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Niniejszy artykuł porusza problem uzasadnienia załoŜeń teoretycznych i wynikających 
z nich decyzji formalnych, jakie podejmuje architekt w swojej pracy twórczej. Ujmując 
rzecz krótko, podstawą rozwaŜań będzie proste pytanie o zakres swobody wyboru danego 
rozwiązania projektowego. Czy proces decyzyjny oparty jest na kontinuum między skraj-
nymi przypadkami pretekstu i konieczności architektonicznej? Jak widać, pytanie to pozor-
nie jest raczej mało oryginalne, moŜe wręcz banalne, bowiem intuicja podpowiada nam od 
razu, Ŝe wybór rozwiązania projektowego, formy architektonicznej, jak najbardziej na 
owym kontinuum jest rozciągnięte i forma częściowo powstaje na podstawie „obiektyw-
nych przesłanek”, a częściowo jest – nazwijmy to sobie – „wymyślona”. Tak więc wyda-
wałoby się, Ŝe nie ma sensu tropić tego, co i tak jest intuicyjnie oczywiste i nie rokuje na-
dziei na pogłębienie tego zrozumienia. Ponadto wartość poznawcza (w sensie wiedzy 
właściwej dla nauk humanistycznych) takich poszukiwań jest pewnie interesująca, ale mało 
weryfikowalna, a tym samym niepewna.  

Wydaje się jednak, Ŝe nie o intuicyjną oczywistość tutaj chodzi, a o pewną świadomość 
stanu rzeczy, którą zyskujemy po przeanalizowaniu problemu i zadaniu trafnych pytań 
w tym zakresie. Tak jak pytanie z zakresu epistemologii lub filozofii nauki, czy to, czego 
doznajemy w świecie realnym, jest a priori konstytuowane przez nasz aparat poznawczy, 
czy teŜ świat fizyczny determinuje nasze formy jego oglądu a posteriori – jest pytaniem 
intuicyjnie rozstrzyganym na korzyść umiarkowanych poglądów, tak w wypadku naszego 
pytania o prymat pretekstu czy konieczności w wyborach projektowych powiemy, Ŝe jest to 
pewien subtelny kompromis między jednym a drugim. Okazuje się, Ŝe głębsze badanie 
problemów, o których intuicyjnie jesteśmy w stanie coś rozstrzygnąć, nie jest wcale po-
zbawione wartości poznawczej, a tym bardziej nie jest jałowe. Nawet jeŜeli nie rozstrzyga 
się o problemie w sposób pewny, to uczy i pokazuje pułapki, których bez świadomości 
skomplikowania problemu nie sposób ominąć. 

Poza tym przegląd współczesnej architektury światowej – zarówno w aspekcie teore-
tycznym, jak i praktycznym – utwierdza nas w przekonaniu, Ŝe to, co dzisiaj uwaŜane jest 
za najwybitniejsze osiągnięcia twórcze architektów, przeczy zdroworozsądkowemu podej-
ściu, które mówi o przenikaniu się konieczności z pretekstem w podejmowaniu decyzji 
formalnych. Wydaje się, Ŝe raczej pretekst – w rozumieniu „nieprawdziwego powodu” – 
jest generatorem twórczości architektonicznej.  

Dodatkowym wzbogaceniem tekstu – jak sądzę – będzie prowadzenie refleksji na grun-
cie semiologii jako ogólnej nauki o znakach i procesach komunikacji, tam gdzie uznamy, Ŝe 
podniesie ona wartość eksplikacyjną artykułu. Przyjmując semiologiczny model języka 
architektury, który ma swój własny zbiór znaków oraz zasady ich dystrybucji w „sen-
sowne” ciągi, moŜemy nakreślić perspektywę badań nad pretekstem (architektoniczne 
„kłamstwo”) lub koniecznością (architektoniczna „szczerość”) do budowy formy architek-
tonicznej rozumianej jako pewnego rodzaju komunikat, który podlega podobnym katego-
riom opisu co języki naturalne. 

Jako drugą perspektywę teoretyczną proponuję realizm naukowy (później nazywany 
realizmem wewnętrznym) Hilarego Putnama, jednego z czołowych współczesnych filozo-
fów amerykańskich, zajmującego się m.in. problemami języka, sposobów jego uŜycia 
i relacji słów do ich odniesień w świecie realnym. Prezentowane przez badacza wyrafino-
wane pojęcie realizmu uczy czytelnika jego tekstów rzetelności wobec podejmowanych 
zagadnień oraz pozwala uniknąć pułapki łatwych wyjaśnień wszędzie tam, gdzie intuicyjnie 
uznajemy problem za oczywisty.  
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PoniŜej kilka ustaleń w odniesieniu do kluczowych terminów, jakimi będziemy się 
posługiwać w niniejszym artykule:  
1. Pretekst rozumiemy tutaj jako powód do rozstrzygnięć formalnych i formalno-teoretycz-

nych w architekturze, który nie ma uzasadnienia, którego nie da się udowodnić 
i zweryfikować; jest to przesłanka nieweryfikowalna, jako Ŝe została wymyślona przez 
swojego autora (np. wertykalne proporcje budowli sakralnych są najbardziej dla nich 
odpowiednie z powodu wskazywania wiernym kierunku do góry, czyli do Nieba). 

2. Konieczność to termin określający powód, który da się zweryfikować w jednoznaczny 
sposób ze względu na cel (np. plan prostokąta dla biurowca jest jedynym właściwym 
rozwiązaniem – z punktu widzenia uzyskania maksymalnej powierzchni uŜytkowej – 
z powodu najbardziej efektywnego wykorzystania prostokątnej działki). 

