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1. Wstęp 

Od przełomu XIX i XX wieku w kręgach przedstawicieli nauk humanistycznych wzros-
ło zainteresowanie językiem naturalnym w jego szerokim rozumieniu. MoŜna zauwaŜyć 
pewne wspólne cele w refleksji nad językiem i spójność ujmowanych problemów w łonie 
róŜnych, często odległych dziedzin nauki. Wydaje się, Ŝe pierwsze głosy w tej sprawie 
odnaleźć moŜna duŜo wcześniej – w sercu dociekań filozoficznych świata antycznego, 
bowiem juŜ Platon w Kratylosie rozwaŜa, jak słowa mają się do pojęć i rzeczy nazywa-
nych. Sam termin „semiotyka” pojawia się u Arystotelesa, a zagadnienia znaku i znaczenia 
stają się jednymi z najwaŜniejszych w II w. za sprawą epikurejczyków, stoików i scepty-
ków. Znane są tu polemiki Sekstusa Empiryka ze stoikami o naturę bytu znaków. W śre-
dniowieczu bliskie problematyce semiotycznej są spór o uniwersalia, kwestie gramatyki 
spekulatywnej oraz relacje lingua mentalis do języka werbalnego. John Locke – który pisał 
pod koniec XVII w., Ŝe Ŝaden byt poza zdarzeniami mentalnymi podmiotu nie jest mu dany 
bezpośrednio, przez co zmuszony jest on poznawać otaczającą go rzeczywistość przez coś, 
co ją w konkretnych rzeczach reprezentuje, za pomocą czegoś innego, co zastępuje te kon-
kretne rzeczy1 – jest jednym z prekursorów nowoŜytnej problematyki semiotycznej, ponie-
waŜ tym czymś, co zastępuje przedmioty, są właśnie znaki dane nam bezpośrednio jako 
nasze myśli. Działalność naukowa Charlesa Sandersa Peirce’a, którego wkład do semiotyki 
był tak znaczący, Ŝe niesłusznie uwaŜano go za jej twórcę, jest w pewnym sensie kontynu-
acją kierunku, jaki nadał ogólnej nauce o znakach John Locke, kojarzony przez współ-
czesnych bardziej z jego badaniami natury filozoficznej, tzn. z pragmatyzmem, z pominię-
ciem jego wkładu w semiotykę. 

W okresie międzywojnia na kontynencie amerykańskim Charles Morris, opierając się 
na dokonaniach Peirce’a, zbudował własną semiotykę, dokonując istotnego podziału obo-
wiązującego do dziś: mianowicie znak moŜna rozpatrywać w stosunku do tego, czego jest 
on znakiem, nadając takiemu dociekaniu wymiar semantyczny; moŜna teŜ badać, jak znak 
się ma do siebie samego lub innych znaków – to wymiar syntaktyczny; lub skupić się na 
stosunku znaku do jego uŜytkowników, tym samym poruszać się w obrębie pragmatyki. 
Podziału tego moŜna się doszukać u wybitnego logika i filozofa, członka Koła Wiedeń-
skiego, Rudolfa Carnapa, bowiem jego Introduction to Semantics z 1942 r. lokuje seman-
tykę w znaczeniu bliskim do tego, jakie jej nadał później Morris, czyli węŜszym od se-
miotyki. 

Jak juŜ wcześniej wspomniano, semiotyka wywodziła się wprost z rozwaŜań filozo-
ficznych, a mówiąc ściślej – logicznych, dlatego teŜ nie dokonamy zbyt duŜego uproszczenia, 
jeśli określimy ją mianem semiotyki logicznej. Niemniej jednak obok takiego punktu 
widzenia na naukę o znakach w Europie, a właściwie w jej romańskiej części, zadomowiła 
się semiologia za sprawą szwajcarskiego językoznawcy Ferdynanda de Saussure’a. Trak-
tował on semiologię jako część psychologii społecznej, a językoznawstwo jako część 
semiologii. Cours de linguistique generale stało się wykładnią nowego systemowego ujęcia 
języka, nazwanego później lingwistyką strukturalną. Szkoła formalistów rosyjskich, a póź-
niej strukturalistów praskich (Mikołaj S. Turbeckoj, Roman Jakobson), wyraźnie nawiązuje 
do pojęcia języka jako systemu, struktury. W rozwoju semiologii nie moŜna teŜ pominąć 
duńskiego uczonego Louisa Hjelmsleva (tzw. kopenhaska szkoła lingwistyki strukturalnej), 
który dokonał ścisłej aksjomatyzacji języka oraz wyróŜnił hierarchię tematów, jakimi 
powinna zajmować się ta dziedzina nauki. Mówił on, Ŝe oprócz systemu znaków języka 



 67 

naturalnego istnieją inne pozawerbalne semiotyki (mamy tu do czynienia z terminem 
w węŜszym znaczeniu niŜ określono to przy semiotyce logicznej), które naleŜy porównać 
z tym pierwszym systemem – językiem naturalnym. Semiologia zaś badałaby wszystkie 
poszczególne semiotyki, a ją samą – metasemiologia. Z czasem pojęcia struktury jako sys-
temu zaprzestano stosować wyłącznie do badań lingwistycznych. Pojawiła się pokusa za-
stosowania tej metody (tj. strukturalnej) do analizy innych zjawisk kultury – tzn. wszędzie 
tam, gdzie mamy do czynienia z skonwencjonalizowanym systemem znaków uŜytkowa-
nych przez konkretną społeczność lub przez całe społeczeństwa. Claude Lévi-Strauss, 
sławny francuski etnolog, w swej Anthropologie structurale postawił jeszcze śmielszą 
hipotezę: nie tyle nadał nowy status ontologiczny strukturom, ile starał się je wykryć 
w kulturach ludów „pierwotnych” (tym samym określić podstawowe relacje i mechanizmy 
nimi rządzące), aby dokonać niejako transpozycji otrzymanych wyników na społeczeństwa 
naszej cywilizacji.  

Aby jednak ująć w tak ścisłe reguły to, co się przejawia w kulturze, potrzebna była wła-
śnie rewolucja w spojrzeniu na język. Mówiono, Ŝe tym, czym jest fizyka atomowa dla 
nauk przyrodniczych, tym jest lingwistyka dla humanistycznych. Tak jak w fizyce za pod-
stawowy element budujący materię uznano atom, tak w językoznawstwie strukturalnym 
najmniejszą jednostką relewantną jest fonem2. 

