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WSTĘP

 
Pamięć nie jest domeną pojedynczej dyscypliny. Przeciwnie – badaniem związków 
pamięci z kulturą zajmuje się szereg dziedzin nauki takich jak socjologia, filozofia, 
historia, archeologia, religioznawstwo, literatura, historia sztuki, medioznaw-
stwo, psychologia i neurobiologia1. Będąc tematem podejmowanym wielokrotnie 
w dziełach artystycznych i literackich, pamięć stanowi także niewyczerpane 
źródło inspiracji dla sztuki. Ten interdyscyplinarny charakter tematyki pamięci 
ma swoje odzwierciedlenie także w poniższej pracy doktorskiej, w której róż-
norodne sposoby podejmowania tematu pamięci zostają przeniesione na grunt 
projektowania graficznego, w szczególności projektowania informacji i związa-
nych z nim metod wizualizacji. 

Celem badawczym dysertacji doktorskiej jest – na przykładzie obrazowych 
analogii pamięci – eksploracja poznawczego charakteru wizualizacji, służących 
objaśnianiu skomplikowanych pojęć. Co istotne w świetle poniższej rozprawy – 
pamięć jest fenomenem, którego pojmowanie w znacznym stopniu opiera się na 
wizualizacjach. Powodem podjęcia tematu pamięci w kontekście projektowania 
komunikacji wizualnej jest odkrycie bogatego zbioru obrazowych przedstawień 
pamięci w kulturze. Starożytne traktaty mnemotechniczne, rozprawy filozoficzne 
oraz późniejsze prace badawcze podejmujące temat pamięci wielokrotnie próbują 
wyjaśnić ten fenomen ludzkiego umysłu poprzez obrazowe analogie. Objawiają się 
one w formie metafor, wizualizacji lub rysunków mnemonicznych, świadcząc 
o istotnym znaczeniu widzenia i wizualizowania w kontekście zarówno pojmowa-
nia abstrakcyjnego pojęcia pamięci, jak i metod wspomagających zapamiętywanie. 
Przytoczona przeze mnie obrazowa historia pamięci pozwala wskazać, jaki wpływ 
na rozwój projektowania informacji miała mnemotechnika.

Tytuł pracy doktorskiej – Przestrzenie pamięci – po pierwsze odnosi się do 
wspomnianego wcześniej, interdyscyplinarnego charakteru tego fenomenu, będą-
cego tematem poszukiwań wykraczających poza obręb pojedynczej dziedziny. Po 
drugie tytułowe przestrzenie pamięci określają obszerny zbiór metafor, jakim 
odznacza się historia pamięci. Na przestrzeni wieków pamięć wielokrotnie defi-
niowano językiem obfitującym w obrazowe analogie, którego słownik poszerzał się 
wraz z rozwojem technologicznym oraz zmieniającymi się nastrojami mijających 
epok. Po trzecie tytuł pracy podkreśla znaczenie przestrzeni w kontekście meta-
for opisujących pamięć. Przestrzeń, podobnie jak metafora, posiada właściwość 
porządkowania treści. W omawianej pracy przestrzeń to konstrukcja, na której 

[1] E. Astrid, Kultura pamięci. Wprowadzenie, wyd. 1, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,  

 Warszawa 2018.
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umieszczone elementy tworzą uporządkowany układ. Znaczenie uporządkowa-
nego układu przestrzennego w zapamiętywaniu odzwierciedla m.in. mnemo-
technika architektoniczna, której zastosowanie, najogólniej rzecz ujmując, polega 
na umieszczeniu kwestii do zapamiętywania w wyobrażonej przestrzeni – a ich 
odtwarzanie na mentalnej wędrówce, podczas której napotyka się to, co zostało 
zapamiętane. 

Obok przestrzeni kwestią istotną w prezentowanej rozprawie jest rola zapisu 
odręcznego w kontekście wartości poznawczych. Według Douwe Draaismy zwią-
zek pomiędzy ludzką pamięcią a środkami wynalezionymi w celu rejestrowania 
informacji na zewnątrz pamięci podkreśla etymologia łacińskiego słowa memoria, 
oznaczającego zarówno „pamięć”,  jak i „pamiętnik”2. Wspomnienia porównać 
można do zapisu, odcisku, pieczęci, które dzięki pamięci przechowywane są 
w umyśle człowieka. Zapamiętywanie wyobrażone zostaje jako zapisywanie, 
odciskanie – aktywna czynność prowadząca do utrwalenia informacji. Znaczenie 
przestrzeni i zapisu dla procesu zapamiętywania bardzo dobrze oddaje prawdopo-
dobnie najstarsza, mająca swoje korzenie w Starożytnej Grecji, metafora pamięci 
jako tabliczki woskowej. W dziele De Oratore (O mówcy) Cyceron pisze, że: tak 

pamięć jak woskowa tabliczka mieści w sobie zarówno pewną przestrzeń, powierzchnię, 

jak i zapisane na niej obrazy
3. Wiele wieków później Sigmund Freud, mistrz języka 

obrazowego, porównuje proces zapamiętywania do pisania na tzw. cudownej 
tabliczce, zapewniającej rozległą powierzchnię przyjmującą zapis oraz trwałość 
wyrytych na niej zapisów. 

Istotnym zagadnieniem poruszanym w poniższej rozprawie jest metafora 
jako narzędzie myślenia i wytwarzania wiedzy. Towarzysząca jej obrazowość 
sprawia, że niematerialne zjawiska zyskują wygląd, kształt – stają się widzialne. 
Ważnym źródłem na temat metaforyki pamięci jest książka Machina metafor – 

historia pamięci autorstwa Douwe Draaismy, holenderskiego psychologa i profesora 
uniwersyteckiego specjalizującego się w podstawach i mechanizmach ludzkiej 
pamięci. Książka jest skarbcem przykładów języka obrazowego, zarówno w kon-
tekście werbalnym, jak i wizualnym, których nadrzędną funkcją jest wyjaśnienie 
złożonego zjawiska pamięci. 

Wśród badaczy procesów pamięci zdania na temat metaforycznego, a co się 
z tym łączy, obrazowego sposobu pojmowania i wyjaśniania tego fenomenu (jak 
i innych zagadnień naukowych) obecnie są podzielone. Głównym argumentem 
opozycjonistów wobec metaforycznego wyjaśniania zjawisk jest podatność obrazu 

[2] D. Draaisma, Machina metafor. Historia pamięci, Wyd. Aletheia, Warszawa 2009, s. 41.

[3]  Tamże, s. 45. 

na błędy interpretacyjne oraz z drugiej strony jego ograniczoność, wynikająca 
z zamknięcia się na jeden model obrazujący dane zagadnienie. Nie jest zada-
niem tej pracy, aby zastanawiać się nad naukową zasadnością używania metafor. 
Metafory pamięci są przeze mnie traktowane jako modele myśli, konstrukcje 
dwuwymiarowe, które określają zjawisko do tej pory niepojęte lub w ogóle nie 
dające się pojąć. Obrazowe sposoby myślenia zostaną użyte w sposób swobodny, 
mający na celu nie tyle wyjaśnienie naukowej teorii funkcjonowania pamięci, 
ile uwidocznienie sposobów jej pojmowania poprzez odkrycie bogatego zbioru 
symboli i alegorii, które wokół pamięci i dzięki niej, ukształtowała przez wieki 
myśl ludzka. 

Projekt, który powstał w ramach pracy doktorskiej, stanowi uniwersalne 
narzędzie wspomagające myślenie i zapamiętywanie. Istotna rola porządku prze-
strzennego, która tkwi w metodzie loci, zostaje przeniesiona na grunt wizualizacji 
informacji, w której funkcję przestrzeni mnemonicznych pełnią dwuwymiarowe 
ilustracje o strukturze diagramów. Dzięki kreatywnemu wykorzystaniu metafor 
i artefaktów związanych z pamięcią praca jest jednocześnie wizualnym studium 
porównawczym na temat sposobów pojmowania pamięci. 

Praca teoretyczna została podzielona na dwie części. Pierwsza część pracy 
zawiera prezentację i analizę zebranych materiałów tekstowych i ilustracyjnych. 
Ilustracje zostały opatrzone krótkim opisem zawierającym informacje o auto-
rze i dacie powstania, natomiast źródła ilustracji znajdują się w spisie ilustracji. 
Poruszam w niej zagadnienia związane z pamięcią i porządkiem przestrzennym 
w odniesieniu do wizualnej komunikacji wiedzy. Podejmuję w niej temat metafory, 
piszę o jej cechach, rodzajach i funkcjach, ze szczególną uwagą przyglądając się jej 
w kontekście wartości poznawczej. W porządku chronologicznym przytaczam 
przykłady metafor pamięci oraz metod służących jej wspomaganiu. Opisuję 
także najistotniejsze informacje o stanie wiedzy na temat pamięci w świetle 
współczesnych badań, podaję obecnie stosowaną klasyfikację, przytaczam wyniki 
wybranych badań naukowych. W rozdziale dotyczącym przestrzeni opisuję jej 
rolę w komunikacji wzrokowej. Zebraną wiedzę z zakresu wspomagania pamięci 
rozpatruję w odniesieniu do wybranych badań dotyczących procesów poznawczych 
u człowieka. Ostatnia część tego działu zawiera podsumowanie przytoczonego 
materiału. Opisuję w niej najważniejsze wnioski, które sformułowałam na podsta-
wie zgromadzonych informacji. W tej części wymieniam także poznane metody, 
których stosowanie wpływa na polepszenie procesów zapamiętywania. Druga 
część pracy to prezentacja autorskiego projektu wspomagającego zapamiętywa-
nie o tytule Notes Mnemosyne. Prezentuję w niej proces projektowy od założeń 
projektowych, przez koncepcje wstępne i badania nad użytecznością notesu, po 
szczegółowy opis projektu. Ilustracje zamieszczone w II części pracy są mojego 
autorstwa, niektóre z nich przedstawiają użycie projektu przez osoby badane.
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1. Metaforyka pamięci

Tajemnicza to jest dziedzina, niezmierzona.

Któż jej dna dotknął?

(św. Augustyn, Wyznania)

Czy w dobie szybkich komputerów, błyskawicznego dostępu do informacji oraz 
urządzeń pełniących w pewnym sensie protezę naszej pamięci, pozwalających 
na przechowywanie olbrzymich ilości danych, warto poświęcać czas na dosko-
nalenie umiejętności zapamiętywania? Czy w obliczu licznych wizji przyszłości, 
w których człowiek i technologia tworzą jeden organizm posiadający niczym 
nieograniczony potencjał gromadzenia, filtrowania i przeszukiwania informacji, 
naturalna pamięć może okazać się w jakikolwiek sposób przydatna? Te pytania 
towarzyszyły mi w trakcie pracy nad prezentowanym projektem, a próba samo-
dzielnej odpowiedzi nakłoniła mnie do prześledzenia historii pamięci i ewolucji 
znaczenia i funkcji pamięci na przestrzeni dziejów. Przyznaję, że przystępując do 
pracy, nie spodziewałam się tak licznych odkryć, dowodzących roli pamięci w roz-
woju człowieka, dalece wykraczających poza umiejętność recytacji wyuczonych 
tekstów. Zagłębienie się w tematykę pamięci utwierdziło mnie w przekonaniu, 
że wsparcie procesów pamięciowych poprzez wizualizację ma wartość nie tylko 
w przypadku samej zdolności zapamiętywania, ale także dla szeregu innych 
zdolności umysłowych, poprzedzających ten proces. 

Pamięć jest jednym z najważniejszych obszarów zainteresowania nauk zaj-
mujących się badaniami nad umysłem człowieka. Odpowiada za uczenie się 
i przyswajanie nowych informacji oraz umożliwia planowanie i podejmowanie 
decyzji na podstawie wcześniejszych doświadczeń. Pamięć buduje poczucie 
własnej tożsamości, dzięki niej zachowujemy ciągłość w postrzeganiu siebie jako 
tych samych osób, którymi byliśmy w dzieciństwie i jesteśmy do chwili obecnej. 
Pełni także kluczową rolę w tworzeniu się świadomości i osobowości. Pamięć 
jest magazynem wszelkich wyników poznawczych człowieka4. 

Na przestrzeni ostatnich dekad powstało wiele nowych dyscyplin naukowych 
badających fenomen pamięci o wspólnej nazwie: neurosciences. Zauważalny w ostat-
nich latach szczególny wzrost zainteresowania pamięcią w świecie naukowym 
wynika między innymi z pojawienia się technologii umożliwiających jej badanie 
w bardziej empiryczny niż do tej pory sposób. Przełomowymi wynalazkami, które 
pozwoliły na tego rodzaju badania, są: funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI) 
oraz pozytonowa emisyjna tomografia (PET). Obrazowanie metodą rezonansu 

[4] P. Lenartowicz, Elementy teorii poznania, Wyd. WAM, Kraków 2014, s. 191.
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magnetycznego umożliwia dostrzeżenie wzorów tworzących się poprzez uaktyw-
nienie konkretnych obszarów mózgu podczas wspominania. Dzięki temu możliwe 
jest do pewnego stopnia zbadanie i zmierzenie zawartych w pamięci wspomnień. 

Z uwagi na dość krótki okres, który minął od powstania tych wynalazków 
i wykształcenia się specjalistycznych dyscyplin naukowych w tej dziedzinie, kwe-
stia pamięci wciąż stanowi w dużej mierze obszar nieznany, a wiele fundamental-
nych pytań ciągle pozostaje bez odpowiedzi. Jako że pamięć to nie tylko połączenia 
między neuronami, ale także niematerialna zawartość wspomnień, pozostaje ona 
w dalszym ciągu niedostępna. Obserwacja tego, jak rozgrywają się wspomnienia, 
którą umożliwia obrazowanie metodą fMRI, nie jest tożsama z poznaniem ich 
zawartości. Trafną metaforą ilustrującą ten problem jest odniesienie do płyty 
winylowej, z której odtwarza się muzykę – rozumienie tego, jak powstają dźwięki, 
nie oznacza, że możemy usłyszeć muzykę5. Zawartości pamięci nie można zobaczyć 
ani zbadać pod mikroskopem. Co więcej, pamięć jest zjawiskiem subiektywnym, 
doświadczanym na różne sposoby i przybierającym różnorodne formy, jak: obrazy, 
dźwięki, zapachy. Wspomnienia niektórych ludzi składają się z nieruchomych 
obrazów, stop-klatek przypominających kolekcję zdjęć, u innych zaś zbliżone są 
formą do spektaklu odgrywającego się w głowie. 

Ten abstrakcyjny i subiektywny fenomen umysłu ludzkiego od stuleci zajmo-
wał szczególne miejsce w rozważaniach uczonych, filozofów, biologów, artystów. 
Niejednokrotnie, aby opisać pamięć, sięgano do barwnych, obrazowych analogii, 
przemawiających do wyobraźni i przybliżających skomplikowaną naturę tego 
fenomenu. Skutkiem tego historia pamięci odznacza się niezwykłym bogactwem 
metafor czerpanych z mitów, sztuki oraz przemysłu i technologii. 

Fenomen pamięci próbowano wyjaśniać, m.in. dopatrując się analogii między 
procesem zapamiętywania a sposobem działania najnowszych wynalazków tech-
nologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi służących do rejestracji 
i zapisu informacji. Proces zapamiętywania wraz z powstaniem kolejnych wyna-
lazków był porównywany m.in. do camery obscury, aparatu fotograficznego, dysku 
komputera czy hologramu. Douwe Draaisma w książce Machina metafor stwierdza: 
Historia pamięci ma coś wspólnego ze zwiedzaniem muzeum techniki

6. Tajemnicza siła 
pamięci inspirowała poetów, artystów, którzy jej oblicze dostrzegali w procesach 
naturalnych, krajobrazach miejsc ukrytych, opuszczonych, trochę niepokojących 
i niebezpiecznych. Pamięć bywa labiryntem bez wyjścia, otwartą księgą, ogro-
dem, gołębnikiem, pałacem. Sposób pojmowania pamięci ewoluuje wraz z epoką 

[5]  H. Østby, Y. Østby, Jak działa pamięć, Wyd. Marginesy, Warszawa 2018, s. 87. 

[6] D. Draaisma, dz. cyt., s. 11.

i charakterystyczną dla niej postawą filozoficzną. Dodatkowym napędem zmian 
w postrzeganiu pamięci jest rozwój technologiczny. Tematyka pamięci ciągle 
i nieprzerwanie stanowi źródło inspiracji artystycznej, literackiej, filozoficznej. 
Dla psychologii oraz powstałych na przestrzeni ostatnich dekad dyscyplin, jak: 
kognitywistyka, neuropsychologia, pamięć jest jednym z kluczowych tematów 
badań naukowych. 

1.1. Poznawcza wartość metafory

Kwestią istotną w świetle tej rozprawy jest rola metafory w procesach poznaw-
czych człowieka. Termin „metafora” pochodzi od greckiego czasownika metapherein, 
którego znaczenie można przetłumaczyć jako „przenoszenie czegoś gdzieś indziej” 
(ang. carrying something somewhere else)7. Metafora zapewnia drogę od zrozumienia 
czegoś znajomego – do czegoś nowego, przenosząc elementy zrozumienia od opano-
wanego podmiotu – do nowej dziedziny. Arystoteles nazywa metaforę narzędziem 
poznania. W jego rozważaniach metafora dostarcza szybkiej informacji i ułatwia 
proces uczenia się. Dla Sigmunda Freuda – określonego przez Draaismę mistrzem 
języka obrazowego – metafora jest instrumentem retorycznym, a także służy jako 
pomoc heurystyczna w budowaniu teorii8. Niejednokrotnie w swoich rozważa-
niach Freud posługiwał się metaforą, czego przykładem może być porównanie 
działania pamięci do tzw. cudownej tabliczki.

W połowie XX wieku filozofowie zaakceptowali fakt, że metafora i analogia 
są fundamentalne dla ludzkiej myśli i zapewniają podstawę podczas dokonywa-
nia się zwrotów myślowych9. Ważne odkrycie drugiej połowy XX wieku mówi, 
że metafora nie jest jedynie zjawiskiem językowym, ale także podstawową zasadą 
myślenia i działania. Zwykły system pojęciowy, w ramach którego zarówno 
myślimy, jak i działamy, ma zasadniczo charakter metaforyczny10.

Główną cechą metafory jest to, że stanowi ona połączenie języka i obrazu. 
Metafory posługują się obrazem w celu wyjaśnienia skomplikowanych pojęć, 
porównując nieznane do obrazu rzeczy znajomej. Dzięki tej właściwości metafory 

[7]  M.J. Eppler, The Image of Insight: The Use of Visual Metaphors in the Communication of Knowledge, 

  [w:] Proceedings of I-KNOW '03, materiały pokonferencyjne, Graz 2003.

[8] D. Draaisma, dz. cyt., s. 19.

[9]  P.J. Aubusson, A.G. Harrison, S.M. Ritchie, Metaphor and Analogy. Serious thought in science education,  

  [w:] Metaphor And Analogy In Science Education, red. P.J. Aubusson, A.G. Harrison, S.M. Ritchie,  

  Springer 2006, s. 1–9.

[10]  G. Lakoff, M. Johnsen, Concepts we live by, [w:] Metaphors we live by, The University of Chicago Press,  

 Londyn 2003.
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mają moc przeobrażania abstrakcyjnych pojęć w wiedzę poglądową. Arystoteles, 
był wręcz zdania, że człowiek nie może myśleć bez obrazu lub też wyobrażenia 
rzeczy11. 

 Kolejną istotną cechą metafory jest to, że porządkuje informacje, jednocześnie 
odzwierciedlając ich znaczenie. We wspomnianej już książce Draaisma wyróżnia 
dwa rodzaje metafor: strukturalne i funkcjonalne12. Metafory strukturalne oddają 
podobieństwo budowy – obiekt A jest jak / wygląda jak obiekt B – np. pamięć 
jest jak arka. Metafory funkcjonalne oddają podobieństwo działania – A zacho-
wuje się, działa jak B – np. wspomnienie jest jak pies, który kładzie się, gdzie 
chce. Metaforami mogą być obiekty lub zjawiska naturalne (np. jaskinia, las, 
burza) lub sztuczne, stworzone przez człowieka artefakty (takie jak dom lub 
świątynia, lejek, łańcuch lub drabina). Metafory pełnią więc podwójną funkcję: 
porządkują i strukturyzują informacje (metafory strukturalne) oraz dają wgląd 
w funkcje i zachowanie reprezentowanego podmiotu (metafory funkcjonalne). Jak 
zauważa M. Starakiewicz, wszystkie te aspekty mogą być owocnie wykorzystane 
w komunikacji wiedzy, gdzie metafory wizualne oferują skuteczne i proste wzorce 
do przekazywania złożonych spostrzeżeń – za przykład może posłużyć jaskinia 
Platona13. Jest to metafora rozbudowana, na podstawie głównej metafory: sytuacja 
poznawcza ludzi jest jak przebywanie w jaskini, tworzy się system porównań: 
ludzie są jak więźniowie przykuci do skały; postrzeżenia są jak padające na ścianę 
cienie; filozof jest jak człowiek, który wyszedł z jaskini. Wśród metafor objaś-
niających złożone kwestie natury filozoficznej można także wymienić: brzytwę 
Ockhama („odcina” zbędne elementy teorii); widelec Hume’a (rozwidlenie wiedzy – 
rozróżnia konieczne, warunkowe i nieistotne stwierdzenia); drabinę Wittgensteina 
(oddzielenie sfery znaczeniowej od sfery mistycznej); wiadro Poppera (krytyka 
teorii zakładającej, że umysł ludzki jest czymś w rodzaju wiadra-pojemnika, do 
którego „wrzucane” są kolejne doświadczenia, pomysły i informacje).

Metafora wizualna to taka, której wyrazem staje się wszelkiego rodzaju 
przedstawienie graficzne. Pojawia się wtedy, gdy jeden element wizualny porów-
nywany jest do drugiego elementu należącego do innej ramy znaczeniowej. Inaczej 
mówiąc, metafora wizualna ma miejsce, gdy jakiś element obrazu: sposób przed-
stawienia, barwa, kształt, wywołuje skojarzenia odsyłające do innego elementu 
wizualnego. Metafory wizualne są powszechnie stosowane w projektowaniu 

[11] Arystoteles, Księga III. Rozdział VII. Rozum praktyczny, [w:] tegoż, O duszy, http://biblioteka.kijowski.pl/ 

  arystoteles/dusza.pdf (dostęp: 12.09.2022).

[12]  D. Draaisma, dz. cyt., s. 30–31.

[13] M. Starakiewicz, Model i metafora. Komunikacja wizualna w humanistyce, Wyd. Korporacja Ha!art,  

 Kraków 2019, s. 31.

graficznym, przykładem tego może być chociażby współczesna reklama. Martin 
J. Eppler opisuje metaforę wizualną jako narzędzie posiadające potężną moc 
w komunikacji wiedzy w obszarze badawczym, dydaktycznym oraz organiza-
cyjno-instytucjonalnym14. W kwestii poznawczej metafora wizualna zapewnia 
bezpośrednią prezentację całego zbioru relacji jednocześnie, co stanowi wyższość 
nad sekwencyjnym sposobem dostarczania informacji poprzez język.

W końcu metafory mogą służyć jako narzędzia wspomagające procesy zapa-
miętywania. Wynika to z faktu, że metafory zastępują trudne i abstrakcyjne 
pojęcia prostszymi i bardziej zrozumiałymi. Dodatkowo dzięki metaforom, mało 
emocjonująca informacja otrzymuje wygląd, barwę, staje się częścią pewnej opo-
wieści – a te zapamiętujemy znacznie łatwiej. Wyobrażenia ułatwiają tworzenie się 
w umyśle „ciągów skojarzeń”, co zwiększa szanse na zapamiętanie treści. Samo 
nadanie znaczenia treściom ułatwia ich zapamiętanie. O tym, że jakiś obiekt 
jest w stanie wywołać szereg wspomnień, pisał m.in. Marcel Proust w książce 
W poszukiwaniu straconego czasu, w której smak ulubionego ciasta – magdalenki – 
przywołuje szereg wspomnień z dzieciństwa15. 

Tak więc metafory wyjaśniają świat, jednak to, w jaki sposób odnoszą znane 
do nieznanego, sprawia, że posiadają one jeszcze jedną istotną cechę: stanowią 
źródło wiedzy o sposobach myślenia na przestrzeni dziejów. W Machinie metafor 
autor pisze, że metafory odzwierciedlają nastroje epoki, jako że na ukonstytuo-
wanie się danej metafory wpływa pogląd na daną rzecz16. Z tego względu historia 
metafor daje nie tylko wgląd w sposoby rozumienia danego zjawiska – ale także 
zarysowuje atmosferę czasu i miejsca, w którym one powstają. 

1.2. Przegląd wybranych metafor pamięci

 
Ta część pracy poświęcona jest skróconemu opisowi historii metafor pamięci od 
starożytności aż po czasy współczesne. Rozdział ten służy zarysowaniu najistot-
niejszych kwestii dotyczących ewolucji sposobu myślenia o pamięci. Przytoczone 
zostają przykłady obrazowego języka charakterystycznego dla opisów tego feno-
menu ludzkiego umysłu. Omówiona zostaje mnemotechnika, starożytna sztuka 
zapamiętywania, oraz przytoczona zostaje w skrócie historia jej rozwoju. Rozdział 
jest zakończony opisem współcześnie praktykowanych metod mnemonicznych 
oraz analizą powiązań mnemotechniki z dziedziną projektowania informacji. 

[14]  M. J. Eppler, dz. cyt. 

[15] M. Proust, W poszukiwaniu straconego czasu, tłum. T. Boy-Żeleński, M. Tulli, https://wolnelektury.pl/ 

  media/book/pdf/w-poszukiwaniu-straconego-czasu.pdf (dostęp: 25.11.2022), s. 29–30.

[16] D. Draaisma, dz. cyt., s. 12.
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Starożytność 

Pierwszą, omawianą już we wstępie metaforą, którą przybliżę w tym rozdziale, 
jest metafora pamięci jako tabliczki woskowej. Poza Cyceronem odwoływali się 
do niej także Arystoteles i Platon.

Dla Arystotelesa pamięć miała miejsce w biernym rozumie, była zależna od 
procesu fizjologicznego i ginęła wraz z ciałem. W dziele O pamięci i przypominaniu 

sobie tłumaczy on pamięć jako doznanie zmysłowe pozostawiające w duszy coś 
na kształt „malowidła” — gr. eikónes. Ruch bowiem – rozważa filozof – który ma 

miejsce [w osobniku], żłobi rodzaj pewnego odcisku przedmiotu postrzeżonego nie inaczej, 

niż czynią ci, którzy pieczęcią znaczą
17. Chociaż Platon również używa metafory 

pamięci jako tabliczki woskowej, samo pojęcie pamięci przybiera u niego bardziej 
transcendentalną formę. W jego rozważaniach pamięć jest jedną z wyższych 
zdolności umysłu i częścią odwiecznej natury duszy. Natomiast siła umysłu jest 
ponad samą siłą postrzegania zmysłów. Co istotne, Platon odróżnia bierną reje-
strację postrzeżeń od aktywnego wspominania, w którym przejawia się moc, jaką 
posiada dusza w odzyskiwaniu, samoistnie, jakiegoś uczucia, którego doświadczyła 
poprzez ciało18. W Teajtecie wkłada w usta Sokratesa słowa: Więc znowu tak jak 

poprzednio umieściliśmy w duszach jakiś tam utwór woskowy, tak znowu teraz zróbmy 

w duszy pewnego rodzaju gołębnik; w nim różnorodne ptaki. Jedne stadami latają osobno 

od innych, inne po kilka sztuk razem, a inne pojedynczo pomiędzy wszystkimi latają, 

którędy bądź
19. Pamięć zostaje przedstawiona jako gołębnik, z którego wyciąga się 

ptaki tak, jak przywołuje się kruche i delikatne wspomnienia z pamięci. Według 
Parmenidesa każdemu wspomnieniu odpowiadała określona mieszanina światła 
i ciepła, mroku i chłodu. Zaburzenie relacji tych cech sprawia, że wspomnienie 
znika – ulega zapomnieniu. To porównanie koresponduje ze starożytną koncepcją 
umysłu określanego mianem naturalnego światła (łac. lumen naturale). Diogenes 
z Apolonii przypuszczał, że wspomnienia są ulokowane w ciele, w miejscu wypeł-
nionym powietrzem, czego dowodzić miała obserwacja, że ludzie wzdychają z ulgą, 
kiedy w końcu uda im się coś przypomnieć20. 

Jedną z najbardziej popularnych metafor pamięci funkcjonujących w kulturze 
europejskiej jest grecka bogini Mnemosyne. Znaczenie tej metafory jest szczególne, 

[17] Arystoteles, O pamięci i przypominaniu sobie, tłum. P. Siwek, [w:] tegoż, Dzieła wszystkie, t. 3, Warszawa  

  1992, 450a, cyt. za: D. Draaisma, dz. cyt., s. 43.

[18]  W.H. Burnham, An Historical Sketch of the Conceptions of Memory among the Ancients, The Project  

  Gutenberg EBook, https://www.gutenberg.org/ebooks/59995 (dostęp: 30.06.2021).

[19] Platon, Parmenides, Teajtet, tłum. W. Witwicki, Wyd. Antyk, Kęty 2002, s. 173.

[20] D. Draaisma, dz. cyt., s. 44.

ponieważ ukazuje ona związek pomiędzy pamięcią a umiejętnością artystycznej 
kreacji twórczej21. Upersonifikowana pamięć w postaci pięknej Mnemosyne 
pojawia się m.in. w eposie kosmogonicznym Teogonia, dziele żyjącego w pierw-
szym tysiącleciu p.n.e. greckiego epika – Hezjoda. Mnemosyne, zgodnie z treścią 
poematu, była córką Gai i Uranosa. Zeus, najwyższy bóg Olimpu, będący zarazem 
uosobieniem Rozumu, oczarowany pięknem bogini Pamięci, obdarza ją wielką 
miłością. Z tego połączenia powstaje dziewięć Muz, bogiń muzyki, patronek 
sztuki i nauki. Muzy otrzymują od swojej matki szczególny dar – wiedzę o tym, 
co było i co będzie. Dzięki tej wiedzy poeci uzyskują moc przywoływania prze-
szłych wydarzeń, mogą zatrzymywać przeszłość, interpretować teraźniejszość 
i przepowiadać przyszłość. Wiedza ta umożliwia poetom utrwalanie przeszłych 
wydarzeń – chroniąc je od zapomnienia. Natchnienie, którym Muzy obdarzają 
poetów, zapewnia im dostęp do wiedzy wykraczającej poza jednostkę, mogą więc 
tworzyć utwory o tematyce uniwersalnej, istniejące poza ramami czasowymi. 
Zwracam uwagę na pewien paradoks, który w kulturze starożytnych Greków 
wiąże pamięć z zapomnieniem. Jest on odzwierciedlony poprzez specyficzną relację 
dwóch bogiń Mnemosyne i Lesmosyne. Jak już wspomniałam wcześniej, Muzy 
dzięki wiedzy otrzymanej od swojej matki mogą natchnąć poetów tak, aby potra-
fili zachowywać i utrwalać w swoich dziełach czyny człowieka. Z drugiej strony 
sztuka poetycka dostarcza odbiorcom chwili wytchnienia i słodkiego zapomnie-
nia o rzeczach przyziemnych. Na podobny paradoks wskazuje Mary Carruthers 
w odniesieniu do rozważań na temat sztuki pamięci, w której zapominanie rzeczy 

było czymś niezbędnym dla pamiętania drugich
22. W kulturze starożytnych Greków 

obecny jest także motyw rzeki zapomnienia – Lethe – do której wstępowali 
umarli, aby pozbyć się wszelkich wspomnień związanych z ich życiem na ziemi23. 

Silny kult bogini Mnemosyne wynikał z niepiśmiennego charakteru literatury 
starożytnych Greków. Przez wiele stuleci utwory poetyckie wykonywano wyłącz-
nie oralnie. W świecie nieznającym druku ludzka pamięć była najważniejszym 
archiwum minionych wydarzeń, jedynym nośnikiem informacji przekazywanych 
z pokolenia na pokolenie. Skoro opowieści nie były zapisywane, lecz mówione, 
oczywistą potrzebą było posiadanie wysoko rozwiniętej umiejętności zapamię-
tywania i przywoływania zapamiętanych treści. Dobrze wyćwiczona pamięć 
była istotnym elementem nauki retoryki – sztuki budowania artystycznej, ale 

[21] K. Bartol, Mnemosyne w mitycznej i społecznej przestrzeni Grecji starożytnej, [w:] Mnemosyne. Pamięć jako  

 źródło dzieła sztuki, red. M. Cieśli-Korytowska, J. Czernik, wyd. 1, Wyd. AVALON, Kraków 2016.

[22]  M.J. Carruthers, Ars oblivionalis, ars inveniendi: The Cherub Figure and Arts of Memory, Gesta, t. 48,  

 nr 2, 2009.

[23] K. Bartol, dz. cyt.
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także perswazyjnej wypowiedzi ustnej lub pisemnej. To właśnie dzięki retoryce 
w starożytnej Grecji został wykształcony i opracowany obszerny zbiór metod 
wspomagających pamięć, któremu nadano nazwę: mnemotechnika.

Mnemotechnika 

Mnemotechnika bywa nazywana inaczej sztuczną pamięcią, jako że jej celem 
jest poszerzenie naturalnych zdolności zapamiętywania. Etymologia słowa mne-
motechnika składa się z dwóch członów, gr. mneme oznaczającego „pamięć” oraz 
techne oznaczającego wszelką umiejętność, specjalizację, w tym także w obszarze 
sztuk pięknych. Warto podkreślić, że w starożytnej Grecji granice pomiędzy 
techniką a sztuką były początkowo zatarte24. Dzisiaj termin mnemotechnika 
wywołuje raczej skojarzenia odnoszące się do techniki, czegoś twardego, niemal 
inżynieryjnego. Francesca Yates w Sztuce pamięci w odniesieniu do starożytnych 
technik memoratywnych woli używać określenia „sztuka pamięci”, uznając ter-
min „mnemotechnika” za w niewielkim stopniu oddający ich tajemniczą i skom-
plikowaną naturę25. 

Jedyne kompletne źródło na temat klasycznej sztuki pamięci odnajdujemy 
w dziele Ad Herennium (Retoryka dla Herenniusza), jako że większość starożytnych 
pism na ten temat uległa zniszczeniu. Ad Herennium to podręcznik do nauki 
retoryki nieznanego autora, napisany po łacinie najprawdopodobniej w latach 
86–82 przed Chrystusem. Traktat w przystępny sposób opisuje krok po kroku 
jedną z najważniejszych technik zaawansowanej mnemoniki – metodę  loci

26. 
Najogólniej mówiąc, metoda loci to proces polegający na konstrukcji przestrzeni 
mnemonicznych oraz umieszczaniu w nich wyobrażeń odnoszących się do treści, 
które chce się zapamiętać. Miejsca (łac. loci, locus – „miejsce”, gr. tópoi ) i wyobra-
żenia (łac. imagines, gr. eikónes) to dwa najważniejsze komponenty składające się 
na sztuczną pamięć, której korzenie tkwią w starożytności. 

Według Rzymian metoda  loci  została wynaleziona  około  2500  lat  temu 
przez greckiego poetę zwanego Symonides z Keos, a z jej powstaniem wiąże się 
pewna legenda: 

Wiele wieków temu grecki poeta Symonides z Keos był świadkiem strasznego wypadku. 

W tesalskim mieście Krannon, w domu bogacza Skopasa, podczas uczty zawalił się 

[24]  K. Jaracz, A. Szot, Symbioza sztuki i techniki, Wychowanie Techniczne w Szkole, nr 5, 2002, s. 45–48. 

[25]  F.A. Yates, Sztuka Pamięci, PIW, Warszawa 1977, s. 16.

[26] Instrukcje zawarte w Ad Herenium opisałam na podstawie przekładu W. Radwańskiego [w:] F.A.Yates,  

 dz. cyt.

dach, zabijając wszystkich gości. Symonides, który akurat wtedy na moment wyszedł 

z sali, ocalał jako jedyny. Zniekształconych zwłok nie można było zidentyfikować, lecz 

na prośbę pogrążonych w żałobie krewnych Symonides zdołał określić ich tożsamość, 

ponieważ zapamiętał pozycję każdego uczestnika uczty na chwilę przed wypadkiem
27.

 
Odkrycie  Symonidesa  polegało  na  obserwacji,  że  odtwarzanie  danego 

porządku przestrzennego ułatwia przypominanie. Drugą istotną kwestią, która 
zarysowuje  się w  przytoczonej  legendzie,  jest  teza  o  nadrzędnej  roli wzroku 
wśród  wszystkich  zmysłów,  o  czym  pisze  Cyceron  w De Oratore. Bystre jest 

spostrzeżenie Symonidesa  –  choć zagadnienie to być może odkrył ktoś inny  – że naj-

bardziej kompletne obrazy tworzą się w naszych umysłach z rzeczy doprowadzonych 

do nich i odciśniętych przez zmysły, a najostrzejszy ze wszystkich jest zmysł wzroku, 

w konsekwencji zaś – postrzeżenia uzyskiwane poprzez uszy lub w drodze refleksji 

utrwalają się najłatwiej, gdy docierają do naszych umysłów również poprzez oczy
28. 

Porządek  przestrzenny  i  nadrzędna  rola  wzroku  stały  się  podstawą  praktyk 
mnemonicznych,  przeniesionych  ze  starożytności  do  kultury  średniowiecza 
i renesansu. Techniki pamięciowe oparte na wykorzystaniu przestrzeni i pamięci 
wzrokowej  uzyskały  nazwę metody  loci.  Niemniej  metoda  ta  nie  jest  jedyną 
w obszernym zbiorze praktyk dzisiaj określanych mianem mnemotechniki. Jest 
pierwszą znaną i opisaną mnemotechniką, dlatego często obie nazwy (metoda 
loci i mnemotechnika) stosowane są wymiennie. 

Metoda loci wykorzystuje porządek przestrzenny do umiejscowienia w nim 
obrazów mnemonicznych, mogących przybrać różnoraką formę. Przykładowo, 
kiedy grecki mówca przygotowywał się do wygłoszenia mowy, konstruował 
w umyśle pewną przestrzeń, w której następnie umieszczał wyobrażenia rzeczy, 
o których miał mówić. W trakcie mowy, aby odtworzyć zapisane w pamięci kwe-
stie, w wyobraźni przechadzał się po danej przestrzeni, napotykając umieszczone 
w niej obrazy. Umieszczanie obrazów mnemonicznych w  loci  jest analogią do 
jednej z metafor, wspomnianej już we wstępie, porównującej proces zapamięty-
wania do pisania na tabliczce woskowej. F. Yates sztukę pamięci określa wręcz 
wewnętrznym pismem. Ludzie znający alfabet potrafią zapisać to, co im się podyk-

tuje, oraz odczytać to, co zapisali. Podobnie ci, którzy nauczyli się mnemoniki, umieją 

rozmieszczać w odpowiednich miejscach i w razie potrzeby wydobywać z pamięci to, co 

usłyszeli
29. Porównanie pamięci do zapisu wywarło duży wpływ na późniejsze 

[27] P. den Boer, Loci memoriae – Lieux de mémoire, [w:] Antropologia pamięci. Zagadnienia i wybór tekstów, red.  

