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PERSPEKTYWA – W POSZUKIWANIU 
TRZECIEGO WYMIARU

Streszczenie

Celem rozważań jest przedstawienie roli perspektywy od pierwszych prób 
sformułowania jej zasad, przez przykłady współczesne, po próbę odpowiedzi 
„co dalej?”. Zawarte w artykule treści oparto na analizach materiału ilustra-
cyjnego i literatury przedmiotu. Treść artykułu podzielono na części odpowia-
dające kolejnym etapom – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość perspektywy. 
Zwrócono uwagę na fakt, że perspektywa, mimo okresów odrzucenia i negacji, 
jest ciągle obecna w twórczości współczesnych, a zasada nieruchomego oka, 
będąca najczęściej krytykowana, umożliwiła zapis trójwymiarowej przestrzeni 
na płaszczyźnie, czego konsekwencją zdaje się być wirtualna, trójwymiarowa 
rzeczywistość. 
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Wstęp

Władysław Strzemiński w „Teorii widzenia” rozróżnia widzenie w sensie 
biologicznym od „ś w i a d o m o ś c i  widzenia”, podkreślając tym samym 
fakt, że „tylko z uświadomionych składników widzenia powstaje obraz natury 
takiej, „«jaka ona jest»”. Według Strzemińskiego (1974, s. 16) to, czego sobie nie 
uświadamiamy pozostaje niezauważone, traktowane wręcz jako przeszkoda, 
a nawet „jako zniekształcenie prawdziwego świata i rzeczywistej, nie urojonej, 
obiektywnej natury”. Stwierdzając, że elementy obserwowanej rzeczywistości, 
których nie poddaliśmy procesowi myślowemu, nie przekazują zawartej w nich 
prawdy o świecie realnym, zwraca uwagę na współzależność widzenia i myśle-
nia. Tak więc rejestrowane przez oko obrazy poddawane są analizie myślowej, 
by potem zdobyte w drodze postrzegania doświadczenie wpływało na kolejne 
procesy poznawcze, bowiem, jak podkreśla Władysław Strzemiński (1974, s. 14): 
„Myśl i widzenie rozwijają się przez wzajemny wpływ na siebie”.

Jak wobec powyższego ma się przedmiot realny do widoku rzeczy? Otacza-
jącą przestrzeń postrzegamy wszystkimi zmysłami i na podstawie odebranych 
wrażeń tworzymy obraz tego, na co patrzymy, co słyszymy, dotykamy, wącha-
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my, czy smakujemy. Percepcja jest rzeczą indywidualną, zależną od odczuć 
jednostki. Wynika z  tego, że obrazy rzeczywistości powstają na podstawie 
subiektywnych doznań i  mogą nawet znacznie różnić się między sobą nie 
tylko w przypadku postrzegania przez różne osoby, lecz również w zależności 
od miejsca obserwacji, czasu, pogody, okoliczności takich jak dźwięk, zapach 
jedna osoba doświadcza wielu różnych „obrazów” tej samej rzeczy. Omawiając 
optyczny zmysł przestrzeni Kazimierz Bartel (1958, s. 7) również zauważa, że 
„przedmioty rzeczywiste istnieją poza nami, poza naszymi zmysłami”. Procesy 
fi zjologiczne umożliwiają powstawanie wrażeń zmysłowych, dzięki którym 
zdobywamy świadomość istnienia „przedmiotów rzeczywistych” budujących 
otaczający nasz świat. Jak podkreśla Bartel, istnienie przedmiotów rzeczy-
wistych jest bezwzględne i absolutne, zaś jego widoki, a więc i budowany na 
ich podstawie przedmiot wzrokowy ma naturę subiektywną, jest względny 
i uwarunkowany. Cech przedmiotu wzrokowego nie da się więc obiektywnie 
stwierdzić i ustalić, a jako efekt naszego wewnętrznego doświadczenia trudno 
jest je bezwzględnie i w sposób stały sprawdzić (Bartel 1958).