JeŜeli zdano sobie sprawę z najwaŜniejszej funkcji języka, jaką jest z pewnością 
zdolność komunikowania za jego pomocą, to oczywiste jest, Ŝe komunikowanie stało się 
zasadą przenikającą wszystkie dziedziny kultury. Powołano do Ŝycia teorie, w ujęciu któ-
rych sama kultura w sensie antropologicznym jest faktem komunikatywnym; kultura po-
wstała i nabiera wewnętrznej dynamiki z potrzeby komunikacji społecznej, która tutaj 
rozumiana jest szeroko, m.in. jako wymiana, gromadzenie i przetwarzanie informacji3. 

2. Charakterystyka znaku wzrokowego 

Aby zbliŜyć się do zagadnień architektonicznych w ujęciu komunikacji wzrokowej, 
trzeba najpierw przyjrzeć się bliŜej tym spośród zjawisk znakowych, które odbieramy zmy-
słem wzroku. Eco podejmuje próbę odnalezienia zjawisk znakowych w świecie komunika-
cji wzrokowej, tym samym starając się oddzielić badania semiotyczne od językoznaw-
czych. Słusznie uwaŜa, Ŝe dopiero na tym polu moŜna sprawdzić, czy semiotyka wtłacza 
w lingwistyczne struktury zjawiska, których model badawczy jest innej natury. Nie 
będziemy zajmować się tu epistemologią obiektu badanego – tzn. stawiać problemu pod 
kątem teoriopoznawczym w kontekście struktur o statusie wyabstrahowanych modeli, real-
nych systemów relacji czy realnych obiektów (przedmiotów), bowiem jest na ten temat 
bogata literatura; czytelnika zainteresowanego statusem ontologicznym struktury i jej war-
tością poznawczą odsyłamy choćby do części D Nieobecnej struktury Eco.  

Wracając do wątku komunikacji wzrokowej, naleŜy przytoczyć interpretację trycho-
tomicznego podziału znaku Pierce’a analizowaną przez Eco. Według Eco znak w stosunku 
do samego siebie moŜe być trojakiego rodzaju: cecha utoŜsamiona z qualisignum (np. 
„plama barwna w obrazie”, „kolor części stroju”); egzemplarz to sensisignum („portret 
Mona Lizy”, „afisz uliczny”); typ jest legisignum („konwencja ikonograficzna”, świątynia o 
planie kolistym jako typ budowli). Znak w stosunku do swego przedmiotu daje początek 
trzem następnym podznakom, których nazwy się nie zmieniły, a chodzi mianowicie o ikon, 
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indeks i symbol; ikon łączy znak z przedmiotem oznaczanym na podstawie podobieństwa 
(np. „portret Mona Lizy”, „diagram”, wykres), indeks, czyli wskaźnik, jest znakiem natu-
ralnym, wskazującym niejako swoją przyczynę („strzałka kierunkowa”, „plama wilgoci na 
ziemi”), symbol to znak konwencjonalny, a więc związany ze swoim przedmiotem na pod-
stawie konwencji („sygnał zakazanego kierunku”, „konwencja ikonograficzna”). Pozostał 
nam jeszcze stosunek do interpretanta, czyli remat zamiast rhematu („jakikolwiek znak 
wzrokowy jako człon moŜliwej wypowiedzi”), powiedzenie zamiast dicentu („dwa znaki 
wzrokowe tak połączone, Ŝe wynika z nich pewien związek”), argument („złoŜona syn-
tagma wzrokowa wiąŜąca ze sobą znaki róŜnego typu”, np.: ,,[PoniewaŜ] droga śliska 
[więc] szybkość ograniczona do 60 km/godz.”)4. 

Wśród językoznawców i semiotyków panuje pogląd, Ŝe znak słuchowy przejawia 
w większej mierze tendencję do symboliczności niŜ do obrazowości, podczas gdy znak 
wzrokowy na odwrót5. MoŜemy więc powiedzieć, Ŝe znaki słuchowe są wyŜszej semio-
tyczności – bardziej reprezentują niŜ prezentują swój przedmiot – w stosunku do znaków 
wzrokowych. To, co jest tutaj jednak istotne, to uświadomienie sobie, na czym polega owa 
obrazowość znaków uŜytkowanych za pomocą zmysłu wzroku i do jakiego stopnia mo-
Ŝemy mówić o większej ich naturalności, bowiem jak to mistrzowsko analizuje Eco, jest to 
nie tyle kwestia podobieństwa, ile stopnia odpowiedniości względem kodów postrzeŜenio-
wych. Za przykład niech posłuŜy ikon6, czy teŜ znak ikoniczny – termin, który ukuł Pierce, 
a który zyskał popularność dzięki Morrisowi i stał się jednym z podstawowych pojęć este-
tyki i teorii sztuk plastycznych o semiotycznej proweniencji. 

3. Znak ikoniczny 

Pierce zakładał, Ŝe ikon ma te same własności co jego przedmiot, czyli dzieli z nim te 
same jakości, cechy. Morris, nawiązując do tej definicji, powiada, Ŝe znaki ikoniczne 
denotują to wszystko, co ma cechy w nich występujące, z tym jednak zastrzeŜeniem, Ŝe 
stojąc na gruncie behawioryzmu, inaczej rozumie te cechy współwystępujące. Sprowadza 
mianowicie cechę do funkcji, jaką spełnia ikon względem organizmu, a która jest tą samą 
jaką spełnia przedmiot przez znak zastępowany. Dla Morrisa zatem dźwięk dzwonka 
w warunkowaniu klasycznym powoduje ślinotok psa, tak samo jak jedzenie, które ten 
dźwięk oznacza. Obrazowość, podobieństwo ikonu do tego, co zastępuje, jest tutaj rozu-
miana bardzo szeroko i prowadzi do zbyt daleko idących konsekwencji, bowiem jak opo-
nuje Pelc: „KaŜdy substytut, namiastkę, środek zastępczy trzeba by wówczas uznać za znak 
ikoniczny. (...) zastępca naczelnika byłby znakiem ikonicznym naczelnika, (...) wspinanie 
się piechotą na piętnaste piętro byłoby znakiem ikonicznym jazdy windą (właśnie 
zepsutą)” 7.  

