniom. Dokonywane pomiary (na przykład lasero-
we czy magnetyczne) przetwarzane są do postaci wektorowej i/lub rastrowej, m.in. celem 
ich wizualizacji. Pozyskiwanie danych odbywa się m.in. dzięki zastosowaniu odpowiednich 
urządzeń, które umożliwiają rejestrację określonych cech obiektu (na przykład skaner lase-
rowy). Poniżej omówione zostaną obrazy cyfrowe, reprezentujące produkty tzw. fotografii 
multispektralnej, a więc rejestrującej właściwości obiektów niedostrzegalne ludzkim okiem. 

Metody nieinwazyjne w archeologii – teledetekcja

W badaniach archeologicznych istotną rolę odgrywają (poza standardowymi badania-
mi wykopaliskowymi) badania nieinwazyjne, do których należy zaliczyć przede wszystkim: 
badania powierzchniowe, prospekcję geofizyczną oraz archeologię lotniczą. Zastosowanie 
wymienionych metod w archeologii posiada długą historię4, którą w ostatnich dekadach 

4 W. Rączkowski, Archeologia lotnicza – metoda wobec praktyki, Poznań 2002.
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uzupełnia zastosowanie teledetekcji oraz fotogrametrii. Zwłaszcza teledetekcja satelitarna, 
a dalej lotnicza i naziemna, stały się nieodłącznymi komponentami warsztatu badawcze-
go współczesnego archeologa. Zasadniczą zaletą tych metod jest nieinwazyjność, a więc 
działania bezdotykowe, nieingerujące w substancję zabytkową. Teledetekcja to dziedzina 
mająca na celu wykorzystanie detektorów promieniowania elektromagnetycznego m.in. 
na rzecz wykonywania bezdotykowych pomiarów obiektów5. Wyróżniamy dwa typy tech-
nik teledetekcyjnych: pasywne i aktywne. Technika pasywna to rejestracja promieniowania 
emitowanego przez źródła zewnętrzne, tj. obiekty, natomiast technika aktywna wiąże się 
z wysyłaniem promieniowania elektromagnetycznego przez sensor, a następnie rejestracją 
fal odbitych od obiektów. Zobrazowania teledetekcyjne, pozyskane w wyniku zastosowa-
nia technik pasywnych, to na przykład zdjęcia panchromatyczne, zdjęcia w barwach na-
turalnych, zdjęcia w podczerwieni, obrazy wielospektralne czy hiperspektralne (rejestracja 
wykonywana na przykład kamerą lotniczą czy radiometrem). Natomiast dane pozyski-
wane w wyniku zastosowania technik aktywnych to dane radarowe (Radar – ang. Radio 
Detection and Ranging) oraz dane lidarowe (LIDAR – ang. Light Detection and Ranging), 
które powstają dzięki wykorzystaniu wiązki spójnego promieniowania elektromagnetycz-
nego o częstotliwości w paśmie bliskiej podczerwieni emitowanego przez zainstalowany 
w urządzeniu laser. Współcześnie teledetekcja z szeregiem różnorodnych metod pasyw-
nych i aktywnych kształtuje podstawy metod nieinwazyjnych w badaniach archeologicz-
nych, stanowiąc źródło pozyskiwania cyfrowych danych obrazowych6.

Zobrazowania satelitarne

Obrazy satelitarne służą archeologii m.in. do generowania produktów kartometrycz-
nych (map) oraz do rozpoznawania i dokumentowania zasobów archeologicznych, wraz 
z rejestracją ich cech spektralnych. Zwłaszcza drugi cel stanowi podstawę włączania ob-
razów satelitarnych w sferę badań archeologicznych. 

Obrazy satelitarne pojawiły się w latach 60. i 70. XX wieku, wprowadzając nowy ro-
dzaj rejestracji oraz wyższy jej „pułap”, a co się z tym wiąże – jej lepszy i większy zakres, 
zwłaszcza przestrzenny i spektralny. Obraz satelitarny to rezultat rejestracji promienio-
wania elektromagnetycznego związanego z danym obiektem fizycznym, który posiada 
własną charakterystykę rozkładu odbijanej, absorbowanej i emitowanej radiacji7. Wyróż-

5 Ibidem, s. 126.
6 Ł. Sławik, R. Zapłata, LIDAR w archeologii – zagadnienia wprowadzające, 2011, [w:] Digitaliza-
cja dziedzictwa archeologicznego..., s. 207-232, wiedzaiedukacja.eu/archives/55353 [dostęp: 1 sierp-
nia 2012].
7 W. Rączkowski, op. cit., s. 126.
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niamy kilka rodzajów obrazów satelitarnych, m.in. obrazy nisko-, średnio- i wysokoroz-
dzielcze, a także obrazy panchromatyczne i wielo- oraz hiperspektralne. Zasadniczą za-
letą stosowania obrazów satelitarnych jest możliwość wyszukiwania i rejestracji obiektów 
archeologicznych oraz ich charakterystycznych cech (zwłaszcza spektralnych). Z uwagi 
na ciągle ulepszaną jakość obrazów satelitarnych, zwłaszcza rozdzielczość przestrzenną 
i spektralną, zastosowanie tych produktów w badaniu oraz ochronie zasobów archeolo-
gicznych staje się coraz powszechniejsze i skuteczniejsze.

Tego typu metody oraz wygenerowane obrazy, obok rejestracji i analizy obiektów za-
bytkowych, mają również wpływ na współczesne formy ochrony oraz monitoringu dzie-
dzictwa kulturowego8. Przykładem zastosowania obrazów satelitarnych mogą być liczne 
badania archeologów korzystających z metod teledetekcji satelitarnej na terenie Grecji – we 
wschodniej Macedonii9 i na Krecie10, w Sudanie11 czy w Peru12. Inny przykład to działania 
polskich archeologów stosujących wielospektralne i wysokorozdzielcze obrazy w ramach 
projektu naukowego realizowanego w okolicach Iłży (województwo mazowieckie)13. Prace 

8 M. Hernandez, U. Huth, G. Schreier, Earth observation from space for the protection of UNESCO World 
Heritage Sites: DLR assisting UNESCO, „The International Archives of the Photogrammetry, Remote 
Sensing and Spatial Information Sciences”, Vol. XXXVII, Part 88, Beijing 2008, pp. 643-646.
9 D. Kaimaris, O. Georgoula, G. Karadedos, P. Patias, Aerial and remote sensing archaeology in East-
ern Macedonia, Greece, [in:] Proceedings of the CIPA XXII Symposium, CIPA Archives for Docu-
mentation of Cultural Heritage, Vol. XXII, 2009, cipa.icomos.org/fileadmin/template/dos/KYO-
TO/134.pdf [dostęp: 10 czerwca 2014]; O. Georgoula, D. Kaimaris, M. Tsakiri, P. Patias, From 
the aerial photo to high resolution satellite image. Tools for the archaeological research, International 
Archives of Photogrammetry and Remote Sensing 35(B7), 2004, pp. 1055-1066, www.isprs.org/
proceedings/XXXV/congress/comm7/papers/2002.pdf [dostęp: 10 czerwca 2014]. 
10 A. Rowlands, A. Sarris, Detection of exposed and subsurface archaeological remains using multi-sensor 
remote sensing, „Journal of Archaeological Science”, 34 (2005), Issue 5, 2007, pp. 795-803.
11 E. Borgogno Mondino, L. Perotti, M. Piras, High resolution satellite images for archaeological 
applications: the Karima case study (Nubia region, Sudan), „European Journal of Remote Sensing”, 
45 (2012), pp. 243-259; M. Drzewicki, W. Rączkowski, Following O. G. S. Crawford satellite images 
and field archaeology in Sudan, [in:] Advances on Remote Sensing for Archaeology and Cultural Heri-
tage Management, eds. R. Lasaponara, N. Masini, Rome 2008, pp. 3-6.
12 N. Masini, E. Rizzo, R. Lasaponara, G. Orefici, Integrated remote sensing techniques for the detec-
tion of buried archaeological adobe structures: preliminary results in Cahuachi (Peru), „Advances in 
Geosciences”, 19 (2008), pp. 75-82.
13 Projekt naukowy pt. „Zastosowanie skaningu laserowego oraz teledetekcji w ochronie, badaniu 
i inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego. Opracowanie nieinwazyjnych, cyfrowych metod doku-
mentacji i rozpoznawania zasobów dziedzictwa architektonicznego i archeologicznego” – Uniwer-
sytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych. 
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oparte są na wieloelementowym systemie geoinformatycznym, którego zadaniem jest m.in. 
zastosowanie obrazów satelitarnych do rozpoznawania zasobów archeologicznych, określa-
nia ich właściwości spektralnych oraz ekstrapolacji obserwacji i wyników na inne obszary.

Zdjęcia lotnicze

Dokumentacja fotograficzna pozyskiwana z pułapu samolotu (także balonu, latawca, 
paralotni czy bezzałogowych jednostek latających) stanowi element rozpoznawania, do-
kumentowania oraz badania dziedzictwa archeologicznego, a także jego monitorowania 
i ochrony. Zdjęcia lotnicze (a ogólniej archeologia lotnicza) są powszechnie stosowaną 
w archeologii metodą nieinwazyjną, która opiera się zarówno na obrazie analogowym, jak 
i cyfrowym. Jest to jedna z pasywnych metod teledetekcyjnych, która za pomocą zdjęcia 
rejestruje promieniowanie elektromagnetyczne, ostatecznie dokumentując rzeczywistość 
w postaci obrazu fotograficznego. W następnej kolejności obraz ten poddawany jest ob-
róbce i interpretacji, przede wszystkim w celu wykrycia obiektów archeologicznych. Zdję-
cia lotnicze stanowią obecnie materiał służący do budowy systemów geoinformatycznych, 
a  zatem są elementem zintegrowanego systemu, który w  znacznym stopniu usprawnia 
analizę obrazów lotniczych, eliminując częściowo subiektywną ocenę badacza14.

Archeolodzy przeprowadzili szereg badań z  zastosowaniem lotniczych obrazów 
fotograficznych, które doprowadziły do odkrycia i  udokumentowania wielu stanowisk 
i obiektów zabytkowych. Są wśród nich takie obiekty, jak osada obronna z VIII-IV wie-
ku p.n.e. w Biskupinie (województwo kujawsko-pomorskie) czy średniowieczne miasto 
Szamotuły (województwo wielkopolskie). W  odniesieniu do drugiego przykładu mo-
żemy mówić o wieloetapowej i zintegrowanej pracy z lotniczym obrazem, który został 
poddany dalszej obróbce w  celu pozyskania produktów pochodnych, jak na przykład 
„kartograficzne” opracowanie zabudowy średniowiecznego miasta15.

Zdjęcia cyfrowe oraz produkty fotogrametrii bliskiego zasięgu

W  archeologii wydzielanie oraz rejestracja jednostek stratyfikacji dokonywane są 
przy wsparciu fotografii analogowej i  cyfrowej, przy czym fotografia cyfrowa stopnio-
wo wypiera, chociaż nie eliminuje, fotografię tradycyjną, która nadal stanowi doskonałe 
jakościowo źródło do tworzenia dokumentacji fotogrametrycznej. W dokumentacji tej 

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod na-
zwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2011-14 Nr 0037/FNiTP/H11/80/2011.
14 W. Rączkowski, Archeologia lotnicza – metoda wobec praktyki, Poznań 2002.
15 szamotuly.pl/PL/0/403/Sensacyjne_odkrycie_Szamotul/ [dostęp 14 sierpnia 2012].
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wyróżnia się zdjęcia metryczne i niemetryczne. Rejestracja obiektu zabytkowego czy jed-
nostki stratyfikacji za pomocą kamery cyfrowej to przede wszystkim proces rejestracji 
cech spektralnych, w wyniku którego powstaje obraz charakteryzujący się następujący-
mi cechami: rozdzielczością geometryczną (wartość określająca wielkość piksela), radio-
metryczną (informacja o ilości poziomów jasności, w których zapisywany został obraz) 
i spektralną (określającą zakres promieniowania elektromagnetycznego obiektu).

Metoda wspierająca procesy dokumentacyjne na gruncie archeologicznym, wywo-
dząca się z nauk technicznych, to fotogrametria – technika pomiarowa oparta o obrazy 
fotograficzne (w tym obrazy stereoskopowe). Zajmuje się ona pozyskiwaniem informacji 
o obiektach drogą rejestracji, pomiaru i interpretacji obrazów oraz zdjęć16. Podobnie jak 
inne metody geodezyjne, fotogrametria znajduje zastosowanie przy opracowywaniu map, 
a także przy realizacji różnego rodzaju zadań pomiarowych17. Produkty fotogrametrii bli-
skiego zasięgu, a więc obrazy kartometryczne (ortoobrazy), to z jednej strony dokumen-
tacja zabytków archeologicznych, z drugiej podstawa do generowania modeli przestrzen-
nych obiektów zabytkowych18. Obraz cyfrowy powstały w wyniku zastosowania technik 
fotogrametrycznych stanowi podstawę budowy modeli, które służą dalszym analizom 
i pracom konserwatorskim – na przykład rekonstrukcji zniszczonych obiektów zabyt-
kowych19. Innymi produktami pochodnymi inwentaryzacji fotogrametrycznej obiektów 
zabytkowych są m.in. barwna dokumentacja 2D i dokumentacja wektorowa (konturo-
wa) 2D. Dokumentacja obrazowa w postaci pomiarów fotogrametrycznych jest obecnie 
elementem uzupełniającym pomiary laserowe, dzięki czemu powstaje najdokładniejsza 
metoda dokumentacji zabytków, znajdująca swoje powszechne zastosowanie w inwenta-
ryzacji architektonicznej czy w badaniach archeologiczno-architektonicznych.

Omawiając zagadnienie obrazowego dokumentowania i prezentowania zasobów arche-
ologicznych, należy podkreślić, że często dane pomiarowe, w  swej podstawowej wersji, nie 

16 Z. Kurczyński, R. Preuss, Podstawy fotogrametrii, Warszawa 2000.
17 A. Boroń, A. Rzonca, A. Wróbel, Metody fotogrametrii cyfrowej i skanowania laserowego w inwen-
taryzacji zabytków, „Rocznik Geomatyki”, 5 (2007), z. 8, s. 129-140; M. Kędzierski, P. Walczykow-
ski, A. Fryśkowska, Wybrane aspekty opracowania dokumentacji architektonicznej obiektów zabytko-
wych, „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji”, 18 (2008), s. 221-230.
18 M. Kaczmarczyk, M. Kowalczyk, Odtwarzanie przestrzennego kształtu powierzchni niewielkie-
go obiektu archeologicznego na podstawie niemetrycznych zdjęć cyfrowych, „Archiwum Fotogrametrii, 
Kartografii i Teledetekcji”, 16 (2006), s. 269-277.
19 A. Bujakiewicz, M. Kowalczyk, P. Podlasiak, D. Zawieska, E. Andrzejewska, Fotogrametryczne 
pomiary powierzchni przełamań rzeźb archeologicznych w celu ich wzajemnego dopasowania, „Archi-
wum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji”, 16 (2006), s. 97-109.
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mają postaci obrazu (na przykład dane LIDAR), jednak w procesie przetwarzania gene-
rowane są na ich podstawie obrazy rastrowe czy też tzw. numeryczne modele terenu, któ-
re ostatecznie też przyjmują postać obrazu rastrowego, stanowiącego w archeologii punkt 
wyjścia do dalszej analizy przestrzennej20. Naziemne i lotnicze pomiary laserowe – LIDAR 
– znalazły zastosowanie w archeologii, ponieważ przetworzenie chmury punktów (rezultatu 
pomiaru) do postaci numerycznego modelu terenu z metrycznym zapisem wysokości i poło-
żenia obiektów służy uczytelnieniu – specyficznej formie wizualizacji danych pomiarowych, 
co ułatwia zapis oraz rozpoznawanie zabytków archeologicznych na terenach zalesionych. 
Zasadniczą zaletą lotniczych pomiarów laserowych jest możliwość cyfrowego dokumen-
towania terenu, który znajduje się poza zasięgiem tradycyjnej dokumentacji fotograficznej.

Przykładem wizualizacji danych pomiarowych w badaniach archeologicznych jest rów-
nież przetwarzanie danych z naziemnych badań geofizycznych: magnetometrycznych czy 
georadarowych. W procesie analizy danych m.in. dostrzegalne wzrokowo cechy obiektów 
(na przykład kształt) oraz amplituda anomalii zarejestrowanych na obrazach magnetome-
trycznych21 czy georadarowych22 pozwalają na dokonanie interpretacji materii zabytkowej.

Kolejny przykład nowoczesnego obrazowania (wizualizacji) pomiarów obiektów 
i substancji zabytkowych stanowią obrazy termalne, które znajdują zastosowanie m.in. 
w analizie murowanych struktur stojących, a mają na celu monitorowanie oraz rejestro-
wanie zniszczeń czy zmian zachodzących w substancji zabytkowej.

Warsztat badawczy archeologa wzbogacają także stale rozwijające się metody przet-
warzania zasobów cyfrowych, w tym narzędzia służące wieloaspektowej analizie i pozy-
skiwaniu zawartej w nich informacji23. Przetwarzanie jest dokonywane w celu poprawy 
jakości obrazu, pozyskania informacji o obiekcie oraz stworzenia barwnej, wielowymia-
rowej, kartometrycznej dokumentacji obiektu zabytkowego, czego przykładem są m.in. 

20 S. Crutchley, P. Crow, The Light Fantastic. Using airborne lidar in archaeological survey, Swindon 
2010; Ł. Sławik, R. Zapłata, LIDAR w archeologii – zagadnienia wprowadzające, [w:] Digitalizacja 
dziedzictwa archeologicznego..., s. 207-232, wiedzaiedukacja.eu/archives/55353 [dostęp: 14 lipca 2012].
21 Ł. Pospieszny, Teoria i praktyka zastosowania magnetometrii w archeologii, [w:] Metody geoinfor-
macyjne w badaniach archeologicznych, red. J. Jasiewicz, M. Lutyńska, M. Rzeszewski, M. Szmyt, 
M. Makohonienko, Poznań 2011, s. 72-73.
22 A. Kijowski, M. Słowik, W. Rączkowski, Identyfikacja obiektów archeologicznych przy wykorzy-
staniu georadaru (GPR) – średniowieczne miasto Szamotuły, „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii 
i Teledetekcji”, 19 (2009), s. 181-191.
23 M. Mróz, Podwyższenie rozdzielczości przestrzennej obrazów wielospektralnych Landsat 7 ETM+ 
przy wykorzystaniu właściwych teksturalnych i radiometrycznych kanału panchromatycznego, „Archi-
wum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji”, Vol. 11 (2001), s. 430-411.
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metody podwyższania rozdzielczości przestrzennej i  spektralnej obrazów (na przykład 
metoda pan-sharpened PSM) czy korekcja zniekształceń.

Zdjęcie cyfrowe to również podstawa bieżącej, czyli prowadzonej podczas archeologicz-
nych prac terenowych, i uzupełniającej analizy stratygraficznej. Nowe technologie pomocne 
są m.in. w interpretacji, wyznaczaniu i opisie zarysów jednostek stratyfikacji, konstrukcji, 
styków czy warstw kulturowych. Celem zabiegów przetwarzania obrazów jest również wy-
eksponowanie dodatkowych informacji, jakie zawiera obraz cyfrowy, a  zatem określenie 
i  wyróżnienie dodatkowych cech indywidualnych warstwowych jednostek stratyfikacji24. 
Analiza stratygraficzna, bazująca na obrazie cyfrowym, znajduje zatem dodatkowe wsparcie 
dzięki zastosowaniu wyróżników barwnych i tonalnych, ułatwiających proces rozpoznawa-
nia obiektów i warstw archeologicznych. Cyfrową analizę kolorów, podczas prac tereno-
wych oraz gabinetowych, stosuje się dla uchwycenia różnic kolorystycznych niedostrzegal-
nych wzrokowo. Modyfikację tonalną (jasności obrazów), a dalej korektę balansu kolorów 
oraz analizę barwnych wyróżników na obrazach cyfrowych przeprowadza się w oparciu 
o  programy graficzne i  ich podstawowe narzędzia do filtrowania, próbkowania, pomia-
ru, łączenia czy edytowania kolorów oraz kanałów barwnych. W ten sposób uzyskiwany 
jest obraz, który wspiera bieżące decyzje w zakresie dokumentowania oraz eksplorowania 
jednostek stratyfikacji. Modyfikacje kolorystyczne i korekta tonalna mogą być stosowane 
zarówno do planów obiektów, profilu wykopu, jak i obiektów nieruchomych25.

Obraz cyfrowy a prezentacja rzeczywistości

Prezentacyjna rola obrazów cyfrowych w archeologii to kształtowanie w odbiorcy spo-
sobu poznawania i wyobrażania świata. W archeologii nowe technologie, a wraz z nimi 
(nowe) media cyfrowe, są odmienną od dotychczasowej formą prezentacji wyników ba-
dań i obrazowania przeszłości. Współcześnie wiele zjawisk oraz dziedzin naszego życia 
jest przez obraz kształtowanych i przedstawianych. Zdaniem socjologa Piotra Sztompki: 
„można postawić hipotezę, że nadejście epoki wizualnej wyraża się i w tym, że współcze-
sna wrażliwość i sposób percepcji odchodzą od werbalnych (pisemnych) [R.Z. – form] 
ku obrazowym, wizualnym”26. Społeczeństwo ponowoczesne charakteryzuje tzw. ,,zwrot 

24 A. Gołembnik, Praktyka wykopaliskowa badań ratowniczych na stanowiskach wielowarstwowych 
w obrębie zabytkowych miast, [w:] Metodyka ratowniczych badań archeologicznych, red. Z. Kobyliński, 
Warszawa 1999, s. 153-239.
25 R. Zapłata, Opracowanie merytoryczne tematu: Metody komputerowe w archeologii: teoria i praktyka 
aplikacji komputerowych w badaniach archeologicznych, [maszynopis w archiwum UKSW], Warsza-
wa 2011.
26 P. Sztompka, Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Warszawa 2006, s. 16.
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ikoniczny” (ang. iconic turn), zwany niekiedy ,,zwrotem wizualnym” (ang. visual turn) 
bądź ,,zwrotem obrazowym”, który jest krytyczny wobec dominacji perspektywy lingwis-
tycznej w różnych dziedzinach badań nad kulturą. Należy również podkreślić, że współ-
czesne obrazy, generowane w oparciu o techniki cyfrowe, często nie mają nic wspólnego 
z rzeczywistością, tworzą hiperrzeczywistość. Nie potrzebują one realnego odniesienia. 
Są tym, co Jean Baudrillard określił mianem symulakrów (łac. simulacrum), a więc kopią 
bez oryginału, skutecznie wypierającą potrzebę realnego doznania i doświadczenia27.

Obrazowa forma prezentacji przedmiotu badań, a więc przeszłości oraz zabytków, towa-
rzyszy archeologii niemalże od jej początków, jednak współcześnie zaczyna ona dominować, 
zwłaszcza w przekazach stanowiących produkt nowych technologii. Od najmłodszych lat 
jesteśmy otaczani obrazami, w tym obrazami przeszłości, przechodzimy nieformalną edu-
kację w zakresie form wizualnych oraz opisujących je kontekstów kulturowych i nabiera-
my tym samym swoistych kompetencji wizualnych. Opowieść o przeszłości w znacznym 
stopniu staje się więc opowieścią obrazową, a wyobrażenia o dawnych czasach są w dużej 
mierze kształtowane przez medialne prezentacje. Zdaniem wielu krytyków i obserwatorów 
współczesnego świata, rzeczywistość – w naszym przypadku miniona – jest coraz bardziej 
modelowana według zasad mediów, które stają się obecnie podstawowym źródłem poznania.

Zasób cyfrowy i związany z nim obraz cyfrowy to również fundament jednej z współ-
czesnych form ekspozycyjnych – wirtualnego muzeum. Technologie cyfrowe od dawna 
spełniają ważną rolę w wystawach muzealnych, stając się ich dopowiedzeniem i rozsze-
rzeniem. Nowa jakość wiąże się przede wszystkim z pojawieniem się wirtualnych muze-
ów (ang. virtual museum). Polegają one na tworzeniu elektronicznych obrazów zabytków 
bądź miejsc zabytkowych w postaci fotografii cyfrowych, plików filmowych, rekonstruk-
cji czy innych form prezentacji (zamieszczone fotografie z opisem, w formie animacji, 
wizualizacji modeli 3D z  przewodnikiem multimedialnym itd.), dostępnych poprzez 
sieć internetową, w kioskach muzealnych czy za pośrednictwem innych nośników (płyty 
DVD). Doskonałym przykładem takiej formy popularyzacji wiedzy o przeszłości i za-
bytkach mogą być wystawy organizowane przez Muzeum w Wilanowie28.

Podsumowanie

Obrazy cyfrowe związane z archeologią należy postrzegać w kontekście nowych tech-
nologii i nowych mediów (ang. new media), które oferują nie tylko określone narzędzie 
poznawcze czy dokumentacyjne, ale i nową perspektywę. Zmienia ona w sposób diame-

27 J. Baudrillard, Symulakry i symulacje, Warszawa 2005.
28 www.wilanow-palac.art.pl [dostęp: 3 września 2012].
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tralny relację zarówno na linii badacz-przedmiot badań, badacz-odbiorca, jak i odbiorca-
zabytek i wymaga od badającego, a zarazem odbiorcy całkiem nowej postawy i niekie-
dy większej aktywności (do czego skłania na przykład interaktywność). Nowe media to 
przede wszystkim witryny WWW, multimedia, gry komputerowe, CD-ROM-y, DVD, 
rzeczywistość rozszerzona (ang. Augumented Reality) czy wirtualna rzeczywistość (ang. 
Virtual Reality). Według Lva Manovicha, nowe media to też media analogowe skonwer-
towane do postaci cyfrowej, które charakteryzują się reprezentacją numeryczną, modu-
larnością, automatyzacją, wariacyjnością oraz transkodowaniem29, tworząc rzeczywistość 
hybrydyczną, w której funkcjonujemy.

Przywołane w  tekście nowe media sprzyjają generowaniu nowych sposobów po-
znawania i doświadczania świata, a  także przeszłości, same jednak pozostają uwikłane 
w określone strategie rynku komercyjnego, który określa i kreuje oczekiwania odbiorców. 
Niestety mankamentem tej sytuacji jest fakt, że medialny sposób prezentacji przeszłości 
kształtuje w odbiorcy określone jej wyobrażenie oraz specyficzne oczekiwania, co w sytu-
acji zetknięcia z rzeczywistą, niezapośredniczoną przez obraz substancją zabytkową rodzi 
wręcz często rozczarowanie – zabytek nie jest tak atrakcyjny, jak jego medialne przed-
stawienie. Jednocześnie współczesny rynek odwołuje się do obrazów przeszłości, do jej 
symboliki i materialnych atrybutów w celach komercyjnych, dążąc do sprzedania okre-
ślonego produktu30. Parafrazując Annę Wieczorkiewicz można powiedzieć, że przeszłość 
rozpada się na fragmenty – pojedyncze obrazy – które stopniowo tracą związek z pier-
wotnym kontekstem, a następnie są odzierane ze znaczenia i mieszane ze sobą w dość 
bezładny sposób31. Współczesne zapotrzebowanie na obrazy przeszłości i obowiązujące 
tendencje przedstawiania to zatem również wynik procesu estetyzacji odtwarzania wy-
darzeń z przeszłości. Współczesna kultura karmi się przeszłością, ale zazwyczaj preferuje 
takie jej uobecnianie, które jest fragmentem jej samej, do tego pokazanym z określonej 
perspektywy32.

2012

29 L. Manovich, Język nowych mediów, Warszawa 2006.
30 M. Pawleta, Przeszłość we współczesności, [w:] Współczesne oblicza przeszłości, red. A. Marciniak, 
D. Minta-Tworzowska, M. Pawleta, Poznań 2011, s. 83-102.
31 A. Wieczorkiewicz, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Kraków 2008, s. 26.
32 S. Žižek, Jak Hollywood ukrywa okropność wojny, www.krytykapolityczna.pl/Opinie/Zizek-Jak-
Hollywood-ukrywa-okropnosciwojny/menu-id-197.html [dostęp: 1 grudnia 2011].
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Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Metody dokumentacji zabytków archeologicznych 
w historycznym centrum Pragi

Już od przeszło czterdziestu lat w centrum Kotliny Czeskiej funkcjonuje instytucja, któ-
rej zadaniem jest ochrona dziedzictwa archeologicznego – tych wielkich i tych najmniej-
szych śladów przeszłości. Jej powstanie było wynikiem znaczących, a niekiedy wręcz drama-
tycznych zmian, zachodzących zarówno w historycznej substancji centrum miasta, jak i jego 
peryferii. Wielkie projekty i realizacje budowlane (zwłaszcza infrastruktura komunikacyjna 
– metro, osiedla mieszkaniowe, nowa i  rekonstruowana sieć wodociągowo-kanalizacyjna 
itd.) powodowały zniszczenia nie tylko cennych obiektów architektury i całych kwartałów 
zabudowy miejskiej, ale także powiązanych z nimi zabytków i struktur archeologicznych. 

Za prekursorów i ideowych ojców koncepcji ochrony zabytków archeologicznych na 
terenie Pragi uznać trzeba Miroslava Richtera i Zdenka Smetánkę1. W roku 1965 ukazał 
się artykuł ich autorstwa2, w którym poruszone zostały aktualne problemy archeologicz-
ne w kontekście intensywnych przemian zachodzących w organizmie miejskim. Zasad-
nicze przesłanie tekstu stanowił jednak zarys przyszłego systemu ochrony dziedzictwa 
archeologicznego w stolicy Czech. 

1 J. Podliska, M. Tryml, Ochrana archeologických památek v pražské památkové rezervaci, „Zprávy 
památkové peče", 72 (2012), č. 2, s. 100-105. 
2 M. Richter, Z. Smetánka, Archeologický výzkum středověké Prahy,  [w:] Kniha o Praze, red. J. Janá-
ček, E. Mandler, 1965, s. 297-305 



171

Z perspektywy prawie pięciu dziesięcioleci, jakie minęły od czasu, kiedy doszło do 
opublikowania wspomnianego artykułu, można inicjatywę Richtera i  Smetánki oce-
nić jako trafną i udaną. W roku 1969 założona została Praska Komisja Archeologiczna 
(Pražská regionální archeologická komise – PAK), która skupia obecnie kilkanaście in-
stytucji państwowych i firm prywatnych, działających w dziedzinie szeroko pojętej ar-
cheologii3. Do jej głównych zadań należy koordynacja badań terenowych, popularyzacja 
i ochrona dziedzictwa archeologicznego, a także – niekiedy bardzo trudna – komunikacja 
ze środowiskiem inwestorskim4. Nadzór nad pracami PAK prowadzi Narodowy Instytut 
Zabytków w ramach wyspecjalizowanego oddziału terenowego w Pradze (Národní pa-
mátkový ústav, územní odborné pracovíště v hlavním městě Praze – NPÚ ÚOP HMP)5. 
Jego integralną częścią jest dział archeologii. I choć w przeciągu kilku minionych dzie-
sięcioleci instytucja ta kilkakrotnie zmieniała nawę (Pražské středisko památkové peče 
a ochrany přírody – PSPPOP, Pražský ústav statní památkové péče a ochrany přírody 
– PÚSPPOP, Pražský ústav památkové péče – PÚPP, Státní památkový ústav v hlavním 
městě Praze – SPÚ HMP), jej głównym celem zawsze była troska o archeologiczne dzie-
dzictwo Pragi. Obecnie dział podzielony jest na trzy sekcje: sekcję ochrony dziedzictwa 
archeologicznego, sekcję badań terenowych oraz sekcję ochrony znalezisk ruchomych. 

Priorytetowe zadania działu archeologii to: 
• realizacja szczególnie skomplikowanych badań terenowych w historycznym cen-

trum Pragi, gdzie złożona struktura nawarstwień archeologicznych oraz lokaliza-
cja na stosunkowo rozległej przestrzeni stwarzają konieczność ich ciągłego moni-
torowania i dokumentacji6,

• ochrona dziedzictwa archeologicznego, polegająca na konsultacjach, przygotowy-
waniu specjalistycznych opracowań i wydawaniu orzeczeń, stanowiących podsta-

3 M. Tryml, Čtyřicet let Pražské archeologické komise, „Staletá Praha” 25 (2009), 2, s. 133-138. 
4 V. Kašpar, Pražská archeologická komise čtyřicetiletá, www.archaiapraha.cz/praha-cs/?acc=
aktuality&id=54 [dostęp: 14. lutego 2013].
5 Narodowy Instytut Zabytków (NPÚ) jest specjalistyczną instytucją badawczą, podlegającą mini-
strowi kultury Republiki Czeskiej. Jego zadaniem jest ochrona zabytków na terenie całego kraju. 
Strukturę organizacyjną NPÚ tworzy: dyrekcja generalna z siedzibą w Pradze; cztery terytorialne 
zarządy zabytków (Praga, Czeskie Budziejowice, Kromieryż, Sychrov) oraz czternaście specjali-
stycznych oddziałów terenowych (Praga, Czechy Środkowe, Czeskie Budziejowice, Pilzno, Loket, 
Uście nad Labą, Liberec, Josefov, Pardubice, Telcz, Ołomuniec, Brno, Kromieryż, Ostrawa). 
6 Dla przykładu – między 1986 a 2006 rokiem, tj. w okresie dwudziestu lat, przeprowadzono na 
terenie Pragi 820 badań terenowych dotyczących okresu średniowiecza, z tego 453 akcje wykopa-
liskowe były realizowane przez dział archeologii NPÚ ÚOP HMP.
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wę decyzji administracyjnych podejmowanych na wyższych szczeblach. Realizacja 
wymienionych zadań nie byłaby możliwa bez stale aktualizowanej bazy danych 
o planowanych i realizowanych inwestycjach budowlanych na terenie całej Pragi. 
Dział archeologii prowadzi także ewidencję i  kontrolę stanowisk archeologicz-
nych leżących w granicach miasta, które są częścią krajowej ewidencji nierucho-
mych zabytków kultury, oraz sprawuje nad nimi ochronę. 

• opracowywanie wyników aktualnie prowadzonych badań wykopaliskowych, 
a w szczególności – analiza starszej dokumentacji terenowej, pochodzącej z okre-
su, kiedy dział archeologii był głównym ośrodkiem archeologicznym w  Pradze 
(w latach 70. i 80. XX w.), 

• popularyzacja problematyki archeologicznej, prowadzenie działań oświatowych, 
prezentowanie wyników badań. 

Przeważająca część aktywności badawczej działu dotyczy obszaru Praskiej Strefy 
Ochrony Zabytkow (Pražská památková rezervace – PPR), która jest największą miejską 
strefą ochrony zabytków w  Republice Czeskiej i  jedną z  największych na świecie. Jej 
powierzchnia wynosi 8,66 km2 i obejmuje historyczne centrum Pragi (dzielnice: Staré 
Město, Josefov, Malá Strana, Hradčany i  Pražský hrad, Nové Město i  Vyšehrad oraz 
Vinohrady, Holešovice, Podolí, Smíchov; [il. 1]. Praska Strefa Ochrony Zabytków została 
ustanowiona przez rząd Czechosłowacji w roku 1971, a 21 lat później w Santa Fe (USA) 
została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i  Przyrodniczego 
UNESCO7. Obszar Praskiej Strefy Ochrony Zabytków jest z  historyczno-urbanis-
tycznego punktu widzenia bardzo podobny do granic administracyjnych miasta z roku 
1884. Strefa ochronna obejmuje powierzchnię 89,63 km2. Aktualnie na jej obszarze 
znajduje się 1 330 zabytków kultury, z tego 28 narodowych zabytków kultury. 

Wielowiekowa ciągłość osadnictwa na obszarze Kotliny Praskej, jej bogate środowi-
sko naturalne i znaczące złoża surowców były przyczyną dynamicznego rozwoju skom-
plikowanych stratygrafii archeologicznych, które są niezwykle ważnym, a  jednocześnie 
coraz bardziej zagrożonym dziedzictwem kulturowym Czech. Z tego względu stale pro-
wadzone badania ratunkowe i ochrona przestrzeni zabytkowej miasta mają dziś pierw-
szorzędne znaczenie w działalności NPÚ Praha. Wyniki pracy praskiego działu arche-
ologii NPÚ, którego istnienie ma już swoją tradycję także w  kontekście europejskim, 
służą szerokiej popularyzacji historii Pragi. 

Wyjątkowy potencjał archeologiczny stolicy jest pochodną kilkusetletniej ewolucji 
historycznych miast praskich i ich peryferii, gdzie na przestrzeni dziejów wytworzyło się 

7 Do roku 2012 na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO 
znajdowało się 12 obiektów z terenu Republiki Czeskiej. 

Tomasz Cymbalak, Jan Havrda, Michal Tryml, Jaroslav Podliska



173

wyjątkowe środowisko historyczno-kulturowe. Zabytki architektury i stanowiska arche-
ologiczne są jednak często zagrożone, a niekiedy niszczone przez rozwijające się miasto. 
Skuteczna ochrona dziedzictwa kulturowego miasta uzależniona jest od poznania stanu 
zachowania lokalnej substancji archeologicznej, historycznej i architektonicznej. 

Do ważnych narzędzi, stosowanych przez nasz dział w codziennej pracy, należą róż-
nego rodzaju bazy danych, połączone z szeroką skalą podkładów mapowych. Podstawę 
tych baz stanowią przede wszystkim wyniki badań archeologicznych, które uzupełniane 
są przez inne, relewantne źródła informacji z obszaru geologii, urbanistyki oraz z zakresu 
infrastruktury miejskiej. Wśród nich na pierwszym miejscu trzeba wymienić Mapę ar-
cheologicznych punktów dokumentacyjnych (Podrobná mapa archeologických dokumentačních 
bodů na území pražské památkové rezervace), która z największą dokładnością ewidencjo-
nuje prace archeologiczne prowadzone na terenie Praskiej Strefy Ochrony Zabytków8. Jej 
podstawę stanowi zbiór informacji o udokumentowanych i nieudokumentowanych sta-
nowiskach archeologicznych, który obejmuje szeroki zakres użytecznych danych [il. 2]. 
Treść mapy jest wykorzystywana zarówno w podstawowych analizach, jak i przy złożo-
nych rekonstrukcjach rozwoju osadnictwa na terenie Pragi. 

Kolejnym narzędziem jest Mapa zachowanych nawarstwień archeologicznych w Pra-
skiej Strefie Ochrony Zabytków (Mapa stavu archeologických terénů v pražské památkové 
rezervaci), która prezentuje skalę i stopień zachowania pierwotnej stratygrafii z uwzględ-
nieniem dawnej i współczesnej aktywności budowlanej (podpiwniczone domy, podziem-
na infrastruktura miasta – metro, parkingi, tunele, zbiorniki przeciwpożarowe, przejścia 
podziemne) [il. 3]9.

Dział korzysta także z Mapy wyróżnionych obszarów archeologicznych na terenie Pra-
skiej Strefy Ochrony Zabytków (Mapa významných archeologických ploch na území Pražské 
památkové rezervace). Zawiera ona dane o potencjale archeologicznym na obszarze wy-
branych mikroregionów historycznego centrum miasta10. Jej zasadniczym zadaniem jest 
zwrócenie uwagi na potrzebę stworzenia swego rodzaju nienaruszalnych „kapsuł konser-

8 L. Hradlička, Praha, podrobná mapa archeologických dokumentačních bodů na území městské památ-
kové rezervace, Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2005. 
9 M. Wallisová, M. Omelka, Digitalizovaná mapa archeologických terénů v PPR, „Archaeologica 
Pragensia”, 14 (1998), s. 205-208. 
10 J. Podliska et al., Významné archeologické plochy na územi Pražské památkové rezervace, mps 
w: Praha:NPU HMP, 2010, čj. NPU–311/11213/10. Jego pierwowzorem był niepublikowany kata-
log i cyfrowa mapa: et al.,  Archeologicky chráněné plochy na území Pražské památkové rezervace (grant 
Ministerstwa Kultury Republiki Czeskiej PK00P04OPP012), Praha: Pražský ústav památkové péče, 
1999. 

Metody dokumentacji zabytków archeologicznych w historycznym centrum Pragi
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watorskich”, obejmujących maksymalną ilość informacji o strukturze i charakterze osad-
nictwa w określonym miejscu [il. 4]. 

Wszystkie wyżej wymienione narzędzia są systemami otwartymi, w których na bie-
żąco gromadzone są nowe informacje i aktualizowane starsze. Zbieranie różnego rodzaju 
danych, wzajemne powiązanie ich źródeł, ciagłe uzupełnianie zasobu, a także możliwie 
częsta jego prezentacja, stwarza możliwość specjalistycznej ochrony i  identyfikacji naj-
bardziej zagrożonych części miasta. 

W porównaniu do sytuacji z początku lat 70. XX wieku, kiedy badania archeologiczne 
w ramach projektów budowlanych w historycznym centrum miasta były marginalizowa-
ne zarówno przez administrację lokalną, jak i przez projektantów i budowniczych, dziś 
obecność archeologa na terenie budowy jest oczywista czy wręcz konieczna. Nie jest już 
możliwe administracyjne zatwierdzenie nowopowstałego obiektu – niezależnie od tego, 
jaką funkcję ma on pełnić – bez badań archeologicznych na obszarze, który ulec ma bez-
powrotnym przekształceniom. 

W  badaniach skomplikowanych, niekiedy nawet 7-8 metrowych nawarstwień śre-
dniowiecznego centrum Pragi, stosowane są zarówno klasyczne i wypróbowane metody 
dokumentacji (kreślone plany i profile w skali 1:10, 1:20), jak i cyfrowe sposoby groma-
dzenia i wizualizacji informacji uzyskiwanych w trakcie wykopalisk (fotografia cyfrowa, 
ortofografia, skanowanie 3D, użycie TOTAL STATION). Wśród ich efektów są m.in. 
najróżniejszego rodzaju plany analityczne, rekonstrukcje pojedynczych obiektów, ale tak-
że większych powierzchni czy kompleksów [il. 5]. Nowoczesne technologie stosowane 
są również podczas opracowywania wyników nowych badań oraz rewizji i digitalizacji 
starszej dokumentacji wykopaliskowej, a także bogatego inwentarza zabytków archeolo-
gicznych (bazy danych, mapy i ich aplikacje w przestrzeni georeferencyjnej, orofotoplany 
i ortofotoprofile, opracowania fotogrametryczne i CAD, rysunki wektorowe). 

Wykorzystanie zaawansowanych technik znajduje swoje odzwierciedlenie w publi-
kacjach naukowych oraz w prowadzonych na szeroką skalę przedsięwzięciach edukacyj-
nych [il. 6]. 

Bogate i wieloletnie doświadczenia w zakresie badań i ochrony dziedzictwa archeolo-
gicznego Pragi pozwalają z pewnością stwierdzić, że proces poznawania i  interpretacji 
jej dziedzictwa oraz upowszechniania wyników prowadzonych nad nim badań będzie 
trwał, a wraz z nim dyskusja o znanych i  jeszcze niepoznanych wartościach kulturowych 
stolicy Czech. 

2012
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Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Dwu- i trójwymiarowa ilustracja halsztackiej ceramiki malowanej 
z Domasławia, gm. Kobierzyce1

W związku z budową Autostradowej Obwodnicy Wrocławia Zespół Badań Ratow-
niczych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu podjął badania archeolo-
giczne na stanowisku nr 10/11/12 w Domasławiu, które znajduje się około 20 km na 
południowy zachód od Wrocławia. W latach 2006-2008 przebadano ponad 15 hektarów 
powierzchni stanowiska. Wykonano dokumentację około 13 tys. obiektów nierucho-
mych. Odnotowano ślady osadnictwa od młodszej epoki kamienia po schyłek starożyt-
ności [il. 1]2. Ogromne znaczenie dla badań nad pradziejami miało odkrycie cmentarzy-
ska ludności kultury łużyckiej [il. 2]. 

Na rozległym halsztackim cmentarzysku ciałopalnym przebadano ponad 850 zespo-
łów grobowych, z czego około 300 to bardzo bogato wyposażone groby, głównie komo-
rowe. Pochowani w nich zmarli należeli do wyróżniającej się warstwy ówczesnego społe-
czeństwa. Groby zawierały, oprócz popielnicy, po kilkanaście naczyń-przystawek, a także 
ozdoby ze szkła, bursztynu, brązu i żelaza (m.in. naszyjniki, bransolety, paciorki, zapinki) 
oraz broń (miecze, siekierki). Wśród naczyń licznie wystąpiły egzemplarze halsztackiej 

1 Praca naukowa nr N N109 202638 finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2013 jako 
projekt badawczy. 
2 A. Józefowska, J. Łoś, K. Nowaczyk, L. Nowaczyk, G. Suchan, O. Wróblewski, L. Żygadło, Do-
masław 10/11/12 (89/90/91/AZP 82-28; nr 3 na A-8), gm. Kobierzyce. Sprawozdanie z ratowniczych 
badań wykopaliskowych przeprowadzonych na stanowisku, Wrocław 2008, maszynopis dostępny 
w archiwum Instytutu Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu.
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ceramiki malowanej3: misy, naczynia wazowate, czerpaki, czarki, naczynia miniaturowe 
oraz formy specjalne: gliniany wózek czy naczynie zoomorficzne [il. 3]. 

Stosowanie techniki barwnego malowania wyrobów ceramicznych rozpowszechniło 
się w Europie Środkowej we wczesnej epoce żelaza. Zwyczaj malowania naczyń dotarł 
w tym okresie również na tereny Polski. Ceramika malowana z okresu halsztackiego wy-
konywana była przede wszystkim ze szlachetnych glin kaolinowych. Zawartość minera-
łów kaolinitu powodowała jasne, kremowe zabarwienie jej powierzchni4. Pierwsi badacze 
niemieccy nazywali tego typu ceramikę „śląską porcelaną”5. Do malowania halsztackich 
naczyń używano farb mineralnych. Farby takie po wypale posiadają zabarwienie czerwo-
ne, czarne i białe. 

Ceramika malowana z Domasławia zdobiona była ornamentem plastycznym, malo-
wanym oraz rytym. Dekorowanie naczyń ornamentem malowanym we wczesnej epoce 
żelaza wiąże się z nurtem nowej ideologii dotyczącej wierzeń. Wiele motywów występu-
jących na ceramice malowanej można odczytywać symbolicznie, zatem miała ona prze-
znaczenie nie tylko grobowe, ale również symboliczno-kultowe6. Najczęstszym moty-
wem zdobniczym występującym na tego typu naczyniach są trójkąty w kilku odmianach, 
układy kresek, kąty, łuki, koła umieszczane w eksponowanych miejscach oraz trykwetry. 
Schematyczne symbole solarne występujące na ceramice malowanej z  Domasławia to 
koła, trykwetry, koncentryczne okręgi, a także przedstawienia tarcz słonecznych z roz-
chodzącymi się promieniami. 

W  dotychczasowych publikacjach dotyczących tego typu ceramiki umieszcza-
no czarno-białe tablice z  rycinami. Kolorowe ilustracje należały do rzadkości. W pra-
cy poświęconej halsztackiej ceramice malowanej w  Polsce Stanisławy Alfawickiej7 na 
czarno-białych rycinach poszczególne kolory oznaczono różnymi odcieniami szarości. 
Czarno-białe tablice zamieszczone zostały również w monografii Józefa Kostrzewskiego 

3 B. Gediga, Rewelacje ze Śląska. Nowy obraz kultury wczesnej epoki żelaza na Śląsku, „Archeologia 
Żywa”, 1 (2007), s. 3-12; idem, Problemy obrazu kultury wczesnej epoki żelaza na Śląsku w świetle 
nowych badań terenowych, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, 49 (2007) s. 123-146.
4 H. Stoksik, D. Łaciak, Problematyka ceramiki malowanej i „grafitowanej” z wczesnej epoki żelaza 
w świetle badań fizykochemicznych, „Przegląd Archeologiczny”, 58 (2010), s. 105-143. 
5 R. Glaser, Die bemalte Keramik der frühen Eisenzeit in Schlesien, Leipzig 1937; M. Zimmer, Die 
bemalten Thongefässe Schlesiens aus vorgeschichtlicher Zeit, Breslau 1889.
6 S. Alfawicka, Ceramika malowana okresu halsztackiego w  Polsce, Wrocław-Warszawa-Kraków 
1970; M. Remiszewska-Łowczycka, Śląska ceramika malowana z  okresu halsztackiego, „Ślęża”, 
1 (1958), s. 103-154.
7 S. Alfawicka, op. cit.
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Pradzieje Śląska8. Podobna sytuacja ma miejsce w publikacjach dotyczących zagadnień 
wczesnej epoki żelaza oraz ceramiki malowanej z tego okresu wydawanych za granicą, na 
przykład w pracach o ceramice malowanej ludności kultury kalenderberskiej z Novych 
Košarisk na Słowacji9, kultury karynckiej na Słowenii10, kultury kalenderberskiej z Au-
strii11 czy kultury Huglfing-Schärding z terenu Niemiec12 [il. 4, 5].

Pierwsze barwne ryciny zostały opublikowane jeszcze przed drugą wojną światową 
[il. 6]13. Wśród późniejszych publikacji, w których występują kolorowe ilustracje, znaj-
dziemy pracę poświęconą ceramice malowanej kultury kalenderberskiej z Austrii14 czy 
ceramice kultury łużyckiej z  Budziszyna15 oraz z  Chojna-Golejewka16. W  publikacji 
z Chojna-Golejewka umieszczono tylko jedną kolorową ilustrację [il. 7].

Wykonywanie dokumentacji rysunkowej halsztackiej ceramiki malowanej w  kolo-
rze jest jednak niezwykle istotne nie tylko ze względu na walory estetyczne, ale przede 
wszystkim poznawcze. Należy pamiętać, że malowane ornamenty występujące na tego 
typu naczyniach, jak również stosowane do ich tworzenia barwniki, są przejawem kultu-
ry duchowej człowieka oraz ważnym źródłem poznania wielu zjawisk z zakresu przeżyć 
artystycznych, magii i symboliki kolorów17.

Nowe możliwości dokumentacji zabytków ruchomych, w tym wypadku ceramiki ma-
lowanej, stwarza zastosowanie programów do tworzenia grafiki wektorowej (na przykład 
Adobe Illustrator, CorelDraw, Karbon pracujący w środowisku Linux) [il. 8]. Najważ-
niejszą zaletą obrazów wektorowych jest ich skalowalność – obrazy wektorowe moż-

8 J. Kostrzewski, Pradzieje Śląska, Wrocław 1970.
9 M. Pichlerová, Nové Košariská. Kniežacie mohyly zo stršej doby želaznej, Bratislava 1969.
10 J. Dular, Halštatska keramika v Sloveniji, Ljubljana 1982.
11 F. Preinfalk, Die hallstattzeitlichen Hügelgräber von Langenlebarn, Niederösterreich (Fundberichte 
aus Österreich, Materialheft A 12), Wien 2003.
12 W. Torbrügge, Die Hallstattzeit in der Oberpfalz, München 1978 (Materialhefte zur Bayerischen 
Vorgeschichte, 39).
13 R. Glaser, op. cit.; M. Zimmer, op. cit.
14 F. Preinfalk, op. cit. Publikacja zawiera zarówno tablice czarno-białe, jak i kolorowe.
15 W. Coblenz, Bemalte Keramik in Gräbern der Ältesten Eisenzeit aus Bautzen, „Arbeits- und For-
schungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege", 3 (1953), s. 119-141.
16 A. Drzewicz, Materiały z cmentarzyska ludności kultury łużyckiej w Chojnie-Golejewku, pow. Ra-
wicki, z kolekcji Aleksandra Guttmana, „Wiadomości Archeologiczne”, 57 (2004-2005), s. 93-100. 
17 S. Alfawicka, op. cit., s. 39.
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na nieograniczenie powiększać oraz zmieniać ich proporcje bez uszczerbku dla jakości. 
Bardzo ułatwia to pracę nad tworzeniem tablic z  rysunkami zabytków, ponieważ bez 
względu na wykonane przekształcenie grubość linii pozostaje zawsze taka sama. Obrazy 
wektorowe można przetwarzać w ich odpowiedniki rastrowe, ale powiększanie obrazu 
rastrowego uwidoczni poszczególne piksele. Grafika wektorowa opisuje przestrzeń trój-
wymiarową – tzn. geometria i  jej przekształcenia opisywane są metodami grafiki wek-
torowej, natomiast wygląd obiektów określany jest rastrowo za pomocą tekstur. Wadą 
grafiki wektorowej – z naszego punktu widzenia – jest to, że nie zapewnia fotograficznej 
wierności odwzorowania. W  tym wypadku do obróbki zdjęć stosuje się programy do 
grafiki rastrowej, na przykład Adobe Photoshop czy GIMP18.