Od zarania dziejów człowiek próbował utrwalić to, co widzi. Niezależnie od 
intencji, czy były to wizerunki dokumentujące sceny z życia, czy obrazy związa-
ne z kultem, starano się oddać otaczającą rzeczywistość możliwie najwierniej. 
Jednak przedstawienia realistyczne rzeczywistości lub rzeczy wyobrażonych 
zawierały elementy symboliczne, formy wynikające mniej z  obserwacji na-
tury, a  więcej z  określonego kanonu. Nie zmienia to jednak faktu, że  przez 
cały czas dążono do opracowania uniwersalnego sposobu, pozwalającego na 
wierne odwzorowywanie na płaszczyźnie obrazu trójwymiarowej przestrzeni. 
Wykształcona na drodze wieloletnich poszukiwań i doświadczeń perspektywa 
pozwoliła na w miarę obiektywne przedstawianie realnego świata. 

Zapis perspektywiczny, którego pierwsze elementy odnajdujemy w staro-
żytności, ponownie odkryty i opisany w traktatach renesansu, niejednokrotnie 
krytykowany i negowany, przetrwał do dnia dzisiejszego. Elementy perspekty-
wy wykorzystują współcześni artyści, a dzięki technice fotografi cznej i kom-
puterowej funkcjonuje ona w postaci wręcz idealnej, matematycznie opisanej 
formuły. Już dziś technologia informatyczna oferuje wirtualną rzeczywistość. 
Cyfrowo stworzona trójwymiarowa przestrzeń będzie zapewne w najbliższej 
przyszłości coraz powszechniej dostępna. Można zaryzykować stwierdzenie, 
że sformułowanie zasad perspektywy zbudowało podstawy nowej wirtualnej 
wielowymiarowej rzeczywistości.

Przeszłość – poszukiwania i odkrycia

Dociekania dotyczące poznania mechanizmów wzrokowego postrzegania 
sięgają czasów starożytnych. Obserwacje i spostrzeżenia teoretyków stworzyły 
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podstawy sformułowanych później zasad przedstawiania trójwymiarowej prze-
strzeni na płaszczyźnie. Pojęcie perspektywa ma swoje korzenie w łacińskim 
określeniu „perspicere”, oznaczającym „przenikać wzrokiem, przyglądać się, 
badać” (Kopaliński 1983, s. 324). Poznanie mechanizmów widzenia wymagało 
znalezienia odpowiedzi na pytania dlaczego postrzegamy realny świat jako 
trójwymiarowy, świat, w  którym odczuwamy głębię i  rozróżniamy kolejne 
plany.

W  jednej z  najstarszych rozpraw z  dziedziny optyki pt. Prawo odbicia 
światła, zasada prostoliniowego rozchodzenia się promieni świetlnych (Catoprica 
i  optica) Euklides podjął próbę wyjaśnienia dlaczego linie w  rzeczywistości 
równoległe widzimy jako zbiegające się w dali, a z dwóch tej samej wielkości 
obiektów ten oddalony wydaje się mniejszy niż stojący blisko. Euklidesowi 
zawdzięczamy aktualne do dziś spostrzeżenie, że istnieje ograniczony kąt 
widzenia, a oko widzi tylko to, co znajduje się wewnątrz stożkowatego pola 
widzenia. Spostrzeżenia swe Euklides oparł na przypuszczeniu, że oko wysyła 
w stronę przedmiotu wiązkę prostych promieni (Parramón, Calbó 1993, s. 10). 
Ernst H. Gombrich (1981, s. 245) ponad dwa tysiące lat później odnotował: 
„nasz wzrok biegnie po prostej i z tego poczęła się cała nauka o perspektywie”.