Znak ikoniczny, jak stwierdza Izydora Dąmbska8, zaleŜy od konwencji tak samo jak 
symbol, bowiem nie fakt izomorfizmu czy homomorfizmu czyni jeden przedmiot znakiem 
ikonicznym drugiego, a jedynie intencja nadawcy (wytwórcy) znaku. Słowem, ikon musi 
być intencjonalnie skierowany na swój przedmiot. Co się tyczy wspomnianego podobień-
stwa (izomorfizm, homomorfizm) znaku, to „moŜe ono co najwyŜej motywować w sposób 
naturalny konwencję semiotyczną nadającą jednemu przedmiotowi funkcję przedstawiania 
drugiego przedmiotu”9. 
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Faktycznie stanowisko przeciwników rzekomej naturalności związku ikonów i przed-
miotów obrazowanych wydaje się krokiem naprzód. To co w potocznym rozumieniu 
łączyło znak ikoniczny z przedmiotem, zwykliśmy nazywać podobieństwem, wszak portret 
jest podobny do osoby portretowanej. Tym samym wskazanie na konwencjonalność iko-
nów jest o tyle płodne, Ŝe nie poprzestaje na doświadczeniu potocznym i stara się ukazać 
nowe obszary do badania – nie obchodzi juŜ nas, na czym dokładnie polega to podobień-
stwo, ale na mocy jakich technik, kodów czy konwencji semiotycznych łączymy ikon z tym, 
co zastępuje. 

Są jednak i tacy, którzy idą jeszcze dalej w swoich dociekaniach i pytają wprost, na 
czym polega ta nieuchwytna i magiczna obrazowość znaku ikonicznego, nie zadowalając 
się sprowadzeniem problemu do zagadnień pragmatycznych, czyli stosunkiem znaków do 
ich uŜytkowników – bo tak chyba naleŜy interpretować stanowisko, które zajęła Dąmbska 
w pracy z 1973 r.10 Ale teŜ pójście dalej nie zawsze oznacza, Ŝe zmierza się w dobrym 
kierunku. Pośród tych, którzy na ów krok się zdecydowali (i odwaŜnie robią następne), 
znajduje się cytowany wcześniej Umberto Eco. Fragment tekstu, który traktuje o znaku 
ikonicznym w Nieobecnej strukturze, warto trochę szerzej zreferować, poniewaŜ kon-
tynuuje on tradycję rozwaŜań w tym zakresie wspomnianych juŜ tutaj poprzedników 
i wzbogaca ją o nowe ciekawe wątki. 

Eco po wstępnej krytyce pojęcia znaku ikonicznego Morrisa analizuje syntagmę wzro-
kową, jaką jest afisz reklamowy. ZauwaŜa, Ŝe zarówno rzeczywista sytuacja przedstawiona 
w reklamie („wyciągnięta ręka podaje mi kufel, przez którego brzegi przelewa się pieniście 
świeŜo nalane piwo”), jak i sam afisz, który do niej się odwołuje, wywołują tę samą myśl: 
„mroŜone piwo w kuflu”. Dlaczego tak się dzieje, skoro raz widzę rzeczywiście mroŜone 
piwo w kuflu, a innym razem tylko plakat z nadrukowanymi barwnymi plamami. OtóŜ 
dlatego, Ŝe odbierając bodźce wzrokowe, organizuję je w pewnym porządku tworzącym 
strukturę postrzeganą, która na podstawie nabytych doświadczeń pozwala mi skojarzyć to, 
co widzę z myślą: „mroŜone piwo w kuflu” – tak samo w wypadku ikonu, jak i jego deno-
tatu11. Słowem, proces percepcji ma ten sam mechanizm i tę samą organizację bodźców 
w obu zjawiskach – tym realnym i tym obrazującym. Kluczem do definicji znaku ikonicz-
nego jest więc owa organizacja bodźców, struktura postrzegana, która jest pewnym mo-
delem relacji formalnych danego zjawiska. Model ów jest – nazwijmy to sobie – derywa-
tem fizycznego przedmiotu, uniezaleŜnionym od materialnego podłoŜa. Struktura postrze-
gana jest juŜ zatem czymś psychicznym, podmiotowym, a nie przedmiotowym, choć 
przedmiot jest jej przyczyną12. W tym miejscu naleŜy zbadać, jaki jest ten mechanizm per-
cepcyjny warunkujący odbiór modelu formalnych relacji.  

Ten, kto się spodziewa wykładu z psychologii, musi się rozczarować, bowiem Eco 
przeprowadza go (jak sam to nadmienia) o tyle, o ile jest to potrzebne semiologii. A se-
miologia w tym ujęciu była zapoczątkowana badaniami nad językiem werbalnym przez de 
Saussure’a, stąd konieczna powtórka z językoznawstwa: otóŜ system językowy (langue) 
narzuca selekcję elementów relewantnych – fonemów – w języku mówionym (parole), 
łącząc je w jednostki pierwszego podziału – monemy13; mamy tu do czynienia z pewnym 
kontinuum zjawiskowości dźwiękowej, fonicznej, z której struktura języka wybiera nie-
wielką ilość jednostek nieciągłych, dyskretnych, budując z ich wykorzystaniem nieskoń-
czenie wiele słów. 

Tak samo (jest to myśl zawarta implicite w tekście Eco) w wypadku komunikacji 
wzrokowej z kontinuum zjawiskowości wizualnej, obrazowej – mechanizm percepcji wy-
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biera niewielką liczbę jednostek wzrokowych, tworząc z nich elementy komunikacji wzro-
kowej. JeŜeli w odniesieniu do systemowego ujęcia języka mówiliśmy o kodyfikacji ele-
mentów relewantnych, a więc o kodzie językowym, to tutaj naleŜy mówić o kodzie 
postrzegawczym, na mocy którego wyodrębniamy jednostki dystynktywne drugiego po-
działu, czyli fonemy wzrokowe. Stwierdzamy równieŜ, Ŝe tak jak fonemy same nie niosą 
znaczenia, tak bodźce wyróŜnione przez kod postrzegawczy teŜ go nie mają. Dopiero 
w drodze nabytego doświadczenia konstruujemy system oczekiwań, który działa kodyfiku-
jąco na odbierane elementy relewantne kodu postrzegawczego – jedne wyróŜniając spośród 
innych, wiąŜąc je tym samym z pojęciami. System oczekiwań nazwiemy kodem rozpo-
znawczym – jest on warunkiem procesu oznaczania. Rozpoznać znaczy oznaczyć, nadać zna- 
czenie. Elementem znaczącym (signifiant) będzie element relewantny kodu rozpo-
znawczego, znaczonym (signifié) – pojęcie z nim związane na mocy tego kodu. JeŜeli przez 
komunikowanie rozumiemy oznaczanie, to juŜ wiemy, na czym polega komunikacja wzro-
kowa: na rozpoznawaniu za pomocą zmysłu wzroku.  