Aby powstała barwna ilustracja ceramiki malowanej, należy najpierw wykonać ry-
sunek naczynia na papierze milimetrowym, w  skali 1:1, zgodnie z  zasadami rysunku 
dokumentacyjnego19. Dodatkowo kolory zaznaczane są przy pomocy kredek. Po zdigita-
lizowaniu rysunek eksportowany jest do programu graficznego, w tym wypadku Adobe 
Illustratora (ale może to być inny program na przykład CorelDraw). Po dodaniu nowej 
warstwy rycina jest przerysowana na nią za pomocą „pióra” służącego do rysowania krzy-
wych (tzw. krzywych Beziera). Etap ten można przyspieszyć, posługując się tabletem. 
W ten sposób powstaje rysunek czarno-biały. Kolejnym krokiem jest ustalenie kolorów 
i  dodanie ich do próbnika. Dobór barw jest subiektywny. Należy pamiętać, że kolory 
widoczne na monitorze komputera będą odbiegać od kolorów wydrukowanych. Aby po-
zbyć się tego problemu, należy wykonać kalibrację monitora lub korzystać z próbników 
konkretnej drukarni. Wybranymi kolorami pokrywa się poszczególne powierzchnie na-
czynia. Powstaje przygotowana do publikacji ilustracja [il. 9-17].

Rysunek wykonany w  programie Illustrator możemy wykorzystać w  programie 
umożliwiającym tworzenie grafiki trójwymiarowej – na przykład Autodesk 3ds Max (lub 
Autodesk Maya czy Blender). Do zbudowania trójwymiarowego modelu wystarcza sam 
profil naczynia. Dzięki zastosowaniu specjalnego modyfikatora do tworzenia brył obro-
towych, którego zadaniem jest powielanie i obrót profilu o 360 stopni wokół osi Y, moż-
liwe jest uzyskanie trójwymiarowego modelu ceramiki. Na taki model należy następnie 
nałożyć teksturę. Teksturę przygotowujemy w programie służącym do edycji obrazów 
rastrowych, na przykład Adobe Photoshop, na podstawie wcześniej wykonanych zdjęć 

18 www.humanitas.edu.pl/~rsiminski/migk_01.pdf [dostęp: 20 listopada 2009]; www.majran.
pl/?p=15 [dostęp: 20 listopada 2009].
19 W. Gawrysiak-Leszczyńska, Jak rysować zabytki archeologiczne. Podstawowe zasady dokumentacji, 
Biskupin 2003.
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naczynia. Po nałożeniu tekstury, ustawieniu świateł i kamery otrzymujemy trójwymiaro-
wą rekonstrukcję ceramiki [il. 18-21].

Model 3D naczynia można wykorzystać do celów popularno-naukowych. Nie jest to 
wierne odzwierciedlenie naczynia – gdyż temu służy skanowanie trójwymiarowe – a je-
dynie jego wizualizacja, rekonstrukcja, a czasem tylko efektowna ilustracja. Jednak meto-
da ta przydatna jest zwłaszcza w sytuacjach, gdy badacz dysponuje jedynie fragmentem 
ceramiki. Wtedy na jego podstawie można przeprowadzić trójwymiarową rekonstrukcję 
całej formy, podczas gdy w efekcie skanowania 3D otrzymamy wyłącznie trójwymiarowy 
obraz zachowanego fragmentu ceramiki. 

Dzięki zastosowaniu programów graficznych otrzymujemy dwu- i  trójwymiarowy 
cyfrowy obraz zabytków. Możliwości tych programów są tak duże, że najprawdopodob-
niej już wkrótce rysunki wykonywane przez archeologów tradycyjnymi metodami – przy 
użyciu rapidografów i  kalek technicznych – zostaną wyparte przez nowe technologie 
dokumentacji komputerowej.

2009
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Nowomedialne kreacje przeszłości  
– przeszłość wizualnie zapośredniczona

Poniższe rozważania odnoszą się przede wszystkim do dwóch kwestii:
• wizualizacji, czyli obrazowania zjawisk i  rzeczy związanych z  przeszłością jako 

kreacji autorskiej, będącej wynikiem przyjętej metody badawczej i przede wszyst-
kim określonej interpretacji, a więc elementów o charakterze hipotetycznym; 

• funkcji komunikacyjnej nowomedialnego obrazu1, będącego generatorem nowych 
doświadczeń i odmiennych procesów znaczeniotwórczych, które łącznie analizu-
jemy w szerszym aspekcie, odwołując się do tzw. kultury wizualnej i zwrotu wi-
zualnego. 

Tekst ma charakter dyskusyjny i refleksyjny, zarówno w odniesieniu do zjawisk wiąza-
nych z digitalizacją (cyfryzacją) oraz wizualizacją dziedzictwa kulturowego i samej prze-
szłości2, jak i wizualizacji wiedzy o przeszłości.

W odniesieniu do nauk o przeszłości, nowe media stanowią fragment szerszych pro-
cesów, z którymi wiążą się takie cechy, zjawiska i procesy, jak: interaktywność, immate-
rialność, technologie cyfrowe, digitalizacja, a także ogólne tendencje prezentowania i an-

1 Termin „nowomedialny” odnosimy do obrazów oraz wytworów, które powstały w wyniku za-
stosowania nowych mediów w rozumieniu Lva Manovicha (L. Manovich, Język nowych mediów, 
Warszawa 2006, s. 119-120).
2 Przeszłość traktujemy jako ukształtowany historycznie świat, będący pochodną zastosowania 
różnorodnych technik i narzędzi – przeszłość jako rerum gestarum.
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gażowania odbiorcy, jakie obserwujemy we współczesnej kulturze. Wyżej wymienione 
zjawiska nie omijają historii, archeologii, historii sztuki czy historii architektury, stwa-
rzając nową jakość analizowania przeszłości i jej zabytków, kreując odmienną od dotych-
czasowej formę poznawczą i znaczeniotwórczą, wzbogacającą spektrum interpretacyjne 
badającego oraz odbiorcy, na przykład w  osobie współczesnego turysty. Zatem każdy 
nowomedialny projekt odnoszący się do przeszłości stanowi całość, na którą składają się: 
prezentacja przeszłości czy też prezentowana przeszłość, a  także sposoby generowania 
interakcji pomiędzy wytworem nowomedialnym a odbiorcą, które w efekcie końcowym 
są podstawą nadawania znaczeń i kształtowania relacji pomiędzy nimi.

Obecnie w  sposobach prezentacji przeszłości, które są stopniowo wzbogacane po-
przez inne, aczkolwiek nie tak powszechne, formy zmysłowej i zarazem przestrzennej 
aktywności człowieka, jak na przykład dotyk (ang. body immersion), dominuje audiowi-
zualność. Stanowi ona zatem jeden z zasadniczych elementów obecnych w tzw. rzeczy-
wistości wirtualnej, która umożliwia nowe poznawanie przeszłości czy też jednej z wielu 
jej wizji, konstruowanej przez badaczy oraz przez projektantów korzystających z nowych 
technologii. Można więc stwierdzić, że nowe media, a wraz z nimi cyfrowe obrazowanie 
rzeczy i zjawisk przeszłości, uzupełniają współcześnie odczuwalne braki zwizualizowanej 
przeszłości, czego potrzebuje i domaga się dzisiejsza kultura, by w specyficzny dla siebie 
sposób móc skolonizować również przeszłość, by poczuć się w niej jak u  siebie, by ją 
oswoić i zawłaszczyć w znanych sobie regułach.

Nowomedialna wizualność – nowomedialne obrazowanie

Wielu badaczy współczesnej kultury dostrzega nasycenie rzeczywistości obrazami 
i wyrażeniami obrazowymi3, upatrując w tych zjawiskach wyraźny przejaw kultury wi-
zualnej, która obecnie staje się kulturą dominującą4. Również w naukach o przeszłości 
zaobserwować możemy rosnącą tendencję do wizualizowania zjawisk, rzeczy czy przed-
miotów, które ze swej natury nie posiadają wizualnego charakteru. Procesowi temu bez 
wątpienia sprzyjają nowomedialne możliwości technologiczne, a zarazem współczesne 
zapotrzebowanie na obraz5. Dominacja przekazów pozawerbalnych, przyjmująca różno-

3 „Wyrażenie obrazowe” rozumiane jako „flatus pictus”, por. W. Gdowicz, Poznanie, [w:] Identy-
fikacja wizualna, red. W. Gdowicz (Biuletyn Sztuki Projektowania, 3), Katowice 2007, www.asp.
katowice.pl/zobacz/bsp-3-poznanie [dostęp: 22 maja 2013]. 
4 Por. m.in.: P. Sztompka, Wyobraźnia wizualna i socjologia, [w:] Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów 
z socjologii wizualnej, red. M. Bogunia-Borowska, P. Sztompka, Kraków 2012, s. 11-41. 
5 N. Mirzoeff, The subject of visual culture, [w:] The visual culture reader, red. N. Mirzeoff, London, 
New York 2002, s. 3-22.
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rodną postać – na przykład happeningu, performansu czy modelu wirtualnego – sprawia, 
że tekstowa forma kontaktu z przeszłością zanika lub ulega znacznemu osłabieniu. Za 
przykład może posłużyć próba wyszukania obrazów dla hasła „gród” za pomocą popu-
larnej wyszukiwarki internetowej Google. W efekcie, poza zdjęciami reliktów grodów, 
otrzymujemy zdjęcia ich całościowych bądź częściowych rekonstrukcji (na przykład gro-
du w Biskupinie), plany pozostałości tego typu obiektów oraz ryciny będące rekonstruk-
cją grodów, a  także „zrzuty ekranów” – tzw. screenshoty ich wirtualnych rekonstrukcji, 
stanowiące jeden z możliwych przykładów obecności cyfrowych wizualizacji współcze-
snej wizji i wiedzy o tych obiektach. Swoiste komputerowe repliki grodów przenikają do 
sfery publicznej, włączając się w kreowanie obrazu przeszłego środowiska życia człowieka 
i wyobrażeń na jego temat.

W kulturze wizualnej w procesie doświadczania przeszłości znaczącą rolę odgrywa 
zmysł wzroku. Przeszłość doświadczana w  taki sposób dostarcza również nowych do-
znań estetycznych. Kolejny zatem aspekt intermedialnej kreacji przeszłości to jej oblicze 
estetyczne, niejednokrotnie idące w parze z oczekiwaniami odbiorców, czy też odpowia-
dające pewnym obowiązującym zasadom prezentacji obiektów, rzeczy oraz ludzi. Mowa 
tutaj przede wszystkim o tzw. „estetyce powierzchni” w przedstawianiu, które jest zgodne 
z zasadą przejrzystego, niezakłóconego prezentowania obiektu, pozbawionego wielu to-
warzyszących mu w rzeczywistości elementów6. Swoista estetyzacja minionej rzeczywi-
stości kształtuje obraz, który jest zrozumiały dla współczesnego odbiorcy, uformowanego 
przez kulturę znoszącą nieczystości czy zbędne zakłócenia w jego oglądzie. Nietrudno 
sobie wyobrazić takie postrzeganie licznych obiektów w przeszłości, któremu przykłado-
wo towarzyszył półmrok, niemożność zaobserwowania szczegółów czy wychwycenia de-
tali. Dzisiejszy odbiorca obrazów obiektów z przeszłości, ukształtowany poprzez kanony 
widzenia i  przedstawiania charakteryzujące kulturę wizualną, jest przyzwyczajany do 
postrzegania, czy też widzenia wszystkiego w dobrej jakości, przy odpowiednim oświe-
tleniu itd. Za przykład może posłużyć jakakolwiek przestrzeń zamknięta, która obecnie 
bez odpowiedniej aparatury bądź oświetlenia byłaby niedostępna dla zwiedzających lub 
nieatrakcyjna wizualnie dla odbiorców. Jednakże w przeszłości częstokroć jedyną sytu-
acją umożliwiającą ludziom wzrokowe obcowanie z  takimi obiektami było oświetlenie 
naturalne.

Dążenie do uzyskania efektu gładkości, przejrzystości oraz inne estetyczne upodoba-
nia kształtują również sposoby prezentacji dziedzictwa kulturowego in situ oraz rekon-

6 A. Gwóźdź, Technologie widzenia, czyli media w poszukiwaniu autora: Wim Wenders, Kraków 2004, 
s. 89.
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strukcje, z równo przyciętymi trawnikami i uporządkowaną przestrzenią7. Za przykład 
takich strategii mogą posłużyć choćby informacje zachęcające do zwiedzania w nowej 
(nowoczesnej) formie obiektów zabytkowych: „Poznaj to, co na co dzień trudno widoczne 
– wiele obiektów prezentujemy ukazując ich na ogół niewidoczną stronę”8 bądź: „Obiekty 
pod lupą – wykonane w wysokiej rozdzielczości reprodukcje pozwalają oglądać dzieła 
w znacznym powiększeniu. Interesujące fragmenty, ciekawe struktury powierzchni, nie-
zauważalne na ogół detale są pretekstem do „zwiedzania” pojedynczego obiektu w skali 
makro”9. Za pośrednictwem nowych mediów i technologii widzimy więc niejednokrotnie 
więcej, aniżeli dostrzec mogli sami twórcy i użytkownicy obiektów z przeszłości. Można 
stwierdzić, że „współczesna technologia pozwala »wejść/zajrzeć« do komórek mikrosko-
pijnych rozmiarów, uczestniczyć w bitwie, w samym jej środku w roli obserwatora lub 
przebywać w obozie wojskowym”10. Nowe techniki umożliwiają m.in. analizę substancji 
zabytkowej zmediatyzowanej – zdematerializowanej, a więc również i cyfrowej. Zatem 
badacz każdorazowo dokonuje analizy za pośrednictwem kolejnych, pojawiających się 
w danej dyscyplinie narzędzi. Stanowi to przykład miękkiego determinizmu technolo-
gicznego, który przejawia się poprzez wywołane skutki, a więc obserwacje niemożliwe 
bez technologii cyfrowych.

Obraz jako jedna z dominujących form przekazu stanowi element procesu wizualiza-
cji, odsyłając nas do zjawiska określanego mianem wizualizacji pamięci11. Andrzej Szpo-
ciński pisze na ten temat następująco: „mówiąc o wizualizacji pamięci, mam na myśli 
te nowe tendencje w całym kompleksie zjawisk pamięci społecznej, które sprawiają, że 
w komunikacji międzyludzkiej coraz bardziej dominującą rolę odgrywają różnego rodza-
ju przekazy niewerbalne – obrazy i gesty”12. W innym zaś miejscu zaznacza: „wizualiza-
cja pamięci to zjawisko, którego istotą jest dominacja wydarzeń wizualnych w procesach 

7 Rekonstrukcja domu Wikingów z  Islandii – www.flickr.com/photos/gustavothomasthe-
atre/5292871115/ [dostęp: 31 stycznia 2013].
8 www.imnk.pl/ [dostęp: 31 stycznia 2013].
9 www.imnk.pl/ [dostęp: 31 stycznia 2013].
10 R. Zapłata, Digitalizacja dziedzictwa archeologicznego – wybrane zagadnienia: wprowadzenie, 
[w:] Digitalizacja dziedzictwa archeologicznego – wybrane zagadnienia, red. R. Zapłata, Lublin 2011, 
s. 8-43 (15).
11 A. Szpociński, Współczesna kultura historyczna, „Kultura Współczesna”, 63 (2009), nr 1, s. 9-17.
12 Ibidem, s. 16.
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transmisji i percepcji przeszłości”13. Zdaniem cytowanego autora, obecnie, m.in. w wyni-
ku procesu wizualizacji kultury, obserwujemy tworzenie się nowej kultury historycznej, 
co sprzyja kształtowaniu się nowych form wrażliwości.

Źródeł kreowania wizualnej formy prezentacji minionej rzeczywistości oraz ocze-
kiwań społecznych w odniesieniu do obrazu przeszłości należy doszukiwać się również 
w sposobach przedstawiania współczesnego świata, w sferze medialnych relacji, ekspresji 
artystycznej oraz szeroko rozumianej popkulturze. Również w sferach zajmujących się 
przeszłością można dostrzec poszczególne składniki współczesnej kultury wizualnej, ja-
kimi są „reżimy” obrazowania (reguły, wzory, style tworzenia obrazów czy design wytwa-
rzania przedmiotów)14. Obserwujemy społeczne zapotrzebowania na określoną formę 
reprezentacji przeszłości, przy jednocześnie rodzących się konsekwencjach takiej sytuacji, 
w której „stałe obcowanie z rzeczywistością wirtualną musi wyrobić nowe przyzwyczaje-
nia poznawcze i nowy stosunek do tradycyjnych sposobów przedstawiania świata”15.

Sposoby doświadczania przeszłości każdorazowo są oparte na narzucanych przez 
określoną kulturę schematach. Jak już wspominaliśmy, kultura współczesna posiada 
w dużym stopniu charakter (audio-)wizualny, efektem czego staje się ona coraz bardziej 
„kulturą obrazkową”16. Jej wytwory oparte są na obrazie i dźwięku, co powoduje dominu-
jącą rolę różnego rodzaju obrazów w komunikacji międzyludzkiej, jak również zmienia 
radykalnie sposoby i wzorce ich odbioru17. W kontekście kultury ponowoczesnej wska-
zuje się na wykształcenie się nowej wrażliwości, określanej mianem wrażliwości figural-
nej, w odróżnieniu od dyskursywnej; jednym z jej elementów jest to, iż „działa poprzez 
zanurzenie widza, stosunkowo niezapośredniczone ulokowanie jego pragnienia w obiek-
cie kulturowym”18. Współcześnie zaobserwować można dominację zmysłowych nad in-
telektualnymi formami doświadczania rzeczywistości, co posiada swe źródła w kondy-

13 A. Szpociński, Wizualizacja pamięci społecznej, [w:] Pamięć zbiorowa jako czynnik integracji i źró-
dło konfliktów, Warszawa 2009, s. 227-237.
14 P. Sztompka, op. cit., s. 13-14.
15 M. Woźniak, Przeszłość jako przedmiot konstrukcji. O roli wyobraźni w badaniach historycznych, 
Lublin 2010, s. 244.
16 N. Mirzoef, op. cit.; A. Zeidler-Janiszewska, Visual Culture Studies czy antropologicznie zorien-
towana Bildwissenschaft? O kierunkach zwrotu ikonicznego w naukach o kulturze, „Teksty Drugie”, 
100 (2006) nr 4, s. 9-30.
17 M. Woźniak, op. cit., s. 239.
18 S. Lash, Dyskurs czy figura? Postmodernizm jako „system oznaczania” (regime of signification), 
[w:] Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, red. R. Nycz, Kraków 2004, s. 471-506 (475).
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cji ponowoczesnej: kryzysie przedstawiania i  dążeniu do bezpośredniego przeżywania 
i doświadczania przez człowieka rzeczywistości (w  tym rzeczywistości minionej) oraz 
wykształceniu się nowego typu osobowości, mianowicie „kolekcjonerów przeżyć” i „zbie-
raczy wrażeń”19. Kultura wizualna opiera się w dużej mierze na poszukiwaniu wrażeń, nie 
zależy ona jedynie od samych obrazów, lecz od tendencji do obrazowania czy wizualizo-
wania egzystencji, stanowiąc charakterystyczny rys współczesnego społeczeństwa. Wizu-
alizacja więc to nie tyle obrazowanie, co partycypacyjność, wydarzeniowość, na przykład 
wystaw muzealnych, gdzie możliwość aktywnego udziału widzów w wydarzeniach mu-
zealnych jest elementem przyciągającym ludzi do muzeum.

Współcześnie technologie cyfrowe stają się jednym z elementów wykorzystywanych 
w reprezentacjach oraz doświadczaniu przeszłej rzeczywistości. Owe symulacje przeszłej 
rzeczywistości, doświadczane w sposób jak najbardziej rzeczywisty, znoszą reprezentacje 
typu mimetycznego na rzecz symulacji pod postacią wirtualnych reprezentacji przeszło-
ści20. Co istotne, wirtualność wymaga interaktywności, a takie formy doświadczania nie 
potrzebują istnienia realnych obrazów (na przykład oryginalnych zabytków). Odbiorca 
może stać się aktywnym uczestnikiem czy twórcą historii, przeszłość może być przez nie-
go zmieniana lub kreowana. Co równie ważne, multimedialne przekazy oferują wrażenie 
bycia czy wręcz uczestniczenia w przeszłym świecie, czego doskonały przykład stanowić 
mogą choćby gry komputerowe czy wirtualne muzea21. Godne uwagi jest tutaj zjawisko 
określane mianem immersji (ang. immersion), zanurzenia się w rzeczywistości wirtualnej, 
w sztucznie generowanym świecie (imitatio realis), angażujące odbiorcę na wielu pozio-
mach percepcyjnych, dające poczucie, że możemy przekroczyć nasze fizyczne czy cielesne 
ograniczenia22. Immersja poprzez zanurzenie zmysłowe oraz cielesne (ang. full body im-
mersion) stanowi jak najbardziej zmysłowy sposób doświadczania rzeczywistości, umoż-
liwiając m.in. wzbogacenie zarówno procesów poznawczych w archeologii, jak i procesów 
prezentacji i doświadczania zabytków czy cyfrowych form dziedzictwa archeologicznego.

Obserwowane tendencje we współczesnej kulturze kierują naszą uwagę na kolejny ele-
ment, mianowicie wizualizację życia społecznego w przeszłości. Parafrazując wypowiedź 
Piotra Sztompki, możemy powiedzieć, że w naukach o przeszłości za pośrednictwem 

19 Z. Bauman, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa 1994.
20 Zob. na przykład J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, tłum. S. Królak, Warszawa 2005 ( J. Bu-
drillard, Simulacres et Simulation, Paris 1981).
21 M. Woźniak, op. cit., s. 243-244.
22 P. Zawojski, Wewnątrz obrazów. Immersja zamiast iluzji?, [w:] Przestrzeń sztuki: obrazy – słowa 
– komentarze, red. M. Popczyk, Katowice 2005, s. 27-33.
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obrazu kreujemy – czynimy dostępną wzrokowo – minioną warstwę życia społecznego23. 
Odtworzona na bazie reprodukcji sfera wzrokowa staje się podstawą do generowania 
obrazów, swoistych fotografii światów, jako pochodnych dostępnych narzędzi (nowych 
mediów) i badawczych interpretacji, propozycji bądź wizji. Turysta obcuje z fotografią 
(na przykład z  ekranowym zrzutem) nieistniejącego świata, czyli z  jego symulakrum. 
Dziedziny i dyscypliny zajmujące się przeszłością poddają zatem analizie i obserwacji 
oraz prezentacji i re-konstrukcji wykreowaną ikonosferę minionego życia24. Dostrzega-
my w tym obrazowe kreowanie przeszłego środowiska życia oraz interakcji społecznych, 
które w przeciwieństwie do socjologicznego zapisu fotograficznego nie rejestrują zacho-
dzących sytuacji społecznych, ale przede wszystkim wizualnie odtwarzają wizje naukowe 
oraz generują jedynie hipotetyczne światy. Jednak to właśnie takie obrazy współkształtują 
w oczach współczesnego odbiorcy wyobrażenia przeszłości.

Nowe media kreują również specyficzną sytuację, którą generuje zjawisko określa-
ne mianem „przestrzeni wzbogaconej” (ang. Augmented Space)25. Najogólniej ujmując, 
w  odniesieniu do zabytków i  w  szerszej perspektywie poznawania przeszłości, jest to 
dodatkowa forma wzbogacania naszego oglądu reliktów przeszłości, stanowiąca w tym 
zakresie przełomowe zjawisko. „Nadbudowana” forma, będąca zarazem wirtualną rekon-
strukcją obiektu, wypełnia krajobraz i przywraca niejako wymazane przez minione wy-
darzenia elementy, stanowiące integralną i materialną część danego miejsca. Poza jakże 
spektakularnym generowaniem obrazu obiektu, który obecnie nie istnieje lub jest ruiną, 
„przestrzeń wzbogacona” wprowadza nowy element, mianowicie nowy rodzaj interak-
cji odbiorcy z dziedzictwem kulturowym. Ta forma stanowić może również podstawę 
w planowaniu przestrzennym otoczenia dóbr kultury, umożliwiając przyszłą wizualizację 
z uwzględnieniem rekonstrukcji. Element ten stanowi swoiste novum w zakresie prak-
tycznego wykorzystania nowych mediów, które rysują przed projektantami zagospodaro-
wania przestrzeni oraz architektami krajobrazu nieznane dotychczas możliwości, zmie-
niające również ich percepcję przestrzeni.

Cyberturystyka

Wraz z nowymi mediami w kulturze pojawiła się nowa forma zwiedzania czy też ob-
cowania z przeszłością, określana mianem cyberturystyki (ang. cyber-tourism, tourism onli-

23 P. Sztompka, op. cit., s. 13.
24 Ibidem, s. 23.
25 R. W. Kluszczyński, Estetyka sztuki nowych mediów, Warszawa 2010, www.medialarts.pl/down-
load/skrypty/Estetyka-sztuki-nowych-mediow.pdf [dostęp: 31 stycznia 2013].
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ne, online tourism, virtual tourism)26 bądź postturystyki27. Definiowana jest ona jako „forma 
spędzania wolnego czasu i zwiedzania, która umożliwia poznanie świata bez uprzedniego 
wychodzenia z domu, gdyż obecnie wszystko można zobaczyć w telewizji czy w Interne-
cie”28. Włączenie nowomedialnych narzędzi do celów ekspozycyjnych i prezentacyjnych 
doprowadziło m.in. do powstania odmiennego sposobu rozumienia, doświadczania oraz 
interpretacji przeszłości, kreśląc nową postać obserwacji uczestniczącej na poziomie wir-
tualnym. Taka sytuacja wytworzyła jednocześnie konieczność posiadania przez współcze-
snego turystę nowych kompetencji medialnych, wykluczając z nowomedialnego dyskursu 
muzealnego tych, których charakteryzuje w tym zakresie swoisty analfabetyzm, a więc brak 
umiejętności funkcjonowania w świecie technologii cyfrowych. Ukierunkowanie działań 
i zainteresowań w stronę nowej formy ekspozycji dziedzictwa kulturowego paradoksalnie 
wytworzyło zróżnicowany dostęp do zbiorów muzealnych. Sytuacja ta w pewnym sensie 
stanowi powtórzenie zjawiska znanego z dziejów muzealnictwa, bowiem „historię mu-
zeów rozpoczynają zbiory dostępne dla wybranych odbiorców”29. Zatem, parafrazując 
powyższą wypowiedź, powiedzielibyśmy, że historię wirtualnych muzeów rozpoczynają 
zbiory i ekspozycje dostępne dla posiadaczy określonych kompetencji.

Nowomedialna i zobrazowana przeszłość to obecnie również przedmiot konsump-
cyjnych przyjemności, a więc skomercjalizowany produkt turystyczny. Sytuację tę dosko-
nale zdiagnozował Marek Krajewski w książce Kultury kultury popularnej, pisząc o „kul-
turze repetycji”, powodującej, iż „przeszłość w stopniu wyższym niż dawniej staje się dziś 
łatwo dostępna, ale raczej jako przedmiot konsumpcyjnych przyjemności niż podstawa 
tożsamości”30. Podobny ton wypowiedzi można znaleźć w stwierdzeniu Uzi Baram i Yor-
ke Rowan: „komodyfikacja przeszłości stanowi element trajektorii, na której coraz więcej 
aspektów życia społecznego [...] staje się przedmiotem konsumpcji”31. Z tak rozumianą 

26 L. Kaelber, A  Memorial as Virtual Traumascape: Darkest Tourism in 3D and Cyber-Space to the 
Gas Chambers of Auschwitz, „e-Review of Tourism Research”, 5 (2007), No. 2, pp. 24-33, dostępny 
w Internecie: www.uvm.edu/~lkaelber/research/eRTRLutzKaelber.pdf [dostęp: 31 stycznia 2013].
27 W. Krystoń, Współczesny model turystyki, „Cognoscimus”, nr 1, dostępny w Internecie: usfiles.
us.szc.pl/pliki/plik_1168680906.pdf [dostęp 31 stycznia 2013].
28 K. Podemski, Socjologia podróży, Poznań 2004, s. 84.
29A. Szczerski, Kontekst, edukacja, publiczność – muzeum z perspektywy „Nowej muzeologii”, [w:] Mu-
zeum sztuki. Antologia, red. M. Popczyk, Kraków 2005, s. 336.
30 M. Krajewski, Kultury kultury popularnej, Poznań 2003, s. 210.
31 U. Baram, Y. Rowan, Archaeology after nationalism: globalization and the consumption of the past, 
[w:] Marketing heritage: archaeology and the consumption of the past, red. Y. Rowan, U. Baram, Wal-
nut Creek 2004, s. 3-23.
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konsumpcją przeszłości ściśle połączona jest turystyka i  kreowanie w  jej ramach tzw. 
produktu turystycznego oferowanego zwiedzającym. Istotne rozszerzenie idei produktu 
turystycznego zaproponowała Barbara Marciszewska32, odnosząc się do tzw. „ekonomii 
doświadczeń”, rozwiniętej w pracy Josepha Pine’a II i Jamesa Gilmore’a33. Sens ekono-
mii opartej na doświadczeniach odnosi się do dostrzeżenia na rynku nowego produktu, 
wzbogaconego przez ludzkie doświadczenia, a odpowiadającego popytowi na wrażenia. 
Konsumpcja polega na nabywaniu rodzących się w jej trakcie lub po niej zapadających 
w pamięć doświadczeń, zazwyczaj przyjemnych, pozytywnych, relaksujących bądź edu-
kujących. W takim aspekcie dotyczy ona m.in. konsumowania różnego rodzaju spektakli, 
widowisk lub festiwali, stanowiących element przemysłu kulturowego czy turystycznego, 
jak również jest związana z ludycznymi tendencjami współczesnej kultury, dla których 
przedmiot konsumpcji stanowi czas wolny, rekreacja oraz rozrywka. W kontekście roz-
ważań nad cyberturystyką zabytek zobrazowany to zatem zabytek zmieniony, w przy-
padku którego uwypuklona zostaje jego nowa wartość społeczno-rynkowa, gdyż jak pisze 
Danuta Minta-Tworzowska: „wartość społeczna przedmiotów wynika ze sposobu posłu-
giwania się nimi oraz obcowania z nimi”34. Cyfrowa replika zabytku wystawiana jest na 
sprzedaż, zyskując tym samym nowy wymiar społeczny.

W procesie edukacji nieformalnej cyberturysta uczy się oraz poznaje przeszłość i za-
bytki za pośrednictwem nowych mediów, gdzie interfejs jest filtrem znaczeń i kreatorem 
doświadczeń. Dokonuje się tym samym proces uczenia się przeszłości bez bezpośrednie-
go udziału w nim reliktów przeszłości, czyli zabytków, jedynie w oparciu o symulakra. 
Proces ten w efekcie doprowadza do pozyskiwania „nowomedialnego bagażu doświad-
czeń współczesnego turysty”35. Nowa perspektywa ekspozycyjno-poznawcza to na przy-
kład wirtualny spacer po zamku pozbawiony naturalnych elementów (chłód, wilgoć itp.), 
a więc forma zrywająca z  tradycyjnym procesem obcowania oraz naturalną sekwencją 
poznawania obiektów, w tym zabytków. Przykładów zmiany obcowania z rzeczywistością 

32 B. Marciszewska, Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń, Warszawa 2010.
33 J. B. Pine, J. H. Gilmore, The experience economy. Work is theatre & every business a stage, Boston 
1999.
34 D. Minta-Tworzowska, Człowiek i rzeczy w perspektywie archeologicznej (czyli rzeczy w perspekty-
wie antropocentrycznej), [w:] Współczesne oblicza przeszłości, red. A. Marciniak, D. Minta-Tworzow-
ska, M. Pawleta, Poznań 2011, s. 39-61 (47).
35 R. Zapłata, Cyfryzacja w naukach o przeszłości – cyfrowe oblicza przeszłości, [referat wygłoszony 
na konferencji „Zwrot cyfrowy w humanistyce: Internet-Nowe media-Kultura 2.0”, Lublin, 25-26 
października 2012 roku] – Podcasty z drugiego dnia konferencji (26.X.2012): humanistykacyfro-
wa.umcs.lublin.pl/nagrania-audio/ [dostęp 31 stycznia 2012].
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dostarczają sytuacje związane z obiektami architektonicznymi, których poznanie do tej 
pory zarezerwowane było dla kilku form doświadczania, z których najprostszym rozwią-
zaniem była bezpośrednia obecność w budynku, a ponadto lektura opisu lub też zapozna-
nie się z prezentacją filmową czy fotograficzną. Obecnie, nie opuszczając domu, może-
my zwiedzić cały budynek, włącznie z poznaniem z bliska jego detali za pośrednictwem 
immersyjności. Reinterpretacja natomiast polegać by miała w tej sytuacji m.in. na tym, 
że nowe technologie umożliwiają zerwanie z sekwencyjnym obcowaniem z przestrzenią 
architektoniczną, określoną przez architekta w projekcie konstrukcyjnym, a także przez 
sam budynek oraz ludzkie, fizyczne możliwości poznawania obiektu”. Taka forma po-
znawcza to wyraz wspominanego już wcześniej paradygmatu partycypacyjnego36, nasta-
wionego na uczestnictwo, który charakteryzuje porzucenie dystansu między ekspozycją 
a widzem, atrakcyjna i pociągająca partycypacja w wydarzeniu, niematerialność obiektów, 
zmiana formy doświadczenia muzealnego czy uczynienie z wystawy wydarzenia.

Zakończenie

We współczesnej kulturze wizualizacja stanowi dominującą formę przekazu, która 
obecna jest również w  sferze naukowo-badawczej archeologii i  popularyzacyjnej 
dziedzictwa kulturowego. Technologie cyfrowe, wraz z  nowymi mediami wytworzyły 
nowe możliwości poznawcze oraz nowe formy obcowania z przeszłością, wyznaczając 
cyfrową narratywizację przeszłości. Istotne w tym kontekście jest rodzące się zjawisko 
cyfrowej turystyki (cyberturystyki), stanowiącej współczesną formę obcowania z  zabyt-
kiem, której kształt wyznaczają wspomniane technologie cyfrowe, a wraz z nimi obrazy 
i modele wirtualne. W odniesieniu do obrazów cyfrowych dostrzegamy obecnie m.in. 
tendencje do odchodzenia od zasad referencji i reprezentacji, a także wypierania tekstu 
przez obraz. Obrazy cyfrowe należy więc rozpatrywać dwojako – zarówno przez pryzmat 
ich funkcji komunikacyjnej, jak również, zwłaszcza w odniesieniu do relacji twórca-od-
biorca, funkcji kreacyjnej.

2012

36 A. Ziębińska-Witek, Historia w muzeach. Studium ekspozycji Holokaustu, Lublin 2011, s. 50-51.
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Archeologia wirtualna – zagrożenie czy przyszłość?  
Rekonstrukcje 3D w archeologii

Zaawansowane oprogramowanie do tworzenia grafiki trójwymiarowej i  animacji 
wykorzystują głównie twórcy gier, filmów oraz wizualizacji architektonicznych. Dzięki 
takim programom, jak Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya czy open source’owy Blender 
można tworzyć realistyczne postacie, płynne efekty specjalne, wizualnie atrakcyjne gry, 
a także najwyższej jakości sekwencje przeznaczone do filmów i telewizji. Po oprogramo-
wanie 3D sięgają także archeolodzy. Coraz większą rolę w odtwarzaniu i popularyzacji 
przeszłości odgrywają trójwymiarowe rekonstrukcje zabytków. 

Termin „archeologia wirtualna” po raz pierwszy został użyty przez Paula Reilly’ego 
na konferencji CAA1 w  Southampton w  1990 roku. Według jego koncepcji pojęcie 
„archeologia wirtualna” to proces polegający na badaniu zabytków archeologicznych 
i przedstawianiu ich kształtu, wyglądu oraz funkcji przy użyciu programów graficznych2. 
W artykule z 1991 roku zatytułowanym Towards a virtual archeology Paul Reilly przed-
stawił kilka możliwych dróg, którymi w przyszłości może podążyć archeologia jako dzie-
dzina głównie techniczna, powiązana z innymi naukami, wykorzystująca komputerowe 
przetwarzanie, symulację, rekonstrukcję3. Pojęcie „archeologia wirtualna” rozpropagował 

1 Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology.
2 P. Reilly, Towards a virtual archaeology, [w:] Computer Applications in Archaeology, red. K. Lock-
year, S. Rahtz (British Archeological Reports 565), Oxford 1991, s. 133-139.
3 M. Forte, Wprowadzenie, [w:] Archeologia. Komputerowa rekonstrukcja zaginionej rzeczywistości, 
red. M. Forte, A. Siliotti, tłum. E. Gałązka, B. Kaim, G. Siwek, Warszawa 1997, s. 9.
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Mauritzio Forte, specjalista w zakresie zastosowania technik komputerowych w arche-
ologii. Według niego wirtualną archeologię można zdefiniować jako cyfrowe odtworze-
nie przeszłości4. Pod koniec lat 90. XX wieku Nick Ryan jako pierwszy zwrócił uwagę 
na problem, jakim jest wiarygodność i rzetelność rekonstrukcji komputerowych. Od tego 
czasu w środowisku naukowym coraz częściej dochodzi do dyskusji nad zagrożeniami, 
jakie niesie ze sobą trójwymiarowe odtwarzanie obiektów zabytkowych5. 

Pierwsze rekonstrukcje 3D powstały prawie trzydzieści lat temu, w latach 80. XX wie-
ku. Te najstarsze wizualizacje, ze względu na ograniczenia ówczesnych komputerów, są 
dość proste i  nie wyglądają tak spektakularnie, fotorealistycznie jak obecne [il. 1]. Za 
jedną z  pierwszych trójwymiarowych rekonstrukcji uznaje się model drugiej katedry 
w Winchesterze (VIII-X wiek). Projekt ten zrealizowano w  latach 1984-1986 [il. 2]. 
Jak na owe czasy było to wielkie osiągnięcie naukowe oraz techniczne. Dwuminutowa 
animacja prezentowana była na wystawie w British Museum w 1986 roku6. 

Niestety, te pierwsze wizualizacje były dostępne głównie dla ich twórców. Obecnie, 
dzięki Internetowi, każdy może oglądać wysokiej jakości rekonstrukcje 3D7. Sieć stała się 
ważnym narzędziem, służącym do popularyzacji wiedzy o przeszłości i dziedzictwie ar-
cheologicznym. Wizualizacje, które są wykonywane na komputerach instytutów nauko-
wych całego świata są niezwykle atrakcyjne dla widzów. Dzięki zaawansowanej technice 
charakteryzuje je fotorealizm, dynamika oraz interaktywność. Trójwymiarowe animacje 
spełniają ważną rolę w muzealnictwie, stosowane są do celów edukacyjnych i populary-
zatorskich. Wśród archeologów nastała moda na przestrzenne rekonstrukcje obiektów 

4 Idem, About Virtual Archaeology: Disorders, Cognitive Interactions and Virtuality, [w:] Virtual Re-
ality in Archaeology. Computer Applications and Quantitative Mathods in Archaeology, red. J.A. Bar-
celó, M. Forte, D. Sanders (British Archeological Reports 843), Oxford 1991, s. 247-259, cyt. 
za R. Chowaniec, „Biskupin bez tajemnic. Interaktywny przewodnik po starożytnym grodzie”, czyli 
o  animacjach komputerowych w  edukacji i  popularyzacji archeologii, [w:] Digitalizacja dziedzictwa 
archeologicznego – wybrane zagadnienia, red. R. Zapłata, Lublin 2011, s. 77.
5 R. Beacham, H. Denard, F. Niccolucci, An Introduction to the London Charter, www.londonchar-
ter.org/fileadmin/templates/main/docs/beacham-denard-niccolucci_intro.pdf [dostęp: 27 grudnia 
2012].
6 A. Bentkowska-Kafel, Historyczna wiarygodność zabytku wirtualnego. Uwagi na marginesie pos-
tulatów Karty londyńskiej, [w:] Nowoczesne metody gromadzenia i udostępniania wiedzy o zabytkach, 
red. A. Seidel-Grzesińska, K. Stanicka-Brzezicka (Cyfrowe spotkania z zabytkami, 1), Wrocław 
2008, s. 40 oraz 3dvisa.cch.kcl.ac.uk/project12.html [dostęp: 27 grudnia 2012].
7 Eadem, Zabytek wirtualny: kryteria oceny i rola Karty londyńskiej, [w:] Informatyka w historii sz-
tuki. Stan i perspektywy rozwoju współczesnych metodologii, red. A. Seidel-Grzesińska, K. Stanicka-
Brzezicka (Cyfrowe spotkania z zabytkami, 2), Wrocław 2009, s. 75.
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zabytkowych. Warto więc zastanowić się nad zaletami oraz potencjalnymi zagrożeniami, 
jakie w tej dziedzinie niosą za sobą nowe technologie.

Cyfrowe rekonstrukcje powstają w wyniku analizy i interpretacji materiałów źródło-
wych. Program komputerowy wymusza na twórcach uzupełnienie brakujących elemen-
tów oraz podanie precyzyjnej informacji, na przykład na temat struktury czy barwy po-
szczególnych elementów rekonstruowanej budowli. Czasami, aby uzupełnić luki, trzeba 
uciec się do domysłów. Istotą pracy nad wizualizacją jest właściwe formowanie pytań, 
a następnie szukanie na nie odpowiedzi8. Cała ta procedura czyni z komputerowej re-
konstrukcji cenne narzędzie badawcze, jednakże elementy hipotetyczne, prawdopodobne 
mogą prowadzić do zafałszowania obrazu przeszłości9. 

Najbardziej spektakularne długoletnie projekty, w które zaangażowani są specjaliści 
z wielu dziedzin – archeologii, historii, historii sztuki i architektury – to te, dzięki którym 
odtwarza się zabudowę miast. W  technice trójwymiarowej zrekonstruowano Kraków 
z 1650 roku [il. 3]10 oraz przedlokacyjny Wrocław (X wiek – 1226 rok) [il. 4]11. Odtwo-
rzenie struktur urbanistycznych jest niezwykle pracochłonne, długotrwałe i kosztowne. 
Zadaniem, z  jakim muszą się zmierzać autorzy, to pokazanie dziejów miasta w filmie, 
który trwa zaledwie kilka minut. Które informacje są najważniejsze? Które wybrać, a któ-
re niestety pominąć? Przy tego typu rekonstrukcjach często dochodzi do kompromisu 
pomiędzy grafikami a specjalistami z innych dziedzin. Uzyskany w ten sposób obraz jest 
bardzo efektowny, ale informacje, jakie przekazuje, bywają niepełne.

Obraz z reguły silniej oddziałuje na widza niż tekst, jest też łatwiej zapamiętywany. 
Gdy myślimy o  Biskupinie, najczęściej kojarzymy go z  wieżą nad bramą tego grodu. 
A jest to przecież tylko jedna z propozycji rekonstrukcji, zaproponowana przez inżyniera 
Tadeusza Żurowskiego12. Wieża ta jest obecnie traktowana jako coś oczywistego, mimo 

8 C. Renfrew, Przedmowa, [w:] Archeologia. Komputerowa rekonstrukcja zaginionej rzeczywistości, red. 
M. Forte, A. Siliotti, tłum. Elżbieta Gałązka, Barbara Kaim, Grzegorz Siwek, Warszawa 1997, s. 7.
9 A. Bentkowska-Kafel, Historyczna..., s. 44-45.
10 M. Marek, Cracovia 3D. Rekonstrukcje cyfrowe historycznej zabudowy Krakowa, Kraków 2011. 
Projekt ten powstał z inicjatywy Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
11 wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,7808932,Wehikul_czasu_czyli_trudne_dzieje_Wroclawia_
w_3D.html [dostęp: 31 grudnia 2012]. Twórcą projektu był Uniwersytet Techniczny w Darm-
stadt, z  którym współpracowało Muzeum Miejskie Wrocławia oraz naukowcy z  Uniwersytetu 
Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej.
12 T. Żurowski, Budowle kultury łużyckiej w Biskupinie. Próba rekonstrukcji, [w:] III Sprawozdanie 
z prac wykopaliskowych w grodzie kultury łużyckiej w Biskupinie w powiecie żnińskim za lata 1938-
1939 i 1946-1948, red. J. Kostrzewski, Poznań 1950, s. 283-361.
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że powstała bez oparcia w  źródłach archeologicznych. Rozpoznano tylko część przy-
ziemną (rozplanowanie w rzucie poziomym, gdyż ta część została zachowana), wyższe 
kondygnacje tej budowli są hipotetyczne13. Dlatego przed podjęciem jakichkolwiek dzia-
łań związanych z odtworzeniem obiektów zabytkowych powinno się rozważyć ewentual-
ne negatywne skutki tej pracy, ponieważ błędnie wykonane rekonstrukcje mogą pozostać 
w pamięci odbiorcy, utrwalając nieprawdziwy obraz przeszłości. 

Za sprawą coraz lepszego oprogramowania powstające obecnie wizualizacje do złu-
dzenia przypominają fotografię. Zastosowanie do teksturowania modelu zdjęć, przy od-
powiednich parametrach oświetlenia, powoduje, że otrzymany obraz jest tak realistyczny, 
że trudno jest odróżnić elementy zachowane od zrekonstruowanych. Tak realistyczna 
rekonstrukcja niesie za sobą niebezpieczeństwo fałszowania historii14. Dla badaczy naj-
częściej ważny jest ogólny model, nie jego wykończenie. Dobrym rozwiązaniem jest więc 
stosowanie oznaczeń kolorem w celu zaznaczenia elementów hipotetycznych (tak jak to 
miało miejsce przy cyfrowej rekonstrukcji Odeonu Agryppy w Atenach) lub umieszcza-
nie liczników prawdopodobieństwa obok modelu (przykładem takiego rozwiązania jest 
wizualizacja rzymskiego Mauzoleum Augusta)15. Gdy nie jest się pewnym poprawności 
modelu, warto przedstawić kilka możliwych jego wariantów. Każda rekonstrukcja po-
winna być opatrzona stosownym komentarzem wyjaśniającym i opisującym zwłaszcza 
elementy hipotetczyne. Autorzy trójwymiarowych rekonstrukcji zabytków powinni za-
dbać o to, aby były one historycznie wiarygodne. W przeciwnym razie staną się wyłącznie 
kreacją artystyczną.

Innym problemem, przed którym stają twórcy cyfrowych obrazów, jest trwałość tych 
przedstawień. Ważna jest odpowiednia archiwizacja, a także udokumentowanie procesu 
rekonstrukcji tak, aby zebrane dane można było łatwo z czasem weryfikować, aktuali-
zować i ewentualnie poprawiać. Brak kompatybilności pomiędzy programami, powsta-
wanie ich kolejnych wersji, może prowadzić do utraty danych, tak jak to miało miejsce 
w przypadku projektu Cluny III z 1989 roku16.

13 M. Stróżyk, Biskupin... a co po nim? Problem marginalizacji rekonstrukcji w procesie badawczym, 
[w:] Na marginesie. W  kręgu tematów pomijanych, red. L. Gardeła, Ł. Ciesielski, Poznań 2010, 
s. 356-357.
14 A. Bentkowska-Kafel, Historyczna..., s. 42. 
15 Ibidem, s. 45; The Theatron Project: kvl.cch.kcl.ac.uk/theatron.html [dostęp: 27 grudnia 2012]; 
Mausoleum of Augustus, Rome: 3dvisa.cch.kcl.ac.uk/project6.html [dostęp: 27 grudnia 2012].
16 A. Bentkowska-Kafel, Historyczna..., s. 41; A. Bentkowska-Kafel, Wprowadzenie do zagadnień Kar-
ty londyńskiej, www.londoncharter.org/downloads.html [dostęp: 27 grudnia 2012]; P. Kuroczyński, 
Problemy i  potencjał cyfrowej rekonstrukcji architektury na przykładzie projektu zrekonstruowania 
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Dokumentem, który stawia sobie za cel uregulowanie zasad wykonywania popraw-
nych historycznie rekonstrukcji, jest Karta Londyńska, czyli zbiór zasad dotyczących 
komputerowych metod wizualizacji dziedzictwa kulturowego. Karta Londyńska sformu-
łowana została w 2009 roku przez międzynarodowy zespół badaczy z Department of 
Digital Humanities przy King’s College w Londynie oraz Science and Technology in 
Archaeology Research Center The Cyprus Institue. Proponuje ona metody zapewniają-
ce najwyższą jakość trójwymiarowych rekonstrukcji oraz mechanizmów kontroli, które 
umożliwią sprawdzenie historycznej wiarygodności modeli 3D17. 

Najważniejszym celem Karty Londyńskiej jest „zwrócenie uwagi środowisk stosują-
cych grafikę komputerową do przestrzennego obrazowania zabytków na konieczność 
opracowania i stosowania rzetelnej metodologii, która gwarantuje historyczną wiarygod-
ność tworzonych zabytków wirtualnych” 18. Sformułowane w niej zasady mają przyczynić 
się do podniesienia naukowej rangi cyfrowych wizualizacji, tak aby stały się one rzetelną 
formą prezentacji wyników badań19. 

W kontekście archeologii warto przytoczyć inny dokument - Międzynarodową Kartę 
Ochrony i Zarządzania Dziedzictwem Archeologicznym, zwaną Kartą Lozańską, przyjętą 
w 1990 roku przez Międzynarodową Radę do Spraw Zabytków i Miejsc Zabytkowych 
ICOMOS na konferencji w  Lozannie20. Karta ta formułuje zasady odnoszące się do 
różnych aspektów zarządzania dziedzictwem archeologicznym. W artykule 7 (zatytuło-
wanym Prezentacja, informacja, rekonstrukcja) czytamy, że rekonstrukcje mają dwie ważne 
funkcje: badań eksperymentalnych oraz objaśniania. Należy je wykonywać ze szczególną 
ostrożnością, a dla zachowania autentyczności trzeba uwzględniać dane pochodzące ze 
wszystkich źródeł. Powinna być też zapewniona możliwość ich identyfikacji jako rekon-
strukcji. 

Karta Lozańska, podobnie jak Karta Londyńska, to dokument, w którym apeluje się 
o historyczną poprawność rekonstrukcji, uzyskaną dzięki szeroko zakrojonej kwerendzie 

dwutysiącletniej historii Bazyliki św. Piotra w Watykanie i osiemsetpięćdziesięcioletniego rozwoju Kremla 
w Moskwie, [w:] Nowoczesne metody gromadzenia i udostępniania wiedzy o zabytkach, red. A. Seidel-
-Grzesińska, K. Stanicka-Brzezicka (Cyfrowe spotkania z zabytkami, 1), Wrocław 2008, s. 167.
17 A. Bentkowska-Kafel, Wprowadzenie..., s. 1; Karta Londyńska. Zasady dotyczące komputerowych 
metod wizualizacji dziedzictwa kulturowego, www.londoncharter.org/fileadmin/templates/main/
docs/london_charter_2_1_pl.pdf.
18 A. Bentkowska-Kafel, Wprowadzenie..., s. 1.
19 Karta Londyńska..., s. 2.
20 Karta Lozańska: www.snap.org.pl/miedzynarodowa-doktryna-konseracji-dziedzictwa-archeo-
logicznego [dostęp: 27 grudnia 2012].
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źródłowej. Postuluje się również wyraźne rozróżnienie w odtwarzanych zabytkach ele-
mentów zachowanych od zrekonstruowanych. 

W artykule 7 Karty Lozańskiej czytamy także, że „prezentacja dziedzictwa archeolo-
gicznego szerokiej publiczności jest istotną metodą przyczyniającą się do zrozumienia 
genezy i rozwoju współczesnych społeczeństw. Jednocześnie jest to najważniejszy sposób 
przyczyniania się do zrozumienia potrzeby jego ochrony”. Niewątpliwie cyfrowa rekon-
strukcja zabytków to obecnie jedno z najdoskonalszych narzędzi służących postulowanej 
w Karcie Lozańskiej popularyzacji dziedzictwa archeologicznego.

