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Cudowna maszyna optyczna zograscope

The wonderful optical machine zograscope

Zograscope to zadziwiaj ce urz dzenie optyczne, stworzone do generowania 
„wirtualnych obrazów 3-D”. Wizualizuj  si  one w okulusie zograscope. Nie mo -
na ich jednak sfotografowa  przestrzennie, w trójwymiarowej postaci bowiem ist-
niej  tylko w postrze eniu widzów. Przy czym nie s  to wizje o charakterze marze  
sennych, hipnozy czy halucynacji, bo natura ich pochodzenia jest techniczna. ró-
d em inicjuj cym ich wywo ywanie jest dzia anie optycznej maszyny zograscope. 

 
Ilustracje 1 i 2. Zograscope, model salonowy, Anglia, ok. 1770, 

obecnie w zbiorach Muzeum Pa ac w Wilanowie.
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28 Marek Letkiewicz

Dzia anie zograscope polega na generowaniu z p askiego obrazu – w prze-
strzeni psychicznej widza – iluzji  zycznej przestrzeni. Aby efekt ten by  bardziej 
skuteczny, na potrzeby tego urz dzenia pracowa  ca y przemys  wydawniczy, do-
starczaj cy na rynek specy  czny typ widoków perspektywicznych zwanych vue 
d’optique – gra  k przeznaczonych do ogl dania tylko w zograscope1. Trzyna cie 
takich gra  k zachowa o si  w zbiorach Muzeum Pa ac w Wilanowie, które zakupi-
o w ostatnim czasie prezentowany wy ej na aukcyjnych ilustracjach zogroscope.

Zograscopes pojawi y si  w latach czterdziestych XVIII wieku i by y u y-
wane przez blisko stulecie, co najmniej do schy ku lat trzydziestych XIX wieku. 
Nale  one do interesuj cego gatunku urz dze  zwanych „maszynami optyczny-
mi” (optical machines lub optiques), zaliczanych dzisiaj do kategorii wczesnych 
mediów wizualnych, które wywodz  si  ze rodowiska konstruktorów instru-
mentów naukowych. 

Termin zograscope uku  oko o roku 1750 znany angielski wytwórca instru-
mentów naukowych George Adams (1720?-1773), który chcia  ujednolici  pa-
nuj c  wówczas ró norodno  terminologiczn . Dzisiaj okre lenie to jest po-
wszechnie stosowane, chocia  pierwotnie nie przyj o si . W czasach o wiecenia 
w Anglii u ywano wymiennie okre le : the optical diagonal machine, diagonal 
mirror oraz optical pillar machine. We Francji terminów: optique lub boîte d’Op-
tique. We W oszech nazwy Camere Ottiche, a w Holandii optica2. 

Pojawienie si  tego urz dzenia by o punktem zwrotnym w historii mediów wi-
zualnych. Jednak jego znaczenie docenione zosta o pe niej dopiero z perspektywy 
dzisiejszej cywilizacji high tech. Do niego to bowiem si gaj  korzenie najbardziej 
zaawansowanych technologicznie, cyfrowych wizualizacji 3-D, w rodzaju interak-
tywnych rodowisk Hub Interactive Virtual Environment (HIVE) i Cave Automatic 
Virtual Environment (CAVE) czy kina Hubble 3-D i IMAX 3-D.

Konstrukcja zograscope jest ma o skomplikowana. Urz dzenie sk ada si  
z du ej obustronnie wypuk ej soczewki (o rednicy od 10 cm do 15 cm), osadzo-
nej w ramce-os onie, po czonej górn  kraw dzi  ze zwierciad em, umieszczo-
nym za soczewk  diagonalnie pod kontem 45 stopni, licem w dó . Cz ci optycz-

1 Vue d’optique, vue perspective lub vues to dominuj ce dzisiaj w mi dzynarodowej literaturze 
przedmiotu francuskie nazwy tego gatunku gra  ki. W krajach niemieckoj zycznych znanego tak e 
jako Guckkastenbild i Guckkastenblatt. W Italii okre lanego jako Realetti Prospettive lub Mondo 
Novo, natomiast w Holandi opticaprent. Por.: K. Kallenbach, Optica prints, „Paulus Swean Fix 
Sale Gallery“, http://www.swaen.com/optica.php [data dost pu: 10.11.2012]; Ch. Hewittv, Les vues 
d’optique, http://www.ebay.de/itm/Vue-d-optique-Zograscope-18e-Paris-Porte-St-Martin-Basset-
Franche-Comte-Limbourg-/360496408997?pt=FR_JG_Art_Estampes&hash=item53ef42a9a5 
[data dost pu: 9.03.2013]. 

2 Kallenbach, op. cit., J. A. Chaldecott, The Zograscope or Optical Diagonal Machine, “Annals 
of Science”, vol. 9, issue 4 1953, s. 315. 
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29Cudowna maszyna optyczna zograscope

ne zespolone s  korpusem, który wynosi je ponad powierzchni  ekspozycji gra-
 ki na oko o 45 cm3. Dzi ki temu osoba siedz ca przy stole patrzy a na wprost 

przez obiektyw na lustrzane odbicie gra  ki le cej p asko na blacie w zasi gu jej 
r ki, co jest najkorzystniejsze z punktu widzenia skuteczno ci dzia ania optyki 
urz dzenia i u atwia przek adanie kolejnych obrazów (zob. il. 3). 

