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Instalacja Symulator totalitaryzmu nawiązuje do znanych chyba każ-
demu symulatorów różnego rodzaju zachowań ludzkich np. symulatora  
lotów, który - jak wiemy - został wykorzystany przesz terrorystów do 
przygotowania ataków na wieże World Trade Center, do symulatora 
mrozu, czyli kriokomory, czy symulatora nieważkości. Stworzyliśmy sy-
mulatory bardzo wielu zachowań po to, aby sprawdzać nasze reakcje 
– nasze reakcje na to, jak zachowamy się, gdyby raptem wystąpił stan 
nieważkości, gdyby raptem wystąpiło oblodzenie na drodze i trzeba by-
łoby szybko zahamować. Można powiedzieć, że symulatory są dziś  ta-
kim bezpiecznym przeżywaniem przygód przed komputerem. 

Codziennie epatowani jesteśmy obrazami z globalnej wioski. Te obra-
zy czasami są przyjemne, czasami zwyczajne, ale w lwiej części są prze-
rażające. Są częścią walki człowieka o lepsze życie, o demokrację. Tak się 
do nich przyzwyczailiśmy, że nie bardzo robi na nas wrażenie obraz tybe-
tańskiego mnicha, który polewa się benzyną i podpala w imię protestu.  



Przecież w tym samym czasie prezydent Stanów Zjednoczonych co naj-
wyżej ubolewa z powodu, że Chińczycy i Rosjanie nie potępili prezyden-
ta Assada w Syrii, który bombarduje niewinnych ludzi w ich własnym 
kraju; bombarduje z powietrza i z ziemi, morduje masowo swoich oby-
wateli.

Symulator totalitaryzmu to krótka opowieść o doświadczeniu, które  
nosimy w sobie, i które oczywiście kodujemy z naszej edukacji, z wzrastania,  
z nauki, aż wreszcie – choć może zabrzmi to górnolotnie – z kultury.  
Symulator totalitaryzmu to śmierdząca papą ogromna techniczna kabi-
na, w której każdy znajduje się sam na sam z obrazami totalitaryzmu. 
Każdy, kto wchodzi do symulatora, przeżywa coś jedynego, coś, co tylko 
jego oczy mogą zobaczyć i nikt więcej. Bo wobec totalitaryzmu stajemy 
zawsze sami, nie w grupie. To sami musimy przyjąć wyzwanie, to sami 
musimy podjąć decyzje, to sami musimy powiedzieć „zgadzam się na to”, 
albo „nie zgadzam się, ale macham na to ręką”. To może być również na-



sza samozadowolona twarz, która jest najstraszniejszym obrazem tego 
Symulatora, śmierdzącego gumą i papą jak baraki w obozach koncen-
tracyjnych; śmierdzącego technologią jak technologia, którą w każdej 
chwili można wykorzystać do tego, aby inwigilować nas na każdym kroku.

Symulator totalitaryzmu pozostawi każdego z nas z indywidualnym 
doświadczeniem; z doświadczeniem, którego nikt nam nie odbierze. To 
doświadczenie może być głębokie i mądre, to doświadczenie może być 
przerażające, ale może być również  kompletnie obojętne, tak jak obo-
jętne jest nam cierpienie innych ludzi, tylko dlatego, że dzieje w czasie 
równoległym, ale daleko od nas, i wydaje nam się, że dziś nas nie doty-
czy. Ale któregoś dnia może zapukać  do naszych drzwi i wtedy przypo-
mnimy sobie nasze przeżycia w Symulatorze totalitaryzmu.

Paweł Kowalewski





Czas równoległy





W oczekiwaniu na katastrofę

Ludzie pozamykani w swoich luksusowych domach. Pozbawieni 
bezpośrednich kontaktów między sobą, wtłoczeni pomiędzy mądre ma-
szyny, które posłusznie wykonują pracę za człowieka. Maszyny bezdusz-
nie kierują życiem istot ludzkich, sfrustrowanych, pozbawionych jakich-
kolwiek aspiracji i chęci życia. Społeczeństwa nieludzkich robotów… 
Osady, czy jeszcze aby na pewno ludzkie?, zakładane na księżycu, gdzie 
w hermetycznie zamkniętych, ultranowoczesnych budynkach, wegetu-
ją kolejne pokolenia istot. Świat po zagładzie, po kolejnej bombie ato-
mowej, zamieszkały przez zmutowanych przedstawicieli rasy ludzkiej…

Do niedawna tylko takie katastroficzne wizje przyszłości traktowano 
poważnie. Rzeczywiście, jeżeli patrzymy na współczesny świat w skali 
globalnej, takie spojrzenie pokrywałoby się po części z prawdą. 



Jednak dziś o katastrofach i końcu świata mówi się coraz częściej  
i w coraz to szerszym kontekście. Co chwila ktoś przekonuje nas o czy-
hającej tuż za rogiem globalnej zagładzie, inny roztacza kolejną wizję 
rozpadu, czy wielkiego wybuchu. Ktoś wyznacza konkretną datę koń-
ca świata. Katastrofa globalna, nuklearna, ekologiczna, żywnościowa, 
ekonomiczna, a nawet wartości. Tłumaczona na wiele języków, dysku-
towana, opisywana… Żyjemy przecież w 2012 roku i, jeśli dawać wiarę 
przepowiedni starożytnych Majów, 21 grudnia definitywnie skończy się 
znany nam tak dobrze świat…

Myślenie o końcu świata dla nas, ludzi początku XXI wieku, jest pro-
ste. Bo przecież przeszło sto lat temu ogłoszono dumnie śmierć Boga. 
Umarł Bóg, Boga nie ma. I stało się możliwe wszystko to, o czym mó-
wił sztabskapitan z „Biesów”, a co stało się jakże bolesną lekcją XX wie-
ku: „Jeśli Boga nie ma, wszystko jest dozwolone!”*. Kiedy umarł Bóg wraz  
z nim skonała boska władza, upadł autorytet starości, zawaliły się w gruz 



mury oddzielające świat grzechu i cnoty, dobra i zła. W brutalny sposób 
obnażono to, co od dawna było tajemnicą poliszynela, że na ziemi nie 
ma nie tylko świętych, lecz również świętości. 

Przepowiednia spełniona

Spełniła się ponura, katastrofalna wizja poety. Oddajmy mu głos:

Chcecie poznać Prawdę? Istotę wszechświata?
Czy tym światem rządzi Bóg, człowiek czy Szatan?

* Biesy, Fiodor Dostojewski. 



Ja wam mówię - człowiek, w to głęboko wierzę... 
Pytam tylko: człowiek-bóg czy człowiek-zwierzę? 

„I ujrzałem Bestię z morza wychodzącą...”
Ona jest zewnętrzną czy wewnętrzną Mocą?

Człowiek ciągle błądzi... wciąż tkwi w zaślepieniu
przy rozstaju myśli, w swej niewiedzy cieniu...
Dążcie jednak stale w wrót poznania stronę,

za którymi włożą wam wiedzy koronę!
Tu zostaną tylko Pałace Żałoby,

zbiorowe mogiły, sarkofagi, groby...

* Wiersz, który zacytowałem, funkcjonuje w obiegu jako wiersz Williama Blake’a, choć jego autorstwo nie jest potwier-
dzone. Pikanterii dodaje fakt, że nawet przez wybitnych specjalistów od literatury angielskiej uznawany  jest za wiersz 
Blake’a. I tak oto dzięki bezdusznej maszynie jaką okazał się internet, ktoś w sposób przebiegły, a zarazem wdzięczny, 
wcielił się w postać mojego idola. Czy to chichot historii, czy raczej znak naszych czasów? 



W XX wieku zatryumfowała Blake’owska* wizja człowieka-zwierzę-
cia, który urządzał świat po swojemu. Czynił zło i siał zniszczenie, co do 
tego nie mamy już dziś wątpliwości. 

Ubiegły wiek zaczął się przecież od jakże krwawo stłumionego  
powstania Bokserów i śmierci Burów w zakładanych przez Brytyjczyków 
obozach koncentracyjnych. Początek wieku XX to pierwsze w tym stu-
leciu niszczące rewolucje, tak skutecznie pacyfikowane przez władze. 
Wiek XX to okropieństwa I Wojny Światowej ze śmiercionośną bronią 
chemiczną; wojny, podczas której ludzi po raz pierwszy w historii zaczę-
to traktować jak mięso armatnie. Wiek XX to masakra Ormian, palonych 
żywcem, zakopywanych za życia w ziemi, wypędzanych na pustynię, 
gdzie konali w męczarniach, pozbawieni wody i ochrony przed słońcem. 
Wiek XX to wreszcie kryzysy finansowe, bieda, głód, hiperinflacja i bez-
wartościowość pieniądza. 



