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Uczeni powszechnie uważają, że gdy starożytni mędrcy, których z grecka Filozofami nazywamy, 
odkrywali jakieś tajniki natury czy sztuki, ukrywali je na różne sposoby i w różnych formach. Co mądrzej-
si Żydzi potwierdzają, że również Mojżesz, sławny wódz Izraelitów, opisując stworzenie nieba i ziemi 
w prostych słowach zamknął niezwykłe tajemnice obrzędów. Podobnie też Święty Hieronim dowodzi, 
że w Apokalipsie Jana ukrytych jest tyle tajemnic, ile słów. Pominę greckich mędrców, o niemałej sła-
wie pośród swoich, jak również naszych filozofów i uczonych poetów, którzy włożywszy wiele trudu 
w pisanie rozmaitych historii, za pomocą przemyślnego konceptu, tą samą opowieścią jedno przekazali 
ignorantom, a coś zupełnie innego ludziom wykształconym. Nie mogę jednak nie wspomnieć o jednym 
człowieku, którego doktrynę uznałem za stosowne wytłumaczyć i wyjaśnić, o boskim Euklidesie, niezwy-
kle doświadczonym i oddanym zgłębianiu nauk matematycznych. On również, w rzeczy samej, zawarł 
niezwykłe tajemnice w słowach prostych i krótkich, tak że zgodnie z prawdą mógłbym powiedzieć, iż 
w jego księgach ukryto tyle tajemnic, ile słów, które to prawdy, co więcej, nigdy później, przez żadnego 
filozofa nie zostały odkryte i ujawnione, ani też wyłożone na piśmie. I choć z braku talentu nie zdołam 

* Traktat został omówiony w tekście M. B i ł o z ó r - S a l w a ,  Teoria tworzenia anamorfoz stożkowych według Jana Ziarnki, 
w niniejszym tomie Rocznika.

