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S t r e s z c z e n i e  

W niniejszym artykule podjeto zagadnienie metamorfozy miejskich przestrzeni, w której zadania na-
tury pragmatycznej i estetycznej, zespalając się w spójną całość, wspierać mogą formowanie miej-
skich przestrzeni jako miejsc posiadających „duszę”.  
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A b s t r a c t  

The paper is about the way of the metamorphosis of urban spaces where assignments of a pragmatic 
and aesthetic nature, forming an organized whole, may support the formation of urban spaces and 
help to perceive them as a city with "a soul". 
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Czas. Wartkie tempo rytmów życia we współczesnej codzienności inicjuje coraz to inne postawy 
i zachowania, potrzeby czy upodobania mieszkańca miasta. Wszystko to znajduje swój wyraz w sferze 
wydarzeń architektoniczno-urbanistycznych zaznaczających się w widokach i klimatach miejskich prze-
strzeni, nieustannie poddawanych interpretowaniu i kształtowaniu zarówno z teoretycznego, jak i prak-
tycznego punktu widzenia.  

Jorge Luis Borges mówi „że prześlizgujemy się przez czas: możemy sądzić, że przechodzimy 
od przyszłości do przeszłości lub od przeszłości do przyszłości (...), że teraźniejszość zawsze zawiera 
cząstkę przeszłości, cząstkę przyszłości”1. Owa specyficzna natura czasu przypomina o baczeniu na cha-
rakter interwencji kompozycyjnych w miejskich przestrzeniach podpowiadanych przez żywioł myśli. 
Poszukiwanie w tym żywiole głębokiego sensu ułatwia dostrzeganie możliwych powiązań i sprzężeń roz-
strzygających o tym, że miasta – mimo nieustannej metamorfozy – mogą być odbierane jako całości je-
dyne w swoim rodzaju. Wydaje się, że to o nich można powiedzieć, że mają „serce” tętniące swoimi ryt-
mami, mają swoją „duszę”.  

Inspiracje. Wartości wnoszone przez każdą kulturę w rozwój cywilizacji są następstwem szcze-
gólnego splotu współzależności zachodzącej pomiędzy myślą abstrakcyjną i praktyczną działalnością fi-
zyczną. Postawiony problem wytycza cel myślenia, ale ów cel wyznacza różne drogi działania podpo-
rządkowane rzeczywistym faktom poddawanym twórczej interpretacji wydobywającej kształt przestrzeni 
architektoniczno-urbanistycznej. 

Myśląc o kształtach budowli zespolonych z ulicami, placami, dziedzińcami oraz wyspami czy en-
klawami zieleni, o klimatach miejskich przestrzeni, przypominają się uwagi Dariusza Kozłowskiego 
o potrzebie pretekstu2. Pretekst architektoniczny i urbanistyczny widzi on jako ten, który może zaistnieć 
jako rodzaj „inspiracji romantycznej” czy też raczej jako nakładanie się wspomnień, powidoków, wy-
obrażeń obrazów miasta i budowli, jako zapamiętane kształty, kolory, zapachy, płaszczyzny i kierunki, 
bądź jedynie jako „mityczne wyobrażenie”.  

Kozłowski wyjaśnia rozróżnienie określenia „pretekst” i „motywacja”. Pretekst rozumie jako 
„zmyślony powód”, pozór podany dla ukrycia właściwej przyczyny, „prawdziwego powodu”, który przy-
pisuje motywacji. W takim ujęciu wszystkie realne fakty natury architektonicznej i urbanistycznej nie są 
już trywialnymi nakazami, stają się inspiracjami, włączającymi się w grę myślenia zmierzającego ku po-
szukiwaniu coraz to innej poetyki formy budowli wpisanych w miejskie przestrzenie. 

Przypomina to obyczaj postplatońskiego filozofa, który odwracał się od zwykłego życia po to, 
żeby myśleć, lecz myślał po to, aby wrócić do codzienności, wiedząc, jak rozwiązywać jej problemy. 
Jedną z dróg wspierających odnajdywanie stosownego rozwiązania wydaje się być nieustanne tworzenie 
osobistego muzeum wyobraźni.  

Muzeum Wyobraźni. Naturę miasta trudno ująć w słowach, przemawia ono widokami rzeczy. 
Stosowne miejsce zachowania i trwania obrazów wyłonionych podczas wędrówek w przestrzeni miasta, 
uchwyconych wszystkimi zmysłami, wskazuje André Malraux, uświadamiając istnienie „Muzeum Wy-
obraźni”3. W jego zamyśle zbiór mieszczących się tam eksponatów nie ma obrazować historii czy trady-
cji. Gromadzone tam widoki budowli i miast – obrazy o rodowodzie z różnych historii – mogą się poja-
wiać kolejno po sobie albo wpisywać się jako rzeczy same w sobie odrębne.  

