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Pracownia Konserw'acj i Zabytkow Sznrki Opole

Z CYKLU z Z ZABre,J PERSPEKTYWY

TRAKTAT ANDREA POZZO "PERSPECTIVA PICTORUM ET
ARCHITECTORUM..'' JAKO l\owoCZESNY PODRĘCZNIK

DLA BARoKowYCH I(WADRATURZYSTÓw'

WPROWADZENM

Kwadraturzysta2 . artysta lub rzemieślnik uprawiający zawod, o ktorym juz
dzisiaj zapomniano. Zrodła niemieckojęzyczne podają nazwę kwadraturzysta jako
synonim ma|arza architektury [4/s 540] . Zabes jego działarua i umiejętnoŚci nie są
wyraźnie określone. Wiadomo, że wykonywał samodzielnie kwadratury' lub
wspołpracował przy ich wykonywaniu. Mariusz KARPOWICZ pisze, Że twÓrca
barokowych freskow ma dwa oblicza [6/s 65]:

- ,, to matematyk quadratulysta, łvyh.eślajqcy przy ekierce złudną architehurę,
- to spontaniczlly malarz, budujący obraz kolorem,,.

Zachowały się umowy na wykonanie ''kwadratury na sklepieniu'', jak w
przypadku malowidła w kościele uniwersyteckim we Wrocławiu [5/s.3 9],
potwierdzające podział na dwie specjalności (geometryczną i malarską),
zaproponowany przez KARPOWICZA. Prace konserwatorskie prowadzone we
wrocławskim kościele nie wykazĄ obecności na sklepieniu partii malarskich
wykonywanych przez dwie osobyo.

Arrykuł jest rezszerzeniem referatu rt1'gloszonego na II ogolnopolskim Seminarium |,Iowoczesne
I,Iauczanie Geometrii i Gra,fiki InĘnierskiej,,|Vistą,98,,.

Autorzy przyjęli polską pisownię słorv krvadraturzysta i lovadratura.

Klvadratura . malorvidło iluzjonistyczno.architektoniczne lve wnętrzu architektonicznym.

Krvadraturą b1.rva tei czasem nazy.l\'ana technika trvorzenia ryykreso\ł' perspektywicznych do
obrazÓrv iluzjonistyczno.architektonicznych [l2lt.7ls.5|] oraz siec Ze sznura, prą.pomocy ktÓrej
rzutowano perspektyrvę kolinearną fikqjnej architektury na zakrryw.ione powierzchnie sklepieri
[3/s .210] .
Za informację tę autorzy dziękują konsenvatorom lvrocłarvskich malowidel Jakubowi
KAIvM<OWSKIEMU i Jackorvi KOBIELI.
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We \\.nętrzu rvrocławskim prawdopodobnie kwadraturzysta Joseph RECKHIAS
zajmorr.ał się tylko pracami pomocni czymi'. Historycy sztuki zwracają uwagę na
znaczerue zagadnien perspektywicznych dla malowidet iluzjonistyczno
architekronicznych. ,,Podstav,ą quadratury była głęboka wiedza geometryczna - trzeba
byto bay,'iem tak wylłreśIic srąfikcyjttą budowlę, by dawąta najsilniejsze z możIiłvych
zhtdze rzecz}lyistości,, [6/s 63]. Wykres perspektywiczny będący szkicem do
kwadrarur jest zatem na pewno nxtiązany z zawodem kwadraturzysty: Kwadraturzysta
był uięc artystą lub rzemieślnikiem, ktory umiał konstruowac wykresy
perspekrywiczne oraz przenosic je na Ściany i sklepienia. Wiedzę na temat perspektywy
kwadrarurryści zdobywali na drodze:
a) praklr'ki zarł,odowej u mistrzow,
b) studiow traktatow perspektyvic zny ch.