Mając na uwadze wspomniane wytyczne, w Zespole Archeologicznych Badań Ratow-
niczych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu stworzono rekonstrukcje 
3D, które stanowić będą oprawę graficzną publikowanych wyników badań wykopalisko-
wych prowadzonych na trasie przebiegu autostrady A4 oraz Autostradowej Obwodnicy 
Wrocławia21. Trójwymiarowe rekonstrukcje wykonano za pomocą nowoczesnego oprogra-
mowania do tworzenia grafiki 3D – Autodesk 3ds Max z silnikiem renderującym V-ray. 
Odtworzono grób komorowy nr 4270 odkryty na cmentarzysku z okresu halsztackiego 
(750/700-400 p.n.e.) w Domasławiu (gmina Kobierzyce) [il. 4]22, na wizualizację którego 
zdecydowano się, ponieważ w jego wnętrzu odkryto unikatowy zabytek – malowany gli-
niany wózek kultowy. Trójwymiarowa rekonstrukcja grobu to część projektu realizowane-
go przez Instytut, którego celem jest m.in. przestrzenne przedstawienie wyglądu grobów 
z uwzględnieniem rozmieszczenia znajdującego się w nich wyposażenia23.

Wybrany do wizualizacji 3D pochówek zawierał, oprócz wózka kultowego, 48 na-
czyń glinianych oraz kilkanaście zabytków specjalnych, w tym: siekierki żelazne, dłuta, 
szpile, garnitur toaletowy, noże i paciorki bursztynowe. W trakcie prac nad rekonstrukcją 
odtworzono elementy, po których pozostały wyłącznie ślady substancji organicznej. Na 
podstawie zachowanych odcisków odtworzono tkaninę, w  którą owinięte były zabyt-

21 W  ostatnich latach udało się zrekonstruować pracownię garncarską z  okresu lateńskiego 
z Mokronosu Dolnego, wczesnośredniowieczny budynek zrębowy z Siecieborowic oraz bogato 
wyposażone groby komorowe z halsztackiego cmentarzyska w Domasławiu. Rekonstrukcje 3D 
wykonała autorka tego artykułu. 
22 A. Józefowska, D. Łaciak, Domasław 10/11/12 (AZP 82-28/98/90/91), gm. Kobierzyce, woj. 
dolnośląskie. Opracowanie naukowe wyników ratowniczych badań wykopaliskowych przeprowadzonych 
na stanowisku, t. 5, Wrocław 2011, egzemplarz dostępny w archiwum Instytutu Archeologii i Et-
nologii PAN we Wrocławiu.
23 B. Gediga, D. Łaciak, B. Łydżba-Kopczyńska, M. Markiewicz, Halsztacka ceramika malowana 
z Domasławia, pow. wrocławski, projekt badawczy realizowany w latach 2010-2013 przez Instytut 
Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu, egzemplarz dostępny w archiwum Instytutu Arche-
ologii i Etnologii PAN we Wrocławiu.
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ki metalowe oraz podkładkę z kory, którą umieszczono pod popielnicą. Rekonstrukcja 
samej komory grobowej zawiera elementy hipotetyczne. Zachowany prostokątny zarys 
o wymiarach 1,84 m x 1,18 m w rzucie poziomym oraz widoczne w profilu ciemnobru-
natne, ukośne pasma o szerokości 2-3 cm są pozostałością po drewnianej skrzyni. Sposób 
jej konstrukcji nie jest nam znany [il. 6]. Przyjęto, że komora była wykonana z dranic 
łączonych na zrąb, nie można jednak wykluczyć innego sposobu jej budowy.

Pierwszym etapem prac nad rekonstrukcją 3D była kwerenda źródłowa, czyli analiza 
planu stanowiska w skali 1:100, 1:500 i grobu 4270 w skali 1:20, wykonanych fotografii, 
rysunków oraz sporządzonych opisów (dziennik badań, katalog obiektów). Każdy zaby-
tek został odpowiednio skatalogowany, a pliki umieszczone w folderach zawierających 
wszystkie zebrane informacje (zdjęcie, rysunek, opis). Jeśli naczynie było silnie zniszczo-
ne, szukano analogii wśród ceramiki odkrytej na tym samym stanowisku. Zgromadzona 
w trakcie kwerendy dokumentacja jest gwarancją historycznej wiarygodności, postulowa-
nej i mocno akcentowanej w Karcie Londyńskiej24.

Kolejnym etapem pracy było wykonywanie modeli 3D na podstawie planów wek-
torowych i rysunków ceramiki [il. 7]25. Na gotowe modele nakładane były tekstury, wy-
konane/zaprojektowane na podstawie rysunków i fotografii. W ten sposób odtworzono 
ornamenty umieszczane na ceramice malowanej i grafitowanej. 

Gdy poszczególne modele 3D były już pokryte teksturą, ustawiono odpowiednie para-
metry oświetlenia oraz kamer (ustalono punkt obserwacji). Ostatni etap to renderowanie 
oraz zapis gotowych cyfrowych ilustracji. Aby uniknąć ryzyka utraty danych, poszczegól-
ne etapy prac były archiwizowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Karcie Londyń-
skiej26. W wyniku prac nad rekonstrukcją komory grobowej z Domasławia powstało 56 
plików zawierających poszczególne fazy rekonstrukcji grobu – od modelowania skrzyni 
i poszczególnych zabytków po ustawienia oświetlenia i pojedynczych ujęć. Wizualizacja 
jest w pełni udokumentowana i zawiera niewiele elementów hipotetycznych27. Zabytki 
stanowiące wyposażenie grobu były dość dobrze zachowane. W wyniku przeprowadzo-
nych prac preparatoryjnych większość form udało się zachować. Problemem było odpo-
wiednie ustawienie talerza krążkowego nr 10a, ponieważ opis jego usytuowania w grobie 

24 Karta Londyńska..., s. 4.
25 Metoda modelowania naczyń na podstawie rysunków wektorowych została opisana w artykule 
M. Markiewicz, Dwu- i  trójwymiarowa ilustracja halsztackiej ceramiki malowanej z Domasławia, 
gm. Kobierzyce, w niniejszym tomie, s. 175-179. 
26 Karta Londyńska..., s. 5-7.
27 Charakter hipoteteczny ma przede wszystkim rekonstrukcja budowy skrzyni.
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nie był precyzyjny. Na podstawie zdjęcia ustalono, że mógł on się znajdować pod wazą nr 
10 albo być o nią pionowo oparty. Zdecydowano się na rozwiązanie wariantowe. Powsta-
ły dwie rekonstrukcje z różnym ustawieniem talerza [il. 8].

Wracając do postawionego w tytule pytania, wydaje się, że rekonstrukcje 3D to zde-
cydowanie przyszłość archeologii. We współczesnym świecie do młodego odbiorcy prze-
mawia tylko interaktywny, ekscytujący, przestrzenny obraz. Dlatego w edukacji do celów 
popularnonaukowych czy w muzealnictwie trójwymiarowa rekonstrukcja przeszłości po-
winna pojawiać się jak najczęściej. Również dla profesjonalistów oprogramowanie 3D 
jest nieocenionym narzędziem. Służy do analizy i  interpretacji wyników badań. Wir-
tualna rekonstrukcja umożliwia wizualną prezentację oraz weryfikację zgromadzonych 
danych. Używając nowoczesnych metod, archeolog może, oglądając model 3D z dowol-
nej strony czy odległości, weryfikować swoje hipotezy. Efekt końcowy tej pracy można 
podziwiać w publikacjach, najczęściej jako dwuwymiarowe ilustracje. Niezmiernie istotne 
jest jednak, aby twórcy trójwymiarowych rekonstrukcji uwzględniali zasady postulowa-
ne w Karcie Londyńskiej. Powinno to umożliwić powstanie historycznie wiarygodnych 
rekonstrukcji cyfrowych, które będą mogły służyć popularyzacji i ochronie dziedzictwa 
archeologicznego, a jednocześnie stanowić ważne narzędzie w warsztacie archeologa.
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The use of images as resources and output result 
in a computer-based light simulation of Justinian’s Hagia Sophia 

in Istanbul

The Hagia Sophia in Istanbul

The church of Hagia Sophia – from the Greek: Ἁγία Σοφία, „Holy Wisdom” – built 
on the orders of Emperor Justinian from 532 to 537 AD, is widely considered to be one 
of the most outstanding masterpieces of architecture in the world, with an extensive in-
fluence on European and Islamic architecture in general1.

A widely vaulted dome and the adjacent semi-domes extend over the large open space 
of the main nave. Every invisible part of the space can be viewed by merely moving a few 
steps to either side. Nothing seems to be hidden in this architecture except for the weight 
of the widely spread vaults. The construction dimensions are concealed behind the flat 

1 Further reading: R.L. Van Nice, Saint Sophia in Istanbul. An architectural survey. I. II., Washing-
ton DC, 1965, 1986; H. Kähler, Die Hagia Sophia, Berlin 1967; R.J. Mainstone, Hagia Sophia: Ar-
chitecture, Structure and Liturgy of Justinian’s Great Church, London-New York 1988; Hagia Sophia 
from the age of Justinian to the present, ed. R. Mark, A.Ş. Çakmak, Cambridge (Massachusetts) 
1992; E.W. Kleinbauer, A. White, H. Matthews, Hagia Sophia, London 2004; R.H.W. Stichel, 
Einblicke in den virtuellen Himmel. Neue und alte Bilder vom Inneren der Hagia Sophia in Istanbul, 
Tübingen 2008; R.H.W. Stichel, Die Hagia Sophia Justinians, ihre liturgische Einrichtung und der 
zeremonielle Auftritt des frühbyzantinischen Kaisers, [in:] Das Römische Reich im Mittelalter. Studien 
zum Leben in Byzanz, ed. F. Daim, J. Drauschke (Monographien des Römisch-Germanischen 
Zentralmuseums, 84) Mainz 2010; H. Svenshon, Das Bauwerk als aistheton soma – Eine Neuinter-
pretation der Hagia Sophia im Spiegel antiker Vermessungslehre und angewandter Mathematik, [in:] 
Das Römische Reich im Mittelalter..., pp. 59-95.



202

relief of the precious surface decoration. The entire space appears to be enclosed only by 
a thin shell2 with the dome soaring above3. This effect of lightness seems to be the main 
issue of the architectural concept, because it is backed up by a careful light design whose 
outstanding quality already impressed the contemporary historian Procopius of Caesa-
rea: „[...] it abounds exceedingly in sunlight and in the reflection of the sun’s rays from 
the marble. Indeed one might say that its interior is not illuminated from without by the 
sun, but that the radiance comes into being within it, such an abundance of light bathes 
this shrine.”4 The meaning of these words is hard to follow when one considers the build-
ing in its current state: many windows have had to be closed due to structural problems, 
and massive supports have been added to prevent further collapses after substantial dam-
age caused by several earthquakes. So nowadays there is much less illumination coming 
in through the windows, and the 19th century yellow paintings have a different effect on 
indirect illumination than the original tessellation had. The original effect can still be 
seen when looking up into the main dome: the 40 windows at the footing of the dome 
create a crown of light, nearly counterbalancing the weight of the vault by covering the 
depth of the embrasures with the gloss of light in the golden mosaic.

The light inside the Hagia Sophia has been the topic of several scientific discussions 
but Lioba Theis nonetheless stated in 1999: „Die Forschung untersuchte diesen wich-
tigen Aspekt noch nicht ausreichend”5. At the same time, we started our own project at 

2 In fact, according to Mainstone, Hagia Sophia, p. 81, „it is unlikely that the vaulting-shell is any-
where more than one normal brick in thickness...”.
3 Cf. W. R. Zaloziecky, Die Sophienkirche in Konstantinopel und ihre Stellung in der Geschichte der 
abendländischen Architektur, (Studi di antichità cristiana, 12), Città del Vaticano 1936.
4 Procopius, Aedificia, I 1, 30; English citation: Procopius, with an English Translation, Vol. 7: Build-
ings. General index to Procopius, ed. H.B. Dewing (Loeb Classical Library), London-Cambridge 
(Massachusetts) 1940.
5 L. Theis, Zur Geschichte der wissenschaftlichen Erforschung der Hagia Sophia, [in:] Die Hagia Sophia 
in Istanbul. ‘Bilder aus sechs Jahrhunderten’ und Gaspare Fossatis Restaurierung der Jahre 1847-49. Ka-
talog der Ausstellung im Bernischen Historischen Museum 12. Mai bis 11. Juli 1999, ed. V. Hoffmann, 
Bern 1999, p. 73. Cf. in general: L. Theis, Lampen, Leuchten, Licht, [in:] Byzanz: Licht aus dem Osten. 
Kult und Alltag im Byzantinischen Reich vom 4. bis 15. Jh. Katalog der Ausstellung Paderborn 2001, 
ed. Chr. Stiegemann, Mainz 2001, pp. 53-64. – Still unpublished: N. Schibille, Light in Early By-
zantium: the Church of Hagia Sophia in Constantinople (Dissertation, University of Cambridge, 2004).
Cf. N. Schibille, The use of light in the church of Hagia Sophia in Constantinople: the church reconsid-
ered, [in:] Current work in architectural history. Papers read at the annual symposium of the Society 
of Architectural Historians of Great Britain 2004, ed. P. Draper, London 2005, pp.  43-48; idem, 
Astronomical and optical principles in the architecture of Hagia Sophia in Constantinople, „Science in 
Context”, 22 (2009), Issue 1, pp. 27-46.
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Technische Universität Darmstadt focusing on the building as a  site for staged com-
munication6. The main issue of this research project was the original use of the building 
for liturgical purposes – looking not only at the activities of the clergy but also at the 
behaviour of the Emperor and his entourage. One part of the project aimed to restore 
the original design of Justinian‘s era using a  computer-based 3D model. This virtual 
model not only allows us to reverse constructional changes, like the filling of windows 
and spaces, and the elimination of later components; it also permits us to re-establish 
original building components relating to the liturgy such as the ambon and the solea etc. 
Only in this context does it make sense to attempt to simulate the original illumination 
of the building.

A great deal of time and effort was invested in creating the model and it tested the 
limits of today’s computing technology on several occasions7. This is the reason why we 
had to focus on the inside of the building which is modelled in the required detail level. 
So far, the outside is only modelled in those parts that influence the illumination directly 
e.g. the huge arches supporting the dome in the north and south. In fact, the model 
shows the state during Justinian’s era as it never really existed. Already during construc-
tion, plans had to be changed for structural reasons, because even before the first dome 
was erected, the piers moved out of perpendicularity because of the thrust of the vaults8. 
In contrast, all the piers and walls as shown in the model are accurately upright, which 
has a major impact on the geometry of the vault constructions. These geometrical conse-
quences concern the main dome in particular, which has been modelled in an idealised 
version of the second dome built in 562 after the collapse of the first dome in the wake 
of the 558 earthquake. Given that all the remains of the first dome were removed and 
very little information about its appearance remained, any attempt at reconstructing it 

6 Promoted 1999-2001 by the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) in the framework of 
the priority programme „theatricality” (Title: »Die Hagia Sophia Justinians in Konstantinopel 
als Schauplatz weltlicher und geistlicher Inszenierungen in der Spätantike«), under the shared 
responsability of W.C. Schneider (Darmstadt/Hildesheim) and R.H.W. Stichel (Darmstadt).
For a list of publications cf.: R.H.W. Stichel, Die Hagia Sophia Justinians, ihre liturgische Einrich-
tung und der zeremonielle Auftritt des frühbyzantinischen Kaisers, [in:] Das Römische Reich im Mit-
telalter..., pp. 25-58. 
7 Cf. O. Hauck, A. Noback, L. Grobe, Das CAD-Modell der Hagia Sophia Justinians, [in:] Das 
Römische Reich im Mittelalter...
8 R.J. Mainstone, Hagia Sophia: Architecture, Structure and Liturgy of Justinian’s Great Church, Lon-
don-New York 1988, pp. 185-217. 
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has to be considered widely speculative9. This should also be considered with respect to 
the liturgical components of the building, which have been reconstructed as they might 
have appeared during the second Justinian era, based on the extensive description in the 
poem by Paulos Silentiarios10.

Another problem arises in the appearance of the upper north and south nave walls, 
which were re-erected differently during the 8th or 9th century. Originally, there were 
eight windows in each wall, according to Paulos Silentiarios, the only source of informa-
tion available. But his specifications are too imprecise to serve as a basis for a coherent 
concept regarding the positioning, dimension and format of these windows. This is the 
reason why these windows appear in the model as in the reconstruction by Wilhelm 
Salzenberg11, who dismantled the actual situation. It is easy to understand that there 
are only few possibilities for implementing more or wider windows than was done by 
Salzenberg. This leads us to the conclusion that the original state of these walls could not 
have been considerably different and thus did very little to indicate a different lighting 
situation.

Using images as a resource for the geometry of the model

The main source for the three-dimensional computer model can only be the extensive 
plans by R. Van Nice12. However, like any traditional survey, this precious publication 
shows two-dimensional projections of the building, i.e. not all the information needed to 
generate the third dimension. This information has to be gathered separately by person-
ally inspecting the building. In the case of Hagia Sophia, it was not possible to take our 
own additional measurements, so photographs were the only way of documenting those 
parts of the building not covered by the Van Nice plans. At the beginning it was not even 
entirely clear whether it would be possible to describe the geometry of the building. Even 
the contemporary Procopius of Caesarea had his doubts about the possibility of describ-
ing and showing the entire building: „Thus far I imagine the building is not incapable of 
being described, even by a weak and feeble tongue.” And later: „[...] but by the descrip-

9 Ibidem, pp. 126-127. 
10 P. Silentiarius, Descriptio S. Sophiae et ambonis, gr. – dt., [in:] Prokopios: Werke, Bd. 5: Die Bauten, 
ed. O. Veh, München 1977, pp. 306-375. For the reconstruction: R.H.W. Stichel, op.cit., passim. 
11 W. Salzenberg, Altchristliche Baudenkmale von Constantinopel auf Befehl Seiner Majestät des Königs 
aufgenommen und erläutert, Berlin 1854, p. 67. Cf. R.J. Mainstone, op. cit., p. 79, fig. 94. 
12 R.L. Van Nice, op.cit., 46 plates, format: 58,5 x 89 cm.
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tion of one part, I leave the rest to be inferred.”13 Some parts of the complicated vaults in 
the aisles, for instance, had to be examined and photographed several times in a form of 
iterative approach to their initial geometry.

But besides that image analysis, there was another means of describing the geometry 
of the building, remembering of course that the architects of Hagia Sophia were both 
recognised mathematicians of their time. The research of H. Svenshon produced a system 
of rational numbers describing the design of the ground plan on the basis of a square of 
99 feet edge length14. This brought up the idea of exploring the possibility of describing 
the whole building using rational dimensions and feet as the measuring unit. The benefit 
of such a system is quite obvious: it is much easier to handle numbers like 30 feet than 
to use 9.389 metres. In addition to that, this system would optimise the rounding of 
measurements and, by rounding, also correct errors existing in the plan or occurring in 
its interpretation. This system was the only way of revealing the original design of the 
building, because it allowed us to reverse the process of deformation of vaults and other 
structures. And Hero of Alexandria gave us the late antique handbook for understanding 
the methods of calculating geometry used by architects who could not only draw attrac-
tive diagrams – as some building researchers like to do – but also had to calculate every 
dimension of the building to order and buy material and estimate the costs, timelines and 
resources needed for the different building lots. The conches serve as a very good example 
for illustrating how the model could be built using only rational numbers.

The conches

A person entering Hagia Sophia from the narthex through the main door will see 
four equal conches linking the space of the nave with the aisles and galleries. Even look-
ing at the Van Nice plans, one will not immediately recognise that one conche is totally 
different, in terms of the height of the columns, to the other three ones. This might origi-
nate from the fact that the red porphyry columns are spoils which could lead us to believe 

13 Procopius..., op. cit.
14 Cf. H. Svenshon, R.H.W. Stichel, Das unsichtbare Oktagramm und die Kuppel an der ‘goldenen 
Kette’. Zum Grundrissentwurf der Hagia Sophia in Konstantinopel und zur Deutung ihrer Architek-
turform, [in:] Bericht uber die 42. Tagung fur Ausgrabungswissenschaft und Bauforschung vom 8. bis 
12. Mai 2002 in München. Koldewey-Gesellschaft, Vereinigung fur baugeschichtliche Forschungen e.V, 
Bonn 2004, pp. 187-205; H. Svenshon, R.H.W. Stichel, ‘Systems of Monads’ as Design Principle 
in the Hagia Sophia: Neo-Platonic Mathematics in the Architecture of Late Antiquity, [in:] Nexus 6. 
Architecture and Mathematics, ed. S. Duvernoy, O. Pedemonte, Torino 2006, pp. 111-120; H. Sven-
shon, op. cit., passim.
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that three conches are built correctly and only one went wrong because the number of 
columns with the „right” dimension was limited15. Or did the head mason misunderstand 
the architect? In fact the „wrong” conche fits the geometry of the aisle vaults behind it 
best of all, when reconstructed with rational numbers. This is the reason why we decided 
to use the heights of the unique conche for the model. This kind of problem is not very 
particular – everywhere in the building, elevations differ substantially because the defor-
mation process of major building components already started during their construction 
so that other components had to be adapted to the new and unforeseen situation.

The position of the conches can be found easily with Svenshon’s diagram and num-
bers. Svenshon derived various numbers from the 99 ft square16 – among them 29 and 
41. 41 ft is the distance of the centre from the building’s longitudinal axis and 29 ft is the 
distance from the edge of the central square which gives a distance of 78½ ft from the 
cross axis17. While the position of the conches can be described easily, it is complicated 
to find the centre of the semi-domes. Their „natural” position would be at the edge of 
the central square, but this would have an adverse effect on the symmetry of the conche 
openings. So the centre point of the semi-domes had to be moved outwards by 8 ft. The 
architects hid this by letting the semi-domes pass over into an arch of that width, which 
also benefited the structures supporting the main dome.

The diameter of the conche circle is 40 ft. This is nothing but applied late antique 
schoolbook knowledge: the first example in Hero of Alexandria’s stereometrica in the 
chapter „Verschiedene Messungen von Konchen”18 deals with a diameter of 8 ft: „Mache 
so: 8 des Durchmessers X 8 = 64, 11 X 64 = 704, 1⁄₁₄ X 704 = 50 ¼ 1⁄₂₈. So viel wird die 

15 „The eight porphyry shafts probably came originally from more than one structure because they 
vary considerably in both height and cross-section, the tallest having a height of about 25 ft and 
the shortest less than 24 ft. They were given some extra overall height and their lack of uniformity 
was compensated for by the addition of pedestals to their bases.” R. J. Mainstone, Hagia Sophia: 
Architecture, Structure and Liturgy of Justinian’s Great Church, London-New York 1988, p. 189.
Even the columns that are not supposed to be spoils differ considerably: „But they [verde antico 
column shafts, Oliver Hauck] were large for a time when much less marble was being quarried, 
and this may be one reason why they also show appreciable variation in size and irregularity of 
cross-section, even though they must have been newly cut”. Ibidem.
16 Cf. H. Svenshon, R.H.W. Stichel, op. cit.
17 Ibidem.
18 Heronis Alexandrini Opera quae supersunt omnia, Bd. 5: Heronis quae feruntur Stereometrica et de 
mensuris, copiis Guilelmi Schmidt usus ed. J.L. Heiberg, Stuttgart 1976, p. 45 (Different Measur-
ing of Conches).
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Oberfläche der Konche.”19 Expressed in a modern abstract manner, the formula looks like 
this: A = 11⁄₁₄ d2. This is not astonishing, because Archimedes used ²²⁄₇ as an approximation 
of π. (11⁄₁₄ = ¼ * ²²⁄₇ – a conche is the quarter of a spherical). When the architects had to 
calculate the surface of the conche e.g. to order the right number of tesserae, they took 
the schoolbook and multiplied it 5 times: 11⁄₁₄ * 402 = 1257 1⁄₇ or 1257.143. Today, using 
π, we get 1256.806.

This reference to Hero of Alexandria is a hint for further questions about the geo metry 
of the conches in detail. The design is based on two regular polygons: the nonagon in the 
ground floor and the pentadecagon in the first floor. Drawing a nonagon in a modern 
CAD system does not fit the position of the columns and openings because the 40° angle 
cannot be constructed with a ruler and compass. If one uses Hero’s approximation – the 
diameter of a rectangle of 17 : 620, the „errors” at the column’s positions disappear and the 
nonagon construction fits very well. Hero’s 17 : 6 construction of the nonagon results in 
a radius for the circumscribing circle of 9 ft, the radius of the inscribed circle is 8 ½ ft, the 
edge length is 6 ft – from the 17 : 6 rectangle. The diameter of the circumscribed circle of 
the nonagon of the conches is 15 ft, which again means that the schoolbook values can 
be adapted in a simple way: in this case by the factor ⁵⁄₆. The result is an outer radius of 
7 ½ ft, an inner radius of 7 ft and an edge length of 5 ft. If we construct this nonagon at 
the height of the conche arch abutments, three of the nonagon points serve as the apex of 
horizontal cones whose upper halves describe the soffits of the conche’s intercolumnia-
tion when intersected with the 40 ft and 50 ft circles that describe the conche walls in the 
ground plan. The edge length of the nonagon incorporates the width of the capital: 5 ft. 
This results in square abaci of 5 ft because the wall thickness results from the radiuses of 
the conche circles: 25 ft - 20 ft = 5 ft.

The pentadecagon at gallery level could be constructed in a simple way using a regular 
triangle and putting a pentagon at each endpoint of the triangle. The circle circumscribed 
around the pentadecagon has a diameter of 17 ½ ft – 8 * 17 ½ = 140, the diameter of the 
99 ft central square. The edge length of a pentadecagon with a radius of 8 ¾ ft is 3 ⅔ ft. 
Again, the points of the polygon serve as apexes for cones whose upper halves describe the 
soffits. This shows that a system of rational numbers was used not only for the major design, 
but was also deeply embedded in the details of the building – a fact that made it much easier 
to describe the building in the three-dimensional model used for the daylight simulation.

19 Ibidem. „Do like this: 8 from the diameter X 8 = 64, 11 X 64 = 704, 1/14 X 704 = 50 ¼ 1/28. 
That much is the surface of the conche.”
20 Heronis Alexandrini opera quae supersunt omnia. Bd. 3: Rationes dimetiendi et Commentatio diop-
trica. Recensuit Hermannus Schoene, Stuttgart 1976, p. 59f.
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The light simulation – creating images as a resource for future 
scientific research

We generated a catalogue of material definitions based on photographic measure-
ments and applied it to the surfaces of the model to reproduce the lighting quality of the 
sophisticated decoration21. The measurements were taken on site by photographing not 
only the material surface but also a colour map called Macbeth ColorChecker ™. Once 
this colour map had been shot, it served to calibrate all pictures taken under the same 
conditions – regarding light as well as camera and film/digital chip. The Macbeth Color-
Checker ™ allows us to reverse all transformations of the imaging process such as film 
developing, scanning etc. At the end, a  software application called „macbethcal” takes 
a scanned image or measurement set of a Macbeth ColorChecker ™ colour rendition 
chart and computes a colour mapping function for further use in the light simulation. 
This is an affordable way of using images as resources for science-based materials in 
renderings.

Geometry and material information were brought together in a special way in the 
model. As a matter of principle, all the individual surfaces – and their corresponding 
geometry in the model – even down to the smallest parts of the opus sectile, represent 
only one single material. There is no texture that simulates geometrical effects. The cost 
of this „authenticity” is the necessity to model all fine details like capitals and cornices 
in 3D. On the other hand, there is no other way to get revisable results from the light 
simulation software. The open-source software package Radiance was used for this simu-
lation. It contains all the tools needed to model natural and artificial light sources, to 
define materials, to compute direct and indirect light distribution, and to analyse and 
visualise the results. The package has an excellent reputation for lighting design and its 
algorithms are extensively documented and validated22. First of all, the „gensky” appli-
cation generates a sky model for the defined geographic coordinates – Istanbul in our 

21 The drawings of Salzenberg (W. Salzenberg, op. cit.) were analysed as well as a huge amount of 
photographs taken personally on-site.
22 Cf.: K. Altmann, P. Apian-Bennewitz, Studie zur Anwendung und Grenzen derzeitiger Programm-
typen zur photo-realistischen Darstellung von Licht und Beleuchtung in der Architektur, Freiburg 2000; 
D. Geisler-Moroder, A. Dür, Validation of Radiance against CIE171:2006 and Improved Adaptive 
Subdivision of Circular Light Sources, Fribourg 2008, www.radiance-online.org/radiance-workshop7/
Content/Geisler-Moroder/RW2008_DGM_AD.pdf [Accessed: October 26, 2009]; C.F.  Rein-
hart, M. Andersen, Development and validation of a Radiance model for a translucent panel, „Energy 
and Buildings”, 38 (2006), No. 7, , pp. 890-904; G. Ward Larson, R. Shakespeare, Rendering with 
Radiance: The Art and Science of Lighting Visualization, San Francisco 1998.

Oliver Hauck



209

case – at the desired date and time. The software is based on international standards23 to 
create different weather situations. A programme called „mkillum” calculates the light 
distribution outside the building. The main calculation uses the windows as light sources 
for the interior of the building. Every pixel of an accurately defined view is calculated by 
a method generally known as stochastic raytracing24. For every pixel of the view, rays are 
sent through the virtual space. From the point where a ray hits a surface, further test-rays 
are sent in every direction to find other influencing surfaces or light sources. The number 
of iterative steps can be defined beforehand, because the calculation obviously becomes 
more and more extensive with every step. The algorithm differentiates the reflections of 
glossy and matte materials as well as diffuse and direct light distribution. At the end, the 
amount of colour and luminance of every pixel is stored in an HDR25 image file format26 
in physical units as three floating point numbers with a common exponent. This data set 
is not visible as a common image at this point and needs further processing, which is 
a major difference between the Radiance light simulation software and common render-
ing programmes.

To explain the benefit of this method, one should bear to mind the visual ability of the 
human eye and the light conditions on Earth – our natural environment. Natural scenes 
on Earth can generally extend to a contrast ratio of 14 decades27. Even in our simulation 
of the interior of Hagia Sophia, the area where the sunlight shines on top of the altar 
is 200,000 times brighter than the darkest areas of the black and white marble in the 
conches. The human eye is able to see everything under such conditions but not at the 
same time. Anybody can try this by switching the light on and off in a dark room. It takes 
some time for the eye to readjust to the new light conditions. A high contrast ratio causes 

23 CIE 110-1994, cf. R. Schregle, Daylight Simulation with Photon Maps, Saarbrücken 2004.
24 G. Ward Larson, R. Shakespeare, Rendering with Radiance: The Art and Science of Lighting Visu-
alization, San Francisco 1998, p. 499 seq. 
25 High Dynamic Range, see: A. Jacobs, High Dynamic Range Imaging and its Application in Building 
Research, "Advances in Building Energy Research" 1 (2007), pp.  177-202, www.learn.london-
met.ac.uk/about/doc/jacobs_aber2007.pdf [Accessed: August 11, 2009]; E. Reinhard et al., High 
Dynamic Range Imaging. Acquisition, Display and Image-based Lighting. (The Morgan Kaufmann 
Series in Computer Graphics), San Francisco 2006, p. 6 seq.
26 G. Ward Larson, High Dynamic Range Image Encodings, www.anyhere.com/gward/hdrenc/ [Ac-
cessed: August 11, 2009].
27 A. Jacobs, High Dynamic Range Imaging and its Application in Building Research, [in:] "Advanc-
es in Building Energy Research" 1/1, Berkeley 2007, pp. 177-202, www.learn.londonmet.ac.uk/
about/doc/jacobs_aber2007.pdf [Accessed: August 11, 2009], and: E. Reinhard, op. cit., p. 6 seq.
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glare effects and even snow blindness over longer periods. The eye is able to permanently 
adjust its sensitivity to the brightness of its focus28 and it is more perceptive to local con-
trast differences than the absolute general contrast. An HDR image is not totally visible 
because it contains the complete contrast ratio of a scene. Therefore, one can see only 
parts of the HDR image at the same time like in a real scene. To display the complete 
light distribution in a scene, the HDR data can be converted into false colour pictures 
that show the absolute values of light received by the different building components.

In addition to that, it is possible to obtain „photorealistic” images to get a kind of „real” 
impression of the simulated scene, given that a picture printed on paper cannot techni-
cally exceed a maximum contrast ratio of about 100 : 129. Looking at photographs of the 
interior of Hagia Sophia shows that the photographers had to deal with the same wide 
contrast range that we measured in the virtual model. Some parts of the photographs are 
always too dark, while others are flooded with bright white light – an effect also known as 
underexposure and overexposure. Common rendering software does not know this effect 
because it normally handles 8 bit images30. So the simulation of a photographic illustration 
of the model deals with the same problem photographers are confronted with when they 
take photographic pictures in the real building: the contrast ratio has to be reduced without 
ruining the overall impression of the architecture. Concepts in modern high dynamic range 
imaging (HDRI) are useful for dealing with this kind of problem in both worlds31. 

The programme „pcond”, which is part of the Radiance package, uses an HDRI al-
gorithm referred to by the author as a „histogram adjustment”. It is based on the physi-
ological features of the human visual system described above. The operator evaluates 
the local brightness values and generates an individual brightness function for the im-
age so as to retain the local contrast while reducing the overall contrast. This results in 
a more accurate impression of how a scene is viewed by the human eye than a normal 

28 About the inner one percent of its field of view. For the operators see: G.  Ward Larson, 
H. Rushmeier, Chr. Piatko, A Visibility Matching Tone Reproduction Operator for High Dynamic 
Range Scenes, Berkeley 1997, radsite.lbl.gov/radiance/papers/lbnl39882/tonemap.pdf, p. 7 [Ac-
cessed: August 24, 2009].
29 This means that the brightest part of the printed picture cannot be 100 times brighter than the 
darkest part. The exact values differ between different paper qualities like matte, gloss, etc.
30 „Normal” pictures – also known as LDR (Low Dynamic Range) images only need 8 bit of col-
our depth while so called RAW images („Digital Negatives”) use up to 16 bit and HDR requires 
32 bit. Some radiosity renderers also calculate 16 bit images.
31 E. Reinhard, op. cit., p. 187 seq. List of operators: table 8.1 p. 358. A good overview: A. Jacobs, 
op. cit.
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photograph, which crops the darker or the brighter values, or reduces the contrast to an 
unnatural level. One further refinement is necessary: white balancing. A colour correc-
tion has to be applied additionally so as to reduce the yellowish cast coming from the 
reflections on the golden tessellation, which is not perceived by the human eye inside the 
real building because it adapts the perception to the colour temperature of the scene. So 
finally, a manual contrast correction in the darker areas (to get better differentiation in 
print) had to be done as well as a manual white balance.

Conclusion

Using images as resources for understanding a building and for documentation pur-
poses is quite common. But one has to take care about the different information levels 
provided with the images themselves. In digital photography some important informa-
tion is provided by the embedded meta data or EXIF32 data. The main information is 
camera type, date and time, orientation (portrait or landscape), exposure time, aperture, 
compression, colour space. On the other hand, it is very important to know all the techni-
cal limitations of imaging processes. In the case of Hagia Sophia, for instance, we speak 
about a considerable distortion in the Van Nice plans caused by the printing process and, 
additionally, by the scanning operation. The problems occurring with light and exposure 
have been discussed above. HDR photography will be a good solution, but knowledge of 
the tone mapping process is essential for creating visible i.e. printable pictures. Provid-
ing pictures for scientific purposes always means providing all the relevant information 
about the entire imaging process. Only then is it possible to discuss such complex topics 
as the lighting situation in a building like Hagia Sophia, bearing in mind that every im-
age – even when it is generated by computing on the basis of scientific facts as described 
above – is itself ultimately a work of art.

2009

32 EXIF (Exchangeable image file format), current version 2.2 from JEITA (Japan Electronics and 
Information Technology Industries Association), www.jeita.or.jp/english/public_standard/ [Accessed: 
August 18, 2009].
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Z płaszczyzny obrazu w wirtualną przestrzeń 
komputerowej rekonstrukcji

Za jedną z cech szczególnych XX wieku niewątpliwie można uznać rosnącą potrzebę 
wizualizacji informacji, czego wyrazem stało się m.in. rozpowszechnienie technologii 
druku offsetowego, małoformatowych aparatów fotograficznych, przemysłu filmowego 
i  telewizyjnego. W XXI wieku tendencja ta nasiliła się jeszcze w związku z rozwojem 
nowych, cyfrowych mediów.

Architektura, jako „skonstruowana przestrzeń”, jest szczególnie predestynowana do 
prezentacji metodą przekazu wizualnego, dzięki któremu odbiorca może w łatwy sposób 
zapoznać się z jej geometrią i estetyką. Rozwój oprogramowania CAD (ang.: Computer 
Aided Design), który nastąpił na początku lat 90. minionego stulecia, obdarzył branżę bu-
dowlaną nowym instrumentem pracy, który w przeciągu kolejnej dekady zdołał położyć 
kres wykorzystaniu liniałów i  rapidografów w pracowniach kreślarskich. W procesach 
tych szukać należy początków trójwymiarowej komputerowej rekonstrukcji, czerpiącej 
z osiągnięć technologii cyfrowych, rozwijanych z myślą o pracy inżynierów i architektów, 
a następnie – dla potrzeb przemysłu filmowego w zakresie realizacji efektów specjalnych. 
W stosunku do tradycyjnie rysowanej perspektywy architektonicznej obraz utworzony 
przy pomocy technologii cyfrowych znacznie ułatwił wprowadzanie zmian oraz umożli-
wił generowanie widoków z różnej perspektywy. Ostatecznie można zaryzykować stwier-
dzenie, że doprowadziło to do upadku perspektywy architektonicznej, której nowy blask 
nadały prace włoskiego architekta Filippo Juvarry1, a zarazem podniosło renderowanie 
do rangi „state of the art” w prezentacji architektury.

1 Filippo Juvarra, Palazzo in villa per tre personaggi – projekt złożony w 1705 roku na Concorso 
Clementino, konkurs organizowany przez Akademię św. Łukasza w Rzymie.
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Trójwymiarowa komputerowa rekonstrukcja dzieł architektury znajduje coraz szersze 
zastosowanie w filmach dokumentacyjnych, w muzealnictwie, nauce i edukacji. Jej atutem 
jest obrazowanie trudno zrozumiałych procesów z zakresu historii budownictwa, związa-
nych z powstaniem i przekształceniami obiektów architektury oraz zespołów architekto-
nicznych i urbanistycznych. Wymaga ona jednak realizacji w ramach interdyscyplinarnych 
zespołów projektowych, dzięki czemu możliwe jest gromadzenie i analiza rozproszonej 
wiedzy o zabytkach metodą zespalania cząstkowych informacji w spójną całość. W efek-
cie tych działań, integrujących informacje pochodzące z heterogenicznych źródeł, często 
uzyskuje się obraz nieprawidłowości lub niewiedzy, który wystąpił na dotychczasowym 
poziomie refleksji nad dziełem. Całościowe spojrzenie w trójwymiarze, uzyskane dzięki 
modelowaniu komputerowemu, otwiera w dziedzinie badań rekonstrukcyjnych znacznie 
większe możliwości niż dotychczasowa praktyka, polegająca głównie na opracowaniu tek-
stu opisującego oderwane od całości obiektu zdjęcia, szkice, rysunki czy grafiki.

Katedra Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych w Architekturze (Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie in der Architektur, dalej jako: IKA), kierowana 
przez Manfreda Kooba, od ponad dwudziestu lat specjalizuje się w wirtualnej, cyfrowej 
rekonstrukcji obiektów architektury zniszczonych lub pozostawionych w fazie projektu2. 
Na przestrzeni lat podczas realizacji interdyscyplinarnych projektów rekonstrukcyjnych 
stosowano metody czerpiące z  doświadczeń pionierskiego projektu z  roku 1989, który 
miał na celu odtworzenia benedyktyńskiego opactwa Cluny III w Burgundii oraz wielu 
kolejnych przedsięwzięć, przeprowadzanych według tych samych zasad. Zakładają one, że 
w projekcie komputerowej rekonstrukcji dzieła sztuki można wydzielić „w poziomie” trzy 
fazy: 1) przygotowanie, 2) prace warsztatowe, 3) opracowanie „eksponatu”; a w organizacji 
pracy – „w pionie” – dwa poziomy: A) zespół techniczny, B) zespół merytoryczny. Pierwsze 
dwie fazy „w poziomie” odbywają się w trybie nieustannej komunikacji członków obydwu 
zespołów i prowadzą do stworzenia bazy danych, która zawiera w sobie „geometryczny” 
model 3D wraz z dodatkowymi informacjami, na przykład o walorach materiałów czy 
świetle, oddających charakter i klimat budynku, oraz odnoszące się do nich informacje, 
czyli „dokumentację modelu”. W ten sposób powstaje naukowa podstawa, która staje się 
punktem wyjścia dla konstruowania różnorodnych wirtualnych „eksponatów”, zgodnych 
z oczekiwaniami ścisłych kręgów specjalistycznych lub szerokiej publiczności.

Faza przygotowania projektu (1) rozpoczyna się od kwerendy źródłowej. Kolejny 
jej etap obejmuje analizę i krytykę źródeł, co zapewnia ich prawidłowe wykorzystanie. 
Oprócz technicznego opracowania, na przykład skanowania źródeł ikonograficznych, 
większą część pracy zajmuje merytoryczna analiza zgromadzonego materiału. Jednocze-

2 Strona internetowa katerdy IKA: www.ika.architektur.tu-darmstadt.de [dostęp: 14 stycznia 2010].



214

śnie tworzy się aparat pojęciowy, specyficzny dla realizowanego projektu, służący ko-
munikacji wewnętrznej oraz dokumentacji przedsięwzięcia, na którą składają się tysiące 
plików odnoszących się do setek obiektów modelu 3D. Fazę przygotowania projektu 
można określić jako tworzenie „zalążka” dokumentacji, czyli wyjściowej bazy danych sta-
nowiącej podstawę dalszej pracy przy rekonstrukcji. Wiele działań podejmowanych na 
tym etapie – kwerenda, analiza, opracowanie techniczne i merytoryczne modelu – towa-
rzyszy nieustannie projektowi aż do momentu „produkcji eksponatu”. Szczególną cechą 
tej fazy jest „dwupoziomowe” tworzenie dokumentacji, którą równolegle tworzą zespoły 
techniczny i merytoryczny.

W procesie komputerowej rekonstrukcji największy zakres prac obejmuje faza warsz-
tatowa (2). Podczas warsztatów opracowywany jest proces modelowania i  nadawania 
modelom 3D odpowiedniego wyrazu i klimatu, na który składają się: analiza poszcze-
gólnych elementów rekonstruowanego dzieła, odpowiednia redukcja detali, opracowanie 
przestrzenne, klasyfikacja i  zespolenie obiektów oraz wprowadzenie „atmosfery”, czy-
li ożywienie bezdusznej geometrii. Podstawowym czynnikiem, od którego uzależniona 
jest jakość warsztatów, jest regularna kontrola przebiegu projektu za pomocą „protokołów 
pracy” przesyłanych do merytorycznej konsultacji. Pod czujnym okiem zespołów meryto-
rycznych protokoły służą z jednej strony kontroli, z drugiej strony formułowaniu pytań, 
wskazując wątpliwości i inspirując dyskusję naukową. W drugim przypadku odpowiedzi 
na zapytania lub nowe spojrzenia uzupełniają dokumentację służącą warsztatom nieustan-
nie jako katalog-instrukcja. W dalszym ciągu działań warsztatowych powstają oba opisane 
wyżej typy modeli 3D, których aspekty konstrukcyjne i  estetyczne weryfikowane są za 
pośrednictwem aplikacji 3D dla standartowego oprogramowania Adobe PDF.

Finałowa faza projektu obejmuje „produkcję eksponatu” (3), czyli nadanie modelom 
3D formy prezentacji dostosowanej do potrzeb odbiorców, miejsca ekspozycji, możliwości 
technologicznych i zasobów finansowych zleceniodawców. Obecnie rekonstrukcje kompu-
terowe opracowywane są najczęściej w taki sposób, aby mogły służyć jako wsparcie badań 
prowadzonych przez specjalistów, jednocześnie ułatwiając kontakt z dziełem szerokiej pu-
bliczności: w ostatnich latach szczególnie wzrosły możliwości prezentacji rezultatów rekon-
strukcji komputerowych, poczynając od klasycznych publikacji drukiem, poprzez udostęp-
nianie w Internecie, filmy animowane, symulacje, interaktywne wycieczki, po materializację 
wirtualnych rekonstrukcji i ich wizualizację w terenie za pomocą urządzeń mobilnych.

Od lat 90. XX wieku najpopularniejszą formą prezentacji wirtualnej architektury jest 
film zmontowany z  sekwencji wygenerowanych ze sceny 3D, a następnie zespolonych 
według scenariusza w  animację. Taki „eksponat filmowy” stał się już, obok publikacji 
internetowej i katalogowej, powszechnie przyjętą formą prezentacji komputerowych re-
konstrukcji 3D.

Piotr Kuroczyński



215

Niekonwencjonalny wariant prezentacji kryje się natomiast za nieco enigmatycznie 
brzmiącym wyrażeniem games engine, w dosłownym tłumaczeniu oznaczającym „mecha-
nizm napędowy do gier” (pol. silnik gry). Chodzi tutaj o  oprogramowanie opracowa-
ne dla przemysłu gier komputerowych, które umożliwia sieciowym graczom porusza-
nie się w rzeczywistości wirtualnej w rzeczywistym czasie. Oprócz koordynacji ruchów 
wszystkich uczestników gry, zapewnia ono interakcję i komunikację graczy między sobą. 
Dla platformy game engine można jednak znaleźć także wiele interesujących zastoso-
wań w dziedzinie prezentacji i promocji zabytków architektury. Najbardziej popularnym 
„krewnym” wyżej wymienionej technologii jest cieszący się dużą popularnością wirtual-
ny świat Second Life. Jednym z najbliższych wyzwań będzie zatem zapewne adaptacja 
i wdrożenie game engine do realizacji interaktywnych wycieczek po wirtualnie zrekon-
struowanej architekturze w czasie i przestrzeni.

Innym ciekawym zjawiskiem w dziedzinie prezentacji jest tzw. rapid prototyping, czyli 
„szybkie modelowanie prototypów”. Technologia ta powstała na potrzeby przemysłu 
mechanicznego i samochodowego, gdzie najwcześniej wystąpiła potrzeba materializacji 
cyfrowych danych. Rapid prototyping w  gruncie rzeczy jest technologią drukowania 
cyfrowych modeli 3D w gipsie, żywicy, miedzi i innych materiałach. Druk 3D otwiera także 
nowe możliwości w  dziedzinie prezentacji rekonstrukcji komputerowych. Szczególnie 
wykorzystanie wydrukowanych makiet w połączeniu z dynamiczną projekcją i animacją 
prowadzi do urozmaicenia wizualnej informacji i  ułatwia jej percecję. Jednocześnie 
haptyczna makieta i wirtualna projekcja wywodzą się z tej samej cyfrowej bazy danych 
3D. Pierwsze doświadczenia z  zastosowaniem wirtualno-fizycznych eksponatów, 
tzw. hybrydów, podejmowane w katedrze IKA we współpracy z partnerem kooperacyjnym 
Architectura Virtualis GmbH, zaowocowały dobrymi wynikami i cieszą się obecnie duża 
popularnością w Deutsches Historisches Museum w Berlinie, na terenach berlińskiego 
stadionu olimpijskiego oraz w KZ-Gedenkstätte Flossenbürg w Bawarii3. 

Dzisiaj nasze postrzeganie otoczenia rewolucjonizuje wszechobecność informacji, 
możliwa dzięki bezprzewodowemu Internetowi, dynamicznemu rozwojowi telefonów 
przenośnych w kierunku interfejsów oraz sygnałowi GPS, udostępnionemu do użytku 
publicznego w roku 2000. Mowa jest tutaj o tendencji do wprowadzania do fizycznego 
świata wirtualnych treści (niem.: Informationsverortung, ang. digital space tagging), któ-
ra może istotnie urozmaicić i  zmienić nasze spojrzenie na świat, również na zabytki. 
W procesie tym, zwanym również air tagging, chodzi o połączenie przy pomocy współ-
rzędnych GPS informacji znajdującej się w Internecie z odnoszącym się do niej realnym 
miejscem w przestrzeni. Obecnie każdy przeciętny smartphone, na przykład popularny 

3 www.architectura-virtualis.de [dostęp: 14 stycznia 2010].

Z płaszczyzny obrazu w wirtualną przestrzeń komputerowej rekonstrukcji
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iPhone, oferuje użytkownikowi cyfrową kamerę, duży monitor i odbiornik GPS. Posia-
dacz „inteligentnego telefonu” dysponuje zatem swoistym radarem wykrywającym za-
warte w Internecie informacje dotyczące otoczenia, w jakim się znajduje. W kontekście 
komputerowej rekonstrukcji zniszczonej architektury bardzo interesującą technologią 
jest aplikacja pozwalająca na wpisanie nieistniejącego widoku architektury we współ-
czesny układ urbanistyczny. Na obraz uchwycony przez kamerę i wyświetlony na mo-
nitorze zostaje „nałożony” wirtualny obraz zrekonstruowanej architektury. Na dodatek 
dzięki lokalizacji za pomocą sygnału GPS i kompasu podczas poruszania się użytkowni-
ka obraz dopasowuje się na bieżąco, w czasie rzeczywistym, a za pomocą filtrów aplikacji 
możliwy jest wybór interesującej nas epoki. W ten sposób kieszonkowy telefon zmienia 
się w interfejs podróży w czasie, nakładając wirtualną rzeczywistość na aktualne realne 
otoczenie użytkownika. W toku takiej „lokalizacji” Internet coraz bardziej ewoluuje ku 
formie, której znacznie bardziej wydaje się odpowiadać pojęcie „outernet” – rożnorodne 
informacje opuszczają bowiem uniwersum Internetu i, dzięki odpowiednim interfejsom, 
przedostają się do świata rzeczywistego, a środowisko, w którym funkcjonujemy, staje się 
coraz bardziej rzeczywistością mieszaną, tzw. Augmented Reality4.

Znaczącą cechą współczesności wydaje się więc być szybki rozwój i  różnorodność 
technologii dokumentacyjnych i prezentacyjnych, służących badaniom nad kulturą i sztu-
ką, w tym budownictwem i architekturą, oraz promocji ich wyników. Postępująca popu-
laryzacja oprogramowania 3D, na przykład dzięki usłudze Google Sketchup, prowadzi 
jednocześnie do rozpowszechnienia pozornie wiarygodnej trójwymiarowej rekonstrukcji 
komputerowej, a coraz cześciej – do upowszechnienia fałszywej informacji. W tej sytuacji 
wysoką jakość komputerowej rekonstrukcji 3D zapewnić może jedynie intensywna, inter-
dyscyplinarna współpraca, wiążąca ze sobą bogate doświadczenia badawcze w dziedzinie 
nauk historycznych i nowoczesne technologie, wsparta odpowiednimi środkami finanso-
wymi, które są niezbędne teraz i bez których również w przyszłości branża komputero-
wej rekonstrukcji nie będzie mogła funkcjonować. Dzięki tej współpracy powstają bazy 
danych, które służyć mogą zarówno wyżej wymienionym praktykom dokumentacyjno-
prezentacyjnym w zakresie dziedzictwa kulturowego, jak i takim, o jakich dzisiaj jeszcze 
nie śnimy. Dlatego też wiodące uniwersytety i inne placówki naukowe zajmujące się re-
konstrukcją komputerową zabytków dokładają dziś wszelkich starań, aby opracować stan-
dardy mające na celu uchronienie tej dziedziny przed opisanymi powyżej zagrożeniami.

2009

4 Firmy specjalizujące się w zastosowaniu Augmented Reality: www.acrossair.com, www.wikitude.org, 
layar.com [dostęp: 14 stycznia 2010].

Piotr Kuroczyński
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Krzysztof Stefański
Rafał Szrajber

Politechnika Łódzka

Przywrócone dziedzictwo – wirtualna rekonstrukcja 
łódzkich synagog 

Wielokulturowy charakter dawnej przemysłowej Łodzi utrwalony został w jej prze-
strzeni urbanistycznej m.in. dzięki obiektom sakralnym, stanowiącym swoiste drogo-
wskazy w ówczesnym krajobrazie. Nadawały one miastu szczególny koloryt, specyficzny 
dla obecnych tu kultur. Budowle te tworzyły pewien rodzaj lustra, odzwierciedlającego 
tradycję, kulturę oraz dążenia i możliwości każdej z zamieszkujących miasto społeczno-
ści, zapisując je i utrwalając dzięki formom i detalom architektonicznym. Do najbardziej 
charakterystycznych budowli dawnej Łodzi należały synagogi, zdecydowanie wyróżnia-
jące się w pejzażu miasta dzięki orientalnym cechom swojej architektury. Obecnie po naj-
bardziej reprezentacyjnych łódzkich synagogach pozostały jedynie puste place. Przemia-
ny urbanistyczne miasta, jakie miały miejsce w latach powojennych, doprowadziły przy 
tym w większości wypadków do zatarcia się tych przestrzeni, ukrywając przed okiem 
przechodnia pustkę, przypominającą wydarte miastu przez nazistów obiekty.

