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KOT SCHROEDINGERA I ANTYLOGIE WSPÓŁCZESNEJ  
ARCHITEKTURY 

W pojęciach trwania i przemijania wydają się tkwić przeciwieństwa współczesnej architektury, ale na jej polu 
intuicja nie jest dobrym przewodnikiem. To koegzystencja tych zjawisk buduje oblicze architektury, zwłasz-
cza w jej współczesnym wcieleniu. Praca stanowi przyczynek do dyskusji o zakresie naukowej analizy  
architektury – debaty oddzielonej od pozanaukowej krytyki. Rozważania skupiają się na wykorzystaniu trwa-
nia i przemijania do odkrywania cech szczególnych architektury jako dyscypliny naukowej.
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Pytanie o trwanie i przemijanie jest wyjątkowo po-
jemnym wątkiem dyskursu o architekturze, odwołują-
cym się do antropicznych odniesień sugerujących, że 
wzorce manifestowania się architektury są niezwykle 
silnie związane z cyklem funkcjonowania człowieka, że 
absorbują wraz z jego kreacyjnym dotykiem także jego 
słabość, ulotność, niestałość. Jest to zarazem, jak są-
dzę, forma puenty istotnej w ostatnich latach koncep-
cji widzenia architektury jako obszaru ludzkiej aktyw-
ności, która inspirując się dziedzinami sztuki raczej, 
aniżeli sferami problemowymi pozwalającymi na więk-
szą dozę obiektywizacji czy oceny, powiązała proces 
formowania środowiska przestrzennego z potrzebą 
chwili, ze zrelatywizowaniem roli miejsca i przestrzeni. 
Dwa sposoby odczytywania przemijania w architektu-
rze konfrontują naturalny proces deterioracji material-
nego komponentu z procesem programowego odrzu-
cania stałych elementów ideowych. Ten pierwszy, obec-
ny od zawsze i zawsze interpretowany przez twórców 
jako ostateczne wyzwanie, był przez wieki czynnikiem 
inspirującym twórców, by podejmować próbę zmaga-
nia się z czasem, z jego niszczycielskimi możliwościa-

mi. Ten drugi z kolei jakże często przyjmuje postać 
działania pełnego hipokryzji, innym razem zaplanowa- 
nego braku kontroli, często w obu przypadkach nie  
potrafiąc uporać się z obecną tu od początku sprzecz-
nością, związaną z zastępowaniem jednej idei inną, 
koncepcji uznanych za zużyte z prozelityczną determi-
nacją by udowodnić, że zmienność może być poddana 
kontroli twórcy i może być trwałym nośnikiem wartości.

Dochodzę jednak do wniosku, że odpowiedź 
dotyczącą trwania i przemijania architektury musi  
sięgnąć dalej, pod warstwę teoretycznego nalotu zabu-
rzającego percepcję rzeczywistości architektonicznej, 
choć ze względu na usamodzielnienie się „architek-
tury poza architekturą”, grupy uczestników dyskursu  
architektonicznego, dla których idea jest cynicznym na-
rzędziem popularyzacji postaw odrzucających wszel-
ką odpowiedzialność za stawiane tezy, jej udzielenie 
może być niezwykle trudne, o ile w ogóle możliwe.

Każdy rok przynosi nowe próby spojrzenia, anali-
zy architektury jako dyscypliny, dzieł, twórczości, sa-
mych architektów. Można odnieść wrażenie, że skala 
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ingerencji aparatu diagnozującego stan architektury 
jest tak znacząca, że zaczyna konkurować z obserwo-
wanym obszarem, że przekształca się w suwerenną 
dyscyplinę próbującą zyskać kontrolę nad źródłem, 
z którego się wywodzi – nad architekturą realizowaną 
czynem. Naturalnie uzurpatorami nie są wcale i jedy-
nie krytycy, eksperci, bowiem projektanci zachłyśnięci 
możliwościami budowania narracji, mniej wymagają-
cymi i mniej skrępowanymi od schematów realizacji 
obiektów architektonicznych w realiach społecznych, 
kulturowych czy ekonomicznych, kontestują (intencjo-
nalnie lub nieświadomie) definicję dyscypliny. Zacie-
rają i tak nieostre granice, ale tym razem przesuwają 
je tak daleko, że problemem nie jest próba określe-
nia granic, tylko samej dystynktywności architektury.

