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„Artystą jest człowiek, działający w dowolnej dziedzinie
[…] który potrafi zrozumieć konsekwencje swoich działań
i nowej wiedzy dostępnej w jego czasach.
Jest to człowiek o integralnej świadomości”1.
Marshall McLuhan

W Bayerische Staatsbibliothek w Monachium przechowywany jest jeden
z najstarszych renesansowych traktatów technologicznych, manuskrypt weneckiego lekarza i inżyniera2, podającego się za maga, Giovanniego de Fontana
(1395-1455)3, Bellicorum instrumentorum Liber, cum figures et fictitys litoris
1
M. McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, przeł. N. Szczucka, Warszawa 2004,
s. 112.
2
Bellicorum Instrumentorum Liber, http://www.krauselabs.net/?page_id=950 [25.05.2012].
3
M. Clagett, The Life and Works of Giovanni Fontana, “Annali dell’Istituto e museo di storia
della scienza di Firenze” 1: 1976, s. 5-28.
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conscriptus [Ilustrowana i szyfrowana księga instrumentów wojennych], BSB
Code.icon. 242, datowany na lata 1420-14304. Żaden „inżynier” w pierwszej
połowie XV stulecia nie popisał się taką inwencją jak Giovanni Fontana5. Jego
dzieło – obok współczesnego mu manuskryptu anonimowego konstruktora husyckiego i pracy sieneńskiego artysty-inżyniera Mariano di Jacopo zwanego il
Taccola [Kawka] (1382-ok. 1453)6 – należy do trzech pierwszych europejskich
prac, w których pojawia się zagadnienie wykorzystania prochu do celów militarnych, co daje jego autorowi miejsce w awangardzie dokonujących się wówczas
przemian7.
Tytuł Bellicorum instrumentorum Liber jest trochę mylący, nie bierze bowiem
pod uwagę szerokiej gamy idei zawartych na 70 folio (około 140 obrazo-tekstów). A manuskrypt ten jest wręcz bezcenny także z punktu widzenia badania
europejskich korzeni nowych mediów. Zawiera bowiem kilka projektów zaliczanych dzisiaj do problematyki wczesnych mediów wizualnych, dziedziny uważanej za protoplastę mediów elektronicznych. Znajdują się tu bardzo interesujące
koncepty kinetycznych obiektów wizualnych: ptaka, wiewiórki i ryby o napędzie
rakietowym oraz projekty „samoporuszających” się mechanicznych figur, które
uznać możemy za rozwinięcie koncepcji średniowiecznych, znanych choćby ze
słynnego manuskryptu Livre de pourtraicture [Księga o rysowaniu] pikardyjczyka Villarda de Honnecourt, datowanego na drugą ćwierć wieku XIII, które z kolei
są kontynuacją bogatej starożytnej tradycji konstruowania automatów8. Ale w artykule tym chciałbym zwrócić szczególną uwagę na dwa prekursorskie w skali
Europy projekty Fontany zawarte na innych kartach tego manuskryptu: folio 67v
z obrazo-tekstem Castellum umbrarum [Zamek cieni] (il. 1) oraz folio 70r z obrazo-tekstem Apparientia nocturna [Nocne zjawienie się] (il. 2). Przedstawione na
nich koncepty są na gruncie europejskim punktem początkowym historii wspaniałego świata optycznych projekcji konfabulowanych ruchomych obrazów.

4
Johannes de Fontana, Bellicorum instrumentorum liber cum figuris, BSB Cod.icon. 242 Wenecja
1420 – 1430, manuskrypt zdigitalizowany, dostępny on-line: http://dfg-viewer.de/show/?set%5Bme
ts%5D=http%3A%2F%2Fdaten.digitale-sammlungen.de%2F%7Edb%2Fmets%2Fbsb00013084_
mets.xml [25.05.2012].
5
A. Grafton, The Devil as Automaton: Giovanni Fontana and the Meanings of Fifteenth-Century Machine, [w:] Genesis Redux, Essays in History and Philosophy of Artificial Life,
red. J. Riskin, Chicago – Londyn 2007, s. 46-62.
6
L. Fane, The Invented World of Mariano Taccola, “Leonardo” 36: 2003, nr 2, s. 136.
7
G. Menzies, 1434: The Year a Magnificent Chinese Fleet Sailed to Italy and Ignited the
Renaissance, Londyn 2008, s. XIII.
8
T. Bowie, The Mediewal Sketchbook of Villard de Honnecourt, Dover Publications, Inc., 2006,
s. VII.
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Europa znała wprawdzie już wcześniej trzy techniki wytwarzania ruchomych
obrazów (poza hipnozą, halucynacjami, transem i wizjami ekstatycznymi): camera obscura, odbicie zwierciadlane i projekcję cieni oraz występujące na południu kontynentu naturalne zjawisko optyczne fatamorgana, obserwowane często
zwłaszcza w rejonie Cieśniny Mesyńskiej9. Wszystkie one dawały optyczną projekcję ruchomych obrazów, ale odbywała się ona tylko w czasie rzeczywistym.
Pokazywała odwzorowanie realnie istniejącego otoczenia wraz ze zmianami,
które się w nim aktualnie dokonywały. Natomiast rozwiązania, które demonstruje na kartach swojego manuskryptu Giovanni Fontana, otworzyły przed Europą
technologiczną perspektywę realizacji idei projekcji sztucznie wytworzonych
i utrwalonych diapozytywów, które mogą być wielokrotnie wyświetlane w dowolnym czasie jako kinetyczne obrazy. Na polu wytwarzania ruchomych obrazów był to technologiczny przełom, otwierający drogę prowadzącą do współczesnego kina i mediów elektronicznych.

Ilustracja 1. Folio 67v Castellum umbrarum Ilustracja 2. Folio 70 r Apparientia nocturna

Obie karty otwierające nową epokę mediów wizualnych są – poza wąską grupą ludzi zainteresowanych problematyką wczesnych mediów wizualnych – wła9
A. T. Young, An Introduction to Mirages, http://mintaka.sdsu.edu/GF/mirages/mirintro.html
[25.05.2012].
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ściwie nieznane szerzej publiczności zainteresowanej sztuką. Dlatego warto je
krótko przedstawić.
Folio 67v z obrazo-tekstem Castellum umbrarum (il. 1) zawiera – ujęty
z wysokiego punktu obserwacji – całostronicowy szkic quasi-architektonicznego obiektu, nawiązującego geometryzującą formą do uproszczonego zamku na
planie kwadratu, ustawionego narożem z bramą do widza, zredukowanego do
dwóch pierścieni kurtyn; z parą narożnych pseudobaszt po bokach zewnętrznego
obwodu kurtyn i wyniosłą cylindryczną wieżą na osi symetrii zamku, włączoną
w tylną kurtynę wewnętrznego kwadratowego pierścienia, obróconego względem zewnętrznego o 45 stopni. Na wieży, basztach, kurtynach i w przestrzeni
„międzymurza” umieszczonych zostało dziewięć pionowo ustawionych walców
z wyraźnie zaznaczonymi u góry osiami obrotu. Wokół powierzchni bocznych
walców rozmieszczone są szkice z wyobrażeniami turniejów, polowań, korowodów tanecznych, stada lecących ptaków. Ponad właściwym korpusem zamku, po
bokach wieży, symetrycznie w trzech liniach rozmieszczony jest łaciński tekst:
„Castellum umbrarum eo guod in locco obscuro si/tuatur et [wyraz zatarty: lumina(?)] intra ponuntur et figure / umbrate variantes actus suos
ostendutur”10 – „Zamki cieni, w tym zamyśle, że jest położony w ciemności i [słowo zatarte – świeci(?)], a postacie fantomów w wariantach działania swego są widoczne”.

Folio 70r z obrazo-tekstem Apparientia nocturna (il. 2) zawiera w lewym dolnym rogu karty niewielki szkic mężczyzny ujętego w prawym profilu, w stroju
z epoki, z pokaźną cylindryczną latarnią ze stożkową pokrywą, prezentowaną
przez niego na wysokości piersi. Wewnątrz latarni płonąca świeca, na bocznej
powierzchni cylindrycznego korpusu rysunek skrzydlatego demona z lancą, skierowany w stronę analogicznego wyobrażenia, przeskalowanego do monstrualnych rozmiarów, wypełniającego od góry 2/3 wysokości prawej części karty. Pod
jego stopami, na prawo od mężczyzny z latarnią, widnieje łaciński tekst:
„Apparentia nocturna ad terrorem videntium” – „Nocne zjawienie się
dla przerażania”.

10

L. White Jr., Medieval Religion and Technology, Collected Essays, Los Angeles 1978, s. 314.
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Poniżej rozmieszczony jest w trzech liniach łaciński szyfrogram:
„Habes modum cum laterna quam propriis oculis[ocolis] vidi<i>sti ex
mea manu fabricatam et proprio ingenio”11 – „Masz sposób z latarnią, jak
na własne oczy ujrzeć rękę twórcy i wynik mojego własnego geniuszu”.