3. Architekturę będę tutaj traktować jako sztukę uŜytkową z jej własną autorefleksją teore-
tyczną w postaci teorii sztuki (architektury), będącą w polu zainteresowania m.in. 
semiotyki i semiologii oraz estetyki rozumianych choćby przez pryzmat pojęć semio-
tycznych, takich jak: znak, semioza, kod, konwencja, odniesienie, przedmiot odniesienia, 
komunikat estetyczny oraz estetycznych, takich jak: przeŜycie estetyczne, wartość este-
tyczna czy sytuacja estetyczna.  

4. Forma architektoniczna1, zwana dalej formą lub znakiem, to kaŜdy fizyczny artefakt, 
któremu moŜna przyporządkować funkcję warunkującą określony przez nią sposób 
uŜytkowania (np. bytowego, czyli zamieszkiwania). 

5. Funkcja to warunek uŜycia danej formy architektonicznej w celu określonego uŜytkowa-
nia formy. Funkcja jest jakby znaczeniem formy odnoszącym się do desygnatu formy, 
czyli do uŜytkowania.  

6. Doświadczenie uŜyteczności jest świadomą realizacją egzystencjalną w sensie psycho-
somatycznym uŜytkownika danej funkcji oznaczonej przez formę-znak.  

7. Język architektury rozumiany tu będzie zarówno jako system reguł, które naleŜy spełnić 
w celu realizacji komunikacji architektonicznej, jak i realizacji tych reguł w uŜyciu języ-
kowym za pomocą zbioru znaków (form); język architektury jest gwarantem nadania 
sensu ciągowi znaków – form.  
Gwoli ścisłości: punkty 4–6 moŜna zaprezentować graficznie za pomocą trójkąta 

semantycznego w następujący sposób:  
 

 Funkcja 
 
 
 
 
 
 
 

 Forma Doświadczenie 
 (uŜyteczności) 

 
Oto przykład funkcjonowania powyŜszego schematu: człowiek, widząc ścianę budynku 

z oknem, odczytuje funkcję okna w ścianie i wyglądając przez nie, doświadcza jego 
uŜyteczności; innymi słowy, forma architektoniczna (okno), będąca znakiem pewnego 
sposobu uŜycia na podstawie pewnego kodu architektonicznego zawierającego znaczenie 
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(funkcja), zostaje uŜyta (uŜytkowanie) zgodnie z przeznaczeniem, dzięki czemu rodzi  
się doświadczenie uŜyteczności2. Pojęcie doświadczenia uŜyteczności będzie kluczowe 
w niniejszym artykule, dzięki niemu postaramy się zakotwiczyć architekturę w świecie real-
nym, bez sprowadzania jej do architektury-budownictwa, czyli architektury nie-sztuki. 
Uznajmy zatem, Ŝe o realizmie architektury świadczy doświadczenie jej uŜyteczności, a nie 
budulec jej artefaktów.   

Wracając jednak do głównego wątku rozwaŜań, czyli problemu pretekstu i konieczności 
w twórczości architektonicznej, moŜemy przeprowadzić następujące rozumowanie:  
–  po pierwsze: architekturą, w odróŜnieniu od budownictwa, nazwiemy taki sposób kształto-

wania przestrzeni i wyznaczania jej granic, który abstrahuje od jej fizycznego podłoŜa, od 
materialnego nośnika; dlatego „twierdzenia, które odnoszą się do realnego budynku, mu-
siałyby być fałszywe, gdybyśmy odnosili je do dzieła architektonicznego, bez Ŝadnej 
modyfikacji sensu występujących w nich słów (...)”3; zatem nie powiemy, Ŝe dzieło archi-
tektoniczne, jakim jest Wawel, nasiąkło wodą wskutek ulewy, tylko Ŝe mur Wawelu uległ 
wilgoci itp.,  

–  po drugie: z punktu widzenia semiologii powiemy, Ŝe im bardziej forma architektoniczna 
(uŜytkowana przez ludzi, realnie lub potencjalnie) dzięki jej odczytywanemu znaczeniu 
(funkcji) jest abstrahowana od swojego przedmiotu odniesienia, desygnatu – uŜywając 
terminu semiologii – w stronę samej siebie, tym bardziej cały komunikat architekto-
niczny staje się niejasny i samozwrotny; tak więc otrzymujemy przepis, jak zrobić 
z architektury sztukę, której definicję nakreśliła nauka o znakach w wydaniu poststruk-
turalizmu Eco4,  

–  po trzecie: w samej definicji sztuki etymologicznie zawarte jest pojęcie sztuczności, 
intuicja językowa podpowiada nam więc, Ŝe jest to taka działalność człowieka, która nie 
jest naturalna, jest więc na zasadzie opozycji sztuczna; znaczy to tyle, Ŝe proces na-
zwany twórczością artystyczną, jak i sam jej produkt nie muszą podlegać weryfikacji 
obiektywnej (np. naukowej) i nie ze względu na nią twórca wykonuje swą pracę; moŜna 
wręcz powiedzieć – upraszczając zagadnienie – Ŝe im bardziej działalność twórcy jest 
sztuczna i wyabstrahowana z praw przyrodniczych, tym bardziej jesteśmy skłonni 
nazwać ją sztuką, czymś spoza natury i jej praw. 
Kontynuując, powiemy, Ŝe jeśli architektura jest sztuką, to jest czymś odmiennym od jej 

materialnego podłoŜa, więc podlega ona weryfikacji na podstawie innych kryteriów niŜ to, 
co fizycznie się na nią składa. Architektura-sztuka to świat raczej koncepcji, wizji czy idei, 
które kształtują materię w wynikającą z nich formę. Dochodzimy do wniosku, Ŝe moŜna 
sensownie mówić o sztuce architektury i jej wytworach tylko wtedy, gdy odpowiednio 
rozumie się sens słowa ,,architektura”.  