Synagogi jako znaczący symbol wiary, kultury i tradycji żydowskiej1 doświadczyły zagła-
dy wraz z całą społecznością. Przetrwały tylko nieliczne – spośród łódzkich jedynie niewielki 
obiekt przy ul. Rewolucji 1905 r. 28. Z krajobrazu miasta zniknęły cztery główne synagogi: 
przy ul. Wolborskiej 20, ul. Spacerowej 2 (obecnie al. Tadeusza Kościuszki), ul. Zachodniej 
56 (obecnie 70) oraz przy ul. Wólczańskiej 6. Podjęte badania miały na celu wirtualne wypeł-
nienie tych miejsc poprzez zgromadzenie materiałów archiwalnych i ich opracowanie, a na-

1 M. i K. Piechotkowie, Bramy nieba. Bożnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, War-
szawa 1994.
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stępnie wykonanie, w oparciu o uzyskane źródła, cyfrowych rekonstrukcji synagog. Ukazanie 
nieistniejących budynków w obecnej przestrzeni miasta pozwoliło symbolicznie zaznaczyć 
ich niemą obecność. Wykorzystanie współczesnych technologii i narzędzi komputerowych 
dało szansę na zrekonstruowanie obiektów, nawet wobec skromnych materiałów źródło-
wych2. Próba wirtualnej rekonstrukcji zniszczonych budowli pozwoliła na bardziej wnikliwe 
analizy ich struktury i prześledzenie przekształceń pierwotnego projektu, jakie miały miejsce 
w trakcie budowy. Sam proces takiej rekonstrukcji wzbudził potrzebę poszukiwania metod 
i technik gwarantujących najbardziej wiarygodny obraz nieistniejącego zabytku. Obraz ten, 
jako wynik interdyscyplinarnych badań, stanowi swoistą monografię określonego przypad-
ku3. Jednak by mogła ona być postrzegana jako wiarygodna, konieczna jest pełna prezentacja 
wyników badań w postaci zobrazowanego cyfrowo obiektu oraz informacji o wykorzysta-
nych źródłach i metodach ich interpretacji, a także o przebiegu procesu rekonstrukcji oraz 
sposobie zapisu danych cyfrowych i wynikających z niego efektów (na przykład opisanie lub 
oznaczenie elementów obiektu zobrazowanych na podstawie porównań lub stworzonych 
przez autorów opracowania jako elementy interpretowane).

Zobrazowane cyfrowo w ramach projektu synagogi otrzymały formę, jaką posiadały 
w chwili przed zniszczeniem. Sam proces wirtualnej rekonstrukcji sięga jednak do po-
czątków ich powstania i zawiera w sobie analizę nie tylko kolejnych form budowli, ale 
także analizę przesłanek i decyzji mających wpływ na ich powstanie. Metoda ta pozwala 
prześledzić cały cykl dokonywanych w strukturze architektonicznej zmian i określić ich 
szerszy kontekst. 

Interesującym przypadkiem jest synagoga przy ul. Wolborskiej na Starym Mieście, 
która zastąpiła pierwszą drewnianą bóżnicę łódzką. Analiza źródeł pozwoliła na stwier-
dzenie, że przyczyną powstania nowej budowli było nie tylko liczebne rozrastanie się 
gminy żydowskiej, ale także kwestie techniczne (użytkowanie synagogi drewnianej gro-
ziło katastrofą). Nie zachowały się żadne materiały ikonograficzne dotyczące tej budowli, 
a jedynie krótkie opisy określające jej podstawowe parametry4.

W miejsce znajdującego się w złym stanie obiektu wzniesiono w centrum dzielnicy 
żydowskiej bóżnicę murowaną według wykonanego w 1859 roku projektu łęczyckiego 

2 K. Stefański, R. Szrajber, Łódzkie synagogi. Wirtualne dziedzictwo „zaginionej dzielnicy”, Łódź 2009, 
s. 5-6.
3 A. Bentkowska-Kafel, Zabytek wirtualny: kryteria oceny i rola Karty londyńskiej [w:] Informatyka 
w historii sztuki. Stan i perspektywy rozwoju współczesnych metodologii, red. A. Seidel-Grzesińska, 
K. Stanicka-Brzezicka, (Cyfrowe spotkania z zabytkami, 2), Wrocław 2009, s. 73.
4 K. Stefański, Architektura sakralna Łodzi w okresie przemysłowego rozwoju miasta 1821-1914, 
Łódź 1995, s. 15-16.
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architekta powiatowego Jana Karola Mertschinga (ze zmianami wprowadzonymi przez 
warszawskiego budowniczego Adolfa Loewe). Usytuowano ją na nowej działce przy 
skręcie ul. Wolborskiej tak, że budynek stanowił dominantę osi ulicy i widoczny był od 
strony Starego Rynku. Prace wykończeniowe, z powodu braku pieniędzy, przeciągały się 
i  budowla długo nie mogła uzyskać ostatecznej, planowanej formy. Mimo trwających 
prac była tłumnie odwiedzana, co doprowadziło do tragedii we wrześniu 1863 roku, gdy 
zawaliła się empora dla kobiet i kilkanaście osób zginęło5.

Kolejną uchwytną formą budowli jest – dzięki pomiarowi inwentaryzacyjnemu wyko-
nanemu przez Adolfa Zeligsona – jej stan w 1894 roku. Dokumentacja ukazuje budynek 
wciąż niewykończony. Staranność opracowania – niegdyś znajdującego się w zbiorach 
łódzkiego Archiwum Państwowego, a  obecnie zaginionego, przypuszczalnie skradzio-
nego6 – pozwoliła na analizę struktury wnętrza synagogi i  zastosowanych dekoracji. 
Zatwierdzenie nowego projektu, wykonanego przez tego samego architekta, nastąpiło 
w 1896 roku7. Projekt – podobnie jak inwentaryzacja – wykonany został bardzo starannie 
i stanowi cenny materiał umożliwiający odtworzenie cyfrowe form na tym etapie istnie-
nia obiektu; dodatkowym źródłem jest także dokumentacja instalacji grzewczej. 

Prace budowlane rozpoczęto w 1897 roku i zakończono do roku 1900. Analiza pro-
jektu oraz zdjęć wykonanych w  późniejszym okresie pozwoliła określić, jakie zmiany 
zostały wprowadzone z trakcie budowy. Z najważniejszych należy wymienić zastąpienie 
frontowej attyki niską wieżą (proporcje fasady pozostały bez zmian) oraz, jak wynika 
z planów stworzonych dla rozbudowy budynku małej synagogi stojącej obok, wykonanie 
jedynie bocznych klatek schodowych na empory, bez części tylnej fasady. Brak materia-
łów ikonograficznych zmusił autorów projektu do opracowania własnej koncepcji wyglą-
du tej części obiektu, dla której punktem wyjścia był plan przygotowany przez Zeligso-
na. W wyniku przebudowy powstała bardzo atrakcyjna budowla o mauretańskiej szacie 
architektonicznej. Poszukiwania materiałów porównawczych dla detalu prowadziły do 
form stosowanych w budownictwie synagogalnym Hiszpanii oraz pałacu w Alhambrze. 
Łódzki obiekt górował nad okolicą i stał się symbolem tej części miasta. 

Odtworzenie dawnego otoczenia budowli stanowiło cel dalszych prac. Obecnie teren 
ten zmienił się zasadniczo. Część ulic, w tym ul. Wolborska, ma inny przebieg i nie za-
chowały się znaczne ich fragmenty. Jedynie w warstwie własnościowej można doszukać 

5 Wiadomości bieżące, „Jutrzenka”, 39 (1863), s. 396.
6 Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej: APŁ), Łódzka Gmina Wyznaniowa Żydowska (dalej: 
ŁGWŻ), sygn. 427; por. K. Stefański, Jak zbudowano przemysłową Łódź. Architektura i urbanistyka 
miasta 1821-1914, Łódź 2001, s. 92, przyp. 67.
7 APŁ, ŁGWŻ, sygn. 427.

Przywrócone dziedzictwo – wirtualna rekonstrukcja łódzkich synagog 



220

się jeszcze dawnych podziałów i przebiegu ulic – co widać po „nałożeniu” historycznych 
map na obecne. Analizując współczesne otoczenie, wpisano obiekt w istniejącą przestrzeń 
miasta. Pozwoliło to na stwierdzenie, że na części placu po synagodze wzniesione zostały 
budynki mieszkalne, a w miejscu jej części frontowej poprowadzono ulicę. Dla osób nie-
zorientowanych obecnie pusty, przecięty ulicą plac pomiędzy blokami mieszkalnymi na 
skraju Parku Staromiejskiego jest trudny do rozpoznania jako dawna lokalizacja synagogi.

 Wirtualna rekonstrukcja w przypadku takich budowli jak synagogi to proces otwarty, 
w  którym należy przewidzieć możliwość pojawienia się nowych źródeł i  konieczność 
uzupełnienia cyfrowego zapisu o wynikające z nich informacje. Odpowiednio przygoto-
wana struktura modelu, oparta o zasadę budowania wiedzy o obiekcie (technologia BIM 
– Building Information Model), powinna umożliwiać dokonywanie zmian bez naruszania 
tej struktury. W opracowywanych rekonstrukcjach posłużono się podziałem obiektu na 
komponenty, składając z nich całość budowli. Taka technika pozwoliła na wprowadzanie 
zmian dla poszczególnych grup obiektów, na przykład aby zmienić formy przeszklenia 
okien, wystarczyło zmodyfikować jedno z nich, by zmiany uaktualniły się w pozostałych 
elementach tego samego typu.

Podczas rekonstrukcji synagogi przy ul. Spacerowej ujawniły się spore problemy 
z  odtworzeniem różnic między projektem budowli a  jej ostateczną formą. Synagoga 
„postępowa”, wzniesiona staraniami Komitetu Budowy reprezentowanego przez „naj-
bogatszych i najinteligentniejszych mieszkańców miasta Łodzi”8, powstała na bazie pro-
jektu zamówionego u niemieckiego architekta wyznania mojżeszowego, Adolfa Wolf-
fa (1832-1885). Projekt był gotów w 1881 roku i  został zaakceptowany przez władze 
guberni. Podpisany został przez ówczesnego architekta miasta Hilarego Majewskiego 
(1838-1892), który, posiadając odpowiednie uprawnienia, sygnował go, co ułatwiało za-
twierdzenie planów przez władze gubernialne9. Rekonstrukcja bryły budynku, w oparciu 
o dokumentację projektową porównaną z archiwalnymi fotografiami obiektu, pokazała, 
jak wiele zmian wprowadzono w końcowym wyglądzie synagogi. Nie udało się jednak 
dotrzeć do materiałów źródłowych potwierdzających wprowadzenie korekt do pierwot-
nego projektu. Możliwe więc, że swój zrealizowany kształt synagoga ta zawdzięcza mo-
dyfikacjom zaproponowanym przez Majewskiego. Budowa rozpoczęła się w maju 1881 
roku, a prowadził ją budowniczy Jan Steck przy pomocy architekta Juliusza Junga10, który 

8 APŁ, Rząd Gubernialny Piotrowski, Wydział Administracyjny, sygn. 8877; por. K. Stefański, 
Architektura sakralna Łodzi 1860-1914, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 1988, z. 2, s. 146.
9 K. Stefański, Legenda Hilarego Majewskiego, „Tygiel Kultury”, 3 (1997), s. 77-81.
10 Idem, Ludzie, którzy zbudowali Łódź, Łódź 2009, s. 77-80.

Krzysztof Stefański, Rafał Szrajber



221

także mógł przyczynić się do wprowadzenia zmian. Prace zakończono po 6 latach, a po-
wstałą budowlą zachwycała się łódzka i warszawska prasa11. 

W  1882 roku na łamach Przeglądu Technicznego w  artykule autorstwa architekta 
i publicysty Zygmunta Kiślańskiego synagoga porównana została swoim rozmachem do 
budowli wzniesionej w Stuttgarcie12, odbiegała jednak formą od pierwotnych założeń. 
Do rekonstrukcji tak zmienionej bryły zastosowano techniki fotomodelowania, by za ich 
pomocą oraz przy wykorzystaniu materiału ikonograficznego w postaci nielicznych zdjęć 
utworzyć formę geometryczną. Brak zapisu barwnego w postaci fotografii lub obrazów 
(z wyjątkiem jednej akwareli i kolorowanych kart pocztowych – różniących się między 
sobą znacznie i nieodpowiadających opisowi w prasie) zmusił do pozostawienia wielu 
kwestii w fazie interpretacji, zwłaszcza jeżeli chodzi o kolorystykę elewacji. Zachowane 
źródła nie pozwoliły na jednoznaczne jej określenie. W tworzeniu i  interpretacji bryły 
pomogły dwa zachowane zdjęcia wnętrz, dzięki którym stało się możliwe przybliżo-
ne odtworzenie wschodniego zakończenia budynku, w tym lokalizację okien w tej par-
tii. Z uwagi na reprezentacyjny charakter obiektu i usytuowanie go na narożnej działce 
u zbiegu ulic, wszystkie zdjęcia archiwalne ujmują synagogę od frontu, w związku z czym 
nie udało się jednoznacznie ustalić wyglądu całości bryły. Podjętą przez łódzkiego mi-
łośnika zabytków, Władysława Depczyńskiego, próbę wykonania makiety tej synagogi 
traktować należy jako głos w dyskusji nad kształtem budowli.

Wirtualna rekonstrukcja wymaga zamkniętej formy. Wymodelowana bryła łódzkiej 
synagogi posiada zatem elementy niepotwierdzone źródłowo, będące hipotezą sformuło-
waną przez autorów opracowania. Zakres interpretacji i autorskich uzupełnień wyróżnio-
no na bryle poglądowej kolorem. Model nadal jednak może być uzupełniany z uwagi na 
trwające poszukiwania materiałów źródłowych oraz zastosowany układ komponentowy 
nawiązujący do technologii BIM.

Przykładem obiektu pierwotnie zrekonstruowanego jedynie na bazie materiału foto-
graficznego jest synagoga „Litwaków”, Żydów przybyłych do Łodzi z dawnych Kresów 
Wschodnich13, którzy pod koniec XIX w. rozpoczęli starania o budowę swojego domu 
modlitwy. Projekt, wykonany przez Gustawa Landau-Gutentegera (1862-1924), został 
zaakceptowany i zrealizowany w latach 1899-1904 przez spółkę „Olszer i Szczeciński”14. 

11 Otwarcie Synagogi, „Dziennik Łódzki”, 205 (1887), s. 1.
12 Z. Kiślański, Kronika bieżąca. Ruch budowlany w Królestwie, „Przegląd Techniczny”, 1882, z. 5, 
s. 108.
13 K. Stefański, R. Szrajber, op. cit., s. 5-6.
14 Kronika, „Rozwój”, 24 (1899), s. 2.
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Podjęta próba rekonstrukcji, z uwagi na skromny materiał źródłowy, pozwoliła na od-
tworzenie obiektu tylko w części. W ostatniej fazie badań odnalezione zostały jednak 
materiały inwentaryzacyjne w formie rzutów, wykonane dla Towarzystwa Kredytowego 
miasta Łodzi15, które umożliwiły korektę przyjętych wstępnie rozwiązań. Porównanie 
dokumentacji i zdjęć nie rozwiązało jednak kilku kwestii spornych dotyczących dachu 
i doświetlenia głównej sali za pośrednictwem latarni lub świetlika. Wnętrza zostały za-
pisane z uproszczeniem odpowiednim dla zapisu dokumentacji, na bazie której powstały. 
Przeniesione więc zostały w cyfrową przestrzeń podstawowe formy i usytuowanie nie-
zbędnych elementów, jak bima czy aron ha-kodesz. Porównując ten obiekt z innymi eu-
ropejskimi bóżnicami, można jednak dostrzec elementy, które zostały zaczerpnięte z po-
dobnych realizacji utrzymanych w analogicznym stylu i są doskonale widoczne w innych 
budowlach, na przykład synagodze w Dijon we Francji (1879, projekt Alfred Sirodot)16.

Mimo skromnych materiałów archiwalnych podjęto także próbę cyfrowego odtwo-
rzenia synagogi przy ulicy Zachodniej 56, stanowiącej własność Dawida Dobranickiego 
i Dawida Prussaka. Bazując na kilku podobnie skadrowanych zdjęciach i dokumentacji 
przebudowy, odtworzono obiekt, spajając te dwa rodzaje źródeł w formę architektonicz-
ną. Powstała koncepcja nie jest jednak całkowicie wiarygodna. Mając na uwadze wyżej 
opisywane obiekty, w których zmiany wprowadzane w trakcie budowy miały tak duże 
znaczenie dla końcowego rezultatu, należy się zastanowić, czy i w tym wypadku nie stało 
się podobnie. Projekt przebudowy sporządzony został przez Gustawa Landau-Guten-
tegera w 1903 roku17. Pierwotną budowlę powiększono w kierunku wschodnim, dobu-
dowując na osi ryzalit z aron ha-kodesz, mieszczący w sobie także schody na emporę, 
dostępną poprzez zewnętrzne balkony (zaskakuje funkcjonalność takiego rozwiązania 
przy złej pogodzie). Klasycyzująca forma elewacji wschodniej przełamana jest łukami 
podkowiastymi, wpasowanymi w prostokątne układy okien od strony ulicy Zachodniej, 
w wyniku czego powstaje niespójna, eklektyczna szata architektoniczna. Widoczne są 
zmiany wprowadzone w elewacji polegające na rezygnacji z otworów wejściowych w czę-
ści środkowej, jednak działania te nie znajdują kontynuacji we wnętrzu obiektu.

Model cyfrowy, z uwagi na konieczność odbioru wirtualnej formy jako spójnej całości, 
za pomocą elementów hipotetycznych łączy w całość fragmenty synagogi, pozwalające się 
wiarygodnie rekonstruować na podstawie rożnych źródeł. Informacja taka pozwala wpraw-

15 APŁ, Towarzystwo Kredytowe miasta Łodzi, sygn. 932; por. J. Walicki, Synagogi i domy modlitwy 
w Łodzi, Łódź 2000. 
16 D. Jarrassé, Synagogues. Une architecture de l ’identité juive, Paris 2001, s. 157.
17 APŁ, Rząd Gubernialny Piotrkowski – Wydział Budowlany, sygn. 9658.
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dzie odbierać rekonstrukcje jedynie z pewną ostrożnością, ale wartość naukowa zapisu nie 
może być podważona. Miejsce po analizowanej synagodze w obecnej przestrzeni miasta 
przestało istnieć wraz z poszerzeniem ulicy Zachodniej i wyburzeniem jej pierzei wschod-
niej. Uświadomienie mieszkańcom, że, podążając obecną ulicą, przejeżdżają przez środek 
dawnej bóżnicy, służy pokazaniu zmian, jakie miały miejsce w strukturze miasta. Powstaje 
pytanie, czy jeżeli synagoga nie zostałaby zniszczona, linia elewacji zachowałaby się do dzi-
siaj w pierwotnym układzie mimo innych zaistniałych na tym terenie przekształceń urba-
nistycznych? Analiza rekonstrukcji budowli w jej naturalnym otoczeniu oraz próba pokaza-
nia zmian następujących w tkance miasta odbywa się dzięki przedstawieniu wyników samej 
rekonstrukcji oraz zestawieniu ich z obecną przestrzenią miejską. Pełny obraz przemian 
architektonicznych i urbanistycznych można osiągnąć dzięki zastosowaniu hiperdokumen-
tów oraz nieliniowemu zestawieniu uporządkowanych materiałów źródłowych i uzyska-
nych wyników badań zwizualizowanych w postaci trójwymiarowych odwzorowań18.

Szybki rozwój technologii oraz narzędzi komputerowych umożliwia coraz łatwiej-
sze przedstawianie świata zobrazowanego cyfrowo. Rzeczywistość komputerowa staje się 
bardziej realna i dostępna. Prezentowane działania bazują na doświadczeniach niemiec-
kich19 i austriackich20 oraz własnych realizacjach cyfrowego obrazowania przeprowadza-
nych przez autorów opracowania w zgodzie z postulatami Karty londyńskiej21. Przejrzy-
stość procesu rekonstrukcji pozwala na śledzenie jego przebiegu, a odpowiednia struktura 
tworzenia zapisu informacji daje możliwość łatwej w nią ingerencji. Większość obiektów 
architektury jest czterowymiarowa, zmienia się w czasie, co wymaga śledzenia kolejnych 
zmian i podejmowanych decyzji mających wpływ na kształt finalny obiektu. Znaczenie 
ma nie tylko zapis cyfrowej informacji o zabytku, ale także sposób jego dalszego udo-
stępniania i prezentowania wraz z niezbędną wiedzą, pozwalającą na uwiarygodnienie 
wizualizowanych danych i informacji22. Taka forma zapewnia prawidłowy odbiór przed-
stawianych danych. Rozwijające się technologie oferują coraz to nowocześniejsze narzę-

18 R. Paraizo, J. Ripper Kós, Urban Heritage Representations in Hyperdocuments, [w:] Theorizing Digi-
tal Cultural Heritag. A Critical Discourse, red. F. Cameron, S. Kenderdine, Londyn 2007, s. 418-435.
19 Synagogues in Germany. A  virtual reconstruction, ed. by Darmstadt University of Technology, 
Department CAD in Architecture, Basel-Boston-Berlin 2004.
20 B. Martens, H. Peter, Developing Systematics Regarding Virtual Reconstruction of Synagogues, 
ACADIA 2002.; [artykuł dostępny jest w  Internecie: publik.tuwien.ac.at/files/pub-ar_440.pdf 
[dostęp: 1 lutego 2013].
21 www.londoncharter.org/ [dostęp: 1 lutego 2013].
22 B. Vogt, F. Nassery, Komputerowa rekonstrukcja obiektów kultu, „Teka Komisji Architektury, 
Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych”, 3 (2007), s. 150-167.

Przywrócone dziedzictwo – wirtualna rekonstrukcja łódzkich synagog 



224

dzia do prezentacji i popularyzacji wyników badań. Systemy interaktywne, rzeczywistość 
rozszerzona czy udostępnione silniki gier pozwalają skorzystać z najnowszych osiągnięć 
techniki – przeznaczonych pierwotnie głównie dla rozrywki – by pokazać wyniki badań, 
a przy tym popularyzować i udostępniać zasoby dziedzictwa kulturowego. 

Bardzo ważnym aspektem cyfrowego obrazowania jest jego żywotność. Porównując 
materiał przeznaczony do zapisu i jego trwałość, okazało się, że papier i drewno jako me-
dium potrafią przetrwać wiek, zapis w kamieniu tysiąc lat, a żywotność nośnika, jak dysk 
twardy czy płyta DVD, określany jest (dla standardowych przypadków) na dekadę i, co 
zaskakujące, w badaniach tych odkodowanie formatu zapisu i uzyskanie pełnej informa-
cji, przy zmianie i szybkim tempie rozwoju technologii, szacowana jest obecnie na jeden 
rok23. Istnieją oczywiście formy zapisu zarówno tradycyjnego, jak i cyfrowego, które prze-
trwały dłużej i nadal zapewniają, po odpowiednim opracowaniu, czytelność informacji, 
jednak dla większości przypadków zestawienie to jest bardzo pouczające.

Opracowane rekonstrukcje synagog stanowią jeden z etapów przywracania utracone-
go dziedzictwa „zaginionej dzielnicy” i stanowią krok w długim procesie, który wymaga 
oczywiście kontynuacji. Jako kolejny etap planowane jest uszczegółowienie form i  de-
tali architektonicznych oraz odtworzenie kolorystki i próba szczegółowej rekonstrukcji 
wnętrz. Wykorzystanie współczesnych źródeł informacji i technologii ich udostępniania 
dało szansę na kontynuację poszukiwań materiałów źródłowych. Nie tylko kolekcje do-
stępne online stają się źródłem informacji, także takie serwisy, jak allegro.pl czy ebay.com 
służą pozyskaniu niepublikowanych do tej pory materiałów źródłowych. Dzięki prezento-
wanym na aukcjach dawnym fotografiom czy książkom możliwe jest dotarcie do prywat-
nych kolekcjonerów lub pozyskanie bezpośrednie obrazu cyfrowego. Źródłem materiałów 
archiwalnych stają się także prezentacje zbiorów własnych prywatnych kolekcjonerów, jak 
w przypadku odnalezienia w galerii na serwisie flickr.com pocztówki z widokiem Łodzi, 
ukazującej synagogę przy ul. Spacerowej widoczną od strony zachodniej (niepublikowany 
wcześniej nigdzie wizerunek tego obiektu pozwalający na wprowadzenie korekt do cyfro-
wego modelu – jak się okazało, autorska interpretacja formy nie do końca odpowiadała 
prawdziwemu kształtowi obiektu). W przyszłości zebrany i opracowany materiał może 
posłużyć jako podstawa do podejmowania dalszych działań mających na celu szeroko ro-
zumianą popularyzację dziedzictwa kulturowego miasta, a tym samym jego ocalenie dla 
społecznej świadomości.

2009

23 A. C. Addison, The Vanishing virtual. Safeguarding heritage’s endangered digital record, [w:] New 
Heritage. New Media and Cultural Heritage, red. Y. E. Kalay, T. Kvan, J. Affleck, Londyn 2008, 
s. 27-39.
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Modelowanie 3D w rekonstrukcji nieistniejących 
obszarów zabytkowych

Wprowadzenie

We współczesnym świecie problem możliwie precyzyjnej dokumentacji zabytku 
pozostaje wciąż niezwykle aktualny. Zabytki są często narażone na szkodliwe działanie 
czynników pogodowych, czego przykładem mogą być wykonane z  soli rzeźby w  Ko-
palni Soli „Wieliczka”, których stopniowe rozpływanie się spowodowane jest ciągłym 
wystawieniem na kontakt z  wilgotnym powietrzem; innym przykładem są wykonane 
z piaskowca budowle Petry ( Jordania), ulegające nieustannej erozji. Liczne zabytki znaj-
dują są w  rejonach konfliktów militarnych, gdzie zagrożone są przez bombardowania, 
niejednokrotnie związane także z planowym wyniszczeniem kulturowym przeciwnika. 
W takich sytuacjach cyfrowa dokumentacja dziedzictwa kulturowego służy zachowaniu 
maksymalnej ilości informacji o nim, co w przyszłości pozwoliłoby na prezentowanie 
nieistniejących już lub uszkodzonych obiektów, czy nawet pełne ich odtworzenie. Innym 
powodem cyfryzacji dziedzictwa kulturowego są względy edukacyjne. Współczesne tech-
nologie pozwalają na prezentację trójwymiarowych interaktywnych wizualizacji bardzo 
skomplikowanych obiektów – powstają wirtualne muzea czy nawet wirtualne miasta1. 

Dzięki nowoczesnym cyfrowym narzędziom i technikom modelowania oraz mocom 
obliczeniowym komputerów możliwe stało się stworzenie wirtualnego modelu średnio-

1 A. C. Addison, Emerging trends in virtual heritage, „IEEE Multimedia”, 7 (2000), Issue 2, s. 22-25.



226

wiecznego miasta Zielonej Góry. Realizacja ta posłuży jako przykład wykorzystania wir-
tualnego środowiska 3D do dokumentacji i prezentacji dziedzictwa kulturowego.

Metody rekonstrukcji 3D

Do cyfrowej rekonstrukcji zabytków wykorzystywane są metody służące pozyskaniu 
informacji o  trójwymiarowym kształcie obiektu. Jedną z  najpopularniejszych jest ska-
nowanie laserowe. W procesie skanowania uzyskuje się gęstą chmurę punktów, które po 
przetworzeniu stanowią, często bardzo dokładną, trójwymiarową siatkę odwzorowującą 
obiekt rzeczywisty2. Niestety koszty takiego skanowania są z reguły wysokie. Dodatkowo 
obiekt musi mieć powierzchnię odpowiednio rozpraszającą światło. Te, które załamują 
promienie świetlne, na przykład szkło, muszą być pokryte specjalną matową farbą. Me-
toda ta jest bezużyteczna w przypadku nieistniejącego obiektu, ale może stanowić cenne 
wsparcie w sytuacji, gdy pewna jego część jeszcze się zachowała.

Innym sposobem na uzyskanie wiarygodnego odwzorowania 3D jest wykorzystanie 
jednej z wielu metod fotogrametrycznych. Dzięki popularyzacji cyfrowych aparatów fo-
tograficznych oraz znacznej poprawie ich jakości w ostatnich latach fotogrametria roz-
wija się bardzo dynamicznie. Większość technik opiera się na analizie dwóch lub więcej 
fotografii wykonanych pod odpowiednimi kątami. Pozwala ona określić trójwymiarowy 
kształt i wymiary badanego obiektu. Zastosowanie tych technik w przypadku dawnych 
zdjęć jest niestety często niemożliwe, przeważnie są to bowiem fotografie pojedyncze, 
pozbawione dodatkowych informacji (na przykład określenie ogniskowej obiektywu), 
potrzebnych do prawidłowej rekonstrukcji sfotografowanego obiektu. Ostatnio opraco-
wano jednak pewne metody pozwalające na uzyskanie informacji o kształcie obiektu na 
podstawie pojedynczych zdjęć. Bazują one na takich założeniach, jak na przykład równo-
ległość ścian budynków lub prostopadłość linii dachu względem ścian3.

Wiele zabytków uległo zniszczeniu przed wynalezieniem fotografii, ale nawet w wy-
padku młodszych obiektów zdarza się, że żadna dokumentacja fotograficzna nie prze-
trwała do naszych czasów. Wówczas pozostaje jedynie technika „ręcznego” modelowania. 
Bazując na zachowanych planach, szkicach, malowidłach lub opisach tekstowych, można 
podjąć próby „ręcznego” wymodelowania obiektu w przestrzeni trójwymiarowej. Tech-

2 Yong-Moo Kwon, et al., Virtual heritage system: modeling, database & presentation, [w:] Virtual 
Systems and Multimedia (Vsmm 2001): 7th International Conference, Berkeley (USA) 2001, s. 137-
-146.
3 Gui-zhen He; Xiao-jun Cheng; Cheng-quan Xu, The 3D reconstruction based on single image and 
accuracy analysis, [w:] 2010 International Conference on Computer Application and System Modeling 
(ICCASM 2010), Taiyuan (Chiny) 2010, V. 6, pp. 208-212.

Tomasz Zawadzki, Paweł Filipczuk



227

nika ta, choć bardzo czasochłonna, przynosi przeważnie najlepszy efekt wizualny przy 
jednoczesnym zachowaniu względnej prostoty modelu. Ten ostatni aspekt jest bardzo 
ważny ze względu na wydajność systemów działających w czasie rzeczywistym. 

Niestety, często bywa tak, że zgromadzona dokumentacja jest bardzo skromna i fi-
nalna rekonstrukcja jest bardziej artystyczną interpretacją autora modelu niż dokładnym 
odwzorowaniem rzeczywistego obiektu. 

VRML oraz X3D

Środowisko rzeczywistości wirtualnej może być traktowane jako kolejny etap w roz-
woju systemów grafiki trójwymiarowej. Zasadnicza różnica między tradycyjną grafiką 3D 
a systemem VR (ang. Virtual Reality) polega na interakcyjnych właściwościach i immer-
syjnym (dającym odczucie obecności w wirtualnym świecie) kontakcie ze środowiskiem 
graficznym. Wirtualna rzeczywistość pozwala użytkownikowi na bezpośredni kontakt 
z modelami generowanymi przez komputer i manipulację nimi. Powstanie systemów VR 
pozwoliło na wprowadzenie grafiki trójwymiarowej w  formę interaktywnej eksploracji 
wirtualnych światów4. 

Pierwszym przyjętym standardem w  modelowaniu obiektów trójwymiarowych był 
VRML (ang. Virtual Reality Modelling Language), który pozwalał na tworzenie wir-
tualnych światów i umożliwiał nawigację w czasie rzeczywistym. Jego specyfikacja za-
twierdzona została w 1997 roku. Jego następcą został rozszerzalny język modelowania 
wirtualnej rzeczywistości X3D (ang. eXtended 3D), którego końcową specyfikację za-
twierdzono w roku 20055.

Mury obronne Zielonej Góry

Do dzisiejszych czasów przetrwało niewiele pozostałości po średniowiecznym sys-
temie obronnym Zielonej Góry. Jedynymi jego śladami są fragment murów obronnych 
w północnej części miasta, fontanna znajdująca się w miejscu dawnej fosy oraz Wieża 
Łazienna w południowej części miasta.

W  średniowieczu wokół Zielonej Góry zabudowania obronne z  cegły i  kamienia, 
wzniesiono na początku XV wieku. Decyzję o przebudowie wcześniejszych zabudowań 
podjął książę Henryk IX w roku 1429. Do obwodu obronnego miasta należały wówczas: 

4 G. Kelly, H. McCabe, Interactive city generation methods, [w:] SIG-GRAPH ’07: ACM SIG-
GRAPH, plakat, p. 100, New York 2007.
5 D. Brutzman, L. Daly, X3D: Extensible 3D Graphics for Web Authors (The Morgan Kaufmann 
series in interactive 3D technology), Amsterdam et al. 2007, s. 242-281.
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mury obronne, Wieża Głodowa, Wieża Łazienna, Bramy – Nowa, Dolna i Górna, baste-
ja oraz fosa okalająca miasto. Fortyfikacje w niezmienionym stanie przetrwały do połowy 
XVIII wieku, kiedy to rozpoczęto rozbiórkę niektórych budowli6. 

Od początku istnienia miasta jego centralnym punktem był posiadający bogatą histo-
rię ratusz. W XV wieku jego drewniana konstrukcja zastąpiona została ceglaną. Wokół 
ratusza zlokalizowany był rynek, na którym rzemieślnicy z miasta sprzedawali swoje to-
wary. Układ dróg, porównując stan współczesny ze średniowiecznym, nie uległ większym 
zmianom, a wszystkie kupieckie ulice zlokalizowane były wokół ratusza. 

W prezentowanym projekcie uwzględnione zostały wszystkie budowle średniowiecz-
nego miasta, dodatkowo przedstawiono także obiekty wybudowane w XVIII wieku, jak 
na przykład Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej. Dało to możliwość przedstawienia 
systemu obronnego w możliwie najszerszym kontekście historycznym 7.

Bardzo ważnym elementem podczas tworzenia wirtualnego spaceru była makieta 
znajdująca się w posiadaniu Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze8.

Wirtualna rekonstrukcja dawnego miasta Zielonej Góry 

Opracowanie wirtualnego modelu miasta wraz z  jego zróżnicowaną architekturą, 
mieszkańcami oraz takimi elementami, jak fosa i obszary zielone, zmusiło autorów do 
skupienia się przede wszystkim na wymaganiach sprzętowych, gdyż nadrzędnym celem 
pracy było wykreowanie wizualizacji przebiegającej w  czasie rzeczywistym. Należało 
znaleźć „złoty środek” pomiędzy realizmem obiektów a  ich złożonością obliczeniową. 
W związku z tym konieczne stało się wykorzystanie wielu technik poprawiających wy-
dajność prezentacji „wyświetlanego” świata. Od samego początku została zastosowana 
podstawowa technika konstruowania wirtualnych modeli, dzięki której były one tworzo-
ne tak, aby nie wykorzystywały zbyt wielu wielokątów. W ten sposób obiekty pojawiające 
się w scenie były poddawane pierwszej fazie optymalizacji już w trakcie projektowania. 
Kolejnym etapem tworzenia optymalnego środowiska było wykorzystanie węzła LOD 
(ang. Level of Detail), co pozwoliło na podniesienie wydajności renderingu.

Użytkownik, znajdując się w pobliżu obiektu, może podziwiać jego strukturę, która 
przyjmuje w tej sytuacji najwyższy poziom szczegółowości. W miarę „oddalania się” od 

6 W. Eckert, Fortyfikacje Zielonej Góry, Zielona Góra 2003, s. 18-29. 
7 Dawna Zielona Góra: kronika od 1623 do 1795 roku, oprac. J. Dąbrowska-Burchardt, Zielona Góra 
2004, s. 240-263.
8 Makieta Zielonej Góry przedstawiająca miasto w 2 połowie XVIII wieku autorstwa C. Ciesiel-
skiego w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.
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obiektu poziom ten maleje, ale użytkownik jest na tyle daleko, że zmiany te są dla niego 
prawie lub w ogóle niezauważalne. W zależności od tego, w jaki sposób złożone obiekty 
były optymalizowane, stosowano odpowiednią liczbę poziomów szczegółowości. Popra-
wiło to w znacznym stopniu szybkość wyświetlania wirtualnego miasta, a jednocześnie 
nie pogorszyło jakości prezentowanych obiektów. 

Kolejną techniką, której użyto dla poprawy wydajności wyświetlania modelu, było 
zastosowanie instancji DEF (ang. Definition node) i  USE (ang. Instance node). Dzięki 
temu raz zdefiniowany obiekt mógł być wielokrotnie użyty w scenie, a zmianie ulegał 
jedynie parametr jego przesunięcia oraz obrotu. Pozwoliło to na optymalizację kodu oraz 
poprawę jakości wyświetlania, gdyż obiekt taki nie musiał być wielokrotnie od nowa 
definiowany, a jedynie powielany przy wykorzystaniu odwołania do niego. Opracowano 
kilka typów domów, które użyto w scenie z różnym przesunięciem oraz obrotem. Ostat-
nim etapem optymalizacji było zastosowanie mechanizmów prototypów (ang. PROTO, 
EXTERNPROTO). Ułatwiło to stworzenie pliku głównego sceny, mającego odwołania 
do wszystkich pozostałych plików. Raz utworzony prototyp mógł być później używany 
jako węzeł wbudowany w specyfikację standardu X3D. Dzięki temu możliwe stało się 
zmniejszenie rozmiaru plików oraz przyśpieszenie projektowania. Ważnym aspektem 
podjętego zadania było stworzenie w wirtualnej scenie takich warunków, jakie naturalnie 
panują w rzeczywistym świecie. Uwzględnienie grawitacji pozwoliło użytkownikowi na 
eksplorację sceny w trybie chodzenia (ang. Walk). Ten mechanizm nie wymagał zastoso-
wania żadnych węzłów, gdyż jest on z założenia zaimplementowany w standardzie X3D. 
Należało też wprowadzić kolizje pomiędzy uczestnikiem sceny a wirtualnymi obiektami. 
Pomocny w tym był węzeł Collide, który pozwolił na dodanie własności niepozwalającej 
użytkownikowi na „przejście przez” obiekty. Punkty widokowe w scenie utworzone zo-
stały przy użyciu węzła Viewpoint, umożliwiającego kreowanie intuicyjnej i prostej nawi-
gacji, która poprawiła sam proces eksploracji wirtualnego miasta. Dodane zostały punkty 
widokowe do wszystkich głównych obiektów w mieście oraz takie, które nie są dostępne 
z poziomu terenu (na przykład widok z wnętrza Bramy Dolnej lub widok na panoramę 
miasta).

Skonstruowanym w ramach projektu obiektom należało nadać odpowiednią teksturę. 
Celem był realizm, więc preferowane były tekstury o dużych rozdzielczościach. Narzę-
dziem pozwalającym umiejętnie mapować tekstury na obiekty trójwymiarowe był pro-
gram Cinema 4D. W pracy zastosowano kubiczne, sferyczne oraz inne typy nakładania 
tekstur.

Jednym z ważniejszych etapów projektowania wirtualnej sceny dawnej Zielonej Góry 
było wzbogacenie jej o elementy interaktywne. W ten sposób utworzone zostały bramy 
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miasta z wykorzystaniem węzła CylinderSensor. Użytkownik może przy użyciu myszki 
otwierać i  zamykać poszczególne skrzydła bram. Przy tworzeniu drzwi ratusza użyto 
techniki sensorowej i zastosowano węzeł TouchSensor, pozwalający na uzyskanie animo-
wanego ruchu otwieranych drzwi po kliknięciu w nie przez użytkownika. 

W scenie umieszczono także interaktywne elementy opisowe, które pozwalają użyt-
kownikowi zapoznać się z historią miasta, a ich przykładami mogą być herb, cmentarz 
oraz pręgierz. Zastosowanie takich elementów pomogło nakreślić tło historyczne zwią-
zane z dawną Zieloną Górą.

Kolejnym etapem było wzbogacenie sceny w animowane niebo, które utworzone zo-
stało przy wykorzystaniu węzła czasu TimeSensor. Użycie dwóch sfer (mniejszej prze-
zroczystej i  większej nieprzezroczystej, na które były nakładane tekstury) obracanych 
z różną prędkością wokół własnych osi dało efekt trójwymiarowego nieba. Ustawienie 
cykli czasowych pozwoliło na uzyskanie ciągłego i  płynnego obrotu bez przeskoków. 
Projekt został również wzbogacony o  elementy roślinności – drzewa, których gałęzie 
lekko się kołyszą, kępki trawy – oraz flagi powiewające na wietrze. Uzyskanie efektu pły-
nącej fosy możliwe było dzięki zastosowaniu węzła textureTransform. Dodatkowo przy 
użyciu parametru Transparency została jej nadana cecha półprzezroczystości. Oświetlenie 
sceny wykonano za pomocą węzła PointLight, a użycie kilku świateł punktowych pozwo-
liło na dobre rozjaśnienie sceny. Istotnym aspektem ożywienia wirtualnego świata było 
wprowadzenie ścieżki dźwiękowej. Dźwięk główny sceny, utworzony przy użyciu węzła 
Sound, nie jest przestrzenny, tzn. nie wydobywa się z konkretnego punktu w przestrzeni, 
tylko w każdym miejscu sceny jest taki sam. 

Projekt zrealizowany został przy użyciu metody hybrydowej łączącej w sobie metodę 
manualną, polegającą na ręcznym wprowadzaniu kodu języka X3D do edytora tekstu, 
oraz metodę programową, pozwalającą na wykorzystanie już istniejących programów 3D 
(Cinema 4D, Avatar Studio). W wyniku tego udało się uzyskać mały rozmiar plików 
wyjściowych oraz przyspieszyć wyświetlanie w trybie eksploracji. 

Wnioski

Budowa środowisk wirtualnych opartych na wizualizacji obiektów architektonicz-
nych jest zadaniem bardzo trudnym oraz czasochłonnym ze względu na złożoną struk-
turę takich obiektów oraz ograniczenia, jakie posiadają dostępne technologie tworzenia 
prezentacji danych w postaci trójwymiarowej sceny. Celem projektu było stworzenie przy 
wykorzystaniu języka X3D sprawnie działającej aplikacji, umożliwiającej użytkownikowi 
eksplorację i zwiedzanie miejsc, których nie mógłby zobaczyć w rzeczywistym świecie. 
Aby projekt zakończył się sukcesem, musiało zostać spełnionych wiele decydujących 
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o końcowym efekcie warunków. Jednym z nich było dobre poznanie narzędzi i sprawne 
wykorzystanie ich możliwości. Równie istotnym problemem było znalezienie „złotego 
środka” pomiędzy złożonością modeli a ich realizmem. Cel pracy został osiągnięty, po-
nieważ zrekonstruowane obiekty w dużym stopniu przypominają te, które pierwotnie 
znajdowały się w mieście, zaś komputer nie jest obciążony na tyle, by aplikacja nie mogła 
być generowana w czasie rzeczywistym. Efektem końcowym jest aplikacja o walorach 
edukacyjnych i  historyczno-poznawczych, która prezentuje możliwości zastosowania 
grafiki trójwymiarowej w  modelowaniu obiektów architektonicznych. Może ona być 
również wykorzystana dla potrzeb Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego jako wizytów-
ka zabytków dawnego miasta Zielonej Góry9. 

Stworzony system VR jest wystarczająco szybki, aby mógł być prezentowany na wiel-
koekranowych systemach wirtualnej rzeczywistości10.

Obecny, dynamiczny rozwój technologii komputerowych pozwala na optymistyczne 
spojrzenie w przyszłość systemów wirtualnej rzeczywistości, które nie będą już ograni-
czone wymaganiami sprzętowymi i stawać się będą coraz bardziej realistyczne.

2009

9 S. Nikiel, T. Zawadzki, P. Filipczuk, Virtual reconstruction of medieval Zielona Góra – a case study, 
[w:] Elektronische Medien & Kunst, Kultur, Historie: Konferenzband; die 15. Berliner Veranstaltung 
der internationalen EVA-Serie Electronic Imaging & the Visual Arts, hrsg. A. Bienert, Berlin 2008.
10 L. Teo, J. Byrne, D. Ngo, A method for determining the properties of multi-screen interfaces, „Inter-
national Journal of Applied Mathematics and Computer Science”, 10 (2000), No. 2, s. 413-427.
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Muzeum Narodowe w Warszawie

Digitalizacja kolekcji szklanych negatywów 
w Muzeum Narodowym w Warszawie 

jako przykład digitalizacji historycznej dokumentacji zbioru 

W ciągu ostatnich lat digitalizacja stała się jednym z priorytetowych zadań instytucji 
gromadzących dziedzictwo kulturowe. Proces ten stanowi poniekąd nową formę i nowy 
obszar wypełnienia statutowych zadań placówek muzealnych, jakimi są m.in. udostęp-
nianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych, ochrona, katalogowanie i naukowe 
opracowanie zbiorów, prowadzenie działalności edukacyjnej. Każde z tych zadań może 
być realizowane również w sferze cyfrowej dzięki udostępnieniu zbiorów użytkownikowi 
Internetu. Stwarza to szansę upowszechnienia – na niespotykaną dotąd skalę – wiedzy 
na temat zbiorów i ich historii i jest zarazem jednym ze środków zabezpieczających tę 
wiedzę. 

Zdarza się jednak, że digitalizacja staje się zadaniem samym w sobie, znacznikiem, 
jedną ze statystyk, którą muzeum włącza w system „propagandy” swej działalności, bez 
refleksji nad istotą tego procesu i tym, czemu powinien on służyć. Digitalizacja w muze-
ach w znacznej mierze dotyczy samych zabytków – co jest zupełnie zrozumiałe, gdyż to 
one są podmiotem działalności muzeów. W sposób naturalny stały się więc one również 
podmiotem przedsięwzięć cyfryzacyjnych. W toku prowadzonych działań warto jednak 
przyjrzeć się wszystkim wytwarzanym i  gromadzonym w  danej instytucji materiałom 
i dokumentom, nierzadko może się bowiem okazać, że wiele z nich jest nośnikiem uni-
katowych treści dokumentujących historię kolekcji i samego muzeum.

Z perspektywy lat okazuje się, że walory wizualnej dokumentacji zabytków, szcze-
gólnie archiwalnej, są nie do przecenienia; dzięki nim uzyskujemy obraz stanu zachowa-
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nia zabytków, a także możliwość odtworzenia dokonanych zabiegów konserwatorskich, 
identyfikacji strat wojennych, prowadzenia badań proweniencyjnych, badań nad kolekcją, 
a nawet nad historią wystawiennictwa. 

Gdyby nie możliwość uzyskania dodatkowych środków finansowych, Muzeum Naro-
dowe w Warszawie z pewnością jeszcze długo nie zdecydowałoby się na digitalizację archi-
walnej kolekcji negatywów, a więc de facto materiału niemającego charakteru stricte zabyt-
kowego. Uzyskanie grantu okazało się jednak niepowtarzalną okazją do zdigitalizowania 
unikatowej, jednorodnej pod względem materiałowym kolekcji szklanych negatywów. 

Argumentem przemawiającym za wyborem tej kolekcji do digitalizacji był zakładany 
czas realizacji oraz łatwość przeprowadzenia tego zadania. Dokonując wyboru obiektów, 
starano się brać pod uwagę takie kryteria, jak: wartość merytoryczną zasobu (znaczenie 
dla dziedzictwa kulturowego kraju), stan zachowania, unikatowość, wartość edukacyjną 
i naukową oraz stan prawno-autorski1. Duże znaczenie miała również wartość dokumen-
tacyjna kolekcji, gdyż, zgodnie z raportem opracowanym przez zespół ekspertów powo-
łanych przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, punktem wyjścia 
digitalizacji własnych kolekcji winno być raczej spełnienie wymogów dokumentacyjnych 
aniżeli realizacja celów prezentacyjnych2, a archiwum szklanych negatywów idealnie ten 
wymóg spełnia. Oczywiście jednym z czynników decydujących był również pragmatyzm. 
Muzeum udaje się pozyskać fundusze na digitalizację regularnych zbiorów, które częściej 
będą przedmiotem zamówień klientów zewnętrznych. Wartość negatywów jest bardziej 
natury historycznej i dokumentacyjnej niż komercyjnej i uzyskanie własnych środków na 
ich digitalizację byłoby dużym problemem. 

Ogłoszony w  roku 2011 przez Ministerstwo Kultury i  Dziedzictwa Narodowego 
wieloletni program rządowy Kultura+ stanowił idealną okazję do rozpoczęcia realizacji 
projektu digitalizacji negatywów. W pierwszej edycji programu udało się zdigitalizować 
6249 obiektów. W roku 2012 Muzeum również otrzymało dotację w ramach ministe-
rialnego programu, w związku z czym planowane jest zdigitalizowanie kolejnych 2000 
obiektów. Ilość ta jest mniejsza niż w  poprzednim roku z  powodu obniżenia łącznej 
możliwej dotacji na koszty bieżące. W ciągu 5 lat trwania programu zakłada się zdigita-
lizowanie i udostępnienie całego zbioru.

Kolekcja szklanych negatywów jest częścią zbiorów Działu Dokumentacji Wizualnej 
i Digitalizacji Muzeum Narodowego w Warszawie. Stanowi ona najstarszą część mu-

1 D. Paradowski, Digitalizacja piśmiennictwa, Warszawa 2010, s. 33-34.
2 Zalecenia dotyczące planowania i realizacji projektów digitalizacyjnych w muzealnictwie, NIMOZ, 
Warszawa 2011, s. 11, www.nimoz.pl/pl/dzialalnosc/digitalizacja/standardy-podreczniki-tutoriale 
[dostęp: 27 maja 2013]. 
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zealnego Działu Digitalizacji i Dokumentacji Wizualnej. W dziale przechowywane są 
również negatywy celuloidowe, diapozytywy i zdjęcia cyfrowe. Całość kolekcji szklanych 
negatywów liczy 16 tysięcy obiektów. Nie są to wszystkie zdjęcia wykonane na szkle 
w zbiorach Muzeum Narodowego. Pewna ilość zdjęć znajduje się również w Zbiorach 
Ikonograficznych i Fotograficznych oraz w Zbiorach Sztuki Zdobniczej, jako część Ko-
lekcji Sreber i Metali3.

Początki Archiwum Dokumentacji Wizualnej Muzeum sięgają roku 1914. Zostało 
ono wówczas założone dzięki wsparciu Kasy im. Mianowskiego jako Archiwum Ikono-
graficzne, pod kierownictwem Bronisława Gembarzewskiego. Zadaniem archiwum było 
gromadzenie fotografii, a także rysunków i rycin, które ilustrowały rozwój kultury naro-
dowej4. Z czasem archiwum powiększało się już nie tylko o zbiory pozyskane z zewnątrz, 
lecz także o fotografie i negatywy wytworzone przez pracowników Muzeum. Od roku 
1935 fotografią obrazów zajmowała się Zofia Tomaszewska. W 1938 roku w zbiorach 
Muzeum znajdowało się ponad 5000 klisz fotograficznych oraz około 10000 fotografii, 
zakupiono też aparaty fotograficzne5.

Kolekcja szklanych negatywów nie stanowi jednorodnego zespołu pod względem me-
rytorycznym, trudno jest zatem dokonać ich jednoznacznej oceny. Jest to podyktowane 
m.in. zmianą lokalizacji Muzeum, dwiema wojnami, mało kontekstowym charakterem 
zdjęć dokumentacyjnych, a także chaotycznym sposobem prowadzenia ksiąg inwentarza. 
Aktualne księgi inwentarza negatywów zostały założone na krótko przed II wojną świa-
tową, podczas gdy sama kolekcja jest starsza. Niekiedy więcej informacji o samym zbiorze 
można znaleźć nie tyle w oficjalnej dokumentacji ewidencyjnej, jaką stanowi księga, ile na 
kopertach, w których negatywy oryginalnie były przechowywane.