To populiści, wykorzystujący podstępnie sytuacje, żąglujący ideami, 
głodni poklasku i władzy. To dwa potężne totalitaryzmy, które zrodziły 
się pod okiem uśpionej demokracji i pochłonęły życie milionów ofiar. 
Wiek XX to głód i ludobójstwo na Ukrainie, zsyłki do obozów pracy, cias-
nota zamkniętych gett, bezlitosny ogień krematoryjnych pieców, hor-
ror holocaustu. To eksperymenty medyczne na dzieciach, wynaturzenia  
i bezkarność oprawców stojących po stronie władzy, bezkarność, któ-
rej nigdy nie ukarano. To dwie bomby atomowe zrzucone na Hiroszimę  
i Nagasaki, które rozpoczęły zupełnie nową kartę w historii wojen. Wiek 
XX to również bolesne podziały jak apartheid, dzielący ludzi już nie we-
dług przynależności rasowej, lecz – o zgrozo - ze względu na kolor skó-
ry. To kolejne wojny, kolejne masakry, kolejne konające z głodu dzieci… 
Prześladowania, zaszczucie, akty terroru... Akty samospalenia, zamachy, 
bomby… Ludzie mordowani na publicznych egzekucjach… 



Tak, wiem, wiek XX to wiek okrucieństw jakich nie zna historia. Okru-
cieństw, których panem jest człowiek- zwierzę, a jego śladem – „zbioro-
we mogiły, sarkofagi, groby”.

Wiara w dobro

Ja jednak wierzę w istotę ludzką i jej wrodzone cechy pozytywne, 
których żaden system – nawet najbardziej totalitarny i nieludzki – nie 
jest w stanie zniszczyć. Wierzę, że istniej człowiek-bóg, który buduje, 
tworzy, zmienia świat na lepsze.

Zadałem sobie trud pokazania jak wspaniałym, cudownym okresem  
w rozwoju ludzkości był wiek XX. To karkołomne zadanie, wydawałoby się. 



Ten odsądzony od czci i wiary wiek, wiek totalitaryzmów i zbrodni, oka-
zuje się fundamentem naszego dzisiejszego rozwoju, a właściwie w prze-
wrotny sposób udowadnia, że jego osiągnięcia stworzyły podwaliny do 
tego, co my tylko ulepszamy i to czasami w sposób jakże niedoskonały. 

Oto w 1900 roku na wystawie światowej w Paryżu pierwszą nagro-
dę zdobyły schody ruchome firmy Otis, wynalezione przez Charlesa  
Seebergera. 

To na tej wystawie pierwszy socjalistyczny minister rządu Francji wy-
powiedział słowa: „Praco, ty zbawicielko! Jesteś tym, co nas uszlachetnia, 
co nas pociesza. Dzięki tobie zanika ciemnota, ucieka zło i ludzkość zo-
stanie uwolniona z niewoli ciemności”. 

W jakże innym świetle zobaczymy napis, który ukaże się 40 lat póź-
niej na bramie obozu pracy, obozu śmierci – Arbeit macht frei, Praca czyni 



wolnym. Ta głęboka wiara z początku naszego stulecia, że praca, tech-
nika potrafi odmienić nasze życie na lepsze, o zgrozo, jakże odmieniła. 

Jednak przekonanie i wiara w siły człowieka wywoływały w ludziach 
pewność, a ta z kolei przekuwana była na wynalazki, które dotyczyły 
najróżniejszych sfer życia. 

Spójrzmy na dziedzinę transportu. Idea przenoszenia się w powie-
trzu została zapoczątkowana i urzeczywistniona przez dwóch braci, 
właścicieli warsztatu rowerowego, którzy w swoim uporze postanowili 
choć na chwile wzbić się ku niebiosom maszyną silnikową. I, po wielu 
próbach, w roku 1903, osiągnęli swój cel. Pionierski lot trwał 59 sekund, 
a samolot pokonał dystans 279 metrów, lecąc 3 metry nad ziemią. 

A przecież już od 1900 roku i pierwszego udanego lotu sterow-
ca działała utworzona przez grafa Zeppelina pierwsza linia „lotnicza”.  



Wymyślone przez niego charakterystyczne, cygarowate zeppeliny, 
przewiozły  do 1914 roku aż 35 tysięcy pasażerów. Co najdziwniejsze,  
przez tych 14 lat nie odnotowano żadnego wypadku. Dlatego należy  
chylić czoła przed braćmi Wright, którzy postanowili wynaleźć coś, po-
myśleć o czymś w zupełnie inny sposób. 

Jednak nie byli oni jedynymi marzycielami, wynalazcami XX wieku. 
Henry Ford skonstruował swój pierwszy samochód dla mas – Forda T. 
Ten tani i jakże uniwersalny samochód mógł dojechać wszędzie tam, 
gdzie koń z wozem, lecz - co najważniejsze - robił to szybciej. Po wpro-
wadzeniu taśmy montażowej w 1913 roku fabryka Forda była w stanie 
wyprodukować 1000 samochodów dziennie. Jak bardzo zmieniło to 
świat, jak wielkie dawało możliwości? 

Wiek XX to też  „Objaśnianie marzeń sennych” Zygmunta Freuda. 
Znaczna część Europejczyków i Amerykanów – wiktoriańskich, zadowo-



lonych i pewnych siebie – nie była przygotowana na zaakceptowanie 
agresywnego, obsesyjno-seksualnego id drzemiącego w nich. Niemniej, 
sięgając w głąb ludzkiego umysłu, Freud przygotował ludzkość na wy-
darzenia XX wieku. 

XX wiek to myślenie nie tylko o duszy człowieka, ale i o jego ciele.  
To śmiała wizja barona de Coubertin, który z pasji postanowił odnowić ideę 
igrzysk olimpijskich. To właśnie podczas wystawy światowej w Paryżu,  
a nawet w jej ramach, odbyły się II Igrzyska Olimpijskie. I mimo że do 
olimpijskiej codzienności należało szukanie oszczepów, młotów i dy-
sków zagubionych na drzewach, a pływacy ryzykowali życiem, startując 
w zawodach na Marnie i Sekwanie, gdzie musieli lawirować wśród łodzi 
przybijających do brzegu; mimo że w zawodach brali udział przypadko-
wi ludzie, którzy nawet nie wiedzieli, że biorą udział w igrzyskach, a sam 
baron de Coubertin przyznał, że „to cud, że ruch olimpijski przetrwał te 
igrzyska”, to sama idea nie tylko przetrwała, ale i jakże prężnie rozwija się 



i dziś, czego przykładem może być i niedawna olimpiada w Pekinie, od-
bywająca się pod jakże pięknym hasłem „Jeden świat, jedno marzenie”.

 
Wiek XX to też Marconi i rozwój radia, to Einstein i teoria względności, 

to Bohr i teoria budowy atomu. Wiek XX to pierwsza rozmowa telefoni- 
czna Bella i Watsona, która kompletnie zmieniła oblicze telekomunikacji. 
To John L. Baird i zaprezentowane przez niego ruchome obrazy, które 
dały początek telewizji. To wreszcie skromny profesor Fleming, który 
stwierdził „To natura wyprodukowała penicylinę, ja ją tylko odkryłem”. 
Ale to właśnie odkryte przez niego lekarstwo uratowało życie milionom 
ludzi. Jeśli mowa o śmierci – nie zapominajmy o Christiaanie Barnar-
dzie, chirurgu, który przeprowadził pierwszą udaną transplantację ser-
ca. Jakież wielkie było to wydarzenie! Przecież ten człowiek udowodnił, 
że można wyrwać człowieka śmierci, że życie nie kończy się, gdy serce 
przestaje bić. To właśnie za sprawą Barnarda i jego odkrycia zmieniono 
definicję śmierci.  



Wiek XX to niebywały rozwój kina, kolejki przed salami kinowymi, 
bohaterowie kształtujący rzeczywistość, będący idolami dla milionów 
młodych ludzi. To muzyka największych śpiewaków nagrywana naj-
pierw na płyty gramofonowe, później kasety, płyty, aż wreszcie mp3. 

Wiek XX to wreszcie młody francuski inżynier Jacques Cousteau, któ-
ry wraz z przyjacielem, nad rzeką Marną, nieopodal Paryża, w 1944 roku, 
wykorzystał po raz pierwszy skonstruowane przez nich urządzenie zwane 
akwalungiem. W ten sposób narodził się współczesny aparat do oddychania 
pod wodą. A ten z kolei zrewolucjonizował badanie świata podwodnego. 

To badanie nie tylko świata podwodnego, ale i kosmosu. Po tylu wie-
kach śmiałych marzeń, człowiek postawił w końcu stopę na srebrnym 
globie! Przekroczył, wydawałoby się, nieprzekraczalną barierę. A czy  
z tej księżycowej perspektywy, ziemia nie stała się li tylko małą planetą?

 



Śmiem twierdzić, że to wynalazki sprawiły, że odległość przestała 
być dla nas ludzi końca XX wieku i początków XXI wieku barierą ogra-
niczającą rozwój. Mamy bardzo szybką kolej, samoloty, które już dawno 
przestały być luksusem zarezerwowanym tylko dla wybranych. Mamy 
również komputery i internet, dzięki któremu nasze myśli, słowa, a na-
wet obrazy, przekazywane są na drugą stronę kuli ziemskiej w mgnieniu 
oka. Jakież daje to możliwości rozwoju! 

Dwa oblicza ubiegłego stulecia. 

Rzecz o bytach równoległych
Czemu to wiek XX stał się cichym bohaterem mojego wykładu, tłem 

do zaprezentowania głównej idei? Jest on bowiem bliski nam wszyst-



kim, a to, co się podczas jego trwania wydarzyło, po dziś dzień wywiera 
wpływ na nasze życie. 

Był on zarazem momentem najbardziej dwuznacznym w historii, 
przełomowym, w którym doświadczenia ludzkości nabrały nieprawdo-
podobnej intensywności. Uważam też, że wiek XX był kolebką wyna-
lazków, które w tak znaczący sposób wpłynęły na naszą rzeczywistość  
i w dalszym ciągu ją kształtują.  