Interpretacja folio 70r
Folio 70r z obrazo-tekstem Apparientia nocturna (il. 2) uważane jest za najstarsze europejskie źródło dotyczące magicznej latarni12, ukazujące jej „archaiczny” wygląd, sposób działania oraz wskazujące na charakter i cel jej projekcji. Choć odnotować trzeba, że zdarzały się w przeszłości próby interpretacji
przedstawienia na tej karcie, jako najstarszego wizerunku camera obscura13, to
wszelkie wątpliwości rozwiewa dopełniający rysunek, niedawno odczytany tekst
łacińskiego szyfrogramu – cytowanego w całości wyżej – który zawiera frazę:
„Habes modum cum laterna […]”14, wskazującą jednoznacznie na latarnię jako
obiekt przedstawienia.
Generalnie więc przekaz jest jasny – chodzi o magiczną latarnię i performance
z jej użyciem. Natomiast jeśli skonfrontujemy ten szkic z pozostałymi przedstawieniami z tego woluminu, rodzą się wątpliwości. Czy naprawdę w szczegółach
widzimy to, co myślimy, że widzimy? Co naprawdę autor tego szkicu narysował
bez mała sześćset lat temu? Czy magiczna latarnia w zamyśle Giovanniego Fontany była rzeczywiście – jak widać na rysunku – przeźroczystym cylindrycznym
kloszem lub naczyniem z perforowaną stożkową pokrywą, w którym płonąca
świeca podświetlała namalowaną na ściance korpusu miniaturę demona?

11
E. Battisti, G. Saccaro Battisti, Le machine cifrate di Giovanni Fontana, Mediolan 1984,
s. 100.
12
W. Tebra, The Magic Lantern of Giovanni da Fontana, “The New Magic Lantern Journal” 2:
1982, nr 2, s. 10-11.
13
The History of the Discovery of Cinematography, Chapter Two 1400-1599, http://www.
precinemahistory.net/1400.htm [30.05.2012].
14
Review of “Le Macchine Cifrate di Giovanni Fontana”…, http://www.ciphermysteries.
com/2008/12/06/review-of-le-macchine-cifrate-di-giovanni-fontana [25.05.2012].
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Ilustracja 3. Fragment folio70v.

Ilustracja 4. Folio 26v.

Ilustracja 5. Folio 67r.
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Porównanie z dwoma innymi przedstawieniami, wybranymi z manuskryptu
Fontany folio 26v (il. 4) i folio 67r (il. 5), nasuwa przypuszczenia, że niekoniecznie. Pierwsze z nich pokazuje koncepcję kręconych schodów umieszczonych
w cylindrycznej wieży, które widzimy, mimo że znajdują się w jej wnętrzu, a rysunek nie jest przekrojem budowli. Drugi – w sposób analogiczny – przedstawia
pięć zespołów urządzeń technicznych, zainstalowanych wewnątrz kolumnowych
obudów, spinających je w funkcjonalne agregaty. Oba zatem ukazują rzeczy zakryte przed okiem obserwatora obudową, która musi być tu przedstawiona, bo
konstrukcyjnie jest integralnym elementem projektu.
Nie możemy wykluczyć, że przez analogię do przedstawionych wyżej rycin powinniśmy czytać także rysunek z latarnią jako przedstawienie konstrukcji i mechanizmu funkcjonowania magicznej latarni, a nie reprezentację jej zewnętrznego wyglądu. Korpus cylindra latarni nie miał być przeźroczysty, bo
funkcjonalność takiej latarni-projektora, w pomieszczeniu oświetlonym wokoło
przez świecę płonącą w przeźroczystym kloszu, byłaby nikła albo żadna. Obraz
byłby bardzo blady, a biorąc pod uwagę brak obiektywu kompensacyjnego – który wprowadzony będzie dopiero w XVII wieku – projekcja musiała być i tak nieostra. Giovanni Fontana zdawał sobie sprawę, że do skutecznej projekcji fantomu
potrzebna jest – oprócz światła jako źródła projekcji (widzimy świecę), obrazu
rzutującego (tu diapozytywowy wizerunek demona na ściance latarni) i czegoś,
co pełni funkcję ekranu projekcyjnego dla rzutowanego obrazu – także ciemność otoczenia (pisze przecież: Nocne zjawienie się). Czy nie przedstawił więc
tu schematycznej koncepcji projektora-latarni, którą w konwencji bardziej realistycznej dookreśla drzeworyt z wizerunkiem magicznej latarni z dzieła Wolfganga Schwarzkopfa Natürliches Zauber-Buch oder Neu-eröfneter Spielplatz rarer
Künste, wydanego w Norymberdze w roku 1766 (il. 6). Widzimy tu analogiczną
pod względem formy i konstrukcji latarnię, różniącą się od latarni Fontany jednym, ale bardzo istotnym z punktu widzenia efektywności działania, szczegółem.
Korpus latarni jest nieprzeźroczysty, a wizerunek upiora wycięty jest ażurowo (tu
w drzwiczkach umieszczonych) w jego ściance. To zmienia zasadniczo warunki
ekspozycji fantomu, który zjawia się jako świetlisty obiekt, wyraźnie jaśniejący
w ciemności nocy. A więc: Apparientia nocturna, jak zapowiada Fontana w tekście uzupełniającym jego wizerunek magicznej latarni.
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Ilustracja 6. Magiczna latarnia z dzieła Wolfganga Schwarzkopfa Natürliches Zauber-Buch oder Neu-eröfneter Spielplatz rarer Künste, Norymberga 1766.