Wobec powyŜszego nasuwa się pytanie o stosunek struktury postrzeganej do kodu po-
strzegawczego i kodu rozpoznawczego, bowiem jak pisze Eco: „znaki ikoniczne (...) od-
twarzają pewne składniki jego [przedmiotu przyp. F.D.] postrzeŜenia, a czynią to na pod-
stawie normalnych kodów postrzegawczych, eliminując jedne bodźce, a wybierając drugie 
– te co pozwalają utworzyć strukturę postrzeganą mającą (na mocy kodów nabytego do-
świadczenia) to samo «znaczenie» rzeczywistego przeŜycia, które jest denotowane przez 
znak ikoniczny”14. Czyli – kontynuując językową paralelę – moŜemy powiedzieć, Ŝe o ile 
bodźce wybierane przez kod postrzegawczy to fonemy, o tyle struktury postrzegane to 
monemy (lub całe frazy i syntagmy w zaleŜności od kontekstu), jednostki, którym przypi-
sujemy znaczenie. JeŜeli struktura postrzegana to model relacji formalnych zaistniałych 
pomiędzy bodźcami wzrokowymi, to musimy myśleć o niej jako o pewnym abstrakcyjnym 
wzorze wszystkich moŜliwych kombinacji wyróŜnionych elementów postrzeŜenia, który 
warunkowałby jedno i to samo pojęcie utworzonych w ten sposób struktur postrzeganych. 

Wracając jednak do problemu obrazowości znaków wizualnych, zauwaŜmy, Ŝe na zde-
finiowaniu kodu rozpoznawczego warunkującego nadawanie znaczenia bodźcom ustruktu-
rowanym przez kod postrzegawczy dyskurs u Eco się nie kończy. Oto bowiem patrzymy na 
sylwetkę konia obrysowanego czarnym konturem na kartce papieru. Rozpoznajemy konia 
bezbłędnie, ale przecieŜ struktura postrzegana prawdziwego konia i tego narysowanego jest 
inna, nastąpiła tu jakaś redukcja. Aby zobaczyć konia, choćby w przybliŜeniu, tak jak na 
rysunku, musiałyby zaistnieć specyficzne warunki percepcji (np. koń stojący pod słońce 
odcina się ciemną sylwetką od tła). Okazuje się, Ŝe musimy mieć do czynienia z trzecim 
kodem, jest nim „kod ikoniczny, który ustanawia równowaŜność pomiędzy określonym 
znakiem graficznym a jakimś elementem relewantnym w kodzie rozpoznawczym”15. Znak 
graficzny jest regulowany przez konwencję rysunkową, a więc kod ikoniczny jest sprawą 
konwencji, której trzeba się nauczyć. Eco mówi dość dwuznacznie, Ŝe owa równowaŜność 
to czysta konwencja, niemniej jednak relacje graficzne „zbudowane są w sposób równoleg-
ły” z relacjami postrzegawczymi przedmiotu. Czasem zdarza się równieŜ tak, Ŝe ta rów-
noległość nie dotyczy samej struktury postrzeganej, a schematu myślowego, bowiem „Znak 
ikoniczny moŜe posiadać, spośród właściwości przedmiotu, właściwości optyczne (wi-
dzialne), ontologiczne (domyślne), i skonwencjonalizowane, wymodelowane, znane jako 
nieistniejące”16. 
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„Tak więc znak ikoniczny buduje pewien model relacji między zjawiskami graficznymi, 
odpowiadający modelowi relacji postrzegawczych, jaki budujemy, poznając dany przed-
miot i przypominając go sobie. Jeśli znak ikoniczny ma właściwości z czymś wspólne, to 
nie z przedmiotem, ale z postrzeganym modelem przedmiotu; jest konstruowalny i roz-
poznawalny za pomocą tych samych zabiegów myślowych, jakich dokonujemy dla skon-
struowania danego pojęcia – niezaleŜnie od substancji, w której urzeczywistniają się odnoś-
ne relacje”17. 

Tak w skrócie moŜna streścić wywód Eco na temat znaku ikonicznego i jego obrazo-
wego związku z przedmiotem. To, co nas w tym wszystkim interesuje, to: jak dokładnie 
„odpowiada” model relacji zjawisk graficznych modelowi relacji postrzegawczych?  

Proces percepcji jest dość złoŜony i wieloetapowy, niemniej jednak nas obchodzi ta 
jego faza, kiedy po wstępnym pobudzeniu dokonujemy powiązania zjawiska wzrokowego 
z jego pojęciem, tj. rozpoznania. MoŜemy uznać, Ŝe zjawisko przedmiotu jest nam dane 
kaŜdorazowo inaczej – zaleŜnie od warunków przestrzennych, oświetlenia, predyspozycji 
psychicznych i fizjologicznych itd. – co skłania nas do hipotezy, Ŝe w takim razie struktura 
postrzegana, ów fakt wzrokowy, ma nieskończenie wiele konfiguracji. Aby jednak moŜna 
było powiązać ją ze znaczeniem, muszą istnieć jakieś stałe relacje, których przekroczenie 
powoduje szum, nierozpoznanie. Te stałe relacje warunkuje jednak kod rozpoznawczy, 
system oczekiwań nadbudowany nad doświadczeniem, a doświadczenie warunkuje kon-
strukcję pojęć, z którymi wiąŜemy strukturę postrzeganą. System oczekiwań jest więc 
systemem pojęciowym, do którego odnoszą się bezpośrednio zarówno znak, jak i jego 
przedmiot, jest kodem, na podstawie którego dokonuje się połączenie elementu znaczącego 
z elementem znaczonym, tak jak język jest konwencją, która narzuca tę łączność. Wszak 
porównanie języków etnicznych wykazuje róŜnice, ale system pojęć jest do tego stopnia 
zbieŜny, do jakiego doświadczenie społeczeństw jest zbieŜne. 

