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PAMIĘĆ MIASTA
Aleksandra Polisiewicz zbudowała wirtualne miasto, które na szczęście nigdy
naprawdę nie powstało. Jej „Wartopia I” to komputerowa trójwymiarowa symulacja „ Die
neue deutsche Stadt Warschau” czyli projektu nazistowskich architektów Huberta Grossa i
Friedricha Pabsta, z pewnymi modyfikacjami dokonanymi przez pochodzącą z Gliwic
artystkę. O tym mieście trzeba wspomnieć bo inspiracją stało się także tzw. „Wilcze gardło”
czyli tamtejsze modelowe osiedle dla członków SS. W galerii „Le Guern” możemy więc
zobaczyć miasto przyszłości, zredukowany do parędziesięciu tysięcy mieszkańców węzeł
komunikacyjny III Rzeszy. Monumentalne budowle, szerokie aleje i schody, Hala Ludowa,
strażnice wjazdowe. Dzięki programowi 3d podróżujemy po przerażającym w swej idealności
mieście pozbawionym przeszłości. W kolejnej odsłonie „Wartopi” (Warschau, war, polis )
Polisiewicz chce powołać do życia inne szalone w swej nowoczesności zapędy, tym razem
architektów rodzimych i sowieckich.
Ten projekt warto przywołać w czasie odżywającej wciąż na nowo dyskusji o
wyburzaniu lub nie Pałacu Kultury i Nauki. Praca Polisiewicz przypomina bowiem o tym jak
chciano już wyburzać budynki, aby odciąć się od historii Warszawy. O „czyszczeniu”
struktury i formy miasta marzyli wszyscy totalitaryści, zarówno nazistowscy jak i
socrealistyczni. Ci ostatni po swych wizjach zostawili nam parę prezentów w centrum stolicy.
Czy mamy się ich teraz pozbywać, udawać, że nie było komunistycznego okresu „planowania
urbanistycznego”? Pałac Kultury to pamiątka, z którą czasem nie wiadomo co zrobić, ale
mówi ona prawdę o nas. Jest młodszym od pałaców czy murów miejskich, ale jednak
świadectwem historii. Czy nam się podoba czy nie i niezależnie od tego czy ma 50 czy więcej
lat. Dziedzictwo kulturowe obejmuje nie tylko to co nam się podoba, obejmuje nawet takie
wizje jak „Wartopia”.
Max Cegielski, Dziennik
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Lagerstadt Warschau
Die Ausstellung "Wartopia I"
Von Martin Sander
Der Kulturpalast im
Zentrum Warschaus (Bild: AP)

Die Nationalsozialisten verwandten viel Zeit darauf, die Ära nach dem Endsieg in allen
Einzelheiten zu planen. Architekten und Stadtplaner waren mit der Neuordnung
Europas beschäftigt. Ein Beispiel ist die Planung für das stark zerstörte Warschau. Die
Video-Künstlerin Aleksandra Polisiewicz hat nun mit einer Computerinstallation die
Pläne nationalsozialistischer Architekten für die polnische Hauptstadt erfahrbar
gemacht.
Die Ulica Widok ist eine der wenigen Straßen im Zentrum von Warschau mit historischem
Charakter, weder im Zweiten Weltkrieg zerstört noch vom rigorosen Stadtumbau der
Nachkriegszeit entstellt. Dort, in einem erst vor kurzem sorgsam restaurierten JugendstilMietshaus ist die private Galerie "La Guern" untergebracht, wo die Malerin und VideoKünstlerin Aleksandra Polisiewicz "Wartopia I" präsentiert.
Der Titel enthält die Worte Utopie, Krieg und Warschau. Er gilt einer Ausstellung, die mit den
Plänen nationalsozialistischer Architekten für Warschau unter deutscher Hegemonie in der
Form einer Computerinstallation spielt. Auf farbigen Wandtafeln werden die Entwürfe für
einzelne Gebäude gezeigt. Auf einer großen Leinwand kann sich der Besucher mithilfe eines
Joysticks wie auf einer Fahrbahn durch die nationalsozialistische Modellstadt bewegen. So
soll die Wirkung totalitärer Stadtplanung sinnlich erfahrbar werden, erklärt Aleksandra
Polisiewicz:
Bei diesem Projekt ist es wichtig, dass ich in jedem Augenblick etwas verändern kann. Ich
kann Gebäude hinzustellen oder sie wieder wegnehmen. Ich kann die Beleuchtung
verändern und so weiter.
Doch der Beliebigkeit sind Grenzen gesetzt. Im Kern verschmilzt "Wartopia I" zwei
historische Pläne. Der eine stammt von dem Würzburger Architekten und Stadtplaner Hubert
Groß, der andere von dem in Berlin tätigen Friedrich Pabst. Seit 1939 arbeiteten Hubert
Groß und Friedrich Pabst im Auftrag der nationalsozialistischen Besatzungsbehörden daran,
Warschau ein "deutsches Gepräge" zu geben.
Man beabsichtigte, die Einwohnerzahl von 1,3 Millionen auf 40.000 bis 120.000 zu
verringern. "Abbau der Polenstadt. Aufbau der deutschen Stadt. Aussiedeln der Juden",
lautete das NS-Programm. Das neue Zentrum war für die Verwaltung ein deutsches
Villenviertel und einige Repräsentationsbauten vorgesehen. Dazu gehörten ein so genanntes