Problemy interpretacyjne, na jakie tu napotykamy, wiążą się z tym, że cała
wiedza, jaką posiadamy na temat manuskryptu Fontany, sprowadza się do kilku
faktów połączonych siecią zwykłych przypuszczeń. Tak naprawdę nie wiemy, jak
czytać te obrazo-teksty. Brak pisemnej tradycji, z którą rysunki te są powiązane,
sprawia, że trudno zgadnąć, czego w nich szukać. Pojawia się pytanie: jakiego
rodzaju informacje są w nich zawarte i jak służyły one jako środek komunikowania autorowi?
Generalne uważa się, że celem sporządzanych przez renesansowych artystów-konstruktorów repertoriów rysunków urządzeń technicznych były: reklama, chęć zadziwienia, zdobycie zamówień, zrobienie wrażenia na swoich patronach, komunikowanie się, zdobycie pozycji społecznej i intelektualnej dla siebie
i swej praktyki, poznawcza analiza istniejących maszyn i projektowanie nowych,
a może także odkrywanie praw fizyki15.
Jednak jeśli chodzi o obrazo-teksty Giovanniego Fontany, ta ostatnia kwestia
pozostaje niewyjaśniona. Brakuje nam bowiem podstaw wiarygodnej ich oceny
pod kątem obecności w nich aspektu naukowego – w dzisiejszym rozumieniu
słowa „nauka”. Wprawdzie Fontana władał biegle łaciną i studiował teksty Ary15
M. S. Mahoney, Drawing Mechanics, [w:] Picturing Machines. 1400-1700, red. W. Lefebvre,
Cambridge 2004, s. 300.
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stotelesa ze statyki i mechaniki16, które krążyły wówczas szeroko w naukowych
kołach, ponadto w jego pracy pojawiają się koncepty zastanawiająco bliskie projektom Filona z Bizancjum – genialnego konstruktora-naukowca działającego na
przełomie I w. p.n.e. i I w. n.e. w Aleksandrii – czy pomysłom równie sławnego
Al-Jazari, muzułmańskiego erudyty, naukowca i artysty żyjącego w XIII stuleciu17, ale nie wiemy, czy nie wynikało to z chęci imitacji i emulacji dzieł sławnych poprzedników, co było częstą praktyką jeszcze w późniejszych czasach.
Nawet geniusz renesansu Leonardo da Vinci (1452-1519) w latach dziewięćdziesiątych XV wieku prowadził gruntowne studia nad maszynami wodnymi
Francesco di Giorgio z Pawii (1439-1502). Posiadał też kopię traktatu di Giorgio
o maszynach cywilnych i wojskowych. Z kolei di Giorgio znał notatniki i traktaty
innego Włocha, wspomnianego już Mariano di Jacopo18. Łańcuch wzajemnych
wpływów ciągnie się przez całą historię. Nie mamy jednak dowodów potwierdzających występowanie podejścia stricte naukowego w pracach konstruktorów
maszyn przed połową XVI wieku, kiedy to sięgnięto na poważnie do nowo odzyskanych i na nowo przetłumaczonych pism Arystotelesa, Archimedesa, Herona
i Pappusa. W efekcie dopiero wówczas zostały stworzone podstawy nowożytnej
nauki o mechanice jako matematycznej teorii abstrakcyjnych maszyn. W swojej
kompletnej postaci jest ona dziełem XVII-wiecznych myślicieli, którzy uważali się za matematyków i filozofów. Ale aby urządzenia techniczne mogły stać
się przedmiotem nauki, musiały zwrócić na siebie uwagę ludzi, którzy tworzyli
naukę w tamtych czasach. Oznacza to, że dostrzeżono prenaukowe, poznawczo-kreatywne wartości obecne w praktyce i teoretycznych zainteresowaniach wczesnorenesansowych, bliskich Fontanie konstruktorów19.
Pojawia się zatem pytanie: jak Giovanni Fontana i współcześni mu projektanci maszyn uczestniczyli w kulturze intelektualnej humanizmu renesansowego?
Znamienne, że Fontanę nie interesowały młyny i inne mechanizmy codziennego
użytku, które miały fundamentalne znaczenie jeszcze dla Villarda de Honnecourt
i dla całego średniowiecznego społeczeństwa; jako rzeczy oczywiste, pospolity
rzemieślniczy element codziennego świata, a więc dziedzina zbyt przyziemna,
nie cieszyły się jego zainteresowaniem20. Rysunki Fontany pretendowały do czegoś więcej. Przedstawiają nie tyle rzeczywistą pracę maszyn, co mechanizmy
i pomysłowe urządzenia, które mogą być wykorzystywane do zadań nadzwyczajClagett, op. cit., s. 7.
The First Italian Technology Manuscript, http://bibliodyssey.blogspot.com/2010/01/
bellicorum-instrumentorum-liber.html.
18
Menzies, op. cit., s. XIII.
19
Mahoney, op. cit., s. 289-308.
20
R. Holt, The Mills of Medieval England, Oksford 1988, s. 102.
16
17
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nych. Służą dominacji, dają do ręki albo argument nadzwyczajnej siły militarnej,
albo argument sugestywnej perswazji propagandowej, opartej na zatrudnieniu
na własne usługi sił „nadnaturalnych” – tak jak ma to miejsce w omawianych
tu obrazo-tekstach, pokazujących narzędzia projekcji ruchomych obrazów wykraczających poza potoczne rozumienie świata niedoświadczonej medialnie publiczności.
Służyły one również jako środek podniesienia statusu samego konstruktora,
jako człowieka intelektu wyposażonego w sekretną wiedzę, która obdarzała jego
projekty nadzwyczajną mocą. Nie miały więc na celu umożliwienie tego, by ktoś
postronny faktycznie zbudował maszynę według informacji zawartych w nich,
chyba że już wiedział, jak budować maszyny tego typu. Stąd ukrywano istotne
szczegóły, które mogłyby informować potencjalnych konkurentów21. Nie są to
zatem dokładne, skalowane rysunki, a uzupełniające je, bardziej szczegółowe
fragmenty tekstów – poza ogólnymi określeniami treści przedstawień – pisane są
specjalnie stworzonym szyfrem. Nie tylko zaciemniało to treść projektów i poważnie utrudniało nieautoryzowane kopiowanie, ale także wskazywało na autora
jako odkrywcę i/lub powiernika tajemnicy. Zasadniczo koncepty tego typu potrzebne były dla przekonania potencjalnych mecenasów o celowości i wykonalności urządzenia. Przesłanie wydaje się jasne: to są maszyny, które tylko ja mogę
zbudować dla ciebie, jeśli chcesz, bo mam nadzwyczajną wiedzę i zdolności, by
dokonać tego, co wydaje się niemożliwe22.
W szkicach tych chodziło zatem nie tyle o ścisłą reprezentację zewnętrznych
wyglądów rzeczy (a przynajmniej nie przede wszystkim) czy o troskę o wartości estetyczne (które schodzą tu na daleki plan), ale o pokazanie działania urządzeń. Dokonuje się tu przejście od statycznego do dynamicznego sposobu ujęcia
rzeczywistości. Kieruje to spojrzenie poza zewnętrzne wyglądy rzeczy. Przenosi uwagę z bezpośrednio postrzeganego wyglądu świata materialnych ciał – tak
fascynującego twórców renesansowej perspektywy zbieżnej, zgłębianej jako
artystyczno-badawcza metoda przedstawiania obrazu trójwymiarowej linearnej
przestrzeni na płaskiej powierzchni – w kierunku pełniejszego opisu rzeczywistości. Przedstawienia świata wielowymiarowego, którego atrybutami poza trójwymiarową przestrzenią są: ruch, masa, czas, prędkość, siła i kombinacje tych
parametrów.
W swoim manuskrypcie Fontana stara się pokonać trudności w objęciu tych
parametrów o różnej wymiarowości w jeden schemat. Jego obrazo-teksty są na21
M. J. Henninger-Voss, Between the Cannon and the Book: Mathematicians and Military
Culture in 16th-century Italy, Johns Hopkins University, 1995, s. 56.
22
M. Popplow, Neu, nützlich und erfindungsreich: Die Idealisierung der Technik in der frühen
Neuzeit, „Cottbuser Studien zur Geschichte von Technik, Arbeit und Umwelt“ 5: 1998, s. 69.

Kino przed kinem – wczesnorenesansowe początki ruchomych konfabulowanych obrazów...

19

rzędziem myślenia, formą konstruktywnego działania koncepcyjnego. Charakteryzuje je podejście kognitywne, które wybija się tu na plan pierwszy. Przydaje
ono tym obrazo-tekstom walory quasi-naukowe. Śmiałe konstruktorskie fantazje
(projekcja wyobraźni na istniejącą technologię), wybiegające w przyszłość, mieszają tu ze sobą to, co realne, z tym, co wyobrażone. Reprezentację tych dwóch
światów połączył Fontana interfejsem swoich obrazo-tekstów. Ale projekty te
pełniły także funkcję czegoś więcej niż koncepcyjnego pomostu między fantazją
i rzeczywistością. Nie istniały one w próżni, lecz w kulturowo nacechowanym
otoczeniu. Były częścią dyskursu, który łączy w sobie ambicje poznawcze i społeczne23.
Tytuł jasno wskazuje tu na cel – Nocne zjawienie się dla przerażania widzów.
Na tym polu obrazo-tekst z folio 70r otwiera subliteracki, psychomedialny i socjomedialny „demoniczny wątek grozy”, obecny do dziś w zachodnim toposie
projekcji horroru. Medialna forma „niematerialnej” projekcji latarni, genialnie
zintegrowana z tematem, odwołującym się do nadprzyrodzonych złowrogich
mocy świata niematerialnego, uwiarygodnia w projekcie Fontany realność (nad)realnej sytuacji. W recepcji widza ulotny, immaterialny świetlny fantom – którego w przeciwieństwie do obrazów malowanych na trwałym podłożu nie da
się wziąć do ręki – nie jest pikturalną reprezentacją niematerialnej zjawy, a jej
groźnym uobecnieniem. To duża różnica. Taka projekcja nie jest środkiem pośredniczącym, tak jak renesansowy obraz czy współczesna nam projekcja obrazu
filmowego, ale przywołanym do działania „prawdziwym” demonem. Ukazuje
rzeczywistość wirtualną jako równie realną jak potoczna rzeczywistość. Groza tej
sytuacji oparta jest na powszechnej wierze w istnienie bytów nadnaturalnych i na
wydobyciu z podświadomości widzów czających się tam lęków i obaw. Latarnia
Fontany pomyślana była jako narzędzie do wywarcia na widzach – w sposób
zamierzony i sztuczny – wielkiego wrażenia. Było to zapewne narzędzie manipulacji zmierzającej – poprzez wywołanie atmosfery strachu – do przejęcia kontroli
nad umysłami publiczności, w celu zmiany jej wewnętrznego nastawienia.
Psycho- i socjomedialne zainteresowania Giovanniego Fontany wiążą się
z jego postawą. Fontana uważał się – i był uważany – za maga, człowieka mającego nadnaturalną władzę nad siłami natury. Pewne światło na ten kontekst
jego latarni rzuca – cytowany wcześniej – uzupełniający ją łaciński szyfrogram:
„Habes modum cum laterna […] et proprio ingenio”. Magiczna latarnia i inne
projekty zawarte w tym manuskrypcie zaliczają się do magii artyficjalnej, zwanej też matematyczną, ale Fontanie prawdopodobnie nie była obca także czarna
magia i nauki ezoteryczne. Oskarżono go bowiem o czary, co w konsekwencji
23
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było jednym z powodów przerwania jego kariery w Padwie24. W kontekście magii bardziej zrozumiałe staje się zainteresowanie Fontany kreacją tego projektu.
Do kompetencji maga należała bowiem kontrola nad mieszkającymi w zaświatach duchami. Jako mag mógł on – za pomocą magicznej latarni – pośredniczyć
w kontaktach z zaświatami. Demon ukazuje się za jego sprawą i poddaje się jego
kontroli.
W perspektywie historycznej latarnia Fontany pojawia się jako odosobniona
efemeryda. Potem na ponad dwa stulecia następuje „okres ciemny” w historii
magicznej latarni. Do połowy wieku XVII brak nam przekazów na ten temat.
Ale nie można wykluczyć (ani potwierdzić), że coś być może musiało się dziać
na tym polu. Bo od około połowy wieku XVII coraz liczniejsze źródła informują
o technicznych aspektach i spektaklach magicznej latarni, podejmujących – między innymi – diaboliczny i demoniczny topos projekcji zaproponowany niegdyś
przez Fontanę (il. 7). Do połowy wieku XIX – do czasu, gdy magiczna latarnia
została zdegradowana do roli dziecinnej zabawki – coraz bardziej zaawansowane medialnie spektakle magicznej latarni przerażają i pociągają zarazem żądną
wrażeń publiczność. Strach – jeden z budulców katharsis – szerzący się jak panika, przenosił uczestników tamtych performance ze świata zwykłej codzienności
w świat niezwykły (il. 8).