1 Dedykacja została napisana w duchu hermetyzmu, który zakładał m.in., że istnieje pewna wiedza tajemna, której poznanie 
pozwala człowiekowi wyzwolić się z ograniczeń własnej fizyczności i wznieść się na wyższe poziomy świadomości. W Corpus Herme-
ticum (III w. n.e.), zbiorze tekstów greckich służących za podstawę doktryny i będących zapisem objawień boga Hermesa Trismegistosa, 
bardzo ważną rolę odgrywała symbolika światła i ciemności jako wiedzy i ignorancji, z której też obficie korzysta Ziarnko w swojej 
dedykacji. Ponadto, w tekście można również zauważyć nawiązania do priscatheologia, doktryny charakterystycznej dla hermetyzmu, 
która zakładała, że istnieje jedna powszechna teologia, będąca punktem wyjścia dla religii egipskiej, greckiej, żydowskiej i chrześcijań-
skiej i przekazana przez Boga mędrcom już w dawnej Starożytności. Dlatego też nie powinno dziwić, że Ziarnko zestawia obok siebie 
i filozofów greckich, i Mojżesza, i św. Hieronima, jak również symbolicznie wiedzę starożytnych Egipcjan (piramida), jako tych, którzy 
posiedli daną przez Boga wiedzę, a ponadto – w czym można dostrzec wątki ezoteryczne – jako tych, którzy wiedzę tę mieli celowo 
ukrywać, by potem tylko wybrani i wtajemniczeni mogli jej dostąpić. Ziarnko zresztą podobnie stara się swoją wiedzę o perspektywie 
celowo ukrywać w bardzo oszczędnym i lapidarnym stylu w części twierdzeń, natomiast w dedykacji i epilogu, poprzez niezwykle 
rozbudowane i pełne aluzji zdania, wymagające w tłumaczeniu pewnych uproszczeń, stwarza charakterystyczną dla epoki atmosferę 
tajemniczości i mistycyzmu. 
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go naśladować, podziwiać jednak, i na ile mogę, pilnie czytać nie poprzestanę, jak długo będę wierzył, że 
w przeciwieństwie do pozostałych [uczonych] wielkie dzieła wypracowywał w mroku2. I choć z pewno-
ścią nie jestem tak wykształcony i pracowity, by odważyć się przyznać, że rozumiem ów tajemniczy styl 
dawnych mędrców, którego używali, by w majestacie filozofii ukrywać [wiedzę], to jednak w tej małej 
książeczce przekazuję w prosty sposób niektóre tajniki matematyki. I gdy oczami duszy rozglądałem się 
za Patronem i Protektorem, któremu, jako opiekunowi, mógłbym wręczyć tę książeczkę i zadedykować 
ową Piramidę3 (przez filozofów porównywaną do ognia4), która swym światłem potęgowałaby jeszcze jego 
blask, nagle ukazała mi się piramida jaśniejąca boskim ogniem: Waszą niezaprzeczalnie Wysokość (Najja-
śniejszy Panie). Gdy tylko Was zobaczyłem, zląkłem się – nie inaczej niż bym się przestraszył, gdyby ktoś 
z mrocznego miejsca przeniósł mnie nagle do pałacu jaśniejącego złotem niczym słońce i mieniącego się 
czerwienią miedzi niczym klejnoty5. Ty bowiem zaprawdę jesteś tym, kto swoją mądrością i roztropnością 
umysłu opromienia całą Galię, a swoją siłą i autorytetem zapewniasz jej ochronę i w bezpieczne czasy 
pokoju, jak w pewien stan błogosławionej wizji, przywołujesz ją i sprowadzasz. Oto właśnie prawdziwy 
obraz Twojej duszy. Komu więc jak nie Tobie powinienem podpisać dedykację? Przecież musi zachodzić 
analogia między oryginałem i podobizną. Z racji więc Twojej mądrości, ale i zwykłej życzliwości, przyj-
mij ten podarunek, który trzymasz w rękach, o którym powiem tylko tyle, że zawarte są w nim zarówno 
nowe odkrycia, jak i [słowa opisujące] trudne wyprawy prowadzące ze szczytów praw matematyki do 
nieznanego świata optyki. I nie dla blasku czy pustego popisu [ofiarowuję to], lecz dla tego, co służyć 
ma badaniu świętszych przybytków nieuchwytnych refleksów promieni, a ponadto wydobyciu na jaw 
ukrytych skarbów geometrii (wiedzy o półksiężycach i ćwiartkach, podziałach stożka itd.), co w innym 
miejscu jaśniej pokażę. A teraz ze Swej jak zwykle łaskawej natury uznaj za godne przyjąć te pierwsze 
owoce i pozwól, by najpomyślniejsze promienie Twojej życzliwości kierowały się ku temu, który zawsze 
ma przed oczyma wspaniały obraz Waszej Wysokości i który siebie samego na wieki mu oddaje.

TOBIE
Zawsze gotów służyć,
I.A. Grano alias
Ziarnko ze Lwowa
Polak

2 Aluzja do pionierskiej i zarazem fundamentalnej roli Euklidesa w dziejach geometrii, odwołująca się do hermetycznej sym-
boliki ciemności jako niewiedzy. Euklides „pracował w nocy”, ponieważ jako pierwszy wydobywał z ciemności wiedzę geometryczną 
i poznawał jej tajniki. Na przełomie XVI i XVII w. prace Euklidesa cieszyły się dużym zainteresowaniem. Ważną rolę w rozwijaniu 
i popularyzowaniu jego myśli odegrał działający w Rzymie Christoph Clavius. W 1574 r. opublikował własną, opatrzoną komentarzem, 
edycję dzieł Euklidesa, która była wielokrotnie wznawiana. ElemantyEuklidesa znalazły się także w V tomie podsumowującego twór-
czość Claviusa traktatu zatytułowanego Operea Mathematica. C. S a s a k i, Descartes’s Mathematical Thought, Dordrecht 2004, s. 45–72; 
C. C l a v i u s, Operea Mathematica, vol. V, Moguntiae 1612. 