Gauforum, eine riesige Aussichtsterrasse am Weichselufer, eine "Volkshalle" eine Zitadelle.
Stadion, Hafen sowie Haupt- und Güterbahnhof kamen hinzu. Anstelle der traditionellen
abzureißenden Arbeiterquartiere von Praga am rechten Ufer der Weichsel sollten
Wohnblöcke für die als Arbeitskräfte benötigten Polen entstehen - eine Siedlung,
symmetrisch, niedrig, überragt von Wachtürmen, einem Konzentrationslager gleich.
Der Plan von Hubert Groß war eher allgemein gehalten und umfasste das ganze Stadtgebiet
von Warschau. Der Plan von Friedrich Pabst konzentrierte sich auf
den Platz um die Altstadt am königlichen Schloss. Dort sollte die Volkshalle entstehen.
Deshalb habe ich diese beiden Pläne miteinander verbunden. Wir haben hier also eine Art
Plan im Plan. Was allerdings das Gauforum betrifft, so habe ich angesichts der
Ungenauigkeit der Pläne auf die Baupläne für ein Gauforum in Weimar zurückgegriffen.
Pläne und Unterlagen hat Aleksandra Polisiewicz vor allem in Warschau gefunden, in den
Beständen des historischen Museums der Stadt und in den Archiven des Instituts für
Nationales Gedenken, das die Geschichte des Kommunismus und der
nationalsozialistischen Besatzung Polens aufarbeitet. Die Inspiration für die Ausstellung
"Wartopia I" kam ihr, als sie mit dem Wiederaufbau der Stadt auf dem Gebiet des
ehemaligen, von den Nazis dem Erdboden gleichgemachten Ghettos, konfrontiert wurde.
Dort entstanden bald nach Kriegsende, ohne Rücksicht auf die vormalige Straßenführung,
Wohnsiedlungen im stalinistischen Stil, die den monumentalen Phantasien der NSArchitektur zweifellos ähnelten.
Ich komme nicht aus Warschau, ich stamme aus Schlesien und bin erst vor einigen Jahren
nach Warschau gekommen. Und gerade am Anfang kam es immer wieder vor, dass ich mich
in der Stadt verlief. Und einmal habe ich mich unglücklich auf einer Straße verlaufen, die
typisch ist für den Sozialistischen Realismus, die Ulica Andersa im Stadtteil Muranow, auf
dem Terrain des ehemaligen Ghettos. Ich wollte herausbekommen, wo ich war. Aber auf
beiden Seiten standen genau die gleichen Häuser. Und da ich so etwas zum ersten Mal in
Wirklichkeit sah, und nicht nur in Büchern oder Alben, fing ich an, mich mit dem Thema
näher zu beschäftigen.
Aleksandra Polisiewicz geht es nicht allein um Hitlers Umbaupläne für Warschau, sondern
um die Auseinandersetzung mit Stadtplanungen als Ausdruck totalitärer Utopien im
allgemeinen. Deshalb hat sie in Ihrer Visualisierung von "Wartopia I" auch ein Gebäude aus
der polnischen Vorkriegszeit einbezogen - den in den dreißiger Jahren projektierten
Monumentalbau für das Warschauer Nationalmuseum. Und ihr nächstes
Ausstellungsvorhaben "Wartopia II" soll die Pläne des NS-Stadtplaners Hubert Groß mit dem
Wiederaufbauplan von Edmund Goldzamt konfrontieren. Goldzamt, ein in Moskau
ausgebildeter Architekt, hatte 1945 ein umfassendes Umbaukonzept im Stile des
sozialistischen Realismus ausgearbeitet, das wegen seiner besonderen Radikalität auch im
Warschau der stalinistischen Nachkriegsära nicht verwirklicht wurde.
Informationen:
Wartopia I, die Ausstellung trägt den Untertitel Berlin 518, Moskwa 1122, das sind die auf
einem Kilometerstein angegebenen Entfernungen zu den beiden Warschau benachbarten
Hauptstädten.
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Ewa Toniak
Wojna, utopia i miasto.