Ilustracja 3. Louis Leopold Boilly (1761-1845), L’optique.

W ród zachowanych zograscopes dominuj  egzemplarze „salonowe” – lek-
kie, a urowe, przeno ne z cz ci  optyczn  osadzon  na podstawie w kszta cie 
tralki, zwykle o regulowanej wysoko ci i zwierciad em odchylanym na zawiasie 
(zob. il. 1, 2). Znane s  jednak tak e egzemplarze masywniejsze o konstrukcji 
skrzynkowej (zob. il. 4) lub urz dzenia umieszczone w innej, tak e bardziej sta-
bilnej meblowej obudowie (zob. il. 5). 

3 Perspective views or Vue d’optique, extravagance at the end of 18th century!, “Mon Cabinet 
d’Estampes, Promenade through the French antique prints in the History,” http://frenchantiqueprints.
blogspot.com/2009/09/perspective-views-or-vue-doptiques-are.html [data dost pu: 12.11.2012].
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30 Marek Letkiewicz

 
Ilustracja 4. Rémi-Claude Couluber, Illusions de l’optique, grafika 1769, 

z dzie a Edme Gilles’a, Novuelles réceréation physiques et matematiques…, 
wyd. Pary  1969-70, vol. 3. Ilustracja 5. Zograscope w formie biurka.

Tak jak konstrukcja zograscope wydaje si  zadziwiaj co prosta, to dzia a-
nie optycznego agregatu vue d’optique-zograscope jest zdumiewaj co z o one. 
Z jednej strony zograscope wprowadza dywersj , zak ócaj c i minimalizuj c 
sygna y sensoryczne informuj ce o rzeczywistej p aszczy nie kartonów vue 
d’optique 4, z drugiej strony wysy a w asne sygna y symuluj ce w umy le widza 
wra enia wirtualnej przestrzeni, do z udzenia przypominaj cej odczucia trójwy-
miarowej  zycznej przestrzeni, w której zlokalizowane s  nasze cia a.

Do grupy pierwszej, sabotuj cej rzeczywiste postrzeganie przestrzeni, nale y 
podwójne ograniczenie pola widzenia gra  ki: przez mask  z oknem okulusa oraz 
przez w skie pole widzenia lustra, które powinno by  tak „ciasne”, aby nie odbi-
ja y si  w nim kraw dzie vue d’optique. Kees Kallenbach w artykule Optica prints 
przytacza spostrze enie w tej kwestii Johna Bischoffa z roku 1764, który zwraca 
uwag  na fakt, e: „[…] nale y pokry  p askim lustrem tak du o, by widz nie zo-
baczy  przez obiektyw ani kraw dzi obrazu [gra  ki], ani niczego poza kraw dzi , 
ale tylko malowid o prawie w ca o ci [...]. W „Opticas”, których nie mo na pokry  
lustrem, mo na pomóc zaczernieniem kraw dzi obrazu”5. Brak kraw dzi oznacza 
brak optycznego odniesienia oka do p aszczyzny lustra i arkusza gra  ki. 

4 J. Russell, R. Cohn, Zograscope, Edynburg 2012, s. 5. 
5 Kallenbach, op. cit.
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31Cudowna maszyna optyczna zograscope

Do grupy drugiej, pozoruj cej odczucia przestrzenno ci nale y: (1) powi k-
szenie obrazu przez soczewk , co daje k t widzenia zbli ony do percepcji realnej 
sceny, któr  przedstawia gra  ka6; (2) wykorzystanie faktu, e wiat o wpadaj ce 
przez obiektyw do oka jest „kolimowane” (promienie wietlne biegn  równole-
gle do siebie), co zapobiega akomodacji, zjawisku dostosowania si  oka do odle-
g o ci przedmiotów – dzi ki temu w percepcji widza, promienie docieraj ce do 
oczu równolegle do siebie, interpretowane s  tak jakby dochodzi y z wielkiej od-
leg o ci7; (3) obustronnie wypuk a soczewka, zakrzywia optycznie p aszczyzn  
gra  ki i zmienia linearn  perspektyw  obrazu na krzywolinijn ; jest to widoczne 
zw aszcza w pobli u kraw dzi – linie równoleg e do kraw dzi gra  ki staj  si  
w tu wyra nie ukowato zakrzywione, kraw dzie wyginaj  si  po rodku do we-
wn trz, naro a odginaj  na zewn trz. 

W percepcji widza tworzy si  wra enie trójwymiarowego menisku wkl s ego. 
Centrum gra  ki cofa si , kraw dzie wyst puj  do przodu, naro a unosz  si  pozor-
nie ku widzowi. Daje to efekt wycinka hemisferycznej dioramy (zob. il. 6). Rezultat 
ten znaczne zwi ksza u widza poczucie rzekomej trójwymiarowo ci przestrzeni8. 

Ilustracja 6. Dziedziniec Lwów w pa acu Maurów w Grenadzie, grafika ok. 1760. 
Symulacja efektu zniekszta cenia grafiki przez pozorne, aglaste ugi cia jej powierzchni 

w optyce dwustronnie wypuk ej soczewki (na podstawie reprodukcji). 