Architektura wymaga od nas, jak mało która dys-
cyplina, godzenia pozornych sprzeczności, czyli po 
prostu odkrywania relacji przestrzennych, które po-
mimo, że tworzone przez człowieka, nie poddają się 
jego ścisłej kontroli. Pozornych sprzeczności, bo in-
tuicyjne postrzeganie logiki zależności i oddziały-
wań między obiektem architektury i otoczeniem sta-
wia trwanie i przemijanie w opozycji [1]. Niesłusznie.

Architektura zachęca nas i umożliwia nam sta-
wianie pytań fundamentalnych, a jednocześnie naj-
prostszych, pomimo ryzyka potraktowania tych kwe-
stii jako niewystarczająco naukowo umotywowanych. 
Ale jednocześnie nakłada zobowiązanie, by docie-
rać do sedna zachowując skromność i świadomość 
ograniczonego potencjału – wiedząc, że rola projek-
tanta nie daje mu możliwości pozyskania atrybutów 
demiurga, że jest jedynie katalizatorem zjawisk, zda-
rzeń, procesów, które dzieją się wokół niego i którym 
on może nadać zindywidualizowaną formę. W związ-
ku z tym odnoszę wrażenie, że wszelkie peregryna-
cje w obszar teorii architektury muszą z konieczno-
ści dociekać praw bez apriorycznych ukierunkowań 
i bez obciążenia dyskursem „estetycznym”, w którym 

nader często dominuje projekcja gustów, a nie pró-
ba obiektywizowanej oceny [2].

Jedynie opuszczając taksonomiczne wywody 
i dyskusje o tendencjach i stylistykach na boku, mo-
żemy, jak sądzę, spróbować zrozumieć superpozycje 
stanów architektury, w których równoległe znaczenia 
i współistniejące idee są pełnoprawne, bo nie mogą 
być przedmiotem zawłaszczenia przez kogokolwiek, 
z autorem włącznie. Kataliza wykorzystuje potencjał 
środowiska społeczno-kulturowego i przekształca go 
w tymczasowy agregat, pulsujący i poddający się dy-
namicznym zmianom nie ze względu na transforma-
cję światopoglądów, ocen, potrzeb społecznych, tylko 
całościowe modyfikacje otoczenia i samego obiektu, 
ale przede wszystkim także idei, wartości i znaczeń, 
jakie obiekt przenosi. Architekt może zatem podjąć 
próbę opanowania zaledwie wycinka tych oscylacji, 
wybrać aspekt egzystowania obiektu architektonicz-
nego, który w świetle dostępnych metod konstruowa-
nia rozwiązań projektowych daje się ocenić w kontek-
ście czasu i jego wpływu na obiekt, zawsze jednak 
musi się liczyć z nieprzewidywanym [3]. Czy planu-
je przyszłość? Nie, jedynie ją aproksymuje, by wpa-
sować projekt w niedefiniowalne realia czasu, który 
dopiero nadejdzie. Zwróćmy uwagę na fakt, że ta re-
lacja jest całkowicie uniezależniona od problemu ar-
chitektury tła czy pierwszego planu, od architektury 
zachowawczej czy eksperymentalnej, spektakular-
nej czy wernakularnej – te klasyfikacje nie mają żad-
nego znaczenia.

Forma jest jedynie narzędziem artykulacji struktu-
ry, a struktura zapisem, który udatnie lub nieudolnie 
syntezuje określony przekaz ideowy, niezależnie od 
woli projektanta. Forma jest symptomem, a nie przy-
czyną czy, co byłoby bardziej błędnym założeniem, 
celem architektury. Dyskusja o formie jest dyskusją 
o generatorze bodźców zmysłowych, a nie o tym, 
co staje się trwałym składnikiem środowiska. Mylą-
ce tropy łatwiej dostrzec, gdy sięgniemy po echa hi-
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storycznych form, powracające tu i ówdzie w posta-
ci niekiedy nieodróżnialnych kopii, o całkowicie od-
miennym znaczeniowym ładunku.