Aleka Polis, Wartopia I

"W Warszawie każdego dnia jadąc tramwajem, czułem, że jadę przez miejsce zagłady. Przez dawne
getto, przez ruiny z powstania. Od tego można zwariować. Jak przeniosłem się do Krakowa, nie
mogłem żyć bez tego przerażenia" Michał Zadara
Wartopia to projekt wirtualnej rekonstrukcji Warszawy według nigdy niezrealizowanych planów
nazistowskich opracowanych na początku II wojny światowej i projektów socrealistycznej wizji miasta
z czasów stalinowskich.
Pierwsza część projektu Wartopia I/ obejmuje wizualizacje urbanistycznej i architektonicznej koncepcji
Die neue deutsche Stadt Warschau - niemieckiego miasta, które miało stanąć na miejscu częściowo
wyburzonej, częściowo przebudowanej Warszawy. W rekonstrukcji wirtualnego miasta w programie
3D Aleksandra Polisiewicz wykorzystała plany Huberta Grossa, przekształcenia Warszawy w
prowincjonalne, niemieckie miasto mające liczyć kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców.
W totalitarną wizję miejskich przestrzeni włączyła projekt Friedricha Pabsta, planującego
wybudowanie gigantycznej Volkshalle na miejscu Zamku Królewskiego. W Wartopii I można przejść
się po Gauforum, wędrować pustymi ulicami wzdłuż sztucznej, komputerowo wygenerowanej
architektury.
Nigdy nie zaistniałe, wirtualne miasto ukazuje się w swym dystopijnym wymiarze, doświadczanym lub
przeczuwanym w wielu projektach nowoczesnych utopii inżynierii świata". ( informacja prasowa Galerii
Le Guern)
Półtora roku temu, w jakąś letnią sobotę pojechałam z Olą Polisiewicz na Śląsk, do Gliwic, skąd
pochodzi. Bardzo intrygował nie jej nowy projekt, który nazwała "Wartopia". Dwa lata pracy: kucia
Autocadu i skupionej dokumentacji w archiwach IPNu, było ledwie rozbiegiem przed dzisiejszą
realizacją w Galerii Le Guern. Mój tekst napisany tuż po naszej wspólnej wyprawie - choć razi mnie
swoją naiwną literackością, dziś odbieram jak dokument, sampling dygresji i intuicji, bardzo osobistą
próbę rozpoznania Wartpii: skąd się wzięła i czym może być dla mnie, urodzonej w postkatastroficznym mieście niespełnionej utopii, w Warszawie.
***
Śląsk dla Olki ma chropowatość skałek w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i pachnie jak podkłady
kolejowe. Śląsk dla mnie to żeliwne kolumienki stacji w Zawierciu, czerwona cegła XIX wiecznej
architektury przemysłowej i zieleń, której nadmiar w tym najbardziej zdewastowanym ekologicznie
rejonie Polski robi trochę nieoczekiwane wrażenie. Sielski krajobraz post-industrialny. Zieleń, która
wpycha się wszędzie, kolonizuje każdy wolny kawałek przestrzeni. Znam to z Warszawy.
Warszawa dla Olki pachnie rozpalonym asfaltem. Ma naturę lotną. U - lotną. Kiedy zjawiła się tu po
raz pierwszy - asfalt prawie parował. ( Olka: Czułam się odrealniona. Na ulicach wakacyjna pustka,

chodziłam sobie bez celu, nie znałam jeszcze miasta, chciałam zorientować się gdzie jestem, i nagle
szok: patrzę w lewo - Ściana domów. Patrzę w prawo - to samo. Domy jak lustrzane odbicia. Dygresja:
Marta Zielińska w swojej książce o Warszawie nazwała ją "miastem fatamorgany" Olka cd: Nigdy
czegoś podobnego nie widziałam. Czułam się jak Alicja po drugiej stronie lustra. Na ulicy Andersa, jest
taki odcinek między Świętojerską a Stawkami. Ulica obmurowana socrealistycznymi kamienicami
przypomina szeroki korytarz. Środkiem kursują tramwaje. Poczułam to, co czuje małe dziecko zabrane
po raz pierwszy nad morze, albo w góry. Byłam przerażona, jak kiedyś, kiedy po raz pierwszy
znalazłam się nad Bałtykiem. Z rykiem pognałam w morze. Rodzice bali się, że się utopię. To, co dla
moich warszawskich znajomych było normalne - że ulica jest tunelem przebitym w skale, i że domy po
obu jej stronach są identyczne, dla mnie nie było normalne. Byłam w szoku. Pomyślałam, jeśli
socrealistyczna architektura zrobiła na mnie takie wrażenie, to jak musiały wyglądać projekty
niezrealizowane, które zostały gdzieś w archiwach? Zaczęłam drążyć temat i okazało się, że Niemcy
robili to samo. Projektowali zupełnie nowe miasto.
Ja: Andersa ( dawna Świerczewskiego ) to fatamorgana spełniona. Powojenna ulica wdziera się w
gęsto zabudowany fragment getta. Na skos. Jakby na skróty chciała dotrzeć do celu. Nigdy wcześniej
nie kursowały tędy tramwaje (Do czasu zamknięcia warszawskiego getta w listopadzie 1949 r. mogły
ją przeciąć linia nr 1 i 26 jeżdżące m.in. Gęsia i Franciszkańską. Po zamknięciu dzielnicy, kursowała
tamtędy " Piętnastka", "Nur fur Juden", która Gęsiej skręcała w Nalewki). Ich mechaniczny dźwięk
odbija się od ścian budynków jak w studni. Hałas, który zagłusza nieobecność. Nadmiar dźwięku,
który odsyła do ciszy, pustki.

Gliwice, szkice do Wartopii

W Gliwicach, rodzinnym mieście Olki, czuję się jak za granicą. Że nie ma tu socu, niedowierzam.
Śląskie ulice są wąskie, małe. Przedwojenna architektura Gliwic ma bardzo ludzki wymiar. (Olka: Jest
w niej coś co wycisza emocje, uspokaja. Kiedy zaczęłam projektować na komputerze wizję Grossa, z
przerażeniem zauważyłam, że jestem w Gliwicach! Ta sama skala, ta sama architektura).
To, co łączy Warszawę i Gliwice to "kurzawki", piaszczyste podłoże. Oba miasta powstały na
niesprzyjających tektoniczne terenach. Bolesław Prus w "Kronikach" cytuje " pewnego historyka
izraelskiego", który wywodził etymologię Warszawy od " berszebe" - " wśród piasków". "Piasek to
dziwny żywioł - pisze Marta Zielińska. Ciągle się przemieszcza, przesypuje, zaciera ślady". Miejska
materia Warszawy nigdy nie była stabilna. Domy nie najlepiej trzymały się jej gruntu. I z byle powodu
potrafiły znikać. ( Olka: Niemcy bali się " kurzawek" jak ognia. W Gliwicach przed wojną wiadomo było,
gdzie z urzędu, nie wolno budować. Po wojnie w tych miejscach nowe państwo, wbrew naturze,
wybudowało całe osiedla. Już po dwudziestu latach zaczęły się sypać. I znikać).
Znikanie - to Warszawa. Etymologia Gliwic ma mokrą konsystencję. Gliwieć znaczy: gnić. Stopniowo
rozkładać się i zanikać. Jak błoto, jedyny od wieków stały element pejzażu Warszawy. "Rozchodzi się
miasto/ w błocie/ mniej więcej/ w gwiazdę" pisał Białoszewski. Marta Zielińska: "Tu trwałe jest to, co ze
swej natury trwałe nie jest". Błoto to taki cement na niby.