 P. Majewski, M. Napiórkowski, s. 117.

[28] Cyceron, De Oratore; II, 87, 357, cyt. za: F.A. Yates, dz. cyt., s. 16.

[29] Ad Herennium, III, 16–24, cyt. za: F.A. Yates, dz. cyt., s. 18.



20 21

System oznaczeń mnemonicznych 

stosowanych w opactwie jako 

przestrzeni mnemonicznej. 

Co piąte miejsce oznaczone jest 

otwartą dłonią, co dziesiąte krzyżem 

[Johannes Romberch, Congestorium 

artificiose, 1533 r.]

Mnemoniczny system  

przestrzenny w formie opactwa

[Johannes Romberch, Congestorium 

artificiose, 1533 r.]

1

3

4

Wyobrażenie pojedynczego locusa 

wraz z sylwetką człowieka

[Johannes Romberch, Congestorium 

artificiose memoriae, 1533 r.]

Raj jako przestrzeń mnemoniczna

[Cosmas Rossellius, Thesaurus artificiosae memoriae, 1579 r.]

2



22 23

sposoby myślenia o tym fenomenie i zapoczątkowało powtarzający się przez wieki 
motyw wyobrażenia pamięci w formie nośnika informacji, urządzenia przyj-
mującego i przechowującego zapis. Jak czytamy w Ad Herennium: Miejsca bowiem 

są  jak tabliczki woskowe lub papirus, wyobrażenia jak litery, ich układ i rozmieszczenie 

jak pismo, a posługiwanie się nimi przypomina czytanie
30. Tę samą metaforę można 

odnaleźć także w rozważaniach Kwintyliana, który porównuje wspomnienia 
odciskane w umyśle do pieczęci znaczonych na wosku31.

W podręczniku Ad Herennium  zawartych  jest kilka zasad odnoszących się 
zarówno  do  konstrukcji  miejsc,  jak  i  wyobrażeń  w  nich  umieszczanych. 
Przestrzeniami mnemonicznymi mogą być wizualizowane w umyśle  fikcyjne 
lub rzeczywiste miejsca lub formy architektoniczne. Charakterystyczne elementy 
przestrzeni mnemonicznych, które wymienia autor traktatu to: dom (łac. aedia), 
kolumnada  (łac.  intercoluminium),  łuk,  sklepienie  (łac.  fornix),  wnęki  ścienne 
(łac. angulus), wszystkie szczególnie charakterystyczne dla architektury romańskiej. 
W wyobrażonej przestrzeni nie powinno być zbytniego tłumu – ponieważ ten 
może zdekoncentrować  i utrudnić odczytywanie obrazów. Mnemoniczne  loci 

nie powinno być zbyt jasne ani zbyt ciemne, umiarkowane oświetlenie ma na 
celu optymalną ekspozycję wyobrażeń. Miejsca składające się na przestrzenny 
system nie powinny być do siebie zbyt podobne, aby nie pomieszać kolejności ich 
odwiedzania. Nie powinny być ani zbyt duże, ani za małe – w za dużej przestrzeni 
wyobrażenia mogą zginąć, a w zbyt małej zostać zdeformowane poprzez ściśnię-
cie. Najistotniejszą cechą miejsc mnemonicznych jest sam układ, który powinien 
zostać niezmienny. Zgodnie z traktatem raz wytworzony w pamięci porządek 
miejsc mnemonicznych mógł  służyć  do wielokrotnego wykorzystania  dzięki 
możliwości wymazywania raz wpisanych w nie obrazów. Autor Ad Herennium 
zaleca  specjalne oznaczanie co piątego miejsca  tak,  aby nie zabłądzić podczas 
mentalnych wędrówek po wyobrażonej przestrzeni32. 

Poza miejscami mnemonicznymi, metoda loci posiada jeszcze drugi istotny ele-
ment – wyobrażenia, które odnoszą się do zapamiętywanych treści. Wyobrażenia 
przyjmują formę obrazów mnemonicznych, czyli takich, które wywołują skojarze-
nia umożliwiające odtworzenie w pamięci treści, do której się odnoszą. Według 
Yates obrazy mnemoniczne to inaczej formy, znaki lub wizerunki (łac. formae, 
notae, simulacra) tego, co pragniemy zapamiętać. W Ad Herennium wyobrażenia 
dzielą się na dwa rodzaje: rzeczy oraz słów. Pamięć rzeczy w odniesieniu do 

[30] F.A. Yates, dz. cyt., s. 18.

[31] Kwintylian, Instituto oratoria, XI, 2, 17–22, cyt. za: F.A. Yates, dz. cyt., s. 34–35.

[32]  Tamże, s. 19–20.

retoryki to inaczej treść zapamiętywanych informacji, natomiast pamięć słów 
umożliwia zapamiętanie każdego wyrazu w prawidłowym porządku. W Ad 

Herennium autor zaleca formowanie obrazów niezwykłych, wzbudzających silne 
reakcje emocjonalne. Wyobrażenia według niego powinny być piękne lub szpetne, 
śmieszne lub nieprzystojne. Powinniśmy zatem tworzyć wyobrażenia, które mogą 

najdłużej zostać w pamięci. Dokonamy tego, jeśli będziemy tworzyć podobieństwa możliwie 

najbardziej wstrząsające […] przypisywać im wyjątkowe piękno lub szczególną brzydotę 
[…] lub też obdarzać je cechami komicznymi

33. Obserwacja, że obrazy wstrząsające 
swoją niezwykłością lepiej zapadają w pamięć, jest wykorzystywana nawet we 
współczesnych metodach wspomagania pamięci. 

Liczne zmodyfikowane i uzupełnione wskazówki na temat praktyki mnemo-
nicznej są zawarte w późniejszych dziełach poświęconych pamięci, powstałych 
w starożytności, średniowieczu i renesansie. Jeśli chodzi o przestrzenie mne-
moniczne Kwintylian zalecił zapamiętanie budowli jak najbardziej obszernej 
i urozmaiconej pod różnymi względami. Wśród przykładów przestrzeni wymienia 
dziedziniec, salon, sypialnie, pomieszczenia ozdobione posągami i ornamentami. 
Szczególną rolę w opisach przestrzeni mnemonicznych pełni kolumnada. Jest 
ona obecna w Ad Herennium, w rozważaniach Alberta Wielkiego, a także, rene-
sansowego humanisty Roberta Fludda. Przykładem wykorzystania kolumnady 
jako elementu porządkującego informacje są także średniowieczne Canon Tables 
tworzące systemy odniesień pomiędzy paralelnymi tekstami czterech Ewangelii 
(il. 13). W Canon Tables kolumny architektoniczne, często połączone łukami, 
obramowują materiał tekstowy. Analizując różne źródła, można stwierdzić, że 
najpowszechniej stosowane typy miejsc mnemonicznych przybierały formę archi-
tektoniczną (il. 1, 3). Funkcje przestrzeni mnemonicznej pełnią teatry (il. 8, 9), 
pałace, labirynty, skarbce. Albert Wielki wymienia takie przestrzenie jak: kościół 
(łac. templum), kolumnada, wirydarz, przytułek (łac. hospitalis)34. 

Żyjący na przełomie epoki starożytności i średniowiecza św. Augustyn, 
w X Księdze Wyznań pisze: Oto dochodzę do rozległych pól, do przestronnego pałacu 

mojej pamięci, gdzie się przechowują niezliczone obrazy najróżniejszych rzeczy, przy-

niesione przez zmysły. Tam się odkłada też to, co sobie wyobrażamy, powiększając albo 

pomniejszając wrażenia zmysłowe czy w jakikolwiek inny sposób je zmieniając, jak też 

inne rzeczy, które oddajemy tam na przechowanie, by trwały, dopóki ich nie wchłonie 

[33] Ad Herennium, III, 16–24, cyt. za: F.A. Yates, dz. cyt., s. 22.

[34]  M.J. Carruthers, The book of memory. A Study of Memory in Medieval Culture, Cambridge University Press,  

  Nowy Jork 2008, s. 173–174. 
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Narzędzie mnemoniczne – alfabet wizualny

[Jacobus Publicius, Ars Oratoria. Ars Epistolandi. Ars Memorativa, 1482 r.]

Wyobrażenie teatru pamięci na podstawie Giulio Camillo Delminio, L’Idea del Theatro 

[Giulio Camillo Delminio, ok. 1519 r.]

Przestrzeń mnemoniczna – teatr pamięci

[Robert Fludd, Ars memoriae, 1619 r.]

5 6

7

8

9

Alfabet wizualny. Poszczególne litery 

pełnią funkcję obrazów mnemonicznych 

umieszczanych w systemie pamięciowym

[Johannes Romberch, Congestorium

artificiose memoriae, 1533 r.]
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i nie pogrzebie zapomnienie
35. Augustyn opisuje pamięć jako wewnętrzne miejsce 

w formie budynków, spichlerzy, pieczar i pałaców. Jak pisze Draaisma, metafory 
pamięci Augustyna powstały na podstawie obserwacji własnego otoczenia – rozle-
głych pól, jaskiń i pałaców wokół Kartaginy. To, co widział na zewnątrz, zostawiało 
pewnego rodzaju odcisk w jego wnętrzu – analogicznie do Arystotelesowskiej 
wizji wspomnienia jako zmysłowego śladu, wyżłobionego w duszy.

Funkcje obrazu memoratywnego może pełnić np. alfabet lub zestaw cyfr 
(il. 4). Arystoteles opisuje (w książce O pamięci i przypominaniu sobie) użycie liter 
alfabetu greckiego jako zwykłą metodę porządkowania zapamiętywanego mate-
riału36. Ze względu na ograniczoną liczbę liter w alfabecie zaistniała potrzeba 
wytworzenia kilku zestawów liter o różnorodnych formach i stałej strukturze. 
Przykładem takiego zestawu mogą być alfabety Piotra z Rawenny czy alfabety 
wizualne Johannesa Romberga (il. 5–6) i Jacobusa Publiciusa (il. 7). Już V wieku n.e. 
Kwintylian, nieco modyfikując adhereniańską zasadę przedstawiania wyobrażeń, 
dopuścił umieszczanie na miejscach mnemonicznych zwykłego pisma, traktując 
loci jak strony manuskryptu. W systemie mnemonicznym Roberta Fludda obecne 
są znaki zodiaku, Giordano Bruno wykorzystuje w tej roli figury geometryczne. 
Według Carruthers o tym, czy dany obraz jest obrazem mnemonicznym, nie 
decyduje jego forma, ale jego użycie. Każdy obraz, znak (łac. signum), sygnał może 
spełniać funkcję memoratywną37. 

Mnemotechnika została zaczerpnięta przez tradycję europejską, która nadała 
jej nazwę sztuki pamięci (łac. ars memoriae). Technika ta była wykorzystywana 
wielokrotnie na przestrzeni dziejów jako narzędzie wspomagające pamięć. Sztukę 
pamięci kultywowali m.in. św. Augustyn, św. Tomasz z Akwinu, Petrarka, 
Giordano Bruno, Kartezjusz czy Leibniz. Zmieniające się potrzeby i światopo-
glądy danej epoki wpływały na zastosowanie mnemotechniki i modyfikowały jej 
metody, jednak podstawowa zasada działania pozostała dokładnie taka sama, jak 
we wspomnianym wyżej traktacie Ad Herennium. Zmianie ulegały formy miejsc 
memoratywnych, konstruowane będąc na współczesnej sobie architekturze 
i według współczesnego sposobu obrazowania. 

Przestrzenie mnemoniczne bardzo często występują w różnych formach 
w literaturze i poezji. Przykładem jest m.in. Soplicowo w Panu Tadeuszu, które 
w Epilogu przedstawione zostało jako miejsce, gdzie ulokowane wspomnienia 
pozwalają na tworzenie się mitu. W IV części Dziadów Mickiewicz opisuje 

[35]  Św. Augustyn, Księga X. Rozdział 8, [w:] tegoż, Wyznania, http://iwanicki.edu.pl/wp-content/uploads/ 

  2016/11/augustyn_wyznania.pdf (dostęp: 10.09.2020).

[36] Aristotle. On Memory, tłum. R. Sorabji, Brown University Press, 1972, s. 31.

[37]  M. Carruthers, dz. cyt., s. 184.

mentalną podróż Pustelnika-Gustawa po miejscach znanych z dzieciństwa. Nie 
sposób pominąć w tym miejscu Proustowskiego W poszukiwaniu straconego czasu, 
w którym przestrzeniami mnemonicznymi są miejsca związane z dzieciństwem, 
a mentalną podróż po nich może wywołać smak magdalenki – przedmiotu emo-
cjonalnie związanego z przeszłością bohatera. Funkcje przestrzeni mnemonicznej 
pełnią także opisane w Boskiej Komedii piekło, niebo i czyściec składające się 
z poszczególnych warstw, w których umieszczone są figury o charakterze memo-
ratywnym (il. 2). Rolę wyobrażeń pełnią postacie potępieńców, których opisy 
szokują i przerażają, co pozostaje zgodne ze starożytną tradycją mnemoniczną. 
Zdaniem Yates kompozycja literacka Dantego tworzy pewien rodzaj systemu 
mnemonicznego: odzwierciedla i zachowuje scholastyczną teologię moralności, 
będąc jej przestrzennym upamiętnieniem38. 

Dzisiaj mianem mnemotechniki określa się ogółem współczesne metody 
pamięciowe bazujące na skojarzeniach, wyobraźni, wizualizacji, uporządko-
waniu, wykorzystaniu rymu, rytmu i muzyki, umiejętności koncentracji na 
danej czynności. Przykładem zastosowania mnemoniki architektonicznej we 
współczesnej kulturze popularnej określanej jako „pałace pamięci” jest np. serial 
Sherlock Holmes, w którym główny bohater odbywa mentalną podróż po przeszłości 
w celu rozwikłania zagadki detektywistycznej. W serialu Gambit Królowej główna 
bohaterka rozgrywa w umyśle turnieje szachowe, wizualizując rozgrywkę na 
znajdującym się nad nią suficie. 

Średniowiecze

Starożytna tradycja mnemotechniczna została przetransportowana i wchłonięta 
przez kulturę średniowiecza, chociaż jej dzieje przedstawiają się różnie. Do cza-
sów Kwintyliana (I wiek n.e.) metoda rzutowania obrazów pamięci na miejsca 
architektoniczne, choć wciąż znana, straciła na popularności i została uznana 
za niewygodną i „efekciarską”. Mnemonika architektoniczna wróciła do łask 
w XIII wieku, zalecali ją Albert Wielki, św. Tomasz z Akwinu, a także Thomas 
Bradwardine znany jako Doctor Profundus. 

Wspomniany wyżej Bradwardine wykorzystuje mnemotechnikę w taki sposób, 
że przypomina ona konstrukcję odpowiednich schematów, diagramów, które 
pomagają uporządkować materiał do zapamiętania39. Filozof zaleca tworzenie 
lokacji w systemie piątkowym, rozpoczynając od dołu do góry. Lokacje powinny 

[38]  G. Butzer, Figury pamięci, tłum. A. Konarzewska, [w:] Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, 

  red. M. Saryusz-Wolska, M. Traba, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2015. 

[39]  M. Carruthers, dz. cyt., s. 165.



28 29

Ręka Gwidona. Diagram

w kształcie ręki służący do demonstracji

i nauki stopni muzycznych

[Liturgical miscellany, Ms. Codex 1248,

Włochy, XV w.]

Metafory pamięci na stronie

brewiarza dla Catheriny van Kleef

[Hours of Catherine of Cleves, Utrecht,

ok 1440 r.]

10

11

Przykład średniowiecznych

Canon Tables

[Gospels, Burney 41, f. 19v., XI/XII w.]

Alfabet wizualny

[Giovannino de Grassi, Gothic

letters from a model book, Biblioteca

Civica, Bergamo, 1390 r.]

12

13
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być umieszczane wobec siebie podobnie jak umieszcza się tabele lub rubryki. 
Mnemoniczne loci pełni tu funkcję pustego pojemnika, jest modułem należącym 
do ściśle określonego układu. Ciekawostką i nowością w jego metodzie jest także 
to, że Bradwardine wybiera do zbioru mnemonicznego powszechnie znane obrazy 
w układzie odpowiadającym cyklowi wegetacyjnemu.

We wczesnym średniowieczu memoria była przedstawiana na ogół nie w kon-
tekście retoryki, lecz głównie w ramach dzieł dotyczących medytacji i modlitwy, 
gdzie „obrazy” o postaci zbliżonej do diagramów miały być tworzone w umyśle 
po to, by umieszczać w nich medytacyjne collatio – chodziło o zebranie w jednym 
„miejscu” rozmaitych nurtów składających się na proces religijnej medytacji40. 
Nadzwyczaj rozbudowanym i wyrazistym przykładem zastosowania tego śred-
niowiecznego „obrazowania” pamięciowego jest De Arca Noe Mystica Hugona od 
św. Wiktora. Starożytne pałace pamięci zostały zastąpione przez architekturę 
średniowiecza – katedry, klasztory i opactwa. Przykładem ilustracji o charakterze 
memoratywnym wykorzystujących atrybuty sakralne i święte budowle są ryciny 
pochodzące z późniejszego, jednak opartego na średniowiecznej tradycji traktatu 
J. Rombercha Congestorium Artificiose Memorie (il. 3–4).

Jak zauważa M. Carruthers, średniowieczne podejście do konstrukcji  loci 

cechuje wysoki poziom schematyzacji: mnemoniczne przestrzenie przeobra-
żają się w diagramy służące nie tylko do uporządkowania treści, ale stanowiące 
także podporę dla powstania nowej myśli41. Wśród przykładów można wymienić 
m.in. tzw. Canon Tables – schematy kolumnad porządkujących materiał czterech 
Ewangelii (il. 12), diagramy ukazujące teorię muzyki, serie diagramów ilustrują-
cych zaćmienia słońca, świątynie wiedzy czy diagramy ręki służące do obliczania 
wypadającej w danym roku daty świąt Wielkiejnocy. Późniejsze zastosowanie 
diagramu ręki uzyskało nazwę Ręki Gwidona, służąc jako pomoc w nauczaniu 
stopni muzycznych (il. 10). 

Marginesy średniowiecznych manuskryptów pełne są miniatur i rysunków, 
których celem było – jak wskazuje na to etymologia słowa „ilustracja” – objaśnianie 
tekstu, tak aby lepiej zapadał w pamięć42. Średniowieczna tradycja monastyczna, 
którą było słuchanie Słowa Bożego podczas posiłku, doprowadziła do powstania 
kolejnej, ciekawej metafory pamięci jako żołądka. Można odnaleźć przykłady 
lekko „nadgryzionych” inicjałów, które miały zachęcić czytelnika do „wgryzie-
nia się w tekst”. W średniowieczu funkcje obrazów memoratywnych pełniły także 

[40]  M. Carruthers, dz. cyt., s. 155.

[41]  Tamże, s. 165.

[42] D. Draaisma, dz. cyt., s. 56.

bestiariusze. Według Carruthers żywe, niesamowite przedstawienia fikcyjnych 
stworów nie służyły do nauki o przyrodzie, lecz stanowiły obszerne zbiory obra-
zów silnie utrwalających się w pamięci43. Używano również wizualnych alfabetów. 
Były to alfabety tworzone za pomocą obrazów obiektów w celu powiązania ich 
z ideami zawartymi w tekście. Jednym z najpiękniejszych przykładów jest alfabet 
Giovannino de' Grassi stworzony w 1390 roku (il. 13). Chociaż alfabety wizualne 
szczególnie często pojawiają się w traktatach z XV wieku, ich korzenie tkwią 
w znacznie starszej tradycji44.

Książka w średniowiecznej tradycji monastycznej była uważana za podporę 
pamięci: to, co było w niej zapisane, musiało trafić do pamięci osobistej. Sytuacja 
ta uległa zmianie, gdy w 1250 roku wydano konkordancję do Biblii, co zapocząt-
kowało pojawienie się pierwszych książek z alfabetycznymi indeksami i spisami 
treści45. Książka zyskała nową funkcję – służyła nie tylko do czytania, ale także 
do odnajdywania konkretnych informacji. Około 1440 roku powstał brewiarz 
dla Catheriny van Kleef zawierający wiele zdobień na marginesach, które według 
Carruthers mogą oznaczać metafory pamięci46 (il. 11). Równocześnie jest to czas, 
w którym dokonują się początki przełomu. Prestiż książki maleje, a wynalazek 
druku przypieczętowuje bezpowrotny proces dewaluacji znaczenia słowa pisanego. 

W połowie XIII wieku powstaje alternatywna dla tradycji retorycznej sztuka 
pamięci, której autorem jest Rajmund Lull. Lull swoją sztukę opiera na atrybutach 
Boga, inaczej Imionach Bożych, będących zarazem pierwotnymi przyczynami. 
Podczas gdy mnemonika scholastyczna skupiała się wokół ilustrowania pojęć 
duchowych przy pomocy cielesnych podobieństw, Lull będący platonikiem próbuje 
oprzeć pamięć na twierdzeniach filozoficznych, odrzucając wszelkie elementy, 
które w świetle klasycznej sztuki pamięci określano mianem wyobrażeń. Sztuka 
Lulla w całości odrzucała postulat stawiany w Ad Herenium o pobudzaniu pamięci 
przy pomocy emocjonujących przedstawień. Nowatorską myślą, którą Lull wpro-
wadził do swojej sztuki, było poruszenie pamięci poprzez umieszczenie symboli 
literowych odnoszących się do zapamiętywanych kwestii na kołach obrotowych. 
Dzięki temu możliwe było uzyskanie wielu kombinacji zapisanych na kołach pojęć 
(il. 14). Jest jednak moment, w którym Lull odwołuje się do klasycznej sztuki – 
świadczy o tym upodobanie do diagramów w kształcie drzew. W dziele o tytule 
Arbor Scientae Lull posługuje się diagramami drzewa (il. 15) reprezentującymi 

[43]  M. Carruthers, dz. cyt., s. 160.

[44]  F.A. Yates, dz. cyt., s. 126.

[45]  D. Draaisma, dz. cyt., s. 58–59.

[46]  M. Carruthers, dz. cyt., s. 318.



32 33

każdą z 16 części dzieła. Gałęzie, liście i korzenie tych drzew tworzą system miejsc 
służący uporządkowaniu wiedzy47. Innym motywem pojawiającym się w pismach 
Lulla o podobnej funkcji do diagramów drzewa są schody lub drabiny, na których 
kolejne stopnie symbolizują kolejne poziomy wtajemniczenia w jego sztukę. 

Renesans

Renesans wyzwolił sztukę pamięci z funkcji sakralnej, coraz częściej stosowano 
ją do celów świeckich. Losy sztucznej pamięci zmienił bezpowrotnie wynalazek 
Gutenberga. Odkrycie druku spowodowało, że żywo praktykowana w śred-
niowieczu mnemonika ograniczyła się do drobnych gier pamięciowych. Od 
momentu powstania drukowanej książki do teraz sztuka pamięci stawała się 
zjawiskiem marginesowym. Skoro zapis zawierający informacje i wiedzę może 
być zwielokrotniony niemalże nieskończoną liczbę razy, a dystrybucja wiedzy 
sięga poza wąskie grono mnichów i uczonych – sztuka zapamiętywania staje się 
coraz bardziej zbędna. Maleje także wartość książki, uważanej w okresie staro-
żytności i średniowiecza za symbol trwałości. W tym okresie, można powiedzieć, 
że jest ona jednym z przedmiotów wanitatywnych ukazywanych na malarskich 
martwych naturach.

Z drugiej strony, upowszechnienie się książki oraz pojawienie się ogólno-
dostępnych bibliotek ukonstytuowało metaforę pamięci jako biblioteki. Z ust 
Hamleta słyszymy:

 
[…] Pamiętać o tobie?

Wraz pamięć moja z tablic swych wykreśli

wszelkie powszednie, tuzinkowe myśli; 

[…] wszystko, co związek ma z przyszłym mym bytem;

to, coś mi rzekł, to tylko wyrytem

w księdze mojego mózgu pozostanie
48

.

Za sprawą neoplatonizmu – głównego nurtu filozoficznego epoki renesansu – 
sztuczna pamięć nie znika zupełnie z tradycji europejskiej,  lecz zyskuje inną, 
dosyć osobliwą postać. Nowożytność traktuje pamięć jako zjawisko o charakterze 
magicznym. Zapamiętywanie staje się jedną ze sztuk magicznych praktyko-
wanych w nurcie hermetycznym i okultystycznym. Alchemicy, wolnomularze 

[47]  F.A. Yates, dz. cyt., s. 189.

[48]  W. Shakespeare, Hamlet, tłum. J. Paszkowski, https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/hamlet.html  

  (dostęp: 26.05.2022), s. 30, 930–935.

i różokrzyżowcy przypisują jej boską moc sprawczą, widząc w niej siłę pobudzającą 
kreatywność i fantazję49. Powstałe w tym okresie systemy mnemoniczne służą już 
nie tylko zapamiętywaniu, ale stanowią przede wszystkim próbę odtworzenia 
stosunku korelacji między makrokosmosem a mikrokosmosem według herme-
tycznej wizji świata. 

 Ta charakterystyczna dla epoki renesansu postawa, wobec której prym wiedzie 
siła wyobraźni, a pamięć jest instrumentem, zostaje oddana na rycinie z traktatu 
Ars memoriae przedstawiającej człowieka widzącego okiem wyobraźni – pięć miejsc 
mnemonicznych z pięcioma wyobrażeniami (il. 16). 

W tym hermetycznym nurcie powstaje metafora pamięci jako teatru, w któ-
rym rozgrywają się wspomnienia. Przykładami są teatry pamięci humanisty 
Roberta Fludda, zawarte m.in. we wspomnianym wyżej dziele Ars memoriae, oraz 
nigdy niedokończony tajemniczy Amfiteatr Pamięci autorstwa Giulia „Delminia” 
Camilla50 (il. 9). Teatry mnemoniczne Fludda przedstawiały pustą scenę z pięcior-
giem drzwi, kolumnadą, widownią i geometrycznymi oznaczeniami na podłodze 
(il. 8). Zapamiętywanie polegało na umieszczaniu napisów, imion i nazwisk, postaci 
mitologicznych, cnót na ścianach, kolumnach i podłodze teatru. Posiłkując się 
napisami, należało odtworzyć w pamięci rzeczywiste przedstawienie – im żywsze, 
tym lepiej zapadające w pamięć. Jak sądzi Draaisma, wszelkie elementy widoczne 
na rycinach przedstawiających teatry Fludda oraz ich układ, kształt i rozmiesz-
czenie miały kiedyś symboliczne znaczenie, które obecnie trudno odczytać51. 

Innym przykładem hermetycznego nurtu, jaki objął tematykę pamięci, jest 
system pamięciowy byłego dominikanina – Giordana Bruna. Jest to jeden z naj-
mniej zrozumiałych dzisiaj systemów mnemonicznych stworzonych na podstawie 
ówczesnego okultystycznego sposobu myślenia. Wizualnie system pamięciowy 
Bruna opiera się na obracających się kołach, w których umieszczone jest wszystko – 
od dalekich systemów słonecznych po najmniejsze cząsteczki materii. Reprezentacje 
kwestii do zapamiętania przybierają u niego formę wyobrażeń mnemonicznych 
zaczerpniętych z mitologii, astrologii i sztuki. Na jednej ze stron książki Yates 
zamieściła fotografię z autorską grafiką ilustrującą system mnemoniczny Bruna 
(il. 17). W Sztuce Pamięci Francesca Yates poświęca dwa rozdziały na temat systemu 
pamięciowego Bruna, jednak jak sama autorka przyznaje – jego rozważania spra-
wiają dużo problemów w zrozumieniu przez dzisiejszego czytelnika52. Wiadome 

[49]  H. Østby, Y. Østby, Jak działa pamięć, Wyd. Marginesy, Warszawa 2018, s. 34–35.

[50]  Zob. Mnemonika renesansowa: Teatr Pamięci Giulia Camilla, [w:] F.A. Yates, dz. cyt., s. 137–166.

[51] D. Draaisma, dz. cyt., s. 71.

[52] Giordano Bruno: Ostatnie prace o pamięci, [w:] F.A. Yates, dz. cyt., s. 307.
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Dysk obliczeniowy. Diagram 

służący do algorytmicznego obliczania 

struktury uniwersalnych zasad 

takich jak Dobro, Moc, Mądrość (od B 

do K), wokół litery A (Bóg) 

[Rajmund Lull, Ars Generalis Ultima, 

ok. 1305 r.]

Diagram w kształcie drzewa [Rajmund Lull, Arbor scientiae, 1295/1296 r.]

Rycina z pierwszej strony traktatu przedstawiająca korelację pamięci i wyobraźni 

[Robert Fludd, Ars memoriae, 1619 r.]

Fragment systemu  

mnemonicznego Giordana 

Bruna według interpretacji 

Franceski Yates 

[Giordano Bruno, De umbris 

idearum, 1582 r., za: Franceska 

Yates, Sztuka Pamięci]
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jest jednak, że tworząc swój system mnemoniczny, Bruno posiłkował się średnio-
wieczną mnemoniką wraz z jej religijnymi powiązaniami. Istotną dla rozprawy 
jest obserwacja Yates, że system ten uwydatnia znaczenie pamięci w odniesieniu 
do siły twórczej wyobraźni artystycznej. System mnemoniczny Bruna nie służył 
jedynie jako pomoc w odtwarzaniu zapamiętanych rzeczy, ale był przede wszystkim 
wizualizacją sposobu rozumienia świata i ujmowania go za pomocą wyobraźni53.

Barok

Kolejne dziesięciolecia to okres, w którym hermetyczna, renesansowa wizja 
pamięci ustępuje powoli materialistycznemu podejściu do nauk o przyrodzie. 
Pamięć z wolna transportowana jest z kategorii duchowych do świata mate-
rialnego, poddanego prawu fizyki. To także okres, w którym wartość metafory 
i języka figuratywnego znacznie maleje w środowiskach naukowych i intelektual-
nych. Uważano, że jedynie język dosłowny jest w stanie rzetelnie i sprawiedliwie 
opisać doświadczenie. 

Opozycjonistą tego przekonania był Robert Hooke, który swoją materiali-
styczną teorię pamięci oparł w dużej mierze na analogiach wyrosłych na gruncie 
pewnego szczególnego w tamtym okresie odkrycia. Mowa o odkryciu fosfo-
rescencji – zdolności materii do gromadzenia i emisji światła – które odegrało 
znaczącą rolę w kształtowaniu się teorii dotyczących ludzkiego umysłu. Robert 
Hooke, opisując działanie pamięci wzrokowej, zinterpretował światło substan-
cji fosforyzujących jako zdolność mózgu do przyjmowania i przechowywania 
wrażeń świetlnych. Kluczową kwestią jest tutaj zdolność materii do przechowy-
wania wrażeń zmysłowych, w przypadku wrażeń dźwiękowych Hooke przy-
wołuje starożytne wazy teatralne, które miały chwytać i wzmacniać dźwięki 
odgrywanych sztuk. Innym zestawem metafor zdradzającym materialistyczną 
koncepcję rzeczywistości, są analogie pamięci i procesów zapamiętywania oraz 
zapominania do Układu Słonecznego i sił rządzących kosmosem. Tak na przykład 
zapominanie zilustrował zjawiskiem zaćmienia księżyca – to, co zapamiętane, 
zostaje chwilowo przesłonięte przez inne, późniejsze wspomnienia. Najświeższe 
wspomnienia pamięta się najlepiej, ponieważ są podobne do planet znajdują-
cych się blisko Słońca, które otrzymują dużą ilość światła. Wspomnienia bledną 
z czasem lub stają się zamazane – są jak odległe planety, do których słoneczne 
światło dociera w znikomych ilościach. Podsumowując, Robert Hooke przeniósł 
obowiązującą ówcześnie teorię fizyczną na swoją teorię pamięci, tworząc takie 

[53]  F.A. Yates, dz. cyt., s. 287–307.

oto analogie: uwaga – promieniowanie, zapomnienie – zaćmienie, wspomnienie 
wizualne – fosforescencja54. 

Sama sztuczna pamięć w początkach XVII wieku zyskuje nowe, ale w dalszym 
ciągu wybitne miejsce w rozważaniach ówczesnych myślicieli. Hermetyczny 
charakter mnemotechniki ustępuje miejsca metodzie – staje się ona narzędziem 
badania wiedzy. Franciszek Bacon traktuje mnemotechnikę, opierając się na dwóch 
pojęciach: „wyznaczników” pełniących rolę miejsc mnemonicznych i „emblematów” 
odnoszących się do wyobrażeń. Funkcją wyznacznika jest zawężenie obszaru 
poszukiwania zapamiętanych rzeczy, emblemat służy do nadaniu intelektualnym 
pojęciom zmysłowych wyobrażeń. Bacon podkreśla rolę, jaką w zapamiętywaniu 
pełnią zmysły: to, co zmysłowe, zawsze bardziej porusza pamięć i prędzej się odciska niż to, 

co intelektualne
55. Obecne w przytoczonym cytacie echo starożytnej tradycji mnemo-

technicznej zyskuje jednak teraz nowe zastosowanie. Zapamiętywanie materiału 
w odpowiedniej kolejności miało ułatwiać posługiwanie się nim w naukowych 
poszukiwaniach.

Oświecenie

W epoce Oświecenia rozkwita mechanistyczne i materialistyczne podejście do 
tematu pamięci. Kartezjusz w rozprawie zatytułowanej Człowiek opisuje system 
nerwowy człowieka jako układ cienkich pustych rurek wypełnionych substancją 
gazową określaną mianem tchnień życiowych56. Podejmuje także rozważania na 
temat śladów pamięciowych, porównując je do śladów powstałych w wyniku 
zagięcia papieru. W jednym z listów wskazuje zjawisko, które dzisiaj można 
byłoby nazwać „pamięcią mięśni”– zdolnością poszczególnych części ciała do 
zapamiętywania serii wykonywanych ruchów57. 

Mechanizacja procesów zapamiętywania osiąga swój szczyt w połowie 
XVIII wieku wraz z wydaniem książki Juliena Offraya de La Mettriego zatytuło-
wanej Człowiek- maszyna, w której uwydatniona zostaje teoria ludzkiej pamięci jako 
urządzenia działającego czysto mechanicznie, wyposażonego w tryby i koła zębate. 

[54] Światło w kamieniu z Bolonii, [w:] D. Draaisma, dz. cyt., s. 76–104.

[55]  F. Bacon, De augmentis scientarium, V, 5: Spedding, t. I, s. 649, cyt. za: F.A. Yates, dz. cyt., s. 368.

[56] R. Descartes, Człowiek. Opis ciała ludzkiego, tłum. A. Bednarczyk, Warszawa 1989, cyt. za: D. Draaisma,  

 dz. cyt., s. 336.

[57] Kartezjusz o pamięci, [w:] D. Draaisma, dz. cyt., s. 336–340.
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Ciało ludzkie jest maszyną, która nakręca sama swoje sprężyny: jest to żywy obraz cią-

głego ruchu
58

.

Na przełomie XVIII i XIX wieku w historii pamięci zapisuje się wiedeński 
lekarz Franz Joseph Gall, którego prace dotyczyły anatomii ludzkiego mózgu. 
Gall swoje badania opierał głównie na obserwacjach podczas sekcji mózgów 
ludzi i zwierząt. Szczególnym osiągnięciem Galla było rozróżnienie „substancji 
szarej” kory mózgowej i wnętrza rdzenia kręgowego oraz łączącej oba obszary 
„substancji białej”. Wywnioskował on tezę o zależności pomiędzy korą mózgową 
a wyższymi zdolnościami psychicznymi – pamięć i myślenie okazały się funkcją 
kory mózgowej59. Zależność zdolności umysłowych od ilości kory mózgowej 
pociągnęła za sobą kolejną teorię, która pomimo tego, że szybko została odrzu-
cona przez środowisko naukowe, zdobyła popularność wśród badaczy, lekarzy 
i uczniów Galla. Teoria ta uzyskała nazwę: frenologia. Założeniem frenologii był 
nierozerwalny związek pomiędzy wielkością organów mózgu, odpowiedzialnych 
za konkretne funkcje psychiczne, a stopniem rozwoju danej funkcji. Krótko 
mówiąc, frenologia zakładała, że na podstawie kształtu czaszki – jej wielkości, 
formy ukształtowania – można ocenić poziom intelektualny, zdolności psychiczne 
i charakter danej osoby. Czaszka stała się pewnego rodzaju mapą z zaznaczonymi 
obszarami, ukazującą wewnętrzną istotę człowieka (il. 19). Frenologia zdobyła 
niesamowitą popularność w kręgach kulturowych całej XIX-wiecznej Europy, 
dziś jednak określana jest mianem pseudonauki60. 

Epoka XIX wieku 

Autor Machiny metafor wskazuje na różnorodność postaw wobec pamięci, jaką 
charakteryzuje się XIX wiek. Jest to okres, w którym ścierają się skrajnie różne 
postawy filozoficzne kształtujące odmienne sposoby postrzegania pamięci. Pamięć 
uwolniona od duchowości przestaje być tematem zastrzeżonym dla wybranych, 
więc wypowiadają się o niej prawie wszyscy: lekarze, duchowni, uczeni, filo-
zofowie, artyści, spirytyści. Różnorodne punkty widzenia na temat pamięci 
doprowadzają do starć na tle filozoficznym, naukowym i artystycznym. Jedno 
z takich starć dokonuje się pomiędzy mocno już osadzoną mechanistyczną wizją 
świata a następującym powoli prądem romantycznym. 

[58]  J.O. de La Mattrie, Człowiek-maszyna, tłum. S. Rudniański, https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/ 

  mettrie-czlowiek-maszyna.pdf (dostęp: 27.05.2022), s. 31.

[59] D. Draaisma, dz. cyt., s. 123.

[60]  Zob. https://culture.pl/pl/artykul/macanie-glow-czyli-los-wyczytany-z-czaszki-frenologia-w-polsce 

  (dostęp: 27.05.2022).

Metafora ilustrująca percepcję

wzrokową przedmiotu – klucza

[Fritz Kahn, Das Leben des Menschen,

1929 r.]