6 Russell, Cohn, op. cit., s. 5.
7 E. C. Blake, Zograscope, Virtual Realisty, and the Mapping of Polite Society in Eighteenth-

-Century England, [w:] New Media 1740-1915, red. L. Gitelman, G. B. Pingree, Massachusetts 
Institute of Technology 2003, s. 2.

8 Russell, Cohn, op. cit., s. 69.
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32 Marek Letkiewicz

Do grupy trzeciej, mieszanej, jednocze nie sabotuj cej rzeczywist  percepcj  
przestrzeni i wprowadzaj cej na jej miejsce symulacj  fa szywych wra e  trój-
wymiarowo ci, nale  zdolno ci zogroscope do wytwarzania efektów pseudo-
stereopsis9. S  one g ównym motorem dzia ania medialnego agregatu vue d’op-
tique-zogroscope. Wykorzystuj  one zespó  naturalnych mechanizmów percepcji 
przestrzennej cz owieka, zwi zany z obuocznym postrzeganiem, zwany stereo-
psis10. Opiera si  on na porównywaniu w umy le widza dwóch obrazów, nieco 
innych dla ka dego oka, których rozbie no  wynika z ró nic w po o eniu oczu 
i odpowiada odleg o ciom mi dzy nimi. 

Normalnie dywergencja ta wykorzystywana jest przez mózg do oceny g bi 
przestrzeni11, co jest g ównym sposobem postrzegania przez nas trójwymiaro-
wo ci wiata. Poniewa  w wypadku vue d’optique mamy do czynienia z gra  -
k , której sto kowa, recesywna perspektywa jest efektem widzenia oka cyklopa, 
a nie widzenia obuocznego, pojawia si  istotny problem braku sygna ów infor-
muj cych mózg o prawdziwej przestrzenno ci charakterystycznych dla stereo-
psis. Zogroscope uchyla t  sfer  odczu  na kilka sposobów i wprowadza w to 
miejsce nowe sygna y pseudostereopsis.

Przede wszystkim – tak jak malarstwo kwadraturowe – wprowadza subiek-
tywny punkt widzenia, przywi zuje widza do miejsca i kieruje jego wzrokiem. 
Patrzymy na vue d’optique z bliska przez soczewk  o rednicy nieco wi kszej 
(zwykle od 10 cm do 15 cm) od odleg o ci mi dzy renicami naszych oczu. Resz-
ta pola widzenia jest przes oni ta przez p ytk  oprawy soczewki. Poniewa  ka de 
oko ogl da zwierciadlane odbicie gra  ki z innej pozycji, widzi nieco inne pole 
obrazu, przesuni te wzd u  horyzontu. Lewe oko widzi wi cej z prawej strony, 
za to mniej z lewej, prawe przeciwnie (zob. il. 7, 8). To wyja nia dlaczego gra  ki 
vue d’optique, ogl dane przez okr g e okno, musza mie  kszta t prostok ta o pro-
porcjach rozci gni tych horyzontalnie. 

9 Ibid., s. 5.
10 Por. S. Nagata, How to reinforce perception of depth in single two-dimensional Picture, [w:] 

Pictural Communication in Virtual and Real Environments, red. S. R. Ellis, M. Kaiser, A. J. Grun-
wald, Londyn – Waszyngton 1993, s. 527-545; H. Schlosberg, Stereoscopic Depth from Single 
Pictures, “American Journal of Psychology” 54, nr 4, pa dziernik 1941, s. 601-605; A. Schwartz, 
Stereoscopic Perception with Single Pictures, “Optical Spectra”, wrzesie  1971, s. 25-27.

11 Russell, Cohn, op. cit., s. 65.
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33Cudowna maszyna optyczna zograscope

 
Ilustracja 7. Pole widzenia lewego oka. Ilustracja 8. Pole widzenia prawego oka.

Jednak najwa niejsze zadanie soczewki zograscope nie polega na typowym 
wykorzystaniu jej jako szk a powi kszaj cego. Zograscope w sposób bardzo 
twórczy preferuje w dzia aniu inn  cech  obustronnie wypuk ej soczewki. Wyko-
rzystuje jej skrajne obszary, po o one wzd u  horyzontu wzroku jako dwa prze-
ciwnie skierowane pryzmaty12. 

Ze wzgl du na wielko  soczewki, której rednica jest nieco wi ksza od prze-
ci tnego rozstawu oczu cz owieka, ka de oko ogl da vue d’optique przez od-
wrotnie skierowany pryzmat, odchylaj cy w przeciwn  stron  promienie docie-
raj ce od gra  ki. Do oczu docieraj  zatem dwa obrazy odchylone przez pryzmat 
horyzontalnie o dodatkow  warto , która nie odpowiada normalnemu wzroko-
wemu wra eniu p aszczyzny powierzchni vue d’optique. Mózg nak ada je na sie-
bie i interpretuje ich nienaturalne horyzontalne ró nice jako trójwymiarowo  
(zob. il. 9). Na skutek tego w umy le widza powstaje sugestywne wra enie prze-
strzeni recesywnej, budowanej w g b prospektu. Poszczególne elementy obrazu 
cho  nadal p askie, wydaj  si  wyra nie oddalone od siebie w g b obrazu13. Ale 
poniewa  soczewka ma powierzchni  wygi t  ukowo, wi c jest nietypowym ro-
dzajem pryzmatu, odchylaj cym promienie silniej po bokach ni  bli ej centrum. 
W a ciwo  ta, zwana aberracj  sferyczn , daje dodatkowo efekt przestrzenny 
przypominaj cy proscenium.