Ilustracja 7. Latarnia strachu, rycina z dzieła Gulielmo J. Gravesande,
Physices Elementa Mathematica, Genewa 1748.

24
L. Thorndike, History and Magic and Experimental Science, t. 1-4, Nowy Jork 1923-58, t. 4,
s. 161.
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Ilustracja 8. Fantasmagoria profesora Etienne`a Gasparda Roberta, Paryż 1799.

Odrodzenie magicznej latarni w połowie XVII wieku, tym razem w wersji
bardziej kompletnej technicznie, zaopatrzonej w optyczny obiektyw, wiąże się
z holenderskim astronomem i matematykiem Christianem Huygensem (1629-1695). Jego pierwsze eksperymenty ze szklanymi przeźroczami dotyczyły m.in.
tematyki vanitas25. Huygens nazwał swoje urządzenie Lanterne du peur [latarnia
strachu]. Terminu tego użył również w liście skierowanym do niego jego przyjaciel, także człowiek nauki, Pierre Petit w 1662 roku26. Od tego czasu we Francji
magiczna latarnia stała się znana jako Lanterne de peur, a w krajach niemieckojęzycznych jako Laterne des Schreckens [latarnia strachu]. Wielki wkład w dzieło jej rozpropagowania ma duński performer i konstruktor Thomas Rasmussen
Walgenstein (1627-1681), przyjmowany w całej Europie, między innymi na
dworze króla Danii Fryderyka III w Kopenhadze27. Jego spektakle były prawdopodobnie decydujące dla recepcji magicznej latarni przez ówczesne środowiska
intelektualistów i naukowców28, co miało zasadnicze znaczenie dla jej rozwoju.
Najbardziej rozpowszechnioną nazwę dla tego urządzenia Laterna Magica – odmienianą we wszystkich językach – ukuł Karol François Milliet Dechales, który

Laterna Masonica, http://www.internetloge.de/arstzei/lama_vorwort.pdf [1.06.2012].
T. L. Hankins, R. J. Silverman, Instruments and the Imagination, Princeton 1995, s. 48.
27
Ch. F. Milliet Dechales, Ursus seu mundur mathematicus, t. 2, Lion 1974, s. 665.
28
O. Grau, Remember the Phantasmagoria! Ilusion Politics of the Eighteent Century and Its
Multimedial Afterlife, [w:] idem, Media Art Histories, MIT Press/Leonardo Books, 2007, ss. 142-143.
25
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widział pokaz Walgensteina w Lionie w roku 166529. Już w 1671 roku Johann
Franz Griendel (1631-1687) podejmuje w Norymberdze komercyjną produkcję
magicznych latarni. Zakład był poważnym producentem i działał z sukcesem
przez dwieście lat. Z jego usług korzystał m.in. Gottfried Wilhelm Leibniz. Na liście 25 instrumentów optycznych oferowanych mu w 1671 roku przez Griendela
znajduje się magiczna latarnia30. Także w roku 1671 ukazuje się, fundamentalne
dla historii magicznej latarni, sławne dzieło geniusza XVII wieku, jezuity Athanasiusa Kirchera – drugie uzupełnione wydanie Ars magna lucis et umbrae in
decem libros digesta; quibus admirandae lucis et umbrae in mundo, panduntur,
pracy, której zasadniczy korpus powstał już w roku 1646; teraz Kircher zamieści
w nim informację i pierwsze rysunki pokazujące w przekrojach budowę magicznej latarni i ilustrujące techniczne aspekty jej działania, egzemplifikowane diabolicznymi projekcjami31. Kircher i jego przyjaciel Gaspar Scott włączyli także
magiczną latarnię z jej diabolicznymi performance w służbę jezuickiej doktryny
propagatio fidei (dzieła rozkrzewiania wiary), jako sugestywny instrument zaszczepiania bojaźni Bożej, wzmacniania więzów wspólnoty Kościoła i perswazji32. Prawdopodobnie także oni jako pierwsi dostrzegli pełniej potencjał tkwiący
w performatywnych, ekspresyjnych, komunikacyjnych i symbolicznych aspektach projekcji magicznej latarni, co rozszerzyło jej zakres znaczeniowy – jako
medium wykorzystywanego do kontroli nad sferą świadomości jednostki i/lub
społeczności – z aparatu służącego osiąganiu praktycznych partykularnych celów
do roli społecznego regulatora.
Lanterne de peur, Laterna Magica i propagatio fidei to XVII-wieczne kluczowe terminy, opisujące wspólnie kontekst ówczesnego psycho- i socjomedialnego
zastosowania latarni. W połowie XVII wieku, po 250 latach od historycznego
momentu, gdy na kartach Bellicorum instrumentorum Liber Fontana utrwalił
swoją ideę, doczekała się ona realizacji i technologicznego, naukowego oraz doktrynalnego rozwinięcia w agregat medialny skierowany na osiąganie skutków
religijnych, politycznych, społecznych i psychologicznych.
Czy XV-wieczne koncepcje Fontany były antycypacją zjawisk, które w pełni
dokonały się dopiero w połowie wieku XVII, czy przeciwnie, zjawiska te były
kontynuacją wskazanej przez Fontanę drogi? Oto kwestie, które wobec milczenia
źródeł – z jednej strony – i zaskakującej zbieżności celów i rezultatów, z drugiej,
pozostają pytaniami bez odpowiedzi.
Ibid., s. 142.
Ibid., ss. 142-143.
31
A. Kircher, Ars Magna Lucis et Umbrea. Liber Decimus (1671), Rzym 1671.
32
U. Hick, Geschichte der optischen Medien, Monachium 1999, s. 115, 129-130; W. A.
Wagenaar, The Origins of the Lantern, “New Magic Lantern Journal” 1: 1980, nr 3, ss. 10-12.
29
30
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Interpretacja folio 67v
Castellum umbrarum (il. 1) z folio 67v jest jednym z najbardziej tajemniczych
i intrygujących przekazów w całej historii mediów wizualnych. Przedstawia cytowaną już, unikatową koncepcję „Castellum umbrarum […] suos ostendutur”.
Interpretacja tego przekazu jest trudna. Paradoks polega na tym, że chociaż autor
narysował i szczególnie starannie – jak na niego – opisał skutki działania tego
medialnego agregatu, to właściwie nie wiemy do końca, o czym on pisze i co dokładnie przedstawia na tej karcie. W całej historii brak jest podobnego artefaktu
lub chociażby wzmianki źródłowej o nim. Wobec tego skazani jesteśmy na szukanie odpowiedzi w szerszym kręgu porównań – na stawianie hipotez opartych
na tym, co wiemy o wczesnych mediach wizualnych, i na wnioskowanie ante
hoc, ergo huius gratia na podstawie stanu współczesnych nam mediów.
Przeważają interpretacje cząstkowe, dotyczące „tajemniczych” pionowych
walców – z rysunku Fontany (zob. il. 1) – których powierzchnie walcowe pokryte
są konturowymi rysunkami figuralnymi, ze scenami turniejów, polowań, tanecznych korowodów, ptaków w locie i innych trudnych do identyfikacji – wobec
szkicowego charakteru tych przedstawień – wątków tematycznych. W zgodnej
opinii są one identyfikowane jako latarnie rotacyjne, znane zwłaszcza w kulturach Dalekiego Wschodu. Pionowe walce z rysunku Fontany interpretowane są
w tym duchu jako cylindryczne abażury, wykonane z przejrzystego materiału, na
których namalowane są postacie i zwierzęta. Zakłada się, że w zamyśle autora
zespolone były one w górnej części z osadzoną na pionowej osi turbiną – co ma
miejsce w latarniach rotacyjnych – której jednak nie widzimy na rysunku Fontany, choć osie wyraźnie zaznaczono. W części dolnej w tego typu latarniach znajduje się palenisko. Po zapaleniu płomienia lampy konwersja gorącego powietrza wprowadza turbinę w rotację. Cylindryczny klosz zaczyna obracać się wraz
z nią33. Rusza mechaniczny spektakl kinetycznych cieni rzucanych na ściany
i przedmioty z otoczenia: „[…] konie paradują dookoła po zapaleniu lampy; dym
daje życie i ducha postaciom w latarni, dzięki czemu wydają się chodzić, obrócić,
wstępować i schodzić” – czytamy w manuskrypcie Meng Liang Lu, napisanym
przez chińskich uczonych Chiang Khueina i Fang Chenga w czasach dynastii
Sung (XII wiek). Pierwsza znana relacja dotycząca tego projektora ruchomych
cieni cofa nas w czasie do Chin około roku 180 n.e. Uczony Huan Ting opisuje
wówczas lampę, która wykorzystuje wstępujący strumień gorącego powietrza do

