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KSIĘGA I

Malarstwo zawiera trzy główne części, mianowicie: rysunek (disegno), wymierzanie (commensuratio) 
i nakładanie kolorów (colorare). Przez rysunek rozumiemy kształty i kontury zawarte w rzeczach. Przez 
wymierzanie rozumiemy kształty i kontury proporcjonalnie umieszczone na właściwych im miejscach. 
Przez nakładanie koloru rozumiemy nadawanie rzeczom takich barw, jakie nam się w nich ukazują, 
jasnych lub ciemnych, w zależności od tego, jak zmienia je światło. Z tych oto trzech części zamierzam 
zająć się jedynie wymierzaniem, którą zwiemy perspektywą, wtrącając odrobinę rysunku, albowiem bez 
niego nie sposób pokazać, jak ona działa. Nakładanie kolorów zaś pominiemy i będziemy rozważali tę 
część [malarstwa], którą można ukazać za pomocą linii, kątów i proporcji, rozprawiając o punktach, 
liniach, płaszczyznach i ciałach. Na tę część składa się zaś pięć zagadnień. Pierwsze to widzenie, czyli 
oko; drugie to kształt widzianej rzeczy (cosa); trzecie to odległość od oka do oglądanej rzeczy; czwarte 
to linie wychodzące z krańców rzeczy i prowadzące do oka, piąte zaś to granica (termine), która znajduje 
się między okiem i widzianą rzeczą i na której zamierza się umieszczać rzeczy.

Za pierwsze [zagadnienie] uznałem oko, o którym nie zamierzam jednak traktować więcej niż to 
konieczne, gdy mowa o malarstwie. A zatem, za pierwszy element uważam oko, ponieważ to w nim uka-
zują się pod różnymi kątami wszystkie widziane rzeczy. Znaczy to, że gdy oglądane rzeczy są tak samo 
odległe od oka, to większa z nich jawi się pod większym kątem niż mniejsza; i podobnie, gdy rzeczy są 
takie same, ale za to znajdują się w różnej odległości od oka, rzecz bliższa jawi się pod większym kątem 
niż ta bardziej oddalona. Przez owe różnice [w wielkości] należy rozumieć nie co innego tylko zmniej-
szanie rzeczy (degradare). Drugim [zagadnieniem] jest kształt rzeczy, bez którego ani umysł nie może 
jej osądzić, ani oko objąć. Trzecim [zagadnieniem] jest odległość rzeczy od oka, a to dlatego, że gdyby 
owej odległości nie było, to rzecz przylegałaby do oka, czyli stykałaby się z nim, jak również dlatego, 
że gdyby rzecz była większa niż ono, oko nie byłoby zdolne jej ujrzeć. Czwarte [zagadnienie] to linie, 
które mają swój początek w krańcach rzeczy i kończą się w oku, między którymi ono ogląda i rozpoznaje 
[rzeczy]. Piąte [zagadnienie] to granica (termine), na której oko zgodnie z proporcjami wykreśla rzeczy 
za pośrednictwem swoich promieni i na której może osądzić ich wielkość; bez tej granicy nie można 

* Przekład na podstawie Piero d e l l a  F r a n c e s c a, De prospectiva pingendi, edizione critica a cura di G. Nicco Fasola, con due 
note di E. Battisti e F. Ghione, ed una bibliografia a cura di E. Battisti e R. Pacciani, Le lettere, Firenze 1984; przełożone zostały te 
fragmenty, które pozwalają zorientować się w teorii Piera, jego najważniejszych konstrukcjach i metodzie wykładu; by jednocześnie dać 
ogląd całości, przetłumaczona została też treść kolejnych zagadnień, jednak bez opisu ich rozwiązania; według podobnego klucza zostały 
dobrane ilustracje, choć w ich wyborze odegrały rolę także walory estetyczne; w wydaniach i opracowaniach traktatu (zob. przyp. 28 
w M. S a l w a, De prospectiva pingendi Piera della Francesca – perspektywa dla „opornych” w niniejszym tomie „Rocznika”) kon-
strukcje Piera te są nie tylko reprodukowane, ale także rysowane „na nowo” – z tego zabiegu tutaj jednak zrezygnowano. Ponieważ m.in. 
z racji fragmentaryczności, niniejszy przekład nie ma ambicji opracowania krytycznego czy filologicznego, pominięta została numeracja 
kart i różnice między wersjami tekstu (podaje je Nicco Fasola, wprowadzając dodatkowo emendacje).
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by pojąć, jak rzeczy się zmniejszają, ani też nie można by ich ukazać. Poza tym wszystkim niezbędna 
jest też umiejętność rysowania we właściwym kształcie na płaszczyźnie (piano) wszystkich rzeczy, które 
człowiek zamierza uczynić.

Mając na względzie powyższe kwestie, przechodzimy do dzieła, ujmując część [malarstwa] zwaną 
perspektywą w trzech księgach. W pierwszej księdze powiemy o punktach, liniach i powierzchniach pła-
skich. W drugiej o sześcianach, czworokątnych filarach, oraz o okrągłych i wielościennych kolumnach. 
W trzeciej zajmiemy się głowami [ludzkimi], kapitelami, bazami [kolumn], pierścieniami (torchi) wielu 
baz i innymi ciałami rozmaicie ustawionymi.

Punkt to coś, czego część nie istnieje. Geometrzy powiadają, że można go sobie tylko wyobrazić; 
powiadają także, że linia ma długość, lecz nie ma szerokości.

Z racji, że nie są one [tj. punkt i linia] widoczne, chyba że jedynie dla umysłu, a ja mam zamiar 
mówić o perspektywie, pomagając sobie wykresami, które mają być uchwytne dla oka, potrzebna jest 
definicja odmienna. Powiem więc, że punkt to najmniejsza rzecz, jaką może dostrzec oko; linia z kolei 
to połączenie jednego punktu z drugim, którego szerokość ma tę samą naturę, co punkt. Powierzchnia 
to, jak twierdzę, szerokość i długość zawarta między liniami. Powierzchnie są wielu rodzajów, jedne są 
trójkątne, inne czworoboczne, czworokątne, prostokątne, pięciokątne, sześciokątne, ośmiokątne i o jeszcze 
większej liczbie boków, jak to ujrzycie.

[I] Wszelka wielkość przedstawia się oku pod pewnym kątem.

To wynika samo z siebie, albowiem w punkcie nie ma żadnej wielkości, a zdolność widzenia (la virtù 
visiva) to tylko punkt zaś linie prowadzące z punktu do krańców rzeczy z konieczności tworzą kąt; choć 
uznaję, że w malarstwie punkt ma wielkość, to twierdzę, że jest ona tak mała, że każda inna wielkość 
jest od niej większa. A zatem linie wychodzące z krańców jakiejś rzeczy, nawet najmniejszej, i kończące 
się w oku, tj. w punkcie, tworzą kąt, toteż rzecz ta ukazuje się pod pewnym katem. Przykład: niech .A. 
będzie punktem, a .BC. niech będzie wielkością, od jej krańców poprowadź linie do .A., czyli [linie] .BA. 
[i] .CA., poprowadź także [linię] .BC.; utworzą one trzy kąty, a to dlatego, że: .A. to punkt i utworzy 
[się tam] kąt, podobnie .B. jest punktem i podobnie punktem jest .C.; jeśli poprowadzisz linie od jednego 
punktu do drugiego, to ponieważ nie leżą one na jednej prostej, utworzą one trójkąt; ja zaś twierdzę, że 
.A. to punkt, z którego wychodzi zdolność widzenia, a zarazem kąt leżący naprzeciw wielkości .BC., zaś 
wielkość tę [wzrok] odbiera między liniami .AB. [i] .AC. pod katem .A., czyli w oku.