Budowanie „Muzeum Wyobraźni” może być porównane z emocjonalną „przygodą”, budzącą 
żywe reakcje. Nie implikuje ono estetyki, chociaż ku niej się odnosi, nie odwołuje się do żadnej hierar-
chii, ale może wspierać przekształcanie miejskich przestrzeni. W myśl przekonania, że Czas, będąc zara-
zem czasem metamorfozy, ciągle odmienia opinie wartościujące terytoria sztuk, Malraux uznaje „meta-
morfozę” za duszę „Muzeum Wyobraźni”. Przypisuje mu funkcję „wywoływacza”, płaszczyzny odnie-
sienia w momentach poszukiwania i kształtowania współczesnej szeroko pojmowanej sztuki, w tym 
sztuki kształtowania miejskich przestrzeni. Traktując muzeum jako środowisko wewnętrzne, mieszczące 
się w naszej pamięci, mówi, że „to nie my w nim mieszkamy, tylko ono w nas”. 
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Wypada więc traktować tworzenie zbioru „Muzeum Wyobraźni” jako niezbywalnego instrumentu 
wspierającego wszystkich ciekawych i zaangażowanych w tworzenie klimatu miejskich przestrzeni 
wzbudzających emocje finezją kształtu przestrzeni, pomysłu nadającego im „duszę”. „Metamorfoza”, 
którą André Malraux uczynił duszą „Muzeum Wyobraźni”, kojarzy się z „wrażeniem otwarcia”, przypi-
sywanym przez Umberto Eco poznawaniu rozszerzającemu horyzonty doświadczania. Istotę tego faktu 
ujmuje w słowach: „każda forma dająca się percypować, o ile ma wartość estetyczną, jest «otwarta»”4. 
Wtedy to w doświadczeniu inspirowanym przez intencję estetyczną „pojawiają się różne rodzaje otwar-
cia”. Założenie spójne jest z pojmowaniem doświadczenia przez Gadamera, który wyróżnia jego mobili-
zującą rolę, traktując je jako „pełne otwarcie” na nowe doświadczenie.  

W tym wydaje się tkwić istota przemierzania przestrzeni miast, a w nich obserwacja świata archi-
tektury. Doświadczenia zdobyte w myśl zasad historycznego uporządkowania mają inną moc 
oddziaływania na codzienną praktykę, kiedy odczytywane są także poprzez momenty zaświadczające 
o nieciągłości i zmienności wydarzeń, poprzez przekształcone układy, powroty czy nakładanie się na sie-
bie kształtów i domów, ulic i placów. 

Metamorfozy. Wiedza gromadzona pod takim hasłem „Muzeum Wyobraźni” służy codziennej 
praktyce nie dlatego, że ujawnia wzorce, jakimi ongiś były kanony piękna implikujące estetykę kształtu, 
lecz prowokuje do wskazania dróg metamorfozy geometrii miasta. Tworzenie osobistego zbioru wiedzy, 
gdzie teraźniejszość splata się przeszłością i przyszłością, traktować wypada nie jako obowiązek, lecz jak 
rodzaj szczególnej przygody kształtującej architektoniczną świadomość. 

Przemierzanie miejskiej przestrzeni zaświadcza o zmienności rzeczy, potwierdza, że kształt mia-
sta, jego charakter czy panujący w nim nastrój są efektem metamorfozy przebiegającej w Czasie. Owa 
świadomość wspiera odbiór Miasta jako całości stworzonej poprzez momenty mówiące o nieciągłości, 
o zmienności wydarzeń natury socjologicznej i gospodarczej, o przekształcanych układach, powrotach 
czy nakładaniu się na siebie kształtów rzeczy lub ich innowacyjnych obrazów. Wszystko to może służyć 
refleksji, którą wypada traktować jako obowiązek podczas poszukiwania stosownych relacji w miejskiej 
przestrzeni. A chodzi o określanie i konstruowanie przestrzeni Miasta pojmowanej w wymiarze: prag-
matycznym i estetycznym, społecznym i kulturowym. 

Ten trop myślenia wydaje się być słuszny podczas wybierania drogi przestrzennej metamorfozy 
Miasta, przekształceń wspierających budowanie zarówno przez mieszkańca, jak i przybysza związków 
z tym miejscem i w sensie fizycznym, i emocjonalnym, wszystkiego tego, co sprawia, że dostrzega się, 
czuje się – „duszę miasta”.  
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Time. The swift pace of rhythms in contemporary everyday life initiates a city dweller’s attitudes 
and behaviours, needs or preferences. They are all expressed in the sphere of architectural and urban 
events which can be found in the sights and climates of urban spaces constantly interpreted and shaped 
both from a theoretical and a practical point of view. 
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Jorge Luis Borges says "that we slide through time: we may think that we pass from the future to 
the past or from the past to the future (…), that the present always includes a particle of the past, a particle 
of the future"1. This peculiar nature of time makes us pay attention to the character of compositional inter-
ventions in urban spaces suggested by the element of mind. Searching for a profound sense in this 
element makes it easier to notice possible relationships and feedbacks which enable cities to be perceived 
as unrepeatable wholes in spite of their constant metamorphosis. They seem to have "hearts" beating with 
their own rhythms, to have "souls". 