Głowa frenologiczna. Odlana

w gipsie głowa ukazuje obszary

odpowiedzialne za określone cechy

i właściwości osobowości

[James De Ville, Londyn, 1821 r.]
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Na ukształtowanie się mechanistycznego podejścia do procesów zapamięty-
wania duży wpływ miała zapoczątkowana we wcześniejszym wieku sekularyzacja 
pamięci oraz szereg wynalazków technologicznych powstałych w XVIII i XIX 
wieku. Szczególnie istotnym wydarzeniem, które ukształtowało na długo sposób 
myślenia o pamięci, było wynalezienie fotografii. Głębokie ukonstytuowanie się 
odniesień pamięci do aparatu fotograficznego zapowiadało liczne odniesienia 
zapamiętywania do sposobu działania latarni magicznej lub camery obscury mające 
miejsce we wcześniejszych epokach. Wraz z wynalezieniem fotografii pamięć 
staje się powierzchnią światłoczułą, przygotowaną do zdejmowania, utrwalania 
i odtwarzania wrażeń wzrokowych. Pamięć porównywana jest do albumu ze 
zdjęciami, świadomość jest galerią pełną zdjęć i odbitek. Tą metaforą posługi-
wali się także badacze ludzkiego umysłu i lekarze. Ślady pozostawiane przez wrażenia 

zmysłowe – pisał niemiecki lekarz Kussmaul – można porównać z niewidzialnymi 

obrazami, które słońce odciska na przygotowanej posrebrzanej powierzchni
61. Chociaż 

pod koniec XIX wieku metafora pamięci jako aparatu fotograficznego została 
poddana krytyce świata naukowego, głęboko osadziła się w kulturze i przez kolejne 
dziesięciolecia stosowana była w różnych formach. Silną więź, jaka połączyła 
pamięć z fotografią, potwierdzają ukonstytuowanie się pojęcia „pamięć fotogra-
ficzna”, odnoszącego się do pamięci wzrokowej, oraz liczne przykłady stosowania 
metafory pamięci jako aparatu fotograficznego w reklamie i marketingu. Aparaty 
fotograficzne są protezami pamięci, zdjęcia to zmaterializowane wspomnienia, 
które można posiadać w sposób fizyczny oraz dzielić się nimi z innymi. Inne 
oblicze związku pamięci z fotografią ukazuje Susan Sontag w książce O fotografii 
[1973], gdzie zauważa, że fotografie wpływają na kształt wspomnień, ponieważ 
potwierdzają istnienie przedmiotu i zastępują obraz rzeczywistości62.

W tym samym okresie powstaje fonograf – poprzednik gramofonu. Wynalazek 
ten posłużył jako analogia pamięci słuchowej, będącej od teraz albumem zawie-
rającym płyty fonograficzne. 

Ostatnim wynalazkiem końcówki wieku XIX wpływającym na sposób 
postrzegania pamięci jest kinematografia – dzięki której wspomnienia wpra-
wione zostają w ruch, a ich przywoływanie polega na wyświetlaniu i oglądaniu 
oczyma umysłu filmu z przeszłych wydarzeń. Analogia procesów zachodzących 
w mózgu do współczesnych wynalazków techniki uwydatniona została w zbiorze 
wizualizacji autorstwa Fritza Kahna, opublikowanych w książce Das Leben des 

Menschen (il. 18). Dzięki zastosowaniu wizualnych i słownych metafor Kahnowi 

[61] A. Kaussmal, Die Störungen der Sprache, Leipzig 1881, s. 35, cyt. za: D. Draaisma, dz. cyt., s. 186.

[62] S. Sontag, O fotografii, tłum. S. Magala, Wyd. Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1986.

udało się uczynić skomplikowane zasady natury i techniki zrozumiałymi dla 
człowieka o przeciętnym wykształceniu.

Równolegle z procesem powstawania wynalazków i porównywania ich dzia-
łania z pamięcią ludzką pojawia się prąd, który pamięć przedstawia i interpretuje 
w zupełnie odmienny sposób. W romantycznej wizji pamięć posiadała element 
niezwykłości i tajemnicy – pozostawała nieodgadniona. W odniesieniu do pamięci 
romantycy dość niechętnie używali porównań technologicznych. Jednym z nie-
licznych przykładów takich porównań jest labirynt. Niemiecki pisarz Karl Philipp 
Moritz porównuje proces odtwarzania wspomnień do błądzenia po labiryncie 
pamięci: Myśli z dzieciństwa są jak delikatna nić, którą jesteśmy umocowani w łańcuchu 

istot […]. Jesteśmy umieszczeni w swego rodzaju labiryncie. Nie było jeszcze Tezeusza, 

który przez wspomnienie znalazłby wyjście z tego labiryntu […]63. Carl Gustav Carus 
opisuje ową tajemniczość pamięci metaforą zaczarowanego krosna, w którym 
szybki ruchu tysiąca nici jest odbiciem procesów zachodzących w umyśle, których 
nie sposób prześledzić i zrozumieć. 

Romantycy w pamięci widzieli aktywną siłę, której odbicie dostrzegali w ota-
czającej naturze. Draaisma pisze o tzw. pamięci organicznej, sile, której podlegał 
zarówno człowiek, jak i każda inna część natury64. Organicyzm pamięci opisuje 
m.in. C.G. Carus, dla którego pamięć jest częścią wiecznej siły, tkwi w każdej 
istocie i ma bezpośredni wpływ na jej teraźniejszą formę. Zarówno w czasie, jak 

i w przestrzeni każda rzecz podporządkowana jest jakiejś nadrzędnej całości. Zalążki 

roślinne i embriony zwierzęce zawierają w sobie całe późniejsze organizmy, które z nich się 

rozwiną. To, co poprzedza, musi zapowiadać to, co nastąpi; to, co istnieje obecnie, musi 

mieć jakiś związek z przeszłością
65.

Wizja romantycznej pamięci była silnie związana z koncepcją nieświadomości, 
głęboko ukrytej dla świadomego „ja” przestrzeni umysłu, w której odkładały się 
wspomnienia. Jako taka stanowiła jeden z najważniejszych tematów podejmowa-
nych w literaturze i sztuce. W literackim języku figuratywnym pamięć przybierała 
formy jaskiń, głębin oceanu, a także rozległych krajobrazów formujących „pejzaże 
pamięci”. Przykładem romantycznej wizji sił duchowych, mających odzwiercied-
lenie w siłach natury, są pejzaże Caspara Davida Friedricha, które w myśl roman-
tycznej zasady: „ to, co wewnątrz, tak i na zewnątrz”, dla autora stanowiły metaforę 
duszy. Melancholia i pamięć uwidaczniają się w jego malarstwie w formie ruin, 
pustkowia, opuszczonych cmentarzy, niezmierzonych mórz i urwisk skalnych. 

[63]  Moritz, Launanen und Phantasien, hrsg. von C.F. Klischnig; Berlin 1796, s. 247–253, cyt. za: A. Béguin,  

 Dusza romantyczna i marzenia senne, wyd. 1, Wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011, s. 63. 

[64]  D. Draaisma, dz. cyt., s. 114–117.

[65]  C.G. Carus, Natur und Idee oder das Wende und sein Gesetz, Wien 1861, cyt. za: A. Béguin, dz. cyt., s. 163–167.
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Schemat pokoju jako przestrzeni mnemonicznej przeznaczonej do nauki symboli [Robert Pike, 

William C. Pike, Mnemonics Applied to the Acquisition of Knowledge – Or, The Art of Memory, 1848 r., s. 25]

Wizualizacja przedstawiająca najważniejsze wydarzenia w historii świata na tle Stanów 

Zjednoczonych [Emma Willard, The Temple of Time, 1846 r.] 

22

23Tablice oparte na oryginalnym systemie polskim do sporządzania wykresów informacji historycznych 

[Antoni Jaźwiński, 1834 r.]

Opis pojęcia „świat” wraz z tłumaczeniem [Jan Amos Komeński, Orbis Sensualium Pictus, 1658 r.]20
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Pamięć zajmuje istotne miejsce także w twórczości Adama Mickiewicza, 
m.in. w IV części Dziadów, Epilogu w Panu Tadeuszu oraz Sonetach Krymskich, 
gdzie unaocznia się jako aktywna siła duchowa związana z wyobraźnią, kreacją 
posiadającą moc mitotwórczą. W liryku Williama Wordswortha o tytule Memory, 
pamięć otrzymuje atrybuty: pióro – rejestrujące przeszłość, klucz – odkrywający 
przeszłość i ołówek – łagodzący cierpienie związane z bolesnymi doświadczeniami. 

 
A pen – to register; a key –

That winds through secret wards;

Are well assigned to Memory

By allegoric Bards […]66 

Pióro – dla utrwalenia; klucz –
Błąkający się po ukrytych miejscach;
To przymioty dobrze przypisane pamięci
Alegoriami wieszczów (tłum. autora) 

Pod koniec XIX wieku w historii nauk o pamięci miało miejsce wydarzenie 
przez niektórych badaczy uznawane za początek psychologii pamięci. Chodzi o eks-
perymenty przeprowadzone przez Hermanna Ebbinghausa, których celem było 
zbadanie relacji między zapamiętywaniem a zapominaniem w kategoriach miary 
i liczby. Chociaż Draaisma wskazuje na przykłady wcześniejszych tego typu badań 
nad pamięcią, eksperymenty Ebbinghausa uważa się za punkt zwrotny, w którym 
otwarta zostaje droga empirycznych badań nad pamięcią67. Rozległe krajobrazy 
pamięci pod koniec stulecia przeobrażają się w laboratoria pełne przyrządów 
pomiarowych, zwanych także „mnemometrami”. Szczególną uwagę zwracają 
w tym okresie genialni rachmistrzowie i szachiści, których wybitne zdolności 
zapamiętywania stają się obiektem badań naukowych. Od tego okresu daje się 
zauważyć malejącą liczbę metafor pamięciowych, wiodącym prądem opierającym 
badania nad pamięcią na doświadczeniu bezpośrednim staje się behawioryzm. 

XX wiek 

Jednak nawet behawioryści w swoich badaniach mieli swoją ulubioną metaforę 
pamięci jako centrali telefonicznej stałej sieciowej konstrukcji zapewniającej 

[66]  W. Wordsworth, Memory, https://www.poetry.com/poem/42272/memory (dostęp: 15.07.2022).

[67]  D. Draaisma, dz. cyt., s. 106–109.

przepływ sygnałów. W latach 20. i 30. posługiwano się metaforami traktującymi 
ludzką pamięć jak mapę, labirynt – system powiązanych i przecinających się ze 
sobą punktów ulokowanych w pewnej przestrzeni. Dla metafory centrali tele-
fonicznej znaleziono bardziej adekwatny odpowiednik – kartografię, w której 
poszczególne sygnały, w odróżnieniu od centrali, są aktywnie przetwarzane 
i porównywane. 

W latach 20. XIX wieku Sigmund Freud porównuje działanie pamięci do tzw. 
cudownej tabliczki, kontynuując tym samym metaforę pamięci jako tabliczki 
woskowej sięgającej I wieku p.n.e. Cudowna tabliczka Freuda została jednak wzbo-
gacona o dodatkową cechę, jaką uczony dostrzegł w fenomenie zapamiętywania. 
Wunderblock – przyrząd, który zainspirował Freuda, składał się z warstwy wosku 
przykrytej kartką nawoskowanego papieru i przeźroczystą, celuloidową koszulką. 
Oddzielenie papieru od warstwy wosku sprawiało, że zapisany tekst znikał. Jednak 
na warstwie wosku pozostawał trwały ślad tego, co było wcześniej zapisane na 
woskowym papierze. Wunderblock ilustruje tezę stawianą przez Freuda, mówiącą 
o tym, że na zapamiętywanie informacji składają się dwa odrębne systemy: pierwszy, 
rejestrujący postrzeżenia, i drugi, zachowujący trwałe ślady tych postrzeżeń68. 

Inspiracją dla sposobu myślenia o pamięci stawały się coraz to bardziej zauto-
matyzowane maszyny, logika ich działania była transportowana na mechanizmy 
rządzące zdolnościami intelektualnymi umysłu. Przykładem tego jest odniesienie 
pamięci ludzkiej do modelu elektrochemicznego akumulatora, w którym zapo-
minanie zostaje porównane do stopniowego wyczerpywania się akumulatorów. 
W miejscu tym warto przypomnieć o infografikach Fritza Kahna wyjaśniających 
poznawcze i psychologiczne procesy zachodzące w mózgu. Obrazowe metafory, 
których używa Kahn w barwny i niezwykle przemawiający do wyobraźni sposób 
opisują skomplikowane kwestie ludzkiego umysłu. Dzisiaj te uproszczenia wydają są 
w dużej mierze nieadekwatne do obecnego stanu wiedzy na temat skomplikowanej 
natury procesów poznawczych, niemniej dzięki swojej prostocie znaczeniowej na 
długo pozostają w pamięci. 

Czasy II wojny światowej spowodowały przyspieszony rozwój automatycznych 
maszyn elektronicznych, czego przykładem jest Enigma – maszyna potrafiąca 
przetransportować wiadomość poprzez przekształcenia elektromechaniczne. Parę 
lat przed wybuchem wojny Alan Turing opublikował artykuł na temat hipotetycz-
nej maszyny potrafiącej odczytać symbole i na ich podstawie wykonać konkretny 
program. Po wojnie ludzki umysł zyskał oblicze maszyny Turinga. Niedługo potem 
złożoną metaforą ludzkiej pamięci staje się komputer. Odnosi się ona do dwóch 
poziomów procesów zachodzących w mózgu podczas zapamiętywania: fizycznych 

[68]  D. Draaisma, dz. cyt., s. 15–17.
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i psychologicznych. Procesy fizyczne towarzyszące zapamiętywaniu są porów-
nywane do przebiegu impulsów elektrycznych przez układy scalone komputera, 
psychologiczne – do obliczeń programu oraz jego umiejętności odczytywania, 
porównywania i wczytywania danych. Ta metafora zakłada dwoistą naturę 
pamięci: jako materialnej maszyny i niematerialnego programu sterującego69. 

W latach 70. metafora pamięci jako komputera zaczyna ustępować, pamięć 
okazuje  się mieć  znacznie mniej  liniowy  i  racjonalny  przebieg  niż  procesy 
zachodzące w oprogramowanej maszynie. Pamięć kłamie, przerysowuje, znie-
kształca – jest czymś znaczenie mniej doskonałym niż bezbłędnie wykonujący 
obliczenia komputer70. 

Kognitywistyka, czyli względnie nowa dziedzina, która zrodziła się w połowie 
lat 70. XX wieku, uwzględnia postulat stawiany przez interdyscyplinarne badania 
pamięci – aby przezwyciężać opozycję nauk przyrodniczych i humanistycznych. 
Psychologowie, informatycy, lingwiści, socjologowie, filozofowie i neurolodzy 
próbują wspólnie zrozumieć procesy psychologiczne i struktury ludzkiej wiedzy. 
Badania te są także wykorzystywane do tworzenia systemów sztucznej inteligencji. 
Rozwój sztucznej inteligencji miał także wpływ na teorie psychologiczne, co jest 
odzwierciedlone przez zapożyczone pojęcia: ang. input, output, working memory, 
storage, encoding. W tym samym okresie miejsce metafory pamięci wzrokowej jako 
fotografii zajmuje hologram, potrafiący w jednej chwili przetworzyć dużą liczbę 
danych na bodźce wizualne71. Ta metafora podkreśla takie cechy pamięci jak roz-
proszone przechowywanie informacji w postaci wzorca (śladów pamięciowych) 
oraz zdolność do błyskawicznego ich kojarzenia i odtwarzania. Hologram podobnie 
jak pamięć posiada zdolność rekonstrukcji: gdy jakaś część przechowywanego 
w hologramie bodźca zostanie przysłonięta, hologram odtwarza cały obraz. 

Druga połowa XX wieku to okres, w którym zwraca się uwagę na moc, jaką 
posiada pamięć w rekonstruowaniu przeszłych wydarzeń. Na uwagę w tym punk-
cie zasługuje metafora Ulrica Neissera, jednego z twórców psychologii poznawczej, 
porównująca proces zapamiętywania z paleontologią i odtwarzaniem wyglądu 
dinozaurów na podstawie skamielin72. Podobnie jak archeolodzy badający szczątki 
i skamieliny są w stanie zrekonstruować wygląd codziennego życia przeszłej cywi-
lizacji, tak pamięć, posiadając kawałki wspomnień, jest w stanie skonstruować 
i odtworzyć ich całość. Bjornar Olsen norweski archeolog i teoretyk archeologii 

[69]  D. Draaisma, dz. cyt., s. 239–248.

[70]  Tamże, s. 250.

[71]  Tamże, s. 260.

[72] U. Neisser, Cognitive Psychology, Appleton-Century-Crofts, New York 1967, s. 285.

zajmujący się materialnością pamięci w perspektywie posthumanistycznej, kwe-
stionuje jednoznaczność granicy między ciałami i rzeczami i wskazuje na klu-
czową rolę przedmiotów w konstytuowaniu się pamięci. Rzeczy nie są po prostu 

śladami czy osadem nieobecnej teraźniejszości; są one efektywnie włączone w tworzenie 

i różnicowanie okresów i epok
73. Przytacza ciekawy fakt związany z etymologią 

słowa „rzecz”, która oprócz staroangielskiego i staronordyckiego poprzednika 
„?ing” oznaczającego „składanie”, ma jeszcze starsze korzenie. Starszy rdzeń ety-
mologiczny słowa (tenku) sugeruje dodatkowy wymiar czasowy: „trwanie” lub 
dosłownie „przedłużony” lub „rozciągnięty czas”.

 
Lata 90. XX wieku i współczesność

W Stanach Zjednoczonych lata 90. XX w. określano mianem „dekady mózgu”.
Kamieniem milowym w badaniach nad pamięcią był postęp technologiczny 
umożliwiający powstanie rezonansu magnetycznego (fMRI). Dzięki pomiarowi 
aktywności neuronów neurobiologiczne badania pamięci udowodniły, że pamięć 
nie ma jednej utrwalonej lokalizacji w mózgu. Strukturą powiązaną z pamięcią 
jest hipokamp, odpowiedzialny za tworzenie trwałych śladów pamięciowych. 
Nie wszystkie wspomnienia zostają zmagazynowane w hipokampie, część z nich 
rozsiana jest w korze mózgowej. 

Obecnie uważa się, że nowe wspomnienia powstają w wyniku tworzenia się 
sieci połączeń pomiędzy neuronami. Sieci budowane są w wyniku przekazu 
impulsów pomiędzy komórkami nerwowymi. Kilkakrotne pobudzenie tych 
samych połączeń neuronalnych powoduje utrwalenie się sieci i co za tym idzie, 
wzmacnia wspomnienie. Pamięć jest więc czymś w rodzaju dynamicznej sieci połą-
czeń o różnorodnym stopniu wzmocnienia, w której w sposób ciągły tworzą się 
nowe połączenia i przebudowywane są te już istniejące. Podstawowe rozróżnienie 
typów pamięci zakłada jej podział na pamięć krótkotrwałą, której funkcją jest 
podtrzymanie informacji przetwarzanych podczas operacji poznawczych, oraz 
pamięć długotrwałą będącą trwałym magazynem śladów pamięciowych, która 
tworzy zarazem tożsamość człowieka74. 

Ponieważ zagłębianie  się w szczegółowe kwestie neurologiczne wykracza 
dalece poza moje kompetencje, a także tematykę pracy doktorskiej, chciałabym 
odnieść się jeszcze do współczesnych definicji pamięci, w kontekście bogatego 

[73]  B. Olsen, Jak rzeczy pamiętają, [w:] Antropologia pamięci. Zagadnienia i wybór tekstów, red. K. Chmielewska,  

 Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018.

[74]  P. Szałek, Pamięć jako akt intencjonalny (trzy teorie psychologiczne), Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria,  

 r. 13, t. 1, z. 49, 2004, s. 36. 
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zbioru metafor, którym odznacza  się  jej historia. Współcześnie pamięć nie 
posiada jednoznacznej definicji, jest terminem używanym w kilku uzupełniają-
cych się znaczeniach75. Maria Jagodzińska rozróżnia cztery podstawowe znaczenia, 
w  jakich badacze używają  tego  terminu: pamięć  jako zdolność do kodowania, 
magazynowania i wydobywania informacji; pamięć jako system przechowujący 
informacje; pamięć  jako wewnętrzny zapis  informacji oraz pamięć  jako zbiór 
procesów prowadzących do wytworzenia wewnętrznej reprezentacji uprzedniego 
doświadczenia. Co ciekawe, każde z powyżej wymienionych znaczeń ma swoje 
odzwierciedlenie w historii metafor pamięci. Pamięć jako system przechowujący 
informacje unaocznia się w metaforach opisujących ją jako magazyn, skarbiec lub 
zbiór osobliwości. Zdolność pamięci do kodowania i magazynowania informacji 
oddaje metafora pamięci jako gramofonu, aparatu fotograficznego oraz komputera. 
Pamięć  jako wewnętrzny zapis nie  jest niczym innym  jak Platońską  tabliczką 
woskową, na której odciskane znaki symbolizują gromadzone w pamięci wspo-
mnienia. Zbiór procesów składających się na pamięć był wizualizowany przez 
pracę paleontologa zajmującego się rekonstrukcją wspomnień lub wewnętrznego 
homunkulusa sterującego działaniem mózgu. Definicja pamięci wykazuje  ten-
dencję do stałego poszerzania się wraz ze stopniem rozwoju wiedzy na jej temat. 
Ta z kolei ciągle się rozwija, powstają nowe koncepcje, tworzą się nowe kierunki 
badań, a zakres podejmowanych problemów dalece wykracza poza ramy trady-
cyjnej problematyki psychologii pamięci76.

W ostatnich zdaniach książki Machina Metafor autor stwierdza: […] nie wiem, 

w jaki sposób moje osobiste, introspektywne postrzeganie wiąże się z obserwowalnymi 

procesami w moim mózgu. W swojej pamięci pielęgnuję intymną, lecz niepojętą własność
77. 

Wypowiedź ta, napisana przez współczesnego psychologa, zdaje się być echem 
augustiańskiej myśli, umieszczonej na początku niniejszej pracy. Podkreślając fakt, 
że pamięć pozostaje wciąż w dużym stopniu tajemnicą, w kolejnych rozdziałach 
przyjrzę się znanym metodom jej usprawniania, zarówno pod kątem tradycyjnej 
mnemotechniki, jak i w świetle współczesnych teorii kognitywnych.

1.3. O sztuce pamięci

Powyższe rozdziały miały za zadanie przybliżyć tematykę metafor związanych 
z pamięcią, jej postrzeganiem i próbami zrozumienia jej natury. Na podstawie 

[75]  M. Jagodzińska, Psychologia pamięci. Badania, teorie, zastosowania, Wyd. Sensus, Gliwice 2008, s. 20–21. 

[76]  Tamże, dz. cyt., s. 13.

[77] D. Draaisma, dz. cyt., s. 352.

Lukasa – tablica pamiątkowa przedstawiająca mapę konceptualną podstawowych aspektów 

kultury Luba [Demokratyczna Republika Konga, Brooklyn Museum, XIX/XX w.]

Rebbelib – tradycyjne mapy 

używane przez mieszkańców 

mikronezyjnych Wysp Marshalla

[Handbook to the ethnographical 

collections, British Museum, 1910 r.]
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tak licznych przykładów można stwierdzić, że historia pamięci to skarbiec języka 
obrazowego wykorzystywanego do opisywania skomplikowanych i niezbadanych 
mechanizmów składających się na ten fenomen ludzkiego umysłu. Te obrazowe 
porównania odbiją się echem w niniejszym projekcie, służąc za wzór realizacji 
grafik ułatwiających zapamiętywanie. Tematem tego rozdziału będą znane w kul-
turze metody ułatwiające zapamiętywanie, w tym przede wszystkim wspominana 
już wcześniej sztuka pamięci, którą w następnych podrozdziałach będę analizować 
pod kątem współczesnych badań nad pamięcią. 

Gdyby szukać najwcześniejszych śladów wspomagania pamięci należałoby 
sięgnąć daleko wstecz, do epoki łowców-zbieraczy. Przykładem mogą być kości 
zwierzęce z nacięciami służącymi myśliwym do zapamiętywania liczby upolo-
wanych przez siebie zwierząt, pochodzące sprzed 30 tys. lat78. U Indian podobną 
rolę pełniło tzw. quipu, dzięki któremu zapamiętywano liczby poprzez zaplatanie 
węzłów. Mówiąc o narzędziach służących przedłużaniu ludzkiej pamięci, warto 
wspomnieć także o afrykańskich tabliczkach pamiątkowych –  lukasa (il. 24). 
Tablice przedstawiają konceptualną mapę podstawowych aspektów kultury Luba. 
Są one jednocześnie ilustracją ustroju politycznego Luby, kronikami historycznymi 
państwa oraz diagramami terytorialnymi79. Punkty orientacyjne są zaznaczane 
przy pomocy koralików, muszelek lub w formie nacięć na drewnianej powierzchni 
tablicy. Rebbelib – tradycyjne mapy używane przez mieszkańców mikronezyj-
skich Wysp Marshalla przedstawiały przebieg frontów fal i prądów morskich za 
pomocą włókien kokosowych i drewnianych patyczków. Mapy te służyły przede 
wszystkim planowaniu podróży i zapamiętywaniu trasy80  – i jako takie, również 
stanowią narzędzie wspomagające pamięć (il. 25). 

Sztuka pamięci była szczególnie istotna i szeroko praktykowana w starożyt-
nej Grecji – jako narzędzie służące retoryce, oraz później w średniowieczu, gdy 
nabrała religijnego charakteru. W obu przypadkach stanowiła metodę groma-
dzenia i przechowywania wiedzy. Wynalezienie druku bezpowrotnie zmieniło 
losy mnemotechniki. W renesansie sztuczna pamięć była metodą służącą celom 
okultystycznym. Epoka ta zwróciła także uwagę na związek pamięci z kreacją 
twórczą, wyzwolona z funkcji gromadzenia i przechowywania wiedzy, stała się 
narzędziem służącym do osiągania coraz to wyższych szczebli wtajemniczenia 

[78] R. Wójcik, Sztuka Pamięci do początków XVI wieku, [w:] tegoż, Opusculum de arte memorativa Jana  

 Szklarka. Bernardyński traktat mnemotechniczny z 1504 roku, UAM, Poznań 2006, s. 22.

[79] Memory Board (Lukasa), https://www.metmuseum.org/art/collection/search/690570 

  (dostęp: 16.09.2022).

[80]  J. Brotton, Słynne mapy. Arcydzieła światowej kartografii i ich tajemnice, Wyd. Arkady, Warszawa 2016, 

 s. 208.

w naturę świata. Celem mnemotechniki było odzwierciedlenie porządku tkwią-
cego w makrokosmosie poprzez utworzony w umyśle system – wewnętrzny 
mikrokosmos. 

W ostatnim rozdziale Sztuki Pamięci Yates zwraca uwagę na znaczenie 
mnemotechniki dla ukształtowania się metody naukowej81. Jej rozważania na 
temat sztucznej pamięci kończą się na okresie XVII wieku, w którym przytacza 
trzech myślicieli zajmujących się tym tematem. Rozważania Franciszka Bacona, 
Kartezjusza i Leibniza pokazują nowe oblicze sztuki pamięci, gdzie staje się ona 
metodą służącą badaniu wiedzy oraz świata w celu uzyskania nowej wiedzy. W tym 
ujęciu stanowi ona narzędzie służące do tworzenia nowych wartości poznawczych. 

Dążenia ówczesnego człowieka do uporządkowania i podziału wiedzy o świe-
cie, uwydatniające się w mnemotechnice, doprowadzają także do powstania 
pierwszych leksykonów i encyklopedii. Elementy mnemotechniczne zaczynają 
być wykorzystywane w dziełach pedagogicznych. Jednym z przykładów wpływu 
mnemotechniki na powstanie narzędzi porządkujących wiedzę jest ilustrowany 
podręcznik Jana Amosa Komeńskiego z XVII wieku: Orbis Sensualium Pictus. 
Jest to książka o charakterze dydaktycznym, przeznaczona dla dzieci, w której 
różne pojęcia, stworzenia, rzeczy, idee i zachowania zostały przedstawione przy 
pomocy tekstu i sąsiadujących obrazków drzeworytniczych (il. 20). Główną 
metodą zastosowaną przez Komeńskiego jest graficzne odwzorowanie umiesz-
czonego na stronach tekstu napisanego w języku ojczystym i łacinie. Komeński 
umieścił także w książce „żywy alfabet” umożliwiający naukę wybrzmiewania 
głosek, którego każdej literze przyporządkowany jest dźwięk oraz jego graficzna 
reprezentacja. Celem podręcznika była pomoc w zrozumieniu rzeczy użytecznych 
z otoczenia ucznia82, chociaż mógł być on także wykorzystywany do nauki słówek.

W połowie XVII wieku po raz pierwszy zostaje opisana metoda mnemotech-
niczna o nazwie Główny System Pamięciowy. System ten, stanowiący istotny 
obszar także we współczesnej mnemotechnice, służy do zapamiętywania dowol-
nych liczb, dat, numerów. Jego działanie opiera się na zamianie cyfr w poszczególne 
głoski alfabetu fonetycznego.

Mnemotechnika cieszyła się dużą popularnością w środowisku naukowym na 
przełomie XIX i XX wieku, o czym świadczą liczne publikacje dotyczące metod 
mnemonicznych poddawanych coraz to nowszym transformacjom. Uproszczone 
warianty sztuki pamięci były nauczane w XIX wieku jako przydatne dla pub-
licznych oratorów, w tym kaznodziejów i mówców. Wśród XIX-wiecznych 

[81]  F.A. Yates, dz. cyt., s. 365–385.

[82]  A. Fijałkowski, Wstęp, [w:] J.A. Komeński, Świat w obrazach rzeczy dostępnych zmysłom, Wydawnictwa  

 Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 6. 
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mnemonistów można wymienić takie postacie jak: Francis Fauvel-Gouraud – autor 
książki Phreno -Mnemotechnic Dictionary, Aimé Paris – profesor mnemotechniki 
w paryskim l’Athénée, Major Beniowski i jego technika „zadrukowywania umy-
słu” – frenotypia, Jan Majorkiewicz i dzieło O znaczeniu mnemotechniki w pedagogice

83.
Mnemotechnika ponownie zwracała na siebie uwagę publiczności oraz bada-

czy pamięci, szczególnie w przypadku osób o wybitnych zdolnościach mnemo-
nicznych. Wśród najpopularniejszych mnemonistów XIX i XX wieku można 
wymienić Sołomona Szerieszewskiego. Jednak fenomen jego wybitnych zdol-
ności mnemonicznych nie opierał się na stosowaniu metod mnemonicznych, 
ale na zdolnościach synestetycznych. Synestezja Szerieszewskiego sprawiała, że 
odbiór doświadczenia jednego zmysłu, np. wzroku, wywoływał u niego rów-
nież doświadczenia charakterystyczne dla innych, jak słuch, dotyk lub smak. Ta 
umiejętność powodowała, że Szerieszewski wręcz nie potrafił zapominać o rze-
czach, które napotykał w codziennym doświadczeniu84. Współczesne metody 
skutecznej nauki wykorzystują synestezję do tworzenia obrazów szybko i łatwo 
zapadających w pamięć85. 

Polski filozof Antoni Jaźwiński, uważany za pioniera mnemotechniki we 
współczesnym znaczeniu, w 1829 roku opublikował dzieło, w którym opisał 
własną metodę mnemotechniczną. Pierwotnie była stosowana jako pomoc w nauce 
historii. Polegała na użyciu tabel, ideogramów, układów współrzędnych i sygna-
łów barwnych do zapamiętywania chronologii wydarzeń historycznych oraz do 
porównywania zebranych danych86. Jaźwiński wykorzystuje w niej kartograficzny 
układ współrzędnych do wizualizacji danych liczbowych. Kwadrat o boku 10 na 10, 
podzielony na 100 mniejszych kwadratów przedstawia wiek, pierwszy rok wieku 
jest polem w lewym górnym rogu, ostatni – w prawym dolnym. Na modułowej 
siatce Jaźwiński umieszczał także punkty orientacyjne odnoszące się do ważniej-
szych wydarzeń historycznych, z których powstawały konstelacje o formie liter 
lub przedmiotów (sierp, łódź, krzesło). Kwadratowa siatka i punkty orientacyjne 
stanowią dwie składowe mnemotechniki. Kwadrat pełni funkcję przestrzeni 
mnemonicznej (loci), litery i przedmioty – obrazów mnemonicznych (imagines). 
Metoda Jaźwińskiego, zwana także metodą polską, została upowszechniona 

[83]  Zob. G. Marzec, Mnemonika [w:] tegoż, Metafory Pamięci, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2017. 

[84]  H. Østby, Y. Østby, dz. cyt., s. 125–126.

[85]  S. Jargieło, Jak uczyć się szybciej i skuteczniej?, https://www.wiecjestem.us.edu.pl/category/tagi/

  zapamietywanie (dostęp: 7.12.2022).

[86]  Zob. A. Jaźwiński, Krótko zebrana metoda nauki chronologii i dziejów, [w:] G. Marzec, Metafory pamięci,  

 dz. cyt., 2017 oraz P. Molenda, Méthode mnémonique polonaise, Antoni Jaźwiński (1789–1870) i jego sztuka  

 pamięci, Wyd. „Poznańskie Studia Polonistyczne", Poznań 2013.

w latach 30. i 40. XIX wieku przez generała Józefa Bema, inżyniera wojskowego 
z zamiłowaniem do mnemotechnik. Była także propagowana przez Ksawerego 
Bronikowskiego w dziele Późniejsze wiadomości o metodzie pana Jaźwińskiego (Z listu 

z Paryża z miesiąca czerwca br). Praca Jaźwińskiego unaocznia wpływ, jaki wywarła 
mnemotechnika na dziedzinę projektowania informacji. 

Zdania na temat użyteczności mnemotechnik obecnie są podzielone. Ważną 
kwestią w ocenie ich przydatności jest ustalenie rozsądnego celu ich użytkowania. 
Mnemotechnika używana w kontekście zapamiętywania długiego ciągu słów lub 
cyfr wydaje się być raczej zbędną umiejętnością, kształcącą jedynie sprawność 
dla samej siebie. Idąc za Kazimierzem Brodzińskim w dziele Pamięć – Nie o to 

starać się trzeba, aby wszystko wiedzieć, ale aby to, co wiemy, wiedzieć należycie i dobrze 

w pamięci zachować, ćwiczenie pamięci jest ważne dlatego, że daje nam zapas wiedzy 
potrzebnej do rozumowania i dalszego rozmyślania o rzeczy87. 

Mnemotechnika w ujęciu współczesnym stanowi ogólne określenie na wszel-
kie metody zapamiętywania informacji. Współczesne metody mnemotechniczne 
można uporządkować wedle dwóch podziałów: ze względu na ich złożoność lub 
na zastosowane mechanizmy poznawcze. W pierwszym podziale do mnemo-
technik prostych zalicza się wszelkie gry słowne, akronimy, wierszyki i układy 
skojarzeniowe. Przykłady: wiersz pomagający zapamiętać układ planet – Mój 
Wuj Zenon Mówi, Jak Ułożone Są Nasze Planety – w którym pierwsza litera 
słowa jest zarazem pierwszą literą nazwy planet; zdanie: Na Siedmiu wzgórzach 
Piętrzy się Rzym (rok założenia Rzymu – 753); cyfy rzymskie LCDM (Lecą Cegły, 
Dom Murują). Mnemotechniki złożone opierają się na wykorzystaniu wyobraźni 
i zalicza się do nich metodę  loci oraz Główny System Pamięciowy, w którym 
cyfry zamienione są na poszczególne głoski alfabetu fonetycznego, umożliwiając 
budowanie łatwych do wizualizacji słów. 

Podział mnemotechnik ze względu na zastosowane mechanizmy poznawcze 
odbywa się w obrębie dwóch grup. Pierwsza z nich związana jest z teorią podwój-
nego kodowania, mówiącą o dwóch ścieżkach, którymi informacja dochodzi do 
naszego mózgu i jest zapamiętywana. Metody mnemotechniczne należące do tej 
grupy opierają sie na wzmocnieniu przekazu informacji werbalnej poprzez dołą-
czenie do niej obrazu lub/i dźwięku odnoszących się do treści. Najwcześniejszymi 
przykładami tego typu mnemonik są chociażby wspominane wcześniej alfabety 
wizualne. Na rycinach z traktatu Ars Oratoria. Ars Epistolandi. Ars Memorativa (il. 7) 
znak litery został wzmocniony ilustracją, której forma nawiązuje do jej kształtu. 
Tego typu metody są także często stosowane współcześnie w naukach języków 
obcych, gdzie zapamiętaniu nowego słówka towarzyszy obraz oraz dźwięk jego 

[87]  K. Brodziński, Pamięć [w:] G. Marzec, Metafory Pamięci…, dz. cyt., s. 357. 
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brzmienia. Druga grupa mnemotechnik opiera się na założeniu, że porządek, 
struktura i organizacja informacji wspomagają jej zapamiętywanie. Do tej grupy 
należą m.in. metoda loci, metoda słów-wieszaków, kategoryzacja oraz metoda map 
poznawczych. Ilustracja z traktatu mnemotechnicznego (il. 24) opisuje wygląd 

loci jako pokoju z zaznaczeniami stron świata, umożliwiającymi orientację.
Innym przykładem wykorzystania porządku architektonicznego do uporząd-

kowania wiedzy jest monumentalna grafika The Temple of Time Emmy Willard 
z 1846 roku, ukazująca chronologię wydarzeń historycznych na tle Stanów 
Zjednoczonych. Prace Emmy Willard są uznawane za pionierskie w dziedzinie 
wizualizacji informacji88, wraz z wcześniej wspomnianymi pracami Jaźwińskiego 
i publikacją Komeńskiego stanowią egzemplifikację wpływu mnemotechniki na 
rozwój projektowania informacji. Mnemotechnikę i wizualizację informacji łączy 
cel, jakim jest uporządkowanie informacji. Aby uzyskać odpowiedni efekt, posłu-
gują się przestrzenią, wykorzystując jej strukturyzujący i porządkujący potencjał. 

1.4. Przestrzeń jako narzędzie kognitywne

 
Na podstawie wcześniejszych rozważań wyłoniłam trzy najistotniejsze kwestie 
stanowiące podstawę mnemotechniki, które zestawiłam ze współczesnym stanem 
wiedzy na temat pamięci. Idąc za Cyceronem, można stwierdzić, że wynalezienie 
przez Symonidesa sztuki pamięci polegało na wykryciu roli, jaką w zapamiętywa-
niu odgrywa porządek przestrzenny oraz wzrok – najostrzejszy ze wszystkich 
zmysłów. Trzeci element, którego związek z pamięcią uwydatniają przytoczone 
wcześniej metafory, to zapis, odcisk, żłobienie: aktywny proces pozostawiający 
po sobie trwały ślad. Tematyką wpływu zapisu odręcznego na zapamiętywanie 
zajmę się jednak w kolejnym rozdziale. 