[II] Wszystkie podstawy (base) widziane pod tym samym kątem jawią się w oku tak samo, nawet jeśli 
są rozmaicie rozmieszczone.

Verbi gratia, niech .A. będzie okiem, z którego wychodzą dwie linie .AB. [i] .AC.; narysuj podstawy 
.BC., .EF., .GH. Twierdzę, że każda z nich jawi się w oku, czyli w kącie .A. tak samo. [Mianowicie] 
z kąta .A., który jest – jak powiadam – okiem, wychodzą linie proste do podstaw, które mieszczą się 
między tymże liniami, stykając się z nimi tak że żadna z podstaw nie wychodzi poza owe linie; skoro 
żadna z tych podstaw nie jest ani zbyt krótka, ani zbyt długa, to oko ujmuje je jednakowo. Twierdzę 
więc, że jawią się one oku tak samo, a to dlatego, że promień .AC. przechodzi prosto przez .H. i przez 
.F. i żadna z podstaw ani nie wychodzi poza ów promień, ani nie kończy się zbyt wcześnie; promień 
.AB. przechodzi prosto przez .G. i przez .E. dotykając krańców [podstaw]; konkluduję więc, że wszystkie 
podstawy tworzące w oku ten sam kąt jawią się tak samo, czyli tak jak to powiedziano.

[III] Jeśli kilka podstaw jest rozmieszczonych prostopadle do leżącego naprzeciw nich kąta, to ta, która 
jawi się pod większym kątem, jest albo większa, albo bliższa względem kąta. (il. 2)

[IV] Jeśli z jednego punktu wychodzą linie prowadzące do dwóch jednakowych podstaw, z których jedna 
jest położona bliżej [względem punktu] niż druga, to ta bliższa utworzy większy kąt w owym punkcie.

[V] Jeśli z jednego punktu prowadzą do [danej] podstawy dwie proste, a my poprowadzimy dodatkową 
linię równoległą do niej i taką samą jak ona, wówczas podzieli ona siebie i owe dwie proste w takiej 
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samej proporcji, zaś część linii między prostymi będzie pozostawała do podstawy w takim samym sto-
sunku, w jakim [pozostają] całe proste do części kończących się w punkcie.

[VI] Jeśli dwie takie same, równoległe linie padają pionowo na [trzecią] linię i z danego punktu wychodzą 
dwie linie prowadzące do krańców bliższej [linii] oraz dwie linie do krańców tej dalszej [pionowej linii], 
to – twierdzę – że jeśli dolne ich [tj. pionownych linii] krańce są położone poniżej punktu, wówczas 
dolny kraniec dalszej będzie się jawił wyżej niż dolny kraniec bliższej, i że jeśli górne krańce owych linii 
położone są powyżej punktu, wówczas kraniec dalszej będzie się jawił niżej [niż kraniec bliższej linii].

[VII] Jeśli prosta jest podzielona na kilka równych części, a z [punktów] podziałów wychodzą linie i koń-
czą się w tym samym punkcie, to utworzą one w owym punkcie nierówne kąty; linie krótsze utworzą 
większe kąty niż dłuższe.

[VIII] Jeśli nad daną prostą podzieloną na kilka części poprowadzi się linię równoległą i z [punktów] 
podziałów pierwszej poprowadzi się linie kończące się w jednym punkcie, to podzielą one linię równoległą 
[tj. tę powyżej] zgodnie z proporcjami [podziałów] pierwszej linii.

[IX] Jeśli na czworobocznej (quadrilatera)1 powierzchni poprowadzi się przekątną, to ta podzieli ją na 
dwie takie same części; a jeśli poprowadzi się linie równoległe do [określonych] boków, to podzielą one 
przekątną, [pozostałe] boki i siebie w takiej samej proporcji.

1 Z dowodu i ilustracji wynika, że chodzi o kwadrat; podobnie w kolejnych „zagadnieniach”.

Il.2. Piero della Francesca, De prospectiva pingendi, ok. 1472–1492, rękopis (Mss. Regg. A 41/2),  
Biblioteca Panizzi, Reggio Emilia, k. 2v.

Choć w rękopisie z Reggio Emilia tekst jest dziełem kopisty, to uwagi na marginesach oraz ilustracje wyszły spod ręki Piera, dodatkowo 
ilustracje są wykonane staranniej niż w egzemplarzu traktatu z Parmy będącym w całości dziełem Piera  

(J.R. Banker, Piero della Francesca: artist & man, Oxford University Press, Oxford–New York 2014, s. 185–188). 
Wszystkie reprodukcje ilustracji z tego egzemplarza za: 

http://digilib.netribe.it/bdr01/Sezione.jsp?idSezione=50 [dostęp 11.08.2014]; dalej jako: Mss. Regg. A 41/2.
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[X] Jeśli na kwadratowej (quadrata) powierzchni o takich samych bokach i takich samych kątach popro-
wadzi się przekątną, którą podzieli się na kilka równych części i z tych [punktów] podziałów poprowa-
dzi się linie równoległe do czterech boków tejże powierzchni, wówczas podzieli się ją na powierzchnie 
podobne.

[XI] Jeśli czworobok (quadrilatero) [bok czworoboku] jest podzielony na kilka nierównych części i z [punk-
tów] podziałów poprowadzi się linie równoległe do [jego] boków, a z kątów poprowadzi się przekątną, 
to podzieli ona owe linie proporcjonalnie; a jeśli z [punktów] podziałów [przekątnej] poprowadzi się 
w poprzek linie równoległe, wówczas powstaną powierzchnie proporcjonalne między sobą.

(...)

Dotąd2 mówiłem o proporcjach linii i niezmniejszonych powierzchniach, o tym, jak przekątne dzielą 
czworoboczne powierzchnie na dwie równe części, jak również o tym, że wszystkie podziały tych płasz-
czyzn przeprowadzone za pomocą linii równoległych są względem siebie proporcjonalne. Ponieważ teraz 
chcę zająć się liniami i powierzchniami zmniejszonymi, muszę wykazać proporcje, jakie mam na myśli, 
ilekroć mówię proporcjonalnie (proporzionalmente). Albowiem proporcje są niezliczone. Nie chodzi tu 
bowiem o proporcje w rodzaju [zachodzących między] .2. .4. .8. czy .4. .6. 9., czy .9. .12. .16., ani też 
o stosunek 3:1 lub 4:13, gdyż chodzi mi o propocję zmniejszającą się, jednak nie taką jak .4. .8. .12. .15, 
ani .6. .9. .11. .12., ale taką, która zależna jest od odległości między okiem i granicą [powierzchnią obra-
zu], na której rozmieszcza się zmniejszone rzeczy, oraz od odległości między granicą i widzianą rzeczą.