4. Mechanizm percepcyjny i struktury postrzegania 

Dla przykładu rozpatrzmy obiekt fizyczny, jakim jest drzewo i zdjęcie drzewa. 
Zakładamy, Ŝe drzewem-obiektem nazywamy drzewo, któremu zrobiono zdjęcie, które 
z kolei jest dla nas tym zdjęciem-ikonem. W wypadku słowa „drzewo” w naturalnym 
języku werbalnym związek „drzewa” z drzewem-pojęciem ustanawia system konwencji 
zwanej językiem. Jest to związek narzucony z zewnątrz podmiotowi percypującemu 
drzewo-obiekt i nie ma innego arbitra poza owym systemem. Dlaczego jednak gdy wi-
dzimy zdjęcie, mówimy, Ŝe widzimy na nim drzewo, skoro zdjęcie jest płaską kartką 
papieru pokrytą plamami barwnymi lub odcieniami szarości po jednej stronie, a prawdziwe 
drzewo jest skomplikowaną bryłą o trzech wymiarach, o wielobarwnej i fakturowanej po-
wierzchni. Jak wiemy z optyki, zarówno w wypadku obiektywu aparatu fotograficznego, 
jak i ludzkiego oka, mechanizm powstawania obrazu jest podobny: promienie świetlne 
odbite od przedmiotu fotografowanego, w wypadku drugim postrzeganego, wpadają do 
nich i odwzorowują na matówce – w percepcji wzrokowej na siatkówce oka – geome-
tryczne stosunki przedmiotów w rzeczywistości. Dlaczego jednak jest to tylko podobień-
stwo, a nie identyczność powstawania obrazu? Najprostsza odpowiedź brzmi: poniewaŜ 
efekt końcowy jest inny. W jednym wypadku mamy do czynienia z płaskim dwuwymiaro-
wym zdjęciem, w drugim z wraŜeniem stereoskopowości, przestrzenności. Przetworzenie 
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informacji wizualnej przy fotografowaniu i wywoływaniu zdjęcia kończy się na początku 
tego procesu, który towarzyszy mechanizmom psychofizjologicznym w percepcji, bowiem 
w obu sytuacjach mamy do czynienia z odwróceniem i pomniejszeniem obrazu, jednak juŜ 
w mózgu zostają nałoŜone na siebie dwa obrazy przedmiotu pochodzące z dwojga oczu 
i syntezowane są w obraz stereoskopowy. Dzięki temu moŜemy trafnie określać odległość 
w przestrzeni – zdjęcie fotograficzne pozwala na to tylko w powiązaniu z proporcjami ca-
łych elementów w stosunku do jednego wymiaru rzeczywistego, który musi być nam 
znany. Optyczny mechanizm powstawania obrazu tak dla percepcji wzrokowej, jak i dla 
fotografii jest podobny – tzn. oba bazują na tym samym zjawisku optycznym, gdzie mamy 
do czynienia z odwróceniem i pomniejszeniem obrazu. Wracając do naszego przykładu, 
powiemy, Ŝe podobieństwo pomiędzy fotografią drzewa a jego zdjęciem jest nie natury 
substancjalnej, materialnej, lecz relacyjnej, formalnej. Zdjęcie drzewa jest transpozycją 
formalną rzeczywistego drzewa w przestrzeni trójwymiarowej na kartkę papieru, przestrzeń 
dwuwymiarową, na podstawie podobnego mechanizmu tego samego zjawiska optycznego, 
jaki zachodzi w wypadku percepcji.  

Problem jednak w tym, Ŝe podobny mechanizm tego samego zjawiska optycznego 
zachodzi równieŜ wówczas, gdy porównujemy zdjęcie Ŝyrafy z naszym drzewem – tak 
samo promienie świetlne przechodzą przez mały otworek obiektywu i źrenicy oka, i tak samo 
mamy do czynienia z odwróconym i pomniejszonym obrazem na matówce i siatkówce. 
Musimy zatem mówić o tym samym przedmiocie, który widzimy i fotografujemy. Nie 
stanie się tak, gdy nie moŜemy wiedzieć, tj. znać fotografowanego przedmiotu, w sensie 
mieć jego pojęcie, znaczenie, czyli interpretanta18. Widząc zdjęcie drzewa i samo drzewo, 
stwierdzamy: „to jest drzewo, które jest na fotografii”. Jest to weryfikacja empiryczna, 
doświadczamy przedmiot sfotografowany. Doświadczenie więc nastawia nas na pewien typ 
zjawisk mających swe miejsce w naszym aparacie pojęciowym opartym na strukturze 
języka – wydzielonych z continuum zjawiskowości wzrokowej. Nastawienie to jest niczym 
innym jak systemem oczekiwań, które narzuca selektywny odbiór tego, co widzimy – 
wszystko, co nim nie zostanie objęte, jest dalej w sferze pozaświadomego i pozawerbal-
nego continuum. Słowem, aby moŜna było rozróŜniać zjawiska wzrokowe, trzeba siatki 
pojęć skonstruowanej na podstawie doświadczenia19, która warunkuje system oczekiwań. 
Powiemy zatem, Ŝe kaŜdy kod narzucający selekcję opozycyjnych cech percepcyjnych 
(postrzeŜeniowych), który skonstruowany jest na podstawie siatki pojęciowej nadbudowa-
nej nad doświadczeniem, jest systemem oczekiwań wizualnych odbiorcy20. Kod ów wraŜ-
liwy jest jednak zarówno na indywidualne predyspozycje psychofizjologiczne odbiorcy, jak 
i na konwencje przedstawieniowe, graficzne – niemniej jednak jest on kodem podstawo-
wym. Determinuje on, rzecz jasna, postrzeganie tego, do czego się znak odnosi, jak i sa-
mego znaku ikonicznego, z tym Ŝe w wypadku tegoŜ znaku mamy do czynienia z podwójną 
selekcją, bowiem to, co kod postrzegawczy „uzna” za cechy relewantne danego zjawiska, 
zostaje poddane ponownie selekcji opartej na bardziej syntetycznym kodzie, jakim jest 
konwencja graficzna, przedstawieniowa.  