Według informacji zawartych w traktacie Witruwiusza pt. O architekturze 
ksiąg dziesięć, Demokryt (ok. 460-370 p.n.e.) i Anaksagoras (ok. 500-428 p.n.e.) 
(Tatarkiewicz 2005, s. 286) w swoich dziełach, wyjaśniali, jak należy kreślić linie 
odpowiadające naturze postrzegania wzrokowego. Na scenicznych dekoracjach 
obrazy budynków miały linie rozchodzące się z jednego punktu centralnego, 
tak by „oddawały charakter określonej rzeczy” i  namalowane na  płaskich 
ścianach sprawiały wrażenie trójwymiarowych (Witruwiusz 2004, s. 167).

W średniowieczu artyści nie korzystali z żadnej wypracowanej metody. We 
freskach Giotto di Bondone (1267-1337) w kościele Św. Franciszka w Asyżu czy 
Santa Croce we Florencji przestrzeń przedstawiana jest raczej wrażeniowo, na 
bazie intuicji wspartej wnikliwą obserwacją świata realnego. Artysta uwzględ-
niał już perspektywę, choć punkty zbiegu i  linia horyzontu stosowane były 
jeszcze niekonsekwentnie (Bartel 1958; Gajewski 2001).

Zasady perspektywy, stosowane do dziś w rysunku i malarstwie, sprecy-
zowano na podstawie wcześniejszych doświadczeń w okresie włoskiego rene-
sansu. Założenie tzw. nieruchomego oka, określanego również mianem „punkt 
widzenia” umożliwiło sformułowanie zasad perspektywy linearnej. Punkt 
widzenia, oko postrzegającego znalazło swoje odbicie na płaszczyźnie obrazu. 
To najczęściej centralnie umieszczony punkt zbiegu, do którego podążają na 
rysunku wszystkie linie w rzeczywistości do siebie równoległe i prostopadłe 
do płaszczyzny obrazu. Brunelleschi (1377-1446) zwrócił uwagę na fakt, że 
perspektywa polega na iluzji. Leone Battista Alberti (1404-1472) porównywał 
dwuwymiarową płaszczyznę obrazu do otwartego okna, przez które widzi 
się świat zewnętrzny. Wyjaśnił, że patrząc przez nie na umieszczony za nim 
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model, zaznaczając każdy punkt powstający na płaszczyźnie okna w miejscu 
przecięcia z  linią łączącą oko i  punkty modelu, otrzyma się dobry rysunek 
perspektywiczny. Opis ten przywodzi na myśl perspektografy Albrechta Dürera 
(1471-1528), „instrumenty optyczne” przedstawione na drzeworytach, które no-
rymberski artysta dołączył do swoich pism teoretycznych Pouczenie o mierze-
niu (Underweysung der messung, Nürnberg 1525, kolejne wydanie zawierające 
karty z drzeworytami z 1538 r.) (Białostocki 1985, s. 93). Obdarzony i darem 
obserwacji, i darem wyobraźni Dürer czuł, że sztuka powinna mieć stosowne 
podstawy teoretyczne (Cole 1993, s. 26). Ilustracje jego perspektografów jeszcze 
dziś wspierają wyjaśnianie zasad perspektywy.

Osiągnięcie wrażenia trójwymiarowości na płaszczyźnie stało się na-
miętnością twórców. Przedmioty i postaci powiązane kompozycyjnie liniami 
perspektywicznymi rozmieszczane były w przestrzeni obrazu zgodnie z regu-
łami perspektywy (Piwocki 1977). Początkowo dość sztywne wspomaganie 
się podstawową siatką zbiegających się linii, rozwinęło się z czasem w śmiałe 
stosowanie odważnych skrótów (sylwetka w dużym skrócie na obrazie Andrea 
Mantegny pt. Opłakiwanie Chrystusa, ok. 1480 r.), by osiągnąć mistrzostwo 
w  iluzjonistycznym barokowym malarstwie zwanym trompe l’oeil. Sztuka 
ta rozwinęła się na bazie prac teoretycznych Leonarda da Vinci (1452-1519), 
który studiował perspektywę z więcej niż jednym punktem zbiegu, a  teorię 
perspektywy linearnej uzupełnił spostrzeżeniami o  światłocieniu i perspek-
tywie powietrznej. Opisując swoją metodę przenoszenia wizerunku postaci na 
zakrzywione powierzchnie sklepienia podkreśla, że: „oko (...) nie ma zważać 
na płaszczyzny lub krzywizny ściany, lecz na przedmioty ukazane na jej po-
wierzchni w różnych miejscach fi kcyjnej przestrzeni” (Rzepińska 1984, s. 146).