Inspirations. Values brought by every culture into the development of civilization result from 
a peculiar concourse of codependences between an abstract idea and a practical physical action. A stated 
problem determines the purpose of thinking but this purpose defines various ways of action subject to real 
facts submitted for creative interpretation which reveals the shape of an architectural and urban space. 

Thinking about the shapes of buildings joined to streets, squares, courtyards and islands or en-
claves of greenery, about the climates of urban spaces, evokes Dariusz Kozłowski’s remarks on the need 
of a pretext2. He perceives an architectural and urban context as a kind of "romantic inspiration", as 
overlapping memories, blurred images, ideas of a city with its buildings, as remembered shapes, colours, 
smells, planes and directions, or just as a "mythical notion". 

Kozłowski explains the difference between a "pretext" and a "motivation". He understands 
a "pretext" as a "fictitious reason", a false appearance which hides the real cause, a "real reason" attrib-
uted to motivation. Thus, all the real facts of an architectural and urban nature are not trivial commands 
any more; they become inspirations and join in the thinking game which aims at searching for diverse po-
etics of the form of buildings adjusted to urban spaces. 

It resembles the habit of a post-Platonic philosopher who turned away from everyday life in order 
to think but he thought in order to go back to it knowing how to solve its problems. The constant creation 
of a personal museum of imagination seems to be one of the ways which help to find a suitable solution. 

The Museum of Imagination. It is difficult to express the nature of a city verbally because is uses 
the images of things. André Malraux shows a suitable place for preserving images caught with all the 
senses while travelling in an urban space and realizes the existence of "The Museum of Imagination"3. Its 
collection of exhibits is not supposed to show history or tradition. The images of buildings and cities – 
images originating from various histories – can appear one after another or act as separate things. 

The construction of "The Museum of Imagination" could be compared to an emotional "adven-
ture" which arises lively reactions. It does not imply any aesthetics even though it refers to it; it does not 
refer to any hierarchies but may support the transformation of urban spaces. Assuming that Time, being 
the time of metamorphosis, constantly changes opinions evaluating the territories of arts, Malraux consid-
ers "metamorphosis" as the soul of "The Museum of Imagination". He gives it the function of a "devel-
oper", the ground of reference at the moments of searching for and shaping the broad field of contempo-
rary art, including the art of shaping urban spaces. Treating the museum as an internal environment in our 
memory, he says that "we do not live in it – it lives in us".  

Thus, one ought to treat the formation of the collection of "The Museum of Imagination" as an in-
alienable instrument supporting all the interested parties engaged in the creation of the climate of urban 
spaces which arouse emotions with the finesse of the shape of a space, an idea which gives them "a soul". 
"Metamorphosis" – the soul of "The Museum of Imagination" according to André Malraux – is associated 
with "the impression of openness". Umberto Eco attributes it to cognition which widens the horizons of 
experience. He grasps the essence of this fact so: "every perceivable form is «open» provided that it has 
an aesthetic value4". Then, an experience inspired by an aesthetic intention "includes various kinds of 
openness". This assumption corresponds with Gadamer’s idea of experience. He distinguishes its 
mobilizing role, treating it as "full openness" to a new experience. 

It seems to be the essence of traversing the spaces of cities and observing the world of their archi-
tecture. Experiences gathered according to the principles of historical order  have different power of influ- 
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ence on everyday practice when they are also interpreted through moments proving the discontinuity and 
changeability of events, through transformed layouts, returns or overlapping shapes and houses, streets 
and squares. 

Metamorphoses. Knowledge gathered as such an entry at "The Museum of Imagination" serves 
everyday practice by provoking to show the ways of the metamorphosis of the geometry of a city instead 
of revealing patterns like the old canons of beauty implying the aesthetics of a shape. The creation of a 
personal collection of knowledge, where the present intermingles with the past and the future, should be 
treated as a kind of special adventure shaping architectural consciousness instead of an obligation. 

Traversing an urban space testifies to the changeability of things, proves that the shape of a city, its 
character or its mood is the effect of a metamorphosis in Time. This consciousness supports the reception 
of a City as a whole formed by moments referring to discontinuity, to the changeability of events of a so-
ciological and economic nature, to the transformation of layouts, to the returning or overlapping shapes of 
things or their innovative images. They may all serve reflection which ought to be treated as an obligation 
while searching for suitable relations in an urban space. Defining and constructing the space of a City un-
derstood in the pragmatic, aesthetic, social and culture dimension is the issue here. 

This trope of thinking seems legitimate while choosing the way of the spatial metamorphosis of 
a City, transformations supporting a resident and a stranger who build their relationships with this place 
both in a physical and an emotional sense, everything which makes people notice and feel "the soul of the 
city". 
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