33

White Jr., op. cit., s. 314.
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wywołania wrażenia samodzielnego poruszania się iluminowanych stworzeń34.
Założyć możemy, że ciągłość tej technologii była zachowana również w czasach
Fontany, skoro czytamy o niej znacznie później w przekazach misjonarza, jezuity
Gabriela Magalhaena, czynnego w Chinach około roku 165035, a wytwarzana jest
ona i używana w krajach Dalekiego Wschodu po dzień dzisiejszy.
Najstarszy materiał ikonograficzny dotyczący latarni rotacyjnych, na jaki udało mi się natrafić, pochodzi dopiero z pierwszej połowy wieku XIX, i to z Japonii.
Ukazuje obrazy rotacyjnych latarni przypominające walce Fontany. Wizerunki
z drzeworytu Kikugawa Eizan (1787-1868) oraz przedstawienie z wachlarza Suzuki Kiitsu (1796-1858) dobrze oddają wygląd tego typu latarni i ideę ich działania (zob. il. 9-10). Wszystkie bowiem pokazują wyraźnie istotny szczegół konstrukcyjny – turbinę, nadającą sens działania tego urządzenia.

Ilustracja 9. Rotacyjna latarnia z drzeworytu Kikugawa Eizan,
z serii Kolekcja piękności ze scenami zabawy.

34
B. H. Bunch, A. Hellemans, The History of Science and Technology, a Browser’s Guide to the
Great Discoveries, Inventions, and the People Who Made Them, from the Dawn of Time to Today,
Harcourt 2004, s. 87.
35
http://www.precinemahistory.net/900.htm.
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Ilustracja 10. Rotacyjna latarnia z wachlarza namalowanego przez Suzuki Kiitsu.

Kwestia, dlaczego tego kluczowego szczegółu brak u Fontany, pozostaje pytaniem bez odpowiedzi. Tym bardziej, że nic nie potwierdza faktu znajomości
tej technologii w Europie w czasach Fontany i jeszcze długo potem. Nawet próby powiązania z dalekowschodnią rotacyjną latarnią europejskiego Zoetrope,
urządzenia do animacji obrazów wynalezionego w roku 1833 przez brytyjskiego matematyka Williama George`a Hornera, co ciekawe, zwanego powszechnie
„diabelskim kołem”36, są nietrafne. Podobieństwo jest tu czysto powierzchowne
i sprowadza się do użycia obracającego się cylindra z rozmieszczoną wokoło
sekwencją postaci pojawiających się cyklicznie w pętli czasu zgodnie z rotacją
urządzenia. Natomiast istotą działania zoetrope była poklatkowa animacja oparta
na zjawisku stroboskopowym (il. 11). Daje ona iluzję animacji wewnątrz kadrowej, co nie jest możliwe w latarni rotacyjnej, gdzie przed oczyma widza przewijają się panoramicznie korowody fantomów krążących wokół lampy, dających
iluzję samoporuszających się w około orszaków.

Ilustracja 11. Zoertope, egzemplarz z czasów wiktoriańskich.
36

J. Needham, Science and Civilization in China, vol. 4, nr 1, Cambridge 2004, s. 122.
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Natomiast tym, co poza formą może wskazywać na asocjacje walców Fontany
z dalekowschodnimi latarniami rotacyjnymi, jest tematyka i konwencja umieszczonych na nich przedstawień. Jeźdźcy, stado lecących ptaków, korowody postaci, psy ścigające jelenie, a więc żywe, mobilne elementy świata zakomponowane
w pierścienie wokół cylindrów, przy jednoczesnym braku elementów stabilizującego je tła, bardzo odpowiadają konwencji kinetycznych projekcji chińskiej
rotacyjnej lampy.
Chiński trop odnajdujemy także w „encyklopedycznym” dziele Giovanniego Fontany, Liber de omnibus rebus naturalibus, wydanym przez niego w roku
1454 pod przybranym nazwiskiem Pompilius Azalius z Piacenzy37. Fontana pisze
w nim: „Constantinus Venetus mihi fidelis amicus qui plurimus annis per regna
magni kan peragravit” [Konstantyn Wenecki mój wierny przyjacielu, który wiele
lat przez królestwo Wielkiego Chana podróżował]38. Nie jest zatem wykluczone, że Konstantyn mógł przekazać Fontanie informacje, które ten rozwinął we
wspaniały agregat Zamku cieni. To jest jedna z możliwości. Inną jest wymiana
dyplomatyczna – i przy okazji międzykulturowa – między dworami cesarza chińskiego i papieskim, która odbywała się w miarę regularnie od roku 137139. Na
kontakty z ambasadorem cesarza Chin powołuje się m.in. współczesny Fontanie
słynny astronom, matematyk i kartograf, Paolo da Pozzo Toscanelli (1397-1482),
w listach wysłanych do Krzysztofa Kolumba (1451-1506) i do króla Portugalii
Alfonsa V (1432-1481)40, których treść odnosi się do perspektyw wypraw zamorskich41. Z pewnością możliwości było więcej. Kwestia ta zwraca uwagę na
problem bardziej uniwersalny dotyczący epoki, w której żył Fontana. Renesans
przedstawiany jest tradycyjnie jako odrodzenie klasycznej cywilizacji Grecji
i Rzymu. Ta eurocentryczna wizja dziejów pomija rolę czynnika wschodniego.
A przypomnieć tu wypada, że do wieku XVII właśnie Chiny były światowym
mocarstwem, przodującym w wielu dziedzinach.
Z arcyciekawą interpretacją całego Zamku cieni Giovanniego Fontany wystąpił niedawno Philippe Codognet. Interpretuje on koncept Fontany jako XV-wieczną paraarchitektoniczną medialną maszynę „ze ścianami wykonanymi
z przezroczystego pergaminu oświetlonymi od tyłu, tworzącymi środowisko do
37
L. Thorndike, An Unidentified Work by Giovanni da’ Fontana: Liber de omnibus rebus
naturalibus, „Isis” 15: 1931, nr 1, s. 31.
38
White Jr., op. cit., s. 314.
39
Tai Peng Wang, The Papacy and Ancient China, http://theratzingerforum.yuku.com/
topic/1091/t/Http//muweb [4.04.2012].
40
Menzies, op. cit., s. XIII.
41
C. R. Markam, Journal of Christopher Columbus (During His First Voyage, 1492–93) and
Documents Relating to the Voyages of John Cabot and Gaspar Corte Real, Nowy Jork 1961, s. 4.
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rzutowania ruchomych obrazów”, przez agregat złożony z zespołu rotacyjnych
latarni. Codognet sugeruje, że urządzenie to jest przodkiem współczesnych elektronicznych systemów projekcji 3D CAVE (Jaskinia) i immersyjnego kina42.
Dokonuje przy tym mentalnej projekcji na Zamek cieni współczesnej koncepcji
medialnej CAVE [skrót od Cave Automatic Virtual Environment] (il. 12, 13),
sugerując działanie Zamku cieni w analogii do immersyjnego środowiska CAVE,
gdzie wiele projektów rzutuje tylną projekcję na ściany-ekrany pokoju-kontenera, w którym znajduje się widz. Jest to fascynująca perspektywa spojrzenia na
Zamek cieni, a poprzez to doświadczenie na postać samego Fontany i na sztukę
całego renesansu. Problem w tym, że pozostaje ona hipotezą. Nie mamy podstaw,
aby ją potwierdzić ani jej zaprzeczyć.

Il. 12. System projekcji interaktywnej 3D
CAVE.

Il. 13. Widz/uczestnik w przestrzeni CAVE.