3 Użycie w tym miejscu słowa „piramida” nie jest do końca jasne. Można przypuszczać, że Ziarnko mianem piramidy określił 
sam traktat, a więc dzieło zawierające tajemnice matematyczne i prawidła optyczne; dzieło, które przekazując wiedzę, zbliża czytelników 
do oświecenia. Równocześnie figura piramidy znakomicie łączyła wiedzę optyczną z myślą hermetyczną epoki. Warto też zwrócić uwagę, 
że słowo „piramida” już w pierwszych traktatach jej poświęconych powiązane jest z optyką. Należy w tym miejscu choćby wzmian-
kować „piramidę widzenia”, a więc metodę wyznaczania malarskiej perspektywy zastosowaną przez Leona Battistę Albertiego. Studia 
Leonarda da Vinci nad „piramidą widzenia” przez wyznaczanie odpowiedniego punktu patrzenia i deformacji perspektywy przyczyniły 
się do powstawania prac anamorficznych. A. P a ł k a, Anamorfoza. Teksty Konferencji MathPAD 2012, UMK, Toruń, 22–25 sierpnia 
2012, s. 39 (dostępne on-line: mathcas.files.wordpress.com/2012/09/a5-palka_anamorfozy.pdf). 

4 Platon, opisując strukturę elementów pierwotnych, piramidę łączy właśnie z ogniem: „[…] bryła o kształcie piramidy jest 
elementem i zarodkiem ognia”. Platon, Timajos, 56b: P l a t o n, Timajos. Kritias albo Atlantyk, tłum. P. Siwek, Warszawa 1986, s. 74; 
Arystoteles, O niebie, 304a12.

5 Wyraźne nawiązanie do Metamorfoz Owidiusza, II, w. 1–2: „Na wyniosłych kolumnach wznosił się pałac Słońca, połyskujący 
złotem, siejący ognie blach miedzianych”. O w i d i u s z, Metamorfozy, tłum. A. Kamieńska i S. Stabryła, Wrocław–Warszawa–Kraków 
1995, s. 34. Autor, opisując postać Protektora, ponownie stosuje odniesienia i aluzje do wiedzy hermetycznej, w której zarówno kamienie 
szlachetne, jak i wybrane kolory odgrywały znaczącą rolę. Szczególnie ważne, bo wiązane z procesem metamorfozy, a więc osiąganiem 
kolejnych stopni doskonałości, były czerń, biel, czerwień. Ziarnko, pisząc o bieli, przywołuje Apulejusza, który miał w środku nocy 
ujrzeć „słońce błyszczące światłem olśniewającej bieli”. Kolor ten alchemicy wiązali z etapem przemian określanych mianem „albedo”, 
a więc oczyszczaniem, ale i porządkowaniem chaosu. Czerwień, wiązana z etapem „rubedo”, oznacza osiągnięcie doskonałości i apo-
teozę, podczas gdy żółcenie, „citrinitas”, jest fazą pośrednią następującą przed pełną iluminacją. C. S é d i l l o t, ABC alchemii, tłum. 
A.D. Polszewska, Warszawa 2006, s. 138–149.
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TWIERDZENIE PIERWSZE

O sposobie przystosowywania danej figury oraz o przygotowaniu podstawy stożka (il. 6).

Jak rozstawiane na drogach konsularnych kamienie Merkurego6, które, rozmieszczone w równych 
odległościach, pozwalały w sposób pewny określać ich części oraz przebieg (w jednaki sposób odcinki, 
jak i punkty graniczne) i dzięki czemu też stały się dobrze znane podróżnikom, tak i w badaniach optycz-
no-geometrycznych dzięki pewnym środkom i wstępnym twierdzeniom (jak poprzez odcinki na drogach) 
powinniśmy nieuchronnie dojść do dowodu dzieła i jego końca7.