Choć przytłaczająca większość negatywów została wykonana w  technice żelatyno-
wej, zdarzają się negatywy kolodionowe [il. 1]. Technika kolodionowa zaczęła wychodzić 
z użycia w latach 80. XIX wieku. W instytucjach muzealnych zastosowana została do-
piero wiele lat później. „Przejście” ze szklanych płyt żelatynowych na klisze celuloidowe 
nastąpiło w Muzeum Narodowym w Warszawie około 20-30 lat później w porównaniu 
do reszty świata. Przyjmując podobny margines czasowy można założyć, że negatywy 
kolodionowe pochodzą najwcześniej z pierwszej dekady XX wieku.

W kolekcji posiadamy negatywy szklane o następujących rozmiarach:

3 Zdjęcia trafiły tam jako część kolekcji przedmiotów sztuki użytkowej – jako dokumentacja wy-
twórcy stworzona współcześnie do wytworzenia dzieła.
4 „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie”, t. 1, 1938, Warszawa, s. 31.
5 Ibidem, s. 31.

Digitalizacja kolekcji szklanych negatywów w Muzeum Narodowym w Warszawie
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• 13 x 18 cm – zdecydowana większość, około 13000 sztuk, reprezentuje przede 
wszystkim okres międzywojenny, czas II wojny światowej i okres krótko po niej 
(mniej więcej do 1948 roku),

• 9 x 12 cm – około 2000 sztuk, wykonywanych po II wojnie światowej aż do lat 60., 
kiedy płyty szklane wyszły zupełnie z użycia jako sposób prowadzenia dokumen-
tacji w Muzeum Narodowym w Warszawie,

• 18 x 24 cm i 24 x 30 cm – najstarsza część kolekcji, pochodząca z końca XIX 
i początku XX wieku.

Negatywy szklane ze zbiorów Muzeum to kolekcja o bardzo wysokiej wartości hi-
storycznej, stanowiąca również nieoceniony materiał badawczy dla specjalistów. Przed-
stawiają m.in.: historyczne zasoby Muzeum, dzieła oferowane do zakupu, obiekty 
wypożyczone na wystawy, dokumentację wystaw, proces konserwacji obrazów, proces 
konserwacji obiektów archeologicznych. Stanowią również swoiste świadectwo kultury 
technicznej w nawet najtrudniejszych czasach (przykładem są zdjęcia wykonane w ultra-
fiolecie pochodzące z 1940 roku na potrzeby konserwacji obrazu [il. 2] ).

Negatywy szklane są jednym z podstawowych narzędzi pracy przy badaniach pro-
weniencyjnych. Wizerunek zabytku na negatywie stanowi dowód, że był on częścią pol-
skich zbiorów przed II wojną światową. Przy prowadzonych w Muzeum badaniach nad 
pochodzeniem zabytków to właśnie oryginalna fotografia z epoki jest niepodważalnym 
świadectwem własności. Kolekcja była wykorzystywana przy odzyskiwaniu dla kultu-
ry narodowej takich dzieł, jak Pomarańczarka Aleksandra Gierymskiego i Czaty Józefa 
Brandta [il. 3]. 

Jako metodę digitalizacji szklanych negatywów o rozmiarach 13 x 18 cm wybrano 
przefotografowywanie. Wykonane zostały testy, podczas których przeprowadzono po-
równania z efektami digitalizcji przy zastosowaniu skanera płaskiego. O przewadze apa-
ratu fotograficznego zadecydowało bardziej szczegółowe odwzorowanie detali, większa 
dynamika kolorów oraz problemy w dokładnym odwzorowaniu obiektu skanowanego, 
wynikające z braku wystarczającej precyzji w mechanizmie przesuwającym lampę ska-
nującą6.

Są to drobne różnice, ale złożone w całość decydują o ostatecznej jakości. 
Dotychczas negatywy przechowywane były na drewnianych regałach, w  zwykłych 

(kwasowych) kopertach [il. 4]. Na potrzeby digitalizacji negatywy są wyjmowane z ko-
pert i delikatnie oczyszczane na sucho. W wypadku większych zabrudzeń lub przykleje-

6 Przy skanowaniu w wysokiej rozdzielczości nawet w teoretycznie dobrej jakości skanerach zda-
rza się, że w tej samej jednostce czasu lampa przesuwa się o różny dystans, co może zafałszować 
ostateczny obraz.

Mikołaj Machowski, Karolina Tabak
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nia koperty do negatywu wskutek zawilgocenia w przeszłości w celu ich usunięcia stoso-
wany jest środek obojętny dla szkła i emulsji. Zabieg ten wykonuje się wyłącznie wtedy, 
gdy jest to konieczne dla umożliwienia prawidłowej digitalizacji [il. 5]. Dzięki fundu-
szom pozyskanym z projektu Kultura+ możliwe było zakupienie bezkwasowych pudełek 
i kopert z atestem PAT, a także specjalistycznych szaf, umożliwiających łatwy dostęp do 
zasobu [il. 6]7. Projekt digitalizacji kolekcji jest zatem wieloetapowy, celem jest nie tylko 
pozyskanie cyfrowego wizerunku, ale również trwałe zabezpieczenie oryginału. Możli-
wość korzystania z wersji cyfrowej spowoduje, że będzie można zrezygnować z sięgania 
po kruchy materiał. 

W procesie digitalizacji musiały zostać zaplanowane wszystkie poszczególne czyn-
ności: transport negatywów do pracowni fotograficznej, fotografowanie, przepakowanie 
negatywów do nowych kopert i pudełek, wprowadzenie danych o negatywie do systemu 
bazodanowego (z kopert oraz księgi inwentarza), archiwizacja plików o bezstratnych for-
matach na macierzy dyskowej, wykonanie wersji prezentacyjnych w formacie JPG, podłą-
czenie wersji prezentacyjnej do systemu bazodanowego. Codziennie robione są backupy 
przyrostowe, co miesiąc następuje backup całkowity. Kopie bezpieczeństwa zapisywane 
są na taśmach magnetycznych i przechowywane na terenie Muzeum, ale w innej części 
gmachu niż główna serwerownia.

Negatywy szklane bywają bardzo dobrej jakości. Porównując zdjęcia wykonane 
współczesnym, profesjonalnym aparatem cyfrowym ze zdigitalizowanym negatywem 
szklanym, można docenić precyzję odwzorowania, cechującą zdjęcie archiwalne. Świa-
dectwem tej jakości oraz jakości wersji zdigitalizowanej negatywów jest ich wykorzysta-
nie w ramach procedury odzyskiwania strat wojennych. Aby udowodnić, że odnaleziony 
obraz jest tożsamy z zaginionym oryginałem, wykonuje się wydruk ze zdigitalizowanego 
negatywu w  skali co najmniej 1:1, a następnie do wydruku tego przykłada się zdjęcia 
fragmentów odnalezionego obrazu. Jeśli porównywane fragmenty do siebie pasują, obraz 
uznaje się za zidentyfikowany. W wypadku obrazu Czaty Józefa Brandta [il. 7] wykonano 
wydruk w skali aż 3:1, o wielkości 60 x 90cm. Do odzyskania tego dzieła wykorzystano 
standardową, „seryjną” produkcję digitalizacji szklanych negatywów, dowodząc tym, że 
realizacja projektu była potrzebna, a  metoda digitalizacji została prawidłowo dobrana.

7 Parametrem, o którym nie można zapomnieć przy obcowaniu ze szklanymi negatywami, jest ich 
waga. Najbardziej popularny format – 13 x 18 cm – waży 100 g, pozostałe odpowiednio więcej 
lub mniej (grubość płyty szklanej pozostawała ta sama). W ten sposób całość kolekcji waży około 
1500 kg. 

Przełożenie negatywów do mniejszych pudełek daje bardzo wymierny efekt. W  skrzynce 
drewnianej mieściło się 220-230 szklanych negatywów, które, razem ze skrzynką, ważyły do 24 kg. 
Nowe pudło ze 100 negatywami waży tylko 10 kg i jest o wiele łatwiejsze do przenoszenia.

Digitalizacja kolekcji szklanych negatywów w Muzeum Narodowym w Warszawie



240

Korzyści z przeprowadzonej digitalizacji szklanych negatywów można zaobserwować 
już dzisiaj. Łatwo dostępny materiał cyfrowy dotyczący obiektów, z  których istnienia 
wielu pracowników merytorycznych nie zdawało sobie często sprawy, stanowi cenne na-
rzędzie pracy przy badaniu zbiorów i samego Muzeum oraz odtwarzaniu historii konser-
wacji zabytków. W roku 2013 planowane jest udostępnienie, poprzez stronę Cyfrowego 
Muzeum Narodowego w Warszawie (www.cyfrowe.mnw.art.pl), zdigitalizowanej części 
kolekcji. Realizatorzy projektu mają nadzieję, że również użytkownicy Internetu docenią 
wartość tego unikatowego zbioru. 

2012
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Muzeum Historii Żydów Polskich
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

Reprodukcja dzieł sztuki w muzeum narracyjnym  
na przykładzie projektu Wystawy Głównej  

w Muzeum Historii Żydów Polskich

W wydanym ostatnio po polsku eseju z 2007 roku pt. Kryzys muzeów francuski histo-
ryk sztuki Jean Clair poddał krytyce zjawisko reprodukcji dzieł sztuki, z żalem stwierdza-
jąc, że „przyszedł czas na muzeum bez kolekcji”1. Dziś z reprodukcji cyfrowych, zarówno 
wystawionych w salach ekspozycyjnych, jak i dostępnych w Internecie, korzysta znaczna 
część placówek muzealnych, zwłaszcza tych, które prezentują treści historyczne, a nie 
czysto artystyczne2. Coraz częściej reprodukcje zastępują oryginalne obiekty, niemożliwe 

1 J. Clair, Kryzys muzeów. Globalizacja kultury, Gdańsk 2009, s. 92; wydanie oryginalne: Malaise 
dans les musées, Paris 2007.
2 Zjawisko wykorzystania fotografii dzieła sztuki w zastępstwie oryginału w muzealnictwie zasy-
gnalizował Jan Białostocki w eseju z 1983 roku pt. Muzeum i historia w rozwoju metodologicznym 
wiedeńskiej szkoły historii sztuki, [w:] idem, Refleksje i syntezy ze świata sztuki. Cykl drugi, Warsza-
wa 1987, s. 204−212. Białostocki w swoim tekście uwypuklił różnicę między nowożytną tradycją 
historiograficzną opartą na dużych kolekcjach dzieł sztuki a XX-wieczną tendencją do wykorzy-
stywania fotografii dzieł w muzealnictwie: „Zanim fotografia pozwoliła na zastąpienie oryginałów 
dzieł plastycznych mechanicznie wykonaną reprodukcją, wielkie kolekcje, umożliwiające łatwe do-
konywanie porównań, były szczególnie pomocne w rozwoju badań nad historią sztuki. Doniosłość 
ich można porównać z rolą dla dzisiejszych badań, których podstawę stanowi skądinąd powszech-
ne dziś już korzystanie z fotografii”. Choć Białostocki odnosi się do historii sztuki i muzealnictwa 
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do wystawienia z różnych przyczyn. Będąca w końcowej fazie projektowania Wystawa 
Główna w warszawskim Muzeum Historii Żydów Polskich (MHŻP) będzie jedną z ta-
kich ekspozycji3. Jej twórcy – naukowcy, kuratorzy, będący autorami tego artykułu, oraz 
projektanci – na różnych etapach pracy stawali przed pokusą, a niekiedy koniecznością, 
ingerencji w reprodukcje, przetwarzając je na potrzeby narracji wystawy. Jak daleko jed-
nak można się posunąć w ingerencjach? Jakie czynniki mogą usprawiedliwić takie działa-
nie kuratorów i projektantów i jakie znaczenie może mieć ono dla odbioru treści wystawy 
przez zwiedzających?

Wystawa Główna w  MHŻP jest ekspozycją historyczną i  narracyjną, bazującą 
w ogromnej mierze na scenografii i multimediach. Jej zadaniem jest przekazanie, w jak 
najbardziej komunikatywny i  bezpośredni sposób, wiedzy o  historii Żydów w  Polsce, 
a zwłaszcza jej aspektów kulturowych, osadzonych w szerokim kontekście społecznym 
i ekonomicznym. Takie podejście nie wymaga, chociaż i nie wyklucza, obecności obiek-
tów muzealnych na wystawie jako punktu wyjściowego dla narracji. MHŻP wpisuje się 
tym samym w nurt podobnych muzeów narracyjnych, rozwijających się intensywnie na 
Zachodzie od lat 90. XX wieku, a w Polsce od połowy pierwszej dekady XXI wieku. 
Punktem odniesienia i inspiracją dla twórców Wystawy Głównej są zagraniczne muzea 
żydowskie, takie jak U.S. Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie czy Jüdisches 
Museum w Berlinie, a także coraz liczniejsze polskie muzea tematyczne, bazujące na in-
terakcji ze zwiedzającymi i wykorzystujące nowoczesne technologie w budowaniu prze-
kazu wystawy4. 

Narracja takiej wystawy rzadko budowana jest wyłącznie wokół obiektów. W wypad-
ku MHŻP składa się na to kilka przyczyn. Najważniejszą jest fakt, że muzeum jako mło-
da instytucja (powołana wprawdzie do życia w 1995 roku, ale rozwijająca się intensywnie 
od zaledwie kilku lat) dopiero buduje swoją kolekcję. Zbiory te tylko w niewielkim stop-

bazującego na sztukach pięknych, to z pewnością jego wnioski można by przypisać do szerszego 
zakresu tematycznego współczesnych, coraz bardziej interdyscyplinarnych muzeów. 
3 Otwarcie Wystawy Głównej Muzeum Historii Żydów Polskich dla zwiedzających planowane 
jest na 2014 rok.
4 W  ostatnich latach powstało w  Polsce kilka tego typu instytucji, m.in. Muzeum Powstania 
Warszawskiego, nowe oddziały Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (Fabryka Schindlera, 
Ulica Pomorska, Podziemia Rynku), Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Chopina w Warszawie, 
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Ośrodek Kultury Morskiej w Gdańsku, stała ekspozycja 
Zniszczenie i  odbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie. W przygotowaniu są narracyjne wy-
stawy w powstających lub już istniejących placówkach, m.in. w Muzeum Historii Polski w War-
szawie, Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku i Muzeum II Wojny Światowej tamże, 
Muzeum Śląskim w Katowicach.
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niu odpowiadają potrzebom wystawy, która obejmuje okres od X wieku do współczes-
ności. Większość obiektów muzealnych zgromadzonych dotychczas przez MHŻP po-
chodzi z XIX i XX wieku. Galerie Wystawy Głównej opowiadające o wcześniejszych 
okresach – średniowieczu oraz wczesnej i  późnej nowożytności – skazane są w  dużej 
mierze na eksponowanie wypożyczonych na określony czas muzealiów lub zastępowanie 
ich na różne sposoby. Dodatkowo, w wypadku tematyki żydowskiej – zwłaszcza w odnie-
sieniu do wcześniejszych epok – do dyspozycji pozostaje niewiele zabytków i materiałów 
ikonograficznych. Deficyt eksponatów na takiej wystawie musi zostać zrekompensowany 
efektownymi rozwiązaniami scenograficznymi lub stanowiskami multimedialnymi, an-
gażującymi zwiedzającego intelektualnie, emocjonalnie i  ruchowo. Są także przypadki, 
gdy narracja Wystawy Głównej wzmacniana jest replikami i reprodukcjami dokumentów, 
dzieł sztuki i artefaktów nienależących do MHŻP.

Reprodukcje jako element ekspozycji powszechnie uznaje się za mniej wartościowe 
od oryginałów. Z naukowego punktu widzenia często ważniejszy jest kontakt z orygi-
nalnym obiektem, uważanym za fizyczny nośnik „ducha epoki”, niż z nawet najlepszej 
jakości repliką bądź zdjęciem. Podobnie rzecz się ma z muzeami: na całym świecie zwie-
dzający nastawieni są w nich na kontakt z oryginalnymi dziełami, a nie z imitacjami lub 
reprodukcjami. Oczekiwania zwiedzających odnośnie dostępu do autentycznych obiek-
tów są zrozumiałe i jest wątpliwe, by uległy one zmianie mimo coraz silniejszej obecności 
nowych technologii w muzeach i postępującej interaktywności i teatralizacji ekspozycji, 
zwłaszcza historycznych i  tematycznych. Zdjęcia obiektów w  wysokiej rozdzielczości 
można przecież za darmo oglądać w Internecie dzięki digitalizacji, nie jest do tego ko-
nieczna wizyta w muzeum5. Zatem wyzwaniem dla kuratorów i projektantów jest takie 
wpisanie reprodukcji w narrację ekspozycji, aby prezentowała ona interpretację reprodu-
kowanego obiektu adekwatną do historii przedstawionej na wystawie. 

Kuratorzy i  projektanci Wystawy Głównej MHŻP stanęli przed problemem, jak 

5 Zob.: J. Białostocki, O replikach i kopiach – dawniej i dziś, [w:] idem, Refleksje i syntezy ze świata 
sztuki, Warszawa 1978, s. 225-233. W tekście tym Białostocki pisze, że w XX wieku: „Na ogół 
dobrą fotografię cenimy wyżej niż kopię. Czynność kopiowania jest bowiem zaprzeczeniem na-
szych pojęć o sztuce. Dzieło sztuki stanowi dla nas nade wszystko wyraz indywidualności twórcy. 
Nie wierzymy więc, żeby kopia mogła być dziełem sztuki. [...] Dlatego wolimy już mechaniczny 
obiektywizm fotografii. [...] Dzisiejszy odbiorca sztuki żyje wśród reprodukcji. Może nastąpi czas, 
kiedy musaeum cartaceum dostępne wszystkim stanie się podstawową formą sztuki? A może do-
mowa biblioteka przezroczy z rzutnikiem, a w przyszłości zbiór kaset z filmami o sztuce do użycia 
we własnym telewizorze”. Wydaje się, że do diagnozy Białostockiego, proroczej, bo nieznane mu 
były takie udogodnienia technologiczne, jak fotografia cyfrowa czy Internet, należy dodać jeszcze 
jeden czynnik – ekonomiczny, który sprawia, że w muzealnictwie znaczniej taniej i szybciej jest 
dziś wykonać reprodukcję dzieła niż jego kopię.
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zatem, wobec braku oryginałów, w interesujący sposób przedstawić reprodukcje. Przy-
jęto założenie, że konieczna jest odpowiednio zbudowana wokół cyfrowej reprodukcji 
opowieść, która stworzy całość angażującą zwiedzających i  skieruje ich uwagę na tre-
ści i przekaz reprodukowanego obiektu, odsuwając na dalszy plan kwestię oryginalności 
i autentyczności eksponatu; atrakcją samą w sobie powinna stać się narracja i przekaz, 
jaki niesie obiekt. Narracja pozwala umieścić reprodukcję w kontekście całości wystawy 
i prezentuje nowe interpretacje obiektu, co jest istotne zwłaszcza w wypadku znanych 
dzieł sztuki.

Za przykład takiego podejścia służyć może jedna z ośmiu galerii Wystawy Głównej 
MHŻP, poświęcona „złotemu wiekowi” w historii polskich Żydów – XVI i pierwszej po-
łowy XVII stulecia. Galeria ta, zatytułowana roboczo Paradisus Iudaeorum, w większości 
bazuje na reprodukcjach i na autorskich projektach plastycznych firmy wystawienniczej. 
Jedynymi oryginalnymi obiektami są tu wczesnonowożytne żydowskie księgi, uzupełnia-
jące ekspozycję poświęconą drukarstwu żydowskiemu na ziemiach polskich. Większość 
reprodukcji w warstwie scenograficznej tej galerii to wielkoformatowe odwzorowania ry-
cin, map i panoram miast, stron tytułowych starodruków oraz tekstyliów. Reprodukcje te 
rzadko użyte są jako dosłowne przedstawienia wydarzeń i zjawisk omawianych w galerii. 
W zdecydowanej większości są one metaforycznym zobrazowaniem narracji. Fotografie 
arrasu z Zamku Królewskiego na Wawelu i  pasa kontuszowego ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Warszawie, pokazane obok siebie w wykreowanej przez projektantów 
scenografii, są symbolami dwóch typów władzy: królewskiej i szlacheckiej [il. 1]. Na po-
trzeby wystawy zostały zmniejszone w stosunku do oryginałów, a pas kontuszowy dodat-
kowo udrapowano tak, aby wkomponował się w ograniczoną przestrzeń łuku na ścianie. 
Metaforyczne podejście do reprodukcji dzieł sztuki wyraża się także w potraktowaniu 
zdjęcia obrazu Taniec śmierci z kościoła św. Bernardyna ze Sieny w Krakowie. Obraz, pre-
zentujący treści eschatologiczne i odwołujący się do barokowego konceptu vanitas oraz 
równości wszystkich stanów wobec śmierci, został zreprodukowany w rzeczywistych wy-
miarach, ponieważ projektantów nie ograniczała tu przestrzeń, co pozwoliło na wzmoc-
nienie przekazu dzieła i oddziaływanie na zwiedzających skalą [il. 2]. Dodatkowo, na 
blacie pod reprodukcją obrazu znajdują się reprodukcje medalionów okalających główną 
scenę dzieła. Tworzą one zestaw obrotowych elementów, których awers ukazuje scenę 
tańca śmierci z przedstawicielem danego stanu społecznego, rewers zaś zawiera odpo-
wiadający scenie wierszowany cytat. Inny zabieg zastosowano wobec ilustracji książkowej 
– drzeworytów z żydowskiego modlitewnika, wydanego w Sulzbach w 1709 roku. Ryciny 
te obrazują prace rolne, w których uczestniczyli Żydzi. Miniaturowe w oryginale ilustra-
cje zostały zeskanowane i wyabstrahowane z kart książki, powiększone i rozmieszczone 
tak, że przypominają serię niezależnych od oryginału obrazków. Jednak, dla zachowania 
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wiarygodności, twórcy galerii umieścili obok rycin również reprodukcję otwartej książki, 
na której widać wspomniane ilustracje.

Wymienione wyżej przykłady zreprodukowanych dzieł odnoszą się do obiektów 
ruchomych, które potencjalnie można by wyeksponować na wystawie lub wykonać ich 
kopie. Inaczej rzecz się ma z materiałami niemożliwymi lub bardzo trudnymi do odwzo-
rowania w warunkach ograniczonej przestrzeni wystawy. Tak jest w wypadku malowideł 
w  synagodze w  Pińczowie, których reprodukcje ilustrują fragment galerii poświęcony 
samorządności Żydów w nowożytnej Polsce.

Malowidła te są jednymi z  najstarszych zachowanych dekoracji ściennych w  pol-
skich synagogach [il. 3]. Są niekompletne mimo wykonanej kilka lat temu częściowej 
rekonstrukcji i konserwacji, a ich program ikonograficzny nie został w pełni wyjaśniony6. 
Twórcy galerii zdecydowali się wykorzystać fotografie malowideł, aby stworzyć oprawę 
graficzną dla tematu Sejmu Czterech Ziem – najwyższego szczebla samorządności Ży-
dów w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Żydowski sejm zbierał się w pińczowskiej 
synagodze kilkakrotnie w wieku XVII. Był on unikatową na skalę europejską instytucją, 
oficjalnie reprezentującą społeczność polskich Żydów przed królem, a jednocześnie bę-
dącą wyrazem szerokiej autonomii Żydów w  nowożytnej Polsce. Przedstawiciele niż-
szych szczebli samorządu żydowskiego reprezentowali swoje gminy na zjazdach Sejmu 
i decydowali na nich o kwestiach podatkowych, religijnych, sądowych, wprowadzali za-
rządzenia dotyczące kontaktów z nie-Żydami lub udzielali aprobat dla żydowskich pu-
blikacji. Nie zachowały się jednak żadne przekazy ikonograficzne z obrad, zarówno tych, 
które odbyły się w Pińczowie, jak i w innych miejscach. Twórcy galerii nie chcieli uciekać 
się do spekulacji i prób rekonstrukcji wizualnej Sejmu Czterech Ziem. Kierując się zasadą 
metaforyzacji przestrzeni i oprawy graficznej uznali, że malowidła z synagogi w Pińczo-
wie muszą posłużyć jako pars pro toto – pochodzą one z miejsca, gdzie odbywały się zjazdy 
sejmu żydowskiego, a  jednocześnie oddają nastrój XVII-wiecznego wnętrza synagogi. 
Istotna jest też wymowa symboliczna malowideł oraz inskrypcje nawiązujące do etycz-
nych nakazów, które obowiązywały żydowskich sędziów zbierających się w synagodze. 

Problem, który napotkali twórcy galerii, leżał w rzeczywistym przeniesieniu skali i roz-
mieszczenia malowideł z synagogi w Pińczowie. Znajdują się one w podłużnym, niskim 
i  ciemnym pomieszczeniu przylegającym do głównej sali synagogi. Zbierał się w  nim 
gminny sąd i prawdopodobnie także delegaci na Sejm Czterech Ziem. Malowidła rozpro-
szone są we fragmentach na półkolistym sklepieniu i górnych partiach ścian pomieszcze-

6 O symbolice i warstwie historycznej malowideł z synagogi w Pińczowie zob.: M. Wodziński, 
A. Trzciński, Wystrój malarski synagogi w Pińczowie. Cz. 1, „Studia Judaica”, 1 (1999), s. 87-102; 
idem, Wystrój malarski synagogi w Pińczowie. Cz. 2, „Studia Judaica”, 1 (2000), s. 91-98.
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nia. Tymczasem powierzchnia w omawianej galerii przeznaczona do umieszczenia repro-
dukcji malowideł ma zupełnie inny charakter: jest wysoką na 6 metrów pionową ścianą. 
Twórcy galerii stanęli przed dylematem: jak zachować rozpoznawalność malowideł, nie 
mając możliwości ich wiernej rekonstrukcji w  przestrzeni wystawy. Kuratorzy galerii 
przekonali się o tym problemie już na etapie wizyty roboczej w synagodze w Pińczowie, 
w trakcie której wykonano wysokiej rozdzielczości cyfrowe zdjęcia malowideł.

Projektanci planowali początkowo zagięcie górnej części ściany z reprodukcjami malo-
wideł, aby tym sposobem chociażby zasugerować półkolistość sklepienia synagogi w Piń-
czowie. Okazało się to niemożliwe ze względów technicznych. Poza tym przekłamanie, 
mimo próby oddania kształtu sklepienia, i tak miałoby miejsce, ponieważ pomieszczenie 
w synagodze jest dużo niższe niż ściana w galerii. Twórcy wystawy zdecydowali się więc 
zrezygnować z dosłowności i odwołać się do stosowanej już wcześniej konwencji meta-
foryzacji przestrzeni. Wybrali kilka zdjęć z  najbardziej charakterystycznymi fragmen-
tami malowideł z Pińczowa, nie unikając także tych z widocznymi śladami destrukcji, 
i podzielili je na nieregularne kawałki przypominające układankę [il. 4]. Chcieli w ten 
sposób oddać wrażenie niekompletności malowideł. Dla wprowadzenia sugestii trójwy-
miarowości poszczególne panele z fragmentami malowideł delikatnie odstają od ściany, 
niejako nawiązując do pierwotnego pomysłu projektantów, aby wygiąć górną część ściany 
na kształt sklepienia krzyżowego. Rozdzielenie fragmentów, przedzielenie ich czymś na 
kształt fug od razu sugeruje, że mamy do czynienia z przetworzeniem, parafrazą, a nie 
rekonstrukcją. Pojawia się zatem pytanie, czy zasadne jest stosowanie terminu „reproduk-
cja” do opisanego wyżej projektu? Wydaje się, że tak. Projektanci celowo rozdzielili po-
szczególne fragmenty zdjęć malowideł, ich intencją nie było bowiem tworzenie kolażu, 
czyli nowego dzieła sztuki, w którym każdy element „układanki” należałoby potraktować 
jako odrębną reprodukcję. Można więc uznać, że rezultat prac projektantów zawiera się 
w definicji reprodukcji jako „odtworzonego rysunku, obrazu, fotografii”7.

Reprodukcje malowideł z Pińczowa mają charakter statyczny. Znajdują się znacznie 
powyżej wysokości wzroku zwiedzającego, górują nad ludźmi i  „obejmują” w warstwie 
scenograficznej cały temat żydowskiej samorządności. Inaczej rzecz się ma z cyfrowymi 
reprodukcjami zawartymi w multimediach na wystawie. Wymagają one innego podejścia 
kuratorskiego i projektanckiego niż wielkoformatowa scenografia. Przede wszystkim mu-
szą być łatwo dostępne dla zwiedzających. Rzadko też obejmują szeroki wachlarz tema-
tów. Zgodnie ze strategią wystawienniczą MHŻP prezentacje multimedialne – zarówno 

7 Hasło Reprodukcja, [w:] Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. K. Kubalska-Sulkiewicz, 
Warszawa 2002, s. 201. O  definicji reprodukcji por. w  niniejszym tomie: M Jankowska-Sabat, 
Wokół prawnych problemów cyfrowych reprodukcji muzealiów, s. 19.
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te interaktywne, jak i filmy i animacje – są elementami wspierającymi i dopowiadającymi 
narrację, ale w sposób autonomiczny, tak że zwiedzający, który nie zdoła się zaznajomić 
z ich zawartością, nie straci wątku umieszczonego w scenografii.

Za przykład może posłużyć reprodukcja XVII-wiecznego obrazu Apoteoza Gdańska Iza-
aka van den Blocke z Sali Czerwonej Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku. Na wystawie 
w MHŻP dzieło to uzyskało nowy wymiar, zarówno w zakresie odbioru estetycznego, jak 
i treści. Twórcy galerii wykorzystali reprodukcję Apoteozy Gdańska do zobrazowania udziału 
Żydów w spławie wiślanym i w gdańskim handlu w XVII wieku. Wysokiej rozdzielczości 
zdjęcia obrazu zostały przez firmę producencką zmontowane i przetworzone w trzyminu-
towy film umieszczony na ekranie w przestrzeni ekspozycji. Kamera prześlizgująca się po 
cyfrowej reprodukcji nadaje dziełu walor trójwymiarowości. Taki zabieg umożliwia poka-
zanie zwiedzającym obrazu w zbliżeniu i w stopniu na co dzień nieosiągalnym dla gościa 
Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku, bowiem oryginał dzieła znajduje się na plafonie 
Sali Czerwonej, wysoko nad głowami zwiedzających. Precyzyjnie wykonane zdjęcia cyfro-
we pozwoliły na wydobycie słabo znanych szczegółów, a obróbka filmowa dodatkowo je 
wyostrzyła. Z kuratorskiego punktu widzenia medium filmowe umożliwiło jeszcze jeden 
zabieg: interpretację obrazu zgodnie z narracją galerii. Kamera krąży po reprodukcji dzieła 
po ścieżce wytyczonej przez kuratorów, wydobywając wybrane przez nich elementy, a więc 
narzucając widzom kuratorską interpretację obrazu, dopowiadaną podpisami u dołu ekra-
nu. Pozwala na to rodzajowy charakter niektórych scen na obrazie, które mogą funkcjono-
wać samodzielnie i niezależnie od jego głównej, alegorycznej wymowy.

Osobnym zagadnieniem w kwestii reprodukcji na wystawie takiej jak ta w MHŻP jest 
ich jakość, różna w zależności od sposobu wykorzystania. Autorzy scenografii i twórcy 
stanowisk multimedialnych Wystawy Głównej MHŻP przyjęli kryteria, którymi kierują 
się przy zamawianiu z archiwów, bibliotek i muzeów zdjęć cyfrowych i skanów, tak aby 
ich parametry pozwoliły sprostać pomysłom projektantów. W zależności od wymiarów 
źródła ilustracji zakres parametrów waha się od 300 dpi do 3200 dpi, przy czym dodat-
kowym kryterium jest rozmiar, jaki przyjmie reprodukcja na wystawie. Rozdzielczość 
wielkoformatowych reprodukcji musi rosnąć wraz z wielkością wydruku przeznaczonego 
do ekspozycji na ścianie – tak jest w wypadku zdjęć malowideł z synagogi w Pińczowie. 
Stanowiska multimedialne także wymagają reprodukcji o  wysokiej rozdzielczości. Do 
filmu skonstruowanego na podstawie Apoteozy Gdańska potrzebnych było dziewięć zdjęć 
fragmentów obrazu, ponieważ pojedyncze ujęcie całego dzieła nie pozwalało na osią-
gnięcie wymaganego stopnia szczegółowości, a każdy fragment, mimo wielkości ponad 
11 megapikseli, musiał być poddany dodatkowej cyfrowej obróbce. 

Dla kuratorów i  projektantów każda z  reprodukcji jest więc indywidualnym przy-
padkiem: ze względu na walory estetyczne, narracyjne, a także techniczne. Wspomnia-
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ne przykłady reprodukcji są zaledwie kilkoma z tysięcy reprodukcji dzieł, dokumentów 
i innego typu obiektów prezentowanych na Wystawie Głównej MHŻP. O sposobie cy-
frowego przetworzenia dzieła sztuki – użytego medium, skali czy sposobie kadrowania 
– decyduje przede wszystkim jego znaczenie dla linii narracyjnej całej galerii, a  także 
relacja do pozostałych elementów ekspozycji. W ten sposób dzieła sztuki poprzez od-
wzorowanie ulegają przeinterpretowaniu i niekiedy występują w niespotykanym i nie-
spodziewanym dla zwiedzających kontekście. Nie zastępują one oryginalnych dzieł, lecz 
tworzą nowe znaczenia i eksponują ich wybrane treści, zarówno w sferze ikonograficznej, 
jak i historycznej. 
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Differences of contextual perception:  
Facing the original vs. facing the artwork online

One important background of the following article are interviews with staff members 
who are in charge of the online collections of specific institutions1. What are the simi-
larities and differences between the online and the on-site exhibition space and in how 
far are these different spaces connected to different ways of presentation and perception? 
How should the audience for each respective exhibition context be considered? Is the 
digital image primarily a supplement to the on-site visit of a museum, or just a different 
way of experiencing the art? These are questions that are important for this article, which 
further deals with specific problems in presenting artworks online.

Similarities and differences

Though the title of this article refers to the perception of artworks in two opposed 
exhibition contexts, online and on-site, this article starts with items which both contexts 
have in common.

Both, the museum and the hyper medium internet, serve to store and to present in-
formation. So you can say that on the internet various subjects are stored and presented, 
whereas the museum presents subjects in a much more focused way.

Also, the online as well as the on-site context is determined by an open and not linear 
way of perception, which means that the recipient is able to choose an individual way 
of perception. This happens on-site when people may enter a room and decide to walk 

1 These institutions and online collections are the MoMA (New York), the SFMoMA (San Fran-
cisco), the MMK (Frankfurt am Main), and the Online Tate Collection (United Kingdom).
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either right or left, when they start reading the tombstone label or extended label texts 
or decide to skip them, when they walk fast or slowly through an exhibition room or 
when they decide to use an audio guide or not. Similarly, in the online context the users 
navigate through the digital environment in terms of walk or stroll through an on-site 
exhibition, they can skip viewing certain artworks or information or they can stay longer 
on a page about an artwork to retrieve more detailed information.

Another item which both contexts have in common is that through the presentation 
of artworks online as well as on-site the artworks are being framed. They are placed into 
a context which differs from their original context. The artworks are placed into a specific 
frame of reference in presenting them with additional information.

„Placing virtual reproductions on a website is similar to moving an object from its 
authentic context into the museum environment. Just as a collection redefines the value 
and meaning of a newly acquired artifact, the digital environment changes an object’s 
frame of reference once again.”2

Framing an artwork on-site means on the one hand to exhibit only one selected part 
of many existing artworks, for instance of the whole stock of a museums’ collection. 
On the other hand on-site framing refers to a compilation of different artworks within 
particular rooms of the museum as well as to the provision of further information in the 
form of texts, audio files, guided tours, etc.

Framing artworks online does not only refer to the frame of the computer screen. It 
really means the way in which the artifact is presented through information in the digital 
form of texts, images, video, audio files, and multimedia.

But apart from these items which both exhibition contexts have in common, the on-
line and the on-site environment are both still very different places.

On the one hand, there is the virtual space, online, which can be accessed via internet-
connected tools like computers, notebooks, mobiles, etc. On the other hand there is the 
on-site space, which is bound to one specific location. The online context can be accessed 
independently from time and space, whereas on-site, the visitors of a museum need to 
consider the opening hours of the respective institution. Also, the digital context has an 
infinite space to store and to present artworks. The same can be said for the number of 
visitors. There are more people coming online than could ever fit in the museum. In this 
respect the on-site presentation of artworks has its limitations. A museum as an art insti-
tution can only present one small part of all the artworks that are stored in its stocks, and 
these are oftentimes thousands of works.

2 K. Müller, Museums and Virtuality, [in:] Museums in a Digital Age, ed. R. Parry, London-New 
York 2010, pp. 295-305.
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The (online) audience

Beside the similarities and differences between the online and on-site exhibition 
space, it is also important to consider the audience for each respective exhibition context, 
because the audience is eventually the reason both contexts are created for.

„[...] in general, the online audience is regarded as something broader (in numbers 
and location and economic access) and deeper (in duration and repeated visits, some-
thing used before or after a live event). However, the online visit is often regarded as 
peripheral to the „real visit” rather than as an experience of art in itself.”3

Although the online exhibition context is apparently considered as a space of enor-
mous storage and presentation capacities, including the access of an infinite number of 
visitors, who can visit the online exhibition space twenty-four hours a day and as long 
as they want, the online context seems not to be regarded as an equivalent to its on-site 
counterpart. This is not a surprise, thinking of the very different contexts of presentation. 
However, the online audience is considered as an important group that can partly be-
come real visitors and therefore, become an economic increase for the institution.

The way of presentation in both contexts can target different groups of visitors. An 
advantage of the online exhibition context is the infinite space to present artworks and 
additional information. This also means an opportunity to provide information that tar-
get various groups, such as artists, teachers, researchers, and children. Due to the infinite 
presentation space it is possible to distinct between these different groups without con-
sidering limited presentation spaces which is necessary to do on-site.

This aspect can turn the online visit to an important part of the on-site visit in terms 
of preparing and evaluating it afterwards.

Different ways of presentation and perception

The internet is a hyper medium that gathers previous media and includes their various 
qualities in the virtual space. Consequently, museums that present their artworks online 
are facing a spectrum of varying ways of presentation and perception.

Probably the simplest way of presenting artworks online is through an image and text.
It is further possible to present additional information about artworks in the form of 

a video or an audio stream, for instance by including interviews with an artist or curators. 
If the artwork itself is a video, it would be possible to present a part of it online or even 
the whole video. Using this way of presenting an artistic video or videos online, some 

3 B. Graham, S. Cook, Rethinking Curating. Art after New Media, Cambridge (Massachusetts) 
2010, p. 180.
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limitations of the context internet are being revealed. In a museum environment, videos 
are often presented in a large size and the exhibition room and its walls gain increased 
importance for the way of presenting the video(s), which makes them becoming an im-
portant part of the artwork itself. These items cannot be transferred to the presentation 
on the internet. Usually, the presentation on a computer screen is bound to a format in a 
small size. And the situation of the room, in which the video is presented, and in which 
the visitor is moving, cannot be shifted to the online context without loss. In the end, the 
presentation of artworks online is a representation.

But at the same time, videos can supplement the on-site museum. For instance, they 
can show how an artwork works if the visitors would be allowed to touch and use it in 
an exhibition. The online collection of the SFMoMA provides a short video in which 
Robert Rauschenberg shows how to use one of his artworks that actually is intended to 
produce sounds4.

Another online supplementation are videos that exemplify certain artistic techniques, 
such as woodcut, lithography, or intaglio in the online collection of the MoMA.5

A further way of presenting artworks online is the combination of different media, which 
can be images, audio, videos, and animations. The online collection of the SFMoMA pro-
vides the multimedia feature Making Sense of Modern Art (image 1).6 This feature is intended 
to create a sense of the context around the artworks or in the words of Peter Samis who is 
the father of the multimedia features of the SFMoMA, to „restore the context of creation”.7 
Earlier this text was about that the artworks are being framed both online and on-site. 
Maybe the multimedia feature Making Sense of Modern Art can be regarded as an attempt 
to back-frame the artworks to their original context. Examples of this are a letter written by 
Piet Mondrian (image 2), or in recreating the steps of how Mondrian painted his work New 
York City 2 (1941) (image 3)8. It is further possible to explore the details behind the painting 
Femme au chapeau (woman with a hat)9 (1905) of Henri Matisse (image 4). This feature deals 
with questions such as Who is this woman? or What’s going on in this picture?

4 Robert Rauschenberg, Trophy IV (for John Cage), 1961, sculpture, www.sfmoma.org/explore/mul-
timedia/videos/362 [Accessed: October 10, 2012].
5 This example refers to printmaking techniques of the modernist movement German Expression-
ism, comp. www.moma.org/explore/collection/ge/techniques/index [Accessed: November 8, 2012].
6 comp. www.sfmoma.org/explore/multimedia/interactive_features/3 [Accessed: November 8, 2012]
7 Interview with Peter Samis, Associate Curator, Interpretation, SFMoMA, on March 13, 2012.
8 comp. www.sfmoma.org/explore/multimedia/interactive_features/55 [Accessed November 8, 2012].
9 comp. www.sfmoma.org/explore/multimedia/interactive_features/60# [Accessed November 8, 2012].

Sabine Neumann



253

Search and find

For the different ways of presentation and perception it is also important how the 
institutions help their online visitors to search and find different artists and artworks.

The infinite storage and presentation space on the internet may first make the discov-
ery of new artworks somewhat overwhelming. The online collection of a museum is much 
broader than what people can see on view and can provide access to much more infor-
mation about artworks and artists. Therefore, it seems to be important to provide well-
structured interlinking and navigation tools to prevent getting bogged down in the online 
quantity of artworks. The task is ongoing for the institutions that have to improve their 
structures and the links between them to improve navigation and the viewing experience.

In the on-site exhibition environment only one small part of a museums’ collection 
can be viewed by the public, the biggest part stays in the stocks. The visitors can walk 
or stroll through the exhibition and that way explore already known as well as not yet 
known artworks and artists at the same time.

The online presentation of artworks does not face a problem of space. Problems can 
be rather detected referring to the visibility of artworks: Everything is being shown, but 
not everything is being viewed or rather found.

Exploring both known and unknown artworks and artists can be described as one 
problem of the online presentation of art. An easy and common way of browsing an on-
line collection is the search by the names of artists and artworks. Not surprisingly, a lot 
of people end up only using familiar names in this search option (e.g. Picasso, Dalí, etc.). 
As a result, a lot of the collection goes unseen.

You do not have this problem in an on-site exhibition, because here the visitor can 
perceive both familiar and not familiar artworks at the same time and does not have to 
decide about a name of an artist or artwork to start his or her search.

Klaus Müller describes this problem as follows: „It is not the quality of the reproduc-
tion that constitutes the challenge of digitization, but its quantity. Museums might be 
able to ensure access to databases of thousands or millions of images, but how do they 
help their online visitors wade through such an overwhelming amount of data?”10

Museums have developed different approaches to give the online visitors an under-
standing of less familiar artworks and artists.

The ArtScope11 is one part of the online collection of the SFMoMA (image 5). It is 
a compilation of only those artworks that are provided online with an image. These im-

10 K. Müller, op. cit., pp. 295-305.
11 comp. www.sfmoma.org/projects/artscope/index.html#r=64 [Accessed: November 9, 2012].

Differences of contextual perception: Facing the original vs. facing the artwork online



254

ages are presented as thumbnails above, below and next to each other. In the ArtScope 
the online visitor can find unusual juxtapositions of artworks. The thumbnails can be 
enlarged by clicking on them. It is also possible to retrieve further information about 
an artwork in using the button Learn more. The online visitor can use the as already 
mentioned search through names of artists and artworks. In addition to this search it is 
possible to use the search option keywords, which can be related to less specified words 
such as fire or Thanksgiving Day. With the help of keywords the user can also find art-
ists and artworks which are yet unknown to him or her. A further option to explore the 
artworks in the ArtScope is to randomly seeing an image of an artwork that attracts the 
attention of the user.

The Tate Collection in the UK has developed a different approach to let the online 
visitors get to know the diversity of their collection. In this connection it drew upon the 
basic layout and presentation of leading internet players in e-commerce such as Amazon. 
If the potential customer does a search for a specific product, whether for a book or a CD, 
the search result does not only present information about the specific product. On the 
same page the user can find the option Customers Who Bought This Item Also Bought which 
intends to encourage the customers to buy further items. The Tate Collection also pro-
vides a corresponding option. When the user views the page of a single artwork, the page 
also provides the option Other works of art you may be interested in (image 6).12 This option 
suggests artworks that have something in common with the presently viewed work of 
art, which can concern among other things the topic, the time of creation, or the artist. 
The same page further provides the option Find similar artworks, which is an overview of 
thematic fields the respective artwork is connected to, such as category, decade, or subject, 
and which is another possibility for the online visitor to explore the diversity of the Tate 
Collection online. At the same time this option exemplifies the interlinking structure of 
the Tate Collection online by means of keywords. 

Conclusion

Chad Coerver of the SFMoMA said: „No matter how big you make the image, no 
matter how many times you watch the video, you can never replace the actual artwork.”13 
Although a few similarities between the online and on-site environment were mentioned, 
both places stay very different in terms of usage and ways of presentation and perception.

12 comp. www.tate.org.uk/art/artworks/hirst-pharmacy-t07187 [Accessed: November 9, 2012].
13 Interview with Chad Coerver, Director of Publications, Graphic Design, and Web, SFMoMA, 
on March 13th 2012.
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The online image, video or audio file of an artwork cannot „replace the actual artwork”14 
and therefore, it cannot either replace the on-site visit of a museum. The online visit will 
always remain something like a supplement to the on-site visit. It can provide informa-
tion that you would otherwise not have and it can arouse interest to percept art and keep 
informed about works of art and artists.

It is an important quality of an online collection that the infinite storage space allows 
to present all artworks of a collection at the same time. This is an advantage the online 
collection has over the on-site collection.

A conventional catalog of highlights of a museums’ collection becomes outdated on 
the day of publication, because newly acquired artifacts cannot be added.15 This is no 
problem for the online collection that can be constantly extended.

An online collection gives the opportunity to present the artworks on view as well as 
the artworks that are hidden in the archives at the same time. Therefore, the online col-
lection helps to increase the visibility of a museums’ collection to the public. And by using 
the hyper medium internet as an additional presentation place, the artworks are being 
placed inside an environment that is by now an important part of everyday life to a lot of 
people, to whom it is difficult to imagine life without this medium.

Therefore, the presentation of artworks online should be regarded as an innovative 
and challenging way to present and to percept art that supplements the on-site collection 
in compensating some of its limitations. This means that works which would usually be 
hidden in the archives for years are visible and can be viewed. By establishing this novel 
visibility for artworks and by providing additional information, the online collection can 
be seen as an important supplement to its on-site counterpart.

2012

14 Ibidem.
15 This aspect refers to an interview with Dr. Mario Kramer, Head of Collection, MMK (Frankfurt 
am Main), on October 15th 2012.
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Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Miejsce sztuki afrykańskiej w globalnej przestrzeni cyfrowej

It is always pretentious to treat African art as though a unitary vision of art as it is currently 
practiced in Africa were possible. This point of view in fact ignores or neglects African diversity: 
the individual plastic art experiments of African artists. These diversities, tied to the varied con-
texts and rapid changes that are steadily taking place everywhere, no longer permit such claims1.

Współczesna sztuka afrykańska, tworzona przez Afrykanów, zajmuje obecnie coraz 
więcej miejsca w literaturze, spotyka się z żywym zainteresowaniem europejskich i ame-
rykańskich środowisk artystycznych, zaczyna być coraz bardziej doceniana. Jest też w co-
raz większym stopniu obecna w Internecie, zarówno w formie wirtualnej reprezentacji 
dzieł, jak i działań artystycznych podejmowanych online2. Afrykańczycy znakomicie od-
naleźli się w Sieci, gdzie nieważne są granice państwowe, odległości, bariera językowa3, 
i potrafią dostosować ją do swoich potrzeb. Z uwagi na szeroki zakres tematu ograniczę 
się jedynie do sztuki prezentowanej w  Internecie przez współczesnych artystów afry-
kańskich pochodzących z terenów subsaharyjskich, tworzących w Afryce i na emigracji, 
a także przytoczę kilka przykładów kolekcji prywatnych, wystaw i muzeów gromadzą-
cych sztukę afrykańską, dla których przestrzenią ekspozycyjną stał się Internet.

1 A. Sylla, M. Bertelsen, Contemporary African Art. A Multilayered History, „Diogenes”, 46 (1998), 
December, s. 51.
2 Na podział eksponowania sztuki w Internecie i sztuki internetowej zwraca uwagę Henryk Ga-
jewski; H. Gajewski, Sztuka Internetu, cis.art.pl/PODWORKO/TEXTY/PUBLIKACJE/INE-
TART/textA.html [dostęp: 13 lipca 2009].
3 W. Chyła, Globalizm versus uniwersalizm, czyli techniczne usieciawianie połączeń w miejsce ich bio-
logicznego i kulturowego kodowania (rozważania o technicznym rozpraszaniu pamięciowych kodyfikacji 
połączeń), [w:] Estetyka wirtualności, red. M. Ostrowicki, Kraków 2005, s. 359-383.
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W Afryce tradycja tworzenia dzieł sztuki i ich kolekcjonowania jest stosunkowo no-
wym zjawiskiem. Jak pisze Zdzisław Żygulski: Rekreowanie muzeów w Afryce [...] na-
stąpiło za sprawą Europejczyków, i to dopiero w XIX w., w okresie maksymalnego nasilenia 
kolonializmu: Anglicy, Francuzi, potem Holendrzy i Belgowie, tworzyli na rządzonych przez 
siebie terenach muzea, które m.in. służyć miały dalszej eksploracji i umacnianiu zdobytej prze-
wagi. Utrzymując monopol kulturalny i  starając się formy europejskie żywcem przenieść do 
kolonii, kolonizatorzy przeznaczali także i muzea nie dla ludności autochtonicznej, lecz dla 
napływowej ludności białej4. Po epoce kolonialnej nastąpił regres, a stosunek do instytucji 
stworzonych przez byłych zaborców był dwojaki. Z  jednej strony budziły one niechęć 
jako formy powołane do życia przez eksploratorów i im służące, z drugiej jednak stano-
wiły podwaliny budowania własnego obrazu kultury, dostępnego dla rdzennej ludności. 
Dalej czytamy: Muzeów wprawdzie nie niszczono, ale rychło postanowiono je gruntownie 
przekształcić, dostosowując do potrzeb i aspiracji narodów wyzwolonych5. Placówki muze-
alne w wyzwolonej Afryce kształtowały się wprawdzie pod wpływem muzealnictwa eu-
ropejskiego, ale w  państwach subsaharyjskich tradycja kolekcjonowania w  rozumieniu 
europejskim nie istniała6. Cenne, z  europocentrycznego punktu widzenia, posiadające 
wartość dawności przedmioty związane z  tradycyjnymi kulturami ludów afrykańskich, 
które dziś znajdują się w największych kolekcjach muzealnych Europy i USA, w Afryce 
po spełnieniu swojej „kultowej powinności” były z reguły niszczone7. Wiele z nich uległo 
zniszczeniu także za sprawą stosowania nietrwałych materiałów (głównie drewno). 

W ostatnim trzydziestoleciu powstał szereg instytucji kulturalnych kształcących mło-
dych artystów oraz muzea i galerie sztuki, które funkcjonują w dużych miastach i z re-
guły eksponują sztukę tradycyjną na potrzeby ruchu turystycznego. Tak duży przeskok 
rozwojowy w kształtowaniu się współczesnego środowiska artystycznego i całego zaple-
cza dystrybucji sztuki, stworzonego jednak głównie na potrzeby mniej lub bardziej am-
bitnego turysty, był żyznym gruntem dla działalności w Internecie, który niemal w tym 
samym momencie stał się dostępny w Afryce i  stworzył przed tamtejszymi twórcami 
zupełnie nowe możliwości.