Rozwój, postęp cywilizacyjny i społeczny, śmiałe idee, które kreowa-
ły nową rzeczywistość, nowy lepszy świat. Byt dobra kształtowany przez 
człowieka-Boga. Ale i wojny, rewolucje, głód, cierpienie, zniewolenie, okro- 
pieństwa o niebywałej sile. Byt zła, którego panem jest człowiek-zwie-
rzę. Taki był nasz XX wiek. Dlatego nazywam go wiekiem bytów równo-
ległych. 



To właśnie historii bytów równoległych chciałbym poświęcić swój  
wykład. Bo myśląc o świecie XX wieku, nie sposób nie dostrzec jego  
złożoności, tego, że te dwa byty współistnieją. Aby wytłumaczyć, czym 
dla mnie są byty, odwołam się znów do słów poety:* 

Wspomniałem Campo di Fiori 
W Warszawie przy karuzeli, 

W pogodny wieczór wiosenny, 
Przy dźwiękach skocznej muzyki. 

Salwy za murem getta 
Głuszyła skoczna melodia 

I wzlatywały pary 
Wysoko w pogodne niebo.

 * Campo di Fiori, Czesław Miłosz.



Czasem wiatr z domów płonących 
Przynosił czarne latawce, 

Łapali skrawki w powietrzu 
Jadący na karuzeli. 

Rozwiewał suknie dziewczynom 
Ten wiatr od domów płonących, 

śmiały się tłumy wesołe 

W czas pięknej warszawskiej niedzieli.

Byty równoległe to też historia Marconiego, który zrewolucjonizo-
wał radio, a następnie stał się żarliwym wyznawcą faszyzmu. To genialny 
konstruktor Ferdynand Porsche, który swoim talentem zaczął służyć złu, 
projektując samochody dla wielkiego wodza.  



Ale, spyta ktoś, czemu służyć ma historia o XX wieku i bytach rów-
noległych? Przecież wszyscy doskonale wiemy, jak wyglądał XX wiek, to 
było, skończyło się, zostało zbadane i opisane. Winni zostali wytknięci  
i osądzeni; dobrzy i sprawiedliwi otrzymali nagrodę.

Śmiem twierdzić, że coś strasznie niebezpiecznego dzieje się dziś,  
a historia o bytach równoległych trwa nadal i zło w najlepsze, po cichu, 
w ukryciu, rozwija się i zbiera siły, by powtórnie zaprezentować nagle 
swą niszczycielską moc. Dlatego też chcę pokazać, jak pewne zjawiska 
są powtarzalne; że ludzkość w swojej głupocie nie wyciąga wniosków  
z doświadczeń poprzednich pokoleń, a przez to wiek XXI może stać się  
w pewnym momencie nieprawdopodobnym koszmarem; że słowa 
wielkiego filozofa „Historia uczy nas, że niczego się nie uczymy z historii”* 
mogą stać się i naszą lekcją.

 *Słowa niemieckiego filozofa Georga Hegla.



I nie chcę być Kasandrą, ale nieuctwo i głupota zawsze kończyły się 
źle dla ludzkości, a to właśnie z takimi zjawiskami mamy na co dzień do 
czynienia.

Gdzie jest pasja?

Bo co stało się z pasją zmieniania świata z początków ubiegłego  
wieku? Gdzie są nasi marzyciele? Wynalazcy? Zafascynowani wizją zmie-
niania świata ku lepszemu?

Dziś niczego tak na prawdę nie odkrywamy, ulepszamy tylko, spra-
wiamy, że coś staje się szybsze, wygodniejsze, szybciej zaspokaja nasze 
potrzeby. To prawda, że samochody jeżdżą szybciej, są wygodniejsze  
i bardziej bezpieczne, że samoloty nie trzęsą i powoli znikają już z nich 



torebki do wymiotowania. Elektrotechnika, która powstała na począt-
ku  XX wieku, potem tylko zminiaturyzowała się, stałą się doskonalsza, 
ale przecież nadal jeździmy ruchomymi schodami firmy Otis. Jesteśmy 
mistrzami w ulepszaniu, jednak nie staramy się myśleć w nowy sposób. 
Staliśmy się prymitywni, naśladowczy, odbierający sobie marzenia. 

Myślenie księgowych – że można taniej, że zamiast produkować  
z aluminium można wykorzystać plastik, szukanie najtańszych rozwią-
zań - to jest to idiotyczne myślenie, którego się tak bardzo boję. Boję się 
księgowych pod każdą szerokością geograficzną i w każdej dziedzinie, 
bo księgowymi nie nazywam tych, którzy fachowo zajmującą się rozli-
czeniami, ale ludzi – artystów, polityków – którzy powielają samych sie-
bie, by osiągnąć zyski, ludzi, którzy wsłuchują się w koniunkturę i budują 
fałszywą księgową wartość dodaną, gdyż im chodzi tylko o zysk. I tych 
księgowych się boję, tych którzy zaczynają dzięki swoim niecnym zacho-
waniom rządzić, bądź uczyć nasze dzieci.



Demon postępu i umiłowanie 

świętego spokoju

Czy ogarnięci demonem tego wtórnego postępu – byle szybciej 
i taniej - nie przyzwyczailiśmy się też zbyt łatwo do naszego wygodnego 
stylu życia? I czy nie ograniczamy się tylko do pytania: „Ale co ja mogę  
zrobić? To nie jest mój świat”, gdy myślimy o sytuacji w Chinach, Ruandzie, 
czy nawet bliskiej Białorusi. I dziwimy się zbrodnią XX wieku, zastanawia-
my się jak można było do tego dopuścić, patrzymy na horror holocau-
stu, głód i ludobójstwo na Ukrainie, 50-letnie zniewolenie Europy spod 
znaku sierpa i młota. Patrzymy na to i popadamy w obojętność, bądź też  
bezradne zaangażowanie wobec zła. Tak oto powstaje nasz nowy bóg, 
Święty Spokój. 



Ale trucizna z równoległego bytu przesącza się przez ściany naszego 
cudownego domu... Dwa lata po przystąpieniu Rumunii do Unii Euro-
pejskiej prezydent Francji Sarkozy wydala ze swojego kraju obywateli 
rumuńskich ze względu na ich cygańskie pochodzenie. Chińskie władze 
nie chcą wypuścić nikogo na ceremonię wręczenia pokojowej nagro-
dy Nobla do Oslo, a wręcz grożą konsekwencjami państwu, członkowi 
NATO, mocno powiązanemu z Unią Europejską. 

Czy nie jest prawdą, że zysk i cena to dwa podstawowe mechanizmy, 
który napędzają wszystko, że do nich wszystko się dziś sprowadza? A czy 
Adolf Hitler, patrząc na obojętność świata na import ukraińskiego zboża, 
rekwirowanego kosztem milionów istot ludzkich, polowań na dzieci, ka-
nibalizmu (gdzie przecież też chodziło o cenę!), mógł domniemywać, że 
zwycięzcy nikt nie zapyta o zdanie? Czy mógł przypuszczać, że ekstermi-
nacja  Żydów spotka się z totalną obojętnością świata – w imię postępu 
cywilizacji, inżynierii socjalnej? 



Kiedy postęp i dziś stał się jedyną wartością, a niski koszt produkcji 
miarą wartości, któż przejmowałby się i podnosił głos w sprawie zastrzelo-
nego w tył głowy człowieka na publicznej egzekucji w Chinach? Czy ktoś  
z nas pomyśli jeszcze „o samotności ginących”?

A rozwój, postęp technologiczny? Nie sposób mu zaprzeczyć, przynosi 
przecież nam wszystkim tyle korzyści. Czy on też powinien mieć granice?

Można byłoby w tym momencie zacytować przewrotne słowa  
dr. Varella: „W dzisiejszym świecie wydaje się pięć razy więcej pieniędzy na 
środki zwiększające potencję i na silikon dla kobiet, niż na lekarstwa przeciw 
chorobie Alzheimera. Wynika z tego, że za kilka lat będziemy mieli mnóstwo 
starych kobiet z dużymi biustami i starych mężczyzn z twardymi członkami. 
Za to nikt z nich nie będzie w stanie sobie przypomnieć do czego im to jest 
potrzebne…”*

 *Cytat z wypowiedzi laureata nagrody Nobla w dziedzinie medycyny, dr Drauzio Varella.



O cenie, którą płacimy

Tak właśnie wygląda nasze umiłowanie spokoju, naszego doczesne-
go dobrobytu, nasza wygodna krótkowzroczność, który powoduje, że  
w tym drugim bycie równoległym mogą bezkarnie wylęgać się demo-
ny. Demony, które żywią się naszą obsesją spokoju i racjonalną oceną 
rzeczywistości. Dziś ten fałszywy spokój, ta służba „Świętego Spokoju”, 
stała się fałszywym autorytetem. Nieważne, ile dodrukujemy pieniędzy, 
nieważne ile lat będziemy spłacali zaciągnięte na ten cel długi, nieważne 
dokąd nas to doprowadzi. Ważne, żeby ludzie nie wychodzili na ulice, 
żeby uspokoić nastroje, żeby zapanował święty spokój. 