Mianowicie: mamy cztery linie równoległe odsunięte od siebie o jedno braccio4; owe linie mają 
długość także jednego braccio i zawierają się między dwoma liniami równoległymi; od pierwszej linii, 
czyli od granicy [powierzchni obrazu] do oka są cztery braccia; twierdzę, że druga do pierwszej pozo-
staje w stosunku 4/5, natomiast trzecia do drugiej pozostaje [wyrysowana] na granicy w stosunku 5/6, 
zaś czwarta [wyrysowana] na granicy pozostaje do trzeciej w stosunku 6/75. By lepiej można było mnie 
zrozumieć, [powiem że] między tymi liniami zachodzą takie proporcje jak między liczbami .105. .84. .70. 
.60. Jeśli jednak zmienimy odległość między okiem i granicą, zmianie ulegnie również proporcja, tzn. 
jeśli cofniesz się o 2 braccia, tak że oko od granicy będzie dzielić odległość równa 6 braccia, wówczas 
proporcje między tymi czterema liniami się zmienią i będą takie jak między tymi czterema liczbami .84. 
.72. .63. .56., które pozostają między sobą w innych stosunkach niż poprzednio podane [liczby], a to 
dlatego, że teraz w tej proporcji odległość [oka] do rzeczy [ukazanej] na granicy jest inna niż odległość 
między okiem i granicą poprzednio. A zatem, [wynika, że] zmieniając [przesuwając] granicę, zmieniamy 
proporcję. I zawsze proporcja drugiej linii do pierwszej jest taka jak proporcja [odległości] między okiem 
i granicą, czyli pierwszą linią, i [odległością] między drugą linią i okiem, tj. taka jak między linią, która 
wychodzi z oka i dochodzi do granicy i linią, która wychodzi z oka i dochodzi do drugiej linii. A ponie-
waż za pomocą liczb nie sposób dobrze wykazać, jak te proporcje się zmieniają, pokażę to za pomocą 
linii, zmniejszając powierzchnie. 

[XII] Z danego oka [punktu widzenia] na ustalonej granicy zmniejszyć wyznaczoną płaszczyznę (piano). 
(il. 3)

Oto niech będzie dane oko .A. leżące ponad linią .DC. pionowo nad .D. i niech .DC. będzie podzie-
lone w punkcie .B., który [to podział] ma być wyznaczoną granicą; od .B. narysuję w górę pionową .FB., 
natomiast .BC. będzie określoną płaszczyzną, którą pragniemy zmniejszyć. Z punktu .A. poprowadzę 

2 Fragment ten nie należy bezpośrednio do rozwinięcia zagadnienia XI; choć nie jest on wyodrębniony tytułem ani opatrzony 
ilustracjami, to stanowi łącznik z zagadnieniem następnym (De prospectiva pingendi. De la perspective en peinture: Ms Parmensis 1576, 
préf. de H. Damisch, postf. de D. Arasse, trad. et annoté par Jean-Pierre Le Goff, trad. du texte latin par J.-P. Neraudau, In Medias Res, 
Paris 1998, s. 55, przyp. 35).

3 Upraszczam zapis, ponieważ Piero della Francesca posługuje się terminami, odpowiednio: [proportione] dupla, sexquialtera, 
sexquitertia, tripla, quadrupla.

4 Ok. 60 cm.
5 Są to odpowiednio proporcje sexquiquarta, sexquiquinta, sexquisexta (por. przyp. 3).
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linię do punktu .C., który jest krańcem wyznaczonej płaszczyzny; [linia ta] podzieli .BF. w punkcie .E.; 
twierdzę, że .BE. to zmniejszona wyznaczona płaszczyzna, czyli .BC., a to dlatego, że w oku .BE. jawi 
się na wyznaczonej granicy takie jak .BC. Sprawdźmy. Narysujemy .AB., powstanie trójkąt .ABC., pod-
stawami są .BC. [i] .BE.; leżą one naprzeciw tego samego kąta, tak że jawią się oku jako takie same, jak 
to zostało dowiedzione w drugim [twierdzeniu] niniejszego [traktatu]. Powiadam, że .BE. to zmniejszona 
wyznaczona płaszczyzna. Innymi słowy, ponieważ jest to pierwsze zmniejszenie, należy dobrze je pojąć, 
bo dzięki temu pozostałe okażą się łatwiejsze do zrozumienia.

Powiedziałem „dane oko”, co ma oznaczać to miejsce, w którym zamierzasz stanąć, by oglądać 
wyznaczoną płaszczyznę; „wyznaczona płaszczyzna” to płaszczyzna, której nadajesz taką długość, o jaką ci 
chodzi. Ustalona granica to powierzchnia, na której należy zmniejszyć rzeczoną płaszczyznę, czyli [chodzi 
tu o] odległość od oka do ściany lub obrazu czy czego tam jeszcze, na czym chcesz umieścić zmniejszone 
rzeczy, ustawiając oko wysoko bądź nisko, blisko bądź daleko, zależnie od tego, czego wymaga dzieło. 

[XIII] Zmniejszoną płaszczyznę zmienić w kwadrat (quadro)6. (il. 4)

Jak w poprzednim [zagadnieniu] linię .DC. należy podzielić w punkcie .B., należy też poprowadzić 
pionową .BF., a na linii pionowej idącej od .D. zaznaczyć [nad nim] [punkt] .A. Przez .C. trzeba popro-
wadzić linię pionową w górę taką samą jak .BC. – niech będzie to .CG.; z punktu .G. trzeba poprowadzić 
równoległą do .BC., czyli .GF. Powiadam, że to [powstał] kwadrat (quadrato) o równych bokach .BC., 
.CG., .GF., .FB. Teraz z punktu .A. wyprowadź linie .AC. i .AG., które przedzielą .BF. w dwóch punk-
tach: .AC. przedzieli .BF. w punkcie .E., a .AG. przedzieli .BF. w punkcie .H. Powiadam, że .E. jawi się 
z w punkcie .A. jako leżący wyżej niż .B., ponieważ .A. znajduje się ponad .B., i że .H. jawi się niżej niż 
.F. bo .A. jest poniżej .F. jak to pokazują twierdzenia 10. i 11 De aspectum diversitate Euklidesa. (...)

6 Chodzi tu o ukazanie w skrócie perspektywicznym kwadratu, którego bliższa krawędź pokrywałaby się z krawędzią powierzchni 
obrazu (por. zagadnienie XXV oraz przyp. 14) – jest to pierwsza metoda postępowania przedstawiona przez Piera.

Il. 3. Mss. Regg. A 41/2, k. 7r

Il. 4. Mss. Regg. A 41/2, k. 8r
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Teraz wyprowadź z punktu .A. linię równoległą do .BC., która będzie linią bez końca, po czym 
podziel linię .BC. na dwie równe części w punkcie .I., a z .I. wyprowadź linię pionową; tam zaś, gdzie 
przetnie ona linię równoległą do .BC. i wychodzącą z .A., zaznacz punkt .A. Następnie poprowadź linię 
równoległą do .BC. [z punktu] .E., która przetnie .CG. w punkcie .K., potem poprowadź linię z .A. do .B., 
która podzieli [linię] .EK. w punkcie .D., jak również poprowadź linię z .A. do punktu .C., która przetnie 
.EK. w punkcie .E. Powiadam, że otrzymaliśmy zmniejszoną płaszczyznę kwadratową .BCDE. (...)7

Gdybyś jednak rzekł: dlaczego umieszczasz oko pośrodku? [Odpowiedziałbym:] bo, moim zdaniem, 
dzięki temu można wygodniej zobaczyć, co robię, niemniej można [oko] umieszczać tam, gdzie się komu 
podoba, byleby nie przekraczać granic, które pokazuje ostatnia ilustracja [księgi I], i gdzie byś go nie 
umieścił, tam wyjdzie ta sama proporcja8.

[XIV] Zmniejszoną figurę kwadratową (figura quadrata) podzielić na kilka równych części9.

[XV] Jeśli pomniejszona (diminuita) kwadratowa powierzchnia (superficie quadrata) podzielona jest na 
kilka części, przekształcić te podziały w kwadraty (quadrati). (il. 5)

[XVI] Zmniejszoną powierzchnię kwadratową zmienić w ośmiokątną.