Gliwice też rozłażą się i rozchodzą. Jakby bez celu. XIX wieczne kamieniczki o zasłoniętej czarnym
pyłem tożsamości nagle urywają się, poprzetykane narodowosocjalistycznymi plombami z lat 30., i
masztami wieżowców, rywalizującymi z najwyższą w kraju radiostacją ( od " prowokacji Gliwickiej"
zaczęła się II wojna). Między nimi przemykają stada spłoszonych familoków. ( Olka: Dzieci z bloków
nie chciały się ze mną bawić, bo myślały, że w nich mieszkam.. Na studiach fotografowałam
skoszarowane budynki z czerwonej cegły o czwartej nad ranem.). Na studiach dokumentowała sny
biednej dzielnicy kolejowej, powojennego gliwickiego " getta".
Gliwice to jeden z najważniejszych węzłów kolejowych w Polsce ( Takim komunikacyjnym węzłem
miała zostać, według planów Grossa, Warszawa). Pierwszą linię kolejową , z Wrocławia do Katowic,
przez Gliwice, przeprowadzono w 1845 r. Od końca XIX w. działała także kolej wąskotorowa, ostatnia,
z pociągami osobowymi była czynna do 1992 r. Dla pejzażu Gliwic typowe są szyny i tramwaje. ( Olka:
Całe moje dzieciństwo to kolej. Jestem dzieckiem kolejarza. Moja matka, inżynier, była
odpowiedzialna za śląskie PKP. Dzieciństwo spędzałam w pociągu. Nad morze pociągiem, do babci
na wieś, co tydzień pociągiem, do ciotek pociągiem. W ogóle cała moja rodzina ciągle jest w ruchu,
tłucze się od miasta do miasta. Każde pokolenie mieszka gdzie indziej: Krystynopol na Kresach,
Lwów, Gliwice, Wrocław, Warszawa. Od pierwszej klasy liceum miałam już własny bilet ze zniżką i
mogłam wszędzie jeździć. Pociąg to był taki tunel, który łączył mój dom w Gliwicach z domem mojej
babci, z całym światem. Nazwałam go " tunelem komunikacyjnym". To była bardzo bezpieczna
przestrzeń. W Warszawie takim tunelem jest dla mnie tramwaj, którym jeżdżę filmować Warszawę.
W Gliwicach Olka filmuje "Wilcze Gardło". Filmowanie to trochę czynność zastępcza.

Olka filmuje Wilcze Gardło, fot. Ewa Toniak

( Olka: Miałam zostać, tak jak rodzice, budowniczym, inżynierem. Całe dzieciństwo "poprawiałam"
projekty mostów ojca. Dziwiłam się, że w jego rysunkach brakuje kolorów. To wspomnienie wróciło,
gdy w IPNie oglądałam niemieckie plany zniszczeń Warszawy z 1939 r. Żółte plamki zniszczeń
malowane plakatówkami wyglądają niewinnie).
Warszawę okupacyjną znalazła na śmietniku. Dwie kartki z nagłówkiem " Zniszczenie miasta". Strona
44 jakiegoś albumu i tekst: " Pierwszy akt niszczenia Warszawy, wrzesień 1939 r., przyniósł straty ok.
50 000 mieszkańców oraz zniszczenie ok. 12% ogółu liczby budynków".
" Wielkie pole gruzów" - notatka w dzienniku Friedricha Gollerta, przyszłego kierownika Urzędu
Planowania Przestrzennego przy Gubernatorze Dystryktu Warszawskiego, zaraz po wkroczeniu
Niemców do Warszawy, 27 września 1939 r. Na początku listopada tego samego roku, na naradzie w