Dociekania służące poznaniu mechanizmu wzrokowego postrzegania świa-
ta realnego i poszukiwania sposobu jak najwierniejszego odwzorowania jego 
trójwymiarowości w płaskim obrazie stworzyły również podstawy fotografi i. 
Badający zjawiska optyczne arabski matematyk Alhazen (ok. 965-1039) stworzył 
pierwszy model oka. „Sztuczne oko” Alhazena można uznać za prototyp ciemni 
optycznej – camera obscura (Demidow 1989, s. 27). Uzupełniona o wbudowane 
lustra, pryzmaty i soczewki, stała się popularna wśród artystów – amatorów 
XVIII wieku. Wiąże się z nią również nazwiska wielkich twórców, Vermeera 
(1632-75) i Canaletta (1697-1768) (Cole 1993). Coraz bardziej złożone urządzenia 
wspomagające pracę artystów doprowadziły do powstania aparatu fotografi cz-
nego. Za jednego z wynalazców fotografi i uznaje się malarza Louisa Daguerre 
(1789-1851). Jak zauważa José M. Parramón, fotografi a ofi arowała artyście, 
oprócz doskonalenia konstrukcji, kompozycji i  tematyki przede wszystkim, 
„możliwość i zwyczaj widzenia i ostatecznego zrozumienia perspektywy” (Par-
ramón 2003, s. 28). Fotografi a była istotnym elementem kształcenia architektów 
w Bauhausie. Moholy-Nagy uczynił z niej technikę służebną przy studiach form 
naturalnych i zbudowanych (Wróbel 2013, s. 56). Fotografowano architekturę 
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modernistyczną wyszukując efektowne skróty, powiększenia czy niepospolite, 
z  punktu widzenia zwykłego przechodnia, rzadko lub nigdy nie używane 
ujęcia. Zdobywano w  ten sposób doświadczenie o  rzeczywistym wyglądzie 
projektowanych form i o tym, jak pomyślane kształty powinny wyglądać, by 
„spełnić ich własne autorskie marzenie o kompozycji przestrzennej”. Fotografi a 
stała się inspiracją w projektowaniu. Uczono się na niej jakie zmiany należy 
wprowadzać w projektach by forma zrealizowana zyskała efekty fotografi czne 
(Knothe 1977).

Malarze dziewiętnastowieczni również posługiwali się perspektywą. Wi-
liam M. Turner był najbardziej znanym nauczycielem perspektywy (Parramón, 
Calbó 1993). Poczynając od impresjonistów odrzucane są niektóre kanony, ale 
perspektywę nadal stosuje się jako środek wyrazu. Pojawia się wiele punktów 
widzenia na jednym obrazie. Surrealiści w  oparciu o  realizm perspektywy 
tworzą nierealne, nieistniejące, często niepojęte wizje. 

Teraźniejszość – różne oblicza

Perspektywa, będąca zbiorem zasad, powstała na drodze wielu poszukiwań 
i doświadczeń jako realistyczny sposób przedstawiania na płaszczyźnie trój-
wymiarowej przestrzeni. Wprowadzała do płaskiego rysunku trzeci wymiar. 
Fotografi a, jako mechaniczny sposób rejestrowania rzeczywistości, stała się, 
można zaryzykować to stwierdzenie, najbardziej obiektywną formą zapisu 
przestrzeni. Fotografi a i  rysunek perspektywiczny stały się nieodłącznym 
elementem dokumentacji architektonicznej. Obok technicznych rysunków, 
służących komunikacji międzybranżowej w procesie inwestycyjnym pojawiają 
się szkice, perspektywy, wizualizacje, przedstawiające widoki projektowanych 
brył zbliżone do tych, jakie będą oglądane po zrealizowaniu budowli w rzeczy-
wistej przestrzeni. Zapis fotografi czny to nieodłączny element inwentaryzacji 
architektonicznej, dokumentujący stan faktyczny obiektu.