[XVII] Zmniejszoną figurę o ośmiu bokach zmienić w szesnostoboczną. (il. 6)

[XVIII] Na zmniejszonej kwadratowej płaszczyźnie (piano quadrato) umieścić zadany trójkąt równo-
boczny.

[XIX] Na zmniejszonej czworobocznej płaszczyźnie (piano quadrilatero) wyrysować sześciokąt równo-
boczny.

[XX] Na zmniejszonej płaszczyźnie wykreślić powierzchnię pięciokąta równobocznego.

[XXI] Od zmniejszonej kwadratowej płaszczyzny (superficie quadrata) odjąć zewsząd daną wielkość10.

[XXII] Do zmniejszonej czworobocznej płaszczyzny (superficie quadrilatera) proporcjonalnie dodać daną 
wielkość11.

[XXIII] Z dowolnej nieczworobocznej (piano non quadrilatero) płaszczyzny wyciąć czworobok (quadri-
latero)12. (il. 7)

Niech długość i szerokość płaszczyzny, z której zamierzam wyciąć kwadrat, będą znane. Z długości 
chcę zatem wyciąć wielkość [równą] szerokości, tak by powstał kwadrat. Verbi gratia, niech płaszczyzna 
będzie długa na .50. braccia i jako zmniejszona niech będzie oznaczona .BCDE. i niech .BC. będzie .10., 
a .BD. niech będzie .50. Zanim go zmniejszę, poprowadzę przekątną .BE., a ponieważ szerokość, która 
wynosi .10., mieści się w .50., czyli w długości, .5. razy, podzielę .BC. na 5 części, a będą to .FGHI.; 
z [punktu] .F. poprowadzę linię do .A., która podzieli przekątną .BE. w punkcie .K. i poprowadzę z .K. 
równoległą [linię] do .BC., która przetnie [linię] .BD. w punkcie .L., a [linię] .CE. w punkcie .M.

Powiadam, że wyciąłem ze zmniejszonej płaszczyzny kwadrat, a jest nim .BLCM. 
(...)

 7 Oznaczenia punktów się powtarzają; w 2. akapicie mowa o punkcie .A., czyli punkcie leżącym nad punktem .I., oraz punktach 
.D. i .E., leżących na odcinku .EK.

 8 Fragment ten poprzedzony jest opisem, jak na ukazanej w skrócie perspektywicznym płaszczyźnie wyznaczyć skrót kwadratu; 
ostatnia ilustracja to ilustracja towarzysząca zagadnieniu XXX w księdze I (zob. dalej).

 9 Chodzi o podział na „pasy” biegnące „w głąb” przedstawienia.
10 Chodzi o to, by od każdego z boków ukazanego w skrócie kwadratu odjąć określoną długość i tym samym stworzyć skrót 

perspektywiczny mniejszego kwadratu.
11 Chodzi o zabieg odwrotny do opisanego w zagadnieniu XXI (zob. przyp. 10).
12 Chodzi tu o ukazaną w skrócie płaszczyznę prostokątną, na której trzeba wytyczyć kwadrat, również w skrócie perspektywicznym. 
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Gdybyśmy13 jednak nie znali ani długości rzeczonej płaszczyzny, ani jej szerokości, to poprowadził-
bym z punktu .A. linię równoległą do .BC. o wielkości [długości], jaka ma być według mnie między 
granicą [powierzchnią obrazu] i okiem, i tam [na jej końcu] umieszczę punkt .O.; z niego poprowadzę 
[linię] .OC., która podzieli linię .BD. w punkcie .L. Powiadam, że .BL. to wyprowadzona ze zmniejszo-
nej płaszczyzny .BCDE. wielkość .BC., która jest [równa] .BL. Poprowadzić należy [linię] równoległą 
[z punktu] .L., która przetnie przekątną .BE. w punkcie .K., a [linię] .CE. w punkcie .M.; powiadam, że 
.BLCM. to czworobok wycięty z płaszczyzny (...).

[XXIV] Do zmniejszonego czworoboku (quadrilatero) dołączyć inne podobne czworoboki (quadrilateri) 
z wykorzystaniem przekątnych.

[XXV] Na zmniejszonej płaszczyźnie umieścić zadaną powierzchnię kwadratową (superficie quadrata)14.

[XXVI] Na zmniejszonej płaszczyźnie wyrysować zadany ośmiokąt. (il. 8)

[XXVII] Na zmniejszonej płaszczyźnie umieścić kilka zadanych kwadratowych płaszczyzn (superficie 
quadrate).

[XXVIII] Na zmniejszonej płaszczyźnie umieścić kwadratowy obrys podstawy zadanego budynku. (il. 9)

[XXIX] Na zmniejszonej płaszczyźnie zmniejszyć powierzchnię fundamentów ośmiobocznego budynku.
 

13 W tym miejscu Piero opisuje tzw. metodę „punktów dystansu” zbliżoną do metody pierwszej (por. zagadnienie XIII i przyp. 6).
14 Odmiennie niż w zagadnieniu XIII kwadrat, o który tutaj chodzi, może być ułożony dowolnie, tzn. w taki sposób, że żadna 

z jego krawędzi nie jest równoległa do krawędzi powierzchni obrazu (por. przyp. 6). 

Il. 5. Mss. Regg. A 41/2, k. 9r Il. 6. Mss. Regg. A 41/2, k. 10r
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[XXX] By umożliwić uniknięcie błędu tym, którzy nie są zanadto biegli w tej nauce i powiadają, że 
nierzadko, gdy dzielą zmniejszoną powierzchnię na braccia, skrót (scurto) [danej wielkości] wychodzi im 
większy niż ta sama wielkość nieskrócona. Dzieje się tak, bo nie pojmują oni, jaka powinna być odle-
głość od oka do granicy, na której umieszczają rzeczy, ani nie rozumieją, jak oko może powiększać kąt 
[widzenia] za pomocą swoich promieni. W rezultacie wątpią, czy perspektywa jest prawdziwą nauką, bo 
wskutek swej niewiedzy mają mylny osąd. Należy zatem wykazać, jaka jest prawdziwa odległość i jak 
w oku może się powiększyć kąt, gdyż w ten sposób rozwieje się ich wątpliwości. (il. 10)

Uczynię zatem rysunek kwadratu (lineamento quadro) o liniach jednakowych i równoległych, niech 
będzie to . BCDE., zaś wewnątrz niego narysuję [kwadrat] .FGHI. tak samo odległy od tamtych czterech 
linii, tj. .FG. będzie równoległa do .BC., .FH. do . BD., .GI. do .CE. a .HI. do .DE.; potem poprowadzę 
przekątne .BE. i .DC.; .BE. przechodzić będzie przez .F. i przez .I., .DC. przez .G. i .H., które to prze-
kątne przetną się w punkcie .A.; przyjmuję, że ów punkt to oko. Następnie powierzchnię leżącą między 
tymi dwoma rysunkami [kwadratami] podzielę na kilka równych części: .BC. podzielę w punktach .1. .2. 
.3. .4. .5. .6. .7. .8., .FG. podzielę w punktach .12. .13. .14. .15. 16. .17., .BD. podzielę w punktach .21. 
.22. .23. .24. .25. .26. .27. .28., .FH. podzielę w punktach .32. .33. .34. 35. .36. .37.; na tej podstawie 
można pojąć całą resztę.

