
Pierwsze anamorfozy i ich 
rozpowszechnianie się 
w XVI i XVII wieku

Pośród fantastycznych systemów, które miały przyczynić się do 

powstania współczesnej sztuki surrealistycznej, wys tępują osob-

liwe przedstawienia, które widziane z przodu stanowią bezład-

ną mieszaninę rozciągniętych, nic nieznaczących form, lecz 

które z ukosa, zwężając się, tworzą precyzyjne obrazy. Zbiór 

Georges’a Hugneta, opublikowany z okazji pewnej nowojorskiej 

wystawy1, ukazuje trzy takie przykłady: grafikę Erharda Schöna 

i dwa panneaux nieznanego malarza, należące do Jacques’a 

Lipchitza2, wykonane najwyraźniej w tym samym czasie, w XVI 

wieku. Artystów współczesnych zaintrygowały te obrazy, których 

tematy wyłaniają się i znikają jak za dotknięciem czarodziejskiej 

różdżki. Większość historyków sztuki uznawała je za ciekawost-

ki bez większego znaczenia.

Jeden Vexierbild (obraz z sekretem) Schöna, grafika norymber-

skiego i ucznia Dürera, został opisany przez Röttingera3: bardzo 

dużych rozmiarów (0,44 × 0,75 m), składa się on z czterech 

trapezoidalnych rejestrów, których liniowanie przechodzi w pej-

zaże z żywymi figurkami. Miasta i wzgórza, postaci ludzkie 

i zwierzęta roztapiają się i toną w potoku splątanych kresek, 

których na pierwszy rzut oka nic nie tłumaczy. Lecz przykłada-

jąc oko z boku, przy samej grafice, dostrzega się cztery głowy, 

umieszczone jedna nad drugą, wewnątrz prostokątnych ramek4. 

Perspektywa czyni pozorne obrazy niewidzialnymi, a zarazem 

ujawnia ich ukryte zarysy. Wszystkie postacie są rozpoznawalne: 

Karol V, Ferdynand I, papież Klemens VII i Franciszek I. Nie-

mieckie i łacińskie napisy, które dają się odczytać w ten sam 

sposób, podają ich imiona. Z gmatwaniny kresek wyłaniają się 

wyraźne, dokładne profile.

Rysunek łączy dwa różne obrazy w jeden, zachowując przy tym 

tematyczną jedność. Tło, rozciągające się za ukrytymi władcami, 

przywołuje wydarzenia z nimi związane i dostarcza już klucz do 

rozwiązania ich zagadki: za Karolem V – scena wojenna, konie 

1. G. Hugnet, Fantastic Art, 
Dada, Surrealism, New York 
1946, il. s. 77; zob. też „Cahiers 
d’Art” 1937.
2. Oba te panneaux pochodzą 
zapewne z aukcji w Hôtel Drouot 
w Paryżu, która odbyła się 
3 kwiet nia 1925 roku.
3. H. Röttinger, Erhard Schön 
und Niklas Stör, Strassburg 1921, 
numer katalogowy 205. Planszę 
odtworzono przez połączenie obu 
fragmentów. Inna plansza, 
przedstawiająca Pawła III zamiast 
Klemensa VII, została zreprodu-
kowana przez M. Geisberga, 
numer katalogu 1197.
4. Kompozycje te trzeba oglądać 
na przemian z lewej i z prawej 
strony. 
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prowadzone przez żołnierzy; za Ferdynandem I – oblężenie 

Wiednia (1529–1532), często przedsta wiane przez Schöna; za 

papieżem – Bóg grożący Turkowi i uzbrojony okręt; za Francisz-

kiem I – ludzie Orientu i wielbłąd, przypominający stosunki 

władcy z Turkami.

To nałożenie wprawia w zakłopotanie, które nabiera znaczenia 

symbolicznego. Ukryte w konfiguracji miejsc podobizny królew-

skie poruszają je swoimi rysami. Unoszą się nad krainami i nad 

scenami dramatów dziejowych, podobne zjawom pokrywającym 

bezkresne obszary. Wizja umieszczona jest w niespokojnym 

pejzażu, naznaczonym władzą monarszą, którą maskuje. To 

jakby dramat i czarnoksięstwo zarazem. 

Planszę te wykonano zapewne między rokiem 1531 (Ferdynand 

I zostaje królem Rzymu) a 1534 (śmierć Klemensa VII), lecz 

istnieje też inna jej wersja, z innym papieżem, Pawłem III, na-

stępcą Juliusza Medyceusza, w której napisy są tylko po łacinie 

(il. 7). To ta, która widnieje w zbiorze surrealistycznym.

Dwie inne grafiki, przypisywane najpierw Stefanowi Ham merowi5, 

norymberskiemu wydawcy, są teraz uznawane za dzieła tego 

samego artysty6. Ich opis autorstwa Bartscha określa kolejność 

efektów: „1. Praca bardzo szeroka, która z lewej strony ukazu-

je Jonasza wychodzącego z wieloryba. Cała reszta ryciny wypeł-

niona jest nic na pozór nieznaczącymi bazgrołami, które jednak, 

gdy na nie popatrzeć z ukosa, tak że oko dotyka prawie rysunku, 

pokazuje załatwiającego potrzebę człowieka oraz napis: WAS 

SIEHST DU, 1538, STEFAN HAMMER ZU NURNBERG (il. 8). 

2. Inna podobna praca, na której z lewej strony widać bezwstyd-

ną kobietę dającą kochankowi ukradkiem pieniądze, które wy-

krada z sakiewki pieszczącego ją starca. Cała reszta jest tak samo 

wypełniona bazgrołami, które – w skróconej perspektywie – uka-

zują bardzo lubieżny temat i te oto słowa: AUS, DU ALTER TOR! 

(il. 9)”.

Opis ten jest niekompletny. Inne jeszcze sceny rozgrywają się wokół 

plątaniny rozciągniętych figur: polowanie na wieloryba na pierwszej 

rycinie, łowy na jelenia i statek z muzykantami na drugiej, ale 

wszystko to znika, kiedy ukazują się wyobrażenia ukryte.

Znamy więc cztery rysunki Schöna, powstałe w okresie między 

1531–1533 a 1538 rokiem, wykorzystujące zabiegi optyczne. 

Artysta ma wyraźne upodobanie do takich kombinacji i jest 

w nich znakomity.

7. VEXIERBILD ERHARDA 

SCHÖNA:

A. KOMPOZYCJA ANAMOR-

FOTYCZNA KAROLA V, FER-

DYNANDA I, PAWŁA III ORAZ 

FRANCISZKA I, OK. 1525 

(NA POPRZEDNIEJ STRONIE).

B. WYPROSTOWANE PORTRETY 

FERDYNANDA I ORAZ PAWŁA III.
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