Trwanie architektury musi być rozpatrywane jako 
zjawisko ograniczone wolą człowieka i jego świado-
mością. W pewnym bowiem sensie architekt jest – jak 
to wyżej wspomniałem – jedynie katalizatorem reak-
cji wytworzonej przez napięcie pojawiające się mię-
dzy użytkującą dane siedlisko społecznością a kom-
ponentami wykreowanymi przez naturę. Dotyczy to 
w równym stopniu dzieł osadzonych w konkretnej rze-
czywistości, jak i dzieł wirtualnych, nie powiązanych, 
zdawałoby się, w żaden sposób z materialnym świa-
tem, ale zapożyczających odkryte w naturalnym śro-
dowisku reguły, choćby i tylko matematyczne. Prze-
mijanie musi być widziane jako proces immanentnie 
wpisany w istnienie, bo nawet zawarta w pielęgnowa-
nej pamięci dowolnej zbiorowości ekstensja architek-
tury zniszczonej, już nieistniejącej, znajdzie ostatecz-
nie swój kres. Wywołuje ono jednak dwie inne inte-
resujące konsekwencje. Pierwszą z nich jest nieusta-
jąca zmiana stanu, w jakim architektura się znajduje 
i jak jest odczytywana, co powoduje, że zanika nagle 
lub powoli jakiś jej aspekt. W ten sposób nawet, jeśli 
reszta pozostaje niezmodyfikowana, a piętno zużycia 
nie zostało jeszcze odciśnięte, i tak nie można już mó-
wić o nienaruszonym obiekcie. Zanik częściowy staje 
się zamknięciem bytu w określonym stanie, przekre-
śleniem możliwości zakonserwowania wymyślonego 
i być może upragnionego status quo. Drugim skutkiem 
jest uznanie i usankcjonowanie w sztucznym, cywili-
zacyjnym wytworze reguł koegzystencji charaktery-
stycznych dla wzorców dostrzeganych w przyrodzie. 
Ustępowanie pola, wymazywanie, nawet świadome 
zapominanie może być nie tylko negatywne – bywa, 
że jest jedynym sposobem radzenia sobie ze złożo-
nością, przez oczyszczenie, zresetowanie uwarunko-
wań panujących w danej lokalizacji [4]. Wówczas prze-

mijanie jest jak zapominanie u człowieka, to ostatnia 
możliwość ocalenia przed nadmiernym natłokiem in-
formacji, bodźców, wymagająca przefiltrowania i wyło-
wienia tego, co warte zachowania – choć nie zawsze 
udaje się to w odniesieniu do wszystkiego, co istotne.

Wydaje mi się, że jednym z możliwych sposo-
bów odczytywania architektury i znajdowania jej  
znaczenia jest rozważenie trzech problemów, któ-
re nazwałbym odpowiednio problemem deformacji 
pomiarem, problemem celowości oraz problemem  
absorpcji i koncyliacji.

Po pierwsze zatem rozumienie architektury musi 
obejmować kwestię uwzględnienia faktu, że semio-
tyczna interpretacja obiektu architektonicznego po- 
przedzająca jego powstanie i zakładająca a priori, że 
nasycenie znaczeniem zostanie uwieńczone sukce-
sem, wywołuje skutek w postaci takiej deformacji war-
tości architektonicznej, że efekt projektu nieuchronnie 
odbiega od założeń początkowych. Przypomina to fi-
zyczną zasadę nieoznaczoności, przeniesioną na grunt 
kulturowych i środowiskowych relacji. Problem po-
miaru można przezwyciężyć jedynie przez akceptację  
nieokreśloności – projekt jest jedynie przybliżeniem 
założeń, umowną autorską interpretacją prowokują-
cą zapisanie w obiekcie takich wartości, które mogą, 
ale nie muszą być zbliżone do zgodnych z intencjami  
architekta. Świadomość – na całe szczęście – nie-
zdolności do deterministycznego określenia sposobu 
funkcjonowania architektury staje się w ten sposób fun- 
damentem dla poszukiwań tych elementów progra-
mowania i projektowania architektury, dla których mo-
żemy uzyskać definicję lub przybliżyć się do takowej.