Połączę teraz .F. i .1., .12. i .2., .13. i .3., .14. i .4., .15. i .5., .16. i .6., [.17.] i .7., .G. i .8. – to jest 
pierwszy bok; na drugim [połączę] .21. i .F., .22. i .32., .23. i .33., .24. i .34., .25. i .35., .26. i .36., .27. 
i .37., .28. i .H.; wszystkie [te linie] są do siebie równoległe i kwadratowe15 i wszystkie widoczne są 
w punkcie .A., czyli – jak powiadam – w oku, które podzielone jest przekątnymi .BE. i .DC. na cztery 
jednakowe części; uznaję przy tym, że każda z tych czterech jednakowych części to [odrębne] oko, a to 
dlatego, że oko w głowie jest okrągłe i na zewnątrz ukazuje jedynie swoją czwartą część. Powiadam więc, 
że punkt .A. to czworo oczu: jednym [okiem] jest [jego] część leżąca naprzeciwko linii .FG., drugim – 
część leżąca naprzeciwko linii .GI., kolejnym – część leżąca naprzeciwko linii .HI. Jest tak dlatego, że 
gdyby było czworo ludzi, z których każdy patrzyłby przed siebie, to mielibyśmy do czynienia z tym, 
o czym mówię na temat oka .A., które jest – jak twierdzę – okrągłe, a nadto z przecięcia obu małych 

15 Powierzchnie ograniczone odcinkami mają kształt kwadratu.

Il. 7. Mss. Regg. A 41/2, k. 13r Il. 8. Mss. Regg. A 41/2, k. 15 r 
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krzyżujących się nerwów rodzi się wewnątrz ciała szklistego (umore cristallino) zdolność widzenia (virtù 
visiva), stamtąd zaś promienie rozchodzą się prosto, wydzielając czwartą część obwodu oka; w środku 
[oka], jak stwierdziłem, tworzą one kąt prosty, a ponieważ linie wychodzące z kąta prostego kończą się 
w punktach .F. i .G., twierdzę, że linia .FG. jest największą wielkością, jaką leżące naprzeciwko [niej] 
oko może zobaczyć.

Gdyby [oko] wychodziło poza przekątną, to drugie oko byłoby mniejsze niż ćwierć okręgu, a to nie 
jest możliwe, albowiem przekątne idealnego kwadratu dzielą okrąg na cztery jednakowe części. Zatem, 
.FG. to największa granica [powierzchnia], jaką oko może objąć. Jeśli zatem wyjdzie się poza tę granicę, 
to wielkość zmniejszona okazuje się większa niż wielkość niezmniejszona, a to dlatego, że wkracza ona 
w część [pole widzenia] należącą do drugiego oka. Dowód: z [punktów] .B. .1. .2. .3. .4. .5. .6. .7. .8., 
.C. poprowadźmy linie do .A. Twierdzę, że linia [wychodząca z] .B. będzie przekątną przechodzącą przez 
[punkt] .F. leżący na .FG.; a jeśli teraz na przedłużeniu linii .BC. dodasz do niej wielkość taką samą jak 
wielkość między .1. i .B. – niech to będzie .BK. – a do [punktu] .21. dodasz wielkość równą wielko-
ści między .F. i .21. otrzymując [linię] .21L., i poprowadzisz teraz [linię] .KL., która utworzy kwadrat 
.BKL21.; i jeśli połączysz .K. z punktem .A., to linia ta podzieli [linię] .21F. w punkcie .M., [to] twierdzę, 
że [linia] .KL. w skrócie jest większa niż niezmniejszona linia .21L. o wielkość .21M., ponieważ .KL. 
jawi się jako .LM., która jest większa niż .L21. Jak rzekłem, skrót jest większy niż to, co nieskrócone, 
aczkolwiek to nie może mieć miejsca, ponieważ oko nie może na tej granicy [powierzchni] zobaczyć .K., 
ponieważ jest ono częścią [pola widzenia] oka leżącego naprzeciw linii .FH.

I choć oko widzi .FG., to rozum nie ogarnia i nie pojmuje jej części inaczej jak jakichś plam widzianych 
z daleka, co do których nie potrafi zdecydować czy to człowiek, czy zwierzę. Podobnie rzecz się ma z punktami 
.F. i .G. widzianymi z .A. Rzeczy zaś, których części nie sposób uchwycić, nie da się rozumnie zmniejszyć 
inaczej jak traktując je jako plamy. Konieczne jest więc obieranie granicy mniejszej niż .FG.; aby oko łatwiej 
mogło uchwytywać rzeczy leżące znajdujące się naprzeciw niego, powinny one jawić się pod kątem mniejszym 
niż kąt prosty, mianowicie – jak twierdzę – pod kątem równym 2/3 kąta prostego, a to dlatego, że [w takim 
wypadku] trzy [boki] tworzą trójkąt równoboczny, a każdy kąt jest równy pozostałym. (...) 

Zatem, jeśli uwzględnisz powyższe racje, zrozumiesz, że jeśli rzecz zmniejszona okazuje się większa 
niż [ta sama rzecz] niezmniejszona, to błąd wynika bynajmniej nie z perspektywy (...). 

Il. 9. Mss. Regg. A 41/2, k. 17v Il. 10. Mss. Regg. A 41/2, k. 20v 
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KSIĘGA II

Ciało ma w sobie trzy wymiary: długość, szerokość i wysokość; jego granicami (termini) są powierzch-
nie. Ciała mają rozmaite kształty, jedne są sześcianami lub mają czworoboczną podstawę o różnych bokach, 
inne są okrągłe lub wielościenne, jak wielościenne ostrosłupy, jeszcze inne mają wiele rożnych boków, 
tak jak to można to dostrzec w rzeczach naturalnych i przypadkowych. W tej drugiej [księdze] zamierzam 
zająć się zmniejszaniem w obrębie ustalonych granic [powierzchni obrazów] tych oto rzeczy, które pod 
rozmaitymi kątami ukazują się oku, [w tym celu] przyjmując za ich podstawy niektóre z powierzchni 
zmniejszonych w pierwszej [księdze].

[I] Na zmniejszonej kwadratowej powierzchni (superficie quadrata) umieścić zmniejszony sześcian o [zna-
nych] krawędziach i [ich] odległości od rzeczonej zmniejszonej powierzchni16. (il. 11) 

[II] Na zmniejszonej płaszczyźnie i zmniejszonej ośmiobocznej podstawie umieścić podobne ciało, które 
będzie mieć osiem ścian, nie licząc podstaw. (il. 12)

Il. 11. Mss. Regg. A 41/2, k. 21v Il. 12. Mss. Regg. A 41/2, k. 22v

[III] Na zmniejszonej pięciokątnej powierzchni zmniejszyć ciało mające taką właśnie podstawę.

[IV] Na zmniejszonym na płaszczyźnie sześcioboku wznieść sześcioboczny filar.

[V] Na zmniejszonej płaszczyźnie wznieść szesnastoboczną kolumnę, zachowując proporcję rzeczonej 
płaszczyzny. (il. 13)

[VI] Na zmniejszonej płaszczyźnie sześcioboczną studnię zmniejszyć i opasać wzdłuż ścian schodami. 
(il. 14)

[VII] Do zmniejszonego na płaszczyźnie sześcianu dodać bazę i gzyms.