Za historykami sztuki mozemy powiedziec' ie ,PoZZo był naJwięks4lm
mistrzeln quadratury - geomer!^cznej techniki ukazywania skrotow perspektywiczłtych.
Za jej pomocą uryskiwat impolltiące efekty iluzjonizmu ąrchitehonicznego, niejako
poszer:cjqc środkami malarskimi realną przestrzen wnętrza budowli,, f|flt.7/s.5l).
Inspiruląca rola PoZZo w tlvorzeniu specyficznego kierunku poznobarokowej sztuki
wiąze się jednak przede wszy.stkim z metodą jaką zastosował do propagowania sauki
tworzonej ,,na większą chvl,ałę Boga,,. Metoda ta polegała na kształceniu uczniow,
ktorzy pomagali mistrzowi tworzyc wielkie dzida. Następnie oni sami tworzyli
podobne dzieła kształcąc srvoich uczniowu. Elementem pośredniczacym w tym
procesie by'ł traktat PoZZo Perspectiva pictoł.um et architectorum Andrea Putei e
Societate lesu. Pąrs prima. (Pąrs secunda) In qua docetus modus expeditissimus
delineatdi optice omnia que ad Architectura,wydany w Rzymie (tom I -1693 r. itom
II -l700 r.) W XWII w zyskał on ogrornnąpopularnośc. Historycy sztuki postrzegają
traktat jako źrodło wiedzy perspektywicznej otaz wzornik architektoniczny.
Przedmiotem rozważan w artykule jest wyłącznie ocena traktatu jako podręcznika do
nauki perspektinvy

STA}I BADAIY

Interesujący nas traktat był wielokrotnie opisywany w polskich publikacjach
naukorrych uwzglęniających badania zagraruczne. Zastosowane w nim metody
doczekĄ się roznej oceny. Zacytujmy niektore:

|.Ierry KOWALCZYK (historyk sztuki) ocenia wykład PoZZo jako metodyczny
podręcznik geometrii [9/s .|62],

2. Dorota FOLGA-JANUSZEWSKA (historyk sztuki) twierdzi, Ża traktat jest
,,podstntowaniem ustalełi terlreĘkow i praktykow z WI i XVII w.,, f3ls.203),

3. Kazimlerz BARTEL [l/s.5a8 - 552] docenia wartość artystyczną rysunkow
PoZZo, ale jako geometrę ocenia go krytycznie. Zwraca uwagę na
kompilacyjny charakter dzieła. określa elipsy PoZZo jako ,,Iinie bardzo dalekie
od w, łaścM e 8o kształtu,, LI lt.Iv 5 52].

By.c moze zajmował się pr4.gotolvaniem szkicu perspekqwvicznego i szablonu do malorvideł
rryko nanl - ch p rzez Jo hana Mi c hae I a ROTTMAYRA.

Pr4.kladem mogą byc działająq. m. in. na Sląsku Krzysztof TAUSCH (uczeri Pozzo) oraz jego
uczen Jan KIJBEN.
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Rys.l Elipsy krytykowane przez K. BARTLA. A.POZZO Perspectiva pictorum et
architectontm ... tom I / fig. l8

Fak1, Że dzieło ma charakter
Zdaruem autorÓw kompilacja
traktacie uwzględniono trendy
językow narodowych.

kompilacyjny, kuize postawic pytanie o jej poziom.
ta została sporządzona w sposob prawidłowy. w

dydaktyczne epoki baroku, takie jak odwołanie się do

Rys.2 Wykrzywienie pozornego belkowania. J. KUBEN fresk w koŚciele Sw. Ikzyża
w Brzegu Wg fot. Jerzy CZAJOR
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Dzieła PoZZo jak i praktyka zawodowa autora artykufu wskazują Że metoda7 z
ktorej korzystał PoZZo jest wystarczająca jako szkic do obrazu. Badania freskow' w
koŚciele św. Krzyia w Brzegu v,rykazały ponadto, ze błędy popetnione w konstrukcji
obrazow drobnych detali architektonicznych nie mają wptywu na percepcję kwadratury
sklepiennej.

OCENA TRAKTATU

Traktat jako podręcznik do nauki perspektywy zdaniem autorow ma wiele
zalet'.

