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ARCHIWUM PAMIĘCI

Budowanie archiwum pamięci uznano jako sposób kształtowania wrażliwości estetycznej stosownej do  
zadań stawianych architekturze.
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Rodowód określenia teoria sięga do greckiego 
słowa theatai – obserwatorzy. Teorię pierwotnie ro-
zumiano jako obserwację kontemplacyjną, tego co 
jest z zewnątrz, tego co jest dane. Jednak już wtedy 
określenie teoria było synonimem podróży, drogi po-
znania i gromadzenia wiedzy wspartej nie na biernej, 
statycznej obserwacji świata, lecz na nieustannej po-
dróży w jego przestrzeni i w czasie.

Chwila zadumy nad przemijaniem i trwaniem ar-
chitektury dotyka więc problemu czasu, jego ulotno-
ści. Platon odczuwał czas jako zmienny obraz wiecz-
ności. William Blake określał go jako dar wieczności, 
dar pozwalający doświadczać wszystkiego stopnio-
wo. Jorge Luis Borges powiadał, że prześlizgujemy 
się przez czas, przechodzimy od przeszłości do przy-
szłości lub od przyszłości do przeszłości. Co więcej 
przekonywał, że nie można wyobrazić sobie teraź-
niejszości jako odrębnej całości, bo byłaby ona pust-
ką, bowiem teraźniejszość zawiera w sobie zawsze 
cząstkę przeszłości i przyszłości. Według Plotyna ist-
nieją trzy czasy, teraźniejszość aktualna i przyszła,  
która objawia się w nadziejach i planach oraz teraź-
niejszość przeszła określana mianem pamięć.

Wybitne dzieła architektury nigdy nie należały tyl-
ko do jednego czasu. Wydarzenia w świecie archi-
tektury w czasie przeszłym i teraźniejszym wspiera-

jąc rozeznawanie zmian w architektonicznej sceno-
grafii mogą inspirować tworzenie osobistego archi-
wum pamięci tej sztuki. W przestrzeni tego archiwum 
mieszczą się obrazy budowli wyłonione z realnego 
świata architektury. Mogą to być budowle o rodowo-
dzie z różnych historii, pojawiać się kolejno po sobie 
zgodnie z wydarzeniami pojawiającymi wraz z upły-
wającym czasem lub jako rzeczy same w sobie od-
rębne. Tak tworzony zbiór nie określa walorów este-
tycznych chociaż do nich się odnosi, nie odwołuje 
się do żadnej hierarchii.

Archiwum pamięci mogą tworzyć wszyscy śledzą-
cy wydarzenia w świecie architektury, a służyć może 
także tym, którzy sami sobie chcą nieprzerwanie two-
rzyć osobistą kolekcję budowli uznanych za ważne, 
inspirujące, wzbudzające emocje finezją pomysłu. Ko-
jarzyć się to może z wrażeniem otwarcia, przypisy-
wanego przez Umberta Eco poznawaniu rozszerza-
jącemu horyzonty doświadczania w sferach sztuki. 
Istotę tego faktu ujmuje on w słowach: każda forma 
dająca się percypować, o ile ma wartość estetyczną, 
jest „otwarta. Wtedy to w doświadczeniu inspi-
rowanym przez intencję estetyczną pojawiają się róż-
ne rodzaje otwarcia. Założenie spójne jest z pojmo-
waniem doświadczenia przez Hansa Georga Gada-
mera, który wyróżnia jego inspirującą rolę w pełnym 



257

otwarciu na nowe doświadczenia. Dotyczy to także 
świata architektury. 

Mnemozyna – Pamięć jest matką Muz, a przypo-
minanie jest najczęstszym i zarazem najbardziej pod-
stawowym doświadczeniem myślowym, mającym do 
czynienia z rzeczami nieobecnymi tu i teraz, niedo-
stępnymi zmysłom. To, że nieobecna budowla zosta-
ła przywołana i jest obecna w umyśle dzieje się za 
sprawą wyobraźni, która realne kształty zmienia w nie-
zmysłowe, myślowe obrazy. Myślenie sprawia, że nie 
jesteśmy w miejscu gdzie rzeczywiście się znajduje-
my. Nie obcujemy z realnymi budowlami lecz ich my-
ślowymi wizerunki widocznymi tylko dla nas samych. 
Myślenie unicestwia czasowe i przestrzenne odległo-
ści. Pozwala myśleć refleksyjnie o przeszłości tak jak-
by jeszcze trwała, a twórcze myślenie skupiać na te-
raźniejszości i mieć na uwadze przyszłość tak jakby 
już była obecna.