16 Chodzi o ukazanie w skrócie perspektywicznym sześcianu, którego ściany byłyby równoległe do krawędzi „zmniejszonej” 
płaszczyzny; w drugiej części opisu zagadnienia Piero della Francesca pokazuje, w jaki sposób narysować w skrócie perspektywicznym 
sześcian, który nie jest ustawiony równolegle. 
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[VIII] Na zmniejszonej płaszczyźnie położyć ośmioboczną kolumnę tak, by nie leżała ona równolegle do 
linii prostej należącej do zmniejszonej płaszczyzny17. (il. 15)

[IX] Na zmniejszonej płaszczyźnie umiejsowić proporcjonalnie kwadratowy budynek. (il. 16)

Il. 13. Mss. Regg. A 41/2, k. 24r Il. 14. Mss. Regg. A 41/2, k. 26r 

Il. 15. Mss. Regg. A 41/2, k. 29r Il. 16. Mss. Regg. A 41/2, k. 32v 

17 Chodzi o to, by kolumna była ukazana jako leżąca na ziemi pod kątem do płaszczyzny obrazu.
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[X] Na zmniejszonej płaszczyźnie umieścić proporcjonalnie ośmioboczną świątynię. (il. 17)

[XI] Na zmniejszonej płaszczyźnie sklepienie krzyżowe ustawić na kwadratowych ścianach (muraglia 
quadrata). (il. 18)

[XII] Jeśli na zmniejszonej płaszczyźnie poprowadzi się linię równoległą do granicy [powierzchni obrazu] 
i podzieli ją na kilka równych części, a w miejscach podziału umieści się prostopadle do oka takie same 
bazy, to najdalsza będzie na granicy [powierzchni obrazu] większa niż najbliższa, a jednak będzie jawić 
w oku pod mniejszym kątem niż najbliższa. (il. 19)

Il. 17. Mss. Regg. A 41/2, k. 34v 

Il. 18. Mss. Regg. A 41/2, k. 36v Il. 19. Mss. Regg. A 41/2, k. 38r 
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To [twierdzenie] jest nie mniej potrzebne niż ostatnie twierdzenie z [księgi] pierwszej, by wykazać 
wielkość kąta w oku [kąta widzenia] i właściwą wielkość podstawy leżącej naprzeciwko niego. Ponieważ 
zaś w budynkach trzeba umieszczać kolumny czy to okrągłe, czy to wielościenne, tak jak w przypadku 
loggi i portyków, które wymagają wielu kolumn, i ponieważ postępując w myśl prawdziwych racji dzi-
wiono się, że bardziej odległe od oka kolumny okazują się grubsze niż te bliższe mimo, że mają takie 
same podstawy, zamierzam wykazać, że tak jest i że tak powinno się czynić.

KSIĘGA III

Wielu malarzy potępia perspektywę, ponieważ nie rozumie siły linii i kątów, które z niej się biorą 
i za pomocą których można proporcjonalnie (commensuramente) wykreślić każdy kontur i zarys. Zdaje 
mi się więc konieczne wykazanie, jak dalece owa nauka jest w malarstwie niezbędna. Twierdzę, że samo 
słowo „perspektywa” mówi nic innego tylko: rzeczy widziane z daleka, proporcjonalnie ukazane w okre-
ślonych granicach [na powierzchni obrazów] zgodnie z wielkościami ich odległości, bo bez nich [tj. nie 
znając odległości] żadnej z nich nie można poprawnie zmniejszyć. A ponieważ malarstwo to nic innego 
jak ukazywanie powierzchni rzeczy zmniejszonych i powiększonych na granicy [powierzchni obrazu] 
oraz umieszczonych zgodnie z tym, jak prawdziwe rzeczy, oglądane przez oko pod różnymi kątami, 
ukazują się na rzeczonej granicy, i ponieważ jakaś część każdej wielkości jest zawsze bliższa oku od 
innych, a najbliższa część jawi się pod większym kątem niż najdalsza, i ponieważ sam umysł nie potrafi 
ocenić ich wielkości, tzn. ocenić, jaka jest ta najdalsza część, a jaka najbliższa, twierdzę, że niezbędna 
jest perspektywa, która jako prawdziwa nauka proporcjonalnie rozróżnia wszystkie wielkości, pokazując 
za pomocą siły linii zmniejszanie i zwiększanie się wszelkich wielkości.

Stosując perspektywę, wielu starożytnych malarzy zdobyło wieczną chwałę. Wymienić można Arysto-
menesa Thasiusa, Polidesa, Apellesa, Andramidesa, Nitheusa, Zeuksisa18 i wielu innych. I choć pochwałami 
obdarza się także wielu takich, którzy nie pojęli, czym jest perspektywa, to chwalą ich ludzie, którzy 
kierując się fałszywym osądem, nie wyznają się na doskonałości sztuki (la virtù de l’arte). Toteż jako 
gorliwy wyznawca chwały sztuki i tego wieku, nieskromnie wierząc w swoje siły, poważyłem się napisać 
dziełko (particella) o perspektywie należącej do malarstwa, dzieląc ją na trzy księgi, jak to zapowiedziałem 
w pierwszej. W pierwszej [księdze] pokazałem zmniejszanie rozmaitych płaskich powierzchni, w drugiej 
pokazałem zmniejszanie ciał kwadratowych (corpi quadri) i wielościennych ustawionych pionowo na 
płaszczyznach.

Teraz w tej trzeciej księdze chcę się zająć zmniejszaniem ciał złożonych z różnych powierzchni 
i rozmaicie ustawionych. Traktując jednak o ciałach bardziej skomplikowanych, obiorę inną drogę i inną 
metodę ich zmniejszania, taką, której nie stosowałem we wcześniejszych wywodach. Rezultat będzie 
jednak taki sam – to, co pozwala uzyskać jedna metoda, pozwala uzyskać i druga. Uprzedni porządek 
zmienię jednak z dwóch powodów. Po pierwsze, [ten drugi sposób] prościej pokazać i zrozumieć, a po 
drugie w wypadku tych tutaj ciał stosując pierwszą metodę, trzeba by wyrysować tak wielką liczbę tych 
linii, bez których nie da się bez trudu i doskonale zmniejszać ciał, że oko i umysł mogłyby się w nich 
pogubić. Obiorę więc ten drugi sposób, dzięki któremu będę mógł kawałek po kawałku pokazać zmniej-
szanie. W tym sposobie, jak rzekłem na początku pierwszej [księgi], człowiek musi znać się na tym, co 
chce uczynić [namalować], czyli musi potrafić umieszczać na płaszczyźnie [rzeczy] w ich właściwym 
kształcie, a to dlatego, że gdy zostaną ukazane we właściwym kształcie, to potem zgodnie z regułami 
sztuki siła linii zmniejszy je tak jak za sprawą linii widzenia jawią się one na granicy [powierzchni 
obrazu]. Trzeba więc umieć wyrysowywać odpowiednio (mensuratamente) kontury tego, co zamierza się 
uczynić [namalować], oraz umieszczać to na płaszczyźnie we właściwym miejscu. Ów sposób ukażę na 
przykładach, które zaraz nastąpią.