1. Przedmiot prowadzonego w traktacie wykładu PoZZo został wyraźnie
określony.
W interesującym nas aspekcie geometrycznym przedmiotem tym było tworzenie
wykresow perspektywicznych elementow architektonicznych będących podstawą
do tworzenia malowideł iluzjonistyczno.architektonicznych we wnętrzach
architektonicznych.

f .Wyrazne okreŚlenie adresata, do ktorego wykład jest skierowany.
PaZZo juŻ w tytule określit zakres stosowalności swojej perspektywy.
Adresatami traktaru byli malarze i architekci. Inne traktaty geometryczne nie
określają tak jednoznacznią do kogo są skierowanen'

3. odpowiadał na zapotrzebowanie społeczne..
Zdobienie ścian malowidłami przedstawiającymi w sposÓb iluzjonistyczny
architekturę znane było juz w 1 poł. XV w. w okresie baroku zyskały one
popularnośc a ,,W drugie1 po.łowie XVII wieku z cortonowskiej linii jego
malarstwa freskowego wyłoniĘ się dwie odmiany prowadzące już ku bąrokowi
pożnemu,, flLlt.7/s.51]. Rożnica między tymi odmianami polegała na odmiennej
strukturze pozornej architektury przedstawianej na sklepieniach' Jeden z nurtÓw
był dekoracyjny a drugi'o miał charakter,,tehonicztty,,|'. Nurt drugi wymagał od
malarza stosowania zamiast realnych elementÓw architektonicznych ich
perspektyw|cznych obrazow. W tym sensie autor traktatu stworzył podstawę do
realizacji swojej wizji artystycznej. Traktat odpowiadał rowniez na potrzeby
Towarzystwa Jezusowego, ktorego autor był członkiem. Zakon jezuitow w
swojej misji rekatolizacji wielu obszarÓw Europy posfugiwał się sauką. Istniała
potrzeba wykształcenia armii ,,Żołnierzy Chrystusowych'' władających sprawnie
tym nietypowym oręzem. Adam MIŁOBĘDZKI stwierdza, ie kwadratury, czyLi
,,architehuraw architekturze'' [10/s.66] zyskĄ znaczącąpopularnośc. Wynikała
ona m in. z faktu, o ktorym ten sam autor pisze: ,,Pierwsza cwierc WIII w. była
w środowisku jezuickim olłresem dużego wzrostu zainteresowan sprawami

7 Zastosowane w traktacie uproszczerua dotyczą m. in. konstruowania tylko ośnriu punktow dla
elipsy.

W związku Z prolvadzoną w Brzegu konserwacją autorzy mieli okazję obejrzec freski bezpośrednio
pod sklepieniem.

Por. Lista traktatorv rv: Perspektyviczny traktat J.J.Schtiblera tv Muzeum Narodowym w
Warsza,vie, Przyczynek do historii teorii perspektlnuy ,WI - XWII w., Rocznik Muzeum
Narodorvego w Warszawie XX)OII - XXKV: 1989 - 1990, Warszarva 1992, autorstwa
D. FOLGI.JANUSZEWSKIEJ.

Nurt zw'i ą7 any z ko n cepcj ą art}'stycz n ą P oZZo .

Tektonika rozumiana jako ,,nauka o ukłądach szĘwnych elementow architektonicznych : nauka o
konstrukcji budowli" [ 8/s.488 J.
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artystycznymi, co Znąlclzto nt. in. odbicie w prograntach szkolnictw,ą ząkonnego.
Dla zainteresowait tych dochodzono Z reguły poprzez nauki ścisłe - matematykę i

-fi,ykę.| l Inspiracje szĘ, od Andreą P)ZZA przy czym cały ten specyficznie
pożnobarokowy rodza1 szfuki w początkowym okresie ronl'ija'ł się głownie w
kręgtt jeruickim, a więc lt', środowisku, hore po rąz pierwsry w takim stopniu
ksztąłtowało wiedzę i postcwę ttiższego kleru, wskazu1ąc mu rowniez na miejsce,
jake w PRAXIS PAR)CHIALIS winny zając poc1)nania na polu artystycznym.,,

[ 10/s.66]
4. Stosowanie uproszczen.

w traktatach geometrycznych stosowano uproszczenia dla elementÓw
dotyczących działa artystycznych. Uproszczerua te dotyczą zarÓwno
przedmiotow, ktore przedstawiano jak i metod konstruowania ich obrazÓw''.
Traktat PoZZo cechuje metodycznoŚc w stosowaniu uproSzczen. Dla
przedstawienia zasad konstruowania perspektywy detale architektoniczne zostĄ
na wstępie maksymalnie uproszczone i przedstawione w dwoch rzutach. Na
podstawie tych rzutÓw w oparciu o metodę puŃtow przebicia promieni
widzenia zttem konstruowany jest obraz perspektywiczny detalu.