Po drugie problem celowości wskazuje na ko-
nieczność oczyszczenia procesu projektowania ale 
i analizy architektury ze składników tej analizy, któ-
re byłyby niemierzalne. Poszczególne kryteria, także 
te estetyczne, można tu swobodnie zastosować do 
weryfikacji stopnia określenia celowości działań ar-
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chitektonicznych, jednak pod warunkiem, że archi-
tekt będzie zdolny do zatrzymania ewaluacji projek-
tu w ramach danego kryterium, jeśli ewaluacja ta od-
dalać się będzie od obiektywizowanego układu od-
niesienia, to jest od takiego mechanizmu oceniania, 
który może ukazać walory projektu w sposób dający 
szansę na ocenę obiektywną, względnie z braku moż-
liwości takiej oceny, ocenę obiektywizowaną (relatywi- 
zowaną do zredefiniowanej interpretacji kryteriów). 
Celowość jest odzwierciedleniem potrzeby, wręcz 
obowiązku, by architekt w procesie poszukiwania roz-
strzygnięcia architektonicznego, względnie procesie 
oceny lub krytycznej analizy obiektu architektonicz-
nego, dociekał faktycznych sił sprawczych, motywa-
cji, czynników inicjujących, z uwzględnieniem inten-
cji, jakie przyświecały ich wywołaniu. 

Po trzecie problem absorpcji i koncyliacji jest wy-
razem zdolności do syntezy tego, co architekt planu-
je z tym, nad czym architekt nigdy nie jest w stanie 
uzyskać kontroli. Cele projektanta mogą nie być do 
końca koherentne z potencjałem środowiska i uwa-
runkowań rzeczywistych określających architekturę i, 
analogicznie, cele przyświecające analitykowi archi-
tektury mogą nie podążać za celami, jakie architek-
tura w rzeczywistości (zgodnie z pomysłem projek-
tanta lub wbrew jemu) realizuje. W obu przypadkach 
pryncypialna jest zdolność podmiotu (architekta czy 
analityka, badacza) do zaakceptowania uwarunko-
wań niekontrolowalnych i uczenia się z nich prawdy 
o dyscyplinie. Absorpcja tych uwarunkowań w pro-
cesie projektowania czy ewaluacji skutków projekto-
wania jest niezbędna i prowadzi do wynegocjowania 
postawy wobec problemu architektonicznego, która 

ma szansę uszanować naturalną dla architektury ko-
egzystencję trwania i przemijania. 

Pamiętny eksperyment myślowy Schroedingera 
kwestionującego ustalenia na polu nauk ścisłych po-
kazał, że nawet zręczny mechanizm reductio ad absur-
dum zastosowany z pobudek wydających się logicz-
nymi, uznający wydzielony układ odniesienia za układ 
wiodący (logika i oparta na doświadczeniu – w grun-
cie rzeczy – intuicja) nie mógł się ostać rzetelnym ob-
serwacjom, które potwierdziły wielostanowość bada-
nych komponentów materii. Kot okazał się być za-
równo martwy, jak i żywy równocześnie. Rozwiązanie 
nie leżało w wyborze racji, w dyskusji o preferencyj-
nym scenariuszu zdarzeń, lecz w zaakceptowaniu ob-
serwowanych zachowań obiektów, przyjęciu istnienia 
pozornych paradoksów i zdolności do poszukiwania 
tego, co odróżnia paradoks prawdziwy od pozornego.

Paradoksalnie poszukiwanie wzorców absolutnych 
w architekturze, kanonów estetycznych czy syste- 
mowych, często kończy się odnalezieniem zbioru  
zasad, które dowodzą niemożności wprowadzenia 
takowych wzorców i wbudowanej odporności dys-
cypliny na wszelkie przejawy determinizmu. Równie  
zadziwiające jest to, że prezentowane tu relatywi-
styczne (w ujęciu ścisłym) inspiracje czy też relaty-
wistyczne podłoże rzeczywistości sugerując obale-
nie zasad wprowadzają nową regułę pretendującą do 
miana powszechnej, dającej wejrzenie w relacje na-
turalnie występujące i zdarzające się w obrębie ba-
danej dyscypliny. Kot Schroedingera był nauczycie-
lem tych, którzy odważyli się potraktować go jako 
coś więcej aniżeli intelektualny żart.
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PRZYPISY

