
Pamiêci Oskara Hansena 1922 – 2005
Czemu odczuwam potrzebê wspomnienia Oskara

Hansena? Mo¿e dlatego, i¿ Jego generacja w Polsce z tru-
dem akceptowa³a ideê „formy otwartej” i autorskie
poszukiwania „Linearnego Systemu Ci¹g³ego”. To, dlatego
podda³ siê najpierw biurokratycznym inwestorom, potem
jako dziekan nie pokona³ niemo¿noœci zmian na macierzystym
Wydziale RzeŸby ASP, by usun¹æ siê ostatecznie w wiejski
spokój podsiedleckiego Szumina. O du¿o za ma³o wiedz¹
o tym najbardziej znanym za granicami Polski architekcie,
generacje m³odych architektów polskich. Wspominam wiêc
Oskara Hansena w imieniu studentów i m³odych wtedy
architektów, którzy w koñcu lat piêædziesi¹tych i pocz¹tku
szeœædziesi¹tych najpierw ch³onêliœmy odœwie¿aj¹ce  wystawy
Jego „Pracowni Kompozycji Bry³ i P³aszczyzn” na ASP, a kil-
ka lat póŸniej, ju¿ w ramach  Ko³a M³odej Architektury przy
Oddziale Warszawskim SARP (m.in. Budzyñski, Chwalibóg,
Drzewiecki, Fajans, Kiciñski, Kowalewski, Kucza–Kuczyñski,
KuŸmienko, Moszczyñski, Sembrat) zapraszaliœmy Hansena
na wspólne dyskusje by uczyæ siê programowej idei
otwartoœci, logiki linearnoœci uk³adów czy nowej  dla nas
 „partycypacji”. Myœlê, ¿e to Hansen wywar³ chyba najwiêkszy
wp³yw na wielu z nas, na „Koncentracjê Liniow¹” zespo³u
Budzyñskiego, na konkursowy projekt Ursynowa.

Zapomnieliœmy, i¿ Hansen by³ architektem prawdziwie
„europejskim”: z urodzenia Norweg, z matki Rosjanki, ale
Wilnianin, który przeszed³ tamtejsze AK. Po Pary¿u i Londynie
– wybra³ dyplom u Romualda Gutta: to te¿ wyrazisty znak
pewnej przynale¿noœci ideowej w architekturze i przy-
nale¿noœci do Polski, chocia¿ ³atwo móg³ wybraæ inne miejsce
w Europie. Europê poznawa³ i wrasta³ w ni¹ przez kontakty
i przyjaŸnie  z Jeanneretem, Corbusierem, Legerem, Moore'em,
Smithsonami i Friedmanem w ramach grupy „Team Ten”,
Erskinem, Blomstedem, Kroll'em. To od spotkanego podczas
studenckich warsztatów w Perpignan w koñcu lat
osiemdziesi¹tych  Luciena Kroll'a, wioz³em list do Hansena.
Bo Kroll chcia³ pozdrowiæ wielkiego polskiego architekta,
kiedy dowiedzia³ siê ode mnie o Jego wiejskiej „emigracji”.
Wielokrotnie doœwiadcza³em w œwiecie wyrazów pamiêci
o Hansenie. To by³ Europejczyk.

W Polsce obraca³ siê w znakomitym, pozytywnie
hermetycznym przez wysok¹ jakoœæ myœlenia œrodowisku
Zak³adów Badawczych ASP. To byli miêdzy innymi Jerzy
So³tan, Lech Tomaszewski, Tadueusz Zieliñski, Stanis³aw
i Wojciech Zamecznikowie, Jerzy Jarnuszkiewicz.

Wœród kilku zaledwie projektów i realizacji polskich
z ostatniego pó³wiecza znanych naprawdê  w œwiecie, dwa
z nich to projekty Hansena: projekt rozbudowy „Zachêty”
z 1958 roku (wspólnie z L.Tomaszewskim i S.Zamecznikiem)
– bardziej techniczny ideowo ni¿ póŸniejsze Centre Pompidou
i konkursowy projekt czarnej, asfaltowej „drogi” – pomnika
w Auschwitz–Birkenau z 1959 roku. Obydwa projekty
wyprzedzaj¹ce epokê, znakomicie odczyta³ œwiat, ale
w Polsce – „czyli nigdzie” – wystraszy³y ma³ych decydentów.
Pozosta³y nieosi¹galn¹ legend¹ nie tylko tamtego czasu.

Nie znalaz³y zrozumienia próby shumanizowanej – inaczej
ni¿ w duchu miêdzywojennego Praesensu – mieszkaniówki.
Dwa budynki na Rakowcu z 1958 roku (wspólnie z Z.Hansen),
teraz odnowione technicznie, nie zestarza³y siê moralnie,
a w stosunku do naszych komercyjnych apartamentowców
s¹ lekcj¹ pokory – i formy.

Osiedla LSM w Lublinie  z 1965 roku i „Przyczó³ek
Grochowski” z 1969 roku, realizowane jako cz¹stkowe próby
„Linearnego Systemu Ci¹g³ego” (1964), przy ca³ej swojej
socjologicznej podbudowie i estetycznym wyrafinowaniu
formy, zosta³y wch³oniête i wkrótce zapomniane w  szumie
fabrycznych prefabrykatów ze Wschodu.

Oskar Hansen pozosta³ silny swoimi przekonaniami
i najwy¿sz¹ jakoœci¹ intelektu, ale i poczucia Formy. Przegrywa³
z ma³oœci¹, bo by³ konsekwentny. Jak¿e czêsto dzisiaj
wygrywamy id¹c na kompromis. Mówimy wtedy, ¿e to nale¿y
do cech zawodu.

Wobec wydarzenia Hansena – stajemy bezradni. Pozostaje
tylko zobowi¹zuj¹ca pamiêæ o piêknie Jego ¿ycia i Jego
dzie³.

Od kilku lat odk³ada³em wizytê w Szuminie...

Konrad Kucza-Kuczyñski