A przecież on nie jest twórczy! I nawet jeśli zainwestujemy w niego 
setki, miliony ton zadrukowanego papieru zwanego pieniądzem, to i tak 
nie poprawi to sytuacji, nie będzie to mądrym rozwiązaniem! Tego świę-
tego spokoju i tak nie będzie. Bo święty spokój wbrew pozorom bardzo 



dużo kosztuje, nie dostaje się go bezpłatnie. Jest okupiony kryzysami 
finansowymi, śmiercią żołnierzy w Afganistanie, w Iraku; śmiercią i cier-
pieniem wielu ludzi, o których nawet nie wiemy. 

Na banknotach w Chinach widnieje twarz pedofila, który zagłodził  
20 milionów obywateli swojego kraju. A my, społeczeństwa zachodu, po 
te pieniądze stoimy w kolejce. I jesteśmy zadowoleni, nażarci, zadufani,  
bierni… 

Może ktoś kiedy z przerażeniem stwierdzi: ale dlaczego tak się stało? 
Czemu nikt nas nie uprzedził? W którym miejscu popełniliśmy błąd? Ale 
kiedy jesteśmy świadkami tego zła, kiedy ono się dzieje niemalże na na-
szych oczach, i kiedy my jesteśmy w tym naszym dobrym równoległym 
bycie, to jakbyśmy byli w pociągu, który podróżuje w czasie i widzimy 
przez okna rzeczy, które nas nie dotyczą. Ale one nas dotyczą  - i to jest 
ta dziwota, której nie sposób zrozumieć...



Tak, dziś naszym światem rządzi pragnienie świętego spokoju.  
Owszem, tak została skonstruowana istota ludzka, tak samo, jak cała 
przyroda, jak wszystko, co istnieje wokół nas. Nasz organizm jako twór, 
oddzielony od naszej duchowości, jest nieznośny, wciąż dąży do leni-
stwa, spokoju, stagnacji. Podobnie jak zwierzęta, które kopulują, jedzą, 
ale głównie odpoczywają. Nasze mięśnie, jeśli przestaniemy wykonywać 
ćwiczenia fizyczne, powracają do stanu zwiotczenie, odkładają tłuszcz… 
To wszystko ma służyć zabezpieczeniu naszego bytu, bo przecież może 
się coś wydarzyć, możemy zachorować, może zabraknąć nam pożywie-
nia. Czy można mieć pretensje do tego, że fizyczność ludzka dąży do 
stagnacji, spokoju.



Wrażliwość postrzegania

Przedstawiona przez mnie historia bytów równoległych to histo-
ria na granicy naszej wrażliwości – bo ona jest tym, co odróżnia nas 
od zwierząt.  Jeśli oddzielimy nas od naszej wrażliwości, to stajemy się 
zwierzętami, myślącymi, chodzącymi pionowo, ale nadal zwierzętami. 
To, co nas odróżnia, to czynienie rzeczy wbrew logice, bez sensu, wbrew 
naturze. Robimy rzeczy, które nie są dla nas korzystne, gdy wrażliwość 
podpowiada nam desperacką walkę i heroiczne cele. 

To właśnie na wrażliwości chciałbym skupić teraz swą uwagę. 

Postrzeganie świata stymuluje naszą wrażliwość. Jest tym, co nas albo 
ostrzega, albo pobudza do zastanowienia. Wrażliwość na świat, na krzyw-
dę ludzką, na dobro, na zło. Jeśli odrzucimy wrażliwość i zaczniemy myśleć 
w kategoriach pragmatyzmu, ruchów filozoficzno-politycznych, to w tym 
momencie cały nasz dyskurs, cała nasza historia traci wyrazistość.



Bo chyba wszyscy się zgadzamy z tym, że zdjęcie pani w futrze stoją-
cej w Mediolanie z mężem i dziećmi jest obrazem czegoś dobrego, czegoś 
statecznego; że konkurs baristów na basenie we Włoszech jest też jakimś 
obrazkiem, który służy zaspokojeniu przyjemności, hedonizmu, czy zwy-
kłej codzienności. Natomiast jesteśmy przerażeni, gdy zdajemy sobie spra-
wę, że to dzieje się równolegle z holocaustem, faszyzmem we Włoszech, 
rozbudową obozów koncentracyjnych, z szalejącym terrorem faszystow-
skim. I jeżeli widzimy uśmiechniętych ludzi grających Szostakowicza i pi-
jących wódkę, a wiemy o okrucieństwie NKWD i zniewoleniu w łagrach  
w Związku Radzieckim, to powinno to coś w nas budzić. I budzi. 

To jest właśnie rzecz o wrażliwości, ale zarazem opowieść o tym,  
w jaki sposób możemy zaburzać tę swoją wrażliwość, tę zupełnie pier-
wotną, naturalną, gdzie nazywanie zła po imieniu, tego, co jest złem,  
a co dobrem, jest jednoznaczne. 



Owszem, zdajemy sobie sprawę z tego, że potrafimy to zło nazwać,  
odróżnić, bo przecież cały wiek XX pokazał nam je; określił nam ten  
równoległy byt, który możemy do pewnego momentu ignorować,  
przymykać na niego oko. Ale ten byt pewnego dnia zapuka do naszych 
drzwi i wyciągnie nas z tego naszego szczęścia, spokoju.

Choroba nie-wrażliwości? 

Czytajmy Szekspira!

Świat dzisiejszy cierpi z pewnością na wiele schorzeń. Jednym  
z najtrudniejszych do wyleczenia, bo w ogóle jeszcze nie rozpoznanych, 
pomijanych, czasami wręcz wstydliwych, jest właśnie choroba niewrażli-
wości, nieczułości, na gruncie której szerzą się z kolei bardziej rzucające 
się w oczy anomalie uczuć i intelektu. 



Tak, człowiek współczesny stroni od bólu. Zapragnął żyć w warunkach 
idealnych. Wykorzystując całe dobrodziejstwo nauki, otoczył się przesło-
nami, które chronią go przed raniącym oddziaływaniem; ma zawsze pod 
ręką środki znieczulające. Zaczyna żyć więc pozbawiony wrażliwości  
w świecie iluzyjnym, wirtualnym. A długie z nim obcowanie powoduje, 
że wprawdzie nic już nas osobiście nie dotyka, ale też przestajemy od-
czuwać cokolwiek. Czy nie jest to powolne zamieranie naturalnej wraż-
liwości, wiodące go zbiorowego samobójstwa na raty? Czy uciekając 
przed bólem i nadmiernym cierpieniem, nie zdążamy do nieczułości?  
A przecież wówczas wyzwala się wszystko, co nieludzkie, bo nie umiejąc 
cierpieć sami, nie potrafimy też współczuć innym.

Jak sprawić, żeby „wiedząc wszystko” potrafić jednocześnie „nadal 
czuć”? Czy coś jest w stanie sprawić, że zapadając w sen jeszcze nie-
-wieczny, w każdej nowej dobie mamy szansę obudzić naszą wrażliwość 
i próbować zmieniać świat? 



Kiedy Szekspir pisał swoje sztuki, świat był maleńką wysepką, a je-
dyne co odnosiło się do uniwersalności, czy też uniwersum, to nazwa 
teatru – The Globe. Co takiego opisywał Szekspir? Bardzo proste me-
chanizmy, które motywują nas do działania – żądza władzy, pragnienie 
zysku, skąpstwo, małostkowość; opisał nieprawdopodobnie przestrzen-
nie złożoność duszy człowieka, naszego jestestwa... Gdyby dyktatorzy 
wnikliwie i dogłębnie poznali literaturę i mieli na tyle wyobraźni, żeby 
ją zrozumieć, ludzkość nie tylko uniknęłaby wielu nieszczęść, a dyktato-
rzy uniknęliby swojego spsiałego życia. Dlaczego wspominam o Szeks-
pirze? Bo to chyba najlepszy przykład artysty, który od stuleci ostrzega  
i od stuleci nikt go nie słucha.



Poszukiwania człowiek-boga

Dziś rola wrażliwca, marzyciela jest dużo trudniejsza, bo i bardziej 
skomplikowany jest nasz świat, bardziej globalny. Ale czy to zwalnia nas 
z odrzucenia naszych marzeń i upoważnia do zamknięcia naszej wrażli-
wości? Wrażliwość dziś to nie tylko wrażliwość społeczna, to też pasja do 
zmieniania świata, dążenia do celów, które pozornie wydają się nieosią-
galne. Zrozumienie, że nasze możliwości są nieograniczone, pod warun-
kiem, że potrafimy w sobie zwalczyć człowieka-zwierzę, a wydobyć na 
światło dzienne człowieka-boga. 

Ja głęboko wierzę w to, że dobro tkwiące w człowieku powoduje 
nieustanny postęp, do którego oczywiście można mieć wiele zastrzeżeń 
i należy stawiać mądre pytania pokazujące różne jego  aspekty, jak cho-
ciażby przyznanie kobietom prawa głosu ;-)



Potwornie ważne jest jednak nazywanie zła po imieniu. Niech przy-
kładem będzie apartheid. Nawet demokratyczne Stany Zjednoczone 
borykały się z tym problemem. Lecz determinacja odważnych ludzi 
sprawiła, że po wielu latach apartheid upadł. Udaje nam się nazwać za-
tem zło po imieniu, jeśli tego chcemy. Udaje nam się budować  świat 
w oparciu o szacunek dla każdej osoby ludzkiej, jeśli gotowi jesteśmy 
zaangażować się w to.