Mimo odchodzenia od niektórych zasad perspektywy i okresowej krytyki 
jej założeń w  sztuce XIX i  XX wieku perspektywę stosowali i  stosują nadal 
współcześni malarze. Amerykanin Edward Hopper, zmarły w 1967 roku two-
rzył do lat 60. XX wieku nurcie realizmu. Prace angielskiego malarza, grafi ka, 
fotografa, scenografa Davida Hockney’a cechuje oszczędność techniki i realizm 
zaczerpnięty z  fotografi i i  pop-artu. Reprezentantem realizmu jest również 
jeden z najważniejszych współczesnych twórców hiszpańskich Antonio Lopez.

Wypada zauważyć, że zasady zapisu w perspektywie (rysunek, malarstwo, 
fotografi a) powstały w celu jak najwierniejszego oddania trójwymiarowej rze-
czywistości. Miały realistycznie przedstawiać przestrzeń, a przecież u źródeł 
perspektywy leży złudzenie. Perspektywa jest iluzją, to przede wszystkim 
„sztuczka przydatna do różnych celów” (Baltrušaitis 2009, s. 7). Według geo-
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metrii euklidesowej, świat ma trzy wymiary: wysokość, szerokość i głębokość. 
Tymczasem rysunek, obraz czy fotografi a są płaskie – mają tylko dwa wymiary. 
Ludzki mózg pozwala dojrzeć w tym dwuwymiarowym obrazie trójwymiarowy 
świat. W postrzeganiu „na żywo” umysł analizuje rejestrowane obrazy i kom-
pensuje rozbieżności wynikające z perspektywy (zmniejszanie się wymiarów 
w miarę oddalania).By odczytać przestrzeń zamknięta w dwuwymiarowym 
obrazie mózg podchodzi do zadania znacznie bardziej analitycznie. Obraz 
fotografi czny jest dla nas bardziej syntetyczny i obiektywny jednocześnie, dla-
tego wszelkiego rodzaju przerysowania uznajemy za bardziej nienaturalne niż 
w rzeczywistości. Wykorzystując obiektyw o ekstremalnie krótkiej ogniskowej, 
tzw. szeroki kąt, możemy uzyskać efekt zupełnie inny niż widok rejestrowany 
gołym okiem, dajmy na to znany nawet z amatorskich zdjęć kadr, na którym 
ktoś podtrzymuje krzywą wieżę w Pizie.

Perspektywa ma jak widać swój aspekt anormalny. Wynaturzone przez 
logiczne wykazywanie praw perspektywy kompozycje znane były od dawna, 
a w XVII wieku określone zostały terminem „anamorfoza”. To nic innego jak 
optyczna sztuczka, wykorzystująca celowo zniekształcone obrazy, które oglą-
dane z konkretnego miejsca, lub odbite w zwierciadle cylindrycznym ukazują 
właściwy, precyzyjny obraz. Anamorfozy mogły być ukrytym przesłaniem, jak 
na obrazie Ambsadorzy (1533) Hansa Holbeina Młodszego, dziwną zabawką, 
gdy w cylindrycznym lustrze (popularne w XVIII i XIX wieku) odczytywało 
się półokrągły anamorfi czny wizerunek. Anamorfozy wykorzystują również 
współcześni artyści i architekci. 