Najpierw więc wokół figury, albo danego rysunku8, został opisany okrąg (będzie to podstawa stożka), 
którego środek znajduje się w jakiejkolwiek części danej figury albo jest punktem dowolnie wybranym 
jako D, zgodnie z twierdzeniem nr 15 z pierwszej księgi Euklidesa9. Następnie [dla wyznaczenia punktów] 
A.B.C. przez punkt D. niech będzie poprowadzona średnica A.C., zgodnie z definicją nr 17 z pierwszej 
księgi Euklidesa10. Potem z punktu D. niech zostanie wyznaczona prostopadła D.B., zgodnie z twier-
dzeniem nr 13 z pierwszej [księgi Euklidesa]11. Ponadto, niech kąt prosty D.B.C. będzie podzielony na 
dwie równe części, zgodnie z twierdzeniem nr 9 z pierwszej księgi Euklidesa12, poprzez wyprowadzenie 
promienia lub średnicy ze środka D. do punktu L.13. Następnie, w podobny sposób dla całego okręgu, 
czy też podstawy stożka, niech będą wzniesione inne (dowolna liczba) półśrednice, niech będą jednak 
zawsze w tej samej odległości od siebie. Potem niech półśrednica D.B. będzie podzielona na dowolną 
liczbę równych części, jako F.G.H. Wreszcie, ze środka A.14, przez właśnie wymienione poszczególne 
podziały, niech będą narysowane okręgi (zgodnie z postulatem nr 3 z pierwszej księgi Euklidesa15) jako 
F.I.G.K.H.L.16. W ten sposób, mając przygotowaną całą figurę, niech będą jej wszystkie części uznane 
za dokładnie zorganizowane i zamknięte w swoich kwaterach. W pełni przedstawia wszystko nakreślony 
poniżej schemat.

TWIERDZENIE DRUGIE

O obwodzie [podstawy] stożka lub odnajdywaniu jego długości, albo też o wykreślaniu w nim proporcji 
zarówno według szerokości, jak i według długości (il. 7).

Mając kompletnie przygotowany okrąg, czy też wyżej opisaną podstawę, zawierającą w sobie przygo-
towaną figurę, jak zostało powiedziane powyżej, niech jako długość (będzie to tworząca stożka) rozciąga 

 6 W mitologii rzymskiej Merkury był odpowiednikiem Hermesa, greckiego boga odpowiedzialnego za bezpieczeństwo podróżnych. 
O ile łacińskie imię Merkurego zostało wyprowadzone z łacińskiego „merx” oznaczającego handel, o tyle imię Hermesa bezpośrednio 
odnosi się do „hermy” oznaczającej stertę kamieni. Tego typu hermami, obecnie częściej określanymi mianem słupów drogowych, 
oznaczano szlaki na rozległych obszarach. B.B. P o w e l l, The Divine Myths of the Greeks, Prentice Hall, Engelwood Cliffs, New Jersey 
1995, s. 196. Ponadto, rzymskiego Merkurego określano mianem „Quadratus”, właśnie ze względu na jego posągi stawiane przy drogach. 
Były one na podobieństwo herm wykute w kształcie graniastosłupa o kwadratowej podstawie, aby bóg mógł spoglądać na cztery strony 
świata. W. M a r k o w s k a, Mity Greków i Rzymian, Warszawa 1968, s. 330.

 7 Fragment ten ma charakter krótkiego i efektownego wstępu do traktatu, jednak warto zauważyć, że zastosowanie w nim imienia 
Merkurego (Hermesa) wydaje się nieprzypadkowe. 

 8 Dosłownie: „obrazu linearnego”.
 9 „Koło jest figurą płaską ograniczoną jedną linią [nazywaną obwodem] i wszystkie proste wychodzące z jednego punktu leżącego 

we wnętrzu tej figury są równe jedna drugiej”. P. B ł a s z c z y k, K. M r ó w k a, Elementy Euklidesa. Teoria proporcji i podobieństwa. 
Ks. V–VI. Przekład i komentarz, Kraków 2013, s. 273.

10 „Średnica koła jest to pewna prosta poprowadzona przez środek koła i ograniczona po obu stronach przez obwód koła; taka 
także przecina koło na pół”. Ibidem, s. 274. 