[1] Analogią do wskazanej tu myśli mogą być rozważania 
Massumiego o koegzystencji sfery realnej i abstrakcyjnej,
ich przenikania się w życiu, ale i w odniesieniu do architek-
tury (Massumi, 2005, 256). 
[2] Obserwacja ta zgadza się ze spostrzeżeniami Saun-
dersa odnośnie potrzeby zmiany jakości kryteriów i zasad 

formułowania krytyki architektonicznej (Saunders, 2007, 
146–147).
[3] Por. Barełkowski (2010, 239).
[4] Por. rozważanie Battle’a i McCarthy’ego na temat cykli 
funkcjonowania miast i ich zdolnością do trwania w struk-
turze procesu podtrzymywanego (Battle i McCarthy, 2001, 
73–75 i 88–95).
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SCHROEDINGER’S CAT AND ANTILOGIES  
OF CONTEMPORARY ARCHITECTURE

The notions of permanence and transience seem to appoint the antilogies of contemporary architecture, 
but herein the intuition is an inappropriate guide. The coexistence of these phenomena creates the face of 
architecture, especially in its modern incarnation. The article is a contribution to the discourse on the area 
of scientific analysis of the architecture – the debate to be separated from the extra-scientific criticism. Con-
siderations focus on the use of permanence and transience to explore the specific features of architecture 
as a scientific discipline.

Keywords: architecture, theory of architecture, architectural criticism

The question of durability and fleetingness is an 
umbrella term in a discourse on architecture with 
anthropic references suggesting that the models of 
architectural manifestation are bound with man’s 
functioning cycle, that they absorb his creative touch 
as well as his weakness, elusiveness, instability. In 
my opinion, it is also a form of the point of a recent, 
significant concept of perceiving architecture as the 
area of human activity which – being inspired by the 
disciplines of art rather than problem spheres allowing 
a bigger dose of objectivization or evaluation – com-
bined the process of forming a spatial environment 
with an expediency, with the relativized role of a place 
and a space. Two manners of interpreting the fleeitng-
ness of architecture confront the natural process of 
the deterioration of a material component with the 
process of the programmatic rejection of permanent 
ideological elements. The former, present for ages 
and interpreted by creators as the ultimate challenge, 
has been the factor which inspired them to attempt 
to struggle against time and its destructive potential. 
The latter often appears as a hypocritical action or 

a planned lack of control which both cannot cope with 
an eternal contradiction related to exchanging one 
idea for another, concepts regarded as exploited with 
proselytic determination to prove that changeability 
can be controlled by a creator and act as a durable 
carrier of values.

However, I conclude that an answer concerning 
the durability and fleetingness of architecture must 
reach farther, under the layer of a theoretical coating 
which distorts the perception of architectural reality 
even though – considering the self-independence of 
“architecture beyond architecture”, a group of partici-
pants in this architectural discourse for whom an idea 
is a cynical tool for popularizing attitudes that reject 
any responsibility for the proposed theses – provid-
ing it may be extremely difficult if it is possible at all.

Every year brings new outlooks, new analyses 
of architecture as a discipline, of works, creative 
activities, architects themselves. We may have the 
impression that the scale of the integration of the 
apparatus diagnosing the condition of architecture 
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is so important that it begins to compete against 
an observed area, that it is transformed into an 
independent discipline trying to take control over 
its source – over architecture implemented with 
a deed. Naturally, the usurpers are not only critics 
or experts because designers – revelling in the pos-
sibilities of building narrations, less demanding and 
less hampered than the schematics of implementing 
architectonic objects in social, cultural or economic 
reality – contest (intentionally or unconsciously) the 
definition of this discipline. They blot out the thin 
borders and shift them so far that the problem is 
not an attempt to define the borders but the very 
distinctiveness of architecture.

Like no other discipline, architecture requires us 
to reconcile apparent contradictions – to discover 
spatial relations which cannot be strictly controlled 
by man even though he creates them. The intuitive 
perception of the logic of dependences and impacts 
between an architectonic object and its surroundings 
opposes durability to fleetingness [1]. It is not right.