12 Ibid., s. 69.
13 Blake, op. cit., s. 2. 
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34 Marek Letkiewicz

Ilustracja 9. Komputerowa symulacja dzia ania podwójnego pryzmatu, 
z symultanicznie na o onymi na siebie obrazami odchylonymi horyzontalnie 

przez dwa przeciwnie skierowane pryzmaty.

Termin stereopsis u ywany jest zwykle jako skrót poj : „widzenie obuoczne”, 
„binokularna percepcja g bi” lub „stereoskopowe postrzegania g bi”. Ale wra e-
nie g bi zwi zane z mechanizmami stereopsis uzyska  mo na równie  w widzeniu 
jednoocznym, gdy obiekt obserwowany lub obserwator znajduje si  w ruchu. Symu-
lacje tego rodzaju wra e  przestrzenno ci dost pne s  równie  w zograscope, przy 
ruchach g owy obserwatora na boki. Przes ona otaczaj ca soczewk  zas ania boki 
gra  ki, prowokuj c do zajrzenia, co si  tam znajduje. I to jest ciekawe do wiadcze-
nie, bo nie tylko widzimy, e poza centralnym kadrem okulusa soczewki rzeczy-
wi cie jest jaki  dalszy ci g przestrzeni, ale zmiana pozycji obserwatora powoduje 
dynamiczne zmiany w tym, co widzimy. Obrazoprzestrze  vue d’optique animuje 
si , przesuwaj c horyzontalnie w okulusie soczewki i jednocze nie obraca pozornie 
wzgl dem pionowej osi przedstawienia. Jest to do wiadczenie bardzo sensoryczne, 
bo odnosimy wra enie prawie  zycznej interakcji z wirtualn  przestrzeni . Du  rol  
odgrywa tu zmiana po o enia gra  ki w stosunku do kraw dzi okulusa ramki soczew-
ki, wzgl dem pozycji obserwatora, co okre la si  jako ruch paralaksy14. 

14 Russell, Cohn, op. cit., s. 65.
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35Cudowna maszyna optyczna zograscope

Ilustracja 10. Widok Pary a, brama Saint Martin, vue d’optique 31x45 cm, ok. 1760.

Kolejny efekt pozorowania przestrzenno ci gra  ki przez zograscope zwi zany 
jest z powszechn  praktyk  podkolorowywania vue d’optique, co nie jest zabiegiem 
czysto ornamentalnym. Powstaje dzi ki temu efekt chromostereopsis – wra enie g -
bi przestrzennej osi gni te w dwuwymiarowych obrazach, na skutek zestawiania ze 
sob  kolorów odleg ych na skali „temperaturowej” barw15. Relatywne ró nice tem-
peratury barw przek adane s  na wra enie dystansu do oka obserwatora. Szczegól-
nie aktywnie dzia aj  w tym kierunku skrajne zestawienia: czerwony – niebieski, 

15 J. M. Faber, Colour Induced Stereopsis in Image with Achromatic Information and Only one 
Other Colour, “Vision Reserch” 35: 1995, s. 3162.
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36 Marek Letkiewicz

czerwony – zielony, ale te  czerwony – szary, niebieski – szary16. Ten rodzaj iluzji 
przestrzeni jest przypisywany aberracji chromatycznej, która wynika z faktu, e ró -
ne barwy wiat a za amuj  si  inaczej w zale no ci od d ugo ci fali, co powoduje, 
e jedne promienie zbiegaj  si  w oku przed innymi17. Vue d’optique wykorzystuje 

do tego celu palet  barw, zestawiaj c: czerwony, pomara czowy lub ó ty (u ywane 
w planach bli szych) z niebieskim lub zielonym (w planach dalszych), wzgl dnie 
wprowadzaj c kombinacj  czerwony – szary – niebieski (zob. il. 10). 

Jak wida , sztafa  nie jest tu dodatkiem wprowadzonym tylko dla porów-
nawczego zobrazowania skali za o enia urbanistycznego i architektury, ale ele-
mentem bardzo aktywnym z punktu widzenia wizualnego symulowania g bi 
przestrzeni. Daje okazj  do wprowadzenia na pierwszym planie intensywnych 
punktów czerwieni. Zwa ywszy na fakt, e zwierciad a w tym czasie by y podle-
wane amalgamatem, zawieraj cym rt , co nadawa o im i obrazom, które odbija-
y, niebieskawy poblask18, te czerwone akcenty w szaroniebieskiej tonacji ca o ci 

obrazu stawa y si  elementem niezwykle istotnym dla konstruowania mechani-
zmów chromostereopsis, zwi zanych tu z symulowaniem trzeciego wymiaru.