Wobec tak pojmowanej sztuki, jaką jest architektura, powiemy, Ŝe nie istnieją inne 
powody w jej kształtowaniu, jak tylko powody zmyślone, czyli preteksty. Jak bowiem 
zweryfikować, czy powód jest prawdziwy, jeŜeli to, co on kształtuje, jest w sferze wyjętej 
z praw przyrody, praw np. fizyki czy ogólniej – nauki. Koncepcje architektoniczne, nawet 
jeŜeli uzyskają szumną nazwę teorii (na wzór np. teorii naukowych), to i tak ich 
prawdziwości nikt nie będzie w stanie udowodnić.  

Konkluzja jest tylko jedna: w architekturze, o ile jest sztuką, nie ma innych powodów, 
jak te, które są pretekstami. Tutaj architektura nie róŜni się juŜ niczym od malarstwa, 
muzyki, rzeźby i poezji w swym stosunku do świata materialnego i pod względem jego 
wpływu na nią.  
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Tak więc rozróŜnienie pomiędzy pretekstem a koniecznością realizowane w sztuce 
architektury jest dystynkcją o małej wartości poznawczej. Samo powyŜsze oddzielenie 
architektury-sztuki od architektury-budownictwa oraz tego, co się na nią materialnie składa, 
implikuje to, Ŝe wszystkie uzasadnienia budowy formy architektonicznej są pretekstami. 
Nie ma tu miejsca na powody prawdziwe. Nawet jeŜeli takowe są, to są one traktowane – 
paradoksalnie – w ten sam sposób, jakby były zmyślone. Architekt-artysta, powołując się 
na jakąś teorię naukową – rzekomo mającą bezpośredni wpływ na jego sztukę – traktuje ją 
w sposób wybiórczy, swobodny i metaforyczny. Wykorzysta na przykład graficzną 
reprezentację molekularnej budowy jakiegoś kryształu do przyozdobienia elewacji swojego 
budynku lub wzór nadruku ścieŜek na płytce krzemowej do kompozycji posadzki przed 
fasadą itp. Trudno uznać to za naukowe podstawy do budowy formy-oznacznika 
architektonicznego. PowyŜsze przykłady są oczywiście celowo banalne, niemniej jednak 
moŜna analizować bardziej wyrafinowane i zakamuflowane przykłady, odsłaniając tę samą 
pustkę ideową. Nie jest to wszakŜe zarzut w stosunku do twórców. Po prostu taki jest 
mechanizm fenomenologiczny (nie w filozoficznym tego słowa znaczeniu) sztuki, która 
karmi się pewnymi fenomenami, zjawiskami na róŜnych poziomach abstrakcji. Sztuka, 
która odwoływałaby się naprawdę do nauki i praw przyrody, byłaby z pewnością czymś 
innym niŜ teraz.  

MoŜemy zatem powiedzieć, Ŝe naczelną przesłanką sztuki architektury moŜe okazać się 
takie budowanie formy architektonicznej, które za pretekst obierze sobie teorie naukowe 
opisujące prawa przyrody po to, aby w sposób „bardziej doskonały” oszukać odbiorcę. 
Musimy przyznać, Ŝe inaczej brzmi uzasadnienie z ust twórcy „wymyśliłem to wszystko 
wczoraj w nocy” od „z ogólnej teorii względności Einsteina wynika, Ŝe wszystkie prawa 
fizyki muszą być niezmiennicze względem przekształceń Lorentza, więc zasada budowy 
formy architektonicznej wyraŜona następującym równaniem równieŜ pozostaje w tej samej 
relacji do przekształceń Lorentza, więc jest prawem fizyki potwierdzonym ogólną teorią 
względności”. Skoro wszystko moŜe być pretekstem, to dlaczego nie to, co właśnie jest 
powodem prawdziwym, koniecznością – tyle Ŝe traktowaną tutaj jako pretekst artystyczny, 
jako prawo przyrody, ale ujęte niejako w nawias artystyczny. W końcu, czym innym jest 
twórczość współczesnych architektów projektujących w nurcie organicznym, ekologicz-
nym, kosmogenicznym, fałdującym – jak to określa Jencks5, jak nie szukaniem pretekstów 
w nauce i prezentacją ich w taki sposób, aby wyglądały na naukową konieczność? 

W tym kontekście wysiłki czynione przez architektów mające na celu nadanie sensu ich 
dziełom przez powoływanie się – z jednej strony – na prawa naukowe, a z drugiej – na 
takie kształtowanie formy, aby jej powierzchowność sprawiała nieodparte wraŜenie 
wpływu praw przyrody, jest po prostu świadomym lub nieświadomym wprowadzaniem 
w błąd odbiorcy. JeŜeli autor dzieła jest świadomy tego, co robi i manipuluje konsumentem 
sztuki, powiemy, Ŝe prowadzi cyniczną grę wobec odbiorcy, ale jest uczciwy wobec siebie 
– twórcy6. Natomiast jeŜeli nie jest świadom tego, Ŝe jego dzieło nabiera sensu za sprawą 
gry artystycznej, w ramach której niczym aktor na scenie usilnie udaje kogoś lub coś 
innego, tzn. Ŝe albo jest mistrzem sztuczności do tego stopnia, Ŝe gra sam przed sobą oraz 
odbiorcą dzieła ze znakomitym skutkiem, albo po prostu jest naiwny. Naiwność tego 
rodzaju nie jest jednak ani pejoratywna, ani tak niedorzeczna, jak w wypadku aktora, 
któremu reŜyser powiedział przy pierwszej roli, Ŝe będzie grał postać X, i aktor ten gra ją 
cały czas – poza sceną, w Ŝyciu realnym, wierząc, Ŝe jest X. 
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Powiedzieliśmy juŜ o architekturze jako sztuce – pojmowanej jako poiesis, jako komu-
nikat estetyczny, jako pole zainteresowania estetyki – słowem, jako coś niematerialnego, co 
Ŝywi się pretekstami, nawet wtedy, gdy staje się nimi powaŜna teoria naukowa. Czy moŜna 
jednak na tym poprzestać, na konstatacji tak rozumianej sztuki architektury? Intuicja nam 
podpowiada, Ŝe ten świat pretekstów jest tylko jedną stroną medalu. MoŜe najwaŜniejszą, 
a moŜe najlepiej widoczną i najbardziej oczywistą. 