 
Gdzie są granice naszego działania? Na ile każda nasza cząstka, każ-

dy kawałek naszego człowieczeństwa powinien głośno protestować  
i krzyczeć, gdy wokół nas lęgną się demony? Czy w ogóle powinniśmy 
krzyczeć? A może równoważyć zło dobrem? Co zrobić, gdy naszym ta-
lentem zaczynamy nieświadomie służyć złu? Przecież nie każdy musi być 
rewolucjonistą; tym, kto chce walczyć o wolność, równość, braterstwo. 
Są ludzie, którzy są genialnymi naukowcami, wielkimi wynalazcami, jak 
Marconi, Porsche, Eisenstein, Kałasznikow, a jednak znaleźli się po tam-



tej stronie. To jest chyba najbardziej bolesne pytanie – czy te systemy, 
z natury swojej destrukcyjne, powodujące erozję świata zewnętrznego, 
materialnego, oraz powodujące erozję jakiejkolwiek wrażliwości, moral-
ności ludzkiej – czy tym systemom warto służyć czymkolwiek, co jest 
konstruktywne? To trochę tak, jakby być piewcą śmierci i zła, budowni-
czym zgliszczy i ruin. 

To są pytania, które każdy z nas powinien sobie zadać. Bo trudno 
sobie wyobrazić światy idealne. 



W obronie wartości

Trzeba było nam połowy wieku XX, holocaustu i dwóch wojen świa-
towych, rzezi Ormian i głodu na Ukrainie, to wszystko po to, byśmy mo-
gli usłyszeć głos przywódcy; przywódcy, którego my Polacy uważamy za 
człowieka, który wtrącił nas w ciemność na kolejnych 50 lat. Ale to właśnie  
z ust tego człowieka usłyszeliśmy w czerwcu 1944 słowa:

„Wszechmogący Boże! W tym dniu nasi synowie, duma naszego naro-
du, stanęli przed potężnym wyzwaniem, jakim jest obrona naszej republiki, 
naszej religii, naszej cywilizacji oraz wolność dla cierpiącej ludzkości.

Bądź ich przewodnikiem w prawdzie i sile. Ich ramiona natchnij siłą,  
a serca odwagą, umocnij ich w wierze”.*

 *Słowa prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin D. Roosevelta wypowiedziane dnia 6 czerwca 1944 r.  



Bez zrozumienia tych słów i tego co się wtedy wydarzyło, nie spo-
sób jest zrozumieć rozwoju Europy, nie sposób jest zrozumieć tego, 
czego pozytywne konsekwencje mamy okazję konsumować teraz. To 
znów myślenie w kompletnie inną stronę. Może też naiwna wiara we 
wrażliwość ludzką, poczucie sprawiedliwości i poczucie misji, w tym 
przypadku, przypadku prezydenta Roosevelta, misji danej od Boga. 
Bez zrozumienia tego, co się wtedy stało i dlaczego na ołtarzu tamtej 
wojny złożono życie tysięcy istot ludzkich, ludzi, którzy mogli spokojnie 
pozostać za oceanem. Nie tłumaczy nas to, że wzrastaliśmy w systemie,  
w którym prezydent Roosevelt nie należał do pozytywnych bohaterów, 
a idea demokracji i wolności nie była bliska sercu naszych samozwań-
czych przywódców. Ale od 20 lat żyjemy w systemie demokratycznym, 
a obrona naszych wartości za każdym razem staje się tak bardzo prob-
lematyczna; gdy garstka żołnierzy wysłanych do Iraku czy Afganistanu, 
powoduje tak głęboki sprzeciw. 



Konsekwencje działań a przyszłość

Wiek XX zaczął się od wystawy światowej w Paryżu. Wiek XX zaczął 
się od rzezi misjonarzy w Chinach, od olimpiady w Paryżu, od budowa-
nia obozów w Afryce. Wszystkie te zdania są prawdziwe. Tylko odległość 
różnicowała te wydarzenia. Dziś też tylko odległość dzieli nas od zbrodni  
w Chinach, Rosji, Iranie, Egipcie, Syrii czy Białorusi. Ale dziś odległość 
przestaje mieć – właśnie dzięki technice – znaczenie. 

Dlatego dziś szczególne ważne jest, aby nasz rozwój szedł z parze  
z odpowiedzialnością i myśleniem o konsekwencjach działań. Dobrym 
wzorem do naśladowania mógłby być Einstein, geniusz, którego idee 
najpierw zmieniły nasze postrzeganie czasu i przestrzeni. 

A później nas ostrzegał, mówiąc: „Nie wiem, jaka broń zostanie 
użyta w trzeciej wojnie światowej, ale czwarta będzie na kije i kamienie”.  



Człowiek żyjący w świecie, który sam buduje i niszczy, staje się nie-
co zagubiony. Przyszłość jest dosyć trudna do przewidzenia. Wie-
le rzeczy, które  wydają się ważne i nieuniknione, przepada potem  
w mroku spraw mało ważnych czy wręcz naiwnych. Dlatego oce-
niając przyszłość, nie można posługiwać się prostym schematem 
współczesności z powstawianymi w nią elementami futurystycz-
nymi. Człowiek, jako istota ludzka, ewoluuje wraz ze światem. Wraz  
z ewolucją duchową poszczególnych osób, zmienia się struktura spo-
łeczeństwa. Dlatego każdy z nas, a nie tylko twórcy naszych czasów, 
musi stawiać sobie mądre pytania, pytać o konsekwencję swoich czy-
nów, spróbować zmierzyć się z Blake’owskimi wizjami człowieka-boga  
i człowieka-zwierzęcia i stanąć po którejś, wierzę, że dobrej, stronie.

Wiemy dobrze, że proste narzędzie jakim jest nóż, może być przyja-
znym przedmiotem, którego używamy do przygotowania codziennych 
posiłków, ale może też stać się  narzędziem zbrodni. Tak samo musimy 



zdawać sobie sprawę z tego, że nasz rozum pozbawiony wrażliwości 
może stać się narzędziem zbrodni. Bo „gdy rozum śpi, budzą się upiory”* 
– demony nienawiści, agresji, zniszczenia, rysowane prze Goyę, malo-
wane przez Picassa. Gdy rozum śpi, demony rozrywają ludzi na strzępy. 
Ale gdy rozum nazbyt długo czuwa – z nadmiernego oświecenia i prze-
świetlenia – również budzą się demony. Takie, które palą ludzkimi cia-
łami w piecach krematoryjnych. W imię zysku. Czy nie to miała na myśli 
Hannah Arendt, pisząc o banalności zła? 

Człowiek jest tylko trzciną, najwątlejszą na wietrze, najsłabszą w na-
turze. Człowiek jest trzciną myślącą, dodaje filozof. Głęboko wierzę w to, 
że człowiek jest trzciną myślącą i wrażliwą. To odejście od wrażliwości, 
niedocenianie jej, nie zauważenie potencjału, który w nas tkwi, tej potę-
gi, która jest w nas, tego człowieka-boga, jest złe. 

 *Tytuł obrazu Francisca Goi.



Wrażliwość zaś musi brać się z postrzegania rzeczywistości. Bo jeśli 
zamkniemy się w klatce, z wygłuszonymi ścianami i na dodatek zgasimy 
światło, to możemy udawać, że niczego nie wiemy i w związku z tym  
możemy być sami dla siebie. Ale czy tak naprawdę chcemy żyć? 

Raz jeszcze o wrażliwości. Rola Sztuki

Postrzeganie musi być zatem wrażliwe, a wrażliwość musi wynikać  
z postrzegania. Wrażliwość człowieka, jego skala wartości, ma sens tylko 
dzięki ilości i różnorodności zgromadzonych przez niego doświadczeń. 
Jeśli nie ma mądrego postrzegania, to wrażliwość nie ma się do czego 
odnieść. Nie jesteśmy wrażliwi na coś, co jest archetypiczne – na śmierć 
na przykład. Tego współodczuwania musimy się uczyć. Dlatego z prze-
rażeniem stwierdzamy lub dowiadujemy się, że niektóre obrazy, które 



były przez wiele lat ikonami XX wieku, jak na przykład zdjęcia z wojny  
w Wietnamie, były obrazami pozorowanymi, specjalnie zaaranżowany-
mi dla fotoreporterów, fotografów, czy nawet dla przygodnych ludzi. 
Jakież daje to możliwości fałszywego postrzegania i pobudzania naszej 
naiwnej wrażliwości w niecnych celach!

Wrażliwość jest dziś jedynym kierunkowskazem, który nam pozostał; 
jedynie ona jest niezależna od żadnej ideologii. Wrażliwość to nie czuło- 
stkowość i wrażliwa histeria, w której łzy bez opamiętania ciekną nam  
po policzkach. To nie jest wrażliwość destrukcyjna. 

Myślę o sile wrażliwości, która jest konstruktywna, która coś nam  
podpowiada, która stymuluje nas do działania, do zmieniania świata.

 
I to właśnie tego typu wrażliwość stymulowana jest poprzez sztukę. 

Wieszczono koniec teatru, kina, książek, wystaw. Adorno pytał wręcz, czy 



„jest możliwe pisanie poezji po holocauście?”. Na szczęście żadne cho-
rały pogrzebowe dla tego, co sensowne, nie sprawdzają się w praktyce,  
a katastroficzne wizje (choć tak potrzebne ku przestrodze) okazują się 
być dzięki Bogu, przesadzone. Bo sztuka nadal ma sens!

Nie jestem jednak aż tak naiwny. W niektórych tej wrażliwości po 
prostu nie ma.