Berlinie, na którą specjalnie z Krakowa przyjechał gubernator Frank, Hitler podjął decyzję o zburzeniu
Zamku Królewskiego i nieodbudowywaniu zniszczonego miasta. W albumie "Sześcioletni Plan
odbudowy Warszawy" ( zakup Olki, bo "Wartopii" chce wirtualnie rekonstruować Warszawę w socu), z
referatem Bieruta wygłoszonym na Konferencji warszawskiej PZPR w lipcu 1949 r. ruiny " wyglądają
jak po trzęsieniu ziemi" ( podpis pod zdjęciem). Poza porządkiem cywilizacji. Warszawa jako górzysty,
nieregularny krajobraz.
Lotnicze zdjęcia getta to krajobraz pustynny, " tabula rasa". ( Cytat z albumu Oli: "Ilość gruzu na
Muranowie równa się objętości 60 przedwojennych drapaczy chmur " Prudential"), Komentując idee
coraz bardziej popularnego pod koniec lat 20. na niemieckich wydziałach architektury Le Corbusiera,
Hamburska Komisja Budownictwa Nadziemnego pełna jest rezerwy. Jego plany - pisze w jednym z
raportów - byłyby do zrealizowania tylko wtedy, gdyby punktem wyjścia była architektoniczna " tabula
rasa". ( Plan " Le Voisin" Le Corbusiera z 1925 r. przewidywał wyburzenie historycznego centrum
Paryża i zastąpienie go drapaczami chmur. Geometria miała zastąpić chaos i przywrócić miastu
spokój). Na pewno znaleźliby się ludzie - czytamy dalej w raporcie Komisji - którzy nie cofnęliby się
przed zniszczeniem wartości historycznych, artystycznych i gospodarczych, ponieważ odczuwają
głęboką potrzebę zaakcentowania również w urbanistyce zmian dokonujących się w kulturze, nie
stroniąc od przemocy. Nazywają to " wykonać całą pracę". Proces bardziej konserwatywny, nie
narusza istniejących wartości nazywają robieniem " łatańców".
W 1940 r. w czasie , gdy Hubert Gross opracowuje w Warszawie "Likwidację miasta Polaków",
Edward Liedecke, główny planista Gdańska i Prus zachodnich, decyduje: "Kultura polska, która
mogłaby przyjąć kształt przestrzenny nie istnieje". Tu nawet gruzy nie utrzymywały kształtu. Marta
Zielińska: " miasto przeistaczało się z minuty na minutę: ulice w podwórza, place w usypiska, domy w
ruiny". "Coraz jeszcze coś leci, zlatuje ( przecież wciąż się dalej jeszcze zmienia! ) - nie nadąża za
pamięcią oka w " Pamiętniku z Powstania Warszawskiego" Białoszewski. Miasto samo układa się w
krajobraz, opuszczone, i obolałe. Bezbronne wobec "aktów kulturalnego tworzenia wspólnoty
niemieckiej, wewnętrznie uporządkowanej i zdolnej do kolonizacji" jak wydanej 1942 r. ""Warschau
unter deutscher Herrschaft" ( Warszawa pod panowaniem niemieckim) nazywa się ekspansję
budowlaną na Wschód.
Niemiecka wspólnota uporządkowana to gliwickie " Wilcze Gardło". Zjawiamy się z Olką gdzieś na
obrzeżach Gliwic w samo południe. To wybudowane w 1937-41 wzorcowe osiedle S.A _ Siedlung. ( w
czasie wojny: Dankopfersiedlung der S.A.-Glaubenstadt), " w starogermańskim stylu", oddalone o
kilka kilometrów od centrum, dopiero w 1975 r. zostało włączone do Gliwic.

Wilcze Gardło, dawny Dom Zebrań, fot. Ewa Toniak

Wilcze Gardło, fot. Ewa Toniak

Na trawniku przed bramą w dawnym Domu Zebrań ( Gemeinschaftheim), biwakują faceci wygoleni na
łyso, parkuje nie najnowsze BMW. Powojenna mutacja " społeczności, żyjącej w zdeterminowanej
politycznie przestrzeni". Kamienny, oszlifowany w kant bruk i polskie rzygowiny. Martwota lipcowego
południa zabijana rykiem z jaskini w bramie, gdzie jak pisze " kitek" w swoim internetowym blogu "
chleją 24 h/ dobę". ( "To moje osiedle i fajnie mi tu" - pisze na tej samej stronie Anusia. )
Za bramą rynek. Dwupiętrowe kamieniczki z kanonicznymi dla architektury III Rzeszy jasnym tynkiem i
dwuspadowym dachem. Heimatstil. Kubiczne formy, gładkie ściany, żadnych podziałów czy
ornamentów. Tynki są nie do zdarcia i nadal świetnie się trzymają. Po środku rynku - park. W
przyziemiach - sklepy.
Za rynkiem wąska szyja dwóch symetrycznych budynków - domów dla nauczycieli. Dalej w lewo
wygina się w łuk szkoła. Za nią boisko i stadion z trybuną. Wokół - rozmieszczone w równych
odstępach działek jednorodzinne domki, z 1000 metrowymi ogródkami. Typowa podmiejska kolonia.
Podobne "wzorcowe niemieckie osiedla" miały powstać wokół Warszawy. W 1942 r. projektował je