M. Starakiewicz w książce Model i metafora. Komunikacja wizualna w humanistyce 
zauważa, że sferą, do której najczęściej sięgamy, budując metafory, jest przestrzeń. 
Autorka odnosi się do słów Gérarda Genetta: […] między kategoriami języka i prze-

strzeni istnieje rodzaj pokrewieństwa, które sprawia, że ludzie zawsze zapożyczali ze 

słownictwa przestrzennego terminy o najróżnorodniejszych zastosowaniach, […] samo 

zaś określenie „metafora przestrzenna” jest prawie pleonazmem, ponieważ metafory są na 

ogół czerpane właśnie ze słownictwa przestrzeni: w języku przestrzeń jest zawsze obecna 

[…]. Cały nasz język utkany jest z przestrzeni
89. M. Starakiewicz popiera powyższe 

[88] Cartographer and Information Visualization Designer, https://www.themarginalian.org/2019/07/09/ 

  emma-willard/ (dostęp: 07.09.2022).

[89]  G. Genette, Przestrzeń i język, [w:] Pamiętnik Literacki, 1976, t. 67, z. 1, s. 231, cyt. za: M. Starakiewicz,  

 dz. cyt., s. 27.

stwierdzenie przykładami: Ona popadła w depresję, Ona ma doła, Ona wyszła 
z choroby – depresja to dół, w który można wpaść; duży problem jest ważniejszy 
od małego problemu; szczęście = góra, nieszczęście = dół. W książce Metaphors 

we live by George Lakoff wskazuje na to, że każda wypowiedź konstruowana jest 
w porządku linearnym. W wypowiadanym zdaniu niektóre słowa są mówione 
wcześniej, a inne później. Ponieważ mówienie jest skorelowane z czasem, a czas 
jest metaforycznie konceptualizowany w kategoriach przestrzeni, metaforyczne 
ujmowanie języka w kategoriach przestrzeni jest więc naturalną cechą ludzkiego 
aparatu poznawczego90. 

Jak zauważa M. Starakiewicz, przestrzeń umożliwia orientację91 – zauważanie 
relacji jednych elementów względem innych oraz pozycji wszystkich elementów 
względem obserwatora. S. Żórawski w książce Siatka prostych opisuje działanie 
aparatu wzrokowego jako polegające na tym, że człowiek widząc struktury 
i aranżacje składające się z elementów, orientuje się w otoczeniu. 

O roli przestrzeni jako porządku ułatwiającego zapamiętywanie świadczy 
chociażby opisana w rozdziale dotyczącym pamięci mnemotechniczna metoda 
loci. Odtwarzanie porządku przestrzennego, w formie mentalnej wędrówki 
po miejscach w umyśle, wspomaga przypominanie treści poprzednio w nim 
umieszczonych. Św. Augustyn w Wyznaniach, opisując pamięć, porównuje ją 
do budynków, spichlerzy, pieczar, pałaców i skarbców. W jego rozważaniach 
obecna jest wizja pamięci jako przestrzeni zamkniętej, w której składowane są 
wspomnienia i wiedza92. Metafora pamięci jako składu to motyw przewodni, 
topos starożytności i wieków średnich. 

Przestrzeń może być konstruktem fizycznym, posiadającym pewien wygląd 
i wymiary, jak np. budynek, miasto czy kartka papieru, ale także przestrzeń jest 
strukturą, w której zachodzące na siebie relacje, porządkują i hierarchizują ele-
menty w niej zawarte. W pierwszym przypadku odnoszę się do przestrzeni jako 
fizycznego zjawiska, za przykład podając metaforę pamięci jako pałacu, magazynu 
lub arki z tysiącami zwierząt. Metafora jest tutaj obrazową analogią, w której 
pamięć zyskuje wygląd wielkiej budowli, z wieloma pomieszczeniami i piętrami. 
W tym wypadku podkreśla ona olbrzymią objętość pamięci.

Porównanie pamięci do biblijnej arki poza tym, że buduje w umyśle obraz 
wielkich rozmiarów łodzi, pociąga za sobą szereg skojarzeń. Wspomnienia wobec 
pamięci są tym, czym wobec arki były umieszczone na niej zwierzęta. Natomiast 

[90]  G. Lakoff, M. Johnsen, Concepts we live by, [w:] Metaphors we live by, The University of Chicago Press,  

 Londyn 2003.

[91]  M. Starakiewicz, dz. cyt., s. 27–29.

[92]  Św. Augustyn, dz. cyt.
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arka chroni zwierzęta przed wyginięciem, tak jak pamięć chroni wspomnienia 
przed zapomnieniem. 

Przestrzeń to także pewna struktura, której części tworzą sprzężony ze 
sobą układ. Ulokowane w arce zwierzęta mogą tworzyć uporządkowany system 
na podstawie wybranej reguły. Na przykład ssaki mogą zostać rozlokowane na 
pierwszym piętrze arki, gady na drugim, ptaki na kolejnym lub odwrotnie. 
Pomiędzy pomieszczeniami mogą istnieć połączenia, ptaki mają dostęp do pomiesz-
czeń z ssakami, a gady mogą być w jednym pomieszczeniu z płazami. Podobnie 
wspomnienia – w umyśle człowieka są ze sobą powiązane, tworząc sieci połączeń. 
W takim rozumieniu metafora ilustruje relacje zachodzące pomiędzy elemen-
tami obu pojęć w podobny sposób, w jaki plany i mapy ukazują układ i relacje 
przestrzenne. 

Podsumowując, przestrzeń hierarchizuje, kategoryzuje i nadaje kontekst 
przedstawionym treściom.

Zasadność starożytnych mnemotechnik, w których główną rolę pełni prze-
strzeń, potwierdzają współczesne badania nad pamięcią. Z punktu widzenia 
neuropsychologii okazuje się, że umiejętność rozpoznania swojego położenia 
w przestrzeni – orientacji – jest połączona z procesami zapamiętywania. U chorych 
na Alzheimera jednym z pierwszych objawów choroby jest zaburzenie poczucia 
miejsca. Najprawdopodobniej wynika to z faktu, że struktura odpowiedzialna 
za inkubację wspomnień – hipokamp – pełni zarazem kluczową rolę w lokali-
zowaniu93. Główny bohater książki Aleksandra Łurii Świat utracony i odzyskany 

w wyniku uszkodzenia mózgu i utracenia części władz poznawczych – wraz 
z zaburzeniami pamięci cierpi także na zaburzenia orientacji przestrzennej. Ma 
problemy ze wskazaniem i oceną kierunków lewy–prawy, góra–dół, nie potrafi 
ocenić odległości przedmiotów znajdujących się wokół niego ani upozycjonować 
części swojego ciała tak, aby wykonać najprostszą codzienną czynność, jak np. 
jedzenie przy pomocy sztućców94. 

Kluczowa rola, jaką odgrywają porządek i struktura w przyswajaniu wiedzy, 
stanowi także główny temat psychologii poznawczej. Rodney Douglas Parker 
w artykule The Architectonics of Memory: On Built Form and Build Thought analizuje 
metodę loci pod względem jej wartości poznawczych, porównując jej działanie 
z obecnym stanem wiedzy z zakresu psychologii kognitywnej. Parker opiera swoje 
badania na interakcji pomiędzy porządkiem architektonicznym a poznawczymi 

[93]  H. Østby, Y. Østby, dz. cyt., s. 48.

[94]  A. Łuria, Świat utracony i odzyskany, [w:] Antropologia pamięci. Zagadnienia i wybór tekstów, 

 red. P. Majewski, M. Napiórkowski, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018.

zdolnościami umysłu, zarazem upatrując w metodzie  loci siłę wynikającą z jej 
organizujących właściwości95.

Parker wprowadza pojęcie map kognitywnych – wizualizacji przestrzennych, 
które umożliwiają orientację i rozpoznanie położenia obiektów w otaczającej 
przestrzeni. Mapą kognitywną jest np. zwizualizowana przestrzeń mieszkania, 
często uczęszczana trasa z jednego punktu do drugiego, komoda z szufladami, 
w której ułożone są przedmioty codziennego użytku. Elementy umieszczone 
w przestrzeni mogą zmieniać swoje położenie, przedmioty w szufladach mogą 
być zamieszczane każdorazowo w innej z szuflad, jednak zmiana ich konfiguracji 
odbywa się w ramach stałej konstrukcji, jaką jest komoda. Tak więc w pewien 
sposób umysł „mapuje” stały porządek znajdujący się w otaczającej przestrzeni 
i zachowuje jego wizualizację w umyśle. Metoda loci korzysta ze zdolności umysłu 
do wizualizacji porządku przestrzennego, zakładając wyobrażenie miejsc tworzą-
cych spójny i uporządkowany system. Pojedyncze jednostki tego systemu – locus – 
są jak pomieszczenia znajdujące się w mieszkaniu lub przystanki na znanej trasie. 

Obserwacje psychologa Gordona H. Bowera96 wykazały, że zapamiętywanie 
list rzeczy według metody  loci oraz związanej z nią metody słów-kluczy (lub 
słów-kołków) jest znacznie skuteczniejsze w zapamiętywaniu zbioru rzeczy niż 
wielokrotne powtarzanie (ang. rote memory) lub ich zapamiętywanie i odtwarzanie 
w dowolnej kolejności (ang. free recall). Próba szybkiego przywołania konkretnej 
informacji ze zbioru rzeczy zapamiętanych w dowolnej kolejności porównana 
została do wysiłku, jaki ma przed sobą czytelnik, który pośród chaotycznego stosu 
książek z całej kolekcji bibliotecznej próbuje odszukać jedną konkretną pozycję. 
Metoda loci, opierająca się na zapamiętywaniu rzeczy po kolei z listy, konstruuje 
klarowną i uporządkowaną trasę pomiędzy jedną zapamiętaną kwestią a drugą, 
dzięki czemu wiadomo, gdzie zacząć poszukiwanie danej rzeczy i gdzie je skoń-
czyć. Dodatkowo metoda  loci dostarcza wiedzę na temat ilości zapamiętanego 
i zapomnianego materiału. 

Inne badania wykazują, że na zdolność pamięci roboczej do przetwarzania 
bodźców wizualno-przestrzennych składają się dwa odrębne procesy. Jeden z nich 
zajmuje się względnymi cechami lokalizacyjnymi zapamiętywanych przedmio-
tów, takimi jak lewa–prawa, powyżej–poniżej oraz sąsiadujące–oddzielne, i jest 
określany buforem przestrzennym. Drugi, wizualny, jest odpowiedzialny za 
przetwarzanie informacji o czysto wizualnych aspektach, takich jak kształt lub 

[95]  R.D. Parker, The Architectonics of Memory: On Built Form and Built Thought, Leonardo, t. 30, nr 2,  

  1997, s. 147–152.

[96]  G.H. Bower, Analysis of a Mnemonic Device, American Scientist, t. 58, z. 5, 1970, s. 496–510.
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kolor obiektu widzianego97. Parker dostrzega zbieżności pomiędzy rozróżnieniem 
tych procesów a obecną w klasycznej mnemonice różnicą między wyobrażonym 
tłem o konstrukcji przestrzennej, a wyrazistymi obrazami lub symbolami wizu-
alnymi umieszczanymi w tle98. 

Bower dostrzega siłę efektywności metody loci w tym, że opiera się ona na 
stabilnej i obrazowej konstrukcji, znoszącej abstrakcję języka werbalnego w myśl, 
że najłatwiejsze do zapamiętania jest to, co konkretne i wizualne99. Stabilna kon-
strukcja to przestrzeń powstająca w umyśle, wizualna – ponieważ związana jest 
z widzeniem i obrazowaniem mentalnym. Zapamiętywanie przy użyciu obrazu 
korzysta z tendencji umysłu ludzkiego, która sprawia, że to, co widziane lub wizu-
alizowane, jest automatycznie określane – nazywane. Dzięki temu, aktywowane 
są oba systemy, w obrębie których tworzony jest obraz rzeczywistości. 

1.5. Pamięć wizualna i rola wzroku w procesach pamięciowych

 
Widzenie stanowi częsty motyw metafor odnoszących się do umysłu. Przykładami 
są wspomniane wcześniej metafory wspomnienia jako obrazu powstającego 
w duszy, wewnętrznego malowidła (Arystoteles) lub zapamiętywania jako procesu 
pozostawiającego po sobie ślad w postaci odcisku, pieczęci, żłobienia. Pamięć 
wizualna porównywana była, wraz z rozwojem technologii, do coraz to bar-
dziej zaawansowanych przyrządów potrafiących zatrzymać i odtworzyć obraz. 
Zyskiwała oblicze camery obscury, aparatu fotograficznego, filmu, hologramu. 
Analogia pomiędzy widzeniem a umysłem widoczna jest także w języku, co 
potwierdzają takie powiedzenia jak: „oświeciło mnie”, „coś stało się dla mnie 
jasne”, lub pojęcia: wgląd, wizja, refleksja. Także w literaturze naukowej silny 
związek umysłu z widzeniem podkreśla ukonstytuowanie się terminów: pamięć 
wizualna, myślenie wizualne, obrazowanie mentalne. 

Pamięć wizualna i myślenie wizualne to zjawiska, u podstaw których leży 
fenomen obrazowania mentalnego. Obrazowanie mentalne polega na generowa-
niu w umyśle przedstawienia obrazowego na podstawie bodźców o charakterze 
słownym lub w wyniku oddziaływania bodźca na zmysły. Współczesne teorie 
pamięci przyjmują stanowisko, że widzenie i wizualizowanie w umyśle są częścią 

[97]  E.E. Smith, J. Jonides, Working Memory in Humans. Neuropsychological Evidence, [w:] The Cognitive  

 Neurosciences, red. M. S. Gazzaniga, MIT Press, Cambridge 1994, s. 1009–1020. 

[98]  R.D. Parker, dz. cyt., s. 147–152.

[99]  G.H. Bower, dz. cyt.

tego samego procesu100. W trakcie widzenia lub mentalnego wizualizowania 
przedmiotu pobudzane są te same ścieżki nerwowe. Co więcej, widzenie w dużej 
mierze polega na przywoływaniu z pamięci informacji na temat tego, co jest 
widziane. Postrzeganie przedmiotów jest procesem, w którym istotną częścią 
jest pamięć, składująca wiedzę na ich temat. W ramach percepcji przedmioty są 
automatycznie oznaczane, a wiedza o ich cechach, zastosowaniach i powiązaniach 
z innymi przedmiotami jest przywracana do stanu gotowości. Zrozumienie treści 
obrazu w dużym stopniu polega na jego interpretacji w świetle posiadanej wie-
dzy wizualnej101. Zatem percepcja to proces dynamiczny, na który mają wpływ 
doświadczenia zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Proces, w którym prze-

chowane i przekształcone ślady dawnych postrzeżeń przyłączają się do nowych i poprzez 

nie widzimy rzeczywistość
102.

Tak więc rola pamięci w widzeniu – rozpoznawaniu przedmiotów – jest klu-
czowa. Relacja pomiędzy pamięcią i widzeniem działa także w drugim kierunku, 
w którym to, co widziane, wspomaga odtwarzanie zapamiętanych informacji. 
W teoriach na temat zapamiętywania informacji pojawia się taki termin jak teoria 
podwójnego kodowania (dual-coding theory), autorstwa Allana Paivio. Został on 
stworzony na podstawie obserwacji, że obraz, któremu towarzyszy tekst, zapew-
nia dwie drogi, poprzez które umysł rejestruje i zapamiętuje informacje: dzięki 
wyobrażeniom słownym i informacjom werbalnym. Synergia obrazu i tekstu jest 
powszechną metodą stosowaną w projektowaniu informacji.

W kilkanaście lat po ukazaniu się tej teorii dr Wilma Bucci, opierając się na 
pracy Paivia, zaproponowała teorię wielu kodów (multiple code theory), w której 
przetwarzanie informacji odbywa się poprzez cztery domeny doświadczenia. Bucci 
podkreśla niepełny charakter połączenia między tymi systemami oraz zaznacza 
istotną rolę emocji i ich wpływ na cały proces przetwarzania informacji103. O tym, 
że emocje wpływają na pamięć, czytamy już w najstarszym, przytoczonym 
wcześniej piśmie mnemotechnicznym Ad Herennium. W średniowieczu zasada 
formowania obrazów niezwykłych, zapadających w pamięć osiąga swój szczyt, 
czego przykładem są barwne ilustracje na stronach manuskryptów.

[100]  M. MacKisack, S. Aldworth, F. Macpherson, J. Onians, C. Winlove, A. Zeman, On Picturing a Candle:  

 The Prehistory of Imagery Science, Frontiers in Psychology, t. 7, 2016. https://doi.org/10.3389/fpsyg. 

 2016.00515

[101]  P. Francuz, Imagia. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 25. 

[102]  W. Tatarkiewicz, O filozofii i sztuce, Wyd. PWN, Warszawa 1986, s. 17–24.

[103]  Zob. W. Bucci, The multiple code theory and the psychoanalytic process: A framework for research, [w:] The  

 Annual of Psychoanalysis, t. 22, s. 239–259.
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1.6. Poznawcza wartość zapisu odręcznego

 
Trzecim elementem, którego związek z pamięcią uwydatniają metafory, jest zapis. 
W dziele De Oratore (O mówcy) Cyceron pisze, że: pamięć, podobnie jak woskowa 

tabliczka mieści w sobie zarówno pewną przestrzeń, powierzchnię, jak i zapisane na niej 

obrazy
104. Podkreślając relację pomiędzy pamięcią a zapisem, Draaisma powołuje się 

na etymologię łacińskiego słowa memoria oznaczającego zarówno „pamięć”, jak 
i „pamiętnik”105. 

Metafory pamięci polegające na odciskaniu, zostawianiu śladów, tworzeniu 
zapisów także stanowią pewną analogię do współczesnych teorii pamięci. Z punktu 
widzenia nauk o umyśle człowieka pisanie angażuje wiele zmysłów i koordy-
nuje je, co pozytywnie wpływa na rozwój sensomotoryczny człowieka. Pam 
Mueller z Uniwersytetu w Princeton oraz Daniel Oppenheimer z Uniwersytetu 
Kalifornijskiego106 w trakcie badań nad skutecznością wykonywania notatek przez 
studentów dowiedli, że chociaż notatki pisane na komputerze są dużo dokład-
niejsze, to ich autorzy niewiele z nich pamiętają, tak jakby wykonywali czynność 
bezmyślnego kopiowania. Zupełnie inaczej przedstawiała się kwestia notatek 
osób piszących ręcznie. Ich notatki nie były tak szczegółowe, za to zawierały 
najistotniejsze elementy wykładu. Studenci piszący ręcznie dużo więcej też zapa-
miętali i nie mieli problemu z odtworzeniem ciągów przyczynowo-skutkowych. 
Wykorzystywanie wielu zmysłów i ich współdziałanie sprawia, że ślad pamięciowy 
w mózgu staje się trwalszy. Pisanie odręczne ma wpływ na szybsze i bardziej ana-
lityczne zapamiętywanie informacji, usprawnia funkcje poznawcze, wspomaga 
pamięć, a także rozwija wyobraźnię, pobudza kreatywność i wzbogaca mowę107.

1.7. Wizualizacja informacji i kognitywne wzorce języka wizualnego

 
Przestrzenią w znaczeniu struktury budującej obraz jest dwuwymiarowa po -
wierzchnia pełniąca rolę nośnika informacji wizualnej. Analogicznie do przyto-
czonych wyżej przykładów przestrzenności języka – przy budowaniu komunikatu 
wizualnego kategorie dół–góra, lewo–prawo, nad–pod odnoszą się do powierzchni 
zapisu informacji. 

[104] D. Draaisma, dz. cyt., s. 45. 

[105]  Tamże, s. 41. 

[106]  P.A. Muller, D.M. Oppenheimer, The Pen Is Mightier Than the Keyboard: Advantages of Longhand  

  Over Laptop Note Taking, Psychological Science, t. 25, z. 6, 2014, s. 1159–1168.

[107] K. Badura, Ręczne pisanie ma dobroczynny wpływ na mózg, https://www.newsweek.pl/zdrowie-i-nauka/ 

  nauka/reczne-pisanie-ma-dobroczynny-wplyw-na-mozg/0h0v4y3 (dostęp: 19.10.2022).

Przykładem złożonej wizualizacji przestrzennej jest mapa. Mapa to narzędzie, 
którego podstawowym celem użytkowym jest doprowadzenie jej posiadacza do 
wyznaczonego celu poprzez podanie informacji na temat otaczającej go przestrzeni. 
Mapa nawiguje (doprowadza do celu), informuje (wyjaśnia przestrzeń) i pozy-
cjonuje (określa lokalizację). Kolejną cechą mapy jest to, że stanowi ona synergię 
obrazu i tekstu. Obraz wyraża relacje przestrzenne, natomiast tekst podpiera 
i wyjaśnia treści, oznacza i opisuje nazwy, a także przekazuje dane numeryczne. 
Biorąc pod uwagę mapy konceptualne czy mapy myśli, warto zauważyć, że prze-
strzeń, do której odnosi się mapa, niekoniecznie musi być przestrzenią czysto 
geograficzną. Rozlokowanie informacji w formie mapy może być sposobem na 
organizację informacji tak, aby spostrzec je w odmienny sposób. Przykładem 
mogą być mapy konceptualne czy stosowane powszechnie w praktyce projektowej 
mapy myśli, pobudzające kreatywność, wizualizujące tok myślowy.

Z kolei mapy średniowieczne nie służyły nawigacji w przestrzeni rzeczywistej, 
ale były raczej rozbudowanymi metaforami świata w jego wymiarze duchowym. 
Na mapach przedstawiono takie miejsca jak Eden lub obiekty, o których mowa 
w Piśmie Świętym – jak np. Wieża Babel. Mapa pomagała w zrozumieniu nie-
znanego, opisywała świat – wyjaśniając jego porządek, przede wszystkim w jego 
metafizycznym wymiarze. Była czymś w rodzaju wizualnej opowieści, traktatem 
teologicznym, którego nadrzędny cel stanowiła nawigacja do Boga108. Narracyjny 
potencjał mapy jest wykorzystywany także poprzez współczesną humanistykę 
jako narzędzie literackie. Zawód pisarza porównywany jest do zawodu kartografa, 
obaj konstruują narrację – Poprosić o mapę – to inaczej poprosić o historię

109. Autorka 
jednej z pozycji bibliograficznych tej rozprawy – Maria Jagodzińska – w przed-
mowie do swojego podręcznika Psychologia pamięci posługuje się metaforą mapy 
do zilustrowania opisu swoich poszukiwań badawczych: Podręcznik jest zapisem 

tej podróży i zarazem przewodnikiem po rozległych obszarach psychologii pamięci
110.

Relacje przestrzenne rozrysowywane na dwuwymiarowej powierzchni uka-
zywane są na różne sposoby, podlegające epoce i związanej z nią ewolucji percepcji 
przestrzeni oraz kulturze i zróżnicowanym do pewnego stopnia, indywidualnym 
właściwościom aparatu psychofizjologicznego. Średniowieczne mapy charakte-
ryzuje podporządkowanie przestrzeni względem formy opisywanego obiektu lub 
budynku. Wizualizacja przestrzenna polega na ukazaniu obiektu od frontu z każ-
dej z jego stron. Przykład tego sposobu opisywania przestrzeni można dostrzec 

[108]  M. Starakiewicz, dz. cyt., s. 157–159.

[109]  P. Turchi, Maps of the imagination: the writer as cartographer, Trinity University Press, Texas 2004.

[110]  M. Jagodzińska, dz. cyt., s. 13.
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na mapie opactwa w Canterbury, gdzie relacje przestrzenne są określone m.in. 
poprzez odpowiednio obrócone widoki frontalne murów. Innym przykładem są 
ryciny przedstawiające przestrzeń w kompozycji pasowej, w której o odległości 
danego przedmiotu mówi jego pozycja względem góry i dołu strony. Tego typu 
wizualizacja przestrzeni jest nieaktualna w odniesieniu do jej rzeczywistej per-
cepcji, w której widok na przestrzeń odbywa się z jednego punktu, powodując 
skróty perspektywiczne oraz w której postrzeganie przedmiotów oddalonych 
polega na widzeniu ich jako mniejszych. Mapa opactwa pokazuje widok z lotu 
ptaka na XII-wieczny system hydrauliczny doprowadzający wodę do kompleksu 
klasztornego. Najprawdopodobniej powstała w celu przeprowadzenia napraw 
lub wymiany ołowianych rur111. Pomimo swojego utylitarnego zastosowania, 
przedstawienie relacji przestrzennych oraz szczegółowy wygląd poszczególnych 
części architektonicznych budynku nadają jej narracyjnego charakteru. W moim 
odczuciu jest ona raczej czymś w rodzaju schematycznej narracji przestrzennej, 
zapraszającej odbiorcę do snucia opowieści w trakcie wodzenia wzrokiem po 
stronie manuskryptu. 

Powtarzalność oraz schematyczność i  jednocześnie narracyjny potencjał 
tkwiący w średniowiecznym sposobie ukazywania przestrzeni odpowiadają na 
3 istotne kwestie związane z ułatwianiem zapamiętywania. Zapewniają one: 
przejrzysty porządek przestrzenny, umożliwiający organizację treści; narrację, 
dzięki której nadawane jest jej znaczenie i w końcu całość przedstawienia stanowi 
wizualizację – zapewniającą podwójne kodowanie zapamiętywanych informacji.

1.8. Wizualna reprezentacja informacji

 
Poza mapą istnieje szereg innego typu narzędzi wizualnych służących do przekazu 
różnego rodzaju informacji. W tym punkcie wkraczam w obszerny i skompli-
kowany ze względu na mnogość definicji temat terminologii odnoszącej się do 
wizualnych reprezentacji informacji112. Rozróżnienie i definicje, które proponuję 
poniżej, są wynikiem wniosków sformułowanych na podstawie literatury przed-
miotu oraz własnych obserwacji i przemyśleń. 

Definiowanie pojęć rozpocznę od podstawowego określenia związanego 
z tematem. Informacja wizualna – to najogólniej rzecz ujmując – wszelka wizualna 
reprezentacja pojęć, idei, pomysłów, zagadnień, która może przybrać różnorakie 

[111] K. Wiles, The Map: Canterbury Cathedral, 12th century, https://www.historytoday.com/archive/carto 

  graphy/map-canterbury-cathedral-12th-century (dostęp: 14.09.2022).

[112]  O wątpliwościach i problemach związanych z definiowaniem pojęć informacji wizualnej pisze S. Sikora,  

  Wizualizacja danych czy infografika?, 2+3D, nr 57, 2015.
26 Mapa klasztoru w Cantenbury [Psałterz Eadwina, ok. 1150 r.]



64 65

formy. Przykładem informacji wizualnej może być wizytówka, plakat, znak 
drogowy, plan miasta czy schemat przekroju silnika. Wszystkie z wymienionych 
przykładów projektowania graficznego pełnią funkcję informującą, ale nie dla 
wszystkich informowanie jest celem nadrzędnym i bezpośrednim (wizytówka 
promuje, plakat przyciąga). Projektowanie graficzne, którego nadrzędnym celem 
jest przekaz informacji (a więc informacja wizualna), nazywane jest projekto-
waniem informacji (ang. info design). Przykładem projektów należących do tej 
dziedziny są instrukcje obsługi sprzętów, plany budynków ułatwiające orientację, 
systemy informacji przestrzennych, diagramy prezentujące dane statystyczne 
oraz infografiki. Projektanci informacji zajmują się poszukiwaniem i propo-
nowaniem alternatywnych, uproszczonych sposobów ułatwiających odbiór 
abstrakcyjnych danych lub skomplikowanych treści. Sam proces przekształcenia 
danych w informację wizualną nazywa się wizualizacją danych. 

W warsztacie projektanta informacji znajdują się narzędzia, za pomocą 
których suche dane lub trudne informacje są obrabiane i transformowane na 
przejrzysty język wizualny. Tymi narzędziami są wszelkie reprezentacje graficzne, 
których celem jest wyjaśnianie lub ułatwienie odbioru informacji, tj. schematy, 
diagramy, wykresy, tabele, infografiki, plany i mapy. Dużą trudnością w porusza-
niu się po temacie graficznych metod reprezentacji informacji jest nazewnictwo 
i ich rozróżnienie, jako że często pojęcia te stosowane są zamiennie. 

Autorka książki Model i metafora zdefiniowała poszczególne rodzaje graficz-
nej reprezentacji danych, różnicując je pod względem rodzaju przedstawianych 
danych (ilościowe i jakościowe), formy, jaką przybiera wizualizacja (przedsta-
wiająca, nieprzedstawiająca), oraz tego, co przedstawia (obiekty materialne, 
zjawiska niematerialne)113. Według tego podziału schemat to przedstawiająca 
wizualizacja danych jakościowych, materialnie istniejącej przestrzeni lub obiektu 
(np. plan budynku, przekrój silnika). Ze schematu dowiadujemy się o wyglądzie, 
relacjach i proporcjach części tworzących całość oraz o ich lokalizacji względem 
siebie. Diagram od schematu odróżnia jego nieprzedstawiająca, często geome-
tryczna forma oraz to, że opisuje zjawiska o charakterze niematerialnym, takie 
jak współzależności i relacje, hierarchię (np. drzewo genealogiczne). Wykres 
to reprezentamen danych ilościowych o formie nieprzedstawiającej, co czyni go 
wizualizacją o najwyższym poziomie abstrakcji wśród omawianych przykładów. 
Ostatni rodzaj graficznej reprezentacji danych to infografika, która może 
zawierać wszystkie wspomniane wcześniej formy reprezentacji. Jak zauważa 
autorka, wśród tego podziału ciężko znaleźć miejsce dla map lub planów, które 
wydają się tworzyć osobną kategorię reprezentacji informacji. 

[113]  M. Starakiewicz, dz. cyt., s. 29–40.

Spośród wymienionych przez Starakiewicz typów graficznej reprezentacji 
informacji, w świetle poniższej rozprawy na największą uwagę zasługuje dia-
gram. Diagram (gr. διάγραμμα – zarys, figura geometryczna) to uproszczona 
reprezentacja graficzna pewnych pomysłów, idei, konstrukcji, zależności, danych 
statystycznych bądź struktur anatomicznych, wykorzystywana we wszystkich 
dziedzinach życia do obrazowej reprezentacji wiedzy114. Diagramy stosowane 
są niemal we wszystkich dziedzinach naukowych, ich popularność podkreśla 
także fakt wykształcenia się nowej dziedziny o angielskiej nazwie diagrammatic 

reasoning, którą można przetłumaczyć na: rozumowanie diagramatyczne (sche-
matyczne). Przedmiotem badań tej dziedziny jest rozumowanie pojęć i idei za 
pomocą reprezentacji wizualnych. Także w projektowaniu informacji używa się 
takiego określenia jak komunikacja diagramatyczna115, co analogicznie można 
ująć jako komunikowanie informacji przy pomocy diagramu. Badania nad dia-
gramami nie ograniczają się jedynie do ich roli jako nośnika informacji, ale także 
traktują je jako narzędzia myślenia, mające szerokie zastosowanie w logice (np. 
diagramy Eulera Venna, Euklidesa). W takim ujęciu diagram jest ogólną metodą 
wizualnej i uproszczonej reprezentacji danych. Można wyróżnić trzy podstawowe 
typy diagramów, zróżnicowanych pod względem charakteru informacji, do 

której się odnoszą
116.

[114]  https://www.wikiwand.com/pl/Diagram (dostęp: 05.06.2022).

[115] K. Lenk, Podaj dalej. Dizajn, nauczanie, życie, Wyd. Karakter, Kraków 2018, s. 199.

[116] L. Hooper, 10+ Types of Diagrams and How to Choose the Right One, https://venngage.com/blog/types-of- 

  diagrams/ (dostęp: 05.06.2022).

Trzy typy diagramów [opracowanie własne na podstawie: L. Hooper, 10+ Types of Diagrams and How to 

Choose the Right One, https://venngage.com/blog/types-of-diagrams/ (dostęp: 05.06.2022)]

1. Wizualizacja kategorii 2. Wizualizacja relacji 3. Wizualizacja sekwencji

27



66 67

mapy myśli

diagramy
Venna

wykresy 
kwadratowe

umożliwiają wizualizację 
informacji skoncentrowanych 
wokół jednego tematu 
przewodniego

wizualizacja podobieństw 
i różnic pomiędzy kategoriami 
informacji 

zapewniają podział informacji 
w obrębie 4 kategorii, 
jednocześnie umożliwiają 
wizualizację natężenia 
czynników/kategorii 
różnicujących informacje 
(analiza SWOT)

Wizualizacja kategorii (1) – przykłady i zastosowanie [opracowanie własne na podstawie: L. Hooper, 

dz. cyt.]

diagram
drzewa, 
dendrogram

wizualizacja relacji między 
częściami informacji oraz 
hierarchii zachodzącej 
pomiędzy nimi

diagram
Ishikawy

wizualizacja zmian 
zachodzących na przestrzeni 
czasu

mapy 
podróży

mapy 
przepływu

diagramy
Gantta

prosta wizualizacja sekwencji 
poszczególnych etapów 
procesu

wizualizacja sekwencji 
poszczególnych etapów 
procesu, posiadająca 
zapętlenia, punkty zwrotne 
i rozgałęzienia

szczegółowa wizualizacja 
etapów procesu, ten typ 
wizualizacji wykorzystywany 
jest m.in. w planowaniu 
harmonogramu pracy

diagram 
w kształcie
piramidy

wizualizacja części całości 
podkreślająca porządek 
i hierarchię zachodzące 
między nimi 

diagram 
kołowy

wizualizacja poszczególnych 
części składających się na 
całość informacji

Wizualizacja relacji (2) – przykłady i zastosowanie [opracowanie własne na podstawie: L. Hooper,  

dz. cyt.]

Wizualizacja sekwencji (3) – przykłady i zastosowanie [opracowanie własne na podstawie: L. Hooper, 

dz. cyt.]
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Wizualizacja kategorii ( 1 ) : Do tego typu diagramów należą te, które umoż-
liwiają wyróżnienie poszczególnych kategorii informacji oraz ich porównanie 
(kategoryzacja materiału). Przykładowe diagramy należące do tego typu to: mapy 
myśli, diagramy Venna, wykresy kwadratowe.

Wizualizacja relacji ( 2 ) : Wizualizację relacji umożliwiają diagramy prezentu-
jące sposób, w jaki różne części całości są ze sobą połączone (struktura i relacja). 
Przykładami są: diagram drzewa, piramida, diagram kołowy.

29

Wizualizacja sekwencji ( 3 ) : Do tego typu diagramów zaliczyć można takie, 
których celem jest wizualizacja kolejności następowania po sobie części danego 
procesu (sekwencja). Są to m.in. wykresy lejkowe (ang. funnel charts), mapy 
podróży (ang. journey maps), diagramy przepływu danych (ang. flowcharts), dia-
gramy Gantta. 

30
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Klasyfikację typów diagramów, których forma nie jest czysto geometryczna, 
przedstawia M.J. Eppler w artykule The Image of the Insight: The Use of Visual 

Metaphors in the Communication of Knowledge
117. Ta klasyfikacja stworzona została na 

podstawie analizy metafory wizualnej i jej wartości poznawczych w komu-

nikacji wiedzy. Cały zbiór metafor wizualnych autor określa mianem diagramów 
metaforycznych (ang. metaphoric diagrams) i wyróżnia pośród nich 4 poziomy 
złożoności przedstawieniowej. Pierwszy poziom, charakteryzujący się najwyż-
szym poziomem abstrakcji, to diagramy konceptualne (ang. conceptual diagrams), 
do których należą: piramidy, diagramy Venna, sfery, układ współrzędnych kar-
tezjańskich, układy współrzędnych biegunowych (ang. polar graphs), diagramy 
przepływu (ang. flow diagrams), schematy (ang. system diagrams). Drugi poziom 
stanowią diagramy metaforyczne (ang. metaphoric diagrams), które korzystają 
z głównych wizualnych aspektów użytej metafory i przedstawiają jej wygląd 
w mniej lub bardziej rzeczywisty sposób. Do tej kategorii można zaliczyć dia-
gramy prezentujące treści w formie gór lodowych, drabin, schodów, dróg, drzew, 
łańcuchów. Kolejna kategoria to szablony metaforyczne (ang. metaphoric templates). 
Tego typu diagramy poza tym, że swoją formą nawiązują do wybranej metafory, 
zapewniają także zdefiniowany na wstępie podział na kategorie. Podział ten 
umożliwia strukturyzację obszarów wybranego zagadnienia. Przykładem takiego 
szablonu jest diagram Ishikawy, który wykorzystuje szkielet ryby do organizacji 
wiedzy na tle czterech głównych kategorii. Ostatnim poziomem reprezentacji są 
mapy metaforyczne, wykorzystujące zobrazowania kartograficzne do wizualizacji 
złożonych zagadnień. 

Inny przykład klasyfikacji metod graficznej wizualizacji informacji oparto 
na właściwościach kognitywnych i typach inteligencji wizualnej, do których się 
odnoszą118. Pionier facylitacji wizualnej, David Sibbet, na podstawie swojego 
wieloletniego doświadczenia w obszarze projektowania informacji zapropono-
wał system narzędzi wizualizacji informacji skoncentrowany na wspomaganiu 
komunikacji pomiędzy członkami zespołów w obrębie różnego typu organizacji. 
Metafora i diagram zostały w tym wypadku zaklasyfikowane jako poszczególne 
grupy narzędzi o konkretnych funkcjach kognitywnych. The Group Graphics 
Keyboard® to narzędzie ułatwiające projektantom informacji dobranie odpo-
wiedniego typu wizualizacji do osiągnięcia wybranych celów poznawczo-kogni-
tywnych. Kategoryzacja metod reprezentacji informacji zorientowana jest wokół 
4 czynników: cele zastosowania wizualizacji, procesy poznawcze aktywowane 

[117]  M.J. Eppler, dz. cyt.

[118]  D. Sibbet,Visual Intelligence: Using the Deep Patterns of Visual Language to Build Cognitive Skills,  

 Theory Into Practise, t. 47, nr 2, 2008, s. 118–127.
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Klasyfikacja metod graficznej wizualizacji informacji [opracowanie własne na podstawie: D. Sibbet, dz. cyt.]31
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w trakcie wykorzystania wizualizacji, typy wizualizacji i procedury przetwa-
rzania informacji. 