Aby przynajmniej trochę zbliŜyć się do rozwiązania tej kwestii, warto zapoznać się 
z ciekawym tekstem wspomnianego juŜ H. Putnama, który co prawda odwiedzie nas od 
głównego zagadnienia, ale tylko po to, aby później na podstawie wniosków tam zawartych 
rzucić trochę światła na interesujący nas problem. 

W swym artykule Brains in a vat (Mózgi w kadzi) podjął on kartezjański problem rela-
cji umysłu do świata. W odmienny, bardziej subtelny sposób potraktował problem istnienia 
bytów fizycznych i myślowych oraz ich wzajemne powiązania. Autor owego artykułu 
przytacza taką przypowieść o mózgach w kadzi (naczyniu).  

Wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację niczym z filmu science fiction, Ŝe jesteśmy 
poddani eksperymentowi oddzielenia mózgu od ciała. Nasz mózg ląduje w naczyniu 
z poŜywką podtrzymującą go przy Ŝyciu, a zakończenia nerwowe podłączone zostają do 
superkomputera. Odzyskujemy świadomość i okazuje się, Ŝe nic się nie zmieniło, bowiem 
cała ta rzeczywistość przed zabiegiem doznawana jest w ten sam sposób za sprawą spryt-
nego oprogramowania komputera, który wysyła impulsy elektryczne, mamiąc nasze zmysły 
i świadomość. Gdy chcemy podnieść rękę, software wysyła impuls do naszego mózgu, 
dzięki czemu odnosimy łudzące wraŜenie, Ŝe podnosimy rękę, obracamy ją itd.  

Rodzi się teraz pytanie, czy kaŜdy z nas jest w tak niekomfortowym połoŜeniu, a nie 
jest tego jedynie świadomy? Pytamy więc, jak „dotknąć” realnego świata naszą myślą, 
skoro – jak chciał Kartezjusz – jest ona czymś róŜnym od rzeczy fizycznych? Kiedy 
w ogóle moŜemy mówić o myśli mającej odniesienie do jakichkolwiek rzeczy?  

Putnam opisuje sytuację, gdy mrówka pełznie po piasku i jej ślad układa się 
w podobiznę Winstona Churchilla. Zarówno prawdopodobieństwo tego, Ŝe insekt widział 
kiedyś Churchilla, jak i tego, Ŝe umie rysować, jest znikome. Ale nie to jest waŜne, bowiem 
liczy się to, czy owad chciał umieścić rysunek na piasku, czy miał intencję zrobienia tego. 
Chyba zgodzimy się, Ŝe nie. Tak więc był to czysty przypadek. Wniosek? Podobizna jako 
rzecz nie odnosi się do pana Winstona Churchilla. No tak, ale ktoś powie, Ŝe ten ślad na 
piasku jest podobny do tego człowieka, a więc w jakiś tam sposób go reprezentuje. Co wię-
cej – stwierdzi, Ŝe to właśnie podobieństwo wiąŜe symbol z rzeczą symbolizowaną (desyg-
natem) i podaje przykład, kiedy to, oglądając bazgroły mrówki, nachodzi go myśl o znanej 
postaci historycznej. Mówi przy tym, Ŝe nie naszłaby go ta myśl, gdyby nie istniał związek 
pomiędzy tym śladem a Churchillem. Nazwijmy sobie ten związek roboczo ewokatywnym 
(od ewokować, czyli uprzytamniać). Putnam stoi jednak na straŜy swojej intencjonalnej 
teorii reprezentacji i pisze we wcześniej wspomnianym artykule, Ŝe drukowane, dajmy na 
to, słowa „Winston Churchill”, nie są podobne do owego jegomościa, a mogą go reprezen-
tować (pod warunkiem, oczywiście, Ŝe napisane są one świadomie, intencjonalnie). Podo-
bieństwo zatem nie jest wystarczające do odnoszenia się symbolu do desygnatu według 
Putnama. No tak, ale uwieczniony na piasku przez mrówkę tym razem napis kojarzy nam 
się z Winstonem Churchillem nie na mocy podobieństwa, a na mocy konwencji – kaŜda 
litera alfabetu jest znakiem sztucznym, czy – jak wolą inni – konwencjonalnym, i tak samo 
jak w wypadku podobizny ewokuje znanego nam juŜ Churchilla. Intencjonaliści utrzymują 
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jednak, Ŝe nie ma nawet związku ewokatywnego w sensie absolutnym, czyli bez podmio- 
tu, który moŜe uprzytomnić sobie cokolwiek. Muszą istnieć intencja podmiotu oraz jego 
myśl, która warunkuje intencję. MoŜemy powiedzieć, Ŝe podmiot pomyśli o Winstonie, 
a  następnie będzie miał intencję przekazania jakiegoś znaku lub symbolu odnośnie do 
Churchilla.  