11 „Jeśli prosta postawiona na prostej tworzy kąty, to utworzy albo dwa proste, albo równe dwóm prostym”. Ibidem, s. 286.
12 „Dany kąt prostoliniowy przeciąć na pół”. Ibidem, s. 284.
13 W tekście pierwszego twierdzenia pojawiają się błędy literowe – rozbieżności pomiędzy literami określającymi punkty opisane 

w teście a odpowiadającymi tym punktom literami na schemacie. Punkt, o którym mowa w tekście, na schemacie został ukazany jako E.
14 Kolejny błąd literowy. Ziarnko zamiast widocznej na schemacie litery D. stosuje literę A., pojawiającą się w kolejnym opisie 

i na kolejnym schemacie. 
15 „Z danego centrum i danym promieniem zakreślić koło”. B ł a s z c z y k, M r ó w k a, op. cit., s. 275.
16 Na schemacie towarzyszącym twierdzeniu litera L., oznaczająca jeden z punktów, została błędnie umieszczona na sąsiednim 

kręgu, przez co punkty H. i L., przez które zgodnie z tekstem powinien przechodzić wspólny okrąg, leżą na dwóch różnych okręgach.
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się linia prosta dwa razy dłuższa niż średnica wspomnianej podstawy, oznaczona jako A.B.17 Następnie 
z jej końca A. niech wychodzi prosta A.C., tej samej długości co A.B. i prostopadła do niej (zgodnie 
z zagadnieniem nr 12 z pierwszej księgi Euklidesa18). Następnie od punktu C. do punktu B., z punktu 
środkowego A., niech będzie poprowadzona czwarta część łuku C.B. Potem niech tenże łuk zostanie podzie-
lony na tyle równych części, ile znajduje się na obwodzie koła, czy też na brzegu wspomnianej podstawy. 
Później, niech ze środka A. zostaną wyprowadzone promienie lub półśrednice w kierunku poszczególnych 
podziałów na łuku, oznaczonych jako A.D. A.E. A.F. A.G. A.H. A.I. A.K., które poprowadzą do wymie-
rzenia we właściwy sposób wizualnego ubytku albo rozciągnięcia namalowanej figury19.

Jako środek długości i odkrywanie jej należnych proporcji optyczno-geometrycznych najpierw niech 
będzie przedłużona prosta B.A. do punktu L., z którego niech zostanie wyprowadzona prostopadła L.M., 
równoległa do prostej A.C. należącej do uprzednio wyznaczonej ćwiartki [okręgu] i tej samej długości co 
ona. Następnie od M. do A. niech będzie wyrysowany łuk M.A., taki sam jak poprzedni. Niech zostanie 
on podzielony potem na dwie równe części poprzez poprowadzenie przekątnej od punktu L. do punktu C 
przez punkt N. Następnie, niech łuk N.A. podzielony zostanie na równe części (tyle, ile należy) N.O.P.Q. 
itd., i przez nie od środka L. niech będą poprowadzone linie proste dzielące wzniesioną prostą pierwszej 
ćwiartki A.C. na R.S.T. itd. Wreszcie, od poszczególnych punktów podziałów ze środka A. wyznaczono 
łuki R.V.S.X.T.Z. itd., jak wskazuje to lepiej poniższy schemat.

TWIERDZENIE TRZECIE

Przenoszenie danej figury na powierzchnię wypukłą stożka sposobem optyczno-geometrycznym  
(to znaczy sposobem przestrzegania proporcji zarówno wedle zasad optyki, jaki i geometrii)  

oraz przedstawienie jej do patrzenia w wyznaczony sposób (il. 8).