Traktując narzędzia wizualne zawarte w The Group Graphics Keyboard® 
jako rodzaje wzorców myślenia, Sibbet opisuje 7 typów wizualizacji odpowie-
dzialnych za uaktywnianie różnych obszarów inteligencji wizualnej. Zostały one 
uporządkowane pod względem poziomu skomplikowania procesu wizualnego, 
do którego się odnoszą119. 
1. Koncentracja uwagi: ukierunkowanie uwagi odbiorcy komunikatu poprzez 

wyodrębnienie danego elementu wizualnego i wyróżnienie go ponad inne. 
Narzędziem spełniającym ten cel jest plakat, który umożliwia dostrzeżenie 
rzeczy w oderwaniu od jej zwykłego kontekstu. Ten typ wizualizacji oparty 
jest na zdolności ludzkiego umysłu do wyróżniania tematu głównego przed-
stawienia z tła, na którym się znajduje. 

2. Zapewnienie swobodnego przepływu informacji i uporządkowanie toku 
myśli: przeprowadzenie uwagi odbiorcy przez kolejne stadia informacji 
w konkretnym porządku i skupienie jej na poszczególnych punktach. Ten typ 
wizualizacji umożliwia szybkie skanowanie treści i wprowadzenie klarownej 
narracji. Przykładem są listy rzeczy wizualizujące treść w zorganizowanym 
porządku, np. w formie restauracyjnych menu lub listy z wypunktowanymi 
rzeczami do zrobienia. 

3. Porównywanie i kojarzenie wątków: grupowanie informacji w zbiory umoż-
liwiające panoramiczny ogląd treści i aktywujące proces kojarzenia i łączenia 
pogrupowanych informacji. Informacje umieszczone w klastrach (zgrupowa-
nych zbiorach) zapraszają odbiorcę do tworzenia własnych ciągów połączeń 
między nimi, angażując zarazem myślenie przestrzenne. 

4. Zestawianie i kompilowanie informacji w celu wytworzenia nowych wartości: 
kategoryzacja informacji w obrębie podzielonej przestrzeni – gridu – umoż-
liwiająca kreatywną kompilację i tworzenie nowych zestawów informacji 
wedle swobodnie określonych reguł. Narzędziami pełniącymi tę funkcję są 
np. tabele, arkusze kalkulacyjne.

5. Pogłębione rozumienie współzależności pomiędzy elementami systemu: zro-
zumienie podstawowych elementów systemu i tego, jak rozgałęzione kompo-
nenty są ze sobą połączone. W tej kategorii myślenia wizualnego znajdują się 
wszelkie diagramy reprezentujące związki przyczynowe, sekwencje czasowe 
i zapętlenia wątków. Cała ta kategoria dotyczy diagramów, które stanowią 
ćwiczenie do wglądu we wzajemne powiązania rzeczy. 

[119]  D. Sibbet, dz. cyt.

6. Mobilizacja i zwiększenie zaangażowania: Ten cel może zostać zrealizowany za 
pomocą metafor wizualnych nadających znaczenie obiektom lub informacjom 
względnie obojętnym. Tworzenie metafor umożliwia ukonstytuowanie się 
personalnej relacji do danej informacji i wyostrza rozumienie tego, jak bardzo 
osobisty punkt widzenia rzutowany jest na świat dookoła. Ten cel spełniają 
np. rysunki przedstawiające rzeczywisty obiekt, stanowiący metaforyczną 
konstrukcję organizującą treść w taki sposób, aby nadać jej znaczenie.

7. Dostrzeżenie całości jako powiązanej jedności: wizualizacja wszystkich 
kwestii składających się na dany obszar tematyczny i dostrzeżenie zarówno 
całości, jak i połączonych elementów, które ją stanowią w sposób równoczesny. 
Typem wizualizacji odnoszącej się do tej kategorii jest mandala, organizująca 
wszystkie informacje wokół jednego punktu centralnego i umożliwiająca 
holistyczne spojrzenie na daną problematykę. 
Powyższa analiza wybranych wizualnych metod reprezentacji danych miała 

na celu poparcie próby umiejscowienia wizualizacji wykonanych przeze mnie 
w projekcie doktorskim pośród przybliżonych powyżej typów reprezentacji 
informacji. Szczegółowy opis wizualizacji jest umieszczony w II części poniższej 
pracy, jednak na ten moment wspomnę, że pojedyncza wizualizacja ilustruje 
wybraną metaforę pamięci, natomiast jej struktura skonstruowana została na 
podstawie wybranych typów wizualizacji omawianych w tym rozdziale. Grafiki 
umieszczone w projekcie doktorskim trudno zaliczyć do jednej kategorii repre-
zentacji informacji, szczególnie że ich pełna forma uwydatnia się dopiero po 
umieszczeniu w nich treści. Są diagramami, ponieważ ich struktura opiera się 
na rozróżnionych powyżej typach diagramów: są w stanie pokazać zależności 
i relacje pomiędzy informacjami. Jednak wg definicji Starakiewicz diagramy 
charakteryzuje nieprzedstawialna, często czysto geometryczna forma wyrazu. 
Ilustracje, które zaprojektowałam, posiadają strukturę diagramu, ale zostały wzbo-
gacone o warstwę narracyjną związaną z metaforyką pamięci. Ich ilustracyjna 
forma upodabnia je do ilustracji obecnych w manuskryptach średniowiecznych, 
określanych także przez M.J. Carruthers „diagramami”. Przykładowo diagramy 
przedstawiające cheruby, na których skrzydłach znajdowały się istotne treści 
o tematyce religijnej, według Carruthers służyły jako narzędzia wspomagające 
pamięć, wyobraźnię i procesy poznawcze. Na podstawie powyższej analizy 
skorzystam z terminu zaproponowanego przez J.M. Epplera i określę je mianem 
diagramów metaforycznych. Są diagramami, które strukturyzują i porządkują 
informacje, są metaforyczne, ponieważ równocześnie korzystają z wizualnych 
aspektów ilustrowanej metafory. 
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1.9. Podsumowanie 

Na podstawie refleksji wynikających z pierwszej części pracy pisemnej wyróżni-
łam kilka najistotniejszych kwestii, które stały się podstawą założeń projektowych 
pracy doktorskiej. 

• Zapamiętywanie jest złożonym procesem, na który składa się szereg innych 
zdolności poznawczych człowieka. Duży wpływ na nie ma sam proces reje-
stracji i przetwarzania informacji o otaczającym świecie. Pamięć jest pojęciem, 
które może być rozpatrywane w kilku znaczeniach, m.in. jest zdolnością 
organizmu do przetwarzania i przechowywania informacji. Procesy pamięci 
są mocno powiązane z procesami uczenia się. Termin „uczenie się” jest uży-
wany w odniesieniu do procesu prowadzącego do względnie trwałych zmian 
w zachowaniu jednostki w wyniku jej uprzedniego doświadczenia. 

• Chronologiczny wgląd w historię metafor pamięci pozwala zauważyć różno-
rodne aspekty poznawcze pamięci. W starożytności pamięć pełniła funkcję 
magazynu wiedzy, w średniowieczu była środkiem umożliwiającym medytację 
nad Słowem Bożym, renesans podkreślił znaczenie pamięci dla wyobraźni, 
oświecenie uczyniło pamięć metodą służącą badaniu wiedzy oraz świata.

• Metafora pozwala na wyobrażenie i wizualizowanie pojęć abstrakcyjnych, 
nadaje także narracji treściom, stanowi łącznik pomiędzy informacją a emocją. 
W kontekście pamięci metafora przez wieki stanowiła środek służący jej wyob-
rażaniu i rozumieniu. Obszerna historia metafor pamięci świadczy o istotnej 
roli poznawczej obrazowego sposobu tłumaczenia zjawisk otaczającego świata. 

• Sposoby wyobrażania sobie pamięci miały wpływ na rozwój metod służą-
cych wspomaganiu zapamiętywania, określanych mianem „mnemotechnika”. 
Wśród metod mnemotechnicznych można wymienić: metodę  loci  lub tzw. 
pałace pamięci, alfabety wizualne, skojarzenia słowno-obrazowe. 

• Podstawową regułą, na której opiera się mnemotechnika, jest porządek. Obecne 
w mnemotechnice dążenie do uporządkowania wiedzy miało swój wpływ na 
rozwój projektowania informacji. 

• Wizualizacja jest narzędziem dedykowanym widzeniu, korzystającym z neu-
robiologicznych uwarunkowań ludzkiego umysłu dotyczących przetwarzania 
informacji (dual-coding theory). Wizualizacja czyni rzeczy, idee i pomysły 
widzialnymi – umożliwia obserwację, zestawianie i porównywanie informacji. 
Istnieje szereg metod służących wizualnej reprezentacji informacji, takich jak: 
diagram wraz z jego odmianami, plakat, tabela, lista, mandala…

• Kluczową zasadą, jaka leży u podstaw zarówno technik mnemonicznych, jak 
i wizualizacji informacji,  jest porządek. W przypadku metody  loci, w celu 
ustrukturyzowania treści wykorzystywany jest porządek przestrzenny wyob-
rażonego w umyśle miejsca, w którym umieszcza się treści do zapamiętania. 

• Przestrzeń w omawianej pracy jest traktowana jako szkielet, który porządkuje 
i hierarchizuje treść. Jest to powierzchnia dwuwymiarowa, pełniąca rolę 
matrycy, na której umieszczane są poszczególne kwestie do zapamiętania. 

• Inną metaforą mającą związek z poznawczymi procesami zachodzącymi pod-
czas zapamiętywania jest porównanie pamięci do powierzchni przyjmującej 
zapis (np. woskowa tabliczka). Zapis jest aktywną ingerencją prowadzącą 
do powstania śladów, liter, obrazów odnoszących się do zapamiętywanych 
treści – umożliwia utrwalenie informacji. W świetle współczesnych badań 
odręczny zapis wpływa korzystnie na koncentrację, a co za tym idzie, powo-
duje lepsze zapamiętywanie materiału. W odręczny zapis zaangażowanych 
jest wiele zmysłów, dzięki czemu ślad pamięciowy w mózgu staje się trwalszy. 
Metafora, porządek przestrzenny, wizualizacja i zapis stanowią zbiór metod 

aktywizujących procesy poznawcze i wspomagających zapamiętywanie, których 
zasadność starałam się przybliżyć w poprzednich rozdziałach, a które zostaną 
przeze mnie wykorzystane w projekcie pracy doktorskiej. 

Na koniec chciałabym podkreślić jeszcze kreatywny potencjał leżący w mne-
motechnice, o którym pisze M. Carruthers: Sztuka pamięci – mówi Carruthers – nie 

jest czymś tożsamym z przechowywaniem informacji. Od starożytności miała ona na celu 

ustrukturyzowanie zapamiętanych rzeczy w celu wytworzenia swego rodzaju fundamentu, 

szkieletu, na którym oparta zostanie nowa myśl
120. Techniki pamięciowe mogą być 

wykorzystane zarówno do zapamiętywania materiału, jak i w celu wspomagania 
myślenia kreatywnego i pobudzania innowacyjności. 

[120]  M.J. Carruthers, dz. cyt., s. 191.
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CZĘŚĆ II

OPIS PROJEKTU NOTES MNEMOSYNE

2.  Ogólne informacje o projekcie 
2.1. Podstawa merytoryczna i przygotowania do pracy 
2.2.  Założenia projektowe 
2.3. Koncepcje projektu 
2.4.  Badania nad projektem z udziałem użytkowników
2.5.  Zastosowanie projektu
2.6.  Metody wspomagające zapamiętywanie zastosowane w projekcie
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2. Ogólne informacje o projekcie

Wybrane metafory, symbole i artefakty związane z pamięcią stanowią bazę dla 
112-stronicowego zbioru ilustracji, opracowanego pod nazwą – Notes Mnemosyne. 
Notes składa się z ilustracji wybranych metafor pamięci oraz krótkich opisów 
wyjaśniających ich pochodzenie. Ilustracje zostały rozrysowane tak, aby pełniły 
funkcję schematów, w których użytkownik umieszcza swoje notatki. Za pomocą 
narzędzi dostępnych projektantom na podstawie zgromadzonej wiedzy z obsza-
rów nauk o umyśle zaprojektowałam narzędzie pełniące podwójną funkcję: notes 
wspomaga procesy zapamiętywania oraz informuje o sposobach wizualizacji 
pamięci na przestrzeni epok, stanowiąc wizualne studium tego fenomenu. 

Nazwa notesu, poprzez odwołanie do greckiej bogini pamięci – Mnemosyne – 
stanowi odzwierciedlenie związku pamięci ze sztuką. Działanie notesu opiera się 
bowiem na twierdzeniu, że samodzielna kreacja i myślenie twórcze pełnią istotną 
rolę w zapamiętywaniu informacji. 

2.1. Podstawa merytoryczna i przygotowania do pracy

Podstawę merytoryczną pracy doktorskiej stanowią źródła dotyczące pamięci 
w kontekście sposobów jej rozumienia i przedstawiania na przestrzeni epok, 
artykuły naukowe z zakresu badań nad pamięcią oraz publikacje dotyczące wizu-
alizacji i komunikacji wizualnej w naukach humanistycznych. Spośród wszystkich 
pozycji chciałabym wymienić kilka mających szczególny wpływ na moją pracę.

Autor jednej z kluczowych dla tej rozprawy pozycji bibliograficznych, Douwe 
Draaisma, przytacza szereg przykładów metafor obrazujących fenomen pamięci. 
W książce Machina metafor w porządku chronologicznym ilustruje ewolucję 
sposobów opisywania i wyjaśniania pamięci na przestrzeni epok. Różnorodność 
i wielobarwność metafor pamięci stanowiących niezwykłe przykłady języka 
obrazowego, które odnalazłam w powyższej książce, stały się impulsem do pracy 
nad opisywanym projektem pracy doktorskiej. Machina metafor, poza obszerną 
kolekcją metafor pamięci, zawiera także cenne informacje dotyczące samej meta-
fory: przedstawia jej cechy, rodzaje i funkcje. Informacje te wykorzystałam do 
refleksji nad poznawczym i edukacyjnym potencjałem metafory. 

  Wskazówki do realizacji projektu odnalazłam także w odstawionych w kąt, 
nieco zakurzonych traktatach mnemotechnicznych, dziełach filozofów i badaczy 
próbujących wyjaśnić sposób funkcjonowania pamięci. Ważną w świetle oma-
wianej rozprawy pozycją jest książka Franceski Yates Sztuka pamięci. Dzięki niej 
udało mi się zrozumieć często trudne do przyswojenia zasady praktykowania 
sztuki zapamiętywania. Istotny wkład w pracę stanowi lektura artykułów Mary J. 
Carruthers, współcześnie publikującej badaczki kultury. Dzięki tej  lekturze 
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udało mi się dostrzec znacznie szerzej potencjał poznawczy, jaki tkwi w starych 
metodach pamięciowych. Wśród polskojęzycznych źródeł szczególnie przydatne 
okazały się publikacje zbiorowe: Antropologia pamięci oraz Modi memorandi.

  W przypadku sposobów wykorzystania wiedzy z obszaru projektowania 
komunikacji wizualnej do realizacji projektu z pogranicza różnych, w dużej mierze 
humanistycznych dziedzin naukowych, niezwykle przydatną lekturą okazała się 
książka Mai Starakiewicz – Model i metafora. Z niej zaczerpnęłam dużą ilość infor-
macji na temat form metafory wizualnej, której nadrzędną funkcją jest objaśnianie 
zjawisk. Wielokierunkowa analiza percepcji i komunikacji wizualnej w odniesie-
niu do architektury zamieszczona w książce Siatka Prostych Juliusza Żórawskiego 
została przeze mnie wykorzystana w trakcie schematycznego rozrysowywania 
obiektów przestrzennych i budowli. O metodach wizualizacji informacji i ich 
klasyfikacji przeczytałam w artykułach Martina J. Epplera i Davida Sibbeta. 

Wiedzę z zakresu neurobiologicznego i psychologicznego podłoża pamięci 
w kontekście metod usprawniających zapamiętywanie zyskałam dzięki angloję-
zycznym artykułom naukowym autorstwa badaczy: Gordon H. Bower, Rodney D. 
Parker, i polskojęzycznym publikacjom: Maria Jagodzińska, Piotr Francuz. 

Prace nad projektem poprzedziła analiza różnego typu przedstawień graficz-
nych odnoszących się do pamięci. W tym etapie pracy zgromadziłam i uporządko-
wałam odnalezione obrazowe przedstawienia pamięci: od rycin przedstawiających 
średniowieczne i renesansowe systemy mnemotechniczne przez obrazowe analogie 
umysłu w formie przestrzeni niemożliwych, labiryntów, pałaców aż do zdjęć 
uzyskanych przy użyciu tomografu. W wyniku tego, powstał obszerny album 
z wydrukami, w którym obrazy pamięci lub inaczej wizualne analogie umysłu 
zostały poukładane w korespondujący sposób, przypominając nieco – w bar-
dzo ograniczonej formie – Atlas Mnemosyne Aby'ego Warburga. Ten etap pracy 
pozwolił mi na zebranie i zestawienie materiałów wizualnych skupionych wokół 
tematu pamięci. Na podstawie zgromadzonych obrazów skonstruowałam sieć 
skojarzeń, która zapoczątkowała powstanie pierwszych koncepcji projektowych. 
Etapem następnym była realizacja kilku koncepcji wstępnych projektu, z których 
najbardziej obiecujący pomysł stał się podstawą pracy i umożliwił mi pełne ufor-
mowanie założeń projektowych.

2.2. Założenia projektowe

 
Projekt Notesu Mnemosyne odpowiada na wyzwanie, jakim jest zapamiętanie 
trudnego (z uwagi na powtarzalność, monotonię lub mnogość elementów) mate-
riału, poprzez:

• zaproponowanie narzędzia ułatwiającego zapamiętywanie, skierowanego do 
odbiorców w każdym wieku,

• zapewnienie jak najbardziej uniwersalnego sposobu wspomagania zapamię-
tywania informacji (w tym: dat, nazw, kolejności rzeczy),

• pobudzenie kreatywności dzięki szerokiemu zakresowi wykorzystania narzę-
dzia (malowanie, rysowanie, przyklejanie),

• odwołanie do mnemonicznej metody loci bazującej na umiejscowieniu rzeczy 
do zapamiętania w wyobrażonej lub rzeczywistej przestrzeni,

• wykorzystanie memoratywnej funkcji obrazu, nadanie treściom znaczenia 
poprzez bazowanie na rymach, wzorach, skojarzeniach i wizualizacjach,

• umożliwienie organizacji i hierarchizacji informacji w sposób logiczny, upo-
rządkowany i ułatwiający przywoływanie zapamiętanych rzeczy,

• zaangażowanie odbiorcy w pracę manualną.
• zapewnienie ciekawej formy edukacji na temat pamięci, poprzez odwołanie 

do zbioru metafor pamięci i metod mnemotechnicznych.  

2.3. Koncepcje projektu

W pierwszych pomysłach dotyczących pracy nad projektem próbowałam skon-
struować trójwymiarowy obiekt przestrzenny na wzór klasycznej metody pałacu 
pamięci. W początkowej fazie projekt miał przybrać formę cyfrową umożliwiającą 
użytkownikowi spacer po wirtualnych przestrzeniach pałacu i umieszczanie 
w nim elementów służących za klasyczne wyobrażenia zapamiętywanych kwestii 
(il. 32). Ta koncepcja została zrealizowana także w formie rysunku izometrycz-
nego (il. 33). 

Kolejna koncepcja pracy polegała na skonstruowaniu obiektu trójwymia-
rowego, dającego możliwość samodzielnej aranżacji. Pomysł zakładał umiesz-
czanie informacji do zapamiętania w formie obrazów, tekstów lub fotografii na 
skonstruowanym stelażu swoją formą przypominającym diagram drzewa (il. 34). 
Poszczególne belki obiektu można dowolnie umieszczać w obrębie stelażu symbo-
lizującego pień drzewa. Inny pomysł opierający się na tej samej zasadzie zakładał 
utworzenie obiektu w rodzaju kunstkamery (il. 35), w której wnętrzu znajdować 
miał się układ półek możliwy do samodzielnej aranżacji. 

W kolejnej fazie projektowej zadecydowałam o odejściu od trójwymiarowych 
wersji projektu i skupieniu się na zależnościach przestrzennych możliwych do 
rozrysowania na przestrzeni dwuwymiarowej. Jedną z pierwszych koncepcji tej 
fazy było zaproponowanie gry opierającej się na konstruowaniu własnej mapy 
pamięci (il. 36). Pojedyncze moduły w postaci czarno-białych pól miały posłużyć 
jako elementy budujące przestrzeń, na której należało umieszczać obiekty w postaci 
naklejek i rysunków (il. 37). Umieszczone na planszy obiekty oznaczają kwestie 
do zapamiętania. Wariantem dla tego pomysłu było zaprojektowanie układanki, 
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umożliwiające budowę własnego pałacu pamięci przy pomocy przygotowanych 
kafelków z elementami przestrzeni wewnętrznej budynku (il. 38). 

Wybrana koncepcja pracy (il. 41) polega na skonstruowaniu dwuwymiarowych 
metafor przestrzennych w taki sposób, aby umożliwić wpisywanie w nie informacji 
do zapamiętania. Forma obiektów w warstwie narracyjnej odwołuje się do metafor 
pamięci, w warstwie wizualnej przypomina schematy, przekroje lub diagramy 
służące do kategoryzacji i organizacji wizualnej zapamiętywanego materiału. 

33

32

32

Koncepcja pałacu pamięci w formie rysunku izometrycznego zrealizowana w programie 

https://icograms.com/

Koncepcja pałacu pamięci w formie obiektu trójwymiarowego zrealizowana w programie Blender

Koncepcja pałacu pamięci w formie rysunku izometrycznego zrealizowana w programie 

https://icograms.com/

35

34 Koncepcja obiektu trójwymiarowego w formie drzewa

Koncepcja obiektu w formie szafy, nawiązującej do metafory pamięci jako składu
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36

37

Szkice koncepcyjne gry opartej na strukturze labiryntu

Koncepcja gry planszowej inspirowanej planszą do gry w szachy

38

39 40

Koncepcja gry w formie układanki wraz 

z pojedynczym modułem

Szkic koncepcyjny metafory pamięci jako pałacu Wektorowa ilustracja metafory

 pamięci jako gołębnika



84 85

2.4. Badania nad projektem z udziałem użytkowników

Funkcjonalność projektu sprawdziłam podczas trzech różnorodnych prób wyko-
rzystania notesu. Pierwsza próba to testy pamięciowe (A), których celem było 
sprawdzenie podstawowej funkcji notesu, jaką jest wspomaganie zapamiętywa-

41 Wybrana koncepcja pracy na przykładzie metafory pamięci jako arki wraz z prezentacją użycia

Stowarzyszenie Warsztaty Krakowskie – ugrupowanie założone w 1913 r. 

w Krakowie, w skład którego wchodzili: artyści, architekci, rzemieślnicy, 

działacze społeczni, stawiający sobie za cel podniesienie artystycznej 

jakości produkcji rzemieślniczej. Stowarzyszenie sięgało do metod pracy 

bliskich twórczości ludowej, po oryginalne materiały, metody produkcji 

oraz narzędzia i proste urządzenia techniczne, jak krosna czy wiejskie 

warsztaty tkackie. W rękach wykształconych w akademiach sztuk pięk-

nych artystów miały one stworzyć nowe wartości.

  Utworzono pracownie: mebla, metalu, tkactwa, galanterii skórzanej, 

zabawkarstwa, introligatorstwa, batiku i farbiarstwa. Prowadzili je nastę-

pujący twórcy: Wojciech Jastrzębowski, Karol Homolacs, Zofia Stryjeńska, 

Bonawentura Lenart, Antoni Buszek, Józef Czajkowski, Karol Stryjeński, 

Kazimierz Młodzianowski.

nia informacji. Podczas tej próby uczestnicy zostali poproszeni o zapamięta-
nie informacji podanych w formie tekstowej, zawierających opis działalności 
Stowarzyszenia Warsztatów Krakowskich. Druga próba zakładała wykorzy-
stanie rysunków do ułatwienia zapamiętywania danych z obszaru nauk mate-
matycznych i ekonomii. Część rysunków została wykorzystana jako pomoc 
w organizacji treści w przygotowaniu prezentacji na zadany temat. W trakcie 
trzeciej próby rysunki wykorzystano jako podsumowanie i zebranie informacji 
przekazanych w trakcie kursu semestralnego. W tym wypadku stanowią one 
formę uporządkowania zdobytej wiedzy.

 A. Testy pamięciowe

W testach pamięciowych wzięły udział 32 osoby – studenci kierunków artystycz-
nych i projektowych w wieku od ok. 19 do 22 lat. Zadanie badanych polegało 
na zapamiętaniu przygotowanego wcześniej tekstu, który zawierał daty, imiona 
i nazwiska oraz listy wymienianych po sobie rzeczy. Badanie zostało podzie-
lone na dwie tury: w I turze czas na zapamiętanie tekstu wynosił ok. 20 minut, 
w II turze test pamięciowy został przeprowadzony 24 godziny po otrzyma-
niu tekstu. Ilość czasu pomiędzy zapamiętaniem tekstu a jego odtworzeniem 
na teście miała wpływ na wyniki poprawności zapamiętywanych informacji. 
W każdej turze brało udział 16 uczestników podzielonych na dwie grupy: pierw-
sza poza tekstem do zapamiętania otrzymała rysunek, który miał posłużyć do 
wizualizacji zapamiętywanych treści. Druga grupa kontrolna miała zapamiętać 
informacje wyłącznie na podstawie otrzymanych tekstów. Tekst przygotowany 
do testów brzmiał:
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Po upływie określonego czasu przeznaczonego na zapamiętanie informacji 
(w I turze po 20 minutach, w II turze po 24 godzinach) uczestnicy otrzymali test, 
którego celem było sprawdzenie poziomu zapamiętania informacji. Test, o którego 
wykonanie zostali poproszeni uczestnicy, zawierał 9 pytań otwartych:
1. W którym roku założono Stowarzyszenie Warsztaty Krakowskie?
2. Jaki był główny cel Stowarzyszenia?
3. Wymień metody pracy artystyczno-projektowej twórców Warsztatów  
  Krakowskich.
4. Jakie pracownie utworzono w ramach działalności Stowarzyszenia?
5. Wymień twórców związanych z Warsztatami Krakowskimi.
6. Jakie wydarzenie miało miejsce w Paryżu w 1925 roku? (Dokładna nazwa).
7. Jaki udział w tym wydarzeniu mieli twórcy należący do Stowarzyszenia  
  Warsztatów Krakowskich?
8. Ile wyróżnień otrzymali Polacy?
9. Jak potoczyły się losy Warsztatów Krakowskich?

Grupa z rysunkiem

Grupa z rysunkiem

Grupa kontrolna

odpowiedzi:

odpowiedzi:

poprawne

poprawne

częściowe

częściowe

błędne lub brak

błędne lub brak

Grupa kontrolna

Opis: W I turze w grupie z rysunkiem zanotowano więcej poprawnych odpowie-
dzi (12%) niż w grupie bez rysunku. Liczba odpowiedzi częściowych jest o 12% 
większa w grupie bez rysunku, przy czym liczba odpowiedzi błędnych w obu 
grupach jest zbliżona. 

W II turze liczba poprawnych odpowiedzi jest niższa w obu grupach w porów-
naniu z danymi z badania zakładającego krótszy czas realizacji zadania. Grupa 
z rysunkiem udzieliła o 9% więcej poprawnych odpowiedzi niż grupa bez rysunku. 
Grupa bez rysunku udzieliła o 8% więcej odpowiedzi częściowych. Nasuwa się 
wniosek, że w obu turach grupa z rysunkiem potrafiła częściej udzielić pełnej 

i poprawnej odpowiedzi na pytania, podczas gdy grupa bez rysunku udzielała 

informacji częściowych/niepełnych lub błędnych.

Kolejne wykresy pokazują procent poprawnych odpowiedzi, które zostały 
udzielone na poszczególne pytania z testu. Dzięki analizie poprawności odpowiedzi 
na poszczególne pytania uwydatnia się informacja, w jakim rodzaju danych do 
zapamiętania rysunkowa wizualizacja sprawdza się najlepiej. Diagramy kołowe przedstawiające stopień poprawności podanych odpowiedzi w I turze testów

Diagramy kołowe przedstawiające stopień poprawności podanych odpowiedzi w II turze testów43

18%

19%
64%

17%

31%
52%

31%

23%

45%
33%

31%

36%

42

Zebrane odpowiedzi pogrupowałam w obrębie trzech kategorii: odpowiedzi 
poprawne, odpowiedzi częściowo poprawne lub niepełne oraz odpowiedzi błędne 
lub ich brak. Poniżej przedstawione zostały diagramy wizualizujące stopień 
poprawności odpowiedzi udzielanych podczas testu. W pierwszej kolejności 
zostały zaprezentowane relacje błędnych, częściowych/niepełnych i poprawnych 
odpowiedzi uczestników na wszystkie pytania zadane podczas testu.

  W 1925 r. zaprezentowano polską sztukę na Międzynarodowej 

Wystawie Sztuk Dekoracyjnych i Nowoczesnego Przemysłu w Paryżu. 

Twórcy związani z Warsztatami byli autorami architektury pawilonu 

polskiego, wyposażenia wnętrz oraz większości eksponatów. Polacy 

otrzymali ogółem 189 wyróżnień.
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Grupa z rysunkiem

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Grupa kontrolna

44 Wykresy słupkowe przedstawiające stopień poprawności odpowiedzi w odniesieniu 

do konkretnych pytań w I turze testów

1. W którym roku założono Stowarzyszenie Warsztaty Krakowskie?
2. Jaki był główny cel Stowarzyszenia?
3. Wymień metody pracy artystyczno-projektowej twórców 

Warsztatów Krakowskich.
4. Jakie pracownie utworzono w ramach działalności Stowarzyszenia?
5. Wymień twórców związanych z Warsztatami Krakowskimi.
6. Jakie wydarzenie miało miejsce w Paryżu w 1925 roku? (Dokładna 

nazwa).
7. Jaki udział w tym wydarzeniu mieli twórcy należący do 

Stowarzyszenia Warsztatów Krakowskich?
8. Ile wyróżnień otrzymali Polacy?

1. W którym roku założono Stowarzyszenie Warsztaty Krakowskie?
2. Jaki był główny cel Stowarzyszenia?
3. Wymień metody pracy artystyczno-projektowej twórców 

Warsztatów Krakowskich.
4. Jakie pracownie utworzono w ramach działalności Stowarzyszenia?
5. Wymień twórców związanych z Warsztatami Krakowskimi.
6. Jakie wydarzenie miało miejsce w Paryżu w 1925 roku? (Dokładna 

nazwa).
7. Jaki udział w tym wydarzeniu mieli twórcy należący do 

Stowarzyszenia Warsztatów Krakowskich?
8. Ile wyróżnień otrzymali Polacy?
9. Jak potoczyły się losy Warsztatów Krakowskich?

Grupa z rysunkiem

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Grupa kontrolna

poprawne odpowiedzi (%)poprawne odpowiedzi (%)

Oznaczenia numeryczneOznaczenia numeryczne

45 Wykresy słupkowe przedstawiające stopień poprawności odpowiedzi w odniesieniu 

do konkretnych pytań w II turze testów



90 91

Opis: W I turze w grupie z rysunkiem dwukrotnie 100% badanych odpowiedziało 
poprawnie na pytania. Pytania te zawierały dane liczbowe. W grupie bez rysunku 
nie zdarzyło się, żeby 100% badanych odpowiedziało poprawnie na którekol-
wiek z pytań. W grupie bez rysunku uzyskano najniższy wynik poprawnych 
odpowiedzi na pytanie (11%). Pytanie dotyczyło przywołania dokładnej nazwy: 
Międzynarodowa Wystawa Sztuk Dekoracyjnych i Nowoczesnego Przemysłu. W II turze 
obie grupy poradziły sobie z tym pytaniem najgorzej. 

W I turze grupa z rysunkiem najgorzej poradziła sobie z pytaniem o główny 
cel działalności Warsztatów Krakowskich. Grupa z rysunkiem najgorzej pora-
dziła sobie z odpowiedzią na pytanie o rolę twórców Warsztatów Krakowskich 
podczas wystawy w Paryżu. Pytanie to sprawiło najwięcej trudności w tej grupie, 
ponieważ 57% badanych nie udzieliło żadnej odpowiedzi.

Wnioski: Wyniki wskazują, że w konkretnych przypadkach rysunki wpływają 
korzystnie na zapamiętywanie informacji. Szczególnie dobrze sprawdzają się 
w przypadku zapamiętywania danych liczbowych. Używanie rysunków poprawia 
dokładność, z jaką zapamiętywane są poszczególne informacje, na co wskazuje 
liczba poprawnych przytoczeń pełnej nazwy wystawy w Paryżu. Poboczną obser-
wacją jest to, że liczba poprawnych odpowiedzi na pytania w turze I, w której 
uczestnicy mieli zaledwie 20 minut na zapamiętanie tekstu, jest znacznie większa 
niż w przypadku II tury, gdzie od otrzymania tekstu do przystąpienia do odpowie-
dzi na pytania minęły 24 godziny. Podejrzewam, że jest to związane z działaniem 
pamięci krótkotrwałej, która umożliwiła zapamiętanie większej ilości informacji 
w krótkim czasie. Drugim powodem może być także wyższy poziom mobilizacji 
uczestników, którzy mieli na zapamiętanie 20 minut. 

2.5. Zastosowanie projektu

Analizując rysunki, które zostały wykonane przez uczestników testów, podzie-
liłam je na 3 typy ukazujące dominujące sposoby ich użycia. Pozwoliło mi to 
dostrzec możliwe sposoby wykorzystania rysunków oraz zauważyć, który z nich 
przeważa w analizowanych pracach. 
1. Każdy element geometryczny rysunku stał się kontenerem zawierającym 

poszczególne słowo-klucz odnoszące się do zapamiętywanych treści. Ten 
sposób wypełnienia rysunku pojawiał się najczęściej podczas realizacji testu 
(il. 46). 

2. Niektóre pola na rysunku zostały wypełnione tekstem ciągłym, powierzchnia 
rysunku jest w większości zakolorowana, umieszczone na nim treści stają się 
drugorządne. Rysunki wypełnione tym sposobem zwróciły moją uwagę na 
dodatkowy aspekt projektu – relaksacyjny i terapeutyczny (il. 47).

3. Przestrzeń rysunku potraktowana jako plan, na którym zostały rozrysowane 
poszczególne obiekty i zdarzenia w uproszczonej, obrazowej formie, odno-
szące się do zapamiętywanych treści. Jest to najrzadszy sposób wypełniania 
rysunków (il. 48).

46 Rysunek zrealizowany podczas testów – typ 1
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47

48

Rysunek zrealizowany podczas testów – typ 2

Rysunek zrealizowany podczas testów – typ 3

Zastosowanie projektu w obrębie nauk ścisłych

Inne badanie zostało przeprowadzone w grupie studentów na kierunkach mate-
matycznych. Ich zadaniem było użycie rysunków w celu wykonania planu prac 
pisemnych na różne tematy w obrębie nauk matematycznych i ekonomicznych 
lub jako pomocy w zapamiętaniu wzorów równań matematycznych. Druga seria 
badań wskazała na wielofunkcyjność omawianego projektu. Notes może być użyty 
w celu zapamiętania treści oraz ustrukturyzowania informacji, pełniąc rolę map 
myśli wspomagających kategoryzację materiału. 

49 Wykorzystanie projektu jako pomocy w zapamiętywaniu wzorów matematycznych. Na podstawie 

metafory pamięci jako szafy z kosztownościami
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50

51

Wykorzystanie projektu jako pomocy w przygotowaniu prezentacji. Na podstawie metafory 

pamięci jako ogrodu 

Wykorzystanie projektu jako 

pomocy w zapamiętywaniu równań 

matematycznych. Na podstawie tzw. 

Ręki Gwidona

Zastosowanie projektu jako metody aktywizującej i utrwalającej wiedzę

Zbiór rysunków wchodzących w skład notesu wykorzystałam także jako pomoc 
dydaktyczną podczas kursu Struktury Graficzne dla I roku Komunikacji Wizualnej 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Studenci wykorzystali przygoto-
wane przeze mnie rysunki do wizualizacji treści poruszanych w trakcie kursu – 
w tym wypadku pełniły one rolę matrycy gromadzącej i porządkującej zdobyte 
informacje. Szczególną uwagę zwróciła praca, w której student zdekonstruował 
otrzymany rysunek poprzez pocięcie go na mniejsze elementy, a następnie ułożył 
z nich nową kompozycję – domek na „kurzej łapce”. 

52 Kreatywne wykorzystanie projektu do dekonstrukcji i realizacji nowej, własnej kompozycji 
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Wnioski i obserwacje

Wyniki testu pamięciowego pokazały, że użycie zaprojektowanych grafik zgodnie 
z zastosowaniem wpływa na dokładność, z jaką osoby badane zapamiętywały 
zadane kwestie. Szczególnie dobrze sprawdza się w przypadku zapamiętywania 
danych liczbowych. 
  Badani korzystający z rysunków przestrzennych zapamiętywali informacje 
w sposób bardziej precyzyjny niż grupa kontrolna korzystająca jedynie z materiału 
w formie tekstowej. Szczególnie dobrze w stosunku do grupy kontrolnej grupa 
z rysunkami poradziła sobie z zapamiętaniem danych liczbowych.
  Poza podstawowym zastosowaniem projekt może posłużyć jako zbiór szab-
lonów organizujących informacje do takich celów jak: prezentacja, praca pisemna, 
wypowiedź ustna. 

  Zauważyłam, że projekt aktywizuje i zachęca do jego wypełniania. W trakcie 
badań zaobserwowałam często występującą skłonność użytkowników notesu do 
kreatywnego ozdabiania i kolorowania rysunków przestrzennych. Wyciągnęłam 
z tego wniosek, że notes może także zostać wykorzystany jako narzędzie redu-
kujące stres, ponieważ przypomina popularne w ostatnim czasie kolorowanki 
relaksacyjne dla dorosłych. Zaskakujące wykorzystanie projektu zanotowałam 
w grupie studentów, których uczę, gdzie rysunek został pocięty, zdekonstruowany 
i złożony na nowo, tworząc odmienną kompozycję przestrzenną. 

  Zaobserwowałam także, że osoby wpisujące treść w poszczególne obszary 
na rysunku, można podzielić na te, które oznaczają pojęcie poprzez słowo, oraz 

53 Wykorzystanie projektu jako pomocy w utrwaleniu zdobytej wiedzy

te, które przekładają pojęcie na obraz. Grupa osób wizualizujących poprzez 
obraz jest znacznie mniejsza, z reguły są to osoby studiujące na kierunkach 
artystyczno-projektowych. 