Reasumując, powiemy, Ŝe sprawa odnoszenia się znaku do przedmiotu przezeń 
oznaczanego nie jest prosta, ale gdy zgodzimy się na chwilowy rozejm z Putnamem i jego 
psychologizmem w postaci intencjonalnej teorii reprezentacji, to przyjdzie nam stwierdzić, 
Ŝe nie ma odnoszenia się bez intencji, a intencji bez zdolności pomyślenia o przedmiocie 
odniesienia. Ale czy intencjonalność jest cechą myśli, a odnoszenie się jest jakoby zawarte 
w intencji, jest dla niej immanentne? Skoro twierdzimy, Ŝe Ŝadna rzecz sama przez się nie 
jest zdolna do reprezentowania innej określonej rzeczy, to jak to jest moŜliwe w wypadku 
reprezentowania przez myśl? 

Putnam rozwiązuje zagadkę, odrzucając konieczny związek pomiędzy przedstawieniami 
umysłu a ich przedmiotami. Tak jak kaŜda nazwa jakiegoś przedmiotu jest mu nadana 
arbitralnie na mocy sztucznie przyjętej konwencji, tak związek myślowej reprezentacji 
czegokolwiek na zewnątrz naszej podmiotowości z tym czymś jest tej samej natury. 
WyobraŜenie czy obraz czegoś w naszym umyśle są bez naturalnego, motywowanego 
związku z tym, co sobie wyobraŜamy, bowiem nie mają one natury pojęć. Pojęcie nato-
miast nie jest przedstawieniem ani wyobraŜeniem, nie jest nawet werbalną definicją czegoś, 
co definiuje. MoŜemy sobie przecieŜ wyobrazić sytuację, w której małpy jakimś cudem 
piszą na klawiaturze maszyny do pisania zgrabną formułkę dotyczącą banana. Piszą one 
mianowicie: ,,Banan jest to owoc, który...”; jest to doprawdy niezwykły zbieg okoliczności 
– niemniej jednak fizycznie moŜliwy. Pomimo małpiego wysiłku w postaci drukowanego 
tekstu definicji banana oraz niewątpliwej znajomości tego przysmaku in concreto, Putnam 
odmawia małpom posiadania pojęcia banana w sensie rozumienia owej definicji. Fakt roz-
poznawania przez małpy tego owocu oraz wszystkie związane z tym reakcje (radość, obli-
zywanie się, wymachiwanie rękami) nie stanowią jeszcze o posiadaniu pojęcia, lecz prędzej 
są wynikiem zwierzęcej reakcji na poŜywienie. Małpia definicja jest bez związku z przed-
miotem definiowanym, bo jest dziełem przypadku i małpy nie wiedzą, w ludzkim znacze-
niu, co to banan. Tak samo związek pomiędzy wypowiedzianą definicją przez człowieka 
a rzeczą definiowaną nie jest konieczny. Przypuśćmy, Ŝe zahipnotyzowany Amerykanin 
nieznający japońskiego opowiada po japońsku o bananie pod wpływem japońskiego hip-
notyzera. Ma on nawet obraz myślowy tego banana przesłany przez telepatę i rzeczywiście 
kiedyś w przeszłości widział opisywany owoc. Ba, nawet wydaje mu się, Ŝe rozumie to, 
o czym mówi. Pozornie ma więc wszystkie dane potrzebne do posiadania pojęcia tego 
banana, ale tak naprawdę, gdy seans hipnotyczny minie, Amerykanin nie będzie w stanie 
wskazać ani powiedzieć tego, co opisywał. Dlaczego? Nie zna przecieŜ japońskiego, ale 
i nie rozumie, o czym mówił w trakcie seansu – zarówno wyobraŜenie, jak i słowa były mu 
dane bez związku z jego, nazwijmy to sobie, strukturą dyskursywno-logiczną składającą się 
na aparat poznawczy warunkujący celowe i sensowne działanie w świecie. Czym jest zatem 
pojęcie? Jest znakiem, którego uŜywamy (my – ludzie świadomi), aby wywołać określone 
zdarzenie mentalne. Czyli zastępujemy dany desygnat znaku znakiem, aby posłuŜyć się nim 
i być zdolnym „do wywoływania właściwych zjawisk we właściwych okolicznościach”7. 
Sedno pojęcia tkwi zatem w zdolności do posługiwania się nim i innymi zdarzeniami men-
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talnymi – pojęciem nie jest zatem pojęcie w sensie definicji, zbioru słów, myśl „sama 
w sobie” ani ich strumień.  

OtóŜ cały ten przydługi wywód potrzebny był nam po to, aby stwierdzić, Ŝe nie mo-
Ŝemy śnić naszego Ŝycia, tak jak to czynią zanurzone w naczyniach mózgi z przytoczonej 
powyŜej przypowieści. Gdy mózg pomyśli sobie „zjadam banana”, jego myśl nie ma 
odniesienia do banana, którego zjada, mózg nasz bowiem niespecjalnie ma czym go zjeść, 
będąc tylko mózgiem w naczyniu. Jego myśli mają co najwyŜej odniesienie do impulsów 
elektrycznych wysyłanych przez superkomputer, a nie do faktycznego owocu o takich 
a takich cechach fizycznych. Tak jak nasz Amerykanin dręczony przez japońskiego telepatę 
i hipnotyzera, tak i mózg podłączony do komputera nie ma pojęcia banana w sensie zdol-
ności posługiwania się nim, czyli rozumienia go tak, jakby je rozumiał człowiek z krwi 
i kości rzeczywiście zjadający banana. Tak więc mózg w naczyniu ma w pewnej mierze 
„j ęzykowe reguły wyjścia”, ale nie ma „reguł wejścia”. MoŜe powiedzieć: ,,A teraz zjem 
banana”, ale nie moŜe go zjeść naprawdę, bowiem nie istnieje związek rzeczywistości 
językowej z pozajęzykową, dlatego Ŝe ta pozajęzykowa nie istnieje w sensie fizycznym. 
Jest tylko jakąś wiązką elektrycznych impulsów.  