Mechanizmy steropsis wykorzystuj  tak e ukazanie o wietlenia prospektów, 
w tym szczególnie cienie rzucanie przez znajduj ce si  tam obiekty. Sposób, 
w jaki wiat o pada na obiekt, a zw aszcza, w jaki rzuca cienie, stanowi sku-
teczn  wskazówk  do okre lania kszta tu bry y oraz jej pozycji w przestrzeni19. 
W a ciwo  ta, okre lana terminem shadow stereopsis, stanowi w wypadku vue 
d’optique wa ny element symulacji trzeciego wymiaru. Tote  boczne cienie – 
skondensowane w swej wyrazisto ci – s  tu elementem powszechnie stosowa-
nym, zw aszcza na pierwszym i rednim planie. 

Do wszystkich wra eniowych mechanizmów symulacji trzeciego wymia-
ru dochodz  czynniki kognitywne, odwo uj ce si  do procesów poznawczych 
i wspomnie , do tego, co widz wie o wiecie. Poniewa  przedstawienia vue d’op-
tique odnosz  si  przewa nie do miejsc o architektonicznej organizacji przestrze-
ni, mog  by  atwo odwzorowane trójwymiarowo w percepcji widza, na podsta-
wie niepe nych obrazów, uchwyconych z jednego punktu obserwacji, wystarcza-
j cych jednak w zupe no ci do zasugerowania znanych mu sytuacji – je li nawet 
nie z autopsji przedstawianych miejsc, to z pewno ci  z potocznego, codziennego 
do wiadczenia przestrzeni o podobnej organizacji. 

16 J. Faubert, Seeing depth in colour: More than just what meets the eyes, “Vision Research” 
34: 1994, s. 1165-1186.

17 Russell, Cohn, op. cit., s. 69.
18 B. M. Stafford, Fr. Terpak, Device of Wonder, From the Word in a Box to Images on a Screen, 

Los Angeles 2001, s. 96.
19 A. Medina, The Power of Shadow Stereopsis, “Journal of the Optical Society of America”, 

1986, A6, s. 310; Russell, Cohn, op. cit., s. 70.
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37Cudowna maszyna optyczna zograscope

Podsumowuj c w tek percepcji gra  k 2D vue d’optique jako obrazów 3D, 
mo emy stwierdzi , e zasada wspó dzia ania kwartetu: vue d’optique, zogra-
scope, oko ludzkie i psycho  zyczne w a ciwo ci umys u cz owieka, opiera si  
g ownie na eliminowaniu, wzgl dnie zaburzaniu docieraj cych do wiadomo ci 
cz owieka  zjologicznych, sensorycznych sygna ów g bi, takich jak akomo-
dacja, zbie no , jednooczna paralaksa oraz binokularna dyspersja – co usuwa 
sygna y de  niuj ce gra  k  jako p aski obiekt, po o ony w bliskiej przestrzeni 
od obserwatora i pozostawia wolne pole dla symulacji, „w umy le wra e  pseu-
dostereopsis” wzmocnionych czynnikami kognitywnymi20. Nadaje to zograscope 
status aparatury psychologicznej (psychological apparatus), otwieraj cej umys  
widza na rozleg  wirtualn  przestrze , pod aj c  w g b sto kowej perspekty-
wy vue d’optique.

Przechodz c od omawiania sposobu dzia ania zograscope do uj cia histo-
rycznego tego tematu, nale y stwierdzi , i  generalnie projekcje zograscope by y 
czym  o wiele wi cej ni  tylko popularn  zabaw  salonow . Uciele niaj  one 
o wieceniowy p d do poszukiwanie wiedzy i doskonalenia21. Mecenasi i amato-
rzy nauki gromadzili si  wokó  optycznych urz dze  do projekcji 3D, skonstru-
owanych przez cz onków towarzystw naukowych, wspieranych przez arystokra-
tycznych mecenasów nauki i sztuki, a zarazem kolekcjonerów, prawdopodobnie 
ju  w drugiej po owie XVII wieku22. Bo zograscope zaprojektowane zosta y 
przez europejskich konstruktorów urz dze  naukowych i tu by y g ównie roz-
powszechnione, cho  eksportowano je tak e do Japonii (zob. il. 11)23. Potwier-
dzeniem jest wizerunek tego urz dzenia, który widzimy na drzeworycie Suzuki 
Harunobu (1725?-1770), jednego z najwi kszych japo skich artystów tamtych 
czasów, mistrza stylu Ukiyo-e24. 

20 J. Koenderink, M. Wijntjes, A. van Doorn, The zograscope and monocular stereopsis, 
http://ecvp2012.uniss.it/index.php/eng/Program/Posters-3rd-Sept/3D-Perception [data dost pu: 
12.12.2012]; W. Bellion, Citizen Spectator, Art, Illusion, & Visual Perception in Early National 
America, The University of North Carolina Press, b. m. w., 2011, s. 51.

21 Perspective views or Vue d’optique, extravagance at the end of 18th century!, “Mon Cabinet 
d’Estampes, Promenade through the french antique prints in the History,”http://frenchantiqueprints.
blogspot.com/2009/09/perspective-views-or-vue-doptiques-are.html [data dost pu: 12.11.2012].