Architecture encourages and enables us to 
ask fundamental as well as the simplest questions 
in spite of the risk of treating these questions as 
insufficiently motivated from the scientific point of 
view. It also obliges us to find the crux of the mat-
ter preserving the plainness and awareness of the 
limited potential – knowing that the role of a designer 
does not give enable him to gain a demiurge’s at-
tributes, that he is just a catalyst of phenomena, 
events, processes which happen around him and 
can give them an individualized form. I get the feel-
ing that all peregrinations into the area of the theory 
of architecture must, out of necessity, seek out the 
laws without any a priori directions or an “esthetical” 
discourse which is often dominated by the projection 
of tastes instead of an attempt to evaluate things in 
an objectivized manner [2].

In my opinion, only by abandoning taxonomical 
opinions and discussions on tendencies and styles, 
we can try to understand the superpositions of the 
states of architecture where parallel meanings and 
coexisting ideas are rightful because they cannot be 
appropriated by anyone, even the author. Catalysis 
uses the potential of a social and cultural environ-
ment and transforms it into a temporary aggregate, 
pulsing and dynamically changing, not on account of 
transformations of outlooks, assessments, social needs 
but holistic modifications of the surroundings and an 
object itself; first and foremost – of ideas, values and 
meanings it carries. Thus, an architect may attempt to 
master a little segment of these oscillations, choose an 
aspect of the existence of an architectonic object which 
– in the light of the accessible methods of constructing 
design solutions – can be evaluated in the context of 
time and its impact on an object but he must always 
take the unpredictable into account [3]. Does he plan 
the future? No, he just approximates it in order to ad-
just his design to the indefinable reality of the time to 
come. Let us pay attention to the fact that this relation 
is completely independent of the problem of back-
ground or foreground architecture, from conservative 
or experimental architecture, spectacular or vernacular 
architecture – these classifications are unimportant.

A form is just a tool for articulating a structure, 
while a structure is a record which successfully or 
clumsily synthesizes a defined ideological message 
regardless of the designer’s will. A form is a symptom, 
not the cause or – which would be a more erroneous 
assumption – the objective of architecture. A discus-
sion on a form is a discussion on the generator of 
sensual stimuli, not on what becomes a durable 
component of the environment. It is easier to notice 
misleading trails when we search for the echoes of 
historical forms which return here and there in the 
shape of sometimes undistinguishable copies with 
a totally different semantic load.
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The durability of architecture must be considered 
as a phenomenon limited by man’s will and con-
sciousness. In a sense, an architect is – as I have 
already mentioned – just a catalyst of a reaction 
produced by a tension between a community which 
uses a given habitation and components created by 
nature. It equally concerns works fixed in a specific 
reality and virtual ones seemingly unrelated to the 
material world but borrowing the rules of the natural 
environment, even purely mathematical ones. Fleet-
ingness must be seen as an immanent process of 
existence because even the extension of demolished, 
nonexistent architecture – included in the cherished 
memory of any community – will eventually find its 
end. However, it causes two different, interesting 
consequences. One of them is the variable state of 
architecture and its interpretation which causes the 
sudden or slow disappearance of one of its aspects. 
Even if the rest remains unmodified, and the stamp 
of exploitation has not been left yet, we cannot talk 
about an untouched object. Partial decline becomes 
the closure of an entity in a defined state, the liqui-
dation of the possibility of preserving the imagined 
and perhaps desired status quo. The other result is 
acknowledging and sanctioning the rules of coexist-
ence, characteristic of the patterns found in nature, 
in an artificial product of civilization. Yielding a place, 
erasing, even conscious forgetting may not be just 
negative – sometimes it is the only way of coping 
with complexity, by cleansing, resetting the condi-
tions of a given location [4]. Then, fleetingness is like 
human oblivion – the last possibility of being saved 
from excessive items of information and stimuli which 
requires filtering and spotting whatever is worth pre-
serving although it is not always successful in relation 
to all that is important.

It seems to me that one of the possible manners 
of interpreting architecture and finding its meaning 

is the consideration of three problems which I would 
call: the problem of deformation with a measurement, 
the problem of purposefulness and the problem of 
absorption and conciliation.