Ii.ł:l .łe.

Rys.3' Konstruowanie perspektywy cokofu na podstawie jego rzutÓw. A. PoZZo
Perspectiva pictorum et architectotttnt... tom I I ftg.26.

Ryciny przedstawiajace perspektyvvy detali ''.w wersji ostatecznej', mają walory
miękkiego rysunkul3, grafiki artystycznej a nie wykresu perspektywicznego.
|2 Por. fig. 1l2 w [f/s,La6] doĘvc4' ryciny z traktatu F. MCORENA cry fig. L i f w pracy

A.KIRCTfiRA [7/ folio 901].
13 Wrazenie to wynika m. in. z braku linii ograniczającej cienie.
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Viq,,, ' , ,  8o.

Rys.4. PorÓwnanie wykresu perspektywiczne9o z wersją ostateczną rysunku detalu
architektonicznego. A. POZZO Perspectiva pictorum et architectorum... tom I I ftg.
79 i 80
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5 Dwujęzycznośc wykładu.
Ryciny w traktacie uzupełnione zostĄ krotkim komentarzem słownym. Traktat
został napisany w języku łacinskim i włoskim. w kolejnych barokowych
wydaniach tekst włoski zastąpiono innymi językami narodowymi [9/s. |62).
Niewątpliwie wprowadzenie dodatkowego jęZyka obok łaciny prrycryniło się do
tego, ze traktat miał w epoce baroku az 38 wydan.

F IGURA  LV .
Pcrs źribitt3zt.t liucit rcć|il infcriorłt purtct rcprcfcntzut '1i:[pt!iłl

/-Uur vos jlm delincaveririsTholos,quorum r'urfum verius iufocclus efl.
l.-,1 .'nqu'...em iaciletn, fpero lrrnc filuram, qu.rAr.chire3'un ćonft"t .".

cta' mlrlro r:lclllu5 drIcrip(uros' quam ti ante prłdiĆtosTholos propofuif.
l-cm.- Primum erqo nr:crife eft, urejus vcttigium.t dcfcrrbarur, qriod'irr hac
Itru&urrg forma faris ett ur frr geomerricum. Ab hoc veftigio obliqu:rm Ecicm
P.deduc.emus,qu3m ego ob chirr: rnguftias dup|o minorim cciłipfi, |ervarr
rrmen eJus pr-oporrione,duplicrris mcnfuris. . Vos igirur,gui his anguftiis mi-
nimi circumfcripci cftis; ic pore(tis,prout libuerir,fiparrrim rn alir chsnr dc-
l r r reerc i  prr f t i rcr i r ,  ur:qualcm vcf t ig io ducrt is t  quo 6cr  ur  xu l i  d i f t rnr i r  t i t
remocior. In incipiendo opcrc opoco clarć videbins, lngulos ve.tigii |uppcdi.
ralle mlnl omnes PerPcnd|culsres' quł in hoc genere optices cvrdunt ocule.
res, cum ad oculi pun*um duci debeanr, quod h;c in O. firum eft luprr brrim
veft ig i i - in  C.  duplo magis quam ab N.!r{ ,  Angr i los eurem obt iquz f ic ie i  dur l
sd punĆturn l .  d i f t rnt iam ocul i  r  & i  fcc i ion ibui ,  qurs feceru l t r  rn l inca dccuffa.
tionum N.M. lumpfi akirudines lincerum rransveri.rrum, fed Cupliceres: rcr-
minum aurem earundcm ab v.cftigii rngulis rccepi, du&is ad puirćtum, ur in.
nuo inE. A|ia linec'qur in figuiis o1lrcis vcmći imminenribus |uificnr ocu.
lares, hic fiunr perpendicularci Erirm opera fierj pofftr finc bafi in[crion :
Saris enim rburidć futficcrer prcter obliqurm iacrcn 6nhog;a:hir Beomcrncl
i  f ronre in medio puni l i ,  dućendo.t ingulos angulcs in l iner  r -ł ionum, j  qur
haberer is  lar i rud incm r ingulr rum l inerrum, & łng. l lorum, (uf i :  | ro t : - f ,ns\dr .
f i s , tum pro perpcnCrcuhirbus,  Ht:  r r r rone urrr- in f igL l ra is .  i r : -n:  dueincc
r  lo lJ  or(hogra ih l l .