Po wykończeniu stosownej ćwiartki wszystkimi jej liniami, podziałami i liczbami, łatwym zabiegiem 
będzie przeniesienie figury wpisanej w podstawę i w niej ograniczonej (jak wyżej zostało to pokazane) 
przy zachowaniu proporcji długości i szerokości. Gdy to uczynimy, boki ćwiartki czy też przyprostokątne 
A.B. i A.C. należy połączyć, przykładając bok A.B. do boku A.C., ażeby z należnego złożenia powstał 
równoramienny stożek20, którego obwód podstawy będzie się równać wyznaczonemu łukowi ćwiartki. 
Średnica podstawy będzie dwukrotnie krótsza od boków ćwiartki czyli przyprostokątnych, zgodnie z prze-
słanką nr 2 z dwunastej księgi Euklidesa21. Gdy za pomocą [metody] optyczno-geometrycznej figura lub 
dany linearny rysunek zostały już przeniesione z powierzchni płaskiej na stożek, ażeby teraz ukazywały 
się one wzrokowi, tak jak wcześniej ukazywały się na powierzchni płaskiej, tzn. proporcjonalnie w każdej 
części, należy umieścić oko na wprost [stożka] i patrzeć nań prostopadle przez mały otwór z odległości 
podwójnie większej niż wysokość stożka, tak jak można zobaczyć to na sąsiednim diagramie. 

17 Choć w tym miejscu Ziarnko opisuje de facto odcinki konkretnej długości, stosuje jednak termin linea recta – linia prosta. 
Ponieważ odwołuje się do konkretnego twierdzenia Euklidesa, w którym jest mowa o „nieskończonej prostej”, w tłumaczeniu została 
zachowana owa matematyczna nieścisłość. 

18 „Do danej nieskończonej prostej z danego punktu, który nie jest na niej, poprowadzić prostą prostopadłą”. B ł a s z c z y k, 
M r ó w k a, op. cit., s. 285.

19 W ten sposób autor stara się opisać deformację figury. Przez „wizualny ubytek” figury rozumie swoiste ścieśnienie kompozycji 
tak, aby forma dotychczas rozrysowana w obrębie koła, zmieszczona została w jego wycinku. 

20 Ziarnko używa określenia Isosteles – stosowane przez Euklidesa odnosi się ono do figur równoramiennych. W tym kontekście 
należy je raczej interpretować jako stożek powstały z obrotu trójkąta równoramiennego.

21 „Koła są między sobą iak kwadraty ze średnic”. Euklidesa Poczatków Geometryi ksiąg ośmioro, toijest sześć pierwszych, 
iedenasta i dwunasta z dodanemi prypisami dla pożytku młodzi akademickiey wytłumaczone, tłum. J. Czech, Wilno 1817, s. 303.
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TWIERDZENIE CZWARTE

Przeniesienie danej figury na powierzchnię stożka wklęsłego metodą optyczno-geometryczną  
i przedstawienie tej namalowanej z odpowiedniej odległości wzrokowi (il. 10).

To, co wcześniej powiedziano o przygotowaniu rysunku, a także o samym przeniesieniu figury z płasz-
czyzny na wypukłą powierzchnię stożka, odnosi się w równej mierze do sposobu przeniesienia danej 
figury na płaszczyznę stożka wklęsłego, skoro sposób [wykonania] tego, co odwrotne, jest odwrotny, 
a znający drogę z Aten do Teb dobrze znają drogę powrotną z Teb do Aten22. I nie ma innego sposobu 
ani dowodzenia, ani działania, ani też poszukiwania niż położenie w poprzek pierwszej ćwiartki, uka-
zanej w przedostatnim diagramie, tak by linie proste, które już poprowadzono od środka L. do drugiej 
ćwiartki dzieląc linię A.C., sięgały do A.B.23 Następnie przez poszczególne podziały, które zostały na niej 
dokonane, opisane zostały ze środka A., położonym wyżej, równoległe łuki (il. 11). Potem niech zosta-
nie narysowana dana figura wedle porządku i układu części. Wreszcie, zwinięta w stożek niech zostanie 
umieszczona naprzeciwko oka w odpowiedniej odległości, o której była już mowa. Proszę podążać śla-
dami poniższego schematu.