Firstly, the comprehension of architecture must 
allow for the fact that a semiotic interpretation of 
an architectonic object – preceding its construction 
assuming a priori that saturation with a meaning will 
be successful – causes such a deformation of an ar-
chitectural value that the effect of a design inevitably 
departs from the initial premises. It resembles the 
physical principle of indetermination transferred onto 
the ground of cultural and environmental relations. 
The problem of measurement may only be overcome 
by accepting vagueness – a design is just an ap-
proximation of its premises, a conventional authorial 
interpretation provoking a record of those values 
which can but need not be similar to the architect’s 
intentions. Fortunately, the awareness of the inability 
to define the manner of the functioning of architecture 
deterministically becomes the foundation of a search 
for those elements of programming and designing 
architecture for which we can formulate a definition 
or get closer to it.

Secondly, the problem of purposefulness indicates 
the necessity of cleansing the process of designing 
and analyzing architecture from those components of 
this analysis which would be immeasurable. Individual 
criteria, esthetical as well, may be freely applied for 
verifying the degree of defining the purposefulness of 
architectural actions provided that an architect is able 
to keep the evaluation of his design within a given 
criterion if this evaluation departs from an objectivized 
layout of reference, i.e. a mechanism of assessment 
which may reveal the values of the design and give 
a chance of an objective assessment or at least an 
objectivized one (relativized to a redefined interpreta-
tion of criteria). Purposefulness reflects an architect’s 
need or obligation to look for the factual causative 
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forces, motivations, initiating factors, guiding inten-
tions in the process of searching for an architectural 
solution or the process of assessing or analyzing an 
architectonic object.

Thirdly, the problem of absorption and conciliation 
expresses an ability to synthesize what an architect 
plans with what he will never be able to control. 
A designer’s objectives may not be fully coherent 
with the potential of the environment and real condi-
tions defining architecture. Analogically, the goals of 
an analyst of architecture may not follow the objec-
tives architecture implements in reality (according 
to the designer’s idea or against it). In both cases, 
the ability of a subject (an architect, an analyst or 
a researcher) to accept uncontrolled conditions and 
learn the truth about a discipline from them is princi-
pal. The absorption of these conditions in the proc-
ess of designing or evaluating the effects of design 
is a necessity and leads to negotiating an attitude 
towards an architectural problem which can respect 
the coexistence of durability and fleetingness that is 
natural in architecture.

Schroedinger’s memorable intellectual experi-
ment, which challenged some directions in the field of 
the sciences, showed that even a clever mechanism 
reductio ad absurdum used out of seemingly logical 

motives, considering a separated frame of reference 
as the leading frame (logic and intuition – in fact – 
based on experience), could not endure genuine ob-
servations which confirmed the multi-state character 
of the examined components of matter. The cat was 
dead and alive at the same moment. The solution 
did not lie in the choice of a reason, in a discussion 
on a preferential scenario of events, but in the ac-
ceptance of the observed behaviours of objects, of 
the existence of apparent paradoxes and an ability 
to search for what distinguishes a real paradox from 
an apparent one.

Surprisingly, a quest for absolute patterns in 
architecture, for esthetical or systemic canons often 
finishes with finding a collection of principles which 
prove the inability to introduce such patterns and the 
inbuilt resistance of a discipline to any symptoms of 
determinism. An equally surprising fact is that the 
presented relativistic (in the strict sense of the word) 
inspirations or the relativist background of reality, sug-
gesting the abolishment of the principles, introduce 
a new rule which has pretensions to being common 
and gives an insight into relations naturally appear-
ing and happening within an examined discipline. 
Schroedinger’s cat was the teacher of those who 
found courage to treat it as something more than 
a mere intellectual joke.

ENDNOTES

[1] An analogy to this idea may be Massumi’s rumination 
on the coexistence of the real and abstract sphere, their 
intermingling in life, also with reference to architecture 
(Massumi, 2005, 256).
[2] This observation is consistent with Saunders’s remarks 
related to the need for changing the quality of the criteria

and principles of formulating architectural criticism (Saun-
ders, 2007, 146–147).
[3] Cf. Barełkowski (2010, 239).
[4] Cf. Battle and McCarthy’s ruminations on the cycles of 
the functioning of cities and their ability to endure in the 
structure of a sustained process (Battle and McCarthy, 2001, 
73–75 and 88–95).
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