Friedrich Pabst, inżynier, absolwent przedwojennej gdańskiej Politechniki. To na jego polecenie
uporządkowano pracownię po Grossie i odkryto plan " Nowego niemieckiego miasta Warszawy" (
Olka: Nawet w IPNie, gdy poprosiłam o plan Pabsta, myśleli, że chodzi o Grossa ). Specjalnie mnie to
nie dziwi: "w sferze materii nie istniało i nie istnieje w Warszawie nic pewnego. Jeśli coś nie znikało,
dziwnie potrafiło się przemieniać" - powtarzam za Martą Zielińską. Taki na przykład pałac na
Ordynackiem, od końca XVIII w to najpierw koszary, rzeźnia, szpital, fabryka a teraz konserwatorium.
Dzisiejsze Nalewki biegną przedwojenną Gęsią, , a Pawia wskakuje znienacka na Dzielną.
Pabst, w którego pokoju w styczniu 1945 r. znaleziono " Plan nowego niemieckiego miasta
Warszawy", nie mógł tej pomyłki sprostować. Zginął z wyroku podziemia w 1943 r.. Pabsta od Grossa
oddzieliło dopiero niedawno dwoje niemieckich architektów, Barbara Klain i Niels Gotschow, i opisało
w monografii " Zagłada i Utopia. Urbanistyka Warszawy w latach 1939-1945": w planie "Nowego
niemieckiego miasta Warszawy" Grossa milionowe miasto zostało na desce kreślarskiej dosłownie "
wymazane".
"Wymazywanie" to słowa-klucze dla historii Warszawy. A także "milczenie" i "niepamięć". Marta
Leśniakowska, historyczka architektury mówi wprost: " Zapomnieć, co było, po to by za chwilę o tym
zapomnieć. Warszawa w XX wieku układa się w sekwencje kilku miast, z których każde kolejne
eliminowało poprzednie. Zaborcy do I wojny niwelowali ślady polskości. Warszawa międzywojenna,
nowoczesna metropolia europejska, zniwelowała resztki miasta rosyjskiego. Po wojnie mamy
zbudowaną od zera Warszawę panoptyczną, miasto kontroli. Dziś miasto III RP, które próbuje
wypełniać pustkę i stworzyć global city czy generic city. Milczenie - dla Warszawy jest regulatorem
tożsamości, " wymazującym" niewygodne dla kolejnej władzy fakty. W praktyce architektonicznourbanistycznej pustka jest bardzo użyteczna - można ją wypełnić zaprogramowaną " nową pamięcią".
Jak np. powojenną Warszawę przystroić w konserwatywny kostium klasycyzmu stanisławowskiego,
homogeniczną, niwelującą liberalizm w architekturze, wizję przeszłości".
W Planie Grossa " nowa pamięć" wpisuje się w formy już zastane. Stare Miasto stoi tam, gdzie stało,
jako symbol ciągłości osadnictwa niemieckiego. Niemiecka przeszłość panoszy się w Ogrodzie
Saskim, symbolu panowania Augusta Mocnego. Stąd już dwa kroki do monumentalnej budowli z
dziedzińcem, o proporcjach Pl. Piłsudskiego ( wówczas Pl. Hitlera), która wchodzi w skład tzw. "
Gauforum", miejscu Parteitagów z budynkami partyjnymi i wieżą - " nową koroną miasta " ( wieże
planowano we wszystkich zdobytych na Wschodzi miastach jako znak rozpoznawczy
narodowosocjalistycznej " wspólnoty narodu"). Z istniejących ulic ocalało tylko Krakowskie
Przedmieście, ważny trakt komunikacyjny dzielnicy rządowej, Aleje Ujazdowskie jako " Siegestrasse" (
ul. Zwycięstwa) i Al. Jerozilimskie jako " Bahnhofsstrasse. Planowana liczba mieszkańców niemieckiej
Warszawy - zaledwie 40.000.

Aleka Polis, Wartopia I, szkice

Ponad rok temu, na monitorze Oli, płaski plan Grossa jak plażowa zabawka nadmuchiwana
powietrzem, wybrzusza się i rozrasta w trzy wymiary. W wersji roboczej domy to kolor czerwony,
obwiedzione amebicznymi wypustkami terenów zielonych. Wieża - jedyny pionowy klocek na planie -

wskazuje, gdzie planowano centrum ( W kultowej książce Olki , w politycznej fikcji " Człowiek z
wysokiego zamku" Ph.K.Dicka, Nowy Jork odbudowany po II wojnie światowej przez faszystów musiał
wyglądać bardzo podobnie. Dick: "Całe szeregi porządnych, czystych, solidnych budynków, ulica za
ulicą, całe nowe śródmieście..")
Dziś, w trakcie pracy nad Wartopią ( nazwę wymyśliła sama: od War - wojny i topii - czyli utopii, ale i
toposu. W końcu w jej nazwisku zaszyfrowane jest miasto - Polis), trójwymiarowy plan Pabsta unosi
się i znika w czarnej gardzieli monitora jak kosmiczny pojazd albo latająca mechaniczna ryba ( z lotu
ptaka wygląda jak jej szkielet wyrzucony na brzeg Wisły). Hala ludowa z olbrzymią kopułą - na miejscu
zamku Królewskiego - i kilka budynków wokół planowanego Gauforum unosi się w pustce monitora jak
kosmiczna eskadra ( Olka: jako dziecko uwielbiałam układy scalone, znosiłam do domu tony żelastwa
ze złomowisk. W Wartopii chciałam żeby ten fragment hitlerowskiego miasta przypominał statki
kosmiczne np. z filmów Spielberga.).
Na komputerowej makiecie Oli, wyabstrahowane z białego tła - lekko pofałdowanej piaszczystej
wydmy, na której miało stanąć przyszłe niemieckie miasto - wygląda jak relikt dawnej cywilizacji.
Kupka zorganizowanej materii nad szarym pasmem rzeki, zawieszonej w kompletnej pustce. Trochę
statek widmo, trochę jak wyspa. Isola. Izolatka - powie Olka. Stan, w którym granica między tym, co
realne a tym, co nie, zanika.
Tak wspomina swój pobyt u siostry w Katowicach, na ul. Św. Jana, w 2003 r. Stara, wysoka kamienica
w centrum miasta. Ulica , jak warszawska Andersa, przypominała tunel. Nieznośna akustyka. (Olka:
Potrzebowałam wtedy ciszy i spokoju Musiałam uporać się z jakimś traumatycznym doświadczeniem.
Kontaktowałam się ze światem przy pomocy kamery internetowej przymocowanej do framugi okna.
Czas filmowania ustawiłam na 1 klatka/sek ( standardowy czas to 24 klatki /sek). Świat za oknem
toczył się wolno i z sekundowym opóźnieniem. Nie wychodziłam z domu. W środku nocy budziłam się
przekonana, że przystanek tramwajowy jest w sąsiednim pokoju. Gdy wyszłam po raz pierwszy na
ulicę - przeżyłam szok. Wszyscy poruszali się szybciej niż na moim monitorze. To był przełom.
Opuściłam wyspę).
W Warszawie zamieszkała w socu na Woli. ( Olka: ciasno tu. Szafki w kuchni wiszą za nisko i trzeba
się schylać jak w kanałach.). W Katowicach, i w Warszawie czuła się obca. Pierwsza zima w
Warszawie była nie do zniesienia. ( Olka: Łaziłam po zaśnieżonym mieście. Pod białą puchową kołdrą
wydawało się miękkie i bezpieczne. Poczułam się przez chwilę jak w jakimś organizmie, w macicy.
Poczułam spokój. Ale to było złudzenie. Pod miękkimi formami trafiałam na ostre kanty. Warszawa to
miasto, które rani).
Tu każdy ma jakąś swoją wizję Warszawy. Każdy - swojego wyimaginowanego "łatańca". Marta
Zielińska: "okruchy dawanych domów i ulic pozwalają tworzyć warszawiakom idealne wizje miasta.
Patrzy się na wyizolowany kawałek czegoś i można dowyobrażać sobie dalszy ciąg pięter, kamienicy
czy placu (...). Białoszewski na przykład potrafi dojrzeć na przycmentarnej ulicy Ostroroga starą
rzymską drogę via Appia."