Zastosowanie

Głównym zastosowaniem projektu jest wspomaganie zapamiętywania poprzez 
wizualizację treści. Drugorzędnym zastosowaniem notesu, wynikającym z formy 
projektu, jest pomoc w organizacji i kategoryzacji informacji. Z uwagi na to, że 
celem ilustracji zawartych w notesie jest uporządkowanie treści, notes może zostać 
wykorzystany jako pomoc w tworzeniu prac pisemnych i prezentacji ustnych 
lub wystąpień publicznych. Może on służyć także do prowadzenia swobodnych 
notatek lub – jako forma relaksacji – może być po prostu zakolorowany kredkami, 
długopisami i flamastrami. Notes umożliwia także kreatywną dekonstrukcję 
i konstrukcję nowej kompozycji z pociętych elementów. Projekt pełni także funk-
cję edukacyjną, zawiera informacje na temat genezy wybranych metafor pamięci.

 

2.6. Metody wspomagające zapamiętywanie zastosowane w projekcie

W projekcie posłużyłam się kilkoma metodami wspomagającymi zapamiętywanie, 
które zostały także opisane w części I niniejszej rozprawy. Są nimi:

• wizualizacja treści: aktywizacja pamięci wzrokowej,
• organizacja treści – hierarchizacja, sekwencjonowanie i kategoryzacja mate-

riału poprzez wpisywanie treści w przygotowane schematy,
• nadanie treściom znaczenia – aktywizacja sieci skojarzeń i narracji poprzez 

posłużenie się metaforą,
• zapis odręczny: aktywizacja motoryki,
• samodzielna kreacja – pobudzenie kreatywności i zaangażowanie, koncen-

tracja uwagi.

2.7. Szczegółowy opis projektu

 
Format: Format Notesu Mnemosyne wynosi 19x26 cm. Proporcja tego formatu 
wynosi w przybliżeniu 1 : 1,37 i jest zbliżona do doskonałej proporcji pochodzącej 
od dziesięciokąta foremnego121. W porównaniu do klasycznej proporcji formatów 
A (1 : 1,414), pole strony jest krótsze i szersze, co wspomaga utrzymywanie kon-

[121]  Zob. H.R. Bosshard, Reguła i intuicja. O rozwadze i spontaniczności projektowania, Wyd. d2d, Kraków 2017,  

 s. 29.
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troli nad formatem w trakcie wpisywania treści. Taki wymiar notesu sprawia, że 
nie zajmuje on dużo miejsca, co umożliwia jego przenoszenie i przechowywanie 
w średniej wielkości torbach czy plecakach. Z drugiej strony jest on na tyle duży, 
aby wizualizacje w nim zawarte otrzymały odpowiednią ilość przestrzeni potrzeb-
nej do umieszczenia sporej ilości informacji. Decyzja o wyborze formatu 19 x 26 
cm została podyktowana także własnym doświadczeniem użytkowania różnego 
typu notesów i szkicowników, spośród których ulubionym i najprzyjemniejszym 
w korzystaniu jest szkicownik o wymiarach 19 x 26 cm. 

a4

1 : 1,368

format 
projektu

prostokąt oparty na 
dziesięciokącie foremnym

1 : 1,376

Oprawa: Notes posiada oprawę szytą z otwartym grzbietem dzięki czemu roz-
kłada się na płasko na każdej stronie i umożliwia komfortowe wypełnianie. Szyta 
oprawa wpływa także na wysoki stopień wytrzymałości notesu, co łączy się 
z jego mobilnym charakterem i umożliwia intensywną i różnorodną eksploatację. 
Tekturowa okładka notesu została oklejona i wzmocniona dodatkową warstwą 
folii przezroczystej anti-scratch, odpornej na zarysowania. Wytrzymałość notesu 
zwiększa także zastosowanie wyklejek z czarnego papieru. 

Okładka: Okładka notesu jest wykonana z tektury o czarnych krawędziach Sumo 
Black o grubości 1 mm. Tektura jest naklejona na wyklejkę z 10-milimetrowym 
odsunięciem od grzbietu. Na pierwszej stronie okładki została umieszczona 
nazwa notesu, jego cel oraz grafika, formą nawiązująca do ilustracji umieszczo-
nych we wnętrzu notesu. Grafika przedstawia drzwi i schody, są one wizualnym 
nawiązaniem do zdobywania kolejnych stopni wiedzy i trenowania umiejętności. 
Pomiędzy okładką a wnętrzem notesu została umieszczona czarna wyklejka 
wysunięta poza okładkę na odległość 10 mm. 

54 Schemat opisujący proporcje formatu Notesu Mnemosyne

260 m
m

 26
0 

m
m

 

190 mm
16

1010
190 mm

190 mm

190 mm

Wnętrze: Objętość notesu wynosi 104 strony. Wnętrze notesu składa się z 24 skła-
dek: pierwsza i ostatnia zawierająca po 3 arkusze, a pozostałe po 2 arkusze wkła-
dane jeden w drugi. Na wybranych stronach notesu zastosowano mikroperfo-
rację, dzięki czemu możliwe jest wyrywanie z niego poszczególnych kartek bez 
naruszania struktury notesu. 

folia 
anti-scratch

Mohawk Ultra 
White
z nadrukiem

tektura Sumo 
Black 1 mm

wyklejka 
z czarnego 
kartonu

55

56

Okładka notesu wraz z wymiarami

Schemat przedstawiający strukturę okładki notesu
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Rodzaj zadruku: Wnętrze notesu oraz okleina okładki zostały wydrukowane 
techniką cyfrową w czarno-białej przestrzeni barwnej. 
 
Rodzaj papieru: Papier wykorzystany na okładce to Mohawk Ultra White. We 
wnętrzu zastosowałam papier Mohawk Eggshell o gramaturze 148 g. Na podstawie 
sporządzonych prób wydruku na różnych rodzajach papieru można stwierdzić, że 
wybrany okazał się najbardziej komfortowy podczas zakolorowania i wypisywa-
nia. Struktura papieru przypominająca skorupkę jajka sprawia, że kredki, ołówki 
i flamastry gładko rozprowadzają się po jego powierzchni. Dodatkowo Mohawk 
Eggshell o wybranej gramaturze w dużym stopniu chroni przed przebijaniem 
flamastrów i markerów. Kolejnym argumentem w wyborze tego rodzaju papieru 
był jego odcień, który delikatnie załamuje biel ciepłą domieszką zbliżoną do kości 
słoniowej. Załamana biel neutralizuje wysoką świetlistość czystej bieli, co wpływa 
na zmniejszenie kontrastu między tłem a tekstem. Dzięki temu odczytywanie 
zanotowanych informacji jest zdecydowanie bardziej komfortowe dla oka.

Kolorystyka: Jako że notes ma zapewnić użytkownikowi jak najszersze pole eks-
ploatacji, kolorystyka została ograniczona do czerni (100% K) i bieli. Tym samym 
użytkownik może użyć barw według własnego uznania i zgodnie z własną wizją. 

Struktura: Na stronie tytułowej oprócz nazwy projektu został umieszczony 
krótki tekst, którego celem jest wprowadzenie użytkownika w tematykę pamięci 
i wyjaśnienie idei notesu. W tekście znajdują się najważniejsze informacje doty-
czące jego podwójnej funkcji: jako narzędzia wspomagającego zapamiętywanie 
oraz zbioru grafik dających wgląd w historię metafor pamięci. Zostaje przytoczony 
krótki opis odnoszący się do mnemotechniki, której zasady uformowały sposób 
funkcjonowania tego narzędzia. Po stronie tytułowej została umieszczona krótka 
infografika zawierająca wskazówki dotyczące użycia notesu. Instrukcja użycia 
notesu została określona wskazówkami użycia, po to, aby zachęcić użytkownika 
do korzystania z notesu we własny sposób. Na kolejnych stronach znajduje się spis 
wszystkich zilustrowanych metafor umieszczonych w notesie wraz z numeracją 
i opisami wyjaśniającymi ich genezę. Spis umożliwia szybki przegląd wszystkich 
zawartych w notesie ilustracji oraz w razie wyrwania którejś ze stron umożliwia 
odszukanie brakującego opisu. Na kolejnych stronach znajdują się ilustracje meta-
for pamięci wraz z towarzyszącym im opisem. Opisy metafor zostały umieszczone 
na sąsiadującej stronie u dołu, co pozwala wykorzystać pozostałą przestrzeń na 
dodatkowe notatki. Ta przestrzeń może zostać także wykorzystana jako szkic 
roboczy tego, co ma się znaleźć na sąsiadującej ilustracji. 

57

widok na stronę 
przedtytułową 

Rozkładówki notesu od strony 1 do 5

widok na stronę 
tytułową

widok na stronę 
ze wskazówkami 
użycia notesu
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spis ilustracji
z opisami

spis ilustracji
z opisami

spis ilustracji
z opisami

58 Rozkładówki notesu od strony 6 do 11

Ikony: Wskazówki użytkowania notesu zostały wzbogacone o zestaw ikon ilu-
strujących poszczególne etapy jego wykorzystania. Ich celem jest zwiększenie 
zrozumienia tekstu. Ikony mają prostą, delikatną formę, wyrażoną poprzez 
obrys, nawiązującą do stylu, w jakim zostały rozrysowane ilustracje umiesz-
czone w notesie. 

1. Przygotuj materiał, który chcesz 
zapamiętać. Jeśli jest to obszerny 
tekst, najlepiej podziel go na 
mniejsze części 

2. Dobierz odpowiedni rysunek 
z notesu, najlepiej taki, który 
najbardziej kojarzy Ci się z danym 
tematem

3. Wpisz tekst do zapamiętania 
w wybrany rysunek

4. Rysuj, maluj, wyklejaj, używaj stempli. 
Spróbuj wszystkiego, co pomoże Ci 
zapamiętać treść

5. Poświęć uwagę na zapamiętanie 
tekstu. Możesz go wyrwać z notesu 
i powiesić w widocznym miejscu

6. Kiedy poczujesz się gotowy, 
spróbuj odtworzyć materiał z pamięci. 
Sprawdź się!

59 Ikony reprezentujące poszczególne etapy użycia notesu
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Układ: Ilustracje zawarte w notesie posiadają dwa typy układów – pojedynczy 
i podwójny. Pierwszy z nich dotyczy ilustracji, które zostały rozrysowane na poje-
dynczych stronach wraz z sąsiadującym opisem. Drugi układ dotyczy ilustracji 

ilustracja 
podwójna 
wraz z opisem 
metafory (1 z 2)
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ilustracja 
podwójna 
(2 z 2)

60

ilustracja 
pojedyncza 
wraz z opisem 
metafory (1 z 1)

Dwa typy układów ilustracji – pojedynczy i podwójny

podwójnej, rozrysowanej na jednej pojedynczej stronie oraz jednej następującej 
po niej rozkładówce. W tym wypadku metafora z opisem zajmuje dwie pełne 
rozkładówki notesu. Ten typ układu umożliwia organizację większej ilości treści 
lub wizualizację bardziej złożonych zagadnień. 

 
Strony z tekstem: Teksty znajdujące się w notesie posiadają układ jednokolum-
nowy, marginesy na stronie wynoszą: górny – 20 mm, dolny – 24 mm, wewnętrzny 
i zewnętrzny – 22 mm. 

20 mm20 mm

22 mm22 mm

22 mm 22 mm

22 mm

22 mm

24 mm24 mm

Strony z ilustracjami: Ze względów optycznych wartości marginesów stron 
z ilustracjami różnią się od tych, gdzie umieszczony został sam tekst. Wartości 
marginesów stron z tekstem są podyktowane proporcją strony do optymalnej sze-
rokości kolumny tekstu w układzie jednołamowym. Wartości marginesów stron 
z ilustracjami opierają się na optycznej ocenie optymalnej ekspozycji ilustracji 
na stronach notesu. We wszystkich przypadkach wartość marginesu jest wielo-
krotnością 2, ma to związek z siatką konstrukcyjną ilustracji, której oczko wynosi 
2 x 2 mm. Ilustracje rozrysowane na pełnej rozkładówce zostały zakomponowane 

61 Rozkładówka stron ze spisem metafor wraz z opisem marginesów
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w taki sposób, aby przechodząca przez ich środek linia szycia nie zaburzała ich 
istotnych elementów. Mikroperforacja pojedynczych ilustracji notesu została 
umieszczona na odległości 10 mm od linii szycia. 

16 mm

16 mm16 mm

20 mm

20 mm

20 mm20 mm

24 mm

22 mm 22

22 mm

18 18 mm

18 mm18 mm

18 mm

18 mmmikroperforacja
10 mm od linii szycia

18 mm

62 Rozkładówki stron z ilustracjami wraz z opisem marginesów

Typografia: W notesie użyłam kroju Acumin Pro Wide. Jest to krój jednoele-
mentowy, bezszeryfowy, o neutralnym charakterze i geometrycznym kształ-
cie, o wysokim stopniu czytelności w mniejszych rozmiarach. Proporcja liter 
tego kroju zbliżona  jest do kwadratu –  jest  to nawiązanie do kwadratowej 
siatki, na podstawie której zostały rozrysowane ilustracje. 

Acumin 
Pro 
Wide

Aa Bb Cc Dd Ee Ff
Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm
Nn Oo Pp Rr Ss Tt
Uu Ww Xx Yy Zz

Mnemosyne
Mnemosyne

Mnemosyne

Mnemosyne

nagłówki: 
Acumin Pro Wide, 
18 pkt, interlinia 21,6 pkt 

24 pkt

18 pkt

9, 35 pkt

7 pkt

tekst ciągły:
Acumin Pro Wide Regular
9,35 pkt, interlinia 15,1 pkt

numeracja:
Acumin Pro Wide Regular
7 pkt

63 Analiza strony z tekstem pod kątem typograficznym na podstawie s. 7 w Notesie Mnemosyne
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Ilustracje: Ilustracje zawarte w notesie zostały rozrysowane na podstawie siatki, 
której pojedynczym modułem jest kwadrat o wymiarach 2 x 2 mm. Siatka pomaga 
w utrzymaniu jednolitych odległości pomiędzy elementami ilustracji  i spra-
wia, że pomimo dużej różnorodności charakteryzuje je spójność. Niektóre ilu-
stracje, szczególnie te przedstawiające organiczne podejście do pamięci, zostały 
zaaranżowane z większą swobodą. Wyzwaniem było utrzymać je w jak najwięk-
szym stopniu podobieństwa do bardziej mechanicznych lub architektonicznych 

64
Ilustracja metafory pamięci jako arki (1 z 2) rozrysowana na siatce

przedstawień, jednocześnie ukazując ich organiczny charakter. Zrealizowałam 
je na podstawie własnego wyczucia balansu formy oraz przy użyciu wybranych 
zależności wynikających z siatki. 

66

65

Ilustracja metafory pamięci jako klatki z ptakami rozrysowana na siatce

Ilustracja metafory pamięci jako arki (2 z 2) rozrysowana na siatce
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Sposób użycia notesu: Wprowadzanie do niego treści może się odbywać za 
pomocą odręcznego zapisu, rysunku, obrazu (np. wklejonej fotografii) lub stempla. 

2.8. Opis poszczególnych ilustracji

Poniżej zostały zaprezentowane i opisane ilustracje metafor umieszczone w Notesie 
Mnemosyne. Na opis ilustracji składa się krótka geneza metafory (geneza), opis 
ilustracji pod kątem wizualnych wartości poznawczych (o wizualizacji) – czyli 
tego, w jaki sposób dana ilustracja może zostać wykorzystana przez użytkow-
nika notesu do wpisywania treści, oraz przytoczony zostaje tekst towarzyszący 
ilustracji w notesie (opis). W okrągłych nawiasach zostały umieszczone krótkie 
określenia procesów wizualno-kognitywnych, do jakich odnosi się wizualizacja. 
Obok każdej opisywanej ilustracji umieściłam prosty schemat wizualizujący jej 
strukturę w formie diagramu. 

Geneza: Pamięć jako gołębnik jest połączeniem dwóch koncepcji – średniowiecz-
nej zagrody, celi i platońskiej wizji duszy wyobrażonej w postaci nieuchwytnego 
ptaka. Cela średniowieczna oznaczała zarówno zagrodę, jak i gołębnik, co spra-
wiło, że gołębnik stał się naturalną analogią pamięci122. Obecny w metaforze stały 
konstrukt w postaci budowli podzielonej przegródkami zbiera i kategoryzuje 
ulotne jak ptaki myśli i wspomnienia.

O wizualizacji: Rysunek jest pierwszą powstałą ilustracją, która zapoczątkowała 
całą serię umieszczoną w notesie. Na podstawie tej ilustracji przeprowadzone 
zostały pierwsze próby wykorzystania schematycznie ujętej metafory do wpisania 
i skategoryzowania wybranej treści. Budynek przedstawiający gołębnik został 
ukazany w przekroju tak, aby zwizualizować jego zewnętrzną i wewnętrzną 
przestrzeń. Struktura gołębnika umożliwia uwidocznienie sekwencji następu-
jących po sobie części informacji lub ich hierarchii względem siebie lub tematu 
głównego (kierunek góra–dół). 

Teatr I (mapa myśli, mandala) 

[122]  D. Draaisma, dz. cyt., s. 46–47.

Gołębnik 
(sekwencja i hierarchia)

góra

dół

Ilustracja metafory pamięci 

jako gołębnika wraz ze 

schematem strukturalnym

Ilustracja metafory pamięci jako teatru (1 z 2)

67

68

Opis: W średniowieczu pojawia się metafora pamięci jako celi. Cellae w klasycznej 

łacinie oznaczały wnęki w gołębniku. Pamięć jest w tym wypadku trwałą konstrukcją 

składającą się z przegród, w której znajdują się wspomnienia – ulotne i delikatne jak ptaki.
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temat 
główny

wątki 
poboczne

wątki 
poboczne

Opis: Teatry pamięci to przykład przestrzeni mnemonicznych, które zyskały na popular-

ności w renesansie. Według Roberta Fludda, autora kilku takich projektów, odtwarzanie 

wspo mnień polegało na oglądaniu oczyma wyobraźni wydarzeń rozgrywających się na 

scenie. 

Geneza: Metafora pamięci jako teatru zyskała na popularności w renesansie, czego 
przykładem są: Teatr Pamięci Giulia Camilla oraz teatry mnemoniczne Roberta 
Fludda. Camillo pracował nad konstrukcją wielkiego drewnianego amfitea-
tru, wypełnionego wizerunkami, pudełkami i ornamentami. Architekt budowli 
widział w swoim teatrze konstrukcję, w której zgromadzone i uporządkowane 
znaki i figury pozwalały dostrzec wszystko to, co znajduje się w głębi ludzkiego 
umysłu123. Budowla jednak nigdy nie została ukończona, podobnie jak praca 
opisująca ideę teatru. Dla Roberta Fludda teatr był przede wszystkim sceną, na 
której odbywa się rzeczywiste przedstawienie. Odtwarzanie w pamięci tego, co 
zostało zapamiętane, miało polegać na oglądaniu rozgrywających się wydarzeń 
na scenie. Fludd był przeciwnikiem wykorzystywania miejsc fikcyjnych w prak-
tykach mnemonicznych, z tego względu rysunki jego teatrów przypominają swoją 
formą elżbietańskie teatry publiczne. Yates stawia hipotezę, że przedstawiony 
na jednym z rysunków Fludda teatr jest odwzorowaniem The Globe Theatre124.

O wizualizacji: Na wizualizację  teatru składają się dwie  ilustracje: główna, 
umieszczona na pełnej rozkładówce, i zapowiadająca ją ilustracja na poprzedza-
jącej stronie. Wizualizacja, podobnie jak na rysunkach Fludda, wzorowana jest 
na elżbietańskim teatrze publicznym. Najważniejszą część ilustracji stanowi scena, 
którą można podzielić na przednią i tylną oraz scena górna. Tę strukturę ilustracji 
można wykorzystać do opisania głównego tematu i jego pobocznych wątków. 
Wpisując tekst lub umieszczając obrazy na scenach, kolumnach i oknach jedno-

[123]  F.A. Yates, dz. cyt., s. 134–166.

[124]  Tamże, s. 343.

cześnie, konstruuje się przedstawienie mające zapaść w pamięć. Struktura ilustracji 
umożliwia zastosowanie jej jako mapy myśli (głównego wątku umieszczonego na 
scenie, wokół którego zorganizowane są informacje) lub do hierarchizacji treści 
(pierwszy plan, drugi plan). 

pierwszy
plan

drugi
plan

Teatr II 

(hierarchizacja) 
Schemat strukturalny ilustracji 

metafory pamięci jako teatru (1 z 2)

69

Ilustracja metafory pamięci 

jako teatru (2 z 2) wraz 

ze schematem strukturalnym

70

Skarbiec 
(klastry i podzbiory) 

Opis: W III wieku p.n.e. stoik Zenon z Kition opisał pamięć jako thesaurismos phan-
tasion – skład wyobrażeń. Ten thesaurus zaczął później oznaczać skarbiec, a także 

wzmocnioną skrzynię lub szafkę do przechowywania kosztowności
125.

Geneza: Metafora pamięci jako skarbca jest jednym z licznych przykładów wyob-
rażania sobie pamięci jako przestrzeni, w której składuje się wspomnienia. Pamięć 
funkcjonuje w tym wypadku jako pilnie strzeżony budynek, w którym znajdują się 
cenne przedmioty, których należy strzec przed zapomnieniem. Takie podejście 

[125] D. Draaisma, dz. cyt., s. 51.
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do pamięci jest charakterystyczne dla starożytnej i wczesnośredniowiecznej 
metaforyki pamięci. Jest to związane z faktem, że w tamtym czasie pamięć nie 
miała jeszcze wsparcia w postaci pisma, a jej jedynym nośnikiem był ludzki umysł. 

O wizualizacji: Ilustracja przedstawia prosty schemat budowli przypominającej 
skarbiec. Zniekształcona perspektywa budowli upraszcza jej wizerunek i zwiększa 
powierzchnię przeznaczoną do zapisu. Konstrukcja skarbca składa się z elementów 
o odmiennych kształtach – trójkątny dach, prostokątne okna, drzwi o łukowym 
zagięciu, umożliwiających rozróżnienie i kategoryzację materiału. Informacje 
można umieszczać w osobnych klastrach, dzięki czemu możliwe jest tworzenie 
kilku podzbiorów treści. 

Ręka Gwidona 
(sekwencja i hierarchia)

Opis: Diagram w kształcie ręki, którego liczne przykłady można odnaleźć w średniowiecz-

nych manuskryptach, był m.in. pomocą w pamięciowym utrwalaniu stopni muzycznych. 

Skojarzenie klucza i jego sylab z konkretnym miejscem na ręce ułatwiało zapamiętanie 

i dostarczało wygodnego sposobu demonstrowania stopni i interwałów gamy.

I

II

III

I, II, III, IV –
kategorie, tematy

IV

Geneza: Ręka Gwidona to jedna z technik mnemonicznych, wywodzących się 
ze średniowiecza, chociaż użycie ręki jako narzędzia do celów mnemonicznych 
miało miejsce także w starożytności. Nazwa tej techniki pochodzi od imienia 
włoskiego teoretyka muzyki – Gwidona z Arezzo, jednak mimo licznych opisów 
metod wspomagających nauczanie i zapamiętywanie, w jego pismach nie ma 
wzmianki na temat ręki jako metody mnemonicznej. Niewątpliwie jednak teoretyk 
z Arezzo wpłynął na uproszczenie użytkowania diagramu ręki, tworząc system 
notacji muzycznej opartej na pięciolinii. Diagram w kształcie ręki stał się pomocą 
w pamięciowym utrwalaniu stopni muzycznych126. Ręka Gwidona służyła jako 
narzędzie nauczania i zapamiętywania skali, sieci pokrewieństw pomiędzy jej 
stopniami oraz sposobów ich notowania i odczytywania. Skojarzenie klucza i jego 
sylab z konkretnym miejscem na ręce ułatwiało zapamiętanie, nauczycielowi zaś 
dostarczało wygodnego sposobu demonstrowania i ćwiczenia stopni i interwa-
łów gamy. Diagram w kształcie ręki był także narzędziem wykorzystywanym 
do liczenia, znanym pod nazwą computus manualis – co w wolnym tłumaczeniu 

[126]  K. Berger, „Ręka Gwidona” a sztuka pamięci, Muzyka: kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii  

 Nauk, t. 48, nr 2(189), 2003, s. 71–97.
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Ręka Gwidona 
(sekwencja i hierarchia)

Skarbiec 
(klastry i podzbiory) 

Ilustracja metafory 

pamięci jako skarbca wraz 

ze schematem strukturalnym

Ilustracja metafory pamięci 

jako ręki Gwidona wraz 

ze schematem strukturalnym
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oznacza „kalkulator ręczny”. Computus to inaczej średniowieczna metoda na 
obliczenie kalendarza liturgicznego, której szczególnym zastosowaniem było 
wyznaczanie świąt Wielkiejnocy127.

O wizualizacji: Diagram przedstawiający rękę wraz z koniuszkami i stawami 
palców funkcjonuje jako system miejsc w ustalonym porządku, według którego 
można umieszczać w nich mnemoniczne obrazy lub treści. Diagram umożliwia 
także sekwencjonowanie i hierarchizowanie treści według kolejności palców lub 
wysokości stawów. 

Opis: Starożytna sztuka pamięci opierała się na procedurze zmieniającej pamięć w wyob-

rażoną przestrzeń podzieloną na wyraźnie zaznaczone części, które należało wypełnić 

znakami odnoszącymi się do tego, co chciało się zapamiętać. Średniowieczne techniki 

pamięciowe wykorzystywały do tego celu porządek przestrzenny budowli o charakterze 

religijnym – klasztorów, opactw i katedr. 

[127]  Swetz F.J., Mathematical Treasure: 13th-Century Computus of Anianus, https://www.maa.org/press/

periodicals/convergence/mathematical-treasure-13th-century-computus-of-anianus (dostęp: 22.09.2021).

Geneza: Chrystianizacja  starożytnej  sztuki  pamięci  sprawiła,  że  klasyczne 
pałace pamięci zostały zamienione na klasztory i opactwa, a składowane w nich 
wyobrażenia przybrały formę narzędzi liturgicznych. W myśl średniowiecznej 
zasady ordo meditandus est – porządek przestrzenny stanowił podporę nie tylko 
do zapamiętywania, ale także do medytacji i modlitwy. Wśród rozrysowanych 
pomieszczeń znajduje się m.in. stołówka, która jest nawiązaniem do klasztornego 
zwyczaju słuchania lektury podczas posiłku, zaspokajającego pragnienie odży-
wiania się nie tylko pokarmem, ale także Słowem. Zwyczaj ten doprowadził do 
powstania metafory pamięci jako żołądka128.

O wizualizacji: Pierwsza ilustracja przedstawie klasztor od frontu i jej najważ-
niejszym elementem jest kolumnada nawiązująca do średniowiecznych Canon 

Tables. Kolejna ilustracja przedstawia system pomieszczeń klasztornych rozróżnia-
nych pod względem ich przeznaczenia. W pomieszczeniach znajdują się elementy 
informujące o funkcji danej przestrzeni. Schemat stanowi podporę dla wyobra-
żenia przestrzennego budowli, jest mapą klasztoru, na której można umieszczać 

[128] D. Draaisma, dz. cyt., s. 51.

Klasztor II 
(klastry i tabele)

Ilustracja metafory pamięci jako klasztoru (2 z 2) 

punkt 
skupiający uwagę

II IIII

I, II, III –
kategorie, tematy

Klasztor I 
(klastry i tabele)

Ilustracja metafory pamięci 

jako klasztoru (1 z 2) wraz 

ze schematem strukturalnym
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I
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VII
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III

VIII
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IX

I, II, III, IV… –
 kategorie, tematy

I, II, III, IV… –
kategorie, tematy

rzeczy do zapamiętania lub wykorzystać do tego celu przedmioty znajdujące się 
w pomieszczeniach klasztornych. Struktura ilustracji klasztoru może zostać wyko-
rzystana jako tabela kategoryzująca informacje w obrębie podzielonej przestrzeni 
i umożliwiająca kreatywną kompilację i tworzenie nowych zestawów informacji 
wedle określonych reguł.

Zaczarowane krosno 
(listy rzeczy) 

Opis: Romantycy porównywali zapamiętywanie do szybkiego ruchu tysiąca nici, podkreś- 

lając tajemniczość i nieprzewidywalność procesów składających się na pamięć. Kartezjusz, 

odwołując się w swoich rozważaniach do maszyny tkackiej, dostrzegał w niej pewien 

rodzaj mechanizmu i determinizmu.

Geneza: Metafora pamięci jako warsztatu tkackiego obecna jest w rozważaniach 
Kartezjusza oraz Carusa. Kartezjusz dostrzegł w pamięci mechanizm, cechu-
jący się determinizmem129, Carus natomiast, przy użyciu tej samej metafory, 
podkreślił tajemniczość i nieprzewidywalność procesów składających się na 
pamięć. Ewa Kuryluk przyrównuje pamięć do tkaniny – „tkanki” powstającej 
w żmudnym procesie, która przechowuje słowa i wizerunki130. Badaczka zwraca 
także uwagę na postać bogini Mnemosyne ukazywanej przez starożytnych jako 
„zawoalowaną damę” o długich włosach, której obfity ubiór znacznie wyróżniał 
się spośród skąpych strojów bogiń greckich. 

O wizualizacji: Ilustracja została skonstruowana z myślą o listach wypunk-
towanych, w których wymienia się poszczególne elementy w uporządkowanej 
kolejności. Materiał, który powstaje na krośnie, jest rozrysowany przy użyciu 
pustych prostokątnych kontenerów, w które można wpisać elementy z listy do 
zapamiętania. Zostały one umieszczone w układzie o stałej szerokości kolumny 
i podzielone na 7 widocznych części. Prowadnice w postaci linii sugerujących 
nici tkackie mogą posłużyć jako miarki ułatwiające podział całości na jeszcze 
mniejsze komponenty. 

Szczątki dinozaura

(mapa myśli, sekwencja)

Opis: W drugiej połowie XX w. Ulric Neisser, jeden z twórców psychologii poznawczej, 

porównał proces zapamiętywania z paleontologią i odtwarzaniem wyglądu dinozaurów 

na podstawie skamielin. Zgodnie z tym porównaniem, posiadając jedynie elementy 

wspomnień, jesteśmy w stanie skonstruować i odtworzyć ich całość. 

Geneza: Szczątki, skamieniałości, odciski – to szereg metafor pamięci obecnych 
w nurcie psychologii poznawczej drugiej połowy XX wieku131. Nurt ten podkre-

[129] D. Draaisma, dz. cyt., s. 119

[130] E. Kuryluk, Weronika i jej chusta, Wyd. Literackie, Kraków 1998, s. 236–237.

[131]  Zob. U. Neisser, dz. cyt., s. 285.

Ilustracja metafory pamięci jako klasztoru (2 z 2) wraz ze schematem strukturalnym75

Ilustracja metafory pamięci 

jako krosna wraz ze schematem 

strukturalnym
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biblioteki jako metafory pamięci nastąpiło w połowie XV wieku wraz z wynalezieniem 

druku, przyrostem wiedzy i upowszechnieniem bibliotek. 

Geneza: Metafora pamięci jako biblioteki jest dość popularną metaforą, wska-
zującą na silną analogię pomiędzy zapamiętywaniem a zapisem. Gromadzenie 
to inaczej zapamiętywanie, katalogowanie – porządkowanie, a udostępnianie – 
przypominanie. Przykładem metafory biblioteki jako magazynu pamięci jest ta 
opisana w książce Jorge Luisa Borgesa – Biblioteka Babel

132. Jej magazyny rozcią-
gają się w nieskończoność, zawierają wszystkie istniejące oraz przyszłe książki. 
Biblioteka Babel jest tutaj ilustracją zbioru pamięci wszystkich pokoleń, istnieje 
od zawsze i na zawsze.

[132]  H. Weinrich, Przechowywanie czyli zapominanie, [w:] Antropologia pamięci. Zagadnienia i wybór tekstów,  

 red. P. Majewski, M. Napiórkowski, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, s. 167.

I

II

III

I, II, III –
kategorie, tematy

podtematy, 
rozwinięcia

Biblioteka I 
(klastry i podzbiory)

Ilustracja metafory pamięci biblioteki (1 z 2) wraz ze schematem strukturalnym78

1

2

3

4

1, 2, 3… –
 kolejność wątków

Szczątki dinozaura

(mapa myśli, sekwencja)

Ilustracja metafory pamięci 

jako szkieletu dinozaura wraz 

ze schematem strukturalnym
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ślał rekonstrukcyjną zdolność ludzkiej pamięci do odzyskiwania wspomnień. 
W omawianym okresie popularnym odniesieniem do badań nad pamięcią była 
archeologia – niektórzy badacze zajmowali się obiema tymi dziedzinami, szukając 
coraz to nowszych analogii pomiędzy badaniem przeszłości a eksploracją zakątków 
ludzkiego umysłu. 

O wizualizacji: Sposób przedstawienia szkieletu tyranozaura sprawia wrażenie 
niedokończonego. Dzięki temu możliwe jest samodzielne jego dokończenie na 
podstawie własnej interpretacji lub wypełnienie luk treściami do zapamiętania. 
Możliwe jest także sekwencjonowanie treści poprzez jej umieszczenie w kolejności 
od głowy do ogona. Ilustracja charakteryzuje się organiczną formą i swobodnie 
prowadzoną kreską, co wyróżnia ją spośród reszty rysunków. 

Biblioteka I 
(klastry i podzbiory)

Opis: Pamięć jako biblioteka, w której przechowywane są wspomnienia, to przykład rozbu-

dowanej metafory, w której wspomnienia są książkami – gromadzenie ich – zapamiętywa-

niem, a czytanie – ponownym odtwarzaniem minionych wydarzeń. Ukonstytuowanie się 
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O wizualizacji:  Ilustracja przedstawia schematyczny widok na pomieszcze-
nie biblioteczne, w którym umieszczone są regały z półkami i szafy z szufla-
dami. Meble biblioteczne pełnią funkcję klastrów, w których można umieszczać 
pogrupowane informacje. Umożliwiają także ich hierarchizację (góra–dół, plan 
pierwszy–drugi). Gałki szuflad posiadają odmienne kształty, co można wykorzy-
stać jako element znakujący dany zbiór treści. Charakterystycznym elementem 
przedstawionym na rysunku jest globus – można go wykorzystać do podkreślenia 
i wyodrębnienia najważniejszej informacji (koncentracja uwagi–plakat).

pierwszy
plan

drugi
plan

trzeci
plan

punkt 
skupiający 

uwagę

Biblioteka II (klastry i podzbiory)

Ilustracja metafory pamięci biblioteki (2 z 2) wraz ze schematem strukturalnym79

Opis: Do jednych z najważniejszych metafor pamięci należą metafory śladu i torowania. 

W XIX-wiecznej fizjologii torowanie oznaczało głównie wytłaczanie w pamięci śladów 

obrazowych – engramów. Według współczesnej psychologii behawioralnej ślady te są 

tworzone w umyśle przez silne przeżycia emocjonalne, które pozostawiają wyżłobioną 

drogę w systemie nerwowym.

Geneza: Metafora działania pamięci na zasadzie torowania lub żłobienia ma swoje 
korzenie w XIX-wiecznej fizjologii. Wtedy ukonstytuowało się także pojęcie 
engramów – śladów obrazowych odciskających się w pamięci. 

O wizualizacji: Ilustracja przedstawia system rozgałęzionych dróg, w którym 
metafora  żłobienia w umyśle  została  zwizualizowana z dużą dosłownością. 
Ilustracja umożliwia zorganizowanie informacji w postaci rozgałęzionego sche-
matu, nawiązując swoją strukturą do diagramu drzewa. Drogi rozgałęziają się 
nieregularnie, dając możliwość swobodnego podziału treści.

A

AB – przykładowa 
kolejność, trasa podróży

punkty 
orientacyjne, przecięcia

rozgałęzienia, podtematy

B

Tory 

(mapa podróży,
diagram drzewa) 

Ilustracja metafory pamięci jako torów 

wraz ze schematem strukturalnym

80
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Opis: Przykładem średniowiecznych diagramów ułatwiających organizację i zapamięty-

wanie treści są tzw. Canon Tables, w których teksty czterech Ewangelii zostały rozpisane 

we wnękach pomiędzy czterema kolumnami. Kolumnady i wnęki to także częste elementy 

budujące przestrzenie mnemoniczne.

Geneza: Wewnętrzne przestrzenie znajdujące się w klasztorach – ogródki, wiry-
darze i dziedzińce – często występowały w roli przestrzeni mnemonicznych 
wykorzystywanych w epoce średniowiecza. Z reguły były konstruowane na planie 
prostokąta lub kwadratu i charakteryzował je symetryczny układ z widocznym 
centrum. 

O wizualizacji: Ilustracja przedstawiająca wewnętrzny dziedziniec jest nawiąza-
niem do mnemotechniki wykorzystującej porządek architektoniczny budowli do 
organizacji treści. Konstrukcja posiada pionową oś symetrii i uwydatnia zależno-
ści przestrzenne (przód–tył), co umożliwia hierarchizację treści. Rozchodzące się 
od góry promienie słońca oraz kula słoneczna mogą zostać wykorzystane jako 
wyróżnienie elementu przewodniego treści i wyszczególnienie odchodzących od 
niego podtematów (mandala). 

temat 
główny

I II III

IV

I, II, III… –
kategorie, podtematy

Wirydarz 
(hierarchia, mandala) 

Ilustracja metafory pamięci jako 

wirydarza wraz ze schematem 

strukturalnym

81

Opis: Drzewo posiadające rozgałęzioną strukturę, w której kilka elementów wynika 

z jednego, jest analogią pamięci pokoleń, czego przykładem jest drzewo genealogiczne. 

Z drugiej strony, jak zauważył żyjący w I w. n.e. Kasjodor, nieuporządkowane wspomnie-

nia czynią z pamięci nieprzebyty las.

Geneza: Znaczenie drzewa w schematycznym przedstawianiu wiedzy znajduje 
odzwierciedlenie w terminologii średniowiecznej i wczesnonowożytnej. W pra-
cach powstałych w tym okresie możemy spotkać takie nazwy jak: drzewo wiedzy, 
drzewo życia, drzewo sprawiedliwości – wszystkie odnoszące się do schematów 
mających na celu uwidocznienie wewnętrznej struktury omawianego tematu. 
Przykładem takiego diagramu jest m.in. drzewo wiedzy (arbor scientiae) autorstwa 
żyjącego na przełomie XIII i XIV wieku Rajmunda Lulla133. 