Fascynująca perspektywa spojrzenia na XV-wieczny Zamek cieni przez pryzmat współczesnej koncepcji CAVE zainspirowała studentów Kolegium Sztuk
Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS, którzy – w ramach projektu Dawne
media, nowe realizacje – pokusili się o wirtualną „(im)materializację” rekonstrukcję konceptu Giovanniego Fontany w duchu Philippe’a Codogneta. Powstało wiele animowanych etiud artystycznych, które odnoszą się do tej idei, ukazujących hipotetyczne rekonstrukcje zamierzenia Fontany, działające w przestrzeni
cyfrowej. Ciekawe poznawczo są zwłaszcza dwa projekty, ponieważ leżą one
niejako na dwóch końcach osi polaryzacji interpretacji tego zagadnienia.
Bardziej ortodoksyjną wersję artystycznej rekonstrukcji – bliższą rysunkowi
Fontany i zarazem idei Codogneta – znajdujemy w generowanej komputerowo
animacji Iwony Gabryś pod tytułem Afryka, zrealizowanej w 2012 roku (il. 14).
Obrazy rozmieszczone wokół obracających się walców rzutowane są na półprzej42

BLDGBLOG http://bldgblog.blogspot.com/2011/02/castle-of-shadows.html.
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rzyste parawanowe ściany zamku, na których miksują się one częściowo nawzajem, co przynosi bardzo spektakularny efekt, przypominający nałożenie na siebie
wielu teatrów cieni, których wypadkowa daje dominujący tu efekt cudowności.

Ilustracja 14. Sekwencja kadrów z animowanej komputerowo etiudy Iwony Gabryś
Afryka, realizacja 2012.

Bardziej swobodną – wręcz polemiczną względem idei Codogneta i równocześnie nietrzymającą się architektonicznych ram projektu Fontany – propozycję
artystycznej interpretacji znajdujemy w ekspresyjnej etiudzie Michała Nowickiego Zamek cieni z 2012 roku (il. 15). Ekranami są tutaj solidne mury obronnej
twierdzy (właściwie dowolnej), na które rzutowane są ruchome cienie. Surowa,
wręcz groźna poetyka tej realizacji podąża za sugestią Eugenio Battistiego, którą
wyraził podczas dyskusji na sympozjum Le soleil a la Renaissance, odbywającym się w Brukseli w roku 1965, że „ta zabawka jest wojskowym urządzeniem
do przerażania wrogów”43.

Ilustracja 15. Sekwencja kadrów z animowanej komputerowo etiudy
Michała Nowickiego Zamek cieni, realizacja 2012.

Artystyczna etiuda Iwony Gabryś Afryka okazała się bardzo interesująca poznawczo w odniesieniu do architektonicznej strony konceptu Fontany. Niejako
przy okazji konstruowania wirtualnej rekonstrukcji tego konceptu okazało się,
że Fontana popełnił błąd rysunkowy. Wprawdzie rekonstruowany w cyfrowej
43

White Jr., op. cit., s. 314.
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przestrzeni model wygląda dobrze oglądany w perspektywie osi widokowej zaproponowanej przez rysunek Fontany (tu podłożony dla porównania pod rekonstrukcję, il. 16), ale zajrzenie wirtualną kamerą od góry do wnętrza zbudowanego
cyfrowo – według konceptu Fontany – przestrzennego obiektu (il. 17) odsłania
fakt braku miejsca w przestrzeni „międzymurza” na wstawienie tam wszystkich
widocznych na rysunku walców.

Ilustracja 16.
Ilustracja 17. Widok z wirtualnej
Rekonstrukcja modelu 3D kamery zawieszonej centralnie
Zamku cieni w cyfrowej nad rekonstruowanym modelem
przestrzeni, widziana
Zamku cieni.
w perspektywie zgodnej
z widokiem na rysunku
Giovanniego Fontany
(podłożonego dla
porównania jako tło pod
przestrzenny model).

Ilustracja 18. Rzut poziomy
Zamku cieni, w układzie
skomponowanym
według zasady kwadratów
platońskich.

Jak w takim razie należy rekonstruować projekt? Giovanni Fontana na swoim
rysunku Zamku cieni przedstawił wyjątkowo kompletny i spójny koncept architektoniczny – jedyny taki w całym jego szkicowniku. Dlatego możemy pokusić
się tutaj o odczytanie modus operandi tego zamierzenia. Regularna, syntetyczna
i symetryczna forma wizualizacji pomyślana jest geometrycznie. Bryła architektoniczna jest strukturalizowana, zaprojektowana na podstawie modułu i modulacji kwadratu – jednego z głównych kluczy do średniowiecznego i renesansowego
design. Zamek Fontany, analizowany jako obiekt przestrzenny, ma plan kwadratu. Każdy z czterech boków opasującego go muru kurtynowego (z połączoną
z nim narożną basztą) można – uwzględniając perspektywiczny skrót rysunku
– wpisać w kwadrat takiej samej wielkości jak kwadrat podstawy. Sam zewnętrzny mur kurtynowy (bez baszt) ma wysokość połowy tego kwadratu. Taką samą
wysokość mają kurtyny opasujące wewnętrzny obwód. Każdy z czterech jego
odcinków ma kształt kwadratu, o boku równym połowie boków kwadratu pod-
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stawy. A więc proporcje między wszystkimi elementami wynikają z powielania
lub z harmonijnego podziału kwadratu.
Nie może być to dziełem przypadku. O doskonałości i nadzwyczajnych właściwościach tej figury pisał już w traktacie De architectura libri decem Marcus Vitruvius Pollio, zwany Witruwiuszem (80 p.n.e.-po 15 n.e.)44, przekazując
w swoim dziele – znanym w średniowiecznej Europie od czasów karolińskich –
tradycje sięgające czasów jeszcze dawniejszych. Figurę tę jako jedną z najdoskonalszych wielbili pitagorejczycy, a po nich Platon. Witruwiusz pisze, że „Platon
przeprowadził metodę geometryczną podwojenia kwadratu”45. Chodzi o diagram
geometryczny, rozwiązujący wykreślnie za pomocą cyrkla i linii problem podwojenia pola kwadratu. Mówi o nim Platon w Menonie46, a także wspomina w Państwie. Konstrukcyjnie polega to na wykreśleniu w kwadracie przekątnych, które
wyznaczają długość boków nowego kwadratu i powierzchni dwa razy większej
od kwadratu wyjściowego. Długość przekątnej kwadratu jest liczbą niewymierną, niemożliwą wówczas do wyrażenia w sposób algebraiczny.
Już w średniowieczu istniało przekonanie, że zasady geometrii stanowią wiedzę natchnioną i tajemną. Toteż platoński diagram ad quadratum był traktowany
nie tylko jako ułatwienie techniczne, ale przypisywano mu także głębsze znaczenia. Pojawia się jego rozumowanie symboliczne, mistyczne i abstrakcyjne,
odzwierciedlające przekonanie, że to, co widzialne, jest ważne jako znak niewidzialnego. Na podłożu tym rozwijała się skomplikowana sieć naukowo-hermeneutyczno-teologiczno-estetycznych spekulacji (il. 19), wyrażonych zdolnością modelu „kwadratów platońskich” do przedstawiania i rozwiązywania wielu
skomplikowanych zjawisk astrologicznych, alchemicznych i innych; w tym także tych najbardziej ważkich i uniwersalnych, jak konstrukcja wyznaczająca harmonijną budowę człowieka i wszechświata, stanowiąca streszczenie mikro- i makrokosmosu (il. 20)47. Jest to przykład wykorzystania ad quadratum jako regularnej siatki pomiarowej, opisanej układem promienistym linii, których przebieg
odpowiadał przekątnym kwadratu i liniom wyznaczającym połowy jego boków.
Diagram ten porządkował kompozycję, wyznaczając jej położenie w przestrzeni,
proporcje całości i części oraz wzajemną reakcję części do całości oraz do innych
części.

Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, przeł. K. Kumaniecki, Warszawa 1999, s. 204.
Ibid., s. 194.
46
Platon, Menon, przeł. W. Witwicki, Warszawa 1959, s. 36-44.
47
Homo ad quadratum, http://docs7.chomikuj.pl/50722845,0,0,opracowanie.doc [21.05.2012].
44
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Ilustracja 19. Przykład użycia diagramu platońskich kwadratów – horoskop
Don Alfonso d’Este urodzonego 10 marca 1527, w zbiorach l’Archivio di Stato
l’Archivio di Stato w Modenie.