22 Blake, op. cit., s. 1-2, 4-5, 11-13.
23 M. Wilfganhg, Euro-japanese Cultural Relations : from Medicine to Zograscope, http://

www.netlexfrance.info/2006/01/28/euro-japanese-cultural-relations-from-medecine-to-zogra-
scope/ [data dost pu: 20.11.2012].

24 R. Lane, Images from the Floating World, The Japanese Print, Oksford, 1978, s. 7.

Pobrane z czasopisma Annales L - Artes http://artes.annales.umcs.pl
Data: 06/09/2019 16:26:39

UM
CS



38 Marek Letkiewicz

Ilustracja 11. Suzuki Harunobu (1725?-1770), Dwie pi kne dziewczyny z zograscope, 
drzeworyt koniec lat 1760(?).

W Europie ju  w roku 1677 Johann Christoph Kohlhans (1604-1677), nie-
miecki  lolog, matematyk i protestancki pisarz, opisa  rodzaj urz dzenia podob-
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39Cudowna maszyna optyczna zograscope

nego – jak zograscope – do camera obscura, wyposa anego w wypuk  soczew-
k , daj c  obraz obiektu na pozór oddalonego w przestrzeni. Podobnie William 
Molyneux (1656-1698), irlandzki  lozof natury, pisarz i polityk, pisa  w roku 
1692 o architektonicznych obrazach, które „wydaj  si  bardzo naturalne i ostre 
dzi ki wypuk ej soczewce”. Jednak brak jest przekazów wiadcz cych o wi k-
szej popularno ci tego typu urz dze  w tym czasie. Cho  wiemy, e urz dzenia 
do wizualizacji 3D znane by y w ostatniej tercji wieku XVII w Europie, to nie 
by y one wówczas rozpowszechnione. Nie pojawia y si  te  na rynku jako towar 
dost pny w obrocie handlowym25.

Zmieni o si  to w wieku XVIII, kiedy urz dzenia optyczne z wypuk  soczew-
k  i gra  ki perspektywiczne staj  si  po danymi dobrami konsumpcyjnymi an-
gielskich elit. Jednak, jak twierdzi Edouard de Keyser, nie znamy gra  k tego 
typu wydanych przed rokiem 172526. Bo gra  ki, które przedstawiaj  wydarzenia 
z drugiej po owy XVII wieku, s  kopiami starszych27. Natomiast Timothy Clay-
ton przesuwa to datowanie do przodu o dwie dekady i uwa a, e charakterystycz-
ny dla zograscope efekt optyczny odkryto dopiero oko o roku 1745, i podaje, e 
pierwsza pewna wzmianka dotycz ca tego urz dzenia optycznego w Anglii opu-
blikowana by a w gazecie w kwietniu 174628. Niestety, ani ci, ani inni autorzy nie 
wskazuj , kto by  wynalazc  tej technologii wizualizacji 3D29. Kees Kaldenbach 
sugeruje wprawdzie, e urz dzenie pochodzi z Francji, ale trudno si  odnie  do 
tej informacji, bo nie podaje jej ród a ani uzasadnienia30.

Prawdziwy „sza ” na wizualizacj  miniaturowych obrazów 3-D nast pi  w la-
tach czterdziestych XVIII wieku. Od po owy lat czterdziestych do po owy lat 
pi dziesi tych zograscopes staj  si  w Anglii regularnym tematem katalogów 
handlowych i reklam prasowych, podobnie jak setki ró nych kolorowanych gra-
 k vue d’optique, przeznaczonych do wspó pracy z tym urz dzeniem31.

W po owie XVIII wieku, gdy wy sze i rednie klasy nabywa y zogroscopes 
do swoich salonów, sta y si  one przedmiotem zainteresowania przemys u. Na 
skutek tego procesu uleg y degradacji z kategorii elitarnego curiosum – termi-
nu zwi zanego z takimi jako ciami, jak ciekawo  umys u, poszukiwaniem, ba-

25 Blake, op. cit., s. 1.
26 E. de Keyser, Un domaine méconnu de I’Imagerie: Les Vues d’Optique, “Bulletin de la So-

ciete «Le vieux Papier»”, XXIII, fáscicule 198, 1962, s. 143 - 44.
27 A. Dubois, Les Vues d’Optique, Biuletyn de la société, “Bulletin de la Societe «Le vieux 

papier»” XXII 1958/60.
28 T. Clayton, The English Print 1688-1802, New Haven – Londyn 1997, s. 140-141.
29 Por. http://www.georgianprints.co.uk/typesofprints/Zograscope/zograscope.html [data dost -

pu: 10.112012]. 
30 Kallenbach, op. cit. 
31 Blake, op. cit., s. 1.
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40 Marek Letkiewicz

daniem i uczeniem si , gdzie ch  poznania, g ówny motor bada  naukowych, 
oznacza postaw  czynn  i dociekliw  – do kategorii egalitarnego dziwu-cudow-
no ci (angielski termin wonder), gdzie w percepcji dominuj  emocje zwi zane 
z zaskoczeniem, które czuj  ludzie, kiedy widz  co  rzadkiego lub nieoczekiwa-
nego, pod wp ywem czego doznaj  biernego odczucia zdumienia lub podziwu 
dla rzeczy nie do poj cia w potocznej opinii32.