Aleka Polis, Wartopia I

Projekt Oli - to poetyka faktów dokonanych. Interesuje ją problem władzy i przemocy zamrożonej w
architekturze. Uniwersalność języka propagandy. ( Olka: kiedy czytam ulotki niemieckie z okresu
okupacji, to jakbym czytała gazetkę Wszechpolaków).
Na początku pracy nad "Wartopią" miała pomysł na własną "rekonstrukcję" Warszawy.
( Olka: Nie chcę kątów prostych. Ostrych kantów i brzegów. Może to będzie miasto na wzór kibucu z
lat 60.? Może Pałac Kultury zamieni się w meczet? (Dygresja: Mochnacki w XIX w. narzekał na "
chińskie pagody" , " parawany i meczety w ogrodzie" krytykując neoklasycystyczną zabudowę
Corazziego na Placu Bankowym.). Konkluzja: Warszawa to strasznie oporne na Orient miasto.

Logo Olki: "Alekapolis" - zamiast "O" - miniaturowa mapka Warszawy.

Moje zadanie dla Olki: Rekonstrukcja a wymazywanie.
( lipiec 2005/grudzień 2006)
Korzystałam z:
Barbara Engelking, Jacek Leociak, Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście,
Warszawa 2001
Niels Gutschow, Barbara Klain, Zagłada i utopia. Urbanistyka Warszawy w latach 1939-1945 (katalog
wystawy), Muzeum Historyczne, Warszawa 2003
Irma Kozina, Wilcze Gardło w latach 1939-1941. Uwagi o sztuce na Śląsku w okresie narodowego
socjalizmu, [w:] Sztuka i władza, Warszawa 2001
Piotr Krakowski, Sztuka Trzeciej Rzeszy, Kraków 2002
Marta Leśniakowska, Warszawa XX wieku: strategie niepamięci, Rocznik Warszawski, 2004
Musiałem wrócić do własnego błota, z Michałem Zadarą rozmawia Łukasz Drewniak, Kultura, dodatek
do Dziennika, 6.10.06
Marta Zielińska, Warszawa - dziwne miasto, Warszawa 1995

Flâneriaa! Blog Agaty Araszkiewicz
o sztuce i nie tylko...

Ciekawy wydaje mi się rozwój twórczości Oli Polisiewicz. „Wartopia” w
galerii Le Guern to nie tylko wirtualny cybernetyczny projekt miasta-kłącza, ale
aluzja do historii, podjęta w nieobojętnym momencie politycznym. Faszystowskosowieckie miasto-widmo to aluzja do niepewnego bytu politycznego i
metafizycznego, to znak, że historia dzieje się tu i teraz, a egzystencja przeplata się
z polityką w równym stopniu. Dla mnie dzieło Polisiewicz to projekt
zaangażowany i jako taki pełen niepokoju, ale też i nadziei…

Aleksandra Polisewicz, Wartopia, animacja wideo, 2007
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Totalitaryzm przełożony na architekturę
To nie jest zły sen: tak mogła wyglądać Warszawa, gdyby zostały zrealizowane plany Hitlera.
Przerażająca wizja. Swego czasu - całkiem realna.

LE GUERN GALLERY

Zrekonstruowała ją młoda, ale już dostrzeżona przez krytykę
artystka Aleksandra Polisiewicz. Wirtualnie odtworzoną stolicę
(w programie 3D) można oglądać w Galerii Le Guern. Cały
projekt nosi nazwę " Wartopia I. Berlin: 518, Moskwa: 1122".
Obecnie oglądamy pierwszą część, dotyczącą pomysłów
nazistów. W drugiej odsłonie zobaczymy równie zatrważającą
koncepcję projektantów stalinowskich.

