
Osiedle 
Słowackiego cz. II

Teatr Formy Otwartej
Na skraju osiedla im. Juliusza Słowackiego, 

w narożniku między ulicami Wileńską i Balla-
dyny, znajduje się niewielki, sztucznie usypany 
pagórek. Na jego szczycie pod koniec lat 60. 
XX wieku zbudowano mały amfiteatr, złożony 
z kilkunastu kwadratowych platform o różnych 
wysokościach i rozmiarach.

Dzisiaj małe sceny i widownie są niemal cał-
kiem zrujnowane. Na niektórych z nich pozosta-
ły jeszcze kikuty metalowych stelaży ławek.

Amfiteatr miał stanowić pole dla dowolnych 
działań kulturalnych, jakie chcieliby w tym miej-
scu prowadzić mieszkańcy. „Wielopoziomowy sys-
tem kwadratowych tarasów, na których postawi 
się ławki, gdzie kilkudziesięciu bardziej poetycko 
nastawionych mieszkańców osiedla będzie mo-
gło usiąść słuchając i patrząc” - tak opisywał to 
miejsce krytyk Jerzy Olkiewicz w opublikowanym 
w kwietniu 1967 roku w ”Architekturze” krótkim 
eseju o autorze projektu lubelskiego osiedla, wy-
bitnym polskim architekcie norweskiego pocho-
dzenia, Oskarze Hansenie (1922-2005).

W latach 90. rada osiedla rozważała umiesz-
czenie w amfiteatrze pomnika Juliusza Słowac-
kiego, ale ostatecznie odsłonięty w 1999 roku 
pomnik poety stanął w bardziej widocznym miej-
scu, niemal w środku osiedla, na skwerze mię-
dzy żłobkiem a dawnym MDK, przebudowywa-
nym na kościół.

„Przestrzeń architektury Hansena żyje tylko 
dzięki człowiekowi. On jest jej niezbędnym skład-
nikiem, nieodłącznym aktorem wypełniającym OP
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wnętrze: jest jej współtwórcą” - pisał J. Olkiewicz. 
– „człowiek wypełnia i tworzy tę przestrzeń, jego 
obecność jest konieczna, aby wnętrza pawilonu 
wystawowego, galerii sztuki czy mieszkania od-
żywały - zostały w pełni zakomponowane.”

Życie potwierdziło te spostrzeżenia: amfite-
atr na osiedlu im. Słowackiego stał się martwy 
i niepotrzebny, gdy mieszkańcy osiedla przesta-
li nadawać mu treść swoją obecnością. Stał się 
pustą skorupą z betonu, pozbawioną sensu, któ-
ry budowlom może zapewnić tylko człowiek.

Zespół pawilonów usługowych
Zespół pawilonów handlowo-usługowych w po-

łudniowej części osiedla wzniesiono według pro-
jektu Oskara Hansena pod koniec l. 60-tych XX 
w. Inspiracją dla ukladu zespołu pawilonów były 
arabskie targowiska, z ich wielopoziomowym sys-
temem komunikacji.

Pierwotnie pawilony miały być przekryte charakte-
rystycznycznymi dachami, zastosowanymi w starszym 
zespole pawilonów przy ul. Balladyny oraz w budynku 
przedszkola. Ostatecznie uproszczono projektowane przekrycia, ponie-
waż z produkcją paraboloidalnych przekryć nie radzili sobie wykonawcy.

Osiedle Słowackiego to realizacja Formy Otwartej, architektura za-
projektowana tak, by możliwie swobodnie przekształcać i rozwijać ją 
w zależności od potrzeb. czy można traktować Formę Otwartą tak, jak 
traktuje się zamknięte formalnie, skończone dzieła architektury histo-
rycznej? czy nie byłoby bliższe sensowi Formy Otwartej chronienie owej 
„otwartości”? „Rodzina się powiększa, moda przemija. Budynek musi 
być strukturą zdolną do transformacji. (...) w zależności od lokalnych 
warunków ekonomicznych istnieje możliwość rozrostu” – mówił Oskar 
Hansen w opublikowanym w grudniu 2003 roku wywiadzie dla pisma 
„Domus”. Na temat osiedla Słowackiego dodawał: „cel jest taki, aby 
każdy użytkownik miał możliwość zmiany tego, co otrzymał”.

Jak bardzo sytuacja osiedla Słowackiego nie przystaje do tradycyjnego 
myślenia o ochronie dziedzictwa kulturowego pokazuje sprawa pawilonu 
przy ul. Wileńskiej, nadbudowanego w 2006 roku, co stało się pretekstem 
do serii tekstów prasowych o niszczeniu dzieła architektury. Paradoksalnie, 
tradycyjne myślenie w kategoriach zamkniętych, skończonych form, zwycię-
żyło nad ideami Hansena. co znamienne, nikt nie wyraził sprzeciwu, gdy 

w tym samym czasie, 
w którym trwał szum 
medialny wokół nad-
budowy pawilonu, og- 
rodzono cały zespół 
budynków usługo-
wych, a tym samym 
– zamknięto Formę 
Otwartą.

ZeSPół PAWILONóW USłUgOWO-HANDLOWycH WIDZIA-
Ny Z WIeŻOWcóW PRZy UL. WILeńSKIeJ (U góRy).

ZeSPół PAWILONóW USłUgOWO-HANDLOWycH NA POcZ-
tóWce Z LAt 70-tycH XX WIeKU (PONIŻeJ).

„teatr”

ZESPÓŁ BUDYNKÓW 
HANDLOWO-USŁUGOWYCH

„teAtR” PO ZBUDOWANIU (Z LeWeJ) I OBecNIe (PO PRAWeJ).