 I naiwnością byłoby oczekiwać,  że można całkowicie zmienić naturę 
ludzką.  

Ale należy zadać sobie pytanie, co by się stało, gdybyśmy jako artyści 
całkowicie zrezygnowali z pobudzania tej wrażliwości. Gdyby zniknęła na-
wet  garstka tych, którzy czytają i chcą zrozumieć. Jak bez nich wyglądałby 
świat? 



Wierzę głęboko, że taka jest misja sztuki. Że jej celem nie jest tyl-
ko tworzenie ładnych przedmiotów i uprzyjemnianie naszego świętego 
spokoju. Wierzę, że jej główną misją jest to, aby zaszczepić w ludziach 
przynajmniej minimum wrażliwości  i pobudzić ich do głębszego myśle-
nia i zastanowienia się nad kondycją świata, który nas otacza. 

Dobra sztuka cały czas przypomina o wrażliwości. Sztuka jest za 
każdym razem jedynym miejscem, gdzie przepuszcza się świat przez 
duszę artysty, jego oczy, uszy, ciało. Tak właśnie rozumiem sztukę i tak 
ją wartościuję – nigdy nie odejdę od sztuki osobistej, czyli prywatnej. 
Zaczynając od pisuaru Duchampa, poprzez obrazy Pollocka, kończąc na 
performensach Beuysa - ten dzwonek wrażliwości wciąż dzwoni, tylko 
niestety, dzwoni dla nielicznych.

Historia nigdy się nie kończy. Byty równolegle wciąż trwają obok sie-
bie, my wciąż pragniemy spokoju. Nie tłumcie zatem swojej wrażliwości, 



nie przestawajcie zadawać pytań, nie przestawajcie brać aktywnego 
udziału w zmienianiu tego świata. 

Na koniec pragnę oddać głos Josifowi Brodskiemu:

W chwili, gdy strzepujesz pyłek,
jesz posiłek, sadzasz tyłek
na kanapie, łykasz wino-

ludzie giną.

W miastach o dziwacznych nazwach
grad ołowiu, grzmot żelaza:
nieświadomi, co ich winą,

ludzie giną.



W wioskach, których nie wyśledzi
wzrok- bez krzyku, bez spowiedzi,

bez żegnania się z rodziną
ludzie giną.

Ludzie giną, gdy do urny
wrzucasz głos na nowych durni

z ich nie nową już doktryną:
„Nie tu giną”.

W stronach zbyt dalekich, by nas
przejąć mógł czyjś bólu grymas,
gdzie strach lecieć cherubinom-

ludzie giną.



Wbrew posągom i muzeom-
jako opał służy dziejom
przez stulecia po Kainie

ten, kto ginie.

W chwili, kiedy mecz oglądasz,
czytasz, co wykazał sondaż,

bawisz dziecko śmieszną miną-
ludzie giną.

Czas dzielący ludzkie byty
na zabójców i zabitych

zmieści cię w rubryce szerszej
tak, w tej pierwszej.



Bawcie się zatem, radujcie, pijcie wino i bądźcie zadowoleni, ale pa-
miętajcie, że to od was zależy, jak ten świat będzie wyglądał, zwłaszcza 
teraz, gdy ten świat przenosi się w wasze telefony, ipady, komputery – to 
jest wasza władza. Co z tym zrobicie? 

Możecie nic nie zrobić, możecie pisać miłosne listy i zaczepialskie 
smsy do pięknych dam.  

Ale możecie również zmienić historię.





Totalitarianism Simulator

Warsaw 2012





Totalitarianism Simulator. Installation description.
The installation Totalitarianism Simulator refers to well known  

simulators of different kinds of human behaviour – e.g. flight simu-
lators which, as we know, were used by terrorists to prepare their  
attacks on the World Trade Center, to frost simulators, otherwise 
known as Cryotherapy chambers, or weightlessness simulators. Simu- 
lators for many different kinds of experiences have been invented so 
that we can check our reactions, or how we would behave when we 
are suddenly faced with a state of weightlessness or black ice on the  
road, and we need to quickly apply the brakes. One can say that simu-
lators are today a safe way of experiencing adventures via a computer. 

Everyday we are bombarded with images from the global 
village. These images are sometimes pleasant, sometimes ordinary 
but in most cases are simply terrifying. They are part of man’s 
fight for a better life, for democracy. We have got so used to them 



that they no longer make much impression on us, as in the case  
of the image of the Tibetan monk who as a form of protest doused 
himself with petrol before setting himself on fire. Even now  
the President of the United States can only show concern that 
the Chinese and Russians have not condemned President Assad  
of Syria who is bombing innocent people in their own country;  
both aerial and ground bombardments, the mass murder of their 
own citizens.

The Totalitarianism Simulator is a short exploration of the 
experience which we contain in ourselves, which we have codified  
from our education, from our upbringing, from our studies and 
finally from our culture. The Totalitarianism Simulator is an enormous 
technical cabin smelling of roof felt in which each person finds himself 
face to face with  images of totalitarianism. Everyone who enters  
the simulator has a unique experience, he sees only through  his own 



eyes and no-one elses.  For in the face of totalitarianism we always stand 
alone, not in a group. We have to face its challenge alone, deciding 
ourselves whether to say “I agree” or “ I don’t agree,  but I will let it 
pass”. This can also be our self satisfied face, which is the most awful 
image of this simulator, smelling like it does of rubber and roof felt 
like the barracks of a concentration camp. A dirty technology just like  
the technology which can now be used to monitor our every move.

The Totalitarianism Simulator leaves each of us with an individual 
experience; an experience which nobody can take from us. This 
experience may be thought provoking and wise, or it may be terrifying, 
but it may also be completely neutral, just as we are indifferent to the 
suffering of others only because even-though it goes on at the same 
time, it is in a far-away place and it doesn’t seem to touch us. But one 
day it can come knocking on our door and then we can remember 
our own experience in the Totalitarian Simulator.   

   Paweł Kowalewski





Parallel Time





Awaiting the catastrophe
People locked up in their luxury homes, devoid of any direct 

contact, surrounded by intelligent machines obediently taking 
over their duties. Machines soullessly directing the lives of humans 
– frustrated, empty of any aspirations and the will to live. Societies 
of dehumanized robots… Human settlements on the moon 
– are they still human? – where generations of creatures exist 
in hermetically sealed, ultramodern buildings. The world after 
annihilation, after the next atomic bomb, inhabited by mutated 
survivors of the human race…

Such catastrophic scenarios were, until recently, most seriously  
considered as likely to happen. And indeed, when we look  
at the world of today on the global scale, this vision is not entirely 
untrue.



But the discussion of catastrophes, of the end of the world, 
is increasingly common today, and its context is much broader. 
It  seems like every day some visionary tries to convince us that 
the global Armageddon is just around the corner, while others 
voice prophecies of a Big Bang-like disintegration. Precise dates are 
passed around. A global catastrophe: nuclear, ecological, nutritional, 
economic, finally – a catastrophe of values. Translated into many 
languages, discussed, dissected… We live in 2012 after all, and – 
if the ancient Mayan prophecies are to be believed – the world  
as we know it will end on December 21st…

The idea of the end of the world comes easy to us, people 
living at the beginning of the 21st century. A little over a hundred 
years ago the death of God was proudly announced. God is dead, 
there is no God. And the vision of the Captain from Demons came 
true, the vision which was to become such a painful lesson over  



the 20th century: “If there is no God, everything is permitted!”*. Along 
with God died God’s power, the authority of seniority; the walls 
dividing the worlds of sin and virtue, the good and the bad, crumbled 
to dust. The world’s worst kept secret became brutally exposed: not 
only are there no saints on this earth, there is also nothing sacred.

Prophecy fulfilled.
The gloomy, catastrophic vision of the poet came true. Let’s 

listen:

Do you wish to know the truth? The Nature of the universe?
Does God, Man, or Satan rule this world?

I say it is man, this is what I firmly believe..
* Demons, Fyodor Dostoevsky



I only ask whether it is man-god or man-beast?
„And I saw the wild beast emerging from the sea...”

Is it an outer or internal Power?
Man is ever mistaken... forever blinded

By thought, ignorant of his own shadow...

But aspire to know what is on the other side,
Where they will crown you with knowledge!
Here only Palaces of Mourning will remain,

Mass graves, sarcophagi, and graves...

The 20th century brought triumph of the Blakeian* vision 
of man-beast, shaping the world to his liking. He caused evil and 
destruction – in hindsight it’s clear.

*The poem I quote circulates as attributed to William Blake, although his authorship has not been proved. What’s in-
teresting, even English literature scholars take Blake’s authorship at face value. And so it seems that, via the soulless 
machine that is the internet, somebody else may have sneakily assumed my idol’s voice. A snigger of history, or perhaps 
a sign of our times? Translated by Barry Keane.