Tote  po latach sze dziesi tych XVIII stulecia, cho  wci  sprzedawane 
w du ych ilo ciach, zograscopes trac  cz  swoich elitarnych asocjacji. Prze-
staj  by  tematem pog bionej dyskusji – jak w poprzedniej dekadzie – i schodz  
do rangi zwyk ej rozrywki, niewartej uwagi klas wy szych. W tym czasie pro-
dukcja i konsumpcja zogroscope i vue d’optique przenosi si  do Francji, Niemiec 
i W och, ale dzieje si  to ju  nie z tak  sam  intensywno ci , jak mia o to miejsce 
pierwotnie w Anglii33. Teraz g ównymi centrami emitowania widoków perspek-
tywicznych vue d’optique – poza Londynem – staj  si  tak e: Augsburg, Bassano 
i Pary 34. Z tym ostatnim o rodkiem wydawniczym zwi zane jest pochodzenie 
wszystkich trzynastu gra  k wilanowskich. 

Tam te  pojawi  si  najwcze niejszy znany nam techniczny opis i rysunek 
tego urz dzenia, opublikowany w s ynnej Encyklopedii Diderota i d’Alembert’a
z roku 1767. Rysunek pochodz cy z tej encyklopedii, przedstawia prosty model 
urz dzenia z soczewk  i uko nie odchylanym lustrem, wyniesiony na tralkowej 
podstawie. Trzy lata pó niej Edme Guyot (1706-1786) w sequelu ksi ki Jamesa 
Ozanama (1640-1717) opublikowa  równie  opis podobnej optycznej maszyny 
wraz z jej ilustracj . W komentarzu Guyot napisa  tam: „Urz dzenia tego typu s  
dobrze znane, poniewa  znajduj  si  one w wielu r kach”35. 

Popularno  zogroscope i vue d’optique spada drastycznie w dziewi dziesi -
tych latach XVIII wieku36, de  nitywny koniec przypada za  na lata trzydzieste 
XIX stulecia37, ale nie sta o si  to nagle, bo okres schy kowy rozpoczyna si  ju  
pod koniec XVIII wieku. Towarzyszy mu pojawienie si  szeregu nowych tech-
nologii wirtualnego do wiadczania rzeczywisto ci. W roku 1787 Robert Baker 
(1738-1806) opatentowa  pierwsz  z nich – gigantyczny obraz perspektywicz-
ny, rozpi ty na powierzchni cylindrycznej, otaczaj cy dooko a widzów, daj cy 

32 W. Bellion, Citizen Spectator, Art, Illusion, & Visual Perception in Early National America, 
The University of North Carolina Press, b. m. w., 2011, s. 52.

33 Blake, op. cit., s. 1.
34 Kallenbach, op. cit.
35 Ibid.
36 Keyser de, op. cit., s. 143-144.
37 Ibid., s. 146.
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41Cudowna maszyna optyczna zograscope

z udzenie realnej rzeczywisto ci, nazwany potem Panoram 38. To by o medium 
nowej generacji, s u ce publicznej rozrywce, preferuj ce postaw  aktywnego 
uczestnictwa, co by o odbiciem post puj cych procesów komercjalizacji i de-
mokratyzacji39. Posz y za tym inne technologie, stworzone w podobnym duchu, 
takie jak: Diorama, Physiorama i Cosmorama, a wi c media nastawione na du  
liczb  widzów uczestnicz cych aktywnie i jednocze nie w tym samym czasie 
w odbiorze informacji wizualnej. By y to zatem rodki przekazu nowej generacji, 
preferuj ce zdecydowanie inny typ relacji pomi dzy sfer  prywatn  i publiczn  
ni  te, które cechowa y zdystansowane spojrzenie zograscopes40. 

Kres zograscope zbiega si  z wynalezieniem przez Sir Charlesa Wheatstone’a
(1801-1875) w 1838 roku stereoskopu 41, urz dzenia opartego na nowej, bin-
okularnej technologii obrazów 3D, bardziej skutecznego od zograscope. W tym 
czasie pojawi a si  te  nowej linia bardzo atrakcyjnych medialnie urz dze  me-
chaniczno-optycznych do wytwarzania „immaterialnych” ruchomych obrazów, 
takich jak zoetrope czy phenaksistoscope, za którymi posz y dalsze dokonania. 
Poczynaj c od zograscope, wszystkie te urz dzenie mo emy umie ci  na – si -
gaj cej naszych czasów – linii ewolucji „cudownych” maszyn, stworzonych do 
technicznej symulacji obrazów wirtualnych wiatów do wiadczanych w postrze-
eniu widzów. 

Wspó cze nie archeolodzy wczesnych mediów wizualnych staraj  si  nie tyl-
ko przywróci  zograscope i innym wczesnym mediom wizualnym nale ne im 
miejsce w historycznym a cuchu technologicznej ewolucji obrazów 3D42, ale 
tak e zwróci  uwag  konstruktorów nowych cyfrowych mediów na interesuj ce 
aspekty dawnych optycznych urz dze .

38 R. Hyde, Panorama: The Art and Entertiment of the „All-Embrance” View, exhibition cata-
log, Barbican Gallery, 3 listopada 1988 – 15 stycznia 1989, Londyn, s. 45.