O wizualizacji: Pierwsza wizualizacja wchodząca w skład tego zestawu przed-
stawia szkielet przypominający swoją strukturą drzewo i nawiązujący do dia-

[133]  F.A. Yates, dz. cyt., s. 187–188.
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Ilustracja metafory pamięci 

jako drzewa wraz ze schematem 
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gramów w kształcie drzewa. Charkterystyczną cechą tego typu diagramów jest 
budowa opierająca się na jednym wspólnym trzonie z licznym rozgałęzieniami. 
Schemat umożliwia wizualizację tematu wraz ze związanymi z nim wątkami 
pobocznymi lub sekwencjonowanie treści (góra–dół, korzenie–korona). Drobne 
liście drzewa mogą posłużyć jako konetnery na dodatkowe oznaczenia towa-
rzyszące rozgałęzionym wątkom, np. oznaczenie kolejności przy użyciu cyfr lub 
kategorii oznaczonej barwą. Na kolejnej wizualizacji przedstawiony został widok 
lasu z uproszczonymi wersjami poprzedniego schematu drzewa. Ta wizualizacja 
umożliwia umieszczenie wielu tematów wraz z ich wątkami pobocznymi obok 
siebie, dzięki czemu tematy mogą być porównywane i zestawiane ze sobą. Wśród 
zwizualizowanych drzew można także wyrysować ścieżkę, tak aby pokazać 
kolejność następujących po sobie wątków. 

Las 

(mapa podróży, kategorie)

Ilustracja metafory pamięci 

jako lasu wraz ze schematem 

strukturalnym
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 z rozgałęzieniami

Opis: Robert Hooke opisał relację między siłą wspomnienia a jego odległością w czasie, 

umieszczając wspomnienia w quasi-układzie słonecznym. Według niego bliżej składo-

wane wyobrażenia poddawane są silniejszemu promieniowaniu duszy, wskutek czego 

wspomnienia słabną wraz z upływem czasu.

Geneza: Analogia pamięci do Układu Słonecznego znajduje się w rozważaniach 
Roberta Hooke’a. Hooke skonstruował szereg porównań odnoszących się do 
pamięci, takich jak: skojarzenie – rezonans, uwaga – promieniowanie, zapomnie-
nie – zaćmienie księżyca, wspomnienie wizualne – fosforescencja. 

O wizualizacji: Schemat Układu Słonecznego uwzględnia odległości pomiędzy 
planetami, które rosną wraz ze zwiększającym się dystansem od Słońca. Planety 
i Słońce rozmieszczone są symetrycznie na linii pionowej przebiegającej przez 
środek schematu. Układ symetryczny ma na celu uwydatnienie kolejności planet 
Układu Słonecznego, która może posłużyć jako matryca porządkująca materiał 
do zapamiętania. Wielkości planet są zróżnicowane tak, aby nawiązywały do 
różnic w ich wymiarach rzeczywistych. W przypadku Saturna został uwzględ-
niony pierścień – służy to zaznaczeniu punktu odniesienia, pozwala na orientację 
w ciągu planet, odróżnia także układ planet od sznurka z koralikami. 

temat 
główny

hierarchia
sekwencja
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inięcia

Układ Słoneczny

(hierarchia, sekwencja)

Ilustracja metafory pamięci jako 

Układu Słonecznego wraz

 ze schematem strukturalnym
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Opis: Wiedeński lekarz Franz Joseph Gall wyobrażał sobie pamięć jako szereg oddzielnych 

zdolności, z których każda miała swoje miejsce w mózgu. Gall odnosił badania nad pamię-

cią do teorii zakładającej, że zdolności mózgu mają swoje odzwierciedlenie w anatomii 

czaszki. Zapisała się ona w historii neuronauki pod nazwą frenologia.

Geneza: Wiedeński lekarz Franz Joseph Gall uznawany jest za twórcę teorii, która 
w historii neuronauki zapisała się pod nazwą: frenologia. Teoria ta zakładała, 
że zdolności mózgu mają swoje odzwierciedlenie w anatomii czaszki. Analiza 
poszczególnych części czaszki pozwala na szczegółowy opis człowieka – jego zdol-
ności i instynktów. Gall wyróżnił sześć rodzajów pamięci: pamięć rzeczy, pamięć 
miejsc, słów i mowy, pamięć nazwisk oraz pamięć ludzi, z których każda miała 
swoje miejsce w mózgu. Pamięć rzeczy Gall umieścił tuż nad nosem, dowodząc, 
że słonie, które mają dobrą pamięć, posiadają dużego guza ponad trąbą. 

O wizualizacji: Ilustracja czaszki powstała na bazie schematów frenologicznych 
przypominających mapy czaszek podzielonych na wyspecjalizowane obszary 
odpowiedzialne za daną zdolność umysłu. Wizualizacja charakteryzuje się zauwa-
żalnym podziałem na 3 części: czaszka, twarz, szyja – które mogą zorganizować 
materiał wokoł 3 głównych kategorii o różnym stopniu złożoności. W części 

1

3

I

II

III

2

1,2,3… – podzbiory

oznaczenia, 
odnośniki

I, II, III… – kategorie

Czaszka

(klastry i kategorie)

Ilustracja metafory pamięci 

jako czaszki wraz ze schematem 

strukturalnym
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wizualizującej czaszkę obszary sąsiadujące ze sobą mogą służyć do umieszczania 
spokrewnionych treści. Schemat czaszki pozwala także na zorientowanie treści 
(z przodu, z tyłu, z boku głowy) oraz wpisanie informacji w podanej kolejności 
(od przodu do tyłu, od góry do dołu) lub hierarchii. W części wizualizującej twarz 
jako oznaczenia wątków lub odnośniki można wykorzystać poszczególne części 
twarzy: oko, nos, usta, ucho. Część oznaczająca szyję to jeden duży kontener cha-
rakteryzujący się najniższym stopniem złożoności i może funkcjonować, podobnie 
jak pień w diagramie drzewa, jako oznaczenie głównego tematu lub tytułu. 

Kunstkamera I 

(klastry i odnośniki)

uproszczenie 
formy 
przedmiotów
przedstawionych 
na wizualizacji

Ilustracja metafory pamięci 

jako kunstkamery (1 z 2) wraz 

ze schematem strukturalnym
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Opis: Kunstkamera – czyli gabinet osobliwości – to jedna z analogii pamięci jako maga-

zynu wypełnionego wspomnieniami. Jest to miejsce, w którym składowane są rzeczy 

niezwykle cenne ze względu na swoją rzadkość i wyjątkowość.
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Geneza: Kunstkamera, czyli gabinet osobliwości, to jedna z analogii pamięci jako 
składu, magazynu wypełnionego wspomnieniami. Jest to miejsce, w którym skła-
dowane są rzeczy niezwykłe, cenne ze względu na swoją rzadkość i wyjątkowość. 
Dziwne przedmioty, podobnie jak ilustracje w średniowiecznych bestiariuszach, 
zapadają w pamięć łatwiej niż to, co zwykłe i codzienne. Istotne jest także powią-
zanie z Proustowską wizją literacką, w której przedmioty mogą wywołać szereg 
wspomnień nawet z najdalszej przeszłości. 

O wizualizacji: Ilustracja na pierwszej stronie przedstawia szafkę z widocznymi 
podziałami, przygotowaną do wpisywania treści oraz jej organizacji w mniejsze 
podzbiory – klastry. Rysunek na rozkładówce przedstawia przestrzeń podzieloną 
na mniejsze przegrody, w których zostały umieszczone rozmaite przedmioty 
zróżnicowane pod względem formy i funkcji. Znajdują się tam obiekty naturalne 
(kamienie, rozgwiazda) oraz będące wytworem człowieka (nóż, klepsydra, szka-
tułka). Forma obiektów raz ostra, prostokątna lub trójkątna, raz obła, organiczna 
i delikatna może być narzędziem służącym do zróżnicowania i podziału treści. 
Przedmioty umieszczone w kunstkamerze mogą pełnić rolę znaczników – obra-
zów memoratywnych odnoszących się do zapamiętywanych treści. 

I, II, III… –
kategorie, tematy

I

II

III

IV V

Kunstkamera II 

(klastry)

Ilustracja metafory pamięci 

jako kunstkamery (2 z 2) wraz 

ze schematem strukturalnym
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Opis: Dla romantyków pamięć była czymś organicznym i nieodgadnionym, porówny-

wali ją do niezwykłej siły, z jaką delikatna łodyga trawy stawia czoła wiatrom i burzom. 

Przemiany zachodzące w umyśle, składające się na pamięć, odnalazły swoją analogię 

w tajemniczości, z jaką gąsienica przemienia się w motyla.

Geneza: W przypadku romantycznej wizji pamięci mamy do czynienia z okreś-
leniem: pamięć organiczna. Pamięć organiczna stojąca w opozycji do mechani-
cyzmu, podkreśla naturalny, podlegający ciągłym zmianom charakter fenomenu, 
który znajduje swoje odbicie w przyrodzie. Istotna jest także tajemniczość, którą 
romantycy zauważali w przemianach zachodzących w przyrodzie. Podobnie 
jak niewytłumaczalna siła, z jaką delikatna łodyga trawy stawia czoła wiatrom 
i burzom, tak pamięć w istocie swojego działania jest nieodgadniona. Zarówno 
w czasie, jak i w przestrzeni każda rzecz podporządkowana jest jakiejś nadrzędnej 
całości. Zalążki roślinne i embriony zwierzęce zawierają w sobie całe późniejsze orga-

nizmy, które z nich się rozwiną. To, co poprzedza, musi zapowiadać to, co nastąpi; to, co 

istnieje obecnie, musi mieć jakiś związek z przeszłością (Carus)134.

[134]  C.G. Carus, Natur und Idee oder das Wende und sein Gesetz, Wien 1861, cyt. za: A. Béguin, dz. cyt., s. 163–167.
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1, 2, 3, 4 –
etapy procesu

Cykl życia motyla

(sekwencja)

Ilustracja metafory pamięci jako 

cyklu życia motyla wraz 

ze schematem strukturalnym
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O wizualizacji: Wizualizacja przedstawia 4 etapy rozwoju motyla: od jajeczka 
poprzez gąsienicę, kokon do rozwiniętego dorosłego osobnika. Całość cyklu ujęta 
została w formie zamkniętej elipsy. Zwizualizowany proces należy odczytywać 
zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, na co wskazują podwójne łuki 
przedstawiające łodygi roślinne oraz odpowiednia orientacja poszczególnych 
etapów rozwoju motyla. Dynamika wizualizacji  jest uzyskana dzięki ukośnie 
ułożonym elementom i odnosi się do romantycznej, organicznej wizji pamięci, 
na którą składają się ciągłe przemiany. Organicyzm pamięci romantycznej został 
podkreślony przez płynny charakter linii złożonej z łuków i zaokrągleń. Każdy 
etap przemian posiada w swojej strukturze koło o jednakowej średnicy, co jest 
nawiązaniem do przytoczonego wyżej cytatu Carusa, gdzie to, co poprzedza, musi 

zapowiadać to, co nastąpi; to, co istnieje obecnie, musi mieć jakiś związek z przeszłością 

i stanowi łącznik pomiędzy wszystkimi etapami rozwoju motyla. Ilustracja może 
zostać wykorzystana do wizualizacji procesu składającego się z etapów nastę-
pujących po sobie w konkretnej kolejności (sekwencja) lub zamkniętego cyklu 
z wyróżnionymi stadiami rozwoju. 

Klucze

(znaczniki, słowa-klucze)

Ilustracja metafory pamięci 

jako kluczy wraz ze schematem 

strukturalnym
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A B C

D E

F G H

I J

A, B, C… – 
pojęcia do 

zapamiętania

Opis: Słowa-klucze to jedna z mnemotechnicznych strategii zapamiętywania materiału. 

W tym znaczeniu jest to technika polegająca na wytworzeniu łatwego do zapamiętania 

słowa-pośrednika, które będzie mogło łączyć nowe pojęcie z wiedzą przez nas posiadaną.

Geneza: Ilustracja zawierająca serię kluczy o różnych kształtach nawiązuje z jednej 
strony do romantycznej wizji pamięci jako czegoś tajemniczego, ukrytego przed 
światłem świadomości, z drugiej zaś do jednej z mnemotechnik zwanej metodą 
słowa-klucza. Metoda ta polega na kojarzeniu treści do zapamiętania z jednym 
słowem-kluczem, którego celem jest wywołanie szeregu wyobrażeń związanych 
z zapamiętaną treścią. Przykładowo: do zapamiętania hiszpańskiego słowa ozna-
czającego słońce – el sol – można użyć słowa-klucza bazującego na skojarzeniu 
nazwy sol z solą i wzmocnić to skojarzenie poprzez porównanie patrzenia prosto 
w słońce do nieprzyjemnego odczucia soli w oku. 

O wizualizacji: Wizualizacja odnosi się bezpośrednio do metody słów-kluczy, 
z czym wiąże się także jej wykorzystanie. Przedstawia serię kluczy zróżnicowa-
nych pod względem kształtu, rozmiaru oraz formy odnoszącej się do różnych epok 
oraz stylów artystycznych. Poszczególne klucze mogą posłużyć jako znaczniki 
pojedynczych pojęć, które chce się zapamiętać. Zróżnicowana forma kluczy ma 
na celu ułatwienie identyfikacji pojęcia z danym kluczem oraz uruchomienie 
skojarzeń klucza z tym, co może otwierać. Przyporządkowanie pojęć do kluczy 
pod względem ich rozmiaru może także wspomóc hierarchizację treści. 

I, II, III –
główne kategorie, tematy

IV, V, VI, VII – 
wątki poboczne

I

IV V

VIVII
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III

Machina I 

(mapa myśli, hierarchia,
diagram drzewa)

Ilustracja metafory pamięci 

jako machiny (1 z 2) wraz 

ze schematem strukturalnym
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Opis: Według mechanistycznej teorii pamięci obecnej m.in. w pracach Kartezjusza 

i La Mettriego pamięć jest urządzeniem działającym czysto mechanicznie, posiada sprę-

żyny, tryby, koła zębate wykonujące dokładne i zsynchronizowane ruchy.

Geneza: Mechanistyczne podejście do pamięci można zaobserwować w pracach 
Kartezjusza i La Mettriego. Według tej teorii pamięć jest urządzeniem działa-
jącym czysto mechanicznie, posiada sprężyny, tryby, koła zębate wykonujące 
zsynchronizowane ruchy. Kartezjańska wizja Wszechświata zakłada, że wszystko 
co istnieje poza umysłem człowieka, jest częścią ogromnego mechanizmu i bierze 
udział w sprzężonym procesie istnienia. W tym ujęciu roślina, zwierzę oraz jego 
dusza są automatami działającymi wedle rządzących praw natury. Kilka wieków 
później, La Mettrie w broszurze zatytułowanej l’Homme machine zmechanizował 
także ludzki umysł i pamięć.
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Machina II (mapa myśli, sekwencja)

Ilustracja metafory pamięci 

jako machiny (2 z 2) wraz 

ze schematem strukturalnym
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O wizualizacji: Pierwsza wizualizacja przedstawia koła zębate mechanizmu, 
które poza korelacją z mechanistycznym prądem w filozofii umysłu są także 
nawiązaniem do hermetycznej wizji pamięci Giordana Bruna opartej na syste-
mie obracających się kół. Schemat mechanizmu może posłużyć jako mapa myśli, 
gdzie najważniejsze, główne kwestie zostają umieszczona w największych kołach, 
a wątki poboczne w mniejszych. Struktura tej wizualizacji jest podobna do struk-
tury diagramu drzewa (duże koła – trzon drzewa, mniejsze koła – rozgałęzie-
nia). Ilustracja druga przedstawia złożony mechanizm składający się z konte-
nerów, kół zębatych, liczników i przycisków. Koła zębate obecne na pierwszej 
ilustracji zostały umieszczone wewnątrz bardziej skomplikowanego mechani-
zmu. Dokonany podział materiału w obrębie 3 głównych kategorii na pierwszej 
wizualizacji ma swoje odzwierciedlanie w kolejnej, w której podział na 3 obecny 
jest w kilku innych elementach wizualizacji (przyciski, butle z cieczą, suwaki). 
Elementy maszyny są ze sobą połączone dzięki czemu rysunek można wypełnić 
skorelowanymi ze sobą treściami. Formy poszczególnych części maszyny są 
skonstruowane na podstawie zróżnicowanych kształtów geometrycznych, co 
wzmacnia identyfikację treści z daną formą oraz umożliwia rozróżnienie zano-
towanych kwestii. 

1
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4

1–4 –
tematy, wątki

hierarchia, sekw
encja

Konik morski

(sekwencja, hierarchia)

Ilustracja metafory pamięci 

jako konika morskiego wraz 

ze schematem strukturalnym
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Opis: W świetle współczesnych odkryć naukowych strukturą odpowiedzialną za tworze-

nie się wspomnień jest hipokamp. Nazwa hipokamp – hippocampus – oznacza konika 

morskiego i została nadana przez odkrywcę tej struktury, któremu jej dziwaczny wygląd 

i niezwykle drobne rozmiary przypominały konika morskiego.

Geneza: Hipokamp – struktura odpowiedzialna za inkubację wspomnień – została 
odkryta w 1564 roku w Bolonii przez lekarza Giulia Cesare'a Arenzia. Aranzio 
w trakcie dokonywanej sekcji ludzkiego mózgu wyciągnął z niego małą struk-
turę, której wygląd przypominał mu koniopodobnego potwora morskiego – łac. 
hippocampus. Aranzio nie znał znaczenia tej struktury dla ludzkiego mózgu, które 
miało zostać odkryte dopiero kilkaset lat później. Dziwaczna forma i nieznana 
jeszcze funkcja odkrytej części mózgu sprawiła, że włoski lekarz nadał jej nazwę
odnoszącą się do zwierzęcia, które w renesansowych Włoszech było uważane za 
niezwykłe i tajemnicze: konika morskiego. 
 
O wizualizacji: Wizualizacja przedstawia konika morskiego wyrysowanego 
płynną, organiczną linią, nawiązującą do struktur mózgowych. Rysunek może 
zostać wykorzystany do hierarchizacji treści: góra–dół lub jako matryca umoż-
liwiająca jej sekwencjonowanie. Widoczne na koniku morskim podziały można 
wykorzystać jako klastry do umieszczania podzielonych części materiału, co spra-
wia, że wizualizacja może posłużyć także jako rodzaj tabeli o organicznej formie.

Fotografia

(sekwencja, mapa myśli)

Opis: Wynalazek fotografii z 1839 roku szybko utożsamiono z pamięcią z uwagi na 

zdolność fotograficznego obrazu do zatrzymywania złudzenia realności. W takim ujęciu 

zdjęcia pełnią rolę pamiątki, odrywając wspomnienia od ich właściciela.

Geneza: Wraz z wynalezieniem fotografii rozpoczyna się proces konstytuowa-
nia się metafory pamięci jako aparatu fotograficznego. W pierwszych artykułach 
o fotografii powierzchnię światłoczułą opisywano jako „lustro z pamięcią”135. 
Metafora pamięci jako fotografii podkreśla zdolność pamięci do rejestrowania, 
przetwarzania i przechowywania wrażeń wzrokowych. W połowie XX wieku, 
wraz z upowszechnieniem się aparatów fotograficznych metafora wspomnień 
jako albumu ze zdjęciami stanowi jedną z najpopularniejszych analogii pamięci. 

[135]  O.W. Holmes, The stereoscope and the stereographe, The Atlantic Monthly, 3 czerwiec 1859 oraz:  

  Newhall, Photography, s. 53–61, cyt. za: D. Draaisma, dz. cyt., s. 181.

O wizualizacji: Aparat fotograficzny przedstawiony na ilustracji to polaroid. 
Robienie zdjęć tego typu aparatem daje możliwość obserwacji stopniowego poja-
wiania się obrazu na powierzchni światłoczułej. Wizualizacja uwydatnia proces, 
w którym to, co rejestrowane przez obiektyw, zostaje przetransportowane w obraz 
na kliszy. Schemat może zostać wykorzystany do przedstawienia procesu, któ-
rego początkowy etap ma miejsce w górnej części wizualizacji, na planie trójkąta, 
a końcowy w dolnej części, na planie prostokąta. Obiektyw aparatu zajmuje cen-
tralne miejsce w kompozycji, co może posłużyć do wyróżnienia istotnego etapu 
procesu lub do oznaczenia głównego wątku, wokół którego gromadzone będą 
poboczne kwestie (mapa myśli).

Opis: Pamięć dla romantyków była ściśle związana z nieświadomością, której tajemniczą 

naturę kojarzono z głębią oceanu, podziemnymi ogrodami, jaskiniami. Tak jak tafla 

wody stojąca na granicy powietrza i oceanu, tak cienka linia oddziela świadomy umysł 

od nieświadomości.

sekw
encja

A

A – główny wątek;  
wyróżniony etap procesu

Głębiny oceanu I 

(hierarchia, lista)

Fotografia

(sekwencja, mapa myśli)

Ilustracja metafory pamięci 

jako fotografii wraz

ze schematem strukturalnym
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Geneza: Romantycy uważali pamięć za siłę czysto duchową. Zgodnie z roman-
tyczną zasadą „jak na zewnątrz, tak wewnątrz” doszukiwali się jej odzwierciedle-
nia w otaczającym świecie. Stojąc w zupełnej opozycji wobec mechanistycznego 
podejścia do świata, romantycy wyobrażali sobie pamięć jako rozległy krajobraz, 
odwołując się do procesów naturalnych – do tego, co rośnie i płynie. Pamięć była 
dla nich ściśle związana z nieświadomością, tajemniczą naturę kojarzono z głębią 
oceanu, podziemnymi ogrodami, jaskiniami. 

 
O wizualizacji: Głębia oceanu pokazana na ilustracji oraz różnorodność biolo-
giczna organizmów żyjących w oceanie jest odniesieniem do romantycznej wizji 
pamięci organicznej. Pierwsza ilustracja ukazuje krajobraz z latarnią morską 
i taflą wody oceanu – elementami znajdującymi się na powierzchni. Linie zna-
czące powierzchnię oceanu mogę służyć do wpisywania tekstu do zapamiętania 
w formie listy rzeczy. Piętra latarni mogą zostać wykorzystane do wizualizacji 
sekwencji i hierarchii treści. Kolejna ilustracja przedstawia przekrój przez ocean, 

1

2

3

4

1–4 –
tematy, wątki

wyróżniony
temat

hierarchia, sekw
encja

Ilustracja metafory pamięci 

jako głębi oceanu (1 z 2) wraz 

ze schematem strukturalnym
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w którym znajdują się zwierzęta oceaniczne. Konkretne gatunki zwierząt zostały 
rozmieszczone tak, aby odpowiadały ich prawdziwej lokalizacji w strefach oce-
anicznych. Poziom głębokości stref może posłużyć jako wizualizacja hierarchii 
treści lub jej struktury. Ilustracje zwierząt mogą zostać wykorzystane jako ozna-
kowanie i rozróżnienie wybranych kwestii do zapamiętania. Wokół każdej ilu-
stracji zostało pozostawione miejsce, w którym można umieścić tekst. W takim 
układzie ilustracje zwierząt pełnią funkcję obrazów-kluczy znakujących wybrane 
kwestie do zapamiętania. 

Głębiny oceanu II 

(hierarchia, słowa-klucze)

I1

2

3

4

5 6

V

VI

III

II

IV

wyróżniony
temat

I–
V

I –
g

łó
w

ne
 k

at
eg

or
ie

, t
em

at
y

1–
6 –

znaczniki p
od

tem
atówIlustracja metafory pamięci 

jako głębi oceanu (2 z 2) wraz 

ze schematem strukturalnym
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Głębiny oceanu I 

(hierarchia, lista)
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osobne
części całości

zbiory zawarte
 jeden w drugim

O wizualizacji: Schematycznie ujęty gramofon został podzielony na dwie główne 
części: słuchawkę, przez którą emitowany jest dźwięk, oraz powierzchnię z płytą 
winylową i wędrującym po niej rylcem. Te dwa elementy stanowią matrycę dla 
wizualizacji dwóch typów przynależności elementów do całości. Słuchawka jest 
okręgiem podzielonym na części w taki sposób, aby zwizualizować równorzędne 
elementy należące do całości. Okrąg, który został wyznaczony przez płytę, jest 
przekładem diagramu kołowego, w którym całość złożona jest z podzbiorów 
zawierających się jeden w drugim. Perspektywa przedstawienia gramofonu została 
zniekształcona po to, aby zapewnić jak najwięcej miejsca na umieszczanie treści 
w odpowiednio dobranych diagramach kołowych. 

Gramofon

(mapa myśli, 
diagramy Venna)

Opis: Jeszcze pod koniec XIX wieku wraz z wynalezieniem fonografu (poprzednika 

gramofonu) warstwa wosku pojawiła się jako powierzchnia przyjmująca spostrzeżenia 

w teoriach pamięci słuchowej. Dźwięki miały zapisywać się w niej, niczym żłobione rylcem 

na cienkiej warstwie wosku pokrywającej walec fonografu.

Geneza: Podobnie  jak wrażenia wzrokowe znalazły swoje odzwierciedlenie 
w metaforze aparatu fotograficznego, zapamiętywanie dźwięków było porów-
nywane do działania pierwszych maszyn rejestrujących dźwięk. Pamięć słu-
chowa uzyskała obrazową analogię w formie fonografu136 – urządzenia będącego 
poprzednikiem gramofonu. Odtwarzanie wspomnień skojarzone zostało z ruchem, 
jaki wykonuje rylec po wyżłobionej powierzchni. Jeśli na jego trasie pojawią się 
bruzdy, rylec zacina się, podobnie jak pamięć, która nie może odtworzyć danego 
wspomnienia. 

[136] D. Draaisma, dz. cyt., s. 46.

Ilustracja metafory pamięci 

jako gramofonu wraz 

ze schematem strukturalnym
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I
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I–IV – 
kategorie, tematy
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Nawiedzony dom

(klastry i zbiory)

Ilustracja metafory pamięci 

jako nawiedzonego domu wraz 

ze schematem strukturalnym
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Opis: Pojęcie nawiedzonego domu pojawia się w rozważaniach Sigmunda Freuda na 

temat przechowywanych w pamięci wspomnień, które posiadają aktywny wpływ na 

teraźniejszość. Nawiedzony dom to taki, w którym historia ożywa i uobecnia się, a zda-

rzenia z przeszłości powracają.

Geneza: W książce Machina metafor Draaisma określa Sigmunda Freuda mianem 
mistrza języka obrazowego. Freud używał metafor jako instrumentów poznaw-
czych i heurystycznych. W odniesieniu do pamięci, obok metafory cudownej tab-
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liczki, skonstruował pojęcie nawiedzonego domu – miejsca, w którym przeszłość 
przeplata się z teraźniejszością i ma na nią bezpośredni wpływ137. 

O wizualizacji: Wizualizacja przedstawia przekrój kamienicy wraz z pomiesz-
czeniami i dachem. Struktura ilustracji nawiązuje do mnemoniki architektonicz-
nej, w której treści ulokowane są w różnych pomieszczeniach danego budynku. 
Dodatkowymi elementami wskazującymi na freudowską teorię pamięci, w której 
wewnętrzna przestrzeń jest nawiedzana przez duchy przeszłości, są pary oczu 
rozmieszczone w różnych punktach kamienicy. Ich oszczędna forma ma pobudzać 
wyobraźnię: informować o tym, że miejsce jest nawiedzone, zostawiając jedno-
cześnie szerokie pole własnej interpretacji. Wizualizacja może zostać wykorzy-
stana jako klastry umożliwiające podział materiału na kategorie. Kolejność pięter 
może posłużyć do hierarchizacji materiału lub do wyznaczenia trasy podróży po 
poszczególnych pomieszczeniach (sekwencja). 

Arka 

(hierarchia i kategoryzacja)

Opis: XII-wieczny filozof Hugon od Św. Wiktora przedstawiał pamięć jako arkę, umoż-

liwiającą przekaz kulturowej pamięci ludzkości. Działała ona na podobnej zasadzie, jak 

ta starotestamentowa, zbudowana przez Noego, która ocaliła wszystkie gatunki zwierząt.

Geneza: Wraz z upadkiem sztuki oratorskiej średniowieczna mnemonika stała się 
sposobem na gromadzenie i przechowywanie wiedzy. Celem średniowiecznej 
sztuki pamięci było zebranie w jednym miejscu – najczęściej pod postacią dia-
gramu – wszelkich kwestii będących materiałem do medytacji i modlitwy. Jednym 
z najbardziej rozbudowanych i wyrazistych przykładów tego średniowiecznego 
obrazowania jest dzieło De Arca Noe Mystica autorstwa Hugona od św. Wiktora. 
Działanie arki Hugona było analogiczne do starotestamentowej arki Noego z tą 
różnicą, że zamiast ratunku przed potopem, miała ona uchronić wiedzę od zapo-
mnienia w celu zachowania kulturowej pamięci ludzkości. 

O wizualizacji: Wizualizacja arki składa się z dwóch ilustracji: pierwszej uka-
zującej arkę od frontu i drugiej pokazującej jej przekrój z widocznymi pomiesz-
czeniami. Głównym zastosowaniem pierwszej ilustracji jest ukazanie hierarchii 

[137]  S. Freud, Niesamowite, [w:] tegoż, Pisma psychologiczne, tłum. R. Reszke, Warszawa 1997, s. 253, cyt. za:

  K. Iwańczyk, Nawiedzone galerie – o Niesamowitym, przestrzeni i sztuce, Uniwersytet Warszawski,  

  Warszawa 2013, s. 12–17.

Arka II (klastry)

Ilustracja metafory pamięci jako arki (2 z 2)
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Arka I 

(hierarchia)

Ilustracja metafory pamięci 

jako arki (1 z 2) wraz 

ze schematem strukturalnym
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uproszczenie form
pomieszczeń arki

treści, do czego może posłużyć pionowy układ oraz widoczne poziomy wyzna-
czone przez horyzontalne belki wewnątrz arki. Wizualizację można także wyko-
rzystać do oddania struktury treści – analogicznie do wizualnej metafory góry 
lodowej: pokład arki – czubek góry lodowej, wnętrze arki – podwodna część. 
Druga ilustracja o układzie poziomym przedstawia przekrój arki z widocznymi 
pomieszczeniami, a jej głównym zastosowaniem może być rozmieszczenie treści 
w obrębie wyznaczonych przez pomieszczenia kategorii. Wewnętrzne przestrze-
nie arki zostały skonstruowane na podstawie różnych kształtów geometrycznych, 
tak aby ułatwić ich identyfikację z daną kategorią. 

Homunkulus 
(hierarchia i sekwencja)

Opis: Pamięć jako wewnętrzna istota, homunkulus sterujący wszystkimi naszymi działa-

niami, bywa przedstawiana w formie małego człowieka siedzącego w głowie, posiadającego 

przed sobą tablicę ze stacją kontrolną naszego umysłu. Homunkulusem we współczesnych 

teoriach jest odpowiedź na pytanie, która pozostawia je nierozwiązanym.

Geneza: Metafora pamięci ludzkiej jako wewnętrznego systemu sterowanego 
przez małą, człekopodobną istotę siedzącą w głowie pojawia się między innymi 
w serii grafik z XX wieku dotyczących ludzkiego umysłu autorstwa Fritza Kahna. 
Wizualizacje te przedstawiają ciało człowieka jako wewnętrzny system pomiesz-
czeń, w którym znajdują się maszyny przeznaczone do wykonywania odpowied-
nich dla danego organu funkcji. Poszczególnymi elementami maszynerii sterują 
małe istoty o wyglądzie człowieka – homunkulusy. Określenie tych istot mianem 
homunkulusów wynika ze średniowiecznej alchemii, której jednym z nadrzęd-
nych celów było sztuczne skonstruowanie istoty podobnej do człowieka. 
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1–4 – 
przykładowe 
oznaczenie 

poszczególnych 
treści

O wizualizacji: Schematycznie rozrysowana postać o ciele człowieka została 
przedstawiona frontalnie z rękami otwartymi i skierowanymi na zewnątrz. Ciało 
homunkulusa jest podzielone na widoczne części, co umożliwia szybsze przy-
pasowanie wpisywanych treści do danej części ciała. Dodatkowe przerywane 
linie na osi pionowej i poziomej ilustracji sugerują możliwość orientacji treści 
według porządku (lewo–prawo, góra–dół). Sama postać homunkulusa wykazuje 
zróżnicowane cechy płciowe, pozostaje neutralna, co daje możliwość szerokiej 
reinterpretacji tej metafory. 

Woliera z ptakami 

(hierarchia i sekwencja)

Opis: W Teajtecie Platon porównuje pamięć do klatki z ptakami o różnym upierzeniu. 

W młodym wieku klatka każdego człowieka jest pusta, z upływem czasu przybywają 

do niej rozmaite ptaki. Przywoływanie konkretnego wspomnienia polega na chwyceniu 

i wyciągnięciu odpowiedniego ptaka z klatki doświadczeń i wiedzy.

Ilustracja metafory pamięci jako arki (2 z 2) wraz ze schematem strukturalnym100

Homunkulus 
(hierarchia i sekwencja)

Ilustracja metafory pamięci 

jako homunkulusa wraz 

ze schematem strukturalnym

101
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Geneza: Metafora pamięci jako klatki pełnej różnobarwnych ptaków o rozma-
itym upierzeniu pojawia się w wypowiedzi Sokratesa w dziele Platona. Platon 
dostrzegał różnicę pomiędzy aktywnym zapamiętywaniem a bierną rejestracją 
wydarzeń, w pamięci dostrzegał siłę pozwalającą na przywoływanie wspomnień. 
Przypominanie sobie czegoś porównuje do aktywnego procesu, polegającego 
na sięgnięciu po odpowiednie wspomnienie lub doświadczenie z klatki wiedzy. 

O wizualizacji: Wizualizacja przedstawia przekrój woliery, w której zostały 
umieszczone ptaki o ujednoliconej formie, przyjmujące dynamiczne i zróżni-
cowane pozy. Niektóre z nich siedzą spokojnie na żerdziach i obserwują, inne 
latają, podskakują lub z zaciekawieniem przyglądają się pozostałym ptakom. 
Różnorodność pozycji ptaków nadaje ilustracji dynamikę i zaprasza odbiorcę do 
skonstruowania narracji na temat przedstawienia. Jednolita forma ptaków umoż-
liwia kreatywne rozróżnienie treści przez użytkownika, który może wykorzystać 
kolor lub teksturę wedle własnego sposobu oznaczania poszczególnych treści. 
Żerdki oraz siedzące na nich ptaki rozrysowane na różnych wysokościach mogą 
zostać użyte do hierarchizacji wpisywanych treści. Ukierunkowanie poszcze-
gólnych ptaków względem siebie może posłużyć do sekwencjonowania wątków 
i kojarzenia informacji zawartych w zapamiętywanej treści. 

hierarchia, sekw
encja
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Ilustracja metafory pamięci 

jako woliery z ptakami wraz 

ze schematem strukturalnym
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Opis: Arystoteles w dziele O pamięci i przypominaniu sobie tłumaczy pamięć jako 

doznanie zmysłowe pozostawiające w duszy coś na kształt malowidła
138

. Z kolei Cyceron 

podkreśla rolę wzroku jako najważniejszego ze zmysłów biorących udział w procesie 

zapamiętywania
139

.

Geneza: Wizja wspomnień jako obrazów przechowywanych w pamięci ma swoje 
korzenie w filozofii starożytnej. Arystoteles podkreślał rolę doznań zmysłowych 
w konstruowaniu czegoś na kształt wewnętrznych obrazów przechowywanych 
w pamięci  (gr. eikones). Metafora pamięci  jako galerii wypełnionej obrazami 
odnosi  się  także do podstaw mnemotechniki,  zgodnie z którą kluczową rolę 
w zapamiętywaniu pełni zmysł widzenia. Jest to także odniesienie do licznych 
metafor traktujących pamięć jako przechowalnie, magazyn, w którym składowane 
są wspomnienia. 

[138] Arystoteles, O pamięci i przypominaniu sobie, tłum. P. Siwek, [w:] tegoż, Dzieła wszystkie, t. 3, Warszawa  

  1992, 450a, cyt. za: D. Draaisma, dz. cyt., s. 43.

[139] Cyceron, De Oratore; II, 87, 357, cyt. za: F.A. Yates, dz. cyt., s. 16.

Ilustracja metafory pamięci jako galerii obrazów (1 z 2)103
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O wizualizacji: Wizualizacja galerii składa się z dwóch ilustracji: pierwszej, na 
której przedstawiona została fasada galerii, i drugiej, w której zwizualizowane 
zostało jej wnętrze. Pierwsza ilustracja pełni rolę wprowadzenia w obszar danego 
zagadnienia, kolejna rozrysowana na rozkładówce notesu, jest dedykowana głęb-
szej eksploracji tematu. Wizualizacja budynku widzianego od frontu jest syme-
tryczna i posiada widoczne centrum w formie owalnej ramki zawieszonej na 
drzwiach galerii, mogącej posłużyć do zaznaczenia głównego tematu utrwalanego 
w pamięci materiału. W środku galerii zostały umieszczone puste ramy, w których 
można wpisywać treść w formie tekstu lub obrazu. Rozmieszczone na ścianie 
galerii obrazy spełniają rolę gridu porządkującego materiał. Zaproponowany układ 
można wykorzystać do kategoryzacji materiału lub jego podziału na mniejsze 
partie. Owalne okna w górnej części budynku mogą zostać wykorzystane do ozna-
czania głównych kategorii informacji do zapamiętania. Ramy obrazów zostały 
zróżnicowane pod względem rozmiaru i kształtu tak, aby wzmocnić identyfikację 
treści z obrazem. Wielkość pustych przestrzeni umożliwia umieszczenie dużej 
ilości treści, można ją wykorzystać do własnych rysunków lub korzystać z niej 
jak z albumu fotograficznego – poprzez wklejanie własnego zbioru materiału 
obrazowego (naklejki, zdjęcia, wycinki). 

Galeria obrazów II 
(mandala, mapa myśli)

główny
temat

A

I

C

III

B

II

D

IV

I–IV – podtematy
A–D –kategorie

Komputer 

(klastry)

Ilustracja metafory pamięci jako 

galerii obrazów (2 z 2) wraz 

ze schematem strukturalnym

Ilustracja metafory pamięci 

jako komputera wraz 

ze schematem strukturalnym

104

106

Ilustracja metafory pamięci jako galerii obrazów (1 z 2) wraz ze schematem strukturalnym105

główny
temat

1

2

3

1, 2, 3… –
podtematy, 
kategorie

Opis: Metafora ludzkiego umysłu, a także pamięci jako komputera, powstała wraz z upo-

wszechnieniem się tego wynalazku u schyłku XX w. Komputer jako narzędzie przyjmujące, 

zachowujące i przetwarzające informacje stał się popularną metaforą traktującą pamięć 

jako złożony mechanizm o nieograniczonych możliwościach.
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Geneza: Metafora pamięci jako komputera jest XX-wieczną kontynuacją mecha-
nistycznego prądu popularnego w okresie oświecenia. Jest to także kolejny, m.in. 
po gramofonie i aparacie fotograficznym, przykład stosowania analogii pomiędzy 
pamięcią ludzką a najnowszymi osiągnięciami techniki. Pamięć porównana do 
komputera posiada niczym nieograniczony potencjał przechowywania informacji 
i odtwarzania jej w dowolnym momencie. Metafora ta zakłada także stały i nie-
zmienny charakter przechowywanych informacji. Kolejne dziesięciolecia badań 
nad pamięcią wykazały, że jest ona znacznie mniej doskonała, a także o wiele 
bardziej złożona i dynamiczna od pamięci komputerowej.