Last century started with the bloody suppression of the 
Boxer rebellion and the extermination of Boers in British-built 
concentration camps.The early years of the 20th century brought 
the first of a series of devastating revolutions, ruthlessly pacified 
by the authorities. The 20th century gave us the atrocities of the 
First World War with its deadly chemical weapons, a war which – 
for the first time in history – equated humans with cannon fodder.  
The 20th century brought the massacre of Armenians, burned, 
buried alive, exiled to the desert, where they died a torturous 
death, deprived of water and shade. The 20th century produced 
financial crises, poverty, hunger, hyperinflation and devaluation 
of money. It gave voice to populists, sneakily taking advantage  
of the circumstances, juggling ideas, hungry for admiration and 
power. It gave rise to two powerful totalitarianisms, which hatched 
right under the nose of dormant democracies and claimed lives 
of millions of victims. The 20th century brought hunger and 



genocide in Ukraine, deportations to labour camps, cramped 
ghettos, crematoria furnaces, the horrors of the Holocaust. 
Medical experiments on children, unspeakable cruelty of 
those wielding power, never to be punished. It saw two atomic 
bombs dropped on Hiroshima and Nagasaki, which started  
a new chapter in the history of warfare. It also gave rise to 
painful divisions such as Apartheid, dividing people not even 
according to their racial identity, but their skin colour. More 
wars, more massacres, more children dying of starvation… 
Persecution, harassment, acts of terror… Acts of self-
immolation, ssassinations, bombings…People murdered in 
public executions…

Yes, the 20th century was a time of cruelty unprecedented  
in history. Cruelty unleashed by man-beast, his legacy – “mass 
graves, sarcophagi, and graves”.



Belief in the good
I, however, still believe in the human being and its innate positive  

traits which cannot be destroyed by any system, no matter how  
totalitarian or inhuman. I believe in the man-god who creates, 
builds, transforms the world for the better.

I set myself the aim of proving what a wonderful, marvelous 
time the 20th century was for humanity. The task seems daunting. 
This God-forsaken century, a century of totalitarianisms and 
violence, can also be seen as foundation for today’s progress. 
Paradoxically it turns out that its achievements form a cornerstone 
of what we are only – clumsily – trying to improve.

During the 1900 World Exhibition in Paris first prize went to  
the step-type escalator invented by Charles Seeberger.



It was during this exhibition that the first socialist minister 
of France exclaimed: “Work, you are our liberator! It is you that 
ennobles us, consoles us. Ignorance and evil flee before you. You 
will liberate mankind from the bondage of darkness!”.

How different is the sentiment evoked by the words which 
appeared 40 years later over the gate of a labour camp, a death 
camp – Arbeit macht frei, work will set you free. The deep belief 
prevalent at the beginning of the century – that work, technology 
will transform our lives for the better –  has taken a truly sinister turn.

This belief in human strength, however, resulted in confidence 
which gave rise to countless inventions applied in all areas of life.

Let’s look at transportation. The idea of air travel was pioneered 
and executed by two brothers, owners of a bicycle shop, who 



were determined to make even the shortest flight using an engine-
powered aircraft. After multiple attempts they reached their goal 
in 1903. The pioneer flight lasted 59 seconds, the plane travelled  
a distance of 279 metres, flying 3 metres above the ground. 

It is worth noting that the first “airline”, created by graf Zeppelin, 
had already been in operation since 1900 –  the year of the first 
successful airship flight. The distinctive, cigar-shaped zeppelins 
had carried as many as thirty-five thousand passengers by 1914. 
What is remarkable is that over those fourteen years not a single 
accident was reported. That is why the Wright brothers’ ambition 
to invent something new, find an alternative way of approaching 
the problem, was particularly commendable.

They were not, however, the only visionary inventors of the 
20th century. Henry Ford constructed the first mass-produced 



car – Ford T.  This cheap and versatile car could reach any terrain 
previously accessible by a horse-drawn cart, but – importantly – 
did it much quicker. After the introduction of the assembly line  
in 1913 Ford’s factory was capable of producing 1000 cars a day. 
What a change to the world that would bring, what possibilities…

Another great 20th century contribution is Sigmund Freud’s 
The Interpretation of Dreams. A large percentage of Europeans 
and Americans – Victorian, complacent and self-assured – was 
not ready to accept the aggressive, obsessively sexual id dormant 
within them. Nevertheless, by reaching into the depths of the 
human brain Freud prepared humanity for the developments  
of the 20th century.

The 20th century was concerned not only with the human soul, 
but also the body. It gave us the brave vision of Baron de Coubertin, 



whose passion was to reactivate the idea of the Olympic Games.  
It was during the World Exhibition in Paris – or, more precisely, 
within its framework – that the second Olympic Games took place. 
And although searching for javelins, hammers and discuses lost 
among the trees was a daily occurrence; although the swimmers 
risked their lives by racing in the waters of the Marne and the 
Seine, where they had to maneuver among the docking ships; 
although the games were interrupted by accidental participants 
who had no idea they were joining the Olympic games; although 
Baron de Coubertin himself admitted “it was a miracle the Olympic 
movement survived these Games” – the idea not only survived,  
it has developed dynamically, and its latest edition in Beijing took 
place under the beautiful title “One world, one dream”.

The 20th century gave us Marconi and the development of the 
radio, Einstein and his theory of relativity, Bohr and the quantum 



theory. It gave us the first phone conversation between Bell and 
Watson, which forever changed the face of telecommunications. 
It gave us John L. Baird and his moving images which were to 
evolve into the television. It gave us professor Fleming, who 
modestly said “Nature invented penicillin. I merely discovered it 
by accident.” His accidental discovery was to save lives of millions 
of people. When it comes to matters of life and death, let’s not 
forget Christiaan Barnard, the surgeon who performed the first 
successful heart transplant. What a breakthrough event it was! 
Barnard proved that a person could be snatched away from death, 
that life does not stop at the moment the heart stops beating.  
It was this discovery that changed the very definition of death.

The 20th century brought the incredible expansion of the 
cinema, lines of people in front of movie theatres, stars influencing 
reality, becoming role models for millions of young people.  



It gave us the music of world’s greatest singers immortalized first 
on gramophone records, then cassettes, CDs, and finally mp3’s.

Finally, the 20th century gave us the young French engineer 
Jacques Cousteau who, together with his friend, on the River 
Marne near Paris, first tested the invention called the aqualung. 
This gave rise to the modern diving equipment, which in turn 
revolutionized exploration of the marine world.

It was the time of exploring not only the underwater world, 
but also the space. After years of audacious dreams, man finally 
took his first steps on the moon! An unimaginable frontier was 
conquered. Didn’t the Earth look just like another small planet 
when seen from the moon?



I dare say that these inventions made distance, as a barrier 
hindering development, irrelevant for the people of the end of the 
20th and the beginning of the 21st centuries. We have high-speed 
rail travel, planes which have long ceased to be a luxury for the 
privileged few. We have computers and the internet transmitting 
all our thoughts, words and pictures across the globe in a blink  
of the eye. What incredible possibilities!

Two faces of the past century. 
On parallel realities.

Why is the 20th century the quiet hero of my lecture,  
the background for presenting the main idea? Quite simply because 
we have all experienced it, and its developments are affecting our 



lives to this day. It was at the same time the most ambiguous 
moment in history, a critical time during which the experience of 
humanity became incredibly intense. I also see the 20th century as 
the cradle of the inventions which have so significantly influenced 
our reality and are still shaping it.

Growth, civilizational and social progress, brave ideas which 
created a new reality, a new, better world. The reality of good, 
nurtured by man-god. But also the wars, revolutions, hunger, 
suffering, captivity, unspeakable atrocities. The reality of evil 
governed by man-beast. This is what the 20th century was like. 
This is why I call it the century of parallel realities.

It is this history of parallel realities I would like to devote my 
lecture to. When thinking about the world of the 20th century it is 
impossible not to notice its complexity, the two realities coexisting. 



In order to explain my understanding of this notion, once again let 
me quote a poet:*

I thought of the Campo dei Fiori
in Warsaw by the sky-carousel

one clear spring evening
to the strains of a carnival tune.

The bright melody drowned
the salvos from the ghetto wall,

and couples were flying
high in the cloudless sky.

At times wind from the burning
would drift dark kites along

 * Campo dei  Fiori by Czesław Miłosz, translated by Louis Iribarne and  David Brooks.



and riders on the carousel
caught petals in midair.

That same hot wind
blew open the skirts of the girls
and the crowds were laughing

on that beautiful Warsaw Sunday.

Another case of parallel realities is the story of Marconi, 
who revolutionized the radio, and later became an avid supporter 
of Fascism. It is the visionary constructor Ferdinand Porsche,  who 
put his talent at the service of evil, designing cars for the Supreme 
Commander.

Why, some may ask, dwell on the history of the 20th century 
and its parallel realities? After all, everybody knows what it looked 



like. The chapter is over, finished, analyzed and described. The evil 
ones have been identified and punished, the just ones rewarded.

My feeling is that something deeply dangerous is happening 
today, that these parallel realities still exist, that evil is gathering 
strength – quietly, in hiding – to once again demonstrate its 
destructive power. For this reason I want to demonstrate how 
certain phenomena keep on repeating themselves, how humanity 
stupidly does not draw conclusions from the experiences  
of  past generations, which can lead to the 21st century suddenly 
becoming an unspeakable nightmare. How the words of the great 
philosopher “History teaches us that we learn nothing from history”* 
can become our share.

 * Words of the German philosopher Georg Hegel



I don’t want to play the role of Cassandra, but ignorance and 
stupidity have always ended badly for humanity – and they are so 
common today.

Where is the passion?
Whatever happened to the passion for changing the world, 

so alive at the beginning of the past century? Where are our 
dreamers? Inventors? Where is the fascination with changing  
the world for the better?

We do not really invent things today, what we do is improve 
them, make them faster, more comfortable, to better serve 
our needs. True, cars go faster, are more comfortable and safe, 
planes are less shaky and the airsick bags are becoming obsolete. 