5. Znak w architekturze – elementy komunikacji wzrokowej 

Ten pobieŜny przegląd problematyki znaków wzrokowych oraz mechanizmu ich 
percepcji pozwala nam uświadomić, jak trudno analizować tę sferę komunikacji, gdy para-
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dygmatem jest system językowy, a metodą lingwistyka strukturalna czy semiotyka. Nie-
mniej jednak trzeba jasno sobie powiedzieć, Ŝe mówienie o językach niewerbalnych ma 
sens tylko w takim właśnie ujęciu. Sens badań semiotycznych sprowadza się do poszuki-
wania konwencji i kodów, za pomocą których następowałby proces oznaczania tam, gdzie 
ich jeszcze nie wykryto i gdzie nie spodziewano się selekcji elementów nieciągłych. Mając 
do czynienia z ustalonym kodem, repertuarem najmniejszych jednostek dyskretnych 
i konkretnych realizacji językowych, moŜna poddać semiozę analizie ilościowej, w czym 
teoria komunikacji celuje. Roman Jakobson wyraŜał nadzieję, Ŝe wszelkie języki będzie 
moŜna sprowadzić do procesów komunikacyjnych. Tradycję tej myśli podjął cytowany juŜ 
wielokrotnie popularny semiotyk i profesor uniwersytetu w Bolonii Umberto Eco. Jego 
prace dotyczące funkcjonowania znaku materialnego (artefaktu w przestrzeni) doczekały 
się publikacji w postaci kilkusetstronicowego skryptu dla studentów architektury we 
Florencji, gdzie wykładał – tam bowiem od wielu lat szkoła architektury wykazywała 
zainteresowanie tą problematyką. Skrypt ów, a mówiąc ściśle, jego znaczna część, został 
przetłumaczony na wiele języków, w tym polski – w formie jednego z rozdziałów dobrze 
znanego u nas PejzaŜu semiotycznego (wznowienie ukazało się pod nowym, „oryginalnym” 
tytułem Nieobecna struktura).  

Niniejszy rozdział nie rości sobie pretensji do wyczerpującego, kompletnego omówie-
nia prezentowanych zagadnień, stąd w tytule mowa o elementach semiotyki. Celem jest, 
obok ukazania samej teorii, dowiedzenie trafności i płodności metody semiotycznej odnoś-
nie do sztuki, w tym zjawisk przestrzennych, powstałych wskutek działalności człowieka, 
a nie ferowanie wyroków – co tak często ma miejsce w krytyce sztuki. Jest poza tym coś, 
co stanowi pewne wyzwanie dla semiotyki architektury – pewna klasa zjawisk przynaleŜ-
nych sztukom plastycznym, która nie poddaje się analizie znakowej wprost. Trzeba wiele 
trudu, aby konsekwentnie rozwijać krytykę architektury przez pryzmat znaku, nie poddając 
się pokusie „teoretyzowania” bez związku z tematem, lub, co gorsza, w obawie przed nie-
obliczalnymi i ryzykownymi wnioskami nazywać nowymi terminami stare problemy bez 
chęci ich rozwiązania. 

6. Znak i znaczenie w przestrzeni architektonicznej 

Jednym z najtrudniejszych teoretycznie aspektów komunikacji społecznej jest semioza 
w architekturze, gdzie samo pojęcie znaku jest problematyczne. Mowa tu o znakach  
nieakustycznych, a więc tych, których percepcja jest natury wzrokowej, dotykowej, jak 
równieŜ i tej, za którą odpowiedzialny jest zmysł kinestetyczny (jest to jedno z kluczowych 
zagadnień architektury, które, jak sądzę, nie doczekało się wnikliwej analizy). Zjawiska 
fizycznej przestrzeni kulturowej człowieka, do której zaliczymy: architekturę, urbanistykę, 
architekturę krajobrazu, architekturę wnętrz, scenografię i wzornictwo przemysłowe, wzor-
nictwo odzieŜowe, są ze swej natury faktami komunikatywnymi, jak dowodzi Eco, stąd 
zasadność badań semiologicznych nad nimi. Wspólnym mianownikiem ich komunikacji 
jest utilitas, czyli uŜyteczność, celowość. My jednak poprzestaniemy, jak sam tytuł 
artykułu sugeruje, na badaniu znaku w architekturze, względnie w urbanistyce. 

OtóŜ znak zyskuje swój status mediacyjny dopiero wtedy, gdy moŜe się do czegoś 
odnosić – pozostawiony sam sobie staje się zjawiskiem nieznakowym. To, co składa się na 
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pełną relację znakową w trójkącie semantycznym, to oprócz samego znaku, czyli symbolu, 
jego przedmiot odniesienia i odniesienie – zgodnie z rysunkiem zamieszczonym poniŜej. 

 
 Odniesienie 
                                                       
 
                      
 
 Symbol Przedmiot odniesienia 

 
Poszczególne wierzchołki trójkąta moŜna opisać inaczej, poniewaŜ wielu autorów od-

Ŝegnuje się od wstawiania na jego szczycie „znaczenia”, wybierając określenie „warunek 
uŜycia danego znaku” lub „pojęcie”, niemniej jednak dla nas nie jest teraz tak istotne pre-
cyzyjne odróŜnienie „znaczenia”, „pojęcia” i „warunku uŜycia danego znaku”. Wystarczy 
powiedzieć, Ŝe znak odnosi się do przedmiotu oznaczanego poprzez jego pojęcie lub to, co 
uzmysławia sobie odbiorca znaku w momencie jego percypowania. Dlatego moŜna uznać, 
Ŝe uzmysłowienie sobie czy rozpoznanie znaku jest jego znaczeniem w potocznym tego 
słowa sensie. 

Wracając do naszych właściwych rozwaŜań, powiemy, Ŝe w wypadku artefaktów 
architektury relacja ta zubaŜa się o jeden z wyŜej wymienionych wierzchołków trójkąta, 
bowiem jeŜeli uznamy za znak-symbol fizyczny artefakt, to jest on jednocześnie swoim 
przedmiotem odniesienia lub (w zaleŜności od przyjętej definicji znaku) odniesienie utoŜ-
samić musimy z przedmiotem. Giovanni Klaus Koenig, opierając się na semiotyce Morrisa, 
stwierdził, Ŝe jeŜeli za denotaty (przedmioty odniesienia) artefaktów architektonicznych 
uznamy pewien sposób egzystencji ludzi przez nie narzucony, to znaczeniem będzie coś na 
kształt ogólnych zachowań społecznych. Niestety – jak wskazuje Eco – takie ujęcie 
problemu naleŜy uznać za chybione, bowiem nie respektuje ono wcześniej wspomnianego 
spłaszczenia trójkąta semiotycznego, czyli utoŜsamienia przedmiotu odniesienia z symbo-
lem. Słowem, artefakt nie jest wstępnym bodźcem pobudzającym do pewnego typu 
zachowania naleŜącego do tej samej rodziny zachowań, jakie powstałyby, gdyby oddziały-
wał bezpośrednio przedmiot zastępowany, ale sam jest przedmiotem zastępowanym. Tak 
więc analiza z punktu widzenia semiotyki behawiorystycznie zorientowanej wydaje się 
zamknięta w tym kształcie, jaki zaprezentował Koenig. Nie znaczy to, Ŝe nie da się tego 
stanowiska bronić w zmodyfikowanej formie, poniewaŜ podstawą do dalszych badań nad 
naturą znaku architektonicznego nie musi być behawiorystyczna koncepcja znaku Morrisa. 