22 A r y s t o t e l e s, Fizyka, tłum. K. Leśniak, Kraków 1968, 202b 10, s. 72. 
23 W odróżnieniu od wcześniejszych twierdzeń opis przeprowadzenia deformacji anamorficznej danej kompozycji tak, by znala-

zła się ona na wklęsłej powierzchni stożka, jest dość nieczytelny. Dzieje się tak, w znacznej mierze, z dwóch powodów. Po pierwsze, 
przywołując Arystotelesa, autor odstępuje od dotychczas stosowanego czysto matematycznego opisu, niejako wzbogacając proponowane 
działania o teoretyczny komentarz. Drugim powodem jest brak schematu, który ułatwiłby czytelnikowi zrozumienie zamysłu autora. Takie 
schematy pojawiają się natomiast w późniejszych dziełach dotyczących anamorfozy stożkowej, w tym w pracy Nicerona: J.-F. N i c e r o n, 
La perspective curieuse, ou Magie artificielle des effets merveilleux de l’optique, par la vision directe, la catoptrique, par la reflexion 
des miiroirs plats, cylindriques et coniques, la dioptrique…, Paris 1638, pl. 14, il. XLII.

Il. 10. Jan Ziarnko, Schemat do twierdzenia 4,  
ilustracja z druku „Perspectivae stereo graphicae pars 
specialis”, 1619, drzeworyt, Gdańska Biblioteka PAN

Il. 11. Pierre Daret według Jeana-Françoisa Nicerona, 
Schemat przenoszenia kompozycji na powierzchnie stożka 

wypukłego i wklęsłego,  
ilustracja z druku Jeana-Françoisa Nicerona,  

La perspective curieuse…, 1638, plansza 14, miedzioryt, 
www.gallica.bnf.fr
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TWIERDZENIE PIĄTE
Przeniesienie danej figury metodą optyczno-geometryczną (przestrzegając proporcji podstawy i przeciw-

prostokątnych) na powierzchnię trójbocznej piramidy zarówno wypukłej, jak i wklęsłej.

TWIERDZENIE SZÓSTE
Przeniesienie danej figury metodą optyczno-geometryczną na powierzchnię piramidy czworobocznej 

zarówno wypukłej, jak i wklęsłej.

TWIERDZENIE SIÓDME
Przeniesienie danej figury metodą optyczno-geometryczną na powierzchnię półkuli zarówno wypukłej, 

jak i wklęsłej. 

TWIERDZENIE ÓSME
Rysowanie danej figury metodą optyczno-geometryczną na dowolnej liczbie powierzchni odcinków sfery 

zarówno wypukłej, jak i wklęsłej.

TWIERDZENIE DZIEWIĄTE
Przeniesienie danej figury metodą optyczno-geometryczną na powierzchnię półcylindra zarówno wypu-

kłego, jak i wklęsłego.

TWIERDZENIE DZIESIĄTE
Rysowanie danej figury metodą optyczno-geometryczną na dwóch bokach Pryzmatu zarówno wypukły-

mi, jak i wklęsłymi.

TWIERDZENIE JEDENASTE
Przeniesienie danej figury metodą optyczno-geometryczną na trzy boki siedmioboku zarówno wypukłe, 

jak i wklęsłe.

TWIERDZENIE DWUNASTE
Rysowanie danej figury na powierzchni mieszanej [wychodząc] od średnicy i proporcji przekątnej 

z zachowaniem proporcji optyczno-geometrycznej perspektywy.

TWIERDZENIE TRZYNASTE
Rysowanie danej figury na powierzchni spiralnej podobnej do ślimaka, rozciągniętej ponad stożkiem, 

z zachowaniem proporcji optyczno-geometrycznej perspektywy.

ORGANA24

Ziarno rodzi każdą roślinę: tak też ty, Ziarnko, powołujesz do istnienia wszystkie miary i narzędzia 
(organa)25.

24 Z gr. ὄργανον (narzędzie, instrument); pojęciem Organon zwykło się nazywać zbiór pism logicznych Arystotelesa, które były 
podstawowym narzędziem poznania. Cały fragment Organa Ziarnko napisał dystychem elegijnym, którego przekład nie oddaje. 