JeŜeli w takim razie pomyślany przez mózg w naczyniu banan nie istnieje fizycznie, to 
równieŜ pomyślane przez ten mózg naczynie, poŜywka w roztworze i superkomputer nie 
mają odniesienia do faktycznych przedmiotów. W końcu są one ponoć impulsami elek-
trycznymi. Słowem, jeŜeli jesteśmy mózgami w naczyniu kontrolowanymi przez jakiś 
software, to stwierdzenie „Jestem mózgiem w naczyniu” jest stwierdzeniem typu: „To, co 
teraz mówię, jest kłamstwem”, znanym w staroŜytności pod nazwą antynomii kłamcy. Obie 
wypowiedzi same sobie przeczą, tym samym się obalają. 

Teraz naleŜałoby zapytać, jak ten powyŜszy przykład przeprowadzonego rozumowania 
ma się do naszej sztuki-architektury, pretekstu, konieczności i semiologicznego modelu 
znakowej komunikacji architektonicznej. Kluczowe są tu zdania mówiące o zdolności do 
posługiwania się pojęciem jako warunku rozumienia znaczenia znaków. Powtórzmy zatem, 
mrówka pozostawiająca podobiznę Winstona Churchilla lub napis „Winston Churchill” nie 
zrobiła tego świadomie i nie uŜyła tych dwóch ciągów znaków świadomie, bo nie ma zdol-
ności posługiwania się pojęciem tego, co narysowała i napisała. Jej znak nie odnosił się do 
niczego, choć jest w sposób pewny rozpoznawalny przez ludzi, którzy na niego patrzą.  

Tyle w ramach podsumowania, przejdźmy teraz do architektury. Zacieśnijmy jeszcze jej 
definicję na zasadzie opozycji do rzeźby. JeŜeli w myśl powyŜszych definicji architektury 
skazana jest ona na preteksty, dojdziemy w końcu do wniosku, Ŝe celowość jako jej cecha 
konstytutywna nie jest wymagana przez tę definicję. Skoro architektura jest tym bardziej 
sztuką, im bardziej nie dotyka obiektywnych praw rządzących rzeczywistością świata mate-
rialnego, to w takim wypadku jej celowość, czyli funkcję moŜna w ogóle odrzucić. Funkcja 
budynku to teŜ pretekst. Tutaj jednak tok naszego rozumowania rozbija się o niebezpie-
czeństwo utoŜsamienia architektury z rzeźbą. To niemoŜliwe, Ŝe architektura to po prostu 
rzeźba. Tyle wieków tradycji jednej i drugiej dziedziny sztuki, a tu się okazuje – po 
głębszej analizie i wyciągnięciu prostych konsekwencji z definicji architektury – Ŝe to jest 
tak naprawdę rzeźba. Albo na odwrót: rzeźba nie istnieje i nie istniała nigdy historycznie, 
była zawsze architekturą. Jest to utoŜsamienie, na które nie moŜemy się zgodzić. Rzeźba  
i architektura to dwie róŜne dziedziny sztuki w działalności twórczej, jak i produktach 
końcowych. Skoro tak jest, to dotychczasowa definicja architektury, rozumiana zgodnie 
z tym, co napisaliśmy o jej pretekstualnym charakterze, zwiodła nas na manowce, poniewaŜ 
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jest niekompletna. Brakuje w niej pojęcia uŜyteczności, w architektonicznym tego słowa 
znaczeniu. Brakuje w niej jak do tej pory po prostu tego, co oddzieli ją od rzeźby.  

Aby zrozumieć, czym jest funkcja, powróćmy do naszego trójkąta semantycznego, 
który ukazuje relacje pomiędzy formą, funkcją i doświadczeniem. Aby znak architekto-
niczny, forma czy teŜ oznacznik mogły odnieść się do doświadczenia uŜyteczności, twórca 
jak i odbiorca znaku muszą mieć pojęcie tego, co on oznacza. Podobnie jak w przypowieści 
o mózgach w kadzi, aby małpy mogły napisać na klawiaturze definicję banana, która rze-
czywiście odnosi się do owocu, jakim jest banan, muszą mieć pojęcie banana i zdolność do 
posługiwania się nim, czyli do wywoływania właściwych zjawisk we właściwych okolicz-
nościach, oraz mieć językowe reguły wejścia/wyjścia. Nie inaczej jest ze znakiem archi-
tektonicznym. Aby odbiorca znaku mógł nabyć pojęcie tego, co oznacza, musi mieć zdol-
ność do posługiwania się nim, czyli do wywoływania właściwych zjawisk we właściwych 
okolicznościach oraz mieć językowe reguły wejścia/wyjścia. PosłuŜmy się przykładem: 
człowiek, widząc ścianę budynku z oknem, odczytuje funkcję okna na podstawie 
poprzedniego doświadczenia uŜyteczności (lub jest to jego pierwszy raz i uczy się 
w interakcji z tym artefaktem właściwego pojęcia okna) i wyrobionego na jego podstawie po-
jęcia moŜliwy zakres sposobu jego uŜycia. Tym samym człowiek udowadnia, Ŝe rozumie 
pojęcie okna. Językowe reguły wejścia/wyjścia działają tu tak samo: „o, widzę okno, 
otworzę je, aby przewietrzyć pomieszczenie” – to reguła wejścia; „w tym pomieszczeniu 
jest zbyt ciemno, Ŝeby czytać, zaraz pójdę do pokoju z oknem, to będę miał więcej światła 
do czytania” – to reguła wyjścia. Jak widać, uŜyteczność, a mówiąc ściśle – doświadczenie 
uŜyteczności8 nie jest toŜsame z funkcją, ale jest z nią w relacji, tak jak znaczenie do 
obiektu oznaczonego w języku naturalanym.  