4 Z. Żygulski Jun., Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982, s. 117.
5 Ibidem.
6 Istotnym czynnikiem mającym wpływ na brak tradycji „zbieraczych” u licznych ludów afrykań-
skich był nomadyczny tryb życia.
7 Po dziś dzień spotykane są zbiory starych masek czy rzeźb w domach wysoko postawionych 
mieszkańców wiosek, ale nie mają one charakteru kolekcji w rozumieniu europejskim. Są prze-
chowywane jedynie z uwagi na szacunek dla wartości duchowej, jaką niegdyś reprezentowały. Zob. 
Ch. Steiner, African Art in Transit, Cambridge 2004.
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Zanim jeszcze współczesna sztuka afrykańska trafiła do Internetu, dzieła można było 
nabywać głównie za pośrednictwem europejskich marszandów. Rynki sztuki funkcjonują 
przede wszystkim w Europie Zachodniej i Ameryce, ponieważ na odpowiedni ich rozwój 
w Afryce nie pozwala czynnik ekonomiczny. Nie bez znaczenia jest tu także brak przestrze-
ni ekspozycyjnych, wynikający z uwarunkowań historycznych. Galerie sztuki afrykańskiej 
i antykwariaty (głównie we Francji i Wielkiej Brytanii, ale także w Belgii, Szwajcarii czy 
Holandii) zorientowane były na tradycyjną rzeźbę afrykańską, sprzedawaną w najwięk-
szych domach aukcyjnych, takich jak Sotheby’s czy Christie’s8. Obecnie sprzedaż malarstwa 
i współczesnej rzeźby afrykańskiej odbywa się głównie w Internecie. To przenoszenie dzia-
łalności w przestrzeń cyfrową dotyczy zarówno poszczególnych artystów, jak i ugrupowań 
artystycznych, traktujących Sieć jako szansę na wypromowanie swojej twórczości w moż-
liwie najbardziej przystępny, dostępny niemal wszędzie i dla każdego sposób9. Szczególnie 
istotne są tu dwa czynniki: ekonomiczny i geograficzny. Ponadto, pomimo istnienia rynku 
antykwarycznego sztuki afrykańskiej w Europie i Ameryce, skoncentrowanego na tradycyj-
nej rzeźbie kultowej, fetyszach czy maskach, nie ma tam miejsca dla sztuki współczesnej.

Sztuka afrykańska w  Internecie skoncentrowana jest wokół kilku najważniejszych 
punktów: stron artystów afrykańskich z prezentacją twórczości, portfolio i często także 
z możliwością zakupu dzieł; stron ugrupowań artystycznych promujących swoją twór-
czość; działalności sklepów internetowych promujących jednocześnie artystów i najważ-
niejsze osiągnięcia współczesnej sztuki afrykańskiej; stron zintegrowanych z wystawami 
czasowymi współczesnej sztuki afrykańskiej, będących rodzajem archiwum działań arty-
stycznych lub ich uzupełnieniem; stron profesjonalnych galerii sztuki promujących arty-
stów afrykańskich, a także portali muzealnych, posiadających w swoich zbiorach afryka-
nika reprezentujące głównie sztukę tradycyjną, ale również dzieła współczesne.

Internet umożliwił dystrybuowanie sztuki na szeroką skalę przy minimalnych nakła-
dach10. Artyści afrykańscy, promując się w Sieci, mogą jednocześnie tworzyć w  swoich 
ojczyznach, bez konieczności emigrowania do Francji czy Wielkiej Brytanii. Często też 
działania artystyczne relacjonowane są za pośrednictwem Sieci na żywo. Za przykład może 

8 Domy aukcyjne Sotheby’s i Christie’s prowadzą cykliczne aukcje tradycyjnej sztuki z  terenów 
Afryki Subsaharyjskiej. W ostatniej dekadzie pojawiły się także aukcje online.
9 Zob. na przykład: ghański rzeźbiarz-performer Kofi Setordji: www.vmcaa.nl/genocide/engels/
biografie/index.html [dostęp: 13 lipca 2009]; nigeryjski malarz Jonathan Lessor: www.mavuart.
com/ [dostęp: 13 lipca 2009].
10 A. Małecka, Sztuka w Internecie, [w:] Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, Ma-
teriały pokonferencyjne II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, (Kraków, 30 maja 2003), t. II, 
red. L. H. Haber, Kraków 2004, s. 385.
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tu posłużyć performance nigeryjskiego artysty Victora Ekpuka11 zarejestrowany w Me-
neer de Wit Gallery w Amsterdamie w 2008 roku12. Swoją twórczość artysta promował 
także za pośrednictwem projektu Virtual Museum of Contemporary African Art13.

Internet jest otwarty na modyfikacje, pozostając w  opozycji do wszystkiego, co raz 
na zawsze ukończone, statyczne i zamknięte. Powstaje swego rodzaju kontrast pomiędzy 
samą sztuką a sposobem jej prezentacji. Poza aspektem masowości Internet oferuje rów-
nież zdecentralizowany model komunikacyjny, funkcjonujący poza oficjalnym obiegiem 
medialnym, stając się forum dla etniczności i  indywidualności i  kwestionując obowią-
zujące paradygmaty – także i te dotyczące funkcjonowania samej Sieci. Internet umoż-
liwił nowy wymiar komunikowania się artystów i  tworzenia dzieł, a  także zakładanie 
ugrupowań artystycznych z udziałem nawet najbardziej oddalonych od siebie w realnej 
przestrzeni twórców14. Internet daje poczucie bycia ponad wszelkimi podziałami, o czym 
często artyści piszą na swoich blogach, stronach internetowych15 czy w manifestach grup 
artystycznych działających w Sieci16. Korzystanie z niego pozwala pominąć rzeszę pośred-
ników i w ten sposób uniknąć wysokich kosztów sprzedaży, ponieważ dzieło często jest 
nabywane bezpośrednio od artysty. To właśnie nieadekwatnie wysokie koszty pośrednic-
twa sprzedaży wymusiły w pewien sposób przeniesienie działalności artystów do Sieci. 

Działalność grupy Guruve17, która promuje zasadę tzw. Ethical Buisness, polegającej 
na uczciwej wycenie dzieła sztuki i odprowadzeniu przez artystę 10% zysku ze sprzedaży 

11 Victor Ekpuk – urodzony 1964 roku w Uyo w Nigerii, w 1989 roku ukończył Uniwersytet w Ife na 
Wydziale Sztuk Pięknych, specjalizacja: malarstwo; www.victorekpuk.com [dostęp: 13 lipca 2009].
12 www.vmcaa.nl/victorekpuk [dostęp: 13 lipca 2009].
13 www.vmcaa.nl [dostęp: 13 lipca 2009].
14 Zob.: M. Jędrzejewski, Egzystencja w Sieci – bohaterowie wirtualnej samorealizacji, [w:] Estetyka 
wirtualności, red. Michał Ostrowicki (Karkowskie Spotkanie Estetyczne), Kraków 2004, s. 499-519.
15 artofafrica.blogspot.com/; www.blogcatalog.com/blog/jacaranda-tribal-african-art-blog; www.
nzalamba-artworks.com/; www.kibuuka-prints.com/ [dostęp: 1 lipca 2009].
16 www.artistmanifest.com/ [dostęp: 13 lipca 2009]; Zob.: M. Nowosielski, Ruchy społeczne w In-
ternecie, [w:] Społeczeństwo informacyjne – wizja czy rzeczywistość?, red. L.H. Haber, Kraków 2003, 
s. 167-173; Ł. Kapralska, Wirtualne zbiorowości – między światem realnym a wirtualnym, [w:] Spo-
łeczeństwo informacyjne..., s. 231-238.
17 „Guruve” – grupa rzeźbiarzy z Zimbabwe, z miejscowości Guruve, nowe pokolenie rzeźbiarzy 
Shona, wspieranych przez brytyjskiego artystę Franka McEwena i  słynących z kamiennej mo-
dernistycznej rzeźby. „Guruve” założyli w 2000 roku Tim i Emma Haire. Najbardziej znanymi 
i rozpoznawanymi w świecie sztuki artystami grupy są m.in.: Henry Munyaradzi, Richard Mteki 
czy Colleen Madamombe. Ich dzieła znajdują się m.in. w kolekcji księcia Walii Karola.
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każdego dzieła na rzecz grupy, jest zarówno dobrym przykładem promowania kultury, 
jak i uwolnienia się twórcy od przymusu korzystania z pośredników w sprzedaży dzieł. 
Grupa stawia sobie za zadanie promowanie najlepszej afrykańskiej sztuki z  terenów 
Zimbabwe, głównie za pośrednictwem Internetu. Celem grupy – jak przeczytać można 
w manifeście dostępnym na jej stronie internetowej – jest godna, uczciwa cena za dzieła 
najwyższej jakości. Ponadto grupa prowadzi działalność charytatywną, fundując stypen-
dia dla najzdolniejszych artystów młodego pokolenia i organizując warsztaty artystyczne 
dla społeczności lokalnych, a  także kupując materiały plastyczne dla artystów. W tym 
przypadku Internet wykorzystany został zatem jako medium do promowania uczciwych 
warunków współpracy z i między artystami. Stał się sposobem na zarabianie pieniędzy, 
promowanie akcji społecznych, reklamę poszczególnych artystów18.

Innym przykładem promocji działalności artystycznej są portale zrzeszające grupy róż-
nych artystów, których łączy jedynie pochodzenie. Tworzą oni często na emigracji, wywodzą 
się z różnych etnicznie regionów, a łączy ich miejsce urodzenia – Afryka. Jednym z takich 
serwisów jest African Contemporary19. Znajdują się tam profile artystów i galerie ich dzieł, 
które można zakupić za pośrednictwem serwisu20. Podobny charakter ma serwis African 
Colours21. Tak jak u Guruve, zastosowano tu zasadę uczciwej zapłaty za dzieło afrykańskiego 
artysty i sprzedaż bezpośrednią. Charakter tej witryny jest jednak znacznie bardziej zbliżony 
do wzorca znanego z portali europejskich czy amerykańskich. Ciekawym przykładem wirtu-
alnego sklepu jest również African Encounters22. Dążeniem prezentowanych tu twórców jest 
popularyzacja (i sprzedaż) „tego, co w kulturze afrykańskiej jest najlepsze i najcenniejsze”. 
African Encounters promuje m.in. młode pokolenie profesjonalnych artystów afrykańskich. 

Innym rodzajem działalności w Sieci jest tworzenie stron internetowych zintegro-
wanych z wystawami, działaniami artystycznymi, festiwalami i performance’ami. Część 

18 Podobną działalność prowadzi m.in. szkoła malarstwa Tinga Tinga (Tinga Tinga Arts Co-ope-
rative Society) czy rzeźbiarze Makonde z Tanzanii i Mozambiku.
19 African Contemporary – portal promujący znanych artystów afrykańskich; www.africancon-
temporary.com [dostęp: 1 lipca 2009].
20 George Lilanga, Chéri Samba czy Cheri Cherin mają tutaj swoje profile, są to jedni z najlepiej 
rozpoznawanych artystów afrykańskich w świecie sztuki współczesnej, których prace znajdują się 
m.in. w Centrum Pompidou w Paryżu, Houston Museum of Modern Art czy Museum of Modern 
Art w Nowym Jorku.
21 African Colours – portal-sklep prezentujący artystów z różnych krajów Afryki; www.africanco-
lours.net [dostęp: 1 lipca 2009].
22 African Encounters – sklep internetowy oferujący malarstwo i prezentujący portfolio artystów; 
www.african-encounters.com [dostęp: 1 lipca 2009].
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działań bowiem ma charakter efemeryczny, ich zapis czy dokumentacja może być dostęp-
na za sprawą zarejestrowanych filmów lub zdjęć. Praktykowane jest również relacjonowa-
ne ich na żywo w Internecie, dzięki czemu stają się one dostępne dla znacznie szerszego 
grona odbiorców, którzy z czysto fizycznych względów nie mogli brać w nich udziału.

Przykładem tego typu działalności jest Museum of Contemporary African Art and 
More, które powołane zostało w ramach projektu „Documenta 11”23. Ekspozycjom cza-
sowym tworzy się tu strony internetowe dokumentujące działania artystyczne. Strony te 
są trwale zintegrowane z rzeczywistą wystawą. W 2002 roku zaprezentowano instalację 
„Twelve Rooms for Contemporary Art” Meschaca Gaby24, poruszającą problem globali-
zmu i etniczności, tożsamości i różnic kulturowych. W ten sposób utrwala się przestrzeń 
ekspozycyjną, aranżacje plastyczne wystaw – czyli to wszystko, czego nie da się odwzo-
rować w  katalogu wystawy. Ponadto, wystawa po swoim zakończeniu nadal egzystuje 
w Sieci i dociera do nowych odbiorców, nie tracąc przy tym wartości poznawczych.

Interesującym zintegrowaniem działań artystycznych na dużą skalę z Internetem jest 
Biennale DAK’ART25, organizowane od 1992 roku w Senegalu. Prezentowane są tu naj-
nowsze nurty we współczesnej sztuce afrykańskiej. Poprzez propagowanie takich działań 
w Sieci, internauta-odbiorca może zbudować w swojej wyobraźni przestrzeń aktualnych 
trendów panujących w najnowszej sztuce Afryki, nie uczestnicząc fizycznie w wystawach. 
Strona DAK’ART-u zawiera archiwum wydarzeń z wszystkich lat, eseje, portfolia ar-
tystów, omówienia poszczególnych modułów, teksty krytyczne, relacje z inicjatyw arty-
stycznych tworzonych w ramach projektu itp. Podobne zintegrowanie strony interneto-
wej z projektem artystycznym na dużą skalę nastąpiło w wypadku wystawy współczesnej 
sztuki afrykańskiej w Londynie w 2005 roku – „Africa Remix”26. Zaprezentowano na niej 

23 Projekt Documenta został zainicjowany w  1955 roku w  Kassel, wystawy sztuki współczesnej 
odbywają się tu co pięć lat; Museum of Contemporary African Art and More założone zostało 
w 2002 roku w ramach XI edycji projektu; www.museumofcontemporaryafricanart.com/entree.
html [dostęp: 1 lipca 2009]; Zob.: A. Kulczewska-Wójcik, Africa dreams. Nowa sztuka afrykańska 
na 52 Biennale Sztuki w Wenecji i Documenta XII w Kassel, [w:] Kultury Afryki w świecie tradycji, 
przemian i znaczeń, red. A. Nadolska-Styczyńska (Toruńskie Studia o Sztuce Orientu, 4), Toruń 
2009, s. 173-183.
24 Meschac Gaba – beniński artysta, urodzony w 1961 roku w Cotonou.
25 www.biennaledakar.org [dostęp: 1 lipca 2009].
26 „Africa Remix” – wystawa z 2005 roku w Londynie; zob.: www.southbankcentre.co.uk/min-
isites/africaremix/05.htm [dostęp: 1 lipca 2009]; S. Dublin, Continental drift: the largest exhibition 
of contemporary African art ever assembled, „Africa Remix” revealed a startling range of practice, much 
of it little known till now to the world at large, „Art in America”, October 2007, findarticles.com/p/
articles/mi_m1248/is_10_95/ai_n25439332/ [dostęp: 1 lipca 2009].
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dorobek siedemdziesięciu pięciu artystów tworzących we wszystkich technikach. Strona 
zasadniczo służy jako wirtualny katalog wystaw i ich uzupełnienie.

Internet jest także miejscem eksponowania zbiorów prywatnych. The Contemporary 
African Art Collection27 to największa kolekcja współczesnej sztuki afrykańskiej, gromadzo-
na od 1989 roku przez wykształconego na Harvardzie Włocha Jeana Pigozzi i Francuza An-
dré Magnina, niezależnego kuratora specjalizującego się w sztuce kultur pozaeuropejskich, 
a szczególnie terenów Afryki Subsaharyjskiej. Zaistniała ona w momencie, gdy współczesna 
sztuka pozaeuropejska była zupełnie pomijana na międzynarodowej scenie. Wkrótce po za-
łożeniu kolekcji zorganizowano wystawę The Magicians of the Earth, prezentowaną w Paryżu 
w Centrum Pompidou oraz Grande Halle de la Villette, której kuratorem był Magnin. Była 
to pierwsza międzynarodowa wystawa współczesnej sztuki afrykańskiej. Promowanie kolek-
cji odbywa się nie tylko poprzez publikacje, wystawy czasowe, ale również za pośrednictwem 
strony internetowej, która stanowi cyfrową wersję katalogu zbioru oraz miejsce eksponowa-
nia całości kolekcji. Jest to jedyna w pełni wirtualna ekspozycja sztuki afrykańskiej28.

Na zakończenie warto powrócić do kwestii muzeum w Internecie czy też muzeum 
wirtualnego29. Europejskie i  amerykańskie muzea gromadzące sztukę afrykańską mają 
niezwykle rozbudowane serwisy internetowe30, prezentujące najważniejsze eksponaty, 
zawierające liczne eseje, artykuły, wirtualnie oprowadzające widza po poszczególnych in-
teraktywnych pomieszczeniach. Na szczególną uwagę zasługuje jednak jedna z afrykań-
skich realizacji, mianowicie Museé Virtuel des Arts & Traditions du Gabon31. Muzeum 
Kultur Gabonu w przeddzień jego powstania zaprezentowało prawdziwie interaktyw-
ną wycieczkę po muzeum, które w rzeczywistości nie istnieje, oraz wirtualną wycieczkę 

27 www.caacart.com [dostęp: 1 lipca 2009].
28 W kolekcji można odnaleźć prace takich wielkich artystów afrykańskich, jak: Seydou Keïta, Ma-
lick Sidibé, Frédéric Bruly Bouabré czy Chéri Samba. Zbiór zawiera wszystkie możliwe techniki 
sztuki: rysunek, malarstwo, rzeźbę, fotografię i mix-media. 
29 Poprzez muzeum wirtualne rozumie się muzeum wykorzystujące najnowsze technologie in-
formacyjne w celu prezentacji zbiorów. Może być ono częścią realnego muzeum lub samodzielną 
jednostką funkcjonującą w cyberprzestrzeni.
30 Poza Afryką wirtualne kolekcje sztuki afrykańskiej prezentują: Museum for African Art (Nowy 
Jork) www.africanart.org [dostęp: czerwiec-lipiec 2009]; Barbier-Mueller Museum (Genewa i Bar-
celona) www.barbier-mueller.ch/ [dostęp: czerwiec-lipiec 2009]; National Museum of African Art 
(Waszyngton) africa.si.edu [dostęp: czerwiec-lipiec 2009] ; Musée du Quai Branly (Paryż) www.
quaibranly.fr/ [dostęp: czerwiec-lipiec 2009]; Musée Royal de l’Afrique Centrale (Tervuren) www.
africamuseum.be/ [dostęp: 1 lipca 2009].
31 Wirtualne Muzeum Sztuki i Tradycji Gabonu, 2006, zob.: www.gabonart.com [dostęp: 1 lipca 
2009].
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po trzynastu parkach narodowych. Projekt ten będzie rozwijany – przewidziana jest re-
alizacja Wirtualnego Muzeum Sztuki Współczesnej (uruchomienie serwisu planowano 
na 2008 rok, ale do dziś nie udało się tego zrealizować ). Część wirtualnych zbiorów 
Muzeum Kultur Gabonu pokazuje bogatą tradycję ludów Bantu, Punu, Pigmejów, pre-
zentując interaktywne maski, stroje, bębny. Projekt zainaugurowany w 2006 roku okazał 
się wielkim sukcesem. W ciągu pierwszego roku portal odwiedziło ponad 20 000 inter-
nautów. W muzeum znajduje się także biblioteka medialna, której celem jest zebranie 
możliwie pełnej dokumentacji życia społecznego i kulturowego Gabonu. 

Roy Ascot pisał: Rola [muzeum] jako strażnika oficjalnej rzeczywistości musi zmienić się 
w rolę przewodnika po wyłaniającej się rzeczywistości i całkowicie nowych formach współpracy. 
[...] Oznacza to przejście w sztuce z zasklepienia się na wyglądzie zewnętrznym powierzchni 
rzeczy do skupienia się na niewidzialnych związkach i procesach powstawania. [...] Następu-
je to, co można dramatycznie określić jako śmierć sztuczek i przedstawiania oraz narodziny 
sztucznego życia, uniwersalnych kontaktów i konstrukcji32. W pewnym sensie znajduje tu 
urzeczywistnienie manifest immaterialności Jeana-François Lyotarda33. Immaterialność 
w jego rozumieniu to stan, w którym poprzez permanentne i wszechobecne mediatyzo-
wanie rzeczywistości w coraz mniejszym stopniu mamy kontakt z bytami materialnymi. 
Kolekcja cyfrowo zapisanych zdjęć, plików dźwiękowych, dokumentów tekstowych i innych da-
nych historycznych, naukowych czy kulturowych, które są dostępne za pośrednictwem mediów 
elektronicznych. Wirtualne muzeum nie jest miejscem dla rzeczywistych obiektów, a  zatem 
brak jest trwałości i unikalnych cech muzeum w instytucjonalnej definicji tego terminu34. Mu-
zeum Kultur Gabonu, którego w rzeczywistości nie ma, jest najlepszym tego przykładem.

W świetle poważnego ekonomicznego kryzysu trwającego już od wczesnych lat 80. 
XX wieku życie artystyczne w krajach afrykańskich pozostaje nadal wielkim problemem. 
Poprzez aktywne działania w cyberprzestrzeni artyści mają możliwość wychodzenia poza 
przestrzeń rzeczywistą, docierania do szerokich mas odbiorców, mają możliwość sprzeda-
ży swoich dzieł i propagowania dorobku kulturowego swoich ludów. Portale internetowe 
towarzyszące wystawom, pozwalające archiwizować nietrwałe techniki artystyczne stano-
wią bogate źródło wiedzy o zmianach, jakie następują we współczesnej sztuce afrykańskiej.

2009

32 R. Ascot, Muzeum cyfrowe. Kultura telematyczna i sztuczne życie, „Magazyn Sztuki”, 6-7 (1995), 
s. 288-289.
33 J.-F. Lyotard, Les Immatériaux (fragmenty), [w:] Muzeum sztuki. Antologia, red. M. Popczyk, 
Kraków 2005, s. 221-233.
34 www.britannica.com/EBchecked/topic/630177/virtual-museum [dostęp: 1 lipca 2009].
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Maria Śliwińska
Piotr Kożurno

Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją

Wirtualne Muzeum Europejskie

W dobie dużej podaży usług istotne jest trafienie z informacją do jak największej ilo-
ści potencjalnych odbiorców. Paradoksalnie, duża ilość informacji w Internecie nie ułat-
wia wyboru, gdyż przy korzystaniu z wyszukiwarek, w tym najpopularniejszej – Google 
– większość wyników wyszukiwania to szum informacyjny. Wiele informacji się powta-
rza, a niektóre instytucje, dzięki technice pozycjonowania informacji, uzyskują pierwsze 
miejsca na liście wyników, choć ich znaczenie i oferta nie odpowiadają zadeklarowanym 
oczekiwaniom użytkownika. Przebrnięcie przez taki gąszcz informacji nie jest też proste 
dla potencjalnych klientów muzeów, którzy w  tej sytuacji często rezygnują z dalszych 
poszukiwań i wybierają tradycyjnie znane marki, czyli duże muzea.

Cele Europeany

Szansą dla mniej znanych, choć niekoniecznie małych, muzeów jest – jak w wypadku zna-
nych sieci handlowych – tworzenie marki. Taką marką chce stać się portal Europeana, otwarty 
20 listopada 2008 roku1. Europeana to inicjatywa oparta na rozbudowanej wersji Europejskiej 
Biblioteki Cyfrowej (European Library), tworzonej przez biblioteki narodowe. Celem Europe-
any jest umożliwienie dostępu do europejskiego dziedzictwa kulturowego, przechowywanego 

1 28 kwietnia 2005 roku prezydenci sześciu krajów (wśród których byli: Jacques Chirac, Aleksan-
der Kwaśniewski, Gerhard Schroeder, Silvio Berlusconi, Jose Louis Zapatero, Ferenc Gyurcsány) 
wysłali do Przewodniczącego Komisji Europejskiej Jose Manuela Barroso list w sprawie powo-
łania inicjatywy – przygotowania superbiblioteki cyfrowej – pozwalającej na podniesienie wagi 
i promocję kultur nie-anglojęzycznych, która miała być przeciwwagą dla inicjatywy Google Print 
ogłoszonej w 2004 roku przekształconej później w Google Books.



265

nie tylko przez biblioteki, ale także muzea, archiwa i inne instytucje gromadzące dobra kul-
tury. Zainteresowanie Europeaną przerosło wszelkie oczekiwania już w momencie otwarcia, 
gdyż zaledwie w ciągu godziny zanotowano 10 milionów wejść do portalu.

Europeana, jako przedsięwzięcie międzynarodowe, skierowane do kilku różnych sek-
torów (archiwa, biblioteki, muzea, galerie, zbiory audiowizualne), realizowane jest za po-
średnictwem wielu projektów, poświęconych wyznaczonym zagadnieniom lub skierowa-
nych do określonych instytucji. Instytucje pragnące zaprezentować informacje o swoich 
zbiorach w Europeanie nie mogą uczynić tego bezpośrednio, ale jedynie za pośrednic-
twem agregatorów (głównie narodowych) oraz międzynarodowych projektów, takich jak 
EuropeanaLocal, APEnet, BHL-Europe, EuropeanaConnect, Athena i wiele innych.

Europeana działa na zasadzie ogólnoeuropejskiego repozytorium przechowującego 
opisy obiektów pochodzących z muzeów, archiwów, bibliotek oraz innych instytucji kul-
tury. Każdy obiekt cyfrowy jest reprezentowany przez substytut (ang. Digital Object Sur-
rogate, skrót DSO). Substytut ten składa się z metadanych i miniaturki obiektu. W opisie 
natomiast umieszczony jest link do oryginalnych obiektów na stronach ich właścicieli lub 
tzw. agregatorów2.

Problemy

Stworzenie serwisu umożliwiającego dostęp do całości europejskiego dziedzictwa 
kulturowego nie jest prostym zadaniem, stąd już w pierwszym etapie jego realizacji napo-
tkano wiele problemów, a zapewne kolejne pojawiać się będą wraz z rozwojem tej inicja-
tywy. Wśród problemów, które towarzyszą temu przedsięwzięciu wymienić m.in. należy:

• problemy koordynacyjne na poziomie międzynarodowym i międzysektorowym,
• problemy natury technicznej – związane z oprogramowaniem, sprzętem i dostę-

pem do danych,
• problemy metodologiczne, związane z  różnym podejściem do opisu zasobów 

przez różne instytucje oraz stosowaniem różnych systemów reprezentacji wiedzy 
i narzędzi terminologicznych.

W poniższym artykule przedstawione zostaną problemy już zidentyfikowane i roz-
wiązane. 

2 Agregatorami nazywane są instytucje odpowiedzialne za zbiorcze bazy danych, w których umiesz-
czane są zasoby instytucji kultury, połączone sektorowo, tematycznie lub regionalnie. Zasoby są 
pobierane za pomocą automatycznego harvestingu i udostępniane online za pośrednictwem roz-
budowanych portali internetowych. Przykładami agregatorów są: w  Polsce – Federacja Bibliotek 
Cyfrowych (fbc.pionier.net.pl/owoc), we Włoszech – CulturaItalia (www.culturaitalia.it), w Niem-
czech – BAM (www.bam-portal.de), we Francji – Patrimoine numérique (www.numerique.culture.fr).
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Problemy organizacyjne 

Według teoretyków organizacji i zarządzania, aby uzyskać zadowalające efekty przed-
sięwzięcia, należy poświęcić więcej czasu na przygotowywanie zadania, czyli określenia 
potrzeb odbiorców, wyboru celu projektu, planowania, niż na samą jego realizację. Proces 
realizacji jest jednym z sześciu etapów i podlega kolejnym fazom, do których należy kon-
trolowanie i ocena projektu. Zasada ta dotyczy głównie fazy zorganizowania projektu, 
a nie stałego utrzymywania działalności, ale mając te wytyczne na względzie, spróbujemy 
przyjrzeć się etapom organizacji Europeany i wiążącym się z tym problemom.

Prapoczątki Europeany sięgają roku 1997, kiedy powstał projekt GABRIEL, którego 
celem było stworzenie platformy do przeszukiwania katalogów bibliotek narodowych kra-
jów europejskich3. Inicjatywa ta została sfinansowana przez Komisję Europejską i zakoń-
czyła się sukcesem. W wyniku tego projektu otwarty został dostęp do katalogów bibliotek. 

Kolejnym etapem było przygotowanie projektu TEL, w którym 8 bibliotek narodowych 
rozpoczęło akcję wprowadzania zeskanowanych zasobów do europejskiej biblioteki cyfro-
wej. Projekt zakończył się sukcesem, w wyniku czego uzyskano dostęp do zbiorów bibliotek 
Finlandii, Holandii, Niemiec, Portugalii, Słowenii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Włoch4.

W roku 2005 postanowiono rozszerzyć tę inicjatywę na kolejne kraje Europy, wśród 
których głównie znalazły się nowe kraje akcesyjne, w  tym Polska. Projekt pod nazwą 
TEL-ME-MOR zakończył się w roku 2007. Rezultatem powyższych działań było po-
większenie zasobów Europejskiej Biblioteki Cyfrowej do 4,2 mln obiektów5.

Równolegle grupy zainteresowane problemami technicznymi, organizacyjnymi oraz me-
todologicznymi prowadziły inne działania. Nie sposób wymienić tu wszystkich inicjatyw, 
ale wspomnieć należy poświęcony koordynacji dygitalizacji w Europie projekt MINER VA6. 
Włączone były weń zarówno ministerstwa, jak i instytucje kultury z krajów Unii Europej-
skiej. Istotnym jego osiągnięciem było stworzenie grupy narodowych przedstawicieli, którzy 

3 Projekt GABRIEL, czyli GAteway and BRIdge to Europe’s National Libraries, połączył we 
wspólnym portalu katalogi 43 bibliotek narodowych z 41 krajów (Rosja i Włochy włączyły po dwie 
biblioteki do projektu). W roku 2005 dał on początek Europejskiej Bibliotece Cyfrowej. Informa-
cje z portalu EDL www.theeuropeanlibrary.org/portal/images/organisation/GABRIELwebsite.jpg 
[dostęp: 24 września 2009].
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Zob.: Maria Śliwińska, Koordynacja dygitalizacji w Europie, „Przegląd Biblioteczny”, 4 (2005), 
s. 451-465 oraz informacje nt. projektu MINERVA dostępne na stronie projektu: www.minerva-
europe.org/ [dostęp: 24 września 2009].
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przy udziale Komisji Europejskiej planowali działania związane z dygitalizacją zasobów i ich 
prezentacją online. Jako rezultat tego projektu powstał Inwentarz kolekcji7.

Komisja Europejska podjęła tę inicjatywę i przekształciła grupę reprezentantów kra-
jowych w  Grupę ekspercką krajów członkowskich, działającą na rzecz Komisji Euro-
pejskiej8. Zadaniem tej grupy jest więc organizowanie dostępu do zasobów cyfrowych 
w krajach członkowskich i dostarczenie jak największej ilości dokumentów cyfrowych do 
wspólnego użytku online. Niestety, w praktyce działania te dość często są niespójne, gdyż 
wynikają z  realizacji różnych projektów, a nie stałego planowania rozwoju. Powstające 
niezależnie od siebie projekty czasami deklarują włączenie do Europeany tych samych 
zasobów. Przekazywane zasoby są różnych formatów, a metadane niepełne i przygoto-
wywane według różnych standardów. Nierównomiernie jest też reprezentowany dorobek 
naukowy i kultura poszczególnych krajów. Wynika to głównie z faktu, że Europeana jest 
tworzona na zasadzie dobrowolnego udziału zainteresowanych instytucji kultury, które 
przekazują do portalu tylko zdygitalizowane już zasoby, natomiast nie otrzymują specjal-
nych funduszy na planową dygitalizację tego, co mogłoby być najistotniejsze dla użyt-
kownika. Niestety, jak dotąd nikła jest ilość zbiorów polskich w zasobach Europeany, co 
dla przeciętnego odbiorcy sięgającego do tego źródła oznacza brak dostępu do osiągnięć 
naukowych i kulturowych, które warte byłyby uwagi9. W opinii średnio wykształconego 
Europejczyka Maria Skłodowska-Curie była Francuzką, podobnie jak Fryderyk Chopin, 
zaś Mikołaj Kopernik to Niemiec, a wielu przedstawicieli świata kultury działających 
w innych krajach pod pseudonimami, jak Pola Negri, Apollinaire czy Conrad, w ogóle 
nie jest z Polską kojarzonych, gdyż wybrali inne kraje jako swoje ojczyzny. 

Europeana zlokalizowana jest w pomieszczeniach Królewskiej Biblioteki w Hadze, gdzie 
jej tworzeniem i zarządzaniem zajmuje się niewielki zespół osób. Po katastrofie, związanej 
z załamaniem się systemu w dniu otwarcia Europeany, zadania związane z jej tworzeniem są 
uważniej planowane i rozdzielane, a niektóre też koordynowane. Europeana wspierana jest 
przez wiele zespołów międzynarodowych, realizujących projekty, których zadaniem jest roz-

7 Inwentarz kolekcji MICHAEL włączony będzie także do portalu Europeany po pełnym jej uru-
chomieniu. Dostęp do Inwentarza pod adresem: www.michael-culture.eu/ [dostęp: 24 września 
2009]. Polskie zasoby tego przedsięwzięcia dostępne na stronie www.michael-culture.pl [dostęp: 
24 września 2009].
8 Wcześniejsze działania Komisji oraz Parlamentu Europejskiego na rzecz stworzenia dostępu do 
cyfrowych reprezentacji zbiorów instytucji kultury (bibliotek, archiwów, muzeów) przedstawione 
w skrócie, wraz z odpowiednią literaturą, zob.: Maria Śliwińska, op. cit.
9 W ostatnich latach zasoby polskie w Europeanie znacząco się powiększyły, a ich liczba pod koniec 
2012 roku przekroczyła milion obiektów cyfrowych.
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wiązywanie problemów powstających podczas jej tworzenia. Przedmiotem dyskusji i współ-
pracy międzynarodowej jest jej rozwój, polegający na stałym włączaniu zasobów instytucji 
kultury, w tym za pośrednictwem wybranych instytucji pełniących rolę tzw. agregatorów.

Włączanie muzeów do współpracy z Europeaną następuje w ramach projektu ATHENA 
(zakończonego w  2012 roku) oraz jego kontynuacji Athena Plus, który rozpocznie się 
w 2013 roku. W projektach tych uczestniczą partnerzy z  kilkudziesięciu krajów Europy 
oraz Rosji i Izraela. Wirtualne byty muzealne znajdą tam dobre miejsce do zaprezentowania 
się i zachęcenia dużej rzeszy Internautów do bezpośredniego spojrzenia na oryginał10.

Wszystkie współpracujące instytucje przyczyniają się do powiększenia zasobów Eu-
ropeany do planowanej wielkości 10 milionów zbiorów (tzw. Rhine release, czyli dopływ 
reński) latem 2010 roku oraz włączenia w późniejszych latach kolejnych zasobów, któ-
rych planowana liczba na rok 2015 została określona na 30 milionów. 

Problemy techniczne

Kolejną grupą problemów istotną – ale jak się wydaje najłatwiejszą do rozwiązania – są 
problemy techniczne. Jak wiadomo, Europeana, otwarta 20 listopada 2008 roku, nie wytrzy-
mała naporu zainteresowanych tym przedsięwzięciem użytkowników i  system „zawiesił 
się” w dniu otwarcia. Stało się to ze względu na olbrzymie zainteresowanie tą inicjatywą, do 
której próbowało dotrzeć w ciągu pierwszej godziny jej funkcjonowania około 10 milionów 
Internautów11. Nie wiadomo, ile wejść było wynikiem ataku mającego na celu zablokowanie 
serwisu. Niesprawność systemu wystąpiła zapewne też z powodu niedostosowania rozwią-
zań technologicznych do tak wielkiej skali potrzeb. Zarówno sprzęt, jak i oprogramowa-
nie stosowane w Europeanie musi być przygotowane do przechowywania wielu milionów 
danych w wielu językach, muszą one uwzględniać możliwość stałego rozwoju technologii 
cyfrowych i zwielokrotnienia danych. Oprogramowanie powinno być przystosowane do in-
tensywnej komunikacji w zakresie stałego uaktualniania zasobów i pobierania nowych oraz 
modyfikowanych rekordów z instytucji współpracujących, jak też do zapewniania możli-
wości wyszukiwania informacji przez użytkowników nie tylko z Europy, ale całego świata. 

Po okresie testowania Europeana jest już w pełni funkcjonalnym portalem, do którego 
zasoby przekazuje ponad 25 różnych projektów. Harvesting danych odbywa się cyklicznie 
w porozumieniu z poszczególnymi agregatorami. Portal zapewnia ponadto serwis spo-
łecznościowy, możliwość komunikacji między użytkownikami oraz tworzenia własnych 

10 Informacje na temat projektu Athena dostępne na stronie projektu: www.athenaeurope.org/ [dos-
tęp: 24 września 2009].
11 Informacje ze strony Europeany, zamieszczone po tym wydarzeniu. Aktualnie niedostępne.
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kont. Niestety, ta opcja jest jak dotąd prawie niewykorzystana. Europeana natomiast nie 
musi przechowywać zdygitalizowanych zasobów na swoich serwerach, gdyż zapewnia 
ona tylko dostęp do metadanych i miniatur obiektów, łącznie z linkowaniem dostępu do 
tych zbiorów na serwerach właścicieli lub agregatorów.

Innym istotnym dla muzeów problemem technicznym jest prezentowanie obiektów 
muzealnych w formie cyfrowej. Nie jest to proste, gdyż często wymaga przedstawienia 
tych obiektów w wersji trójwymiarowej, do czego niezbędne jest oprogramowanie inne 
niż dla prezentacji dokumentów tekstowych, przechowywanych przez archiwa i bibliote-
ki. Ale i to stało się możliwe dzięki rozwijającym się technologiom12. 

Problemy metodologiczne

Wśród problemów metodologicznych, związanych z realizacją przedsięwzięcia mię-
dzynarodowego, jakim jest Europeana, wyróżnić można: 

• zapewnienie odpowiedniej prezentacji metadanych,
• ujednolicenie tezaurusów, słowników i innych systemów reprezentacji wiedzy,
• zachowanie wielojęzyczności i wielokulturowości.

Metadane

Przy ujednolicaniu opisów formalnych napotyka się wiele problemów. Europejskie in-
stytucje kultury stosują różne formaty opisu obiektów, czyli tzw. metadanych. Różnice są 
widoczne na kilku poziomach. Wiążą się one nie tylko z podziałem typologicznym instytu-
cji. Oczywiste jest, że na przykład muzea stosują inne standardy metadanych niż biblioteki 
i archiwa. Metadane są związane z charakterem zbiorów, w wielu przypadkach pewną rolę 
odgrywa tradycja stosowania takiego a nie innego sposobu katalogowania obiektów. Przed 
upowszechnieniem Internetu każda instytucja stosowała własne systemy opisu (inwenta-
ryzowania czy katalogowania), uwzględniające specyfikę jej zbiorów. Ponadto, nawet przy 
stosowaniu tego samego standardu, jak to jest w przypadku Dublin Core Metadata Set, 
poszczególne instytucje, nawet tego samego typu, interpretują go na swój sposób13. Dlatego 

12 Po wynalezieniu już w latach 50. XX wieku grafiki komputerowej 2D (z ang. 2 dimensions), która 
rozpoczęła swój rozwój od urządzeń grafiki wektorowej, a następnie rastrowej, w latach 70. roz-
poczęto prace nad techniką 3D – (z ang. 3 dimensions), wprowadzoną na rynek w połowie lat 80., 
zapewniającą obraz trójwymiarowy. Za: CGI Historical Timeline. design.osu.edu/carlson/history/
timeline.html#1960 [dostęp: 30 stycznia 2010].
13 Wyniki ankiety dotyczącej standardów metadanych, przeprowadzonej w ramach projektu Athe-
na. O tym, że stosowanie jednego standardu nawet wśród instytucji jednego typu nie gwarantu-
je pełnej zgodności danych, poucza także analiza stosowania schematu Dublin Core w polskich 
bibliotekach, zaprezentowana na konferencji „Polskie Biblioteki Cyfrowe” 2009. Patrz J. Potęga, 
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wypracowanie wspólnych standardów metadanych, lub co najmniej odpowiedniego mapo-
wania różnie stosowanych standardów, jest trudnym zadaniem metodologicznym, którym 
zajmowała się grupa ekspertów z  projektu Athena. Efektem tych prac jest narzędzie do ma-
powania metadanych na wspólny format opisu LIDO, kompatybilny z formatem Europeany. 

Format LIDO

Problem różnic w standardach opisów został rozwiązany przez stworzenie specjalnego 
schematu opisu danych. Schemat ten o nazwie LIDO (ang. Lightweight Information Descri-
bing Objects) służy jedynie jako format pośredniczący przy transferze i harvestingu danych, 
a nie do zarządzania kolekcjami w muzeach. Został on opracowany jako wspólny standard 
opisu obiektów muzealnych w projekcie Athena. Jego wykorzystanie jest możliwe nie tylko 
przez Europeanę, ale również w bazach danych online zawierających informacje o kolekcjach, 
przez portale internetowe o tematyce kulturalnej lub przez agregatory. Opis w formacie LIDO 
zawiera pełną informację o obiektach muzealnych w postaci hierarchicznie ułożonych pól. 
Zawiera także informacje o źródle danych i wszelkich narzędziach terminologicznych stoso-
wanych w opisie. Jest to format wielojęzyczny14. Schemat LIDO jest oparty na standardzie 
CDWA Lite15, modelu CIDOC CRM16 oraz formatach museumdat17 i SPECTRUM18.

A. Wróbel, The Dublin Core Metadata Element Set, Ver. 1.1 a potrzeby i oczekiwania bibliotekarzy 
cyfrowych – analiza przypadków, [w:] Polskie biblioteki cyfrowe 2009. Materiały konferencji zorga-
nizowanej 9 grudnia 2009 roku przez Bibliotekę Kórnicka PAN, Poznańską Fundację Bibliotek 
Naukowych, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, red. C. Mazurek, M. Stroiński, 
J. Węglarz, Poznań 2010, s. 71-78.
14 LIDO – Lightweight Information Describing Objects. Oprac. R. Light, G. McKenna, R. Stein, 
A. Vitzthum, 2009, www.athenaeurope.org/getFile.php?id=535 [dostęp: 20 sierpnia 2014].
15 CDWA Lite (Categories for the Description of Works of Art) jest opracowanym przez J. Paul 
Getty Trust schematem w języku XML, przeznaczonym do opisu dzieł sztuki w sposób umożli-
wiający harvesting za pomocą protokołu OAI, www.getty.edu/research/conducting_research/stan-
dards/cdwa/cdwalite.html [dostęp: 20 sierpnia 2014].
16 CIDOC CRM (Committee on Documentation of the International Council of Museums Con-
ceptual Reference Model) jest ontologią obejmującą pojęcia i  informacje z zakresu dziedzictwa 
kulturowego i dokumentacji muzealnej. Jest to międzynarodowy standard używany w wymianie 
informacji, cidoc.ics.forth.gr/ [dostęp: 20 sierpnia 2014].
17 Museumdat jest formatem opisu dzieł sztuki, umożliwiającym wymianę danych i  harvesting, 
opracowanym przez Niemieckie Stowarzyszenie Muzeów, www.museumdat.org/ [dostęp: 20 sierp-
nia 2014].
18 SPECTRUM to otwarty standard zarządzania kolekcjami, opracowany przez brytyjski Collec-
tion Trust, www.collectionstrust.org.uk/spectrum [dostęp: 20 sierpnia 2014].
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Problemy terminologiczne

W projektach międzynarodowych, w których udział bierze wiele instytucji, proble-
mem staje się terminologia, nawet jeżeli nie weźmie się pod uwagę zjawiska wielojęzycz-
ności. Różne pojmowanie i  stosowanie terminów wymaga koordynacji i  uzgodnienia. 
Zadaniem projektu Athena było również umożliwienie wykorzystania i integracji wszel-
kich rodzajów narzędzi terminologicznych i systemów reprezentacji wiedzy, stosowanych 
przez muzea i inne instytucje kultury19. Pod nazwą tą mieszczą się słowniki, glosariusze, 
klasyfikacje biblioteczne, tezaurusy, leksykony, folksonomie, ontologie itp. Narzędzia te 
mają różny charakter i zastosowanie. Pierwszym etapem jest rozpoznanie obecnie stoso-
wanych narzędzi tego typu. 

W celu rozpoznania sytuacji opracowano ankietę, w której zebrano podstawowe dane 
dotyczące narzędzi terminologicznych stosowanych w muzeach, uwzględniając przy tym 
zagadnienie wielojęzyczności. Oprócz tego przeanalizowano również tezaurusy, syste-
my klasyfikacji itp. Wyniki ankiety wykazały dużą różnorodność systemów reprezentacji 
wiedzy stosowanych w  europejskich muzeach. Uzyskano informacje o  stosowaniu 44 
takich systemów. Są wśród nich rozwinięte już i stosowane tezaurusy, których tworzenie 
i rozwój są koordynowane na poziomie rządowym (na przykład przez francuskie Mini-
sterstwo Kultury i Komunikacji), ale również tezaurusy stworzone w ramach działania 
projektów, jak na przykład tezaurus Herein20.

Stosowane w muzeach narzędzia terminologiczne były rozpatrywane w następują-
cych kategoriach: listy terminologiczne21, słowniki dziedzinowe22, systemy klasyfikacji23, 

19 Athena Grant Agreement, Annex 1, Description of Work (Best Practice Network), Version of 
26/09/2008. Dokument do użytku wewnętrznego projektu.
20 thesaurus.european-heritage.net/ [dostęp: 20 sierpnia 2014]. 
21 Lista terminologiczna to niezhierarchizowana lista terminów z zakresu jakiejś dziedziny, w ukła-
dzie alfabetycznym. Lista taka może przyjąć formę słownika kontrolowanego, w którym każdy 
termin jest jednoznacznie zdefiniowany i opatrzony identyfikatorem. Jest to najprostszy z rodza-
jów terminologii.
22 Słownik dziedzinowy to również alfabetyczna lista terminów, z których każdy ma podaną defi-
nicję. Taki słownik może być wielojęzyczny.
23 Systemy klasyfikacji hierarchicznych znane są głównie z bibliotek, gdzie ułatwiają dostęp do 
księgozbioru pod względem tematycznym. Klasyfikacje takie zazwyczaj umożliwiają przydzielenie 
jednego obiektu do kilku kategorii tematycznych. Najbardziej znane klasyfikacje systematyczne 
stosowane w  informacji naukowej i  dokumentacji to Klasyfikacja Dziesiętna Deweya (DDC) 
i Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna (UKD lub ang. UDC). Systemy klasyfikacji mogą dotyczyć 
określonej dziedziny lub obejmować wszystkie dziedziny.
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taksonomie24, tezaurusy25 i ontologie26. Wyniki ankiety wykazały, że większość stosowa-
nych systemów reprezentacji wiedzy to tezaurusy (29), na drugim miejscu pod względem 
częstości występowania są klasyfikacje i  taksonomie (11). Pozostałe rodzaje, czyli listy 
terminologiczne i słowniki dziedzinowe, wystąpiły zaledwie czterokrotnie.

Kolejnym etapem prac, związanych z  integracją istniejących struktur danych, było 
wzajemne uzgodnienie systemów reprezentacji wiedzy i przygotowanie wspólnego te-
zaurusa do publikacji w formacie SKOS27. 

Wielojęzyczność i wielokulturowość

Wielojęzyczność staje się w Unii Europejskiej poważnym problemem, o czym poucza 
przykład Parlamentu Europejskiego. Konieczność tłumaczeń symultanicznych między 
dowolnymi spośród języków urzędowych Unii28 wydatnie zwiększa koszty funkcjono-
wania Parlamentu. W przypadku Europeany dostęp wielojęzyczny oznacza po pierwsze 
dostępność w różnych językach samej witryny internetowej, po drugie możliwość wyszu-
kiwania w dowolnym języku europejskim. Pierwszy problem wiąże się z tzw. lokalizacją, 
czyli nie tylko tłumaczeniem tekstów, ale też dostosowaniem na przykład sposobu wy-

24 Bliska klasyfikacji jest taksonomia, pierwotnie mająca zastosowanie w naukach przyrodniczych. 
W informacji naukowej termin ten jest stosowany do schematu klasyfikacji, w którym zdefinio-
wano klasy obiektów i relacje między nimi. Patrz: www.makolab.pl/pl/software/semantic/siec_se-
mantyczna.pdf [dostęp: 24 września 2009]. Na potrzeby omawianej ankiety taksonomie zostały 
uwzględnione wspólnie z systemami klasyfikacji.
25 Tezaurus można zdefiniować jako zbiór terminów słownika kontrolowanego, które powiązano 
określonymi relacjami. Może być kilka typów tych relacji, w tym obejmujące podporządkowanie 
hierarchiczne, powiązanie wskazujące na równorzędność terminów lub definicję. Relacje podpo-
rządkowania są opisane za pomocą określeń „pojęcie szersze” i „pojęcie węższe”.
26 Najbardziej rozwiniętym rodzajem systemu reprezentacji wiedzy są ontologie, czyli formalne 
reprezentacje pojęć z danej dziedziny wraz z relacjami. Relacje są hierarchiczne, ale mogą również 
odzwierciedlać bardziej skomplikowane powiązania, w tym również reguły wnioskowania. W ra-
mach ontologii można zdefiniować takie składniki, jak jednostkowe obiekty lub instancje, klasy, 
atrybuty, relacje, zastrzeżenia, reguły, aksjomaty, wydarzenia.
27 SKOS – Simple Knowledge Organisation Systems jest rodziną formalnych języków przeznaczo-
nych do opisu tezaurusów, schematów klasyfikacji, taksonomii i innych tego typu narzędzi terminolo-
gicznych, oparty na standardzie RDF (Resource Description Framework). Oba te standardy, zarówno 
SKOS, jak i RDF są opracowywane i  rozwijane przez konsorcjum W3C. Ich specyfikacje można 
znaleźć na następujących stronach: www.w3.org/TR/skos-reference/ i www.w3.org/RDF/ [dostęp: 
20 sierpnia 2014].
28 www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=EN&id=155 [dostęp: 
24 września 2009].
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świetlania dat czy liczb porządkowych do obowiązujących w danym języku. W chwili 
obecnej witryna Europeany jest pod tym względem w pełni wielojęzyczna. 

Kwestia wielojęzycznego dostępu do zasobów jest bardziej skomplikowana. Dostęp 
taki, w szerszym znaczeniu, oznacza, że można przy wyszukiwaniu stosować dowolnie 
wybrany język, ale również to, że otrzymane wyniki będą przetłumaczone na ten ję-
zyk29. W węższym znaczeniu można mówić o tzw. Cross-Language Information Retrieval 
(CLIR), czyli sytuacji, gdy użytkownik wpisuje szukany termin w języku ojczystym, na-
tomiast otrzymuje wyniki również w innych językach. Realizuje się to na dwa sposoby. 
Z jednej strony można dokonać tłumaczenia samego zapytania (wyszukiwanego termi-
nu), druga metoda zakłada tłumaczenie dokumentów znajdujących się w bazie. Przy 23 
językach urzędowych Unii Europejskiej oznacza to konieczność tłumaczenia w dowolnej 
konfiguracji spośród 253 par języków. Aby zmniejszyć tę liczbę, stosuje się język pośredni 
(tzw. interlingua). Niemniej badania ankietowe przeprowadzone wśród dotychczasowych 
użytkowników Europeany wykazały, że większość z nich jest w stanie zadowolić się tłu-
maczeniami jedynie części opisów na języki narodowe.

Podsumowanie

Jak widać, stworzenie wirtualnego muzeum europejskiego nie jest prostym zadaniem, 
i jego realizacja napotyka na wiele problemów. Najważniejszy jednak jest fakt, że podję-
cie takiej inicjatywy stało się możliwe, zarówno dzięki wciąż rozwijanym technologiom 
informacyjnym, które z roku na rok zaskakują nas nowymi możliwościami, jak i dzięki 
zaangażowaniu ogromnej liczby specjalistów. Nie mniejszą rolę grają też fundusze, jako 
że jest to przedsięwzięcie bardzo kosztowne. Unia Europejska przeznaczyła na te zadania 
wielomilionowe granty dla wielu instytucji współpracujących w rozwiązywaniu pojawia-
jących się i przewidywanych problemów. Niezbędne są jednak także fundusze na samą 
dygitalizację, które powinny zapewnić kraje promujące swą kulturę na poziomie europej-
skim. W rezultacie poczynione na to przedsięwzięcie nakłady odzwierciedlają procento-
wo zasoby dostępne w Europeanie. Dla przykładu podamy tylko, że zbiory francuskie to 
47% zasobów Europeany, natomiast zbiory polskie to zaledwie 0,3%30.