39 S. Oettermann, The Panorama: History of Mass Medium, prze . na jezyk angielski D. L. 
Schneider, Nowy Jork 1997, s. 39.

40 R. D. Altick, The Shows of London, Cambridge 1978, s. 211-214.
41 Contributions to the Physiology of Vision.—Part the First. On some remarkable, and hitherto 

unobserved, Phenomena of Binocular Vision. By CHARLES WHEATSTONE, F.R.S., Professor of 
Experimental Philosophy in King’s College, London, http://www.stereoscopy.com/library/wheat-
-stone-paper1838.html [data dost pu: 2.02.2013]. 

42 B. G. Blundell, 3D Displays and Spatial Interaction, Exploring the Science, Art, Evolution 
and Use of 3D Technologies, vol. I: From Perception to Technology, Walker & Wood, 2010, s. XIV.
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42 Marek Letkiewicz

Ilustracja 12. Wystawa ART && CODE: DIY 3D Sensing and Visualization 
(fragment)43.

Ilustracja nr 12 przedstawia w a nie jedno z takich wydarze . To fragment 
wystawy towarzysz cej festiwalowi i konferencji naukowej ART && CODE: 
DIY 3D Sensing and Visualization, która odby a si  w dniach 21-23 listopada 
2011 roku w Carnegie Mellon University w Pittsburgu, zorganizowanej przez 
Art && Code 3D – laboratorium bada  nietypowych i interdyscyplinarnych, 
prowadzonych na pograniczu sztuki, nauki, kultury i technologii. Tematem jej 
by y problemy artystyczne, techniczne, taktyczne i kulturowe, jakie nios  ze 

43 Ilustracje przytoczone a niniejszym artykule cytowane s  [za:] http://www.lapada.org/
antiques/d/george-iii-period-zograscope/106910 (il. 1 i 2) [data dost pu: 20.02.2013]; http://col-
lections.ex.ac.uk/repository/bitstream/handle/10472/5035/BD070122.jpg?sequence=1 (il. 3) [data 
dost p: 20.02.2013]; B. M. Stafford, Fr. Trepak, Device of Wonder. From the World in a Box to 
Images on a Screan, Getty Research Institute, Los Angeles, 2001, s. 348,  g. 137 (il. 4); http://
www.proantic.com/galerie/lorangerie/img/18820-2.jpg (il. 5) [data dost pu: 21.02.2013]; http://
blog.bnf.fr/gallica/?p=2862 (il. 6) [data dost pu: 6.03.2013]; http://www.imageshotel.org/images/
dw  neart2009/optique2.jpg (il. 10) [data dost pu: 9.03.2013]; http://wolfgangmichel.web.fc2.com/
serv/miscellanies/zograscope/pics/suzuki_harunobu_zogra.jpg (il. 11) [data dost pu: 21.02.2013]; 
http://www.pablogarcia.org/projects/3d-before-now/ (il. 12) [data dost pu: 21.02.2013]. 
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43Cudowna maszyna optyczna zograscope

sob  urz dzenia skanuj ce 3D. Ta wysoce interdyscyplinarna impreza zgroma-
dzi a w jednym miejscu po raz pierwszy ponad 200 konstruktorów i hakerów, 
cyfrowych artystów i projektantów, profesjonalnych twórców gier oraz czo ówk  
badaczy w dziedzinie wizualizacji komputerowych, robotyki i interakcji cz owie-
ka z komputerem44. Przypomniano tam tak e zograscope i jego mo liwo ci do 
kreowania wra e  wirtualnych przestrzeni.

Dlaczego odczucia wirtualnych przestrzeni s  tak poci gaj ce? Zdaniem Ja-
mesa Blacovicha, wspó za o yciela Centrum Bada  nad rodowiskami Wirtual-
nymi i Zachowaniem na Uniwersytecie Kalifornijskim, „[…] nasz mózg nie dba 
jako  szczególnie o to czy dane do wiadczenie jest rzeczywiste czy wirtualne”. 
Do wiadczenia przeprowadzone w jego laboratorium udowadniaj , jak szybko 
nasze my li potra   zamieszka  w wirtualnym wiecie45. 

SUMMARY

Zograscope is an optical device made to generate the illusion of immaterial space and 
its projection from a  at picture. Zograscopes appeared in the 1740s and were used until 
the late 1830s. They are a type of devices called “optical diagonal machines”, classi  ed 
today as “the early visual media”. The emergence of the zograscope was a turning point 
in the history of generating and projecting pictures because it opened the chapter of con-
structing devices to project immaterial 3D pictures. 

From the historical perspective, zograscopes were something more than a popular 
parlor entertainment. They embody the Enlightenment drive for seeking knowledge and 
improvement. The patrons and lovers of science gathered around the optical devices for 
3D projection constructed by members of scienti  c societies supported by aristocratic pa-
trons of art and science, who were collectors at the same time, which may have happened 
already in the second half of the 17th century. However, those devices were not in general 
use at that time. The situation changes in the 1740s when zograscopes became desired 
consumer goods of the English elites and the subject of industrial interest. 

44 Art &&Code 3D, http://artandcode.com/3d/. [data dost pu: 21.02.2013]. 
45 Czy rzeczywisto  jest oszustwem, „ wiat Wiedzy”, 2/2013, s. 38. 
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