Dziś, kiedy architektura wymyka się definicjom 
a priori, odnajdywanie rozmaitych konstelacji archi-
tektonicznej formy w archiwum pamięci może stać się 
intrygującą przygodą zgłębiania tajemnic sztuki bu-
dowania. Twory kultury następują po sobie i tak też 
odchodzą w przeszłość. Dzieła, które są tylko uży-
teczne, starzeją się z każdym dniem. Ich użyteczność 
przemija, a na jej miejsce wkracza nowa użyteczność. 
(…) Z całej działalności człowieka pozostaje nie to, 
co jest tylko użyteczne, lecz to, co wzrusza i porusza 
umysły. Komentarz Le Corbusiera, z 1939 roku, przy-
pomina o zadziwianiu, o jego ponadczasowym sen-
sie przypisanym mu przez starożytność.

Motyw zadziwienia wpisany jest w definicję dzieła 
sztuki – dzieła, które jest odtwarzaniem rzeczy bądź 
konstrukcją form bądź wyrażaniem przeżyć. Jednak 
„tylko takim odtwarzaniem, taką konstrukcją, takim 
wyrazem, jakie są zdolne zachwycać, bądź wzru-
szać, bądź wstrząsać, podkreśla Władysław Tatar-
kiewicz. Najpierw wskazane są intencje dzieła, da-
lej przypisane mu działania. Słowa zachwyt, wzru-

szenie czy wstrząs mówią o stanach umysłu, o efek-
tach oddziaływania dzieła przywodzącego na myśl 
zdziwienie objawiające się w tych odmiennych tona-
cjach emocjonalnych. Określenia odtwarzanie, kon-
struowanie i wyrażanie odkrywają intencje rozróżnio-
ne z racji odmiennej relacji pomiędzy dziełem i rze-
czywistością, dostrzeżone w starożytności. Wówczas 
Platonowi pozwoliło to mianować architekturę sztuką 
wytwórczą, w odróżnieniu od malarstwa, uznawane-
go wtedy za sztukę odtwórczą.

Platońska klasyfikacja spójna jest z podziałem 
sztuk przyjętym przez Arystotelesa na te, które na-
śladują przyrodę – malarstwo i te, które ją uzupeł-
niają– architektura. Określona w odległej przeszło-
ści misja sztuki budowania, przypisane jej zadanie 
nie odtwarzania lecz wytwarzania form uzupełniają-
cych przyrodę trwa nadal. Architektoniczna gra, to-
cząca się od tamtych czasów na terytoria abstrakcji 
i czystej geometrii, prowokowana chęcią konstruowa-
nia, tworzenia czegoś innowacyjnego, wpisującego 
się w klimat czasu kolejnych teraźniejszości i odpo-
wiadającą im przestrzeń rzeczywistego świata zdolne 
jest – zachwycać, wzruszać lub wstrząsać. 

Rozeznawanie zawiłości tropów sztuki budowa-
nia może kojarzyć się emocjonalną przygodą, bu-
dzącą żywe reakcje, które mogą być czymś bar-
dziej złożonym od podziwu, nie przecząc, że to 
on rozstrzyga o życiu dzieł. Budowanie archiwum 
pamięci wypada uznać jako próbę kształtowania 
wrażliwości estetycznej i umiejętności redagowa- 
nia uzasadnionej odpowiedzi stosownej do zadań 
i oczekiwań w czasie współczesnym. Każdy na swój 
sposób może odczytać ślady minionego czasu. 
Jednak przeszłość architektury nie może być przy-
właszczana jako odbicie w krzywym zwierciadle. Jej 
przydatność wyraża się w inspiracyjnej mocy sym- 
boli, znaczeń i form. Nie nachalnie wpisując się w kli-
mat współczesnego myślenia, przeszłość architek-
tury przypomina o sposobie rozwiązywania posta-
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wionych jej zadań poprzez solidne rzemiosło i sztu-
kę budowania nieustającą w poszukiwaniach poety-
ki języka geometrii kształtów. Wypada przywołać 
aktualne także dziś inspirujące uwagi Le Corbusie-
ra zamiesz czone w Vers une architecture, architek-
tura to problem plastyczny, co więcej: architektura 
jest wtedy, gdy istnieje emocja poetycka.