29 Report on User Preferences and Information Retrieval Scenarios for Multilingual Access in Europe-
ana, www.europeanaconnect.eu/documents/D2.1.1_eConnect_Report_User_Preferences_MLIA_
v1.0_20091222.zip [dostęp: 20 sierpnia 2014].
30 EUROPEANA – Europe’s Digital Library: Frequently Asked Questions. MEMO/09/366. 
Brussels 28 August 2009, europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/366 
[dostęp: 24 września 2009]. Zasoby polskie w  Europeanie znacząco wzrosły do 5,6% w  marcu 
2013, www.pro.europeana.eu/web/guest/content [dostęp: 20 sierpnia 2014]. Polskie Ministerstwo 
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Europeana znajduje się w stadium organizacyjnym i nie wszystko funkcjonuje zgodnie 
z planami. W związku z tym pojawiają się też głosy krytyczne. Jednym z nich był artykuł 
Ricky’ego Erwaya z OCLC (Online Computer Library Center)31. Zwrócił on uwagę na 
kilka spraw. Między innymi na to, że Europeanie brakuje modelu biznesowego, że we-
wnątrz niej samej istnieje kilka inicjatyw, które trudno odróżnić: Europeana – która jest 
repozytorium metadanych i miniatur obiektów oraz European Digital Library – która jest 
katalogiem bibliotek narodowych. Poza tym autor artykułu zauważył, że użytkownicy 
nie będą potrafili rozróżnić takich przedsięwzięć, jak Europeana i World Digital Library. 
Ponadto radzi on, aby skorzystać z doświadczeń i osiągnięć innych. Tu zaleca m.in. wy-
korzystanie inicjatywy OCLC, związanej z hasłami wzorcowymi32, których Europeanie 
brak. Inne uwagi dotyczą m.in. problemu praw autorskich, które są przedmiotem troski 
wszystkich podobnych pomysłów. 

Bez względu na uwagi krytyczne, z którymi w większości trzeba się zgodzić, pamiętać 
należy, iż Europeana wciąż jest w fazie organizacyjnej i jej przydatność zależy także od 
nas. Ponadto, trochę więcej czasu należałoby poświęcić na badanie użytkowników, któ-
rych sugestie być może należałoby zacząć wykorzystywać, kiedy etap eksperymentowania 
zamieni się w stabilne i planowe utrzymywanie i rozwój tej ważnej dla Europejczyków 
inicjatywy.

2009, aktualizacja 2014

Kultury przeznacza wprawdzie pewne kwoty na dygitalizację zasobów, nie są one jednak adekwatne 
do potrzeb związanych z prezentacją zdygitalizowanych zasobów w Europeanie. 
31 R. Erway, A view on Europeana from the US perspective, „Liber Quarterly”, 2009, Vol. 19, No 2, 
liber.library.uu.nl/publish/issues/2009-2/index.html?000472 [dostęp: 24 września 2009].
32 VIAF (The Virtual International Authority File) dostępne pod adresem: www.oclc.org/research/
activities/viaf [dostęp: 20 sierpnia 2014].



Praktyka  
konserwatorska





277

Ewa Święcka

Muzeum Narodowe w Warszawie

Od Cenniniego do Photoshopa.  
Dzieło a warsztat mistrza i konserwatora1

Styl i technika są nierozdzielne.
M. Henri Focillon2

Do stworzenia dzieła sztuki niezbędny jest talent i  umiejętności warsztatowe. Po-
dobnie jest z konserwacją tych dzieł, które z biegiem czasu lub wskutek niepomyślnych 
okoliczności uległy uszkodzeniom. Zarówno rozwój twórczości artystycznej, jak i coraz 
skuteczniejsze wykonywanie restauracji uwarunkowane zostały przez postęp, najpierw 
rzemiosła, a potem wielu nauk: od chemii, fizyki i biologii począwszy, aż po zupełnie 
niedawno zaprzęgnięte w służbę sztuki techniki cyfrowe. Co łączy, a co dzieli tradycyjnie 
malującego artystę od twórcy grafiki komputerowej? Do jakiego stopnia cyfrowy zapis 
wspiera działalność konserwatorów?

Pierwsze znaki wykonane przez człowieka w jaskiniach, uznane w naszych czasach 
za początki sztuki, miały nieskomplikowaną technologię. Odciski dłoni, a potem proste 
rysunki wykonano przy użyciu sadzy, węgla, miękkich minerałów, którymi można było 
rysować na skale jak kredą na szkolnej tablicy3 [il. 1 i 2].

1 Tytuł tekstu został zainspirowany przez tytuł książki: A. Friedberg, Virtual Window – from Alberti 
to Microsoft, Cambridge (Massachusetts), London 2006. Treść książki nie jest w  żaden sposób 
związana z poniższym tekstem i odnosi się głównie do sztuki filmowej.
2 Cyt. za: D. V. Thompson, The Materials and Techniques of Medieval Painting, New York 1956, s. 9.
3 P. Mora, L. Mora, P. Philippot, Conservation of Wall Paintings,  (The Butterworths series in con-
servation and museology), London et al. 1984, s. 70-72.
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Poszukiwanie właściwych substancji i tworzyw do przygotowywania farb początkowo 
zajmowały artystów nie mniej niż artystyczna twórczość. Wytwarzanie materiałów ma-
larskich było bardzo pracochłonne, wymagało nie lada umiejętności i wytrwałości4. Dobre 
barwniki i pigmenty były często kosztowne, a wraz z rozwojem cywilizacji przywożono je 
z coraz dalszych obszarów5. Malarze z jednej strony dbali o utrzymanie wypracowanych 
metod w tajemnicy, przekazując zdobycze jedynie wybranym uczniom, z drugiej chcieli 
zademonstrować światu swoją wiedzę i osiągnięcia. Tak powstawały pierwsze traktaty 
teoretyczne. Czasami miały one postać bezimiennych notatek, uzupełnianych przez ko-
lejne pokolenia, później były to dzieła autorskie, zawierające możliwie pełny opis procesu 
tworzenia zarówno stosowanych materiałów, jak i samych dzieł6.

Traktaty stanowią fascynujący materiał badawczy, ciągle niedostatecznie doceniany 
w codziennej pracy zarówno historyków sztuki, jak i konserwatorów. Poza kilkunastoma 
bardzo znanymi, spopularyzowanymi przed przeszło wiekiem, odnajdywane są w biblio-
tekach wciąż nieznane rękopisy, nieodczytane na nowo w naszych czasach przez wyspe-
cjalizowanych w tej dziedzinie badaczy. Komentowanie traktatu nie jest proste, dlatego 
wydawnictw prezentujących dawne przepisy malarzy jest stosunkowo niewiele7. Zwy-
czajowe nazwy materiałów używanych przez mistrzów, często do dziś nieodszyfrowane, 
miewają obce określenia związane z miejscem pochodzenia czy terminologią stosowaną 
dawniej jedynie lokalnie. Niejednokrotnie trudno oprzeć się przypuszczeniom, że mistrz 
celowo wprowadzał w błąd czytelnika, by z niego zakpić, albo zmusić do myślenia. Jak 

4 Najdokładniejszy opis procesu ucierania poszczególnych pigmentów i  przygotowywania farb 
znajdziemy w traktacie Cennino Cenniniego, Rzecz o malarstwie, Wrocław 1955, s. 21 i kolejne. 
5 Najwięcej informacji na temat poszczególnych pigmentów i innych materiałów malarskich zna-
leźć można: R. J. Gettens, G. L. Stout, Painting Materials. A short Encyclopaedia, New York 1966. 
Także: R. Mayer, The Artist’s Handbook of Materials and Techniques, New York 1982.
6 Do najstarszych znanych traktatów poświęconych malarstwu należą Papirus Lejdejski z końca 
III wieku i Manuskrypt z Lukki, który powstał w wieku VIII. Patrz: Diversarum Artium Schedula. 
Średniowieczny zbiór przepisów o sztukach rozmaitych, Teofil Prezbiter, przekład z języka łacińskiego 
i opr. S. Kobielus, Tyniec-Kraków 1998, tamże, Wprowadzenie, S. Kobielus, s. XIV. Książka obok 
oryginalnego tekstu łacińskiego zawiera polskie tłumaczenie, a także więcej szczegółowych infor-
macji o najstarszych traktatach malarskich.
7 Do najstarszych opracowań dawnych technik malarskich należą dwa dwutomowe dzieła badaczy 
angielskich: M.P. Merrifielda Original Treatises dating from the XIIth to XVIIIth centuries on the Arts of 
Painting, Londyn 1849 oraz Materials for a History of Oil Paintings Sir Charlesa Eastlake’a, także wy-
dane w Londynie w latach 1847-1869. W piśmiennictwie polskim za najbardziej kompleksowe opra-
cowanie odnoszące się do technologii dawnego malarstwa uważany jest komentarz Hanny Jędrzejew-
skiej do traktatu Cennino Cenniniego, zawierający także cytowany wyżej traktat Teofila Prezbitera. 
Opracowanie to ma charakter historyczny i w mniejszym stopniu odnosi się do technik malarskich.
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można inaczej nazwać receptę wykonania spoiwa tempery jajowej poprzez łączenie oleju 
na gorąco z żółtkiem jaja?8 Traktaty tworzono nie tylko dla opisania procesu powstawa-
nia dzieł artystycznych, ale także użytkowego rzemiosła. Dziełka XVIII-wiecznych maj-
strów, których dziś nazwalibyśmy malarzami pokojowymi, dawały kompletne przepisy 
malowania ścian, ram okiennych, mebli i drobnych sprzętów, a ich popularność dowodzi 
ciągłości tradycji fachu, o czym świadczą wznowienia i tłumaczenia pochodzące z końca 
XIX wieku9. 

Technologia powstawania dawnych dzieł sztuki zaczęła zajmować uwagę badaczy na 
dobre w początkach XIX wieku, co wiązało się z zainteresowaniem starożytnością, wcze-
śniejszą falą odkryć archeologicznych i rozwojem kolekcjonerstwa. Wiedza o stosowaniu 
rozmaitych materiałów stała się bardzo użyteczna zwłaszcza dla odróżniania fałszerstw, 
ale także rozwarstwiania późniejszych interwencji na zabytkowych dziełach. Po epokach 
wykorzystywania naturalnych materiałów barwnych, pigmentów i barwników podejmo-
wano próby wytwarzania kolorowych produktów w wyniku reakcji chemicznych. W wie-
lu wypadkach znane są dokładne lata otrzymania po raz pierwszy określonego pigmentu 
i znalezienie go w obrazie z góry przesądza, że nie mógł on powstać wcześniej10.

Wymieniony w tytule Cennino Cennini zasługuje na szczególną uwagę z kilku po-
wodów. Jego traktat Rzecz o malarstwie powstał na przełomie XIV i XV wieku. Ukazał 
się drukiem w Rzymie w 1821 roku i był przedmiotem zainteresowania badaczy ma-
terii, przede wszystkim Philadelphii Merrifield, która przełożyła go na język angielski 
w 1844  roku. Kolejne było tłumaczenie Lady Christiany J. Herringham z  roku 1899, 
która wraz z grupą uczonych podjęła studia nad traktatem, przyczyniając się do odrodze-

8 Badaczem który sprawdzał w praktyce liczne przepisy dawnych malarzy był Zbigniew Broch-
wicz, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w  Toruniu. Jeden z  ulubionych przykładów 
przytaczanych podczas wykładów dla studentów konserwacji dotyczył praktyk malarza Allessio 
Baldovinettiego. Artysta ów dokonał szeregu eksperymentów, włącznie z próbą łączenia gorącego 
werniksu olejnego z żółtkiem. Zamiast tłustej tempery można w ten sposób uzyskać raczej efekty 
z dziedziny kulinarnej. Źródłem podobnych interpretacji mógł jednak być błędny przekład. Zob.: 
G. Vasari, Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, t. II, Warszawa-Kraków 1985, 
s. 236. Niemniej w pracowni profesora można było oglądać liczne próbki werniksów, które nigdy 
nie schły i inne przykłady rekonstrukcji dziwacznych recept dawnych mistrzów.
9 J.F. Wattin, Nauka teoretyczno-praktyczna sztuki malarza, pozłacarza, lakiernika, Wilno 1854. 
(Drugie francuskie wydanie z Liège pochodzi z 1778 roku). 
10 Za najpopularniejszy przykład uważane jest datowanie bieli cynkowej, której produkcję rozpo-
częto w 1834 roku do farb wodnych, a kilkanaście lat później do malarstwa olejnego. R. J. Gettens, 
G. L. Stout, op. cit., s. 177.

Od Cenniniego do Photoshopa. Dzieło a warsztat mistrza i konserwatora
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nia techniki temperowej11. David V. Thompson przetłumaczył dzieło Cenniniego w roku 
193312. Z tego traktatu korzystał także inny badacz dawnych technik malarskich, Arthur 
Pillans Laurie13. Traktat jako jedno z niewielu tego typu dzieł został wydany w Polsce już 
w roku 1934, w niedużej liczbie egzemplarzy dla bibliofili, a ponownie dopiero w roku 
1955, z komentarzem technologicznym Hanny Jędrzejewskiej14. Jest dobrze znany pol-
skim czytelnikom, ponadto przedstawia możliwie pełny obraz artysty swojej epoki. Trak-
tat obejmuje wiedzę nie tylko z zakresu technologii i teorii malarstwa, której zdobycie 
pozwala stworzyć dzieło doskonałe [il. 3], ale także pomaga kształtować właściwą posta-
wę etyczną malarza, mieści wiele wskazówek praktycznych, zawiera duży zasób informa-
cji z zakresu dziś określanego jako kształtowanie wizerunku artysty, a nawet umiejętności 
traktowane obecnie jako chwyty marketingowe15. Terminowanie u mistrza albo studio-
wanie traktatów długo stanowiły jedyne źródła wiedzy z zakresu przygotowywania farb, 
podłoży malarskich i samego procesu tworzenia dzieł artystycznych.

 Chociaż o otrzymywaniu pigmentów w wyniku reakcji chemicznych pisał już Cen-
nini, nie polecał czytelnikom osobistego prowadzenia eksperymentów, wskazując raczej 
dostawców, u których najlepiej dokonać zakupu16. Na przemysłową produkcję farb trzeba 
było poczekać jeszcze cztery wieki. Eksperymenty dotyczące produkcji gotowych farb 
i innych materiałów malarskich z gruntowaniem płócien włącznie trwały przez cały wiek 
XIX. Dostępność technologii (choć wiele produktów było i pozostaje nadal na „górnej 
półce” cenowej) pozwoliła mistrzom ostatecznie skoncentrować się na samym procesie 
tworzenia dzieł. Bogaty asortyment farb pozwalających malować w dowolnej technice 
nawet niezbyt świadomym artystom doprowadził do braku zainteresowania problemami 
warsztatu. Jeszcze niewiele ponad pół wieku temu badacze naiwnie cieszyli się, że po-
pularnonaukowe publikacje przybliżające malarzom tajniki warsztatowe pozwolą im na 

11 D.V. Thompson, The Materials and Techniques of Medieval Painting, New York 1956, s. 62.
12 Ibidem, s. 63. Thompson wydał traktat pod tytułem The Craftman’s Handbook. Wznowienie The 
Craftman’s Handbook „Il Libro dell ’Arte” Cannino d’Andrea Cennini z  roku 1960 wydane przez 
Dover Publications, New York zawiera szereg szczegółowych informacji dotyczących tłumaczeń 
traktatu na inne języki, a także wykazuje różnice we wczesnych tłumaczeniach angielskich (Przed-
mowa, s. ix-xx).
13 A.P. Laurie, The Painters Methods and Materials, New York 1967.
14 C. Cennini, op. cit., s. 123-187.
15 Ibidem, s. 57. Cennini poucza, że aby dostać dobrą zapłatę nie należy oszczędzać na drogich 
materiałach.
16 W  polskim tłumaczeniu „farbę robi alchemia” lub kolor jest „alchemicznie otrzymywany”. 
C. Cennini, op. cit., s. 24 i 32.

Ewa Święcka



281

świadomy wybór materiałów, który zapewni ich dziełom trwałość17. Kierunki rozwoju 
sztuki współczesnej, zwłaszcza malarstwa, sprawiły, że artyści całkowicie zarzucili trady-
cyjne sposoby malowania18. Dziś owe dawne techniki odżywają na nowo w graficznych 
programach komputerowych. Należy wątpić, czy artyści, którzy dawno zrezygnowali 
z poznawania narzędzi i materiałów udoskonalonych w ciągu wieków, zechcą z nich sko-
rzystać.

Tymczasem firmy produkujące od przeszło stulecia tradycyjne materiały malarskie19 
mają nadal w swojej ofercie niezliczone wyroby [il. 4], dające malarzowi nieomal nieogra-
niczone możliwości tworzenia prac w wybranych czy mieszanych technikach. Nabywca-
mi bardziej wyszukanych materiałów malarskich są hobbyści, twórcy kopii i konserwato-
rzy, bo w ramach głównych nurtów twórczości artystycznej nie powstają prace, w których 
istotną rolę odgrywają subtelne laserunki czy szczególny rodzaj połysku werniksów.

Znajomość dawnych traktatów i technologii malarstwa jest szczególnie ważna dla kon-
serwatorów dzieł sztuki, często wspominają też o nich autorzy książek opisujących trady-
cyjne technologie malarskie20. Nie można wykonać nawet podstawowych zabiegów kon-
serwatorskich bez rozpoznania „anatomii” dzieła, bez znajomości przynajmniej charakteru, 
jeśli już nie szczegółowego składu stosowanych materiałów. Pierwsze stulecie tradycyjnej 
konserwacji posiłkowało się doświadczeniem dawnych malarzy, używając tych samych 
co dawni artyści farb i  spoiw, by uzupełnione fragmenty najwierniej dopełniały ubytki 
powstałe z biegiem lat. Później zrozumiano, że czas w dawnych i  „dodanych” substan-
cjach biegnie nierównolegle, nie zapewniając spójności olejnemu obrazowi i jego olejnym 
punktowaniom, które pociemnieją mocniej i zmienią się już po kilku latach. Do warsztatu 
konserwatora dołączano nowoczesne materiały, syntetycznie wyprodukowane pigmenty, 
barwniki i spoiwa z najrozmaitszych żywic sztucznych. Pojawiły się też nowe narzędzia, 
zarówno w obszarze badań, jak i warsztatu konserwatora; jednym z najważniejszych stał 
się ostatnio komputer. Technologie cyfrowe doceniono najpierw w dziedzinie przygoto-
wania dokumentacji. Dokumentacja konserwatorska, dla której kanony opracowywano 

17 E. W. Forbes, Wprowadzenie, [w:] R.J. Gettens, G.L. Stout, op. cit., s. vii.
18 I. Szmelter, Fenomen sztuki nowoczesnej a konserwacja, „Biuletyn Informacyjny Konserwatorów 
Dzieł Sztuki”, 8 (1997), nr 2 (29), s. 6-18.
19 Do najstarszych i najbardziej znanych należy założona w roku 1832 angielska firma Winsor & 
Newton. Poza sprzedażą założyciele zajęli się udoskonalaniem narzędzi i sposobów przygotowa-
nia farb. Patrz: Past, Present Future 1832-2007, 175 Years Winsor & Newton, wydawnictwo okazjo-
nalne, seria limitowana, dołączone do szkicownika akwarelowego, Londyn 2006.
20 Preface to the Original Edition (1942), [w:] R.J. Gettens, G.L. Stout, op. cit., s. vi (datowane 4 lis-
topada 1941). 
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kilkakrotnie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat21, obwarowana jest obecnie przepisami 
prawa i jej zawartość określają szczegółowe normy22. Możliwość tworzenia dokumentacji 
z wykorzystaniem edytorów tekstu i wykonywania rysunków dokumentacyjnych przy za-
stosowaniu programów graficznych nie była jeszcze wielką zmianą. Prawdziwą rewolucją 
w procesie prowadzenia prac i dokumentowaniu przeprowadzanych konserwacji stał się 
dopiero cyfrowy zapis obrazu. Wymieniony w tytule, najdoskonalszy jak dotąd, program 
do edycji zdjęć stał się dla konserwatorów narzędziem obosiecznym, dając z jednej strony 
sposobność bardzo wszechstronnej prezentacji wizualnej dzieła, ale z drugiej kusząc zbyt 
daleko posuniętymi możliwościami przetwarzania fotografii, która w założeniu stanowić 
ma dokument. Program na przestrzeni dwudziestu lat swojego istnienia rozwinął się tak 
bardzo23, że trudno nawet wyobrazić sobie, co będzie za lat kilka. Dokumentacje wciąż 
przepisywane na nowo, poddawane kolejnym obróbkom, mogą utracić swój dokumentu-
jący charakter. Tymczasem nawet pozbawiona celowej intencji czynność aktualizowania 
zapisów może okazać się niebezpieczna, gdyż „powtarzana migracja między formatami 
niesie ze sobą ryzyko utraty lub uszkodzenia części danych”24.

Dziś jeszcze przed przystąpieniem do prac konserwatorskich obejrzeć można najdrob-
niejsze szczegóły dzieła, nie dotykając jego powierzchni [il. 5]. Fotografie wykonane w du-
żej rozdzielczości umożliwiają śledzenie pociągnięć pędzla i malowanych detali w sposób 

21 Prace nad rozwojem dokumentacji konserwatorskiej prześledzić można kolejno w  następują-
cych wydawnictwach: Dokumentacja konserwatorska zabytków ruchomych. Materiały z  konferencji 
w Gdańsku 3-5 maja 1973, Warszawa 1973 (Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria 
B, t. XXXIV), Schemat dokumentacji konserwatorskiej zabytków ruchomych, red. Krzysztof Nowiński  
(Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria B, 45), Warszawa 1977. Schemat opraco-
wano w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod przewodnictwem M. Kalicińskiej. Aktualny 
schemat dokumentacji dostępny jest na stronach KOBiDZ [od 1 stycznia 2011 Narodowy Instytut 
Dziedzictwa, przyp. red.], www.kobidz.pl/app/site.php5/show/772.html [dostęp: 10 grudnia 2009].
22 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 (nr 1579), „W sprawie prowadzenia 
prac konserwatorskich, restauratorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzu-
conych zabytków ruchomych”. Załącznik nr 1 do rozporządzenia to „Standardy dokumentacji 
prowadzonych prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach ruchomych”.
23 Pierwszy program do wyświetlania obrazów w  szarości bracia Thomas i  John Knoll napisali 
w roku 1987. Po kilku zmianach nazwali swój program Photoshop. W roku 1993 powstała wer-
sja 2.0. Obecna [odnosi się do czasu powstania tekstu, przy. red.] wersja ma nazwę CS3 i  jest 
już wersją 10.0; szczegóły na stronie pl.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop#Historia [dostęp: 
10 grudnia 2009]. 
24 E. Wysocka, Sztuka ruchomego obrazu. Ochrona, konserwacja i rekonstrukcja w dobie mediów cyfro-
wych, „Ochrona Zabytków”, 3 (2007), s. 30.
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tak precyzyjny, jakiego dokonać można było wcześniej jedynie pod mikroskopem. Wyko-
nywane dawniej makrofotografie obejmowały wybrane obszary i trzeba było czekać na ich 
chemiczną obróbkę. Oczekiwanie stanowiło ważny element konserwatorskiego procesu. 
Czas, jaki upływał od wykonania fotografii obiektu do wywołania zdjęć, wprowadzał kli-
mat zniecierpliwienia. Zdarzało się, że brak cierpliwości bywał zgubny, gdy zaraz po sfoto-
grafowaniu przystępowano do kolejnych czynności, a zdjęcia po wywołaniu nie oddawały 
obrazu w sposób zadowalający. Dziś efekt fotografii widoczny jest natychmiast, jednak 
czasem utrata zdjęcia nastąpić może wskutek jego nieumiejętnego zapisu.

Podczas prac konserwatorskich odbywają się komisje, w czasie których dyskutowa-
ny jest postęp prac i przyszłe działania ich wykonawców. Nowe technologie utrwalania 
i prezentacji obrazu umożliwiają nieosiągalne wcześniej porównywanie fotografii z pop-
rzednich etapów konserwacji, a także pozwalają na obserwację powiększeń szczegółów, 
których dokonać można za pomocą kilku kliknięć klawiatury. Owo warsztatowe udo-
godnienie zapewnia ciągłość zapisu konserwatorskiego procesu, na przykład w sytuacji 
usuwania późniejszych przemalowań. 

Dzięki fotografiom cyfrowym zwiększyły się także możliwości interpretacji badań la-
boratoryjnych przez samych konserwatorów. Szlify przekrojów warstw malarskich oglą-
dane na własnym monitorze, a nie tylko przez chwilę pod mikroskopem, dzięki uprzej-
mości kolegów z  laboratorium, pozwalają dłużej zastanowić się nad układem warstw 
i nieraz na bieżąco korygować wykonywane prace konserwatorskie. Czasami pozwalają 
nawet dokonywać odkryć i wiązać obserwacje z archiwaliami dotyczącymi obiektu, które 
nie są znane badaczom z laboratorium [il. 6, 7, 8].

Techniki cyfrowe umożliwiają także usprawnienie bieżących prac konserwatorskich. 
Dotyczy to zwłaszcza bardzo dużych obiektów, gdzie trudno porównywać oddalone od 
siebie szczegóły. Dziś wykonanie fotografii i zastawienie ich obok siebie na monitorze 
zajmuje chwilę.

Nieocenione usługi oddaje fotografia cyfrowa zwłaszcza w przypadku malarstwa ilu-
zjonistycznego [il. 9]. Rusztowania konieczne dla wykonania prac w dużych wnętrzach 
zasłaniają monumentalne malowidła w  znacznym stopniu [il. 10, 11], a  w  przypad-
ku sklepień nawet całkowicie. Jedyną możliwością obejrzenia całej kompozycji czy jej 
większego fragmentu jest wykonanie cząstkowych fotografii i złożenie ich na monito-
rze. Rusztowania przy ścianach stoją czasami tak blisko, że fotografię wykonać można 
jedynie pod dużym kątem [il. 13]. Dla przeniesienia rysunku skomplikowanego detalu 
wykonywano dawniej odrysy, kalki albo co najmniej odręczne szkice. Niedawno zdarzyło 
mi się widzieć studentów na praktyce, którzy odmalowywali szczegóły sfotografowane 
wcześniej za pomocą telefonów komórkowych. Nie ma wątpliwości, że działania takie 
znacznie przyspieszają wykonanie prac pomocniczych.
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Poza wykonywaniem prac restauratorsko-konserwatorskich do obowiązków konser-
watorów muzealnych należy systematyczna opieka nad zbiorami, która urosła do całej 
dziedziny konserwacji zapobiegawczej. Kreacja optymalnych warunków dla poszczegól-
nych typów dzieł jest systematycznie kontrolowana za pomocą elektronicznych urzą-
dzeń. Zmiany warunków, jakie zachodzą przy bardzo intensywnym ruchu zwiedzających, 
pomaga analizować zapis, którego parametry można porównywać w sposób o wiele bar-
dziej precyzyjny niż przy tradycyjnych zapisach25.

Kontrola stanu zachowania dzieł, zwłaszcza przy wzmożonym ruchu obiektów muze-
alnych w związku z licznymi wypożyczeniami na wystawy czasowe, pozwala na stałą oce-
nę wpływu licznych czynników zewnętrznych na bezpieczeństwo muzealiów26. Wpro-
wadzenie odpowiedniego programu komputerowego umożliwi wkrótce szybki dostęp do 
informacji na temat każdego muzealnego obiektu, zapoznanie się z dokumentacją kolej-
nych prac konserwatorskich, a także prześledzenie wpływu transportów na stan dzieła. 

Współcześni artyści, uwolnieni od trudu przygotowania materiałów, spieszą się coraz 
bardziej, uzyskując pożądany efekt za pomocą kilkudziesięciu kliknięć myszą. Jaki ma 
to wpływ na warsztat konserwatora? Niezależnie od wspierających pracę nowoczesnych 
narzędzi samego procesu konserwatorskiego nie można w tym samym stopniu przyspie-
szyć. Ale zmiana warunków tworzenia sprawiła przemianę świadomości twórców, a także 
i konserwatorów ich dzieł. Warto zastanowić się, jakie są podstawowe różnice charakte-
ru, motywacji ucznia terminującego u dawnego mistrza i losu jego dzieł oraz utworów 
współczesnego użytkownika nowoczesnego programu graficznego.

• Uczeń był kształtowany przez mistrza nie tylko w zakresie rzemiosła, ale także 
wychowywany w pewnym systemie etycznym. Dziś – do stworzenia dzieła należy 
opanować zasady posługiwania się wybranym programem [il. 13].

• Kształcenie ucznia stanowiło długotrwały proces, polegający na zaznajamianiu go 
z kolejnymi stopniami umiejętności, szacunkiem dla wartości cennych materiałów, 
których mógł używać jedynie odpowiednio przygotowany twórca. Dziś – zabawę 
z programem można zacząć od dowolnej zakładki i eksperymentalnego klikania. 
Czynności są powtarzalne, w przypadku niepowodzeń nie ma strat materialnych.

• Wiedza o tworzeniu dzieł była elitarna. Mistrzowie nie mieli zbyt wielu uczniów. 

25 R. Kozłowski, Ł. Bratasz, Środowisko w muzeach i obiektach zabytkowych. Kierunki standaryzacji 
przyjęte przez Europejski Komitet Normalizacyjny, [w:] Konserwacja zapobiegawcza w muzeach. Ma-
teriały z konferencji zorganizowanej przez PKN ICOM i KOBiDZ, 6-7 listopada 2006, red. D. Fol-
ga-Januszewska, Warszawa 2007, s. 155-164.
26 D. Ignatowicz-Woźniakowska, Realizacja zasad konserwacji zapobiegawczej w Muzeum Narodo-
wym w Warszawie, [w:] Konserwacja zapobiegawcza w muzeach..., s. 49-100.
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O dostępności traktatu decydowało jego opublikowanie. Samo spisanie doświad-
czeń nie gwarantowało jeszcze ich popularyzacji. Dziś – twórczość komputerowa 
ograniczona jest zakupem odpowiedniego programu (o nielegalnych kopiach nie 
wypada w tym miejscu wspominać).

• Dawniej wykonanie dzieła było bardzo pracochłonne, a  tworzenie musiało być 
rozłożone w czasie, gdy wysychały kolejne warstwy. Dziś nawet bardzo skompli-
kowane procesy plastyczne można przeprowadzać bez przerw przy zastosowaniu 
komputera.

• Niewłaściwy ruch pędzla albo nieodpowiedni sposób przygotowania farby mógł 
zniweczyć wielomiesięczny proces tworzenia. Dziś – zapisywanie kolejnych eta-
pów pracy zabezpiecza przed zniszczeniem zaawansowaną, a niedokończoną pra-
cę. Istnieje też opcja cofania nieostrożnych działań.

• Malarz działał z  rozwagą i  korzystał z  doświadczeń poprzedników, widział, że 
dawne dzieła przetrwały. Dzisiejszy eksperymentator chętnie podejmuje nowe 
próby, wiedząc, że jego twórczość niejednokrotnie nigdy nie przełoży się na postać 
materialną i pozostanie jedynie w cyfrowym zapisie. Może działać bez refleksji 
i zahamowań.

• To, co łączy dawnego i dzisiejszego mistrza, to troska o rynek, a więc uzyskanie 
wynagrodzenia za unikatową pracę. I chociaż tak dawniej, jak i dziś odnajdziemy 
idealistów, przyznać trzeba, że ich „materialna bezinteresowność” była odmiennie 
umotywowana. Dla dawnego twórcy liczyła się trwałość jego dzieła, dla współcze-
snego – jego uniwersalny zasięg i możliwość natychmiastowej prezentacji.

Konserwator dzieł sztuki, który przez kilka lat studiował technologię malarstwa ko-
lejnych wieków i obszarów kulturowych, miał okazję poznać niezwykłe bogactwo osią-
gnięć dawnych mistrzów, widzi w obrazie o wiele więcej, niż zawiera jego warstwa przed-
stawieniowa. Zmiany postępujące w procesach fizykochemicznych, zwane przez jednych 
patyną, przez innych procesem starzenia materiałów, są często wynikiem użycia dawno 
opisanych substancji i  reakcji, jakie zaszły w wyniku ich łączenia. Dlatego konserwa-
tor znajdzie w zaawansowanych programach graficznych narzędzia, jakich zastosowa-
nia trudno nauczyć się z najbardziej skomplikowanych podręczników obsługi programu 
graficznego. Toteż, żeby w pełni korzystać z najnowszych osiągnięć fotografii cyfrowej 
i narzędzi jej obróbki, dobrze byłoby także w świecie cyfrowego obrazu zacząć prace ze 
stosowaniem programów graficznych od podstaw, które porównać można w tradycyjnej 
technologii malarstwa do prostych rysunków na skałach.

Jakie znaczenie mają nowoczesne narzędzia stosowane przez konserwatorów dla ba-
dań historyków sztuki? Niestety, pomimo rozwoju techniki tradycyjnego procesu prze-
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prowadzania konserwacji nie można przyspieszyć, a  co najwyżej wspomóc. Wkrótce 
możliwe będzie zapewne stosowanie uzupełnień i  rekonstrukcji nowej generacji27. Na 
pewno poszerzy się obszar penetracji dzieła, choćby o wspomniane wizualne odczyty-
wanie badań stratygraficznych, o wiele bardziej klarownych niż precyzyjna interpretacja 
analiz wykonanych w laboratorium. Duża liczba zdjęć, jakie wykonywane są dziś często 
podczas prac konserwatorskich, stanowi materiał, który pozwala zapoznać się nie tylko 
z dokumentacją procesu konserwatorskiego, ale także ze szczegółami niedostrzegalnymi 
przy zwykłym oglądzie dzieła. To bardzo ważne zwłaszcza w  wypadku obiektów od-
dalonych lub wykonanych w monumentalnej skali. Do dokumentacji konserwatorskiej 
trafiają jednak tylko fotografie wybrane, dołączone w  postaci wydruku lub płyty CD. 
Problem stanowi dotarcie do dokumentacji i możliwość jej wykorzystania, a w przyszło-
ści – trwałość nośników oraz stale przyspieszające przedawnianie się sprzętu do odczy-
tu i  tworzenie nowych formatów plików28. Dokumentacje sprzed pół wieku, zapisane 
na pożółkłych kartkach, z czarno-białymi fotografiami niewiele dziś różni od ich stanu 
pierwotnego. Trudno natomiast przewidzieć, co się stanie z naszymi perfekcyjnymi zdję-
ciami wykonanymi w wysokiej rozdzielczości za pięćdziesiąt lat. Dlatego warto ciągle 
jeszcze do cyfrowej dokumentacji dodać opracowaną na jej podstawie wersję tradycyjną, 
a przynajmniej przechowywać obok zapisów cyfrowych wysokiej jakości wydruki [il. 14].

2009

27 E. Święcka, Badania plastyczne: interpretacja, oszustwo czy proteza wyobraźni? Rekonstrukcja dzieł 
znacznie uszkodzonych, [w:] Informatyka w historii sztuki. Stan i perspektywy rozwoju współczesnych 
metodologii, red. A. Seidel-Grzesińska, K. Stanicka-Brzezicka (Cyfrowe spotkania z zabytkami, 2), 
Wrocław 2009, s. 82-88.
28 E. Wysocka, op. cit., s. 24.
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Methoden der Visualisierung mittelalterlicher Skulpturenfassungen.  
Überlegungen von kunsthistorischer Seite 

Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts wird die Polychromie der üblicherweise über die 
Jahrhunderte hinweg mehrfach überfassten Holzskulpturen des Mittelalters systema-
tisch erforscht. Seitdem spielt auch die Veranschaulichung bzw. Visualisierung der im 
Zuge der Restaurierungsarbeiten gefundenen Farbschichten eine zunehmende Rolle, vor 
allem dann, wenn es um Fragen der Rekonstruktion geht. Letztlich geht es aber auch 
darum, wie das Kunstwerk – hier die gefasste Skulptur des Mittelalters – , das mit allen 
späteren Veränderungen – also auch Neufassungen – im Sinne eines erweiterten Denk-
malbegriffs als Quelle zu betrachten ist,1 und folglich, wie diese Quelle interpretiert und 
auch visualisiert wird. Es gilt immer zu prüfen, inwieweit die aus den Quellen gewon-
nenen Befunde als Grundlage für die Visualisierung dienen, oder anders ausgedrückt, 
visuell umgesetzt werden.

Bei den hier zu untersuchenden Visualisierungen von Fassungsbefunden geht es pri-
mär nicht um Methoden, die diese an den Skulpturen selbst sichtbar machen. Lediglich 
einführend soll auf die historistischen Wurzeln kurz eingegangen werden. Die gesamte 

1 Der erweiterte Denkmalbegriff geht zurück auf M. Dvořák, Katechismus der Denkmalpflege, Wien 
1916, S. 44. In diesem Sinne auch A. Hubel, Vom Umgang mit dem Original. Überlegungen zur 
Echtheit musealer Objekte, [in:] 6. Bayerischer Museumstag, Regensburg, 4.-6. Sept. 1991, veranstaltet 
von der Landesstelle für die Nichtstaatlichen Museen beim Bayer. Landesamt für Denkmalpflege, 
München 1992, S. 34-45, insbes. S. 41. Zusamenfassend E. Sobieczky, Restaurierte Skulpturen – eine 
Suche nach dem „Original” zwischen Gewinn und Ruin, [in:] SpielKunstGlück. Die Wette als Leitlinie 
der Entscheidung. Beispiele aus Vergangenheit und Gegenwart in Kunst, Wissenschaft, Wirtschaft, hrsg. 
J. K. Eberlein [grazer edition 7], Wien-Berlin 2011, S. 193-220, insbes. S. 196-197 und S. 206-207.
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Problematik der Retusche und Integration, bei der es ja gewissermaßen auch um eine 
Präsentation von Fassungsbefunden geht bzw. gehen kann,2 wird hier nicht weiterver-
folgt, sondern jener Aspekt der Übertragung und Sichtbarmachung von Fassungsbe-
funden in ein anderes Medium als jenes der originalen Skulptur herausgegriffen. Da es 
sich um polychrome Fassungen auf Skulpturen und somit auf dreidimensionalen Wer-
ken handelt, können grundsätzlich folgende Erwartungen an die Visualisierung gestellt 
werden: Visualisierung der Fassung und Visualisierung des Skulpturalen. Unter diesen 
Aspekten sollen die unterschiedlichen Visualisierungsmethoden geprüft werden. Der 
Schwerpunkt liegt dabei auf der romanischen gefassten Holzskulptur.3 Da die digitale 
Visualisierung im Zusammenhang mit der Rekonstruktion mittelalterlicher Skulpturen-
fassungen (noch) nicht häufig eingesetzt wird, werden in diesem Beitrag zunächst andere 
Methoden der Visualisierung untersucht, da diese einerseits als Vorstufen zu werten sind, 
andererseits noch immer Anwendung finden.

Eine Schwierigkeit der Auswertung besteht darin, dass – mit Ausnahme der jüngs-
ten digitalen Rekonstruktionen – im Bereich der mittelalterlichen Skulpturenfassungen 
eigentlich keine methodischen Überlegungen zur Visualisierung von Rekonstruktionen 
und Fassungsbefunden publiziert vorliegen. In diesem Beitrag wird daher versucht, aus-
gehend von den jeweiligen Visualisierungen und den dazu ermittelten fasstechnischen 
Befunden, in deren Zusammenhang sie publiziert sind, die möglicherweise zugrunde 
liegenden methodischen Überlegungen zu eruieren.

Rückblick

Die Geschichte der Rekonstruktion der entstehungszeitlichen Fassungen der Holz-
skulpturen des Mittelalters geht bereits auf den Historismus im 19. Jahrhundert zurück, 
als erkannt worden war, dass viele dieser Skulpturen eine jüngere Polychromie zeigten, 
demzufolge also überfasst waren. Dies führte zu „stilreinen” Neufassungen, wobei par-
tielle Kratzproben durch die Überfassungen hindurch bis zur (vermeintlichen) Erstfas-
sung den Anhaltspunkt bezüglich der Polychromie boten.4 In diesem Zusammenhang 
sind vielleicht auch die insbesondere in Museen und Universitätssammlungen beliebten 

2 Einen guten Überblick bietet G. Perusini, Il dibattito sulla reintegrazione della scultura lignea 
policroma dal 1950 ad oggi ed i restauri italiani, [in:] Die Kunst der Restaurierung. Entwicklungen 
und Tendenzen der Restaurierungsästhetik in Europa, hrsg. U. Schädler Saub (ICOMOS. Hefte des 
Deutschen Nationalkomitees. 40), München 2005, S. 67-85.
3 Diese Schwerpunktsetzung wurde gewählt, da zu den Fassungen der romanischen Holzskulpturen 
von der Verfasserin dieses Beitrags demnächst eine größere Studie vorgelegt wird.
4 E. Sobieczky, op. cit., S. 196-197.
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bemalten Gipskopien zu berücksichtigen, welche die Vorstellung von mittelalterlichen 
Skulpturen mit rekonstruierten farbigen Fassungen prägten.5

Im Zuge der Historismuskritik kam es zu Beginn des 20. Jahrhunderts zur Ableh-
nung der als „verfälschend” verurteilten Nachschöpfungen und in der Folge zur Entfer-
nung der historistischen Neufassungen auf den Skulpuren des Mittelalters.6 Das Ziel der 
Fassungsabnahmen, die Freilegung der „originalen” Erstfassungen, wurde allerdings so 
gut wie nie erreicht, teils weil die technischen Untersuchungs- und Freilegungsmethoden 
noch nicht ausgereift waren, teils weil das Wissen über mittelalterliche Fasstechniken so-
wie Aussehen und materielle Beschaffenheit der mittelalterlichen Fassungen gering war. 
Allerdings generierten diese aus heutiger Sicht als zerstörerisch zu bewertenden Fas-
sungsabnahmen die damalige Vorstellung vom Aussehen einer mittelalterlichen Fassung. 
Folglich ging man davon aus, dass „malerische” Oberflächen charakteristisch mittelal-
terlich seien. In Wahrheit war dies jedoch die Folge der unzulänglichen mechanischen 
Freilegungsweise, die zu einem zerkratzten Konglomerat verschiedener Schichtenfolgen 
und damit einhergehend zu einer flimmernden, „malerischen” Oberflächenwirkung führ-
te.7 Konnte unter den rezenten Schichten keine als entstehungszeitlich zu bewertende 
Polychromie entdeckt werden, so wurde dem Freilegen der Holzoberfläche gegenüber 
dem Belassen einer jüngeren, da verfälschenden, Fassung der Vorzug gegeben.8 

Bis zu diesem Zeitpunkt kann beobachtet werden, dass die Rekonstruktion der mit-
telalterlichen Erstfassung ein Restaurierungsziel war. Diese Rekonstruktionen wurden 
auf den Skulpturen selbst ausgeführt, folglich wurde die Skulptur zum Träger der Visu-
alisierung. Im Historismus wurde mittels einer „stilreinen” Neufassung der Skulpturen 
das mittelalterliche Erscheinungsbild als additiv auf die bestehenden Fassungen aufge-

5 In dieser Zeit waren farbig bemalte Gipsabgüsse von Werken der nachantiken christlichen Epochen 
keine Seltenheit, was möglicherweise auch im Zusammenhang mit der Wiederentdeckung der 
antiken Polychromie stand und ebenso wie diese sowohl Ablehnung als auch Anerkennung fand, 
dazu F. M. Kammel, Die Sammlung der Abgüsse von Bildwerken der christlichen Epochen an den 
Berliner Museen, [in:] Meisterwerke mittelalterlicher Skulptur, hrsg. H. Krohm, Berlin 1996, S. 41- 
-66, insbesondere S. 49-50. 
6 Zur Ablehnung der hisoristischen Restaurierweise J. Feldtkeller, Wandmalereirestaurierung. 
Eine Geschichte ihrer Motive und Methoden, [grazer edition 6], Wien-Berlin 2008, S. 188-191. 
Zusammenfassend E. Sobieczky, op. cit., S. 198.
7 Die Technik des Abkratzens und somit Hervorbringens der gewünschten „malerischen” 
Oberfläche wurde vor allem seit 1923, aber auch noch später von H. Wilm, Die gotische Holzskulptur. 
Ihr Wesen und ihre Entstehung, 4. A., Stuttgart 1944, S. 102-103 propagiert. Zusammenfassend 
E. Sobieczky, op. cit., S. 199-200.
8 H. Wilm, Die gotische Holzskulptur. Ihr Wesen und ihre Technik, Leipzig 1923, S. 118-120.
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brachte Rekonstruktion sichtbar gemacht. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war es ein 
mechanisches, zerkratzendes Freilegen, also ein subtraktives Verfahren, womit eine „mit-
telalterliche” Fassung rekonstruiert und sichtbar gemacht wurde. 

Dieses Vorgehen änderte sich grundlegend mit der Anwendung naturwissenschaft-
licher Untersuchungsmethoden ab den 1950er Jahren. Entscheidend war die Proben-
entnahme, die Anfertigung von Farbschnitten sowie deren mikrochemische und opti-
sche Untersuchung, wodurch neue Erkenntnisse zum Fassungsaufbau gewonnen werden 
konnten. 

Vorstufen virtueller Visualisierung

In vielen Fällen waren von den vorhandenen älteren Farbschichten nur noch geringe, 
partielle Reste vorhanden. Diese wurden mit Fotografien dokumentiert. Um aber eine 
Vorstellung von der geschlossenen Farboberfläche zu liefern, musste man zu anderen 
Darstellungsmethoden greifen. Möglicherweise durch die ablehnende Haltung in der 
Nachkriegszeit gegenüber der Skulptur allgemein (da ideologisch behaftet) begünstigt, 
waren dreidimensionale Modelle wie etwa bemalte Gipskopien keine Option.9 In Frage 
kamen allein zweidimensionale Medien. Während die Fotografie vorrangig für den Be-
reich der Dokumentation eingesetzt wurde, bildete für die Veranschaulichung der Re-
konstruktionen grundsätzlich eine handgezeichnete Umrisszeichnung die Grundlage,10 
die sodann entsprechend der erhobenen Befunde eingefärbt wurde. Publiziert wurden in 
der Regel lediglich die Rekonstruktionen der Vorderansichten. 

9 Im Bereich der Archäologie werden bemalte Gipsabgüsse zur Veranschaulichung von 
Fassungsrekonstruktionen seit ein paar Jahren wieder angewendet und in Ausstellungen präsentiert, 
wie seit 2003 in der wandernden Ausstellung „Bunte Götter” zu sehen ist (Bunte Götter. Die 
Farbigkeit antiker Skulptur, hrsg. V. Brinkmann, R. Wünsche, Ausst.-Kat. München (Glyptothek) 
2003-2004; Bunte Götter. Die Farbigkeit antiker Skulptur, hrsg. V. Brinkmann, W. Hornbostel, 
R. Wünsche, Ausst.-Kat. Hamburg (Museum für Kunst und Gewerbe) 2007; Bunte Götter. Die 
Farbigkeit antiker Skulptur, hrsg. V. Brinkmann, A. Scholl, Ausst.-Kat. Berlin (Pergamonmuseum 
auf der Museumsinsel) 2010; Bunte Götter. Die Farbigkeit antiker Skulptur. Eine Einführung, hrsg. 
D. Graepler, Ausst.-Kat. Göttingen (Archäologisches Institut der Georg-August-Universität) 
2011; Bunte Götter. Die Farbigkeit antiker Skulptur, hrsg. S. Haag, V.  Brinkmann, U. Koch-
Brinkmann, Ausst.-Kat. Wien (Kunsthistorisches Museum) 2012-2013). Nach den Jahrzehnten 
der Ablehnung und gewissermaßen „Entwöhnung” wurden die farbigen Gipsrekonstruktionen 
zunächst durchaus als „Schock” verurteilt, vgl. W. Lipp, „In restauro” – Assoziationen zu einer 
Metapher, [in:] Die Kunst der Restaurierung. Entwicklung und Tendenzen der Restaurierungsästhetik 
in Europa, hrsg. U. Schädler-Saub (ICOMOS. Hefte des Deutschen Nationalkomitees, 40), 
München 2005, S. 14, Abb. 2, Bildunterschrift.
10 Den handgezeichneten Umrisszeichnungen lagen in vielen Fällen sicher Fotografien zugrunde.
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„Grafische” Visualisierung

In den Jahren 1950-1964 wurde unter der Leitung von Konrad Riemann die frag-
mentarisch erhaltene, entstehungszeitliche Polychromie der um 1220 zu datierenden 
Triumphkreuzgruppe des Halberstädter Domes entsprechend der vorhandenen Mög-
lichkeiten eingehend mit naturwissenschaftlichen Analyseverfahren untersucht, 1967 
wurden die Ergebnisse publiziert.11 Während sich die Analyseergebnisse in umfangrei-
chen Fußnoten verstecken, wurde dem Aufsatz eine große farbige Falttafel mit einer 
Beischrift beigefügt, welche den Anschauungsgehalt deutlich zurücknimmt, anstelle mit 
Worten das drucktechnisch nur unzulänglich Wiedergebbare zu beschreiben: „Halber-
stadt, Dom. Triumphkreuz. Rekonstruktion der ursprünglichen Fassung. Die Farbwer-
te konnten aus drucktechnischen Gründen nur annähernd wiedergegeben werden. Die 
senkrechten roten Streifen am Tragebalken sind ebenfalls von kleineren Pfeilern ver-
deckt gewesen.”12 

Zu sehen ist eine Umrisszeichnung der Triumphkreuzgruppe, wobei die verschiede-
nen Bereiche anhand – wie dem Aufsatz zu entnehmen ist – partiell gefundener Fas-
sungsreste großflächig eingefärbt worden sind. Da nicht nur jene winzigen Farbinseln 
markiert worden sind (im Sinne einer Kartierung), wo sich noch die Reste der entste-
hungszeitlichen Polychromie befinden, sondern jeweils der gesamte zugehörige umge-
bende Bereich mit der gefundenen Lokalfarbe monochrom eingefärbt wurde, ist diese 
Farbtafel eindeutig nicht als Dokumentation sondern als Rekonstruktion und Veran-
schaulichung der mittelalterlichen Polychromie der Triumphkeuzgruppe zu bewerten, 
wie dies auch die Beischrift besagt. [Abb. 1]

Der Vergleich mit einer ebendort publizierten Farbfotografie macht jedoch die Dis-
tanz zwischen der farbigen Rekonstruktion und der Skulptur unmittelbar deutlich und 
sofort klar, dass hier etwas visualisiert wird, das mit der mittelalterlichen Skulpturenfas-
sung wenig zu tun hat und eigentlich nur als schematische Annäherung an die Farbver-
teilung bezeichnet werden könnte.13 [Abb. 2] So können für die entstehungszeitliche 
Fassung am Objekt trotz ihrer dezimierten Beschaffenheit Modellierungen, Binnen-
struktur und Details nachgewiesen werden. Im Bereich der Gewänder sind Borten und 

11 K. Riemann, Die Triumphkreuzgruppe im Dom zu Halberstadt. Beobachtungen bei der Instandsetzung, 
[in:] Kunst des Mittelalters in Sachsen. Festschrift Wolf Schubert, dargebracht zum 60. Geburtstag am 
28. Januar 1963, hrsg. E. Hütter, F. Löffler, H. Magirius, Weimar 1967, S. 236-246.
12 K. Riemann, op. cit., Falttafel nach S. 240.
13 K. Riemann, op. cit., S. 237, urteilt selbst in diesem Sinne: „Die Farbreproduktion bei Seite 240 
gibt die Farbtöne dieser Fassung annähernd wieder.”
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Konturlinien als gliedernde Elemente sichtbar und auch beschrieben,14 die Engelsflügel 
sind mittels Binnenzeichnung und Farbabstufungen mit Höhungen und Schattenanga-
ben plastisch wiedergegeben.15 Als modellierend und detailreich ist auch die Ausführung 
der Gesichter zu charakterisieren. Im Inkarnat unterstreichen Wangenpunkte und Über-
gangsstreifen zum Haaransatz die Plastizität der Gesichter, die Augen erhalten ihren 
lebhaften Ausdruck mittels detaillierter Zeichnung von rundbogigen Augenbrauen und 
Lidrändern, großer schwarzumrandeter Iris und ebenfalls schwarz angegebener Pupille 
in hellgrauen Augäpfeln mit blauen Lidecken. Darüberhinaus können auch Aussagen 
zur Farbqualität aus den Untersuchungen gewonnen werden. Die reiche Verwendung 
von Ölen und Lacken bei allen Farben mit Ausnahme von Blau lässt auf einen über-
wiegenden Oberflächenglanz schließen, teilweise mehrschichtiger Farbaufbau auf eine 
besondere Farbintensität.16 Der natürliche Goldglanz muss einen reizvollen Kontrast 
zum Mattblau der mit Azurit gefassten Teile ergeben haben.17 Alle diese eindeutig nach-
gewiesenen Charakteristia werden nicht veranschaulicht, die Rekonstruktion ist als flä-
chig, vereinheitlichend und grafisch-plakativ zu bewerten. Wird jedoch der opulente, 
großformatige Farbdruck mit Spezialfarben wie Gold in Betracht gezogen, so drängt 
sich die Folgerung auf, dass diese Art der Visualisierung als modern und fortschrittlich 
angesehen worden sein muss. Aufgrund der genannten Qualitäten wie flächig, verein-
heitlichend, grafisch, plakativ mögen hier Zusammenhänge mit zeitspezifischen Sehge-
wohnheiten aus Pop-Art und Plakatkunst bestanden haben.