Kolejnym krokiem w naszym rozumowaniu będzie wyjaśnienie, dlaczego pretekst 
w kształtowaniu formy architektonicznej to za mało dla architektury, choć, być moŜe, 
wystarczająco dla innej dziedziny sztuki. Mianowicie zobaczmy, jak architekt realizuje 
pojęcie schodów w swoim procesie twórczym i jak to pojęcie realizuje uŜytkownik dzięki 
umiejscowieniu tej formy-znaku w przestrzeni fizycznej. ZałóŜmy, Ŝe architekt uznaje, iŜ 
nie będzie się przejmować pewnymi koniecznościami przy projektowniu schodów i we-
wnętrzny głos kaŜe mu zaprojektować schody o wyskości 2 m i długości 50 m. UwaŜa, Ŝe 
tak jest ładnie, w końcu architektura to sztuka, w której wszystko jest pretekstem do 
kształtowania schodów. Po wybudowaniu schodów podług tych monstrualnych wymiarów 
potencjalny uŜytkownik nie odczytuje tej formy jako schody, bo jego pojęcie tej formy jest 
inne, bo znowu jego doświadcznie uŜyteczności schodów jest inne. Pamięta on, Ŝe 
wszystkie dotychczasowe schody były tak zaprojektowane, Ŝe nie sprawiało mu trudności 
pokonanie ich w dół lub w górę. Nie przeszkadza mu teŜ fakt, Ŝe widział juŜ setki róŜnych 
schodów i nie widział dwóch takich samych realizacji. Po prostu to, co widzi teraz przed 
sobą, określiłby raczej jako tarasy i chętnie by na nich posiedział albo poleŜał, ale nie ma 
zamiaru się na nie wspinać. Schody stały się rzeźbą przez ich przeskalowanie i odebranie 
im funkcji i doświadczenia uŜyteczności w architektonicznym sensie. 

Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, Ŝe architekt uznał formę schodów za preteskt 
i stworzył znak bez znaczenia, czyli funkcji, na podstawie której uŜytkownik realizuje 
doświadczenie uŜyteczności. Nie odniósł się w projektowaniu do powszechnie znanej 
zasady budowy schodów według empirycznie ustalonego wzoru 2h + s = 60–65 cm, który 
opisuje fakt z dziedziny ergonomii lub fizjologii: człowiek wydatkuje ok. 2 razy więcej 
energii, wspinając się po pionowej drabinie, niŜ idąc po terenie płaskim. A to juŜ nie jest 
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preteskt, to jest konieczność, jeŜeli cały czas traktujemy siebie jako architekta, a to, co 
robimy, jako architekturę (nie rzeźbę). Ten skromny przykład pokazuje, Ŝe o ile genus 
proximum sztuki architektury jest tym co stwierdziliśmy w pierwszej części próby jej 
zdefiniowania, o tyle et differentiam specificam to relacja między funkcją a doświad-
czeniem uŜyteczności. Jak wynika z powyŜszego przykładu, w świetle naszych rozwaŜań 
schody odpowiadające formule matematycznej 2h + s = 60–65 cm będą z pewnością 
znakiem-artefaktem architektonicznym, natomiast te wyraźnie jej nieodpowiadające 
uznamy za rzeźbę. Dzieje się tak, poniewaŜ sztuka architektury oprócz znaku-artefaktu 
o określonym znaczeniu-funkcji potrzebuje jeszcze realizacji znaczenia w postaci doświad-
czenia uŜyteczności, natomiast rzeźba nie. Sztuka rzeźby w semiologicznym ujęciu nie 
wymaga uŜywania jej znaków-artefaktów, poniewaŜ trójkąt semantyczny pokazujący 
schematycznie sposób komunikowania „języka” tej sztuki jest zbieŜny z językiem 
naturalnym: symbol/znak koduje znaczenie/warunek jego uŜycia, odnosząc się do obiektu. 
Aby lepiej to sobie uzmysłowić, wyobraźmy sobie rzeźbę bardzo szczególnego rodzaju. 
Będzie to rzeźba w kształcie jakiegokolwiek budynku w skali 1:1, zaś artysta rzeźbiarz 
wykonał ją tak, Ŝe nie da się jej odróŜnić od budynku. Cały pomysł polega na tym, Ŝe to 
jest po prostu budynek, tyle Ŝe wykonany według projektu rzeźbiarza. Co w takim 
wypadku odróŜnia go od obiektu architektonicznego? W sferze materialnej – nic. W sferze 
mentalnej czy teŜ egzystencjalnej – to, Ŝe nie mieszkają w nim ludzie, czy teŜ mówiąc 
ogólniej – nie doświadczają jego uŜyteczności. Jest dziełem sztuki na wystawie rzeźb 
plenerowych i nie wolno go uŜytkować. Jak widać na podstawie tego przykładu, rzeźby pod 
względem formy moŜna nie odróŜnić od architektury, ale moŜna pod względem 
„uŜywania”. Tak więc dochodzimy do wniosku, Ŝe aby dobrze zdefiniować sztukę 
architektury, czyli równieŜ oddzielić ją od rzeźby, naleŜałoby przypisać jej nie tylko 
znaczenie-funkcję w sensie warunku uŜycia danego znaku, ale równieŜ doświadczenie jej 
uŜyteczności. To z kolei pociąga za sobą wniosek, Ŝe doświadczenia uŜyteczności nie 
jesteśmy w stanie zrealizować bez obiektywnych i koniecznych zasad, jakimi kieruje się 
architekt w procesie twórczym. Nie znaczy to, Ŝe nie moŜe odrzucić konieczności na rzecz 
pretekstów, niemniej jednak będzie wtedy kimś innym, nie architektem, tak jak pojmowane 
jest to w tradycji tego zawodu. MoŜe być rzeźbiarzem lub performerem, twórcą 
happeningów lub grafikiem, ale nie będzie architektem w tym sensie, w jakim przez tysiące 
lat ludzkość poprzez doświadczenie uŜyteczności budynków wyrobiła sobie implicite 
pojęcie i definicję architekta i architektury. 