Świat architektury traktowany jako niepodzielna 
całość, jako rozległy obszar bez granic między cza-
sem przeszłym i teraźniejszym, nie ograniczając te-
rytoriów obserwacji, daje poczucie swobody w od-
najdywaniu architektonicznych form. Obserwacja  
kontemplacyjna, splatająca się z myśleniem poszuku-
jącym i interpretującym świat rzeczy i zdarzeń, staje 
się wciągającym doświadczeniem, grą tropienia róż-
norodności konfiguracji kształtów architektury. Istota 
tych poczynań mieści się w przesłaniu greckiego sło-
wa philosophia. W nim zawarty jest sens namiętno-
ści oddania się czystemu poznaniu jako celu same-
go w sobie, bez oglądania się na zysk czy korzyść. 
Platon nadał temu słowu nowy akcent. Filozofia ozna-

czała nie tyle wiedzę, co domaganie się wiedzy, dą-
żenie do sophia, do mądrości.

W grze splatającego się myślenia spontanicznego 
i refleksyjnego nie sposób pominąć doświadczeń wy-
ławianych z osobistego archiwum pamięci. Jego za-
soby nie wskazują gotowych reguł lecz służyć mogą 
jako romantyczna inspiracja lub jako pretekst archi-
tektoniczny, któremu Dariusz Kozłowski przypisuje in-
spirującą rolę w poszukiwaniu, odkrywaniu i definio-
waniu kształtu budowli. Nie nachalnie wpisując się 
w klimat współczesnego myślenia, przeszłość archi-
tektury przypomina o sposobie rozwiązywania posta-
wionych jej zadań poprzez solidne rzemiosło wspie-
rające sztukę budowania w nieustających poszukiwa-
niach oryginalnej poetyki języka architektury.

Wypowiedź opracowano według publikacji Ma-
rii Misiągiewicz pt. Architektoniczna geometria, wyd. 
Instytut Projektowania Architektonicznego, Wydział 
Architektury, Politechnika Krakowska, Kraków 2005.
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THE MEMORY ARCHIVES

Building the memory archives is recognized as a manner of shaping esthetical sensitivity adequate to the 
assignments of architecture.

Keywords: theory, the art of construction, the poetics of the architectural language

The origin of the term theory is related to the 
Greek word theatai – observers. At first, theory was 
understood as the contemplative observation of what 
comes from the outside, what is given. Even then, 
however, this term was a synonym for travel, the way 
of cognition and collecting knowledge based upon 
an endless journey in space and time instead of the 
passive, static observation of the world.

Thus, a moment of reflection on the fleetingness 
and durability of architecture brings up the problem 
of time and its elusiveness. Plato perceived time 
as a changeable image of eternity. William Blake 
defined it as the gift of eternity which made it pos-
sible to experience everything gradually. Jorge Luis 
Borges used to say that we slid through time, we 
passed from the past to the future or from the future 
to the past. What is more, he would have it that it 
was impossible to imagine the present as a separate 
whole because it would be emptiness as the present 
always included a particle of the past and the future. 
According to Plotinus, there are three dimensions of 
time: the current present, the future present, which 
manifests itself in hopes and plans, and the past 
present defined as memory.

Outstanding works of architecture have never 
belonged to one dimension of time. Supporting the 

recognition of changes in architectural set design, 
events in the world of architecture in the past and 
the present may inspire the creation of the personal 
memory archives in the field of this art. The space of 
these archives comprises images of edifices found 
it the real world of architecture. They may originate 
from various histories, appear one after another in 
accordance with events happening as times goes on 
or as things separate in themselves. Such a collection 
does not define their esthetical values even though it 
refers to them – it does not refer to any hierarchies.

The memory archives can be created by all those 
following the events in the world of architecture. It 
may also serve those who want to create their own 
collections of edifices acknowledged as important and 
inspiring which arouse emotions through the finesse 
of an idea. It might be associated with the impres-
sion of openness which Umberto Eco attributes to 
cognition broadening the horizons of experience in 
the spheres of art. He expresses the essence of this 
fact in the following words: every perceivable form, 
provided that it has got an esthetical value, is open. 
Then various kinds of openness appear in experience 
inspired by an esthetical intention. His assumption is 
coherent with the comprehension of experience pre-
sented by Hans Georg Gadamer who distinguishes its 
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stimulating role in full openness to new experiences. 
It refers to the world of architecture as well.