In dieser Visualisierung werden sämtliche skulpturalen Aspekte zurückgedrängt, jene 
des Bildhauerischen ebenso wie jene modellierenden Eigenschaften der Fassung. Die 
Dreidimensionalität der Skulpturen wird negiert und auf die Zweidimensionalität re-
duziert. Auch dies ist sicher ein Diktum der Zeit, die es nicht kannte, Skulptur und 
Farbe zusammen zu sehen, sondern die Farbe zweidimensionalen Flächen zuordnete. 
Die Analysen von Johannes Taubert in den 1960er Jahren zum Verhältnis von Farbe und 

14 K. Riemann, op. cit., S. 238.
15 Ibidem, Abb. 8.
16 Ibidem, S. 239-240.
17 Dies ist eine Farbqualität, die erst bei späteren Fassungen, wie z. B. jenen am Nördlinger 
Hochaltar oder am Hochaltar von St. Jakob in Rothenburg o. T. gewürdigt worden ist, dazu 
J. Taubert, F. Buchenrieder, K. W. Bachmann, Friedrich Herlins Nördlinger Hochaltar von 1462, 
[in:] J. Taubert, Farbige Skulpturen. Bedeutung, Fassung, Restaurierung, München 1983, S. 150-
-166; J.  Taubert, K.  W. Bachmann, E. Oellermann, Friedrich Herlins Hochaltar in St. Jakob in 
Rothenburg o. T. und seine Restaurierung, [in:] J. Taubert, Farbige Skulpturen..., S. 167-194.
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Form als stilbildendes Kriterium romanischer Fassungen waren ein Novum.18 Doch auch 
er konnte nicht umhin, die modellierenden Skulpturenfassungen mit Flachmalereien zu 
vergleichen, „die der plastischen Form aufgelegt werden, als ob diese nicht selbst im 
Licht modellierte.”19 Es kann beobachtet werden, dass auch in den nachfolgenden Jahr-
zehnten bis heute für den Großteil der Visualisierungen mittelalterlicher Skulpturen-
polychromie – die jüngsten Versuche virtueller Rekonstruktionen ausgenommen – die 
spezifischen Aspekte des Plastischen, die sich eben auch in der Fassung manifestieren, 
kaum eine Rolle spielen. 

„Malerische” Visualisierung

Ab der Mitte des 20. Jahrhunderts wurde zunehmend das Mikroskop bei der Fas-
sungsuntersuchung und –freilegung eingesetzt, womit nicht nur neue Erkenntnisse zum 
Fassungsaufbau gewonnen werden konnten, sondern auch präzisere Freilegungen mög-
lich waren. Von weitreichender Bedeutung war die Übertragung der archäologischen 
Methode der Stratigrafie auf die Fassungsanalyse, was Agnes Ballestrem am belgischen 
Institut Royal du Patrimoine Artistique in den 1960er Jahren entwickelt und 1970 pub-
liziert hatte.20 In mikroskopischer Feinarbeit wurden an ausgewählten Stellen der Figur 
die Fassungsschichten mit dem Skalpell säuberlich zu einer sogenannten Freilegungs-
treppe präpariert. Aus der Untersuchung des Verhältnisses der Schichten zueinander an 
den verschiedenen Stellen der Figur konnte die relative Chronologie abgeleitet werden. 
Die punktuellen Sondagen erlaubten zudem Aussagen zum Erhaltungszustand der ver-
schiedenen Fassungen, sowohl quantitativ als auch qualitativ. Dies wiederum beeinflusste 
maßgeblich die Entscheidungen, ob überhaupt und wenn ja, welche Fassung freigelegt 
werden sollte.21 

Mit den Publikationen der an diesem Institut in den 1960er und 1970er Jahren un-
tersuchten und freigelegten Fassungen an romanischen Holzskulpturen wurde ein me-
thodisches Vorgehen exemplifiziert, wobei das Freilegungsziel nicht zwingend die ent-
stehungszeitliche Fassung war. So wurde zum Beispiel beim Kruzifix von Saint-Denis in 

18 J. Taubert, Studien zur Fassung romanischer Skulpturen, [in:] Kunst des Mittelalters in Sachsen. 
Festschrift Wolf Schubert, dargebracht zum 60. Geburtstag am 28. Januar 1963, hrsg. E. Hütter, 
F. Löffler, H. Magirius, Weimar 1967, S. 247-264.
19 J. Taubert, Studien zur Fassung..., S. 256.
20 A. Ballestrem, Cleaning of Polychrome Sculpture, [in:] Preprints of the Contributions to the New 
York Conference on Conservation of Stone and Wooden Objects, Section Wood, I.I.C., New York 1970, 
S. 69-73.
21 Zusammenfassend E. Sobieczky, op. cit., S. 202-203.
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Forest/Vorst die zweite Fassung und bei der Madonna von Bertem nur in den Gesich-
tern die entstehungszeitliche Fassung freigelegt, ansonsten aber die vierte Fassung.22 Das 
Freilegungsziel war folglich eine gut erhaltene, mittelalterliche Fassung, die auch jünger 
als die entstehungszeitliche sein konnte. Die hochbewerteten Erstfassungen wurden in 
beiden Fällen mittels farbig abgedruckter Aquarell- oder Buntstiftzeichnungen als Re-
konstruktionen visualisiert. Hier fällt den Rekonstruktionen ein besonders großes Ge-
wicht zu, veranschaulichen sie doch das, was am Original nicht unmittelbar sichtbar ist, 
nämlich die durch rezentere Fassungen verdeckten Erstfassungen. Aufgrund der wissen-
schaftlichen Relevanz der entstehungszeitlichen Fassungen sind auch die Visualisierun-
gen dieser rekonstruierten Erstfassungen als wichtiges Forschungsmaterial anzusehen. 
Sie dienen der Veranschaulichung der am Original erhobenen Befunde, in den Publi-
kationen werden sie auch argumentativ eingesetzt. Damit wird ihnen ein Stellenwert 
zuerkannt, der demjenigen der am Original erhobenen Befunde nahekommt. 

Das um 1200 entstandene Kruzifix von Saint-Denis in Forest/Vorst wurde 1966-
1970 technologisch untersucht und restauriert, 1972 wurden die Ergebnisse publizert. 
Als differenziert ist das sorgfältig ausgeführte Aquarell von W. Stillaert zu bewerten.23 
Mit dezenter Farbabstufung wird die Plastizität der Skulptur angedeutet, was beson-
ders deutlich am Lendentuch und im Bereich der Rippen zu sehen ist. Die Umsetzung 
der am Original gefundenen Farbtöne kann durch die beschreibende Bildunterschrift 
nachvollzogen und vervollständigt werden. Insbesondere werden hier auch die nachge-
wiesenen Oberflächenqualitäten wie matt und glänzend beschrieben, die farblich in der 
Rekonstruktion jedoch nicht visualisiert sind. 

Die Polychromie der Ende des 11. oder Anfang des 12. Jahrhunderts entstandenen 
Madonna aus der Pfarrkirche Saint-Pierre von Bertem wurde in den Jahren 1971-1975 
technologisch untersucht und restauriert, die Ergebnisse wurden 1976 publiziert.24 Als 
Visualisierung der rekonstruierten Erstfassung diente eine dunkelkonturige und mit 
Buntstiften eingefärbte Umrisszeichnung. [Abb. 3] Eine Übereinstimmung mit der Be-
fundlage besteht außer hinsichtlich der Farbigkeit vor allem hinsichtlich mancher De-

22 A. Ballestrem, M. Puissant, La Croix triomphale de l ’église Saint-Denis à Forest. Essai d’identification, 
examen et traitement, „Bulletin de l’Institut Royal du Patrimoine Artistique”, 13, 1971/72, S. 52-
-77; M. Serck-Dewaide, Les Sedes sapientiae Romanes de Bertem et de Hermalle-Sous-Huy. Études 
des polychromies successives, „Bulletin de l’Institut Royal du Patrimoine Artistique”, 16, 1976/77, 
S. 57-75.
23 A. Ballestrem, M. Puissant, op. cit., S. 64, Abb. 5, S. 65, Abb. 6.
24 M. Serck-Dewaide, op. cit., S. 56-67.
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tails, wie zum Beispiel der Borte des Kopftuchs.25 Auch die nachgewiesene Modellierung 
der Wangen ist visualisiert. Der Plastizität der Skulptur wurde mittels Aufhellungen 
Rechnung getragen, wie dies besonders deutlich am Kleid des Jesuskindes im Bereich 
von Knien und Beinen zu sehen ist, wobei hier möglicherweise auch der nachgewiesene 
Oberflächenglanz der gelben Fassung visualisiert werden sollte. Problematisch ist jedoch 
das streifige, ungleichmäßige Blau der Außenseite des Kleides der Maria, des Kopftuch-
futters sowie das ebensolche Grün des Kleidfutters, denn auf eine derartige Farbqualität 
weisen die Befunde nicht hin. Nachgewiesen ist insbesondere für Blau ein matter Ton, 
möglicherweise sollte diese Qualität durch den ungleichmäßigen Farbauftrag angedeu-
tet werden. 

Die Vorteile dieser als „malerisch” zu beschreibenden Technik der Visualisierung ge-
genüber jener plakativen bei Riemann sind offensichtlich, bietet sie doch grundsätzlich 
die Möglichkeit zu differenzierter Veranschaulichung von Farbtönen, auch Plastizität 
lässt sich andeuten, nicht eindeutig jedoch die Unterscheidung zwischen matten und 
glänzenden Fassungen. Darüberhinaus führt das Einfärben der dunkelkonturigen Um-
risszeichnungen mit Buntstiften oder Aquarellfarben zu einem sehr spezifischen Er-
scheinungsbild. Die naturgemäß ungleichmäßige Deckkraft mindert den Eindruck von 
Flächigkeit. Sie evoziert Oberflächenstruktur, mag auch eher den Charakter einer nicht 
intakten, „alten” Polychromie vermitteln, erschafft dabei jedoch künstlich eine Ambiva-
lenz, da sie die rekonstruierte „originale” Farbverteilung zugleich mit Spuren der Alte-
rung zeigt. Andererseits könnte dies auch als eine absichtsvoll verhaltene Farbmodalität 
verstanden werden, die Hypothetisches anzeigen soll, um dem Vorwurf des verfälschend 
Schöpferischen zu entgehen. Ob darin oder in einem nostalgischen Rückgriff auf die 
alte Dokumentationstechnik der Aquarellkopie der Grund für ihre Anwendung bis in 
die heutige Zeit liegt – trotz mittlerweile entwickleter Möglichkeiten digitaler Visuali-
sierung, siehe unten – , entzieht sich unserer Kenntnis.

Mit der steigenden Wertschätzung aller Übermalungen bzw. Überfassungen von mit-
telalterlichen Skulpturen im Zusammenhang mit der Erkenntnis, dass diese nicht nur 
Zeugnisse für den kontinuierlichen Gebrauch sondern auch wertvolle Informationsträ-
ger hinsichtlich der Deutungen der Skulpturen sind, werden gelegentlich auch mehrere 
oder sogar alle an einer Skulptur gefundenen und technologisch untersuchten Fassungen 
mittels aquarellierter Rekonstruktionszeichnungen visualisiert. 

Im 1990/91 erschienen Aufsatz zu dem um 1000 zu datierenden, 1984 technologisch 

25 Die Farbigkeit der Iris mit Braun ist jedoch nicht korrekt wiedergegeben, denn am Original 
wurde Blau nachgewiesen, vgl. M. Serck-Dewaide, op. cit., S. 58 sowie die Tafel nach S. 64. Zu den 
Befunden bzgl. Borte des Kopftuchs und Modellierung der Wangen ebenfalls S. 58.

Methoden der Visualisierung mittelalterlicher Skulpturenfassungen 



296

untersuchten und sodann restaurierten Kruzifix Vieux Bon Dieu von Tancrémont26 veran-
schaulichen vier derartige Rekonstrutionszeichnungen die Fassungsabfolge.27 Sie werden 
ergänzt durch gegenübergestellte farbige Detailfotografien der zugehörigen Fassungsres-
te. Die Rekonstruktionen dienen jedoch lediglich der Visualisierung des Umfangs der 
jeweils aufgetragenen Farben, sämtliche erhobenen Befunde zu Details, Modellierungen, 
Farbqualitäten wie matt oder glänzend bleiben unberücksichtigt. 

Entsprechendes gilt auch für die 2010 publizierten, ebenso in Aquarell ausgeführten 
Visualisierungen der sieben Farbfassungen des norditalienischen, um 1200-1220 zu da-
tierenden Kruzifix im Metropolitan Museum of Art, The Cloisters, New York.28 Auch 
hier wird die Farbverteilung auf der Grundlage der technologisch untersuchten Pigmen-
te gut veranschaulicht, doch weder nachgewiesene Charakteristika der Fassungen noch 
die Dreidimensionalität der Skulptur spielen eine Rolle.

Obwohl schon in den 1970er Jahren zumindest ansatzweise versucht worden ist, mit-
tels aquarellierter Rekonstruktionszeichnungen sowohl Oberflächenqualitäten der Fas-
sungen als auch die Plastizität der Skulpturen zu visualisieren, scheinen in jüngster Zeit 
bei der Anwendung dieser Visualisierungsmethode keine dahingehenden Bemühungen 
unternommen worden zu sein. Dies bestätigt auch eindeutig die 2010 erschienene Pub-
likation zur technologischen Fassungsuntersuchung von vier französischen romanischen 
Holzskulpturen aus dem 12. Jahrhundert, die alle im Metropolitan Museum of Art, The 
Cloisters, New York, aufbewahrt sind.29 Es handelt sich bei diesen um die Madonna von 
Autun (um 1130-1140), den möglicherweise aus Lavaudieux stammenden Christustorso 
(2. Hälfte 12. Jahrhundert), die Madonna Morgan (spätes 12. Jahrhundert) und die Ma-
donna von Montvianeix (spätes 12. Jahrhundert). Angesichts der umfangreichen Ana-
lysen mithilfe neuester Technologien verwundern die vereinfachend flächig, aquarellier-
ten Umrisszeichnungen, die eigentlich schon wieder grafischen Charakter aufweisen.30 

26 M. Serck-Dewaide et al., Le Vieux Bon Dieu de Tancrémont. Histoire et traitement, „Bulletin de 
l’Institut Royal du Patrimoine Artistique”, 23, 1990/91, S. 80-100.
27 Gemäß der Bildunterschrift in Aquarell ausgeführt.
28 L. Castelnuovo-Tedesco, J. Soultanian, Italian Medieval Sculpture in The Metropolitan Museum of 
Art and The Cloisters, New York-New Haven-London 2010, S. 100-109. 
29 L. Kargère, A. Rizzo, Twelfth-Century Polychrome Sculpture in The Metropolitan Museum of Art: 
Materials and Techniques, „Metropolitan Museum Studies in Art, Science and Technology”, 1, 
2010, S. 39-72.
30 Madonna von Autun, Rekonstruktion der Erstfassung: handgezeichnete Umrisszeichnung, mit 
Aquarell flächig ausgemalt, Bereiche ohne Befund grau eingefärbt; Christustorso, Rekonstruktion 
der Erstfassung: handgezeichnete Umrisszeichnung, mit Aquarell flächig ausgemalt, die 
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Oberflächenqualitäten, Modellierendes und Plastisches ist gänzlich negiert und damit 
alles, was zum Spezifischen der Fassmalerei des Mittelalters gehört.31 

Computerbasierte Visualisierung

Virtuelle Visualisierung in 2D

Im Bereich der Visualisierung von Rekonstruktionen mittelalterlicher Fassungen 
sind in jüngster Zeit ein paar wenige Versuche auf virtueller Ebene unternommen wor-
den. Dazu zählen zunächst jene 2006 publizierten, von Anja Sandtrø erstellten virtu-
ellen Rekonstruktionen der norwegischen Triumphkreuzgruppe, die sich in der Stab-
kirche von Urnes befindet und in die 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts zu datieren ist.32 
Die Fassungen sind 2001-2003 technologisch untersucht worden. Die beiden virtuellen 
Rekonstruktionen, die lediglich auf die Vorderseite beschränkt sind und vermutlich auf 
Digitalaufnahmen basieren, veranschaulichen zum einen die Erstfassung des 12. Jahr-
hunderts von Christusfigur und Kreuz,33 zum anderen die Fassung des 13. Jahrhunderts 
von Christusfigur, Kreuz, Marien- und Johannesfigur.34 

Hier ist ein deutlicher Fortschritt in der Visualisierung sowohl hinsichtlich von Farb-
qualitäten als auch hinsichtlich des Skulpturalen zu beobachten. Die goldgefassten Teile 
sind mit Glanz und Lichtreflexen veranschaulicht, was zum Beispiel besonders gut in 

fasstechnisch beschriebenen Nuancen des Rosatones des Inkarnats wurden teilweise angegeben, 
nicht jedoch die mittels Befund erhobene Körpermodellierung mit verdigris lack (zum Befund 
vgl. L. Kargère, A. Rizzo, op. cit., fig. 24); Morgan Madonna, Rekonstruktion der Erstfassung: 
handgezeichnete Umrisszeichnung, mit Aquarell flächig ausgemalt, Erneuerungen grau eingefärbt; 
Madonna von Montvianeix, Rekonstruktion der Erstfassung: handgezeichnete Umrisszeichnung, 
mit Aquarell flächig ausgemalt, Erneuerungen grau, fehlende Teile nicht eingefärbt. 
31 Diese Negation der skulpturalen farbigen Oberflächenqualitäten durch Visualisierungstechniken 
ist auch im Bereich der Architekturplastik zu beobachten, wie zum Beispiel im Zusammenhang 
mit der technologischen Fassungsuntersuchung des Portals des Stephansdom, Wien, dazu 
M. Koller, „Diese Farbenkruste wurde hinweggeräumt”. Die einstigen Farben des Wiener Stephansdomes, 
„Restauro. Zeitschrift für Kunsttechniken, Restaurierung und Museumsfragen”, Jg. 110, Heft 2, 
S. 118-124; F. Dahm, Das Riesentor. Archäologie – Bau- und Kunstgeschichte – Naturwissenschaften – 
Restaurierung (Veröffentlichungen der Kommission für Kunstgeschichte 8), Wien 2008.
32 T. Frøysaker, K. Kollandsrud, The Calvary Group in Urnes Stave Church, Norway: A Technological 
Examination, [in:] Medieval Painting in Northern Europe: Techniques, Analysis, Art History. Studies 
in Commemoration of the 70th Birthday of Unn Plahter, hrsg. J. Nadolny, London 2006, S. 43-58.
33 Ibidem, S. 49, Figure 8.
34 Ibidem, S. 53, Figure 15.
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der Rekonstruktion der Fassung des 13. Jahrhunderts bei den Medaillons an den Kreu-
zesenden, dem Kronreif der Maria oder den Gewandsäumen von Maria und Johannes 
zu sehen ist. Sogar der rundgeschliffene blaue Stein in der Krone Christi weist einen 
Lichtreflex auf. Entsprechend der Befunde ist auch die Variation in der Leuchtkraft der 
Farben berücksichtigt worden, unterschiedliche Nuancen bei den Rottönen von kräftig 
Dunkelrot (Lendentuchfutter) zu leuchtend Orangerot (Kreuzbalken Innenfeld) sind 
visualisiert. Hinzu treten gewisse Fortschritte in der Veranschaulichung des Skulptura-
len. Die natürliche Schattenbildung in den bildhauerisch ausgeführten Gewandfalten ist 
teilweise berücksichtigt, bei Maria und Johannes jedoch weitaus deutlicher als bei der 
Christusfigur. Ebenfalls fehlt bei der Christusfigur die Visualisierung der plastischen 
Formung der Rippen, bei der eine ebensolche Schattenbildung zu erwarten wäre. 

Trotz der genannten Fortschritte hinsichtlich der Visualisierungstechnik im Zusam-
menhang mit den speziellen Anforderungen im Bereich der mittelalterlichen Skulptu-
renfassungen bleiben diese virtuellen Rekonstruktionen noch dem Zweidimensionalen 
verhaftet. Besonders im Vergleich mit der im selben Aufsatz publizierten Farbfotografie 
tritt der unkörperliche Eindruck deutlich zutage.35

Virtuelle Visualisierung in 3D

Ab 2006 ist in Kooperation des Instituts für Kunsttechnik und Konservierung des 
Germanischen Nationalmuseums Nürnberg mit dem Institut für Archäologie, Baufor-
schung und Denkmalpflege der Otto-Friedrich-Universität Bamberg der Versuch un-
ternommen worden, die mittelalterliche Erstfassung einer um 1365 zu datierenden Ge-
orgskulptur in einer virtuellen dreidimensionalen Rekonstruktion zu visualisieren, 2010 
ist das Ergebnis publiziert worden.36 Ausgehend von einer Digitalisierung der Skulptur 
mit Hilfe eines 3D-Scanners war das Ziel der Rekonstruktion eine getreue Wiedergabe 
der originalen Polychromie unmittelbar nach ihrer Ausführung, basierend auf fasstech-
nischer Untersuchung.37 (Abb. 4) Besondere Aufmerksamkeit ist der Visualisierung der 
Oberflächenqualitäten der Fassung zuteil geworden. So ist deutlich differenziert zwischen 

35 T. Frøysaker, K. Kollandsrud, op. cit., S. 45, Figure 3.

36 A. von Ulmann, The Virtual Reconstruction of Medieval Polychromy, [in:] Circumlitio. The polychromy 
of Antique and Mediaeval Sculpture. Proceedings of the Johann David Passavant Colloquium, hrsg. 
V. Brinkmann, O. Primavesi, M. Hollein (Schriftenreihe der Liebieghaus-Skulpturensammlung, 
Frankfurt am Main) München 2010, S. 382-392.
37 Frei übersetzt nach A. von Ulmann, op. cit., S. 391: „The aim of the reconstruction was a faithful 
depiction of the original polychromy as it appeared immediately after its execution, based on 
conservational investigation.”
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den unterschiedlichen Beschaffenheiten wie matt und glänzend, was besonders gut bei 
den goldgefassten glänzenden Gewandteilen (zum Beispiel Rüstung und Rankenorna-
mentik) im Gegensatz zur mattweißen Grundfarbe der Tunika des Georg sichtbar ist. 
Beeindruckend ist die Visualisierung des großen, rundgeschliffenen Quarzkristalls, der 
auf der rechten Gewandseite appliziert ist und seine kristalline Binnenstruktur zu erken-
nen gibt.38 Eine große Herausforderung war auch die Visualisierung der grüngelüsterten 
Silberfassung des Drachens.39 Aufgrund der hypothetischen Annahme, dass mit der grü-
nen Lüsterung auf Silber der Eindruck von grünem Email erreicht werden sollte, diente 
ein entsprechendes emailliertes Werkstück bei der Farbrekonstruktion als Vorbild. Dieses 
Vorgehen ist methodisch jedoch nicht überzeugend, denn es gibt auch Beispiele für grüne 
Lüsterfassungen bei gotischen Skulpturen. Besonders gut erhalten ist sie bei der um 1340 
zu datierenden Kölner Reliquienbüste einer Heiligen,40 die daher als Vorbild hinsichtlich 
der Farbwirkung für die virtuelle Reonstruktion herangezogen hätte werden können.

Die übrigen Errungenschaften wie Visualisierung des Skulpturalen und Visualisie-
rung der Oberflächenqualitäten matt und glänzend, können dieser dreidimensionalen 
virtuellen Rekonstruktion unbestritten zuerkannt werden, die auch weitere Vorteile bie-
tet. Dass unter konservatorischen Gesichtspunkten eine virtuelle dreidimensionale Re-
konstruktion einem Gipsabguss vorzuziehen ist, liegt auf der Hand. Ein weiterer Vorteil 
ist die Möglichkeit zur unbeschränkten Korrekur.41 Neue Erkenntnisse können unbe-
grenzt eingefügt werden, eine Überarbeitung ist immer wieder möglich. 

Methodische Überlegungen

Die Anwendung visueller Methoden kann im Bereich der Rekonstruktion mittelal-
terlicher Skulpturenfassungen weit zurück verfolgt werden. Seit der Erforschung mittel-
alterlicher Fassungen geht es immer auch um die Darstellung und somit die Visualisie-
rung der gewonnenen Erkennntisse. Vom Historismus bis in die ersten Jahrzehnte des 
20. Jahrhunderts waren die Skulpturen (oder Gipsabgüsse von ihnen) noch selbst Träger 
der visualisierten Rekonstruktionen. Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts herrschen zwei-
dimensionale Medien vor, erst ab den 1990er Jahren gibt es vereinzelt virtuelle Rekons-
truktionen, zunächst in 2D, nach 2000 auch in 3D. 

38 Ibidem, Abb. 328 und Abb. 329.
39 Ibidem, S. 390-391 und Abb. 328.
40 Schnütgen Museum. Die Holzskulpturen des Mittelalters (1000-1400), hrsg. U. Bergmann, Köln 
1989, S. 287-290.
41 A. von Ulmann, op. cit., S. 385.
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Die Visualisierung von mittelalterlichen Skulpturenfassungen ist eng verknüpft mit 
der Geschichte der Fassungsfreilegung. Seit dem Beginn der Fassungserforschung im 
Historismus besteht ein vorrangiges, zuweilen sogar ausschließliches Interesse an den 
entstehungszeitlichen Fassungen. Konsequenterweise liegt auf deren Rekonstruktion der 
Schwerpunkt, was bis heute zu beobachten ist. Da die meisten Skulpturen des Mittelal-
ters – wenn überhaupt – fragmentierte Erstfassungen oder rezentere Fassungen zeigen, 
ist das Interesse der Wissenschaft, insbesondere der Kunstgeschichte, an den entste-
hungszeitlichen Fassungen verständlich und berechtigt. 

Allen Rekonstrukltionen ist gemeinsam, dass es um die Kommunikation von Be-
funden aus der technologischen Fassungsuntersuchung geht und somit um die Veran-
schaulichung des Wissens über die untersuchten Fassungen. Aus dem hier gegebenen 
Überblick muss jedoch gefolgert werden, dass ein Optimum noch nicht erreicht ist, von 
den digitalen Visualisierungsmethoden aber zu erwarten wäre, dass sie zukünftig das 
Potential dazu liefern könnten. Bisher können die Rekonstruktionen daher höchstens 
als Supplement zum originalen Kunstwerk fungieren und entsprechend muss auch ihr 
Stellenwert bei der Erforschung der mittelalterlichen Fassungen bewertet werden. Ihr 
Wahrheitsgehalt ist beschränkt. Die Visualisierung der aus den originalen Skulpturen 
und ihren Fassungen als Quellen erhobenen Befunden ist bisher nur ansatzweise bzw. 
unvollständig oder nur schematisierend umgesetzt. Das liegt vermutlich auch daran, dass 
methodische Überlegungen zur Visualisierung von fasstechnischen Befunden erst in 
jüngster Zeit eine Rolle spielen.

Die Rekonstruktionen benötigen ihrerseits verschiedene ergänzende Zusätze, um 
angemessen evaluiert werden zu können. Dazu gehören erklärende Bildunterschriften, 
die zum Beispiel Farbtöne und Farbqualitäten in Worten beschreiben, wie dies bei den 
Visualisierungen der Fassungsrekonstruktionen zum Kruzifix von Saint-Denis in Forest/
Vorst durchgeführt worden ist.42 Auch Gegenüberstellungen mit fotografischen Farbauf-
nahmen von erhaltenen Fassungsresten tragen zum Verständnis bei, wie dies beispiels-
weise bei den Rekonstruktionen zu den Fassungen der Christusfigur von Tancrémont 
nachvollzogen werden kann.43 

Die Visualisierung von Farbigkeiten und Farbqualitäten der verschiedenen Malma-
terialien sowie Applikationen, zusammen mit den plastischen Werten der Skulpturen, 
die zu sehr charakteristischen Oberflächenbeschaffenheiten führen, ist sicher eine der 
größten Herausforderungen. Dieser Aufgabe wurde im Zuge der Fassungsrekonstruk-

42 A. Ballestrem, M. Puissant, op. cit., S. 64, Abb. 5. und S. 65, Abb. 6. 
43 M. Serck-Dewaide et al., op. cit., S. 91, Abb. 9. a) – d).
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tion der Nürnberger Georgsfigur bewusst – d. h. mittels Thematisierung der Visualisie-
rungsmethode – nachgegangen, werkimmanent anhand der technologischen Befunde.44 
Methodisch gesehen sollten hier jedoch noch viel mehr als bisher jene an anderen Skulp-
turen erhaltenen Fassungen entsprechender Maltechnik und Zeitstellung vergleichend 
herangezogen werden. Da eine Rekonstruktion immer im Bereich des Hypothetischen 
bleibt, könnte eine breitere, gut begründete Vergleichsbasis von Referenzobjekten für 
Visualisierungen der spezifischen Oberflächenqualiäten von polychromen Fassungen der 
Skulpturen des Mittelalters eine wertvolle Orientierung bieten.

2012

44 A. von Ulmann, op. cit.
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Anna Forczek-Sajdak

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Projektowanie z wykorzystaniem komputerowego przetwarzania 
obrazu dzieła sztuki na przykładzie konserwacji transferu  

malowidła z kamienicy przy ul. Ofiar Oświęcimskich we Wrocławiu1

Rozwiązania estetyczne zawsze były, są i będą jednym z trudniejszych i bardziej złożo-
nych problemów konserwacji dzieł sztuki. We współczesnym świecie bardzo trudno jest 
bowiem znaleźć kompromis między szeroko pojętym dobrem konserwowanego obiektu, 
etyką zawodową a funkcją dzieła sztuki. Jeszcze trudniej zaproponować rozwiązanie, któ-
re spotka się z ogólną akceptacją szerszego gremium tak specjalistów, jak i laików. 

Przykładem takiej sytuacji jest konserwacja XVI-wiecznego malowidła ze sceną 
Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie z kamienicy przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15 
we Wrocławiu. W związku z przebudową całej kamienicy i  złym stanem zachowania 
obiektu malowidło zostało zdjęte ze ściany i osadzone na ruchomym podłożu. Założe-
niem konserwatorskim kolejnego etapu prac było takie uczytelnienie i wyeksponowanie 
fragmentu malowidła, aby przy jednoczesnym zachowaniu wartości historycznych i do-
kumentarnych przywrócić mu walory artystyczne. Jednak w  wyniku niedostatecznego 
rozpoznania treści, a  przede wszystkim braku jednoznacznie sprecyzowanej koncepcji 
zakresu uzupełnień konserwowanego malowidła, pojawiły się problemy z  uzyskaniem 
zadawalającego efektu prac. 

Narzędziem pracy konserwatora dzieł sztuki coraz częściej i z coraz lepszym skutkiem 
staje się komputer, którego szerokie spektrum działania stwarza możliwość wykorzysta-

1 Zagadnienie opracowane w ramach pracy dyplomowej pod kierunkiem prof. E. Kosakowskiego, 
Wydział Konserwacji i Renowacji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pieknych w Krakowie, Kraków 
2005 (mps).
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nia go niemal na każdym etapie prac. Mając to na uwadze, podjęłam próbę rozstrzygnię-
cia wspomnianych wyżej problemów za pomocą najnowszych metod – poprzez zaprojek-
towanie rozwiązania estetycznego malowidła z zastosowaniem narzędzi komputerowych. 
Celem moich działań projektowych było nie tylko ustalenie i zobrazowanie optymalnego 
zakresu i sposobu uzupełnień warstwy malarskiej Zwiastowania Najświętszej Marii Pan-
nie, ale także zaprezentowanie projektowania konserwatorskiego jako skutecznej metody 
pozwalającej na osiągnięcie tego celu.

Już wiele lat temu zauważono problem braku dostatecznie sprecyzowanej wizji plas-
tycznej konserwacji, uznając go za jeden z podstawowych czynników negatywnie rzutują-
cych na ostateczny wygląd obiektu. Problem ten stał się przedmiotem ożywionej dyskusji 
dopiero wraz z postępem technicznym, będącym motorem rozwoju w pewnym sensie 
nowej, bo dopiero wyodrębniającej się dziedziny konserwacji, jaką jest projektowanie 
konserwatorskie. 

Według Marii Ostaszewskiej, autorki terminu, projektowanie konserwatorskie to 
ustalenie docelowego, ostatecznego wyglądu konserwowanego dzieła sztuki, które prze-
biega dwuetapowo: pierwszy etap to pomysł sformułowany w postaci założeń i wniosków 
budujących koncepcję konserwatorską, drugi to jego postać wizualna – ilustracja koncep-
cji2. Szerzej pojęcie to rozumiane jest jako wszelkie działania zmierzające do określenia 
celu, wyboru optymalnych środków realizacji i  ukazania przewidywanego efektu prac 
konserwatorskich. W ostatniej fazie procesu projektowania powstaje projekt w  formie 
dzieła plastycznego, którego postać ewoluuje od formy szkicowej, przez rysunkową, aby, 
wraz z popularyzacją sprzętu komputerowego i rozwojem fotografii cyfrowej, przybrać 
kształt swego rodzaju kolażu, fotomontażu – kreacji opartej na zasadzie przekształcania 
obrazu fotograficznego3.

Przy tworzeniu projektów konserwatorskich nie myślano – do czasu rozpowszech-
nienia się komputerów – kategoriami fotografii, ponieważ nie wyobrażano sobie, aby 

2 Autorką terminu jest prof. M. Ostaszewska, por. tejże: Aranżacja – rekonstrukcja – ekspozycja. Pró-
ba uściślenia pojęć, [w:] Drogi współczesnej konserwacji. Aranżacja. Ekspozycja. Rekonstrukcja. Profe-
sorowi Józefowi E. Dutkiewiczowi w 30 rocznicę śmierci, (Studia i Materiały Wydziału Konserwacji 
i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie, red. M. Rola, t. IX, cz. 2) Kraków 2000, s. 28-36; 
Transfer malowidła ściennego w projektowaniu zabytkowego wnętrza, [w:] Od badań do konserwacji. 
Materiały z konferencji 23-24 października 1998, Toruń 2002, s. 49-55.
3 E. Kosakowski, Przekształcenia malowideł ściennych w procesie konserwacji i perspektywy ich projek-
towania, „Renowacje”, 1 (1999), s. 39-45; idem, Projektowanie konserwatorskie, [w:] Drogi Współ-
czesnej Konserwacji. Aranżacja, Ekspozycja, Rekonstrukcja, red. M. Ostaszewska (Studia i Materiały 
Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, t. IX., 
cz. 2), Kraków 2000, s. 76-113.
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można było z fotograficznym realizmem stworzyć obraz, który nie istnieje – obraz wirtu-
alny. Obecnie nieustanny rozwój i doskonalenie metod czynią projektowanie praktycznie 
najważniejszym etapem całego procesu konserwacji dzieła sztuki. Jego istota i trudność 
zarazem wiążą się z bezpośrednim wpływem na bezpieczeństwo i estetyczne oddziały-
wanie niepowtarzalnego dzieła, a  jednocześnie z  uwarunkowaniami niesionymi przez 
zabytkowy obiekt, ograniczającymi swobodę działania i wymagającymi od konserwatora 
interdyscyplinarnej wiedzy. Nie zmienia to faktu, że owo projektowanie cały czas pozo-
staje procesem twórczym. Przygotowując projekt, konserwator, w oparciu o swoją wie-
dzę, tworzy rozwiązania autorskie. Fizyczna konserwacja obiektu jest już tylko realizacją 
wcześniej przygotowanych i przeanalizowanych wytycznych4.

W przeciwieństwie do projektów wykonywanych ręcznie, fotografia jest postrzegana 
jako obraz o charakterze obiektywnym, co w tym przypadku staje się jej ogromną zaletą, 
bo dzięki temu osiągamy „fotograficzny” realizm wirtualnych symulacji. Zdjęcie obiektu, 
będące punktem wyjścia do pracy nad projektem, trafia do komputera poprzez skanowa-
nie lub bezpośrednio z aparatu cyfrowego. Jego przetwarzanie polega na zmianie układu 
pikseli mapy bitowej, którą fotografia jest w komputerze. Aby projekt był wiarygodny, 
przystępując do jakichkolwiek przekształceń obrazu obiektu, musimy pamiętać o zacho-
waniu bez ingerencji jego bazy – fotografii autentycznego dzieła sztuki. Zdjęcia stano-
wiące punkt wyjścia projektu powinny mieć możliwie wysoką jakość i dużą rozdzielczość.

Dalsze przekształcenia cyfrowego obrazu, czyli projekt, wykonywany jest już w wy-
branym, odpowiednim programie graficznym, w którym do dyspozycji wykonawcy przy-
gotowane jest rozbudowane menu narzędzi i środków. Do tych najczęściej używanych 
należą funkcje umożliwiające kopiowanie zachowanych fragmentów obrazu, dzięki cze-
mu możliwe jest tworzenie projektu z  zachowaniem właściwości oryginalnej warstwy 
malarskiej, oraz opcje dające możliwość łączenia w powstającym projekcie elementów 
różnych map bitowych, którymi mogą być odpowiednio przetworzone fotografie innych 
obiektów. Opracowywane zagadnienia przedstawiane są zatem z nieosiągalnym dotych-
czas realizmem, wyprzedzając właściwą realizację, co przede wszystkim – jako działanie 
w sferze wirtualnej – jest zupełnie bezpieczne dla oryginału, gdyż eliminuje eksperymen-
towanie na samym obiekcie. Jednocześnie jednak odbywa się na konkretnym podłożu, 
którym jest oddająca rzeczywisty stan zabytku fotografia. 

Nie bez znaczenia dla projektowania konserwatorskiego przy zastosowaniu narzędzi 
komputerowych jest ogólny sposób organizacji pracy w programach graficznych, polega-

4 M. Stec, Projektowanie w  konserwacji i  restauracji malowideł ściennych na przykładzie doświad-
czeń Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie, praca habilitacyjna, Wydział 
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie, Kraków 2004, s. 55 (mps).
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jący na możliwości zapisywania kolejno wykonywanych zabiegów w kolejnych warstwach. 
Tworzony w ten sposób obraz narasta tak, jakby na oryginał nakładana była sekwencja 
przezroczystych kalek z  domalowanymi wybranymi elementami. System ten pozwala 
na stosunkowo łatwe i szybkie, poprzez wymianę poszczególnych warstw, zobrazowanie 
wielu wersji ostatecznego wyglądu konserwowanego dzieła sztuki i umożliwia świadomy 
wybór optymalnego rozwiązania. 

Fragmentarycznie zachowane malowidło ze sceną Zwiastowania Najświętszej Marii 
Pannie zostało przesłane na Wydział Konserwacji i  Restauracji Dzieł Sztuki Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie w formie zalicowanego płata. W ramach ćwiczeń studenckich 
osadzono je na ruchomym podłożu, przeprowadzając następnie wszystkie kolejne zabie-
gi zmierzające do pełnej konserwacji obiektu. Wtedy też podjęto decyzję o uzupełnianiu 
ubytków warstwy malarskiej malowidła metodą graficzną – kreską – zgodnie z  założe-
niem, aby przy możliwie minimalnej interwencji konserwatorskiej maksymalnie uczytelnić 
przedstawienie. Jednak scena już w trakcie kolorystycznego scalania ubytków pozostawała 
nieczytelna do tego stopnia, że nie tylko trudno było określić podstawowy układ kompozy-
cji czy wyodrębnić szczegóły, ale wątpliwości budziła nawet sama treść przedstawienia. To 
właśnie na tym etapie oczywiste stało się, że niezbędna do dalszej pracy będzie szczegółowa 
analiza ikonograficzna dzieła wraz ze wskazaniem jego ewentualnych wzorców graficz-
nych i analogii. Wobec powyższych trudności za najlepsze rozwiązanie uznano plastyczne 
zobrazowanie planowanego końcowego efektu prac konserwatorskich poprzez wykonanie 
projektu, a dopiero po dyskusji i ewentualnej jego akceptacji realizację prac. 

Od tej właśnie chwili opracowanie rozwiązania estetycznego malowidła stało się te-
matem mojej pracy, która polegała na równoległym doczytywaniu treści ikonograficz-
nych przedstawienia wraz z  analizą stylistyczno-porównawczą i  wszelkimi badaniami 
mogącymi przysłużyć się dookreśleniu formy i  treści kompozycji, a  jednocześnie na 
przeprowadzeniu prób jego wirtualnego uzupełniania. Moim celem było skonstruowanie 
projektu, który, zbudowany na zasadzie zapisywania kolejnych narastających elementów 
w  postaci warstw, na pewnym etapie byłby projektem zaakceptowanym do faktycznej 
realizacji, a  po włączeniu kolejnych komplementarnych warstw ukazywałby wirtualną 
rekonstrukcję całości odtworzonego w ten sposób malowidła. 

Komputer daje nam do dyspozycji kompletnie wyposażoną, chociaż wirtualną, pra-
cownię plastyczną. Bazując na doświadczeniach swoich poprzedników, działania prak-
tyczne rozpoczęłam od wykorzystania najczęściej do tej pory używanych komputero-
wych narzędzi i metod. Kopiując zatem wyselekcjonowane zachowane partie malowidła, 
przenosiłam je w miejsca ubytków, utrzymując kolor, fakturę i charakter oryginału. Dla 
zniwelowania mechanicznych śladów tego działania uzupełnienia korygowałam przy 
użyciu licznych, bardziej precyzyjnych narzędzi.
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Otrzymany w wyniku opisanych wyżej działań efekt wizualny szybko uznałam jednak 
za mechaniczny i mało naturalny, a zatem niedopuszczalny. Wykreowane komputerowo 
partie tworzyły nienaturalną strukturę, nieprzypominającą w niczym przewidywanego, 
rzeczywistego efektu punktowania. Podstawową i zasadniczą różnicą było to, że docelo-
wo ubytki malowidła miały być uzupełnione przez punktowanie graficzne, a efekt otrzy-
mywany w komputerze był bardziej zbliżony do punktowania scalającego. 

Wychodząc z założenia, że podstawowym warunkiem rozwiązania problemu będzie 
maksymalne zbliżenie procesu projektowania do pracy z obiektem, podjęłam próbę wy-
konania projektu na tej samej zasadzie, na jakiej przebiegać miała jego docelowa realiza-
cja, a więc poprzez punktowanie graficzne. Usprawnienie tego działania zagwarantowało 
mi użycie tabletu, który nie tylko daje większą swobodę, kontrolę i precyzję ruchów, ale 
ze względu na czułość elektronicznego pióra na nacisk dodatkowo przybliża pracę z jego 
zastosowaniem do  rzeczywistości. Uzyskany w  konsekwencji efekt okazał się niemal 
identyczny do tego, jaki daje faktyczne punktowanie malowidła przy użyciu pędzla. Od 
tego momentu pracę nad projektem kontynuowałam już zatem na zasadzie wirtualnego 
punktowania pionową kreską.

Wraz z  nabywaną wprawą i  doświadczeniem, wypróbowany i  opanowany zestaw 
rozwiązań technicznych pozwolił mi podczas pracy na komputerze stosować ten sam 
tok myślenia, jak podczas punktowania w rzeczywistości. Przy czym nadal największy 
problem stanowiła centralna partia fragmentarycznie zachowanego malowidła – zagad-
kowy mebel z leżącą na nim poduszką. To właśnie w tych miejscach nastąpiły największe 
ubytki i przetarcia oryginalnej warstwy malarskiej. Jednocześnie jednak te partie stano-
wiły bardzo istotne, wręcz newralgiczne punkty malowidła – kluczowe dla zamknię-
cia kompozycji i poprzez swoje centralne usytuowanie szczególnie przyciągające uwagę 
oglądających. Rozpoznanie w  formie mocno przetartej, jasnozielonej plamy pośrodku 
obrazu przedstawienia poduszki potwierdziły liczne analogie, istnienia mebla pod po-
duszką można się było jedynie domyślać.

Pracując nad projektem na komputerze, mogłam jednak wypróbować kilka różnych 
propozycji rozwikłania tego problemu, łącznie z zasugerowaniem zarysu niezachowane-
go mebla. Posiłkując się licznymi analogiami, z mniejszym lub większym powodzeniem 
usiłowałam zatem wrysować lub wkleić w to miejsce zarys przyściennej ławy, najczęściej 
występującej w takiej funkcji na podobnych kompozycjach. Ostatecznie jednak postano-
wiłam skonstruować formę ławki, sugerując się samym oryginałem, czyli zastosowaną 
w obrazie kompozycją oraz sposobem malowania zachowanego w przedstawieniu dru-
giego mebla – pulpitu Marii. 

Uzyskany w ten sposób efekt końcowy z czytelną przyścienną ławą oraz leżącą na niej 
poduszką okazał się satysfakcjonujący i został zaakceptowany do realizacji na obiekcie. 
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Jednocześnie cała droga dochodzenia do ostatecznego, zaaprobowanego rozwiązania jest 
możliwa do odtworzenia, a poszczególne jej etapy można ze sobą zestawiać i  porów-
nywać, co jest doskonałą ilustracją procesu podejmowania decyzji dotyczących zakresu 
uzupełnień wprowadzonych do konserwowanego dzieła. 

Przykładem wykorzystania pełnych możliwości różnorodnych narzędzi komputero-
wych stała się natomiast wizualizacja rekonstrukcji całego malowidła. Wobec założenia, 
że będzie ona mieć postać wyłącznie wirtualną, a jej wartość będzie głównie informacyj-
no-dydaktyczna5, nie widziałam potrzeby konstruowania jej na zasadzie pracochłonnego 
punktowania kreską. Mimo że oparta o sporządzony wcześniej projekt, stała się ona za-
tem zupełnie odrębną realizacją, otrzymaną w wyniku wykorzystania i połączenia orygi-
nalnych zachowanych elementów rekonstruowanego dzieła, kompilacji wybranych frag-
mentów innych obrazów oraz zastosowania różnych wirtualnych środków artystycznych, 
odpowiednio modyfikujących i łączących otrzymaną w ten sposób kompozycję w spójną 
całość. W ten sposób powstała kompletna – choć oczywiście oparta głównie na wyobraź-
ni autorki i przez to wyłącznie subiektywna – wizualizacja pełnej sceny Zwiastowania 
Najświętszej Marii Pannie.

Faktyczne i rzeczywiste opracowanie estetyczne transferu malowidła zostało zreali-
zowane w oparciu o wcześniej opracowany projekt. Główne założenia, zakres, a nawet 
sposób punktowania były już zatem przemyślane i określone, dzięki czemu proces kon-
serwacji stał się niewątpliwie dużo łatwiejszy i krótszy. Mimo bardzo precyzyjnego przy-
gotowania wirtualnej symulacji, nie starałam się jednak za wszelką cenę przenieść jej na 
malowidło, projekt traktując raczej jako materiał wyjściowy i pomocniczy i na bieżąco 
korygując to, co uważałam za słuszne. Istotą całego procesu projektowania konserwator-
skiego jest bowiem mimo wszystko uzyskanie satysfakcjonującego efektu estetycznego 
w obrębie samego obiektu, a nie projekt. 

Uzyskany w ten sposób efekt konserwacji transferu Zwiastowania Najświętszej Ma-
rii Pannie jest przykładem dosyć daleko posuniętej ingerencji konserwatorskiej i może 
budzić wątpliwości przeciwników takich rozwiązań. Bardzo trudno było jednak w tym 
przypadku o mniej zaawansowane rozwiązanie pośrednie. Zrealizowany zakres uzupeł-
nień w pełni uczytelnia bowiem mocno przetartą, fragmentarycznie zachowaną kom-
pozycję, dając tym samym szansę zaistnienia jej wartościom artystycznym i emocjonal-
nym. Oczywiście nie są to wartości pierwotne, których przywrócenie rzadko jest możliwe 
w procesie konserwacji, a raczej ich namiastka, nie wolna od subiektywnego komenta-

5 W. Liszewska, Poetyki współczesne a rekonstrukcja dzieł sztuki, [w:] Sztuka konserwacji. Materiały 
nadesłane na  konferencję z okazji pięćdziesięciolecia Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 
ASP w Warszawie, red. Z. Jurkowlaniec, Warszawa 1997, s. 55-61.
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rza autorki konserwacji. Jednak warto zauważyć, że zachowanie pełnego obiektywizmu 
w dziedzinie konserwacji dzieł sztuki jest trudno osiągalne. Nawet bardzo ograniczona 
ingerencja w oryginalną substancję zabytkową modyfikuje jej pierwotne wartości, gdyż 
nie jest możliwe określenie granicy między obiektywną wymową oryginału a subiektywną 
interpretacją konserwatora. A to właśnie tej kreacji zawdzięczamy trwanie dzieła sztuki6.

Przedstawiony powyżej przykład moim zdaniem dobrze ilustruje możliwość innego, 
nowatorskiego podejścia do konserwacji dzieł sztuki. Poszczególne wersje zrealizowane-
go w rzeczywistości projektu sugestywnie wydobywają znaczenie tej techniki projekto-
wania. Możliwość szybkiego tworzenia, modyfikacji i porównywania wielu opcjonalnych 
rozwiązań, łatwość odtworzenia procesu ich powstawania, niezwykle wysoki stopień 
naśladowania rzeczywistości przez komputerowe symulacje, a także sposób archiwizacji 
i prezentacji efektów pracy to największe zalety tej metody. 

Skala zastosowania komputerów we wszystkich innych, zwłaszcza pokrewnych kon-
serwacji artystycznych dziedzinach życia prędzej czy później zmusi nas do zaakcepto-
wania ich jako kolejnego, normalnego narzędzia pracy konserwatora dzieł sztuki. Warto 
zauważyć, że nie jest możliwe, aby tę część pracy wykonywali za konserwatorów różnego 
rodzaju specjaliści z dziedziny informatyki czy grafiki komputerowej. Wirtualne działania 
w zakresie konserwacji coraz częściej będą bowiem w bardzo niewielkim stopniu różniły 
się od realizacji na obiektach, przez co konieczne będzie ich wykonywanie przez wykształ-
conych w tym kierunku i posiadających interdyscyplinarną wiedzę specjalistów, którym 
informatycy mogą zaledwie pomóc w rozwiązywaniu problemów ściśle technicznych. 

W związku z tym najwyższy czas przestać myśleć o stosowaniu komputera w prak-
tyce konserwatorskiej jako przykrej konieczności, w zamian zaś warto zauważyć płynące 
z  tego korzyści. Projektowanie konserwatorskie przy użyciu narzędzi komputerowych 
wkrótce będzie bowiem najlepszym i najprostszym sposobem komunikacji między zle-
ceniodawcą i wykonawcą, a bardzo często również najprostszą podręczną pomocą w zo-
brazowaniu własnych koncepcji. 

Komputer nigdy nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z oryginałem i  samego real-
nego działania na konserwowanym obiekcie – może być nam jedynie pomocny. A skoro 
może być pomocny, to bez wątpienia warto z tej pomocy korzystać.

2009

6 G. Korpal, Autor – dzieło sztuki – konserwator – odbiorca (Studia i Materiały Wydziału Konserwacji 
i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie, 13), Kraków 2004, s. 22-28.
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