7. Dzieło architektoniczne z punktu widzenia semiotyki 

W świetle powyŜszych rozwaŜań moŜemy pokusić się o wstępny opis dzieła archi-
tektonicznego, posługując się aparatem pojęciowym zapoŜyczonym z tradycji teorii języka 
i nauk o znakach, jakimi są semiotyka i semiologia. Architektura rozumiana jako sztuka 
uŜytkowa organizowania przestrzeni w taki sposób, Ŝe prócz wartości uŜytkowych generuje 
wartości estetyczne, jak zakładamy, przejawia charakter językowy, poniewaŜ aby spełnić 
swój cel, jakim jest komunikowanie tych wartości, musi posługiwać się znakami oraz 
językową konwencją-kodem, na podstawie której są one odczytywane przez odbiorców. 
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Budulcem jej są realne w świecie fizycznym artefakty powiązane tektoniką, tak jak słowa 
w języku naturalnym powiązane są składnią. Zasób „słownictwa” architektury stanowią 
natomiast elementy i detale architektoniczne wyznaczone przez oś paradygmatyki – uŜy-
wając terminologii Jakobsona. Oś syntagmatyki, jak juŜ wspomniano, stanowi dla archi-
tektury tektonika rozumiana jako zasady łączenia detali, elementów lub bardziej złoŜonych 
motywów architektonicznych w sensowną całość. Aby łatwiej było się zorientować w tej 
koncepcji przenoszenia zasad komunikacji werbalnej oraz tworzenia ciągów zdaniowych 
zawierających wartość poznawczą komunikujących się stron, posłuŜmy się łatwym przy-
kładem. Fronton świątyni greckiej komunikuje to, co komunikuje (tutaj najpełniejszą od-
powiedź poda najprawdopodobniej historyk sztuki) dzięki takiemu połączeniu „słów”, czyli 
detali, oraz „wyraŜeń”, czyli motywów architektonicznych (elementy belkowania), które 
realizują zasady tektoniki architektury antycznej (w wypadku pierwszych świątyń, których 
budulcem było drewno, będzie to statyka budowli i zasady konstrukcji, a w wypadku 
kamiennych – przeniesienie zasad konstrukcji drewnianych świątyń oraz uwarunkowania 
wynikające z konstrukcji ich wznoszenia w kamieniu). ZauwaŜmy, Ŝe tak jak w języku 
werbalnym – najdoskonalszym medium komunikacji – w języku architektury równieŜ 
mamy zamknięty słownik detali i motywów rozpoznawanych i rozumianych przez społecz-
ność danej epoki, równieŜ mamy do jakiegoś stopnia elastyczną „składnię”, rozumianą jako 
tektonikę, której reguły musimy zachować w celu zespolenia „słów” w zrozumiałą całość. 
JeŜeli jednak porównamy tektonikę świata antycznego z tą, która rządziła zasadami łącze-
nia elementów w średniowieczu, renesansie, baroku, klasycyzmie i eklektyzmie, uznamy, 
Ŝe ulegała ciągłej ewolucji, niemniej jednak cały czas były to reguły pozwalające dość 
łatwo odczytywać informację architektoniczną. Dopiero na przestrzeni ostatnich kilku 
dekad nastąpiła rewolucja składni architektonicznej do takiego stopnia, Ŝe bez dokładnego 
wyjaśnienia, jakie dzieło mamy przed sobą, nie jesteśmy w stanie jednoznacznie odczytać 
funkcji, czyli jego znaczenia. Wydawałoby się, Ŝe rewolucja tektoniki w architekturze jest 
bez precedensu w porównaniu z językiem naturalnym, ale musimy pamiętać, Ŝe rozumiemy 
tutaj architekturę jako sztukę, a więc wypowiedź artystyczną, co powoduje, Ŝe nie moŜemy 
porównać dzieła architektonicznego do zwykłej realizacji językowej, ale do jego artystycz-
nego uŜycia, czyli np. poezji. Wówczas rewolucja tektoniki nie wyda nam się niczym wy-
jątkowym w porównaniu z zerwaniem z zasadami składni we współczesnej awangardowej 
poezji. Język architektury-sztuki nie tylko wprowadza „idiomy” i „neologizmy” do słow-
nika, ale równieŜ arbitralnie tak zmienia składnię-tektonikę (w uproszczeniu – wizualną 
reprezentację zasad konstrukcji), Ŝe wypowiedź architekta staje się powszechnie niezrozu-
miała lub wręcz szokująca (znakomitym obrazem tego są architektura dekonstruktywi-
styczna i dekompozycja). Język architektury natomiast, rozumiany jednak jako język po-
toczny, nieartystyczny, przechodził w procesie historycznym podobne przeobraŜenia jak 
w języku werbalnym: uproszczenia zasad, rezygnację z archaicznych zwrotów, dąŜenie do 
łatwiejszej i szybszej komunikacji, wprowadzanie nowych słów opisujących nowe zjawiska 
– szczególnie te z zakresu nowych technologii (w architekturze uznalibyśmy nowe słowa za 
nowe znaki oznaczające nowe funkcje).  