Mnemosyne – Memory – is the mother of the 
Muses, whereas evocation is the most frequent as well 
as the most elementary mental experience dealing 
with things which are not here and now, which are not 
accessible by means of the senses. An absent edifice 
is evoked and present in mind owing to imagination 
which turns real shapes into non-sensory, mental im-
ages. While thinking, we are not in the place where we 
really stay. We do not commune with real edifices but 
their mental images visible for us and nobody else. 
Thinking annihilates temporal and spatial distances. 
It enables us to concentrate on the present and keep 
the future in mind as if it was present already.

These days, when architecture slips out a priori 
definitions, finding various constellations of an archi-
tectonic form in the memory archives may become 
an intriguing adventure in fathoming the mysteries 
of the art of construction. Creations of culture spring 
up and become things of the past one after another. 
Works which are only usable grow old day by day. 
Their usability fades away and is replaced by a new 
kind of usability. (…) Of man’s entire activity, what 
touches and moves the senses remains instead of 
what is just usable. Le Corbusier’s comment from 
1939 recalls amazement and its timeless meaning 
described by the ancients.

The motif of amazement is fixed in the definition 
of a work of art – a work which reconstructs things 
or constructs forms or expresses sensations. Only 
such reconstruction or construction or expression, 
however, that is capable of enchanting or moving or 
shocking, emphasizes Władysław Tatarkiewicz. First, 
the intentions of a work are indicated, then the actions 
attributed to it. The words enchantment, emotion or 
shock refer to the states of mind, about the impact 
of a work which evokes astonishment manifesting 
itself in these diverse emotional tones. The terms 

reconstruction, construction and expression discover 
intentions produced by different relations between 
a work and reality noticed in antiquity. It allowed 
Plato to call architecture a productive art contrary to 
painting acknowledged as a reproductive art then.

The Platonic classification is coherent with Aris-
totle’s division of arts into these which imitate nature 
– painting – and those which complement it – archi-
tecture. The mission of the art of construction, defined 
in the distant past, still persists with its assignment 
of creating forms instead of recreating them. The 
architectural game which has continued ever since 
in the territories of abstraction and pure geometry, 
provoked by the willingness to construct, to create 
something innovative, adjusted to the climate of all 
the present times and the related space of the real 
world, can enchant, move or shock.

Recognizing the complicity of the trails of the art 
of construction may be associated with an emotional 
adventure arousing vital reactions which can be more 
complex than admiration and proving that it determines 
the life of works. Building the memory archives should 
be considered as an attempt to shape esthetical 
sensitivity and the ability to edit a justified response 
adequate to the assignments and expectations of 
contemporariness. Everyone can interpret the traces 
of the bygone time in their own manner. However, the 
past of architecture cannot be appropriated as a lam-
pooned reflection. Its usefulness is expressed in the 
stimulating power of symbols, meanings and forms. 
Without pushy adjustment to the climate of contempo-
rary thinking, the past of architecture recalls a manner 
of solving its tasks through solid craftsmanship and 
the art of construction which keeps searching for the 
poetics of the language of the geometry of shapes. Let 
us quote Le Corbusier’s comments included in Vers 
une architecture which are still inspiring: architecture 
is an artistic problem and architecture is born when 
a poetic emotion exists.
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The world of architecture, treated as an insepa-
rable whole, as an extensive area without any borders 
between the past and the present, gives the feeling 
of freedom in finding architectonic forms and do not 
limit the territories of observation. Contemplative 
observation, intermingling with inquisitive thinking 
which interprets the world of things and events, is 
becoming an absorbing experience, a game of tracing 
diverse configurations of the shapes of architecture. 
The essence of these enterprises fits the message 
of the Greek word philosophia. It includes the sense 
of surrendering to pure cognition as an objective as 
such without counting on profits. Plato gave a new 
accent to this word. Philosophy meant a desire for 
knowledge, a need for sophia, for wisdom instead of 
knowledge itself.

In the game of interweaving spontaneous and 
reflexive thinking, it would be impossible to pass over 

experiences found in the personal memory archives. 
Their reserves do not suggest any readymade rules 
but may serve as a romantic inspiration or as an ar-
chitectural pretext. According to Dariusz Kozłowski, 
this pretext plays an inspiring role in searching for, 
discovering and defining the shape of an edifice. 
Without pestering adjustment to the climate of con-
temporary thinking, the past of architecture recalls 
a manner of solving its assignments through solid 
craftsmanship supporting the art of construction in 
the endless search for the original poetics of the 
architectural language.

This paper is based on Maria Misiągiewicz’s pub-
lication entitled Architectural Geometry (Institute of 
Architectural Design, Faculty of Architecture, Cracow 
University of Technology Press, Kraków 2005).
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