[I] Na płaszczyźnie kwadratową powierzchnię rozumnie (con ragione) zmniejszyć19. (il. 20)

18 Z niewielkimi odstępstwami zachowałem pisownię oryginalną.
19 Oto druga metoda prezentowana przez Piera; tutaj, jak również w zagadnieniu IX poniżej, francuski tłumacz tekstu uznał, że 

zwroty – odpowiednio – con ragione i per ragione odnoszą się do promieni widzenia (Piero del la  Francesca, De la perspective 
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Teraz, by pokazać sposób, w jaki zamierzam postępować, dam przykład dwóch czy trzech płaskich 
powierzchni, byście w ten sposób łatwiej pojęli [metodę] zmniejszania ciał. Zatem, należy narysować we 
właściwym kształcie kwadratową powierzchnię, niech to będzie .BCDE. Następnie należy umiejscowić 
punkt .A., niech to będzie oko i niech będzie on oddalony na taką odległość, z jakiej chce się oglądać 
rzeczoną powierzchnię. W punkcie .A. umieścić trzeba gwóźdź albo też igłę z przymocowaną cieniutką 
jedwabną nicią; dobre do tego celu będzie końskie włosie, zwłaszcza w miejscu, gdzie ma się ono stykać 
z linijką; następnie należy poprowadzić linię równoległą do .BC. – niech to będzie linia .FG., która będzie 
granicą [powierzchnią obrazu] [umieszczoną] między okiem i powierzchnią; na tej powierzchni zaznacz 
punkt .M., który trzeba zaznaczyć na każdej powierzchni i na każdym ciele. Nie ma znaczenia, gdzie go 
się zaznaczy, bo jest to pewna granica (termine), o czym przekonasz się w działaniu.

Teraz potrzebne są cienkie i proste drewniane linijki. Weź jedną z nich i przyłóż ją do .FG. i mocno 
przytrzymaj; weź koniec jedwabnej nici i przyłóż go do punktu .B. należącego do powierzchni i tam, gdzie 
dotyka linijki, zaznacz punkt .B.; potem przeciągnij nić do .C. i tam, gdzie dotyka linijki, zaznacz .C.; 
następnie poprowadź nić do .D. i w miejscu, gdzie dotyka linijki, odznacz .D.; pociągnij nić do .E. i tam, 
gdzie pada na linijkę, zaznacz .E.; przyłóż wreszcie nitkę do .M. i tam, gdzie dotyka linijki, odznacz .M. 
Na linijce napisz .A. – będzie to linijka .A. – podnieś ją i odłóż na bok. Jest to linijka szerokości.

Teraz trzeba zobaczyć, o ile wyżej [na powierzchni obrazu] od [linii] .BC jest należąca do powierzchni 
.BCDE. [linia] .DE.. Tak więc, podnieś .A. ponad linię .CE. na taką wysokość, z jakiej chce się oglądać 
rzeczoną powierzchnię, nie przybliżając się do linii .FG., czyli do granicy [powierzchni obrazu] ani się 
od niej nie oddalając. Umieściwszy, jak powiedziałem, za pomocą nici oko w punkcie .A., trzeba zrobić 
z papieru linijkę i przyłożyć ją do FG, po czym poprowadzić [linię] .EC. dzielącą papierową linijkę 

en peinture…, s. 146, 259); zapewne wynika to z faktu, że metoda przyjęta teraz przez autora traktatu ma charakter o wiele bardziej 
empiryczny (por. Piero del la  Francesca, De prospectiva pingendi, edizione critica a cura di G. Nicco Fasola , s. 130, przyp. 1) 
i wykorzystuje rozpiętą nić zastępującą owe promienie; niemniej, wydaje się, że słuszniej jest przełożyć te zwroty, odwołując się do 
rozumu i rozumności (ragione oznacza również miarę, stosunek, proporcję); o racjonalności tej metody pisze np. F. Camerota, La pro-
spettiva del Rinascimento. Arte, architettura, scienza, premessa di M. Kemp, Electa, Milano, 2006, s. 93–94); tym bardziej że, gdy Piero 
pisze o promieniach widzenia, posługuje się terminem raggi.

Il. 20. Mss. Regg. A 41/2, k. 40r
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w punkcie .A., będzie to linijka .A.20, potem należy przeciągnąć nitkę do .E. i tam, gdzie dotyka linijki, 
zaznaczyć .E. i .B.; następnie należy ją rozciągnąć do .C. i tam, gdzie dotyka linijki, odznaczyć w tym 
samym miejscu punkty .C. i .B. Należy teraz zabrać linijkę i za jej pomocą zrobić drugą podobną do niej 
z tak samo zaznaczonymi punktami i jak ona oznaczoną .A.

Poprowadź teraz prostą w miejscu, w którym chcesz uczynić [narysować] zmniejszoną powierzchnię, 
niech to będzie .FG. i w punkcie .M. podziel ją na równe części. Z .M. poprowadź linię pionową .MN., 
z .F. poprowadź pionową linię [do] .H., a z .G. pionową linię [do] .I. – będą to .FH. i .GI. Następnie weź 
obie papierowe linijki, jedną przyłóż do .FH., a drugą do .GI. [Punkty] .A. na obu linijkach mają dotykać 
linii .FG. Weź teraz drewnianą linijkę oznaczoną .A., czyli linijkę szerokości, i połóż ją na papierowych 
linijkach tak, by dotykała na obu [punktów] .E. i .D. i by .M. leżało na [linii] .MN. Tam, gdzie wypada 
punkt .D. na drewnianej linijce, zaznaczać [na powierzchni obrazu] punkt .D., a tam gdzie wypada .E., 
odznacz .E. Przesuń teraz drewnianą linijkę tak, by dotykała punktów .B. i .C. na obu papierowych linij-
kach i by .M. wypadło na linii .MN. Tam, gdzie wypada .B., zaznacz .B., a gdzie wypada na drewnianej 
linijce .C., zaznacz .C. I mamy gotową powierzchnię.

Odłóż linijki i poprowadź .BC. .BD. .DE. .EC. – jest to zmniejszona kwadratowa powierzchnia, 
którą chcieliśmy uczynić [narysować]. A gdyby ktoś powiedział: przykładamy nić do punktu .E. należą-
cego do powierzchni .BCDE. i w miejscu, w którym dotyka ona papierowej linijki zaznaczamy .E. i .D. 
i podobnie, gdy przykładamy ją do .C., to odznaczamy .C. i .B. – dlaczego tak robimy? Odrzekłbym, że 
tak jest w przypadku powierzchni mających znaki [punkty], które sobie odpowiadają, że wszystkie punk-
ty, które są tak samo odległe od linii granicy [krawędzi powierzchni obrazu] i żaden nie jest wyżej niż 
drugi, wychodzą na papierowej linijce, czyli linijce wysokości, w tym samym punkcie; [powiedziałbym, 
że] żaden kąt [wierzchołek] nie jest wyżej niż drugi, przez co rozumiemy, że .C. jest takie samo [na tej 
samej wysokości] jak .B., a .E. takie samo jak .D. i że linia .FG., czyli granica [powierzchnia obrazu], 
jest równoległa do .BC. i .DE., przy czym papierowa linijka jest zawsze linijką wysokości.

Tak więc, gdy nić przykłada się do [punktu] .C. należącego do powierzchni, ma się na uwadze .C. 
i .B., bo leżą na tej samej wysokości; i tak jak na linijce zaznacza się .C. i .B., tak też zaznacza się .E. 
i .D.; w ten sposób nie postępuje się z linijką drewnianą, czyli linijką szerokości, na którą nanosi się 
kolejno wszystkie znaki, chyba że przypadkiem w tym samym punkcie nałożyły się na siebie dwa znaki 
albo więcej, jak czasem może się zdarzyć.

[II] Daną powierzchnię o ośmiu takich samych bokach proporcjonalnie (con proportione) zmniejszyć.

[III] Cztery współśrodkowe okręgi, podzielone na dwanaście jednakowych części zmniejszyć.

[IV] Dany pierścień (torculo) na grubość złożony z ośmiu okręgów i podzielony na dwanaście jednako-
wych części proporcjonalnie zmniejszyć21. (il. 21)

[V] Dany sześcian stojący na jednym ze swych wierzchołków tak, że żadna ze ścian nie jest równoległa 
do ustalonej granicy [powierzchni obrazu], proporcjonalnie zmniejszyć. (il. 22)

[VI] Daną bazę okrągłej kolumny proporcjonalnie zmniejszyć.