25 Ziarnko bawi się znaczeniem swojego nazwiska, by zakomunikować, że on sam daje wszystkie reguły i narzędzia.
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EPILOG

Powiedzieliśmy zatem o przenoszeniu metodą optyczno-geometryczną danego rysunku26 na proste 
powierzchnie stożka, cylindra, kuli, trójbocznej piramidy i podobnych, zarówno na powierzchnie wypukłe, 
jak i wklęsłe. W innym miejscu pozostaje zająć się powierzchniami mieszanymi, kulisto-płaskimi (których 
jednak proporcje i zasady wynikają przede wszystkim z tych wcześniejszych) jak stożkowo-piramidalnymi, 
pryzmato-cylindrycznymi i podobnymi.

[Powierzchnie] proste, ostrosłupowe i podobne, [powierzchnie] wypukło-wklęsłe, wklęsło-wypukłe 
i wynikające z nich inne [kształty, takie jak] helisy, spirale, ślimaki i inne tego rodzaju, które wyznacza-
my wychodząc od ostrosłupa albo elipsy, hiperboli i paraboli: rozważanie tych wszystkich zagadnień (jak 
kwiatów w ogrodzie Hesperyd), oraz ich niezliczona mnogość, która odpowiada różnorodności rzeczy 
w Naturze (obfitej Matce) cieszy oczy i umysły, a także [sprzyja] pragnieniom ludzi, przynajmniej tych 
dbających o umysł, [zważających] na obraz nieba. [Z niego] wskutek odwiecznego ruchu płynie odwieczne 
światło, które daje oświecenie, a także niezwykle raduje i krzepi nawet ślepych, toteż ten, kto geometrii, 
optyki, malarstwa (a nadto i perspektywy stereograficznej) mocno nie miłuje, nie stara się [tej wiedzy] 
posiąść i [jej] nie pielęgnuje, zdaje się udaremniać działanie oczu, porzucać bystrość umysłu, osłabiać 
żywotność ducha, więcej nawet: samego blasku wszechświata nie zauważać lub szpetnie nim pogardzać. 
Ja natomiast (na ile siły pozwolą) zasad tych boskich sztuk, metod oraz zastosowania przedstawiać nie 
zaprzestanę. 

Im umysły świetniejsze, tym bardziej zwięzłe27.
Seneka

THE THEORY OF CREATION OF CONICAL ANAMORPHOSES ACCORDING TO JAN ZIARNKO  
AND:  

STEREOGRAPHIC PERSPECTIVE DETAILED SECTION

Abstract

Hailing from Lvov, the artist Jan Ziarnko is widely known as one of the first Polish engravers active abroad. Among the works 
executed by him in Paris and acknowledged in literature, there is a most interesting etching showing a Pair of Lovers. To create it, 
the artist skilfully used perspective deformation. A thorough discussion of this work prompts the introduction of a so far completely 
unknown Latin treatise written by Ziarnko in 1619. Perspectivae stereo graphice pars specialis is a short essay dedicated entirely to 
the technical problems of creating conical anamorphoses. This text, fitting perfectly into the tradition of seventeenth-century European 
literature dedicated to the question of perspective, is perhaps the first essay to explain how to create conical anamorphoses. Not recorded 
in the literature on anamorphosis, it seems well worth discussing, the more so that it precedes by almost two decades the most important 
treatise by Jean-François Niceron La Perspective curieuse ... dated 1638. 

The present text discussing Ziarnko’s interest in the problems of perspective, particularly those that are anamorphic, is accompa-
nied by a Polish translation of the whole dissertation. It consists of an elaborate dedication, the proper treatise written in the form of 
thirteen statements, and the epilogue. The translation bears comments relating only to the content of the work itself. Thus, the present 
article can be considered as an introduction to the Polish edition of the treatise.

26 Dosłownie „figury linearnej”.
27 S e n e k a, De consolatione ad Marciam, 23, 4. 