Zamiast zakończenia i podsumowania, przytoczymy kolejny interesujący przykład 
relacji pomiędzy światem idealnym, jakim jest geometria Euklidesa, i światem fizycznym. 
Przykładu tego dostarcza nam Hilary Putnam w swoim eseju Analityczne i Syntetyczne9, 
gdzie przeciwstawia sobie dwie definicje linii prostej: definicję koordynacyjną i definicję 
operacyjną. Pierwsza z nich odnosi się do geometrii – nazwijmy to sobie – klasycznej 
i wynika z niej tyle, Ŝe jeŜeli dwie linie są prostopadłe do trzeciej, to nie mają punktu 
wspólnego; druga jest jeszcze prostsza, gdyŜ podaje wprost, Ŝe linia jest trajektorią promie-
nia światła w próŜni. ZauwaŜmy, Ŝe geometria euklidesowa nie zakłada istnienia świata 
fizycznego i Ŝeby udowadniać swoje prawa, w ogóle go nie potrzebuje. Świat realny nie 
wpływa na definicje tej geometrii, świat realny moŜe być co najwyŜej pretekstem do roz-
waŜań nad naturą takiego czy innego równania opisującego krzywe stoŜkowe. Zadaniem 
naukowca z tej dziedziny nie jest obserwacja zjawisk przyrody, a jedynie wyciąganie kon-
sekwencji z aksjomatów, definicji i twierdzeń geometrii. Putnam twierdzi, Ŝe nic bardziej 
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błędnego. Dowodem na to jest geometria nieeuklidesowa, która zawiera w sobie szczególny 
przypadek, jakim jest geometria euklidesowa. Tak jak ogólna teoria względności Einsteina 
zawiera w sobie szczególny przypadek mechaniki klasycznej Newtona. Zobaczmy więc, Ŝe 
obserwacja świata fizycznego doprowadziła naukę do rewizji wcześniejszych poglądów, 
które uwaŜane były za niezmienne, prawdziwe i jak w wypadku geometrii euklidesowej – 
niedostępne dla świata realnego, przynajmniej jeśli chodzi o rewizję aksjomatów i praw, 
które nią rządzą. Gdy teraz powiemy, Ŝe dwie linie są prostopadłe do trzeciej i nie mają 
punktu wspólnego, musimy zastrzec, Ŝe chodzi nam o geometrię klasyczną, gdyŜ jeŜeli za 
proste uznamy trajektorie promieni światła, jasne będzie, Ŝe w pewnych okolicznościach 
zaginają się one w przestrzeni.  

Przykład ten zwraca uwagę na subtelną zaleŜność pomiędzy światem idealnym a mate-
rialnym, pomiędzy teorią rządzoną podstawowymi zasadami logiki (np. zasadą niesprzecz-
ności) a jej egzemplifikacjami w świecie fizycznym. Tak więc realizm idealizmów jest 
większy niŜ nam się wydaje. W końcu nawet najbardziej wyabstrahowana teoria musiała 
korzystać z pewnej macierzy potencjalnych moŜliwości świata materialnego, którego do-
świadczamy jako pierwszego i który warunkuje nasze ewentualne udawanie, Ŝe go nie ma.  

P r z y p i s y  

1 Termin wyjaśniany jest z punktu widzenia semiologii architektury Koeniga cytowanego w: U. Eco, 
Nieobecna struktura, tłum. A. Weinsberg, P. Bravo, KR, Warszawa 1996, s. 197-251. 

2 NaleŜy tu wspomnieć, Ŝe bywa tak, iŜ forma często jest wieloznaczna i warunkuje wielość uŜyć na 
podstawie zakodowanej wieloznacznej funkcji.  

3 R. Ingarden, O dziele architektury, [w:] Studia z estetyki, PWN, Warszawa 1958, s. 124. 
4 U. Eco, Nieobecna struktura, tłum. A. Weinsberg, P. Bravo, KR, Warszawa 1996, s. 79-98. 
5 C. Jencks, The Architecture of the Jumping Universe, Academy Edition, Chichester 1997. 
6 Taką manipulacją widzem wydają się znakomite filmy Larsa von Triera, np. Dogville, Tańcząc 

w ciemnościach, Przełamując fale, Idioci itp. 
7 H. Putnam, Wiele twarzy realizmu i inne eseje, tłum. B. Chwedeńczuk, PWN, Warszawa 1998. 
8 Niebezpiecznie jest mówić w tym modelu semantycznym o uŜyteczności jako pojęciu, gdyŜ nie 

róŜni się ona od funkcji czy celowości, co spłaszczyłoby nam model z trójkąta do samej jego 
podstawy; Eco natomiast spłaszczył świadomie model trójkąta, utoŜsamiając formę-oznacznik 
z desygnatem, która odnosi się do samej siebie; my tego nie czynimy, kładąc nacisk na realizację 
funkcji poprzez jej doświadczenie psychofizyczne, tzn. dzięki niej moŜemy rozróŜnić to, co forma 
wywołuje w umyśle od tego, co jest realizacją warunku uŜycia danej formy-oznacznika; słowem, 
zredukowany trójkąt Eco jest wystarczający do rozwaŜań semiologicznych o architekturze, ale nie 
pozwala zdefiniować jej w pełni jako sztukę.  

9 H. Putnam, op. cit., s. 23-29. 
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