Ilustracja 20. Drzeworyt z traktatu okultystycznego De occulta philosophia libri tres
alchemika Heinricha Corneliusa Agrippy (1486-1535).
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Na strukturze tej opiera się także rekonstrukcja przestrzenna Zamku cieni
Iwony Gabryś (zob. il. 18). Teraz całość widoczna z góry jest dobrze ustrukturalizowana, a położenie walców nie koliduje ze ścianami – jak ma to miejsce u Fontany. Oczywiście rekonstrukcja ta jest tylko hipotetyczną propozycją, ale opartą
na wnioskach wysnutych z kontekstu epoki, a jej sensowność technologiczna potwierdzona jest funkcjonalnie działaniem całego agregatu projekcyjnego. Teraz
model wirtualnego Zamku cieni funkcjonuje, walce mogą się obracać, a rzucane
przez nie cienie przesuwać panoramicznie po ścianach.
Kwadraty platońskie współbrzmią poniekąd także z interpretacją Zamku cieni
Codogneta, który widzi w nim praprzodka CAVE – współczesnej skrajnie immersyjnej technologii medialnej 3D, której nazwa jest odniesieniem do alegorii jaskini zawartej w Republice Platona, co w tym przypadku można traktować
także metaforycznie jako odwołanie się do platońskiej idei wyjaśniania świata
i związanych z nią rozważań na temat postrzegania rzeczywistości i iluzji.
Nie możemy jednak bezkrytycznie przyjmować tego fascynującego stanowiska interpretacyjnego, ponieważ pojawia się tu dodatkowa niewiadoma – problem skali, a właściwie jej braku. Pytanie: jaka była planowana wielkość tego
zamierzenia Fontany? Interpretacja folio 70r z przedstawieniem magicznej latarni była pod tym względem prosta. Mieliśmy tam relatywną skalę, dającą orientacyjne wyobrażenie o wielkości latarni na podstawie porównania jej wymiarów
z wysokością latarnika. Tutaj takich wskazówek brak. Nie wiemy zatem, czy
mamy do czynienia z obrazem obiektu kubaturowego o większej skali, czy z makromodelem. A nie można wykluczyć żadnego z tych wariantów.
Jeśli rzeczywiście projektorami w Zamku cieni są rotacyjne latarnie, to znane
są nam jedynie działające urządzenia tego typu o małej skali. Można narysować
je w proporcjach dostosowanych do wielkości zamku, można zrobić nawet ich
modele, które będą pracować. Ale skalowane do wymiarów monumentalnego
obiektu z zachowaniem wszystkich funkcji pracującego urządzenia optyczno-mechanicznego nie jest już tak oczywiste. Warto zauważyć, że Galileusz (1564-1642) od tego właśnie problemu rozpoczyna swoje dzieło Discorsi e dimostrazioni matematiche, intorno à due nuove scienze (wydanie 1638), mając na celu
stworzenie teoretycznego wytłumaczenia, dlaczego maszyny nie skalują się (bo
albo nie mogą być wykonane w większej skali z tej przyczyny, że będą zwijać
się pod własnym ciężarem, albo nie mamy odpowiedniej energii do poruszenia
ich)48. Ale jeśli w zamyśle Fontany Zamek cieni miał być obiektem o dużych wymiarach, to brak skali umożliwił mu mieszanie rzeczywistości realnej z fantastyką.
Była to wartość szczególnie pożądana w architekturze okazjonalnej. A w XV wieku
48

Mahoney, op. cit., s. 301.
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we Włoszech automaty występowały zwykle w sytuacjach publicznych i teatralnych, jako części architektury okazjonalnej lub odrębne maszyny stworzone dla
uświetnienia ceremonii powitania władców i w innych oficjalnych wydarzeniach
performatywnych. Teatralne maszyny-urządzenia, które pracowały publicznie
bez widocznego wysiłku ludzkiego lub zwierzęcego, stały się spektakularnym
węzłem, w którym przeplatała się skutecznie technika i sztuka. Możni tamtego
świata i pracujący dla nich artyści i rzemieślnicy współpracowali ze sobą w opracowywaniu konceptów coraz bardziej zdumiewających maszyn, które mogą być
źródłem podziwu publiczności49. Być może do tej kategorii artefaktów należy też
koncepcyjnie Zamek cieni Fontany, choć brak nam w tym zakresie bliskiego mu
materiału porównawczego.
Alternatywą jest wątek miniaturowych teatrów mechanicznych, obecny
w licznych przekazach już od czasów starożytnych. Napędzane hydraulicznie lub
pneumatycznie, poruszane ukrytymi mechanizmami figury teatralne, przemieszczały się po wytyczonych torach i wykonywały kontrolowane mechanicznymi
„sterownikami” ruchy. Były one przedmiotem fascynacji elit – konstruktorami
ich były wybitne postacie świata nauki, odbiorcami świątynie i dwory – a także plebsu, dla którego prawdziwy teatr, zwłaszcza na prowincji, był rozrywką
zbyt kosztowną, dostępną ponadto tylko dla ludzi wolnych. Obnośne teatry mechaniczne rozwiązywały te ograniczenia. Musiały być one bardzo popularne nie
tylko na prowincji, skoro żyjący na przełomie I i II wieku Athenaeus z Naukratis
– autor cennych informacji na temat starożytnego świata – w dziele Deipnosophistae [Uczta mędrców] opłakuje zepsucie smaku ateńczyków, którzy woleli
wynalazki mechaniki niż dzieła tzw. wysokiej kultury50.
Interpretowany w tym duchu – jako makromodel – Zamek cieni Giovanniego
Fontany znajduje analogie formalne i funkcjonalno-technologiczne w automatycznym urządzeniu o quasi-architektonicznej formie i karuzelowym systemie
projekcji ruchomych cieni, które widzimy na obrazie Magiczna latarnia rosyjskiego malarza Lwa Grigoriewicza Sołowjowa (1837-1919) (il. 21). Podobna zasada działania mechanicznego teatru opisana została w dziele Pneumatyka Herona z Aleksandrii (ok. 10-ok. 70). Niestety, nie zachowały się do niego oryginalne
ilustracje, a trudno powiedzieć, na ile wiarygodnie odtwarzają ją XIX-wieczne
ryciny.

A. Grafton, Magic and Technology in Early Modern Europe, Waszyngton 2005, s. 24.
Puppet Shows among the Greeks, Scientific American Supplement No. 385, Nowy Jork,
1883, http://www.mlahanas.de/Greeks/PuppetShow.html [2.05.2010].
49
50
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Ilustracja 21. Lew Grigoriewicz Sołowjow, Magiczna latarnia, 187651.

Przedstawione tu wątki interpretacyjne Zamku cieni zarysowują jedynie szkicowo jego problematykę. Sam Fontana nie ułatwia nam tu zadania. W jego postawie było coś z showmana, maga, konstruktora-wynalazcy i naukowca zarazem,
balansującego pomiędzy tym, co racjonalne, fantastyczno-naukowe i ezoteryczne. Stąd, sporządzając swoje obrazo-teksty, projektuje on jednocześnie zasłonę,
która sprawia, że nic do końca nie jest tu jasne i oczywiste, poza jednym charakterystycznym dla ludzi jego pokroju w owym czasie pragnieniem – chęcią

51
Ilustracje cyt. [za:] Johannes de Fontana, Bellicorum instrumentorum liber cum figuris,
BSB Cod.icon. 242, Wenecja 1420-1430, manuskrypt zdigitalizowany, dostępny on-line:
http://dfg-viewer.de/show/?set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fdaten.digitale-sammlungen.
de%2F%7Edb%2Fmets%2Fbsb00013084_mets.xml [21.05.2012] (il. 1-5); D. Robinson, The Lantern
Image, Iconography of the Magic Lantern 1420-1880, Suplement No. 1, Londyn 1997, s. 1. (il. 6); http://
www.culture.pl/kalendarz-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/L6vx/content/kolekcja-werneranekesa-we-wroclawskim-bwa [18.06.2012] (il. 7); http://www.magiclanternshows.com/history.
htm [18.06.2012] (il. 8); http://www.jaodb.com/db/Images/Kikugawa_Eizan/Kikugawa_Eizan-A_
Collection_of_Contemporary_Beauties-Revolving_Lantern_with_Merrymaking_Scene-00028844020219-F06.jpg [21.06.2012] (il. 9); http://www.japaneseprints-london.com/ukiyoe/images/brush2.
jpg [21.06.2012] (il. 10); http://www.gramophones.uk.com/_Media/zoetrope_large.jpeg [21.06.2012]
(il. 11); http://www.cesnet.cz/doc/techzpravy/2008/cave-to-cave/ [21.06.2012] (il. 12); http://www.
vdtc.de/images/vdtc-cave-gr.jpg [21.06.2012]. (il. 13);I. Gabryś, Afryka, realizacja 2012 (il. 14); M.
Nowicki, Zamek cieni, realizacja 2012 (il. 15); http://www.armonics2zero.it/index.php/angolo-esperto/
un-oroscopo-rinascimentale-la-genitura-di-alfonso-deste/ [21.05.2012] (il. 19);http://www.airesis.
net/Immagini/sectioaurea/elettrico_significatiermetici_03.jpg [21.05.2012] (il. 20); 1st-art-gallery.
comhttp://www.1st-art-gallery.com/thumbnail/196002/1/The-Magic-Lantern,-1876.jpg [21.06.2012]
(il. 21); autorskie realizacje M. Letkiewicza (il. 16-18).
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osiągnięcia nadnaturalnych, potężnych wrażeń dla zadziwienia widzów52. Problem z bardziej szczegółowym dookreśleniem jego intencji polega na tym, że
„czytając” dzisiaj jego obrazo-teksty, nie wiemy, która część jego osobowości
przeważała w momencie ich sporządzania. W jakim kierunku wybiegały wówczas jego myśli, a w związku z tym, czym w istocie jest obiekt przedstawiony na
folio 67v jako Zamek cieni, który stanowi przejaw jego wyobraźni? Zarysowane
wyżej możliwości interpretacyjne wskazują, że ukryte treści zawarte w tych obrazo-tekstach mogą być bardzo odległe od ich jawnej treści. Trudno jest w tym
kontekście pełniej odpowiedzieć na inne bardzo istotne pytanie: skąd Fontana –
tak niezwykła osobowość – czerpał tworzywo, konstruując w swoim notatniku
świat fantazji, który traktował bardzo poważnie, sprowadzając go potencjalnie do
wymiaru rzeczywistości (to wszystko są maszyny, które rzekomo mają działać)?