Pochodzący ze Szwajcarii, a mieszkający w Paryżu artysta Felice Varini 
jako „płótno” pod swoje anamorfozy wykorzystuje przestrzeń architektoniczną 
– ściany, sufi ty posadzki, wewnątrz lub przestrzeni miejskiej. Przy użyciu pro-
jektora tworzy na powierzchniach krajobrazu miejskiego i w pomieszczeniach 
geometryczne formy, proste kształty: okręgi, wielokąty, kompozycje z  linii 
prostych. Bezładne układy barwnych plam i linii oglądane z jednego punktu 
układają się we właściwą kompozycję. Istnieją wyłącznie w przestrzeni, w której 
je umieszczono, bez niej nie mają racji bytu. Widziane z konkretnego miejsca 
zdają się być zawieszone w powietrzu. Po zrobieniu kroku znów rozpadają się 
w bezładną plątaniną linii i pól. Kiedy obserwator znów zbliża się do punktu 
widokowego, poszczególne fragmenty zaczynają składać się w czytelną całość 
(www3). Jedną ze starszych prac Variniego jest ultramarynowy czworokąt 
naniesiony na betonowe elementy konstrukcji we wnętrzu Szkoły Architektury 
w Nancy. Z pozoru bezładnie rozrzucone linie w jedynym punkcie korytarza 
drugiego piętra składają się w wyrazisty kształt, który stał się niemalże em-
blematem szkoły. 

W specyfi czny sposób anamorfozę wykorzystał Michael Maltzan. Zaadap-
tował na galerię Muzeum Sztuki Nowoczesnej w  Nowym Jorku, nazwanej 
MOMA QNS, prostopadłościenny budynek byłej fabryki. Wyróżniono go 
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z otoczenia wzmacniając oryginalny niebieski kolor ścian, a na dachu wyko-
nano oprawę wizualną. Muzeum położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie 
naziemnej linii nowojorskiego metra. Nadjeżdżający z Manhattanu zwiedzający 
widzą przede wszystkim dach budynku. Na jego czarnej powierzchni ustawio-
no, z pozoru swobodnie, prostokątne, również czarne ekrany z namalowanymi 
na nich białą farbą anamorfozą liter. Ta trójwymiarowa grafi ka ukazuje się 
pasażerom metra jako logo muzeum – MoMA w jednym punkcie trasy, tuż 
przed stacją, w którym pociąg zawsze zwalnia,. Po chwili, sprawiający przez 
moment wrażenie jednej płaszczyzny napis rozpada się na szereg mniejszych, 
rozrzuconych niekształtnych znaków. Oprawę wizualną galerii, będącą 
głównym motywem dekoracyjnym i wizytówką obiektu zaprojektowano we 
współpracy z grafi kami z grupy Two Twelve (Owerczuk 2003).

Osiemnasto- i dziewiętnastowieczne anamorfi czne zabawki stały się zna-
kiem rozpoznawczym węgierskiego malarza, ilustratora i twórcy fi lmów ani-
mowanych Istvána Orosza. Wykonuje on prace składające się z dwóch części, 
z których jedna jest anamorfozą fragmentu drugiej. Odbicie anamorfi cznego 
rysunku w ustawionym w odpowiednim miejscu cylindrycznym zwierciadle 
uzupełnia ten „zwykły”.

Szeroką popularnością cieszą się prace Kurta Wennera i  Juliana Beeve-
ra Wykonują oni na bruku, chodniku, wykorzystując pobliską architekturę 
obszerne rysunki kredą – anamorfi czne obrazy. W Polsce analogiczne prace 
wykonuje Ryszard Paprocki (www1). 