O wizualizacji: Wizualizacja metafory jako komputera przedstawia uporządko-
wany zbiór okienek pojawiających się na ekranie komputera. Bardziej niż do samej 
pamięci komputerowej jest to nawiązanie do mechanicznego opartego na logice 
systemu umożliwiającego odtwarzanie plików i przechowywanie w uporządko-
wanych folderach. Nie ma tu niczego przypadkowego, tym bardziej niczego, co nie 
byłoby spójne z całym systemem. Rozrysowane okienka tworzą układ, w którym 
widoczny jest podział na mniejsze jednostki (klastry). Umożliwia on wpisywanie 
informacji podzielonych na mniejsze kategorie. Jednocześnie przedstawienie 
poszczególnych okienek jako samodzielnych klastrów daje możliwość utworzenia 
dowolnego systemu połączeń między nimi, co może posłużyć do wizualizacji 
sekwencji. Kompozycja ilustracji jest widocznie scentralizowana, co sprawia, że 
można jej także użyć jako szablonu mandali – mapy myśli o zadanym temacie 
głównym umieszczonym w centrum, z którego rozchodzą się rozgałęzienia. 

Pory roku 

(sekwencja)

Opis: Do zapamiętywania wykorzystywano nie tylko porządek przestrzenny, ale także 

taki, który związany jest ze zjawiskami trwającymi w czasie. Żyjący w XIII w. Thomas 

Bradwardine, znany jako Doctor Profundus, zalecał wyobrażanie sobie pól, których 

porządek poddany jest cyklowi wegetacyjnemu roślin.

Geneza: Mnemonika architektoniczna opiera się na zapamiętanym systemie 
przestrzennych lokacji. Wewnętrzny, wyobrażony porządek miejsc może być 
jednak zastąpiony porządkiem znanych procesów naturalnych. W takim wypadku 
poszczególnym miejscem –  locus – nie jest przestrzeń, lecz dany etap procesu. 
W swoich zaleceniach dotyczących konstruowania przestrzeni mnemonicznych, 
XIII-wieczny filozof, Thomas Bradwardine, zalecał posługiwanie się wobrażo-
nym widokiem pól poddanych porządkowi wegetacyjnemu roślin. Rozróżnienie 
zapamiętanych miejsc zostaje dodatkowo wzmocnione poprzez identyfikację 

O wizualizacji: Wizualizacja pór roku została skonstruowana na podstawie 
schematu podróży Ziemi wokół centralnie umieszczonego Słońca. Powierzchnia 
Ziemi została podzielona na dwie części – jasną, symbolizującą lato, i ciemną, 
zakreskowaną – oznaczającą zimę. Ziemia podzielona równomiernie na część 
jasną i ciemną opisuje pory przejściowe: wiosnę i jesień. Od lata do jesieni i od 
zimy do wiosny biegną dodatkowe linie w formie łuków, na których zostały 
umieszczone liście sugerujące przebieg procesów naturalnych roślin. Ich wygląd 
identyfikuje następujące po sobie pory roku. Elipsa, na której zilustrowana została 
wędrówka Ziemi wokół Słońca, jest podzielona na cztery części, które można 
przyporządkować danej porze roku. Schemat jest przede wszystkim, szablonem 
służącym do wizualizacji sekwencji treści. Kompozycja wizualizacji posiada 
widoczne centrum – Słońce – i umożliwia zapis treści w formie mandali. Mocno 
schematyczne i symboliczne przedstawienie pór roku daje możliwość szerokiego 
wykorzystania wizualizacji do umieszczania zapamiętywanych treści. 

główny
temat

sekw
encja

sekwencja

I

IIIII

IV

I (wiosna), II (lato), 
III (jesień), (IV) zima – 

 kategorie

Pory roku 

(sekwencja)

Ilustracja metafory pamięci jako cyklu pór roku wraz ze schematem strukturalnym107

z danym etapem rozwoju rośliny na podstawie jej wyglądu. Innym przykła-
dem mnemotechniki wykorzystującej porządek czasowy jest wizualizacja treści 
w obrębie tarczy zegara. 
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Pałac I 

(klastry i hierarchia)

Opis: Jedną z najbardziej znanych metod pamięciowych są pałace pamięci, konstruk-

cje architektoniczne powstałe w umyśle, które służą do odtwarzania wspomnień. Św. 

Augustyn w Wyznaniach o pałacu pamięci pisze: Oto dochodzę do rozległych pól, 
do przestronnego pałacu mojej pamięci, gdzie się przechowują niezliczone obrazy 
najróżniejszych rzeczy, przyniesione przez zmysły.

Geneza: Najpopularniejszym określeniem przestrzeni mnemonicznych są tzw. 
pałace pamięci, tworzące rozbudowany system pomieszczeń, w których umiesz-
cza się to, co chce się zapamiętać. O pałacu pamięci wspomina między innymi 
św. Augustyn w Wyznaniach

140, pałace pamięci są motywem pojawiającym się 
także we współczesnej kulturze popularnej, jak np. w serialu Sherlock Holmes. 

O wizualizacji: Wizualizacja pałacu pamięci składa się z dwóch ilustracji: pierw-
szej, przedstawiającej fasadę pałacu, i drugiej, ilustrującej przekrój budynku. 
Podobnie jak w przypadku wcześniej omawianej wizualizacji klasztoru, sche-

[140]  Św. Augustyn, dz. cyt.

matycznie rozrysowana przestrzeń ma na celu wsparcie wyobrażenia układu 
architektonicznego pałacu. Rozrysowane wnęki, okna i przekroje pomieszczeń 
służą do umieszczania w nich treści lub obrazów do zapamiętania. Obie ilustra-
cje składające się na wizualizację pałacu charakteryzuje symetria względem osi 
pionowej, która w przypadku przekroju jest delikatnie rozbita dzięki rzeźbom 
ukazującym sylwetki postaci męskiej i żeńskiej. Uwydatniona oś symetrii może 
zostać wykorzystana do umieszczenia najważniejszych kwestii lub kategorii zwią-
zanych z zapamiętywanym materiałem. Widoczny jest także podział rozkładu 
budynku na 3 poziomy, co może zostać wykorzystane do hierarchizacji treści lub 
do wyznaczenia trasy mentalnej wędrówki po przestrzeni pałacu (np. od lewej 
do prawej i od dołu do góry).
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Pałac II 

(klastry i hierarchia)

Ilustracja metafory pamięci 

jako pałacu (1 z 2) wraz 

ze schematem strukturalnym

Ilustracja metafory pamięci 

jako pałacu (2 z 2) wraz 

ze schematem strukturalnym
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Kalejdoskop 

(identyfikacja)

kształty 
charakterystyczne 
dla poszczególnych

 kompozycji 

Opis: Przestrzenią mnemoniczną może być także zbiór pojedynczych budynków two-

rzących miasto. Traktaty mnemoniczne radzą, aby wyobrażanymi przestrzeniami były 

miejsca znane i rozpoznawalne. Prezentowany widok miasta przedstawia wybrane obiekty 

lub budynki zamieszczone w notesie. 

Geneza: Inspiracją dla powstania wizualizacji miasta jest rycina przedstawiająca 
przestrzeń mnemoniczną autorstwa Johannesa Rombercha (il. 3). Romberch ukazał 
na niej przestrzenie charakterystyczne dla mnemoniki średniowiecznej, w któ-
rej odwoływano się do architektury sakralnej i używano oznaczeń związanych 
z liturgią. Rozkład przestrzenny budowli jest tutaj zastąpiony przez plan miasta, 
zgodnie z którym umieszcza się w pamięci rzeczy do zapamiętania. Punktami 
orientacyjnymi są poszczególne budowle i obiekty znajdujące się w wyobrażonym 
mieście. Metafora pamięci jako miasta jest także związana z umiejętnością ludz-

rozmieszczenie 
punktów orientacyjnych 

wraz z przykładowo 
zaznaczonym 

kierunkiem 
poruszania się 

klasztor

lab
irynt

g
o

łęb
nik

pałac

b
ib

lio
te

ka

Miasto 

(identyfikacja, 
sekwencja, 
kategoryzacja)

Opis: Pamięć przedstawiana za pomocą metafory kalejdoskopu akcentuje przypadkowość, 

z jaką wspomnienia łączą się w większe zbiory i konstelacje. Jest to romantyczna wizja 

pamięci, którą charakteryzuje niepowstrzymany bieg pełen rojących się myśli i wyobrażeń.

Geneza: Romantyczna wizja pamięci opisuje ją jako siłę niezwykłą, nieodgad-
nioną, a przez to nieulegającą kontroli świadomego umysłu. Wspomnienia są jak 
żywe atomy, gwiazdy lub kolorowe szkiełka łączące się we wzory o rozmaitych 
kształtach141. W tej wizji tworzenie wspomnień jest procesem samoczynnym 
i nieprzewidywalnym, pamięć jest kalejdoskopem: jest dynamiczna i podlega 
ciągłym zmianom. 

O wizualizacji: Wizualizacje ukazują 6 kompozycji utworzonych na bazie róż-
norodnych kształtów geometrycznych. Jest to kolekcja kilku kadrów odwołująca 
się do widoku poprzez kalejdoskop. Schemat nadaje się do oznaczenia kwestii 
lub pojęć oraz do zapamiętania ich poprzez identyfikację z danym kształtem. 

[141]  G. Marzec, Romantyczne metafory pamięci, [w:] Wiek XIX, Rok VIII (L) 2015, Instytut Badań Literackich  

 PAN, Warszawa 2015.

Ilustracja metafory pamięci 

jako kalejdoskopu wraz 

ze schematem strukturalnym

110

Przyjemne dla oka, symetryczne i koncentrycznie ułożone kształty przypominają 
kolorowe mandale i zachęcają do ich wypełnienia. 

Ilustracja metafory pamięci jako miasta wraz ze schematem strukturalnym111
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kiego umysłu do poruszania się w przestrzeni poprzez wcześniejsze jej mapowanie 
i zapamiętywanie i odtwarzanie porządku przestrzennego w głowie. Niektóre 
szkoły mnemotechniki radzą, aby do lokowania rzeczy w pamięci skorzystać 
z przestrzeni znanej i często odwiedzanej, jak np. własnego domu lub trasy z domu 
do pracy. 

O wizualizacji: Wizualizacja przedstawia widok miasta, w którym znajdują się 
obiekty i miejsca nawiązujące swoją formą do grafik z innych stron Notesu 
Mnemosyne (labirynt, gołębnik, biblioteka, klasztor). W drugim rzędzie od góry 
po lewej stronie znajduje się budynek z pomieszczeniem, w którym centralne 
miejsce zajmuje stół. Jest to nawiązanie do legendy o uczcie u Skopasa, z którą 
wiąże się powstanie mnemotechniki (zob. s. 20–21). Miasto zostało rozrysowane 
według perspektywy rzędowej, dzięki czemu możliwe było dokładne pokazanie 
brył poszczególnych budynków oraz pozostawienie odpowiedniej ilości prze-
strzeni potrzebnej do nanoszenia informacji. Wizualizacja miasta może posłużyć 
jako mapa nawigująca do miejsc, w których poprzednio zamieszczono materiały 
do zapamiętania. Dzięki temu możliwe jest skonstruowanie dość rozbudowanego 
systemu mnemonicznego opartego na zamieszczonych w notesie wizualizacjach. 

Schody 

(hierarchia i sekwencja)

sekw
encja, hierarchia

I
1

2

3

III

II

1, 2, 3 – następujące 
po sobie etapy procesu

I, II, III – kategorie 
rozmieszczone 

według hierarchii treści

Opis: Szczególnymi przykładami diagramów o funkcji mnemonicznej są drabiny 

i schody, których liczne wersje można odnaleźć m.in. w pracach średniowiecznego filozofa 

Rajmunda Lulla. Kolejne schody i szczeble symbolizują następujące po sobie etapy rozwoju 

intelektualnego i zdobywania wiedzy.

Geneza: Wśród przykładów wizualnych pomocy mnemonicznych często spoty-
kanym motywem są schody symbolizujące proces zdobywania wiedzy. Schody 
i drabiny pojawiają się w pracach Rajmunda Lulla, gdzie odnoszą się one do kolej-
nych stopni wtajemniczenia w jego sztukę, opartą na atrybutach i imionach Boga. 

O wizualizacji: Wizualizacja schodów ukazuje je w bliżej nieokreślonej prze-
strzeni budynku. Kompozycja ilustracji jest asymetryczna, rozrysowane w niej 
formy architektoniczne stworzono na podstawie różnych kształtów (kwadrat, 
koło, elipsa, prostokąt) w celu wzmocnienia identyfikacji wpisywanych w nie tre-
ści. Na wizualizacji przedstawionych zostało 7 schodów, które mogą posłużyć do 
hierarchizacji lub sekwencji treści. Poszczególne stopnie zawierają przestrzeń do 
umieszczania treści odnoszących się do etapów procesu wizualizowanej kwestii. 

Labirynt I 

(hierarchia i kategorie)

Ilustracja metafory pamięci 

jako schodów wraz 

ze schematem strukturalnym

Ilustracja metafory pamięci 

jako labiryntu (1 z 2) wraz 

ze schematem strukturalnym
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1, 2, 3 – punkty orientacyjne

Opis: Metaforę pamięci jako labiryntu można odnaleźć w literaturze romantycznej, m.in. 

w pracach Carusa i Moritza. W ujęciu romantycznym labirynt pamięci jest bez wyjścia, 

pełen skrytych dróg i ślepych uliczek. Średniowieczne labirynty zaś, posiadające jasną 

drogę wyjścia, służyły kontemplacji i wspomagały zapamiętywanie.

Labirynt II

(sekwencja)

Ilustracja metafory pamięci 

jako labiryntu (2 z 2) wraz 

ze schematem strukturalnym

114

Geneza: Powstanie ilustracji wiąże się z jednej strony z romantyczną metaforą 
umysłu ludzkiego jako labiryntu pełnego tajemnic, z którego ciężko znaleźć wyj-
ście, z drugiej strony zaś jest odniesieniem do licznych przykładów labiryntów 
średniowiecznych służących modlitwie i kontemplacji. O pamięci jako miejscu 
pełnym nieznanych ścieżek, ślepo zakończonych dróg, którego nie sposób przejść 

w całości, pisali m.in. Carus i Moritz. W tej wizji pamięć jest nieodgadniona, 
a człowiek bezsilny wobec ogromu jej tajemnic. Myśli z dzieciństwa są jak delikatna 

myśl, którą jesteśmy umocowani w łańcuchu istot (…). Jesteśmy umieszczeni w swego 

rodzaju labiryncie. Nie znajdujemy nici, która pozwoliłaby nam się z niego wydostać. (…) 
Nie było jeszcze Tezeusza, który przez wspomnienie znalazłby wyjście z tego labiryntu 

(…)142
. Średniowieczne labirynty posiadały na ogół odmienny charakter, miały 

jasną drogę prowadzącą od wejścia do wyjścia, podążanie nimi, czy to w prze-
strzeni kościoła, czy strony manuskryptu, na której umieszczono diagram o formie 
labiryntu, miało na celu wprowadzenie w stan medytacji zbliżający duszę do Boga. 

O wizualizacji: Wizualizacja labiryntu swoją formą przypomina ogrodowe labi-
rynty w stylu francuskim, znajdują się w nim fomtanny, drzewa, rzeźby i ławki. 
Pierwsza ilustracja składająca się na tę wizualizację pokazuje fragment labirytnu, 
w którym w centralnej części umieszczona została fontanna. Fontanna jest ele-
mentem ilustracji, który najbardziej skupia uwagę dzięki swojemu położeniu 
oraz dynamice kreski oddającej ruch tryskającej z niej wody. Może posłużyć jako 
oznaczenie głównego tematu zapamiętywanej treści, wokół którego skupiają się 
podrzędne kwestie. Druga ilustracja pokazuje widok na labirynt w perspektywie 
powietrznej. Posiada on jedną drogę wyjścia, dzięki czemu może posłużyć jako 
szablon do naniesienia informacji w odpowiedniej kolejności następujących po 
sobie kwestii. Rzeźby, ławy i drzewa umieszczone w labiryncie mogą posłużyć 
jako punkty orientacyjne do rozmieszczenia zapamiętywanych treści.

[142]  Moritz, Launanen und Phantasien, dz. cyt., s. 247–253.
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ZAKOŃCZENIE

W powyższej pracy doktorskiej postawiłam sobie za cel eksplorację obrazowego 
języka odnoszącego się do pamięci oraz możliwości jego wykorzystania do rea-
lizacji projektu wspomagającego zapamiętywanie.

Śledząc obszerną historię metafor opisujących ten fenomen ludzkiego umysłu 
oraz analizując techniki zapamiętywania, których korzenie sięgają starożytności, 
odnalazłam szeroki zbiór wizualnych reprezentacji pełniących funkcję narzędzi 
poznawczych, metod reprezentacji treści oraz pomocy w zapamiętywaniu. Bogaty 
w obrazy język opisujący pamięć oraz liczne przykłady wizualnych narzędzi 
pamięciowych zainspirowały mnie do spojrzenia w tę historię okiem projektanta 
komunikacji wizualnej. Ta wędrówka wzbogaciła moją wiedzę i dostarczyła mi 
materiałów, które w późniejszym czasie stały się podstawą do realizacji autor-
skiego projektu.

Poza obrazowym językiem, którym pisana jest historia pamięci, w obszarze 
badawczym pracy znalazły się takie tematy jak: poznawcze aspekty metafory, 
proces zapamiętywania oraz współczesne teorie pamięci, pamięć wizualna i rola 
wzroku w procesach pamięciowych, tradycyjne i współczesne techniki zapamię-
tywania oraz wizualizacja, czyli wizualne metody reprezentacji informacji. 

Głównym wyzwaniem projektowym było zaproponowanie narzędzia wspo-
magającego zapamiętywanie na podstawie dawnych technik pamięciowych, 
skierowanego do współczesnego odbiorcy. W tym celu zgromadzone informacje 
o mnemotechnikach starałam się skonfrontować ze współczesnym stanem wiedzy 
na temat funkcjonowania ludzkiego umysłu. Podczas wgłębiania się w tema-
tykę pracy zauważyłam silny związek pomiędzy mnemotechnikami a dziedziną 
projektowania graficznego, jaką jest projektowanie informacji. Okazało się, że 
u podstaw obu leży jedna wspólna zasada – porządek treści. Obie także, korzystając 
z uwarunkowań umysłu, posługują się różnorodnymi metodami wizualizacji treści. 
Sięgając głębiej, można zauważyć, że na związek mnemotechnik z wizualizacją 
informacji wskazuje także bliskość dwóch związanych ze sobą funkcji umysłu: 
pamięć i uczenie się. Mnemotechnika architektoniczna – zwana także metodą 
loci – wykorzystuje do tego celu wizualizację mentalną, polegającą na ulokowaniu 
zapamiętywanych treści w wyobrażonej w umyśle przestrzeni, a następnie wyko-
rzystaniu porządku przestrzennego do odtwarzania informacji. W projektowaniu 
informacji przestrzeń, która porządkuje treść, jest definiowana przez rozmaite 
narzędzia służące do wizualizacji treści: mapy, plany, schematy oraz diagramy. 

Metoda loci niesie ze sobą pewną trudność, jaką jest mentalne wyobrażenie 
sobie wewnętrznych przestrzeni i rozlokowanych w nich kwestii do zapamię-
tania. Nie każdy jest sobie w stanie wyobrazić taką przestrzeń, a tym bardziej 
zwizualizować wędrówkę po niej. Rozwiązanie tej trudności odnalazłam właśnie 

w metodach wizualnej reprezentacji informacji i postanowiłam zaproponować 
pomoc w postaci schematycznie rozrysowanych przestrzeni, w których można 
umieszczać zapamiętywane treści. Słaby punkt metody loci przeniosłam na pole 
graficznych metod wizualizacji treści,  jednocześnie korzystając ciągle z warto-
ści poznawczych porządku przestrzennego, na których opiera się mnemonika 
architektoniczna. 

W projekcie pracy doktorskiej o nazwie Notes Mnemosyne zdobytą znajomość 
starożytnej metody miejsc połączyłam z wiedzą na temat wizualizacji informacji, 
w szczególności dotyczącą diagramów, i zaprojektowałam 45 grafik wspomaga-
jących zapamiętywanie. Wśród nich znajdują się schematycznie rozrysowane 
przestrzenie pałacu, biblioteki, klasztoru, a także zaczerpnięte z historii metafor 
pamięci rysunki przedstawiające gołębnik, labirynt, głębiny oceanu, cykl pór 
roku czy schemat ukazujący czaszkę człowieka. Na podstawie analizy narzędzi 
służących wizualizowaniu treści zgromadzone w notesie rysunki określiłam 
nazwą diagramów metaforycznych. Diagramy swoim wyglądem nawiązują do 
wybranych metafor pamięci, natomiast ich struktura oparta jest na rodzajach 
i typach graficznej wizualizacji informacji. Wykorzystanie diagramów polega 
na samodzielnym umieszczaniu w nich treści do zapamiętania przy pomocy 
dowolnego narzędzia. Najbardziej interesującym aspektem projektu jest to, że 
pełna forma wizualizacji widoczna jest dopiero po ingerencji użytkownika notesu. 
Notes zapewnia więc przestrzenie do wpisywania w nie opowieści celem stwo-
rzenia własnej, niepowtarzalnej narracji. 

W ramach badań nad funkcjonalnością notesu przeprowadziłam szereg testów 
pamięciowych, które miały także zbadać obszar możliwości jego wykorzystania. 
Testy pamięciowe wskazują na poprawę stopnia zapamiętywalności materiału 
w przypadku użyciu notesu. Chociaż poprawa ta nie jest spektakularnie większa, 
a badania są raczej indywidualną, amatorską próbą sprawdzenia użyteczności 
notesu, zgromadzone wyniki są dla mnie zielonym światłem do podjęcia kolej-
nych prób rozwijania tematu w dziedzinie projektowania komunikacji wizualnej. 
Na mój entuzjazm wpływa także fakt, że przeprowadzone przeze mnie próby 
wykazały szeroki zakres możliwości wykorzystania projektu, wykraczający poza 
zakładany obszar. Poza wspomaganiem zapamiętywania notes może posłużyć 
także do uporządkowania materiału pod kątem przygotowywania wypowiedzi 
ustnych lub pisemnych. Możliwie jest również jego wykorzystanie w celach 
terapeutycznych i służących relaksacji poprzez zakolorowywanie wyrysowanych 
przestrzeni. Jak wyszło podczas jednej z prób, notes może stać się także impulsem 
do jeszcze większej kreatywności polegającej na dekonstruowaniu rysunków 
poprzez cięcie ich na mniejsze komponenty, i konstruowaniu nowej kompozycji. 
Wycinanie poszczególnych części ilustracji i komponowanie nowych jest możliwe 
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ze względu na ich modularność, jako że wszystkie diagramy zostały wyrysowane 
na podstawie jednolitej siatki. 

W mojej ocenie projekt uważam za innowacyjny pod kątem szerokiej tematyki, 
która obejmuje podłoże historyczne stanowione przez metafory pamięci i mnemo-
technikę, psychologiczne i neurobiologiczne – dotyczące uwarunkowań ludzkiego 
umysłu w kontekście zapamiętywania, i w końcu projektowe, w którym głównym 
tematem jest wizualizacja informacji w celu ułatwienia zapamiętywania. Projekt 
prezentuje możliwość wykorzystania wiedzy ze wszystkich wymienionych wyżej 
obszarów do realizacji narzędzia stymulującego procesy poznawcze u człowieka. 
Z tego względu niesie ze sobą wartość dla rozwoju jednostki oraz pozwala na 
poszerzanie jej wiedzy na tematy związane z funkcjonowaniem umysłu. 

Ze względu na interdyscyplinarność zagadnień podejmowanych w pracy 
umiejscowienie jej w ścisłej lokalizacji w literaturze przedmiotu przysparza pew-
nych wątpliwości. Sam projekt, będący przedmiotem rozprawy, umiejscowiony 
jest w dość niszowym obszarze. Skierowany jest do dorosłych użytkowników, 
podczas gdy zdecydowaną większość projektów wspomagających naukę i pamięć 
kieruje się do dzieci lub młodzieży. Jedynym obszarem, w którym zauważyłam 
posługiwanie się mnemotechniką jako pomocą w nauce dorosłym jest nauka 
języków obcych. 

Czas, jaki spędziłam, pracując nad zagłębianiem się w tematykę pracy dok-
torskiej, jest źródłem wielu wartości poznawczych, które zyskałam jako badaczka 
tego obszaru projektowania komunikacji wizualnej. Analiza obrazowego języka 
opisującego pamięć, jej historię i sposoby poszerzania wzbogaciły mnie o wiedzę 
z obszaru wizualizacji pojęć w celu stymulacji poznawczej. Zagłębienie się w tematy 
z zakresu funkcjonowania umysłu i procesów składających się na zapamiętywanie 
otworzyło mi drogę do projektowania narzędzi o funkcji informacyjnej z dużo 
większą świadomością niż do tej pory. Sama praca nad projektem sprawiła mi 
ogromną przyjemność, a satysfakcja z widoku tak różnorodnie wypełnionych 
ilustracji Notesu Mnemosyne jest dla mnie radością i impulsem do kontynuowania 
działań w tym obszarze. 

Sięgając pamięcią do swojej pracy magisterskiej, której temat – Materiały 

edukacyjne na temat wybranych zagadnień przyrodniczych – jest blisko związany 
z obszarem badawczym niniejszej rozprawy doktorskiej, stwierdzam, że przy-
swojony zakres wiedzy przeniósł moje kompetencje w dziedzinie projektowania 
na znacznie wyższy poziom. O pracy magisterskiej wspominam także dlatego, 
żeby podkreślić ciągłość swojego rozwoju w tym obszarze projektowania. 

Projektowanie w służbie wiedzy i czerpanie z zasobów kultury i historii jest 
esencją tego, na czym chciałabym oprzeć swoją dalszą działalność badawczo-
-projektową. Pomimo stałego przyrostu danych, natłoku informacji oraz rosnącej 
jednocześnie liczby metod reprezentacji informacji, projektowanie informacji 

w służbie stymulacji poznawczej i przyswajania wiedzy stanowi wciąż szerokie 
pole do dalszych eksploracji. Opisany przeze mnie projekt, niosący olbrzymi wkład 
do własnego rozwoju, mam nadzieję przyniesie także korzyści na polu projekto-
wania komunikacji wizualnej, podkreślając jej wartości poznawcze. Mam nadzieję, 
że interdyscyplinarność zagadnień w nim podejmowanych sprawi, że praca sta-
nie się ciekawą pozycją dla osób podejmujących działania w polu projektowania 
komunikacji wizualnej, nieobawiających się przekraczania w nim granic swojej 
podstawowej dziedziny. 
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w I turze testów

Il. 43. Diagramy kołowe przedstawiające stopień poprawności podanych odpowiedzi 

  w II turze testów

Il. 44. Wykresy słupkowe przedstawiające stopień poprawności odpowiedzi w odniesieniu 

do konkretnych pytań w I turze testów

Il. 45.  Wykresy słupkowe przedstawiające stopień poprawności odpowiedzi w odniesieniu 

do konkretnych pytań w II turze testów

Il. 46.  Rysunek zrealizowany podczas testów – typ 1 

Il. 47.  Rysunek zrealizowany podczas testów – typ 2

Il. 48.  Rysunek zrealizowany podczas testów – typ 3

Il. 49.  Wykorzystanie projektu jako pomocy w zapamiętywaniu wzorów matematycznych.

Na podstawie metafory pamięci jako szafy z kosztownościami 

Il. 50. Wykorzystanie projektu jako pomocy w przygotowaniu prezentacji. Na podstawie 

metafory pamięci jako ogrodu 

Il. 51.  Wykorzystanie projektu jako pomocy w zapamiętywaniu równań matematycznych. 

Na podstawie tzw. ręki Gwidona

Il. 52.  Kreatywne wykorzystanie projektu do dekonstrukcji i realizacji nowej, własnej 

kompozycji 

Il. 53. Wykorzystanie projektu jako pomoc w utrwaleniu zdobytej wiedzy. Na podstawie 

metafory pamięci jako arki 

Il. 54.  Schemat opisujący proporcje formatu Notesu Mnemosyne 

Il. 55.  Okładka notesu wraz z wymiarami

Il. 56.  Schemat przedstawiający strukturę okładki notesu

Il. 57.  Rozkładówki notesu od strony 1 do 5

Il. 58.  Rozkładówki notesu od strony 6 do 11

Il. 59.  Ikony reprezentujące poszczególne etapy użycia notesu

Il. 60.  Dwa typy układów ilustracji – pojedynczy i podwójny

Il. 61.  Rozkładówka stron ze spisem metafor wraz z opisem marginesów 

Il. 62.  Rozkładówki stron z ilustracjami wraz z opisem marginesów 

Il. 63. Analiza strony z tekstem pod kątem typograficznym na podstawie s. 7 w Notesie 

Mnemosyne

Il. 64.  Ilustracja metafory pamięci jako arki (1 z 2) rozrysowana na siatce

Il. 65.  Ilustracja metafory pamięci jako arki (2 z 2) rozrysowana na siatce 

Il. 66.  Ilustracja metafory pamięci jako klatki z ptakami rozrysowana na siatce 

Il. 67.  Ilustracja metafory pamięci jako gołębnika wraz ze schematem strukturalnym

Il. 68.  Ilustracja metafory pamięci jako teatru (1 z 2)

Il. 69.  Schemat strukturalny ilustracji metafory pamięci jako teatru (1 z 2)

Il. 70.  Ilustracja metafory pamięci jako teatru (2 z 2) wraz ze schematem strukturalnym

Il. 71.  Ilustracja metafory pamięci jako skarbca wraz ze schematem strukturalnym

Il. 72.  Ilustracja metafory pamięci jako tzw. ręki Gwidona wraz ze schematem strukturalnym

Il. 73.  Ilustracja metafory pamięci jako klasztoru (1 z 2) wraz ze schematem strukturalnym

Il. 74.  Ilustracja metafory pamięci jako klasztoru (2 z 2)

Il. 75.  Ilustracja metafory pamięci jako klasztoru (2 z 2) wraz ze schematem strukturalnym
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Il. 76.  Ilustracja metafory pamięci jako krosna wraz ze schematem strukturalnym

Il. 77.  Ilustracja metafory pamięci jako szkieletu dinozaura wraz ze schematem strukturalnym

Il. 78.  Ilustracja metafory pamięci biblioteki (1 z 2) wraz ze schematem strukturalnym

Il. 79.  Ilustracja metafory pamięci biblioteki (2 z 2) wraz ze schematem strukturalnym

Il. 80.  Ilustracja metafory pamięci jako torów wraz ze schematem strukturalnym

Il. 81.  Ilustracja metafory pamięci jako wirydarza wraz ze schematem strukturalnym

Il.  82.  Ilustracja metafory pamięci jako drzewa wraz ze schematem strukturalnym

Il. 83.  Ilustracja metafory pamięci jako lasu wraz ze schematem strukturalnym

Il. 84.  Ilustracja metafory pamięci jako Układu Słonecznego wraz ze schematem strukturalnym

Il. 85.  Ilustracja metafory pamięci jako czaszki wraz ze schematem strukturalnym

Il. 86.  Ilustracja metafory pamięci jako kunstkamery (1 z 2) wraz ze schematem strukturalnym

Il. 87.  Ilustracja metafory pamięci jako kunstkamery (2 z 2) wraz ze schematem strukturalnym

Il. 88.  Ilustracja metafory pamięci jako cyklu życia motyla wraz ze schematem strukturalnym

Il. 89.  Ilustracja metafory pamięci jako kluczy wraz ze schematem strukturalnym

Il. 90.  Ilustracja metafory pamięci jako machiny (1 z 2) wraz ze schematem strukturalnym

Il. 91.  Ilustracja metafory pamięci jako machiny (2 z 2) wraz ze schematem strukturalnym

Il. 92.  Ilustracja metafory pamięci jako konika morskiego wraz ze schematem strukturalnym

Il. 93.  Ilustracja metafory pamięci jako fotografii wraz ze schematem strukturalnym

Il. 94.  Ilustracja metafory pamięci jako głębi oceanu (1 z 2) wraz ze schematem strukturalnym

Il. 95.  Ilustracja metafory pamięci jako głębi oceanu (2 z 2) wraz ze schematem strukturalnym

Il. 96.  Ilustracja metafory pamięci jako gramofonu wraz ze schematem strukturalnym

Il. 97.  Ilustracja metafory pamięci jako nawiedzonego domu wraz ze schematem strukturalnym

Il. 98.  Ilustracja metafory pamięci jako arki (1 z 2) wraz ze schematem strukturalnym

Il. 99.  Ilustracja metafory pamięci jako arki (2 z 2)

Il. 100.  Ilustracja metafory pamięci jako arki (2 z 2) wraz ze schematem strukturalnym

Il. 101.  Ilustracja metafory pamięci jako homunkulusa wraz ze schematem strukturalnym

Il. 102.  Ilustracja metafory pamięci jako woliery z ptakami wraz ze schematem strukturalnym

Il. 103.  Ilustracja metafory pamięci jako galerii obrazów (1 z 2)

Il. 104.  Ilustracja metafory pamięci jako galerii obrazów (2 z 2) wraz ze schematem strukturalnym

Il. 105.  Ilustracja metafory pamięci jako galerii obrazów (1 z 2) wraz ze schematem strukturalnym

Il. 106.  Ilustracja metafory pamięci jako komputera wraz ze schematem strukturalnym

Il. 107.  Ilustracja metafory pamięci jako cyklu pór roku wraz ze schematem strukturalnym

Il. 108.  Ilustracja metafory pamięci jako pałacu (1 z 2) wraz ze schematem strukturalnym

Il. 109.  Ilustracja metafory pamięci jako pałacu (2 z 2) wraz ze schematem strukturalnym

Il. 110.  Ilustracja metafory pamięci jako kalejdoskopu wraz ze schematem strukturalnym

Il. 111.  Ilustracja metafory pamięci jako miasta wraz ze schematem strukturalnym

Il. 112.  Ilustracja metafory pamięci jako schodów wraz ze schematem strukturalnym

Il. 113.  Ilustracja metafory pamięci jako labiryntu (1 z 2) wraz ze schematem strukturalnym

Il. 114.  Ilustracja metafory pamięci jako labiryntu (2 z 2) wraz ze schematem strukturalnym

STRESZCZENIE

Tematem rozprawy doktorskiej jest eksploracja poznawczego potencjału graficznej 
wizualizacji informacji jako metody ułatwiającej zapamiętywanie, na przykładzie 
autorskiego projektu o nazwie Notes Mnemosyne, zainspirowanego metaforami 
pamięci oraz mnemotechniką. W obszarze badawczym pracy znalazły się takie 
kwestie,  jak: obrazowość języka opisującego zjawisko pamięci, metafora jako 
narzędzie myślenia, pamięć wzrokowa i wizualizacja, mnemotechnika i poznaw-
cza rola porządku przestrzennego, wizualna reprezentacja informacji i rodzaje 
wizualizacji na podstawie aktywowanych procesów poznawczych.

W pierwszej części rozprawy prezentuję wybrane, zmieniające się wraz 
z epoką, obrazowe formy przedstawiania i wyjaśniania pamięci. Następnie opisuję 
metody mnemotechniczne, ze szczególnym podkreśleniem tych, które opierają się 
na mobilizacji pamięci wzrokowej. Dużo uwagi poświęcam tzw. metodzie loci, 
w której kluczową rolę pełni porządek przestrzenny. W kolejnych rozdziałach 
poznawcze wartości porządku przestrzennego przenoszę na grunt projektowa-
nia informacji. Przestrzeń traktowana jest przeze mnie jako narzędzie do kon-
struowania przejrzystych i łatwych do zapamiętania komunikatów wizualnych. 
W obszarze wizualizacji informacji poruszam zagadnienia związane z komuni-
kacją diagramatyczną, pokazuję możliwości klasyfikacji diagramów oraz podaję 
ich zastosowanie. Część pierwsza jest zakończona podsumowaniem, w którym 
przywołuję najważniejsze kwestie dotyczące metod aktywizacji i usprawniania 
procesu zapamiętywania. 

Część druga rozprawy jest poświęcona opisowi projektu artystycznego 
o nazwie Notes Mnemosyne. Opisuję w niej proces projektowy od ukształtowa-
nia założeń do szczegółowego opisu projektu pod kątem formalnym. Prezentuję 
pierwsze koncepcje projektowe, przedstawiam wyniki badań nad funkcjonalnością 
i zastosowaniem projektu, omawiam sposoby wykorzystania notesu oraz dokonuję 
jego szczegółowej prezentacji ze strony wizualnej i technicznej. W zakończeniu 
dzielę się własnymi przemyśleniami na temat opisanej pracy badawczo-projektowej 
oraz poddaję ocenie uzyskane wyniki. 
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ABSTRACT

The topic of this dissertation is an exploration of the cognitive potential of infor-
mation visualization as a method to facilitate memorization, using the example of 
the author's project called Mnemosyne Notebook. The project consists of memory 
metaphors and mnemonics. The research area of the dissertation includes such 
issues as: language imagery describing memory phenomenon, metaphor as a tool 
for thinking, visual memory and visualization, mnemonics and the cognitive role 
of spatial order, visual representation of information and types of visualization 
according to activated cognitive processes.

In the first part of the dissertation, I present a selection of pictorial representa-
tions of memory that have evolved over time. Afterwards, I describe mnemonic 
methods, with particular emphasis on those, that are based on the activation of 
visual memory. I devote considerable attention to the so called loci method, in 
which spatial order plays a crucial role. In the following chapters, I transfer the 
cognitive values of spatial order to the field of information design. I regard space 
as a tool for constructing clear and memorable visual messages. In the area of 
information visualization, I explore issues related to diagrammatic communi-
cation, by presenting possible classifications of diagrams and their applications. 
The first part is concluded with a summary in which I recall the most important 
aspects of activating and improving the memorization process. 

Part two of the dissertation is devoted to the description of an art project 
called Mnemosyne Notebook. Firstly, I present the design process starting from 
the formation of the design objectives, to a detailed description of the project. 
I discuss the first design concepts, present the results of functionality tests of the 
project including possible ways in which the project can be used. Finally, I give 
a detailed presentation of the notebook, considering its visual form and imple-
mentation. In conclusion, I share ideas on the described research and design work 
and provide an evaluation of the results obtained. 