***
W świetle naszej wiedzy obrazo-teksty Magiczna latarnia z folio 70r i Zamek
cieni z filio 67v z manuskryptu Bellicorum instrumentorum Liber Giovanniego
Fontany są najstarszymi źródłami do europejskiej sztuki optycznej projekcji kinetycznych fabularyzowanych obrazów. Ale nie mamy podstaw, aby traktować je
jako wskazanie dokładnego momentu historycznego narodzin protoplastów naszych elektronicznych projektorów i monitorów, ale raczej jako szansę na uchwycenie socjokulturowych wątków wyłonienia się praprzodków tych mediów. Obrazo-teksty Fontany są bowiem nie tylko projektami urządzeń mechanicznych,
ale także „rzeczami, które mówią”53. Nie były bowiem jedynie wizualizacją idei,
ale działały zapewne także jak modele, które idee kształtowały. Dokumentują
technologiczne i kulturowe przesunięcie w kierunku nauki i sztuki, które dokonywało się w XV-wiecznej intelektualnej Europie, którego konsekwencją są dzisiejsze medialne high-technologie.
Przekaz i pozycja kulturowa zawartości omawianych stron z manuskryptu Fontany stają się bardziej czytelne w świetle tekstu florenckiego humanisty,
neoplatonisty Niccolo di Antonio degli Agli, zawierającego opis ceremonialnych
uroczystości z okazji ślubu Costanzo Sforzy władcy Pesaro z Camillą Aragońską,
naturalną córką króla Neapolu Ferrante Aragońskiego, który odbył się 27 maja

52
The First Italian Technology Manuscript, http://bibliodyssey.blogspot.com/2010/01/
bellicorum-instrumentorum-liber.html.
53
S. Shapin, S. Shaffer, Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, Boyle, and the Experimental
Life, Nowy Jork 1985, s. 81.
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1475 roku54. Costanzo, wykształcony młody władca, kochał zarówno nauki, technologię, jak i sztuki55. Uroczystości uświetniały więc wspaniałe mowy uczonych
mężów i turniej znakomitych rycerzy. Ale jak pisał Niccolo, ani dzielność rycerzy, ani elokwencja uczonych humanistów nie zdumiewała tłumów bardziej niż
„zachwycające spektakle” mechanicznych automatów, które Giovanni Santi – ojciec Rafaela Santi – „ułożył z cudowną umiejętnością i subtelnością rzemiosła”56.
Ich zachwycająca technologia, spleciona z doświadczeniem dramatycznym
realizatora, skutecznie służyła celom politycznym Costanzo. Automaty, które
działały szybko, sprawnie i wyglądały przekonująco naturalistycznie, urzekały
nawet wyrafinowaną publiczność. Degli Agli uznał je za tak imponujące, że całą
chwałę przypisał nie Giovanniemu Santiemu, ale księciu – który za nie zapłacił. Wynalazki te – jak twierdził – wyłoniły się bowiem z „dowcipu i intelektu”
(„ingegno & intellecto”) Costanzo Sforzy, zatem „pokazują wytworność i ekscentryczność jego umysłu”. Określenia, które tutaj zostały użyte przez Niccolo,
odpowiadały kontekstowi epoki. Automaty, podobnie jak inne produkty olśniewającej inżynierii XV wieku (np. konstrukcja kopuły Brunelleschiego i maszyny,
których używano do jej budowy), były nowym rodzajem świadectwa kompetencji ludzkiego intelektu57. Wiązały się z nimi tytuły ingegneri lub ingeniatores, co
wskazuje na Fontanę i współczesnych mu konstruktorów-wynalazców jako na
ludzi intelektu, geniuszy, a także jako twórców nowych inteligentnych urządzeń.
Były to terminy, w których Antonio Manetti, Lorenzo Valla i inni humaniści widzieli odbicie chwały ludzkiej inwencji.
Niccolo, opisując czyny księcia Costanzo jako wielkiego mecenasa zarówno
architektury, jak i inżynierii, mówi, że działa on na tym polu właśnie tak jak
inżynier-konstruktor w swojej „Prospero Techne” [skutecznej strategii]. Fraza
ta świadczy nie tylko o tym, jak jasno sztuki inżynierii świeciły w oczach mecenasów i humanistów XV wieku58. Jest ona bowiem początkiem tropu, który
uwyraźni się w wieku XVII, kiedy to wsparta nauką nowa inżynieria medialna,
za pomocą projekcji obrazów, zaczęła rozwijać skuteczne strategie retoryki społecznej. Efektywność tej sztuki – która jest rodzajem Frankensteina, medialnego
potwora zrodzonego z wrodzonych psychicznych predyspozycji człowieka do
myślenia ruchomymi obrazami i z różnych elementów kulturowych, rozciągnię54
Manuskrypt z tekstem Nicola D’Antonio degli Agli z 1480 roku, przechowywany Vatican
Biblioteca Apostolica Vaticana, Cod. Urb. Lat. 899, http://www.alchemydiscussion.com/view_
topic.php?id=199&forum_id=8 [21.06.2012].
55
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tych pomiędzy magią, naukowymi ambicjami i nieograniczoną wyobraźnią obrazo-tekstów Fontany – jest tym, na czym zbudowane jest współczesne imperium
kinetycznych dźwięko-obrazów, władające rozumieniem rzeczywistości i zbiorową wyobraźnią milionów.

SUMMARY
The article presents an interpretation of two pages from a technological Renaissance
manuscript by a Venetian physician and engineer, Giovanni de Fontana (1395-1455) – the
treatise Bellicorum instrumentorum Liber, stored at the Bayerische Staatsbibliothek in
Munich (BSB Code.icon. 242), and dated to 1420-1430. Fontana’s projects with picturetexts Castellum umbrarum [The Castle of Shadows] and Apparientia nocturna [Night
Appearance] are the starting point in Europe of the history of optical projections of confabulated moving pictures. Europe had already known three techniques of production
of moving (motion) pictures (apart from hypnosis, hallucinations, trance, and ecstatic
visions): camera obscura, mirror reflection and projection of shadows as well as the natural optical phenomenon of Fata Morgana in the south of European Continent, but these
produced real-time optical projections of moving pictures; they showed a copy of the
really existing environment. Fontana’s ideas, however, opened a prospect of realizing
the concept of projection of artificially produced and recorded diapositives that could be
repeatedly screened at any time as kinetic pictures. In the field of production of moving
pictures this was a technological and media breakthrough, which paved the way to modern cinema and the electronic media.
The author discusses the scientific, aesthetic, esoteric, technological, psycho- and sociocultural as well as media-related themes of this issue. He also deals with the problem
of reproduction of the communication codes used by Fontana, characteristic of his epoch
but later abandoned, and tries to reinterpret his designs in their light. Moreover, he attempts to make a virtual reconstruction of Fontana’s Castle of Shadows as a cubature
object in the digital 3 D space, which makes the problem of the reception of Fontana’s
ideas more intelligible. The author also examines the picture-texts in question from the
spectator’s perspective and discusses the ontological aspect of the projections of phantoms of light and shadows.
Fontana’s designs, like other products of magnificent fifteenth-century engineering
(e.g. the structure of Brunelleschi’s dome), were a kind of testimony to the competence
of the human intellect. They were associated with the titles of ingegneri or ingeniatores,
which shows Fontana and his contemporary constructors-inventors as men of intellect,
geniuses, and the constructors of new, smart devices. These terms are the track leading
to the forgotten trend of the magnificent art of kinetic visual objects, only fragmentarily
preserved until the present, in which Fontana’s contemporaries saw the reflection of the
glory of human inventiveness.