[VII] Z danego punktu, na ustalonej granicy [powierzchni obrazu] przedstawiony kapitel proporcjonalnie 
zmniejszyć. (il. 23–25)

[VIII] Mając dany punkt, na wyznaczonej granicy [powierzchni obrazu] głowę [ludzką] proporcjonalnie 
zmniejszyć. (il. 26–30)

20 Field zauważa, że zdanie to nie pasuje do kontekstu, lecz pojawia się w kilku rękopisach (J.V. Field, Piero Della Francesca: 
a mathematician’s art, Yale University Press, New Haven 2005, s. 167, przyp. 67).

21 Tj. rodzaj mazzocchio, pierścienia, który stanowił element renesansowego nakrycia głowy pozwalający odpowiednio udrapo-
wać materiał i który – jako forma geometryczna – był chętnie wykorzystywany w rozmaitych przedstawieniach geometrycznych; por. 
przyp. 19 w: M. Salwa, De prospectiva pingendi Piera della Francesca… w niniejszym tomie.
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Il. 21. Mss. Regg. A 41/2, k. 51r Il. 22. Mss. Regg. A 41/2, k. 52r

Il. 23. Mss. Regg. A 41/2, k. 65v Il. 24. Mss. Regg. A 41/2, k. 66r
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Il. 25. Mss. Regg. A 41/2, k. 67v Il. 26. Mss. Regg. A 41/2, k. 70r

Il. 27. Mss. Regg. A 41/2, k. 76r
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Il. 28. Mss. Regg. A 41/2, k. 79r

Il. 29. Mss. Regg. A 41/2, k. 83r

Il. 30. Mss. Regg. A 41/2, k. 91v
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Il. 31. Mss. Regg. A 41/2, k. 98r

[IX] Gdybyś miał rozumnie (per ragione) narysować kopułę, która byłaby ćwiercią kuli od strony wklę-
słej i która byłaby podzielona na kwadraty (quadrati) z kasetonami, zechciej postąpić następująco (...). 
(il. 31)

[X] Bywa, że chcemy umieścić na stole lub w jakimś innym miejscu, albo też pod sklepieniem jakieś 
ciało umieszczone powyżej lub poniżej nich; na podłodze mógłbyś więc chcieć wyrysować ciała, które 
zdawałyby się wznosić do góry, tj. skrzynie, stoły, kule, zwierzęta, i podobnie mógłbyś zapragnąć mieć 
na stołach wazy, świeczniki i inne ciała, i podobnie pod sufitami lub sklepieniami mógłbyś chcieć mieć 
pierścienie lub inne wiszące rzeczy, które [umieszczone] na pewnej granicy [powierzchni] jawiłyby się 
niczym prawdziwe. (il. 32)
 
[XI] Chcąc umieścić na stole jadalnym albo też na jakiejkolwiek innej płaszczyźnie wazę (rinfrescatoio) 
na cokole, która by sprawiała wrażenie, że wystaje ponad ów stół lub ową płaszczyznę, powiadam, że 
wpierw musisz (...). (il. 33) 

[XII] Gdybyś chciał pod sklepieniem lub sufitem ukazać zawieszony pierścień, postępuj w ten oto sposób 
(...). (il. 34)
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Il. 32. Piero della Francesca, De prospectiva pingendi, ok. 1499–1598, rękopis (ms 0616),  
Bibliothèque de Bordeaux, 103v

W rękopisie z Reggio Emilia ostatnie trzy ilustracje są mało czytelne, stąd zreprodukowane zostały ilustracje z rękopisu z Bordeaux, również 
wykonane przez Piera (Banker, op. cit., s. 185–188). Wszystkie reprodukcje ilustracji z tego egzemplarza za: http://manuscrits-drac.bnsa.

aquitaine.fr/notices-manuscrit/ms0616-tractatus-de-perspectiva-pingendi.aspx [dostęp: 11.08.2014]; dalej jako Ms 0616.

Il. 33. Ms 0616, k. 105r Il. 34. Ms 0616, k. 107r
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*

DO AUTORA22

Oto nadszedł koniec dzieła wielce uczonego,
Trafnie objaśniającego wizerunki kształtów.

Możesz wreszcie zacząć lekturę i czytać ze znawstwem,
Aby pisarzowi oddać jego chwałę.

Przeł. Izabela Wiencek

DO CZYTELNIKA

Ty, który czytasz to dzieło, zrodzone ze sztuki znakomitego malarza 
powściągnij słowa złe i nienawistne.

I rzeknij, podziwiając szlachetny, wieloletni już trud,
wsparty drogocenną sztuką:

Moc talentu, mądrość ducha, cnoty, oto
Twe nieodłączne towarzyszki, Piotrze, których Ci nie braknie.

Rozsławiasz we wszystkich miastach imię Borgo w Italii,
Twe nazwisko chwałą jaśnieje dzięki sztuce

Tyś naszą ozdobą; podążamy za Twymi znakami,
w wojnie przeciwko wrogom z przeciwnych obozów.

Niech życie towarzyszy Ci dłużej nad wyznaczone lata,
ciesz się tym zwycięstwem z wszelką pomyślnością23.

Przeł. Izabela Wiencek

22 Oba wierszowane utwory najpewniej nie są dziełem Piera, choć to on własnoręcznie je dopisał w rękopisie z Parmy.
23 Tłumaczenie nie oddaje charakteru dystychu eligijnego, w którym utwory zostały skomponowane. Liczne wyrażenia (m.in. 

signa deducta titulis probatis, decus, sequimur tua signa rebelles, castra inimica tuis), nie wszystkie dosłownie oddane w tłumaczeniu, 
zostały zaczerpnięte z terminologii wojskowej. Słownictwo militarne, tak bliskie starożytnej rzeczywistości i często spotykane u autorów 
łacińskich, w niniejszych wersach daje dwuznaczny wydźwięk: sztuka to walka, dzieło artysty jest niczym trofeum, a on sam jest 
przywódcą, prowadzącym swych wyznawców-żołnierzy ku zwycięstwu. Skandowanie wersów zgodnie z ich miarą metryczną – dystychem 
elegijnym – pogłębia wrażenie niemal bojowej gotowości i zdecydowania (przyp. I.W).



PIERO DELLA FRANCESCA42

Il. 35. Komputerowa rekonstrukcja głowy na podstawie 
De prospectiva pingendi, za: R. Migliari, M. Ciammaichella, 
M. Curuni, T. De Majo, P. Paolini, Recenti linee di ricerca, 

„Disegnare idee immagini – Ideas Images”, t, 23, 2001, 
s. 76 (il. 17)

Il. 36. Komputerowa rekonstrukcja głowy na podstawie 
De prospectiva pingendi, za: R. Migliari, M. Ciammaichella, 
M. Curuni, T. De Majo, P. Paolini, Recenti linee di ricerca, 

„Disegnare idee immagini – Ideas Images”, t, 23, 2001, 
s. 77 (il. 22)

Il. 37. Komputerowa rekonstrukcja głowy na podstawie 
De prospectiva pingendi, za: R. Migliari, M. Ciammaichella, 
M. Curuni, T. De Majo, P. Paolini, Recenti linee di ricerca, 

„Disegnare idee immagini – Ideas Images”, t, 23, 2001, 
s. 78 (il. 25)

Il. 38. Geoffrey Smedley, Piero en tête – Meditations on 
Piero, technika mieszana, 2000. Dzięki uprzejmości artysty