Zastanówmy się jeszcze nad problemem spłaszczenia trójkąta semantycznego Morrisa 
(co postuluje Eco), który został uŜyty przez Koeniga do rozwaŜań nad znakową naturą 
architektury. Myślę, Ŝe jeŜeli zgodzimy się na utoŜsamienie znaku-artefaktu z przedmiotem 
odniesienia, pozostawiając odniesienie, musimy się wtedy zgodzić, Ŝe sztuki uŜytkowe nie 
mają charakteru znakowego w tym sensie, co sztuki nieuŜytkowe: malarstwo, rzeźba, lite-
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ratura itp. Dzieje się tak, poniewaŜ sztuki nieuŜytkowe mają „słowa” w postaci abstrakcyj-
nych znaków odczytywanych na mocy konwencji i opisują one świat fizyczny lub psy-
chiczny. Architektura i wzornictwo natomiast mają w swoich słownikach przedmioty ze 
świata fizycznego i nie dowołują się juŜ do niego, ale do realizacji ich potencjalnych 
utilitas. Moim zdaniem jednak nie wyklucza to językowego charakteru sztuk uŜytkowych, 
a jedynie behawiorystyczne podejście Morrisa, jakim podpiera się Koenig. Definicji znaku 
według Morrisa nie da się obronić, nawet nie stosując jej do architektury, więc myślę, Ŝe 
mamy pełne prawo poszukać innej bazy teoretycznej dla naszych rozwaŜań, nie rezygnując 
z koncepcji językowego charakteru tej sztuki. Co więcej, uwaŜam, Ŝe podtrzymanie pomys-
łu postawienia znaku równości między przedmiotem odniesienia a realizacją, doświadcze-
niem uŜyteczności, jest niezwykle pomocne w odróŜnieniu sztuki rzeźbiarskiej od archi-
tektury. Rzeźba bowiem, nawet jeŜeli jest dokładnie taka jak przedmiot uŜytkowy, to 
z samej swej definicji bierze niejako w nawias uŜycie tego przedmiotu zgodnie z jego prze-
znaczeniem. Dystansuje się od tego, chcąc pozostać przedmiotem kontemplacji i przeŜycia 
estetycznego. Wyobraźmy sobie dwa egzemplarze tej samej rzeźby niewielkich rozmiarów, 
o dowolnej formie, uznanej przez krytyków za dzieło sztuki. Jeden z egzemplarzy jest 
w galerii sztuki sprzedawany za duŜe pieniądze, a drugi jest w sklepie typu 1001 
drobiazgów połoŜony na półce z przyciskami do papieru o róŜnych kształtach. ZauwaŜmy, 
Ŝe w tym wypadku realizacja wymyślonej funkcji drugiego z egzemplarzy klasyfikuje go 
w zbiorze artefaktów sztuki uŜytkowej, pomimo Ŝe mają identyczną formę. Nasuwa się 
tutaj pytanie, czy ten pierwszy egzemplarz to dzieło sztuki, a drugi to po prostu interesujący 
i oryginalny przycisk do papieru? Myślę, Ŝe nie sposób podtrzymać tutaj tezy, Ŝe pomimo 
ich identyczności jeden jest dziełem sztuki wysokiej, a drugi ładnym przedmiotem uŜytko-
wym z racji uŜycia. NaleŜałoby raczej ująć to tak: poniewaŜ są identyczne, oba muszą sta-
nowić wytwór sztuki wysokiej, co załoŜyliśmy na wstępie, powołując się na opinię znaw-
ców, natomiast pierwszy z nich jest rzeczywiście nieuŜytkową rzeźbą w galerii, natomiast 
drugi egzemplarz jest arcydziełem sztuki uŜytkowej. Zastanówmy się teraz, co się dzieje 
z trójkątem semantycznym? Wypadałoby powiedzieć, Ŝe w pierwszym wypadku rzeźba jest 
znakiem-artefaktem – na mocy konwencji odnosi się do jakiegoś przedmiotu odniesienia 
w świecie fizycznym. W drugim wariancie ten sam znak-artefakt odnosi się na mocy tej 
samej konwencji do jakiegoś przedmiotu w świecie fizycznym i na mocy innej konwencji 
do realizacji jego uŜytkowej funkcji jako przycisku do papieru. Doszliśmy od innej strony 
niŜ Umberto Eco do bardzo podobnych wniosków o podwójnej naturze sztuki uŜytkowej, 
czyli denotowanych funkcjach prymarnych (uŜyteczność) i konotowanych sekundarnych 
(sfera artystycznych skojarzeń z innym przedmiotem odniesienia). Łatwo to zobrazować 
przykładem kościoła gotyckiego. Obiekt denotuje funkcję sakralnych obrządków i konotuje 
chrześcijańską duchowość poprzez wskazywanie wertykalnymi proporcjami dąŜenia do 
Nieba oraz przenikanie owej duchowości niczym światło przez duŜe przeszklenia witraŜy. 
O tym, Ŝe jest to dzieło architektoniczne, świadczy fakt realizacji denotowanej funkcji 
sakralnej poprzez odbywające się tam liturgie. Kościół niejako „odarty” z doświadczenia 
uŜyteczności ludzi korzystających z niego moŜna uznać za rzeźbę, nawet jeŜeli na mocy 
konwencji jego znaczenie, czyli funkcja, jest jednoznacznie odczytywane. Jest to zbieŜne 
z naszymi intuicjami, które wskazują nam naturalną klasyfikację rzeczy uŜytecznych, ale 
nieuŜywanych, jako w pewnym sensie „martwych”, jako wyłącznie rzeźb w przestrzeni, 
czegoś, co juŜ tylko moŜna kontemplować.  
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A. Weinsberg, P. Bravo, KR, Warszawa 1996, s. 124. 

5 T. Hawkes, Strukturalizm i semiotyka, PWN, Warszawa 1988, s. 175-179. 
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pojęcia, ale mamy świadomość, Ŝe klasyfikacyjnie jest on podznakiem; niektórzy autorzy tłumaczą 
ten termin – będący bezpośrednio rezultatem trychotomicznego podziału Pierce’a – jako obraz. 

7 J. Pelc, op. cit., s. 153. 
8 Cyt. za: J. Pelc, op. cit., s. 154, 155; I. Dąmbska, O konwencjach semiotycznych, [w:] Studia 

semiotyczne, Ossolineum, Warszawa–Wrocław 1973, s. 39, 40. 
9 J. Pelc, op. cit., s. 154. 

10 I. Dąmbska, op. cit. 
11 Zwróćmy uwagę, Ŝe mówimy teraz o tym, jak się ma podstawa trójkąta semantycznego do jego 

wierzchołka, czyli jak się mają znak i przedmiot do pojęcia. 
12 Jest to zgodne z teorią de Saussure’a, który asocjacji poddawał dwa byty psychiczne: signifiant 

i signifié. 
13 W lingwistyce amerykańskiej częściej spotkamy się z terminem morfem zamiast monemu. 
14 U. Eco, op. cit., s. 127. 
15 Ibidem, s. 131. 
16 Ibidem, s. 132. 
17 Ibidem, s. 136. 
18 Sens stwierdzenia „mieć pojęcie czegoś” rozumiemy tutaj podobnie jak to zostało wyłoŜone [w:] 

H. Putnam, Wiele twarzy realizmu i inne eseje, PWN, Warszawa 1998. 
19 Nie wdając się w spory epistemologiczne, powiemy, Ŝe na nasze potrzeby będziemy mówili 

o pojęciach jako czymś nabytym, bowiem nie chodzi nam o pojęcia tak ogólne, jak piękno 
i prawda, lecz o te, które rozwaŜamy w kontekście ikoniczności znaku, a są one związane ze sferą 
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