Dir funff unb furrfif;iq1ic Jfgrrr:.
l l i l r  sruct cirrcr l lucrrrcccrrr !ton ur(cr! 'ruf rnrr gc:;bcrr ! i;rrc:r lorgrl ic lk.

ff i '$dlbrrn lĘr.! i .: \u::plrnz | 'on unt.n ou7 nrl;u'thln,, ols r:rc5 irrc|lrcs , lt:
l) i i(J ;ctci lnet n. l[,]; tc r.t i  fctn 3mirfcl ihr n'crf rr ]r ir irq::: ..:.r!:.- i  crrr.: jr,3J tY  rob(n ' ] rd) r t rc r t r 'bc t - l cbc t  nrc l l l r r l  l cC l t c : :c : i c r : r .3 r : ;  l . r r r c t r , r l f .n : r r r t
t1b tie oorcrtr cr.|itJ.rcn )irrpplcn ubgct1łn|'t|t t2jiil. !.rtin:llil:r: Iti uc. otitn
gingrn 1!!t l ln1.!u[ r.\crOrunb .{. ol l fr:r nurgrm:rn1d1 ouft:::1cn; un! brr:
rroÓ Doś srcnt P' bot.auś bcrglnontntrn rrcrDc,'ttcl$cs lrt it i;c ic l torocn C:l:
gc Drn'Dlonc; untb btc $tl[-rc t lc inrr gcnrod]t; lc)r 'd; !r311 . l ic;] ipr: iurr.r-brr
6rm.iF Dic ')r:cportion roofl bcobudlrcf. $nnn ibr'L\(lnt:r id, .t ic lc,rcni:rr i  t l ,r.
betl Dol-tt|bc bc|orrDnś ouicirtrut otlbrrn pnpin.;u r.rr1ris rt:tr lc ocrDir r llr tl:hl
tĘunloonn ibr c$ !e m i5runb gIcid1 grcn mgÓei; b.r Dolrn cinic!.: iral }ic śrl i . l i i
!1f'!tqqs oud1 roritc cntl.crrrtt fe ujt tDiib. l\cr):lnr.obung b:ł pcl il'ccriu;l lri
2l9frcif i t1!tnitbfl . ir l i$3ucr|c$cntrr ln b.rniÓońnDcn$in-dtcnccu(urr:rrnJ.r i l
lclpcrpcnDtctt|ot.. !tnlcx 9(nommcn mclÓc bct) bilcr'}crfpcctip.g.t iu (b(ftCfil,ęi,
nirn toctDctt 1 inDcltt nlłrt |ic. noĄ Dcm flu9:!pun67 Drr in o. o0ci ocr sqli orB(9rulD9-C' untb b.c .9ctfrc Óba.oon M.N.licbctr 1i$cn mu& 5il lrjinłii o-bri

ijj#'Jlii1llT';1.llt.!'T'ł'il.::ljJli::ł;TiŃi?'ł..'łycll3l..$ii::;J.l'l*fri'Hi
i.Dcd, S,:Poif iir i irc,,ir;rn.r;t: SrDunrl -tori..c:r lBildtcri XgSrulrtr! grno11mcliurrt, ri,rdr O<ro||ull!r LJ.ilł;0lc|| ; tltś ln i' ' 6t|9śi.l0t t|t. D|l JnDfi. tintr'/ Dś;Ór In Dro.o !śiti(J|'|irfxn|,
l'Ctl u.Itctl$. l.;I||(ll q(l\'(l(lt Ni;clv Dlc tl'crDCn hlcr lu T(.pa:Di(u|dr.g|tltrn. Ćr !inrc o6i: orrc
L\}crłrl(1ll Jlid' oJIlś Iśtl tlIll(rn (ł)tutlo !or{śtlotlt|ricn tD(iD6n, irtDtlttc motl nc!rrr Dcm.Urc l cn
Dcr 9(0lrl(l rt|'t!.(|| .]|lI11ilśh.lnl9 D0n..lj0rnc ttt Drr']Jlrttc Dr|; ftunctcn 1dlcn łlruo Ńlrś'1Djn|| lEd'
hÓ.|tr l(DCr.]Ii||t!lrl niliot(DurÓ|Óltriluttql.!tni gar.rgrn ror1rcrlo!' E(tÓf l.!n'ob. luril!
$rvct{l otJ ijr Dt..,IrĘ,.tID|rul.rr,!inrcrr Dir ljrotc ciiia lcin !rnr ullu .'n.s lc'j.' i :siiiłar .l' l
. '..}.rtll..:I nt.bcl llłt0. Dtriśr lr]ltnt.t D(o.t(t n|lÓ 0u0 b(9 off f Eliśrl c|9u| b<Diettru unD cil
fllbc I'Jnu,g,rut D(! !h:n-il(bung fcrurhnru.