Na razie poznajmy pomysły Huberta Grossa i Friedricha Pabsta (skądinąd wybitnego architekta
międzywojnia i lat późniejszych). Ich urbanistyczne plany nosiły znamienny tytuł " Die neue deutsche
Stadt Warschau". To "nowe niemieckie miasto" miało stać się prowincjonalną aglomeracją, liczącą
nie więcej niż kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Większość warszawskich budynków miała być
wyburzona, z Zamkiem Królewskim na czele. Na jego miejscu planowano wzniesienie gigantycznej
Volkshalle (hali ludowej).
Polisiewicz cyfrowo stworzyła ten gmach oraz okoliczne budynki i ulice. Krajobraz na pozór ludzki, a
jakby księżycowy. Zabudowa klasyczna; domy i ulice projektowane bez ścisku - a przecież
nieprzytulne, wręcz odpychające. Bo autorka nie uwzględniła w swej realizacji... natury. Wrażenie
jak po kataklizmie nuklearnym. Ani śladu drzew, parków, kwiatów, nie ma ani jednej żywej duszy.
Widz odbywa wirtualną jazdę bezludnymi ulicami. Ujęcie, perspektywa i proporcje budynków
zmieniają się co sekundę. Patrząc na " Wartopię", przechodzi dreszcz grozy, mimo że historia
potoczyła się zupełnie inaczej niż w zamiarach Hitlera.
Polisiewicz użyła trzech zimnych, płasko położonych kolorów: błękitnego (niebo), zielonego (trawa) i
sinoszarego (mury). W ten sposób podkreśliła ahumanistyczny charakter totalitarnego systemu, a
także okrucieństwo planowanego przedsięwzięcia. Uświadomiła też, że choć ominęły nas "reformy"
nazistów, to przecież nie uniknęliśmy wpływów stalinizmu. A w konsekwencji - strasznych
socjalistycznych blokowisk. Ale o tym będzie w drugiej części " Wartopii".
Monika Małkowska
Le Guern Gallery, ul. Widok 8, tel. 022 690 69 69, www.gallery.leguern.pl; wystawa czynna do 17.02
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Wartopia Oli Polisiewicz

Już da wno chciała m tu wsp omnieć o „Warto pii” Oli Po lis iew icz – pr acy
pr ezent owa nej w Galer ii L e Gu er n (19.12.06 - 17.02.07).
J est to wir tualna wizualizacji War szawy – tak, ja k mia ła ona wyglą dać wedłu g
pr ojekt ów ur banist ów I II Rzes zy, a później – socr ea list ów z czas ów stalinows kich.
I naczej – t o wizualizacja miasta podda nego całkowicie dyktat owi t otalitar nych
wła dz. Ale zar azem t o miast o wir tualne, w kt ór e można wejść, jak w komput er owej
gr ze. D lat ego pr zer aża i por aża swą nielu dzkoś cią, ale i pociąga i pr owoku je naszą
cieka wość.
“Stwor zone pr zez nią miast o jest pustynią lu dzką, miast em - widmem, p o u licach
kt ór ego hu la wiatr niesp ełnionej hist or ii” – p isze Michał Suchor a w int er net owym
“Obiegu ”.

O powsta wa niu t ej pr acy, jej koncep cji or az o pr ob lemie miasta (na pr zykładzie
War szawy i G liwic) p isze z kolei E wa T onia k w "ar t mix ie".
Mnie int er esu je w t ej pr acy jeszcze jed en pr oblem – a mia nowicie cyb or gizacji
miasta.
Bo O la Polis iewicz st wor zyła właśnie ta kie miast o -Cyb or ga, kt ór e jest hybr ydą
(łącząc r zeczywist oś ć i wir tualność, stan fa kt yczny z t ym, co pozostało jedynie w
sf er ze p la nów, por zą dki, kt ór e są ze sobą sprzeczne. T o wyt wór r zeczywist oś ci
społecznej i f ikcji, ja k powia da D onna Har away w „ Manifeście cybo rgów ”).
Jaki jest cel t ego zas kakującego pr ojektu? R ekonstr u kcja hist or ii? Pyta nie o
miast o? Może p yta nie o wir tualizację hist or ii? Czy p yta nie o działa nie t otalitar nej
wła dzy?

Do op isu miasta nier az używa no cieles nych metaf or .
Miasta pielęgnowa ne pr zyjmu ją piękny wyglą d, pozosta wione sa me s obie, zar astają
i dziczeją. N oszą blizny pr zeszłoś ci. Rozmait e p last yczne op er acje pr óbu ją
napr awić wcześ niejs ze b łędy. Miasta star zeją się i są odmła dza ne. Itp., it d.
A w t ym pr zypa dku ma my do czynienia bar dziej z metaf or ą cia ła -Cyb or ga.
Sztucznego konstr uktu p owsta jącego na użyt ek ideologii i wła dzy.
Zastanawia mnie możliwoś ć wyzwolenia, kt ór a jest u kr yta w t ym pr ojekcie.
Cyb or gi b owiem, jak p isała D onna Har away we wsp omnia nym Manif eś cie, są
niep os łuszne s wym ojcom, niepr zewidywa lne, r ozsadza ją dot ychczasowe konwencje
i definicje. Symu lu ją polit ykę, a hier ar chie zastępu ją ukła da mi scalony mi.
J est w t ym za war ta dekonstr u kcja tota litar nej władzy ( w s ens ie u kazanie jej
mar gines ów, ale zar azem t ego, co stanowi jej sedno), ukaza nie jej złowr ogiej
pot encji, a także możliwości r ealizacji. Pokazanie, że wła dza zasadza się r ównież, a
może pr zede wszyst kim na or ga nizacji czasu i pr zestr zeni, na wp is ywa niu w taką
str uktur ę lu dzkiego cia ła, by stało się dla niej użyt eczne. Bo t otalitar na wła dza to
pr zede wszyst kim za wła dnięcie nad czas em i pr zestr zenią.

ŻYCIE WARSZAWY