Wśród współczesnych realizacji architektonicznych znaleźć można 
przykłady wykorzystujące znane w  starożytności i  rozwinięte w  Renesan-
sie tzw. korekty optyczne. W centrum León w  latach 1994-2002 wzniesiono 
w  sąsiedztwie głównych zabytków miasta miejskie audytorium Architekci 
Emilio Tuñón i Luis Moreno Mansilla. W szczególny sposób zaprojektowali 
frontową ścianę. Stworzyli rodzaj przestrzennego rastra, który odwraca uwagę 
od „masy” głównej kubatury, przez co budynek odbiera się jako lżejszy. W kom-
pozycji elewacji wykorzystano motyw z  architektury historycznej. Tworzą 
ją nawiązujące do platereskowej fasady klasztoru św. Marka i  krzyżowych 
sklepień gotyckiego kościoła, rozglifi one, zestawione w  układzie poziomych 
pasów nisze obramowujące otwory okienne. Skośne ściany boczne w każdej 
z nisz ukształtowano pod innym kątem, co zwiększa dynamikę elewacji. Przy 
ustalaniu wysokości podziałów na fasadzie uwzględniono, że może być ona 
oglądana również z ograniczonej jezdnią przestrzeni, znajdującego się tuż przed 
zachodnią ścianą chodnika. Architekci wykorzystali znaną już w starożytności 
i  stosowaną w renesansowych ołtarzach korektę optyczną. Wysokość pasów 
nisz rośnie wraz z  wysokością. Zgodnie z  zasadami perspektywy, wymiar 
obramień okiennych, postrzeganych z niewielkiego oddalenia wydaje się jed-
nakowy” (Chaduch 2003). Rzeźbiarsko ukształtowana fasada zwraca uwagę 
po wejściu na plac. Autorzy określają ją obrazowo: „lwia grzywa audytorium” 
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(Chaduch 2003, s. 48). Dzięki niej budynek jest jednoznacznie rozpoznawalny 
nie tylko w León.

Przyszłość – powrót do trzeciego wymiaru

Właściwie należałoby się zastanowić, czy wirtualna rzeczywistość to 
przyszłość, czy już teraźniejszość. Kojarzona nadal głównie z  grami kom-
puterowymi staje się coraz powszechniejsza. Rozwój techniki komputerowej 
i dostępność oprogramowania sprawiają, że w zdecydowanej większości tworzy 
się dziś perspektywy wykorzystując modele cyfrowe budynków. „Sztuczny 
świat” ma w jak najwierniejszy sposób odwzorować określony fragment świata 
rzeczywistego. 

Defi niują ją: interakcja (interaction) – możliwość wpływania na obiekty 
znajdujące się w wirtualnym świecie, zmianę ich stanu, wyglądu itp.; immersja 
(immersion) – wrażenie zagłębienia się w wirtualny świat, im wyższy stopień 
immersji tym dokładniejsze odwzorowanie warunków panujących w rzeczywi-
stym świecie; wyobraźnia (imagination) – umiejętności użytkownika konieczne 
do pełnego skorzystania z wirtualnej rzeczywistości. Jest sprawą oczywistą, 
że wykorzystanie jej wymaga odpowiedniego sprzętu i urządzeń. Oczywiście, 
wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości wymaga odpowiedniego sprzętu, 
w tym także urządzeń interakcji, takich jak rękawice, systemy rozpoznawania 
gestów, manipulatory i inne. Ponadto tworzenie wirtualnej rzeczywistości to 
skomplikowany długotrwały proces, wymagający konkretnej, głębokiej wiedzy 
(Pająk 2011).

Próby przedstawienia trójwymiarowej przestrzeni na dwuwymiarowym 
obrazie doprowadziły do określenia zasad perspektywy ciągle obecnej we 
współczesnej twórczości, wynalezienia aparatu fotografi cznego doprowadziły 
nas do trójwymiarowej komputerowej grafi ki. Możemy dziś spacerować po 
nieistniejącym budynku lub pilotować samolot, siedząc wygodnie w fotelu.
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Perspective – in Search of The Third Dimension

Summary

Th e purpose of this article is to present the role of the perspective. It 
presents the fi rst attempts to formulate principles, contemporary examples of 
use of perspective and to ask “what next?” Th e contents contained in the text 
are based on an analysis of an illustrative material and literature. Th e article 
is divided into the parts corresponding to the subsequent stages: past, present 
and future perspective. Th e article points out to the fact that the perspective, 
despite the periods of rejection and denial, is still present in creativity of 
the contemporaries and the immovable eye principle, which is most oft en 
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criticised, has enabled recording the three-dimensional space on a plane, the 
consequence seems to be a virtual, three-dimensional reality.
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