Rys. 5. Przykład fragmentu traktatu w wersji niemieckqęrycznej. A. PoZZo
Perspectiva pictonlm atque architectontm .' Mąhler und Batmeister...

Wydanie augsburskie 1719 I tom I /opis do fig. 55 i f ig. 55

-43-



6. odwołanie się do skali obiektu.
W swoim traktacie PoZZo zachowuje proporcję między obiektem a

obserwatorem.

n
!
l

ll
t l
t t

t l

Rys. 6. Połozenie pozornej architektury
P erspectiva pi ctorum et ąrchitectorum

względem obserwatora. A.

... tom I I ftg.56
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W niektorych traktatach przedpozzowskich'* dla przedstawienia zasad tworzenia
autorzy nie zachowują skali.

UWAGI KRYTYCZNE

Dla stwierdzenia skuteczności wykładu autorry artykufu postanowili wy,konac
cwiczenia zalecane przez PoZZo Test wykazał, że konserwator malowideł moze
wykonac większośc z nich samodzielnię'' korzystając wyłącznie z rycin. Cwiczeniem,
ktorego nie mogł wykonac samodzielnie, mimo odwotania się do tekstu niemieckiego,
była proba '.posiatkowania'' sklepienia'6. PoZZo w opisie techniki przenoszenia
proponuje dwa znane z wcześniejszych traktatow sposoby. Proponuje w Ęm celu uryc
sznurkow lub światła|1 . Wreszcie pisze .' ,,P,,y pomocy tych i innych sposobow oraz
własne1 mądrości,, na|eĄ skonstruowac na sklepieniu rzut środkowy sieci
podwieszonej pod sklepieniem. Opis ten nie przystaje do reszty tekstow przez
pobiezno ść z jakąpotraktowano w nim temat'

WNIOSKI

l ' Podstawą pozyywnej oceny traktatu PoZZo jest stwierdzone dostosowanie
zakresu wykładu i Środkow w nim uzytych do zaprezentowania zagadnien
związany ch z tworzeni em kwadratur.

2. Stwierdzone merytoryczne uproszczenia rysunkow mozna traktowac jako
dopuszczalne w przypadku szkicow do kwadratur.

3. Konfrontacja zastosowanej w traktacie metody nauazania z praktyką wykazała jej
skutecznoŚc w zakresie tworzenia perspekty* kolinearnych (na płaszczyźrue).

4. Jedynym elementem budzącym wątpliwości autorÓw artykufu są opisy doĘczące
metody przeniesienia konkretnego obrazu na sklepienie.

5. Wykazane za|ety traktatu oraz j.go popularnośc świadczą o tym, Że był on
nowoczesnym p odręcznikiem.

Kwestią do rozwazenia na konferencjach dydaktyc znych środowisk
geometrycznych są odpowiedzi na pytania:

1. Cry dysponujemy obecnie rownie nowoczesnym podręcznikiem jak traktat
Andrea POZZO ?

2. C,y Qzas już na powstanie ''podręcznika'' uczącego geometrii z odwołaniem się
do metod komputerowych?
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ANDREA POZZO'S TREATISE ,,PERSPECTIVA PICTORUM ET
ARCHITECTORLTM ..." AS A MODERN TEXTBOOK FOR BAROQUE

QUADRATURISTS

This paper describes studies focused on PaZZO's treatise regarded as a vital element
of method of instructing quadraturists. The scope of study comprises researches of status of
Polish studies of the treatise as well as valuation of pictoriality of presentation of geometrical
aspects by POZZO. The paper poses a thesis and tries to prove it: Andrea Pozzo's treatise on
perspective, despite some geometric inexactness, was once a modern textbook for baroque
quadraturists.
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