Electrical engineering – created at the beginning of the 20th 
century – went on to be miniaturized and perfected, but we still 
use Otis escalators. We are masters of improvement, but we do 
not search for new ways of thinking. We have become primitive, 
repetitive, we have given up on our dreams.

The bookkeeping mentality – cost-cutting, substituting plastic 
for aluminium, the constant search for cheapest solutions – this 
is the  idiotic attitude I am so scared of. I am scared of bookkeepers 
under every latitude,  in every sphere of life – and by bookkeepers  
I don’t mean accountancy specialists, but people – artists, politicians 
– who cannibalize themselves for profit, always opportunistic, 
constructing fictitious added value, focused solely on the bottom 
line. This kind of bookkeepers I am afraid of – when they manage 
to seize power, when they go on to teach our children.



The demon of progress and the cult  
of peace of mind.

Possessed by this demon of secondary progress – the faster and  
cheaper, the better – haven’t we got too used to our comfortable 
style of life? Don’t we shrug and say “What can I do? It’s not my 
world” when hearing about the situation in China, Rwanda or even 
nearby Belarus? We are horrified by the crimes of the 20th century, 
we can’t believe nobody prevented them – the horrors of the 
Holocaust, the hunger and genocide in Ukraine, the 50-year reign 
of hammer and sickle over Europe. We become indifferent, helpless 
in the face of evil. And so is born our new god – Peace of Mind.

But the poison from the parallel reality keeps seeping 
through the walls of our cozy home… Two years after Romania’s 



accession to the European Union, French president Sarkozy 
expels Romanian citizens from his country on the basis of 
their Gypsy origins. The Chinese authorities not only refuse to let 
anybody out for the Nobel Prize ceremony in Oslo, they threaten 
consequences to the country – a NATO member, with strong links 
to the EU.

Isn’t it true that profit and cost are the two basic mechanisms 
driving today’s world, that they are what everything ultimately 
comes down to? Did Adolf Hitler sense that “the victor will 
never be asked if he told the truth” when he saw the world’s 
acquiescence towards the (cost-motivated!) import of Ukrainian 
grain, requisitioned at the cost of millions of lives, child-hunts 
and cannibalism? Could he predict that the extermination of 
Jews would be met with total indifference from the world at large  
– in the name of civilizational progress, social engineering?



Today, with progress once again the only value and low 
production cost the only benchmark, who would speak up for  
a man shot in the back of the head in a public execution in China? 
Who can afford to think about “the loneliness of the dying”?

What about technological progress? Undeniably we all benefit 
from it. Should it have any boundaries?

One could quote here the incisive words of Dr. Varella:  
“In today’s world five times more time and money is being invested  
in drugs for male virility and silicone implants for women, than  
in the cure of Alzheimer’s disease. In a few years we’ll have grandmas 
with large breasts and grandpas with hard penises, but they won’t 
remember what they’re for.”*

 *Quote by the winner of the Nobel Prize in medicine, Dr. Drauzio Varella.



 The price we pay
It is this constant quest for peace of mind and carnal well-being, 

this comfortable myopia, which makes it possible for demons to 
hatch in the parallel reality. Demons which feed on our obsession 
with peace of mind and our rational take on reality. This illusory 
tranquility, this compulsory peace of mind has become our false 
idol. No matter how much money we print, no matter how many 
years it will take to pay off the debt, no matter where it all takes us. 
What matters is that people don’t take to the streets, what matters 
is to calm down the masses, to restore the – sacred – peace.

But – this peace is not creative! And besides, even if we invest 
hundreds, millions of tons of the printed paper called money,  
it will not be productive as a long-term solution. It will not bring us 
peace of mind. Because, contrary to popular belief, peace of mind 
costs a lot, you can’t get it for free. Its price are financial crises, 



death of soldiers in Afghanistan and Iraq, demise and suffering  
of countless people we don’t even hear about.

Chinese banknotes feature the face of a pedophile who 
starved 20 million of his country’s citizens. We, the Western 
societies, queue up for this money. Self-complacent, sated, 
conceited,  passive… Maybe one day somebody will exclaim with 
terror: How did it happen? Why didn’t anybody warn us? Where 
did we go wrong? But when we are witnessing evil, when it’s 
happening right in front of our eyes, while we are ensconced in our 
safe parallel reality – it’s as if we were on a train, travelling in time, 
and looking through the window at things that don’t concern us. 
But they do – which is a paradox so difficult to understand…

Yes, what rules this world is our desire for peace of mind. 
True, it’s human nature, just like it’s the nature of everything that 



surrounds us. Our body as an entity separated from our spiritual 
side is insufferable – it always gravitates towards laziness, peace 
and quiet, stagnation… Just like animals, which copulate, eat, 
but mostly rest. Our muscles, as soon as we stop exercising them, 
become flabby, accumulate fat… It’s meant to secure our survival 
– something could happen, we could get sick, we may have to 
go without food. No wonder our physical side craves stagnation, 
peace.

Sensitivity of perception.
The tale of parallel realities I have presented derives from 

the limitations of our sensitivity – which is what separates us from 
the animal world. Stripped of our sensitivity, we would become 
animals – thinking, upright, but animals nonetheless. What makes 



us different is the ability to do things against logic, against sense, 
against nature. We do things which are not comfortable when 
sensitivity calls for desperate struggle and heroic goals.

It is this sensitivity I would like to concentrate on now.

Perceiving the world stimulates our sensitivity. It issues 
warnings, makes us think. Sensitivity to the world, to human 
suffering, to good and evil. When we discard all sensitivity and 
start thinking along the lines of pragmatism, philosophical and 
political movements, then all of our discourse, all of our history 
becomes less vivid.

We all agree that a photograph of a lady in a fur coat strolling 
in Milan with her husband and children is a picture of something 
positive, of stability. That a barista competition by the side of an 



Italian pool is an image of pleasure, hedonism, domesticated 
reality. We do get a shock when we realize these scenes are 
happening simultaneously with the Holocaust, Italian Fascism, 
construction of concentration camps, raging Fascist terror. When 
we look at smiling people playing Shostakovich and drinking 
vodka, when we look at them with the awareness of the cruelty of 
the NKVD and the practices of Soviet labour camps, it should give 
us a jolt. And it does.

This is the story of sensitivity, but also of how we can impair this 
primal, natural sensitivity, which makes the distinction between 
good and evil clear-cut.

We are aware of our ability to identify evil and give it a name – 
the 20th century taught us to do just that, embodied this parallel 
reality which we can ignore up to a point, turning a blind eye. 
But one day this reality will knock on our door, destroying our 
happiness, our peace of mind.



Disease of insensitivity? 
Let’s read Shakespeare!

Today’s world suffers from many diseases. One of the most 
difficult to treat, one that has gone undiagnosed, ignored, 
shrouded in stigma – is the disease of insensitivity, indifference, 
which breeds the increasingly common anomalies of feelings and 
intellect.

Contemporary man shuns pain. Craves ideal life conditions. 
Taking advantage of the benefits of science, he has surrounded 
himself with shields protecting him from harmful influences – 
painkillers are always at hand. And so he lives, devoid of sensitivity, 
in this illusionary, virtual world. Inhabiting this world for a longer 
period of time makes us impervious to pain, but also indifferent 



to anything else. Isn’t this a slow death of our natural sensitivity, 
eventually akin to mass suicide? Doesn’t avoiding pain and 
suffering lead to indifference? Indifference which in turn triggers 
inhuman behaviour – having not experienced suffering, we are 
unable to sympathise with the suffering of others?

How to combine “being aware” with “being sensitive”? Is there 
anything that can rouse us from this, not yet eternal, sleep and 
give us a chance with every new day to reactivate our sensitivity 
and try to change the world?

When Shakespeare was writing his plays the world was  
a tiny island, and the only reference to universality, or universum, 
was the name of his theatre – The Globe. What was Shakespeare 
preoccupied with? The simple mechanisms  that make us tick – 
desire for power, hunger for profit, meanness, pettiness – he 



painted an incredibly broad picture of the human soul, our 
very nature... Had the dictators studied literature, had they had 
enough imagination to understand it, humanity would have been 
spared a lot of tragedy, and the dictators would have been spared  
the disgrace. Why am I mentioning Shakespeare? Because he is 
the prime example of an artist who for centuries has been issuing 
warnings – which for centuries have been going unheeded.

Search for Man-God.
Today the role of a sensitive dreamer is much more difficult, 

because the world is much more complex, more globalized. But 
is this enough of a reason to reject our dreams and shut off our 
sensitivity? Sensitivity today is not just social awareness, it is also 
the passion towards changing the world, pursuing seemingly 



impossible dreams. Understanding that our possibilities are 
endless, as long as we can tame the man-beast within us, and 
empower the man-god.

I deeply believe that the good in man drives continuing 
progress, progress which can of course be questioned, and whose 
myriad aspects should be carefully assessed – granting women 
the right to vote is just one example 

It is absolutely necessary to call a spade a spade when it comes 
to evil. Let’s take the example of apartheid. Even the democratic 
United States struggled with the issue. The determination  
of courageous people, however, eventually caused apartheid 
to collapse. We are able of clearly identifying the evil when we 
want to. It is possible to build a world based on respect for every 
individual – if we are willing to engage.



What are the limits of our actions? How loud should every 
particle of our being protest and scream when there are demons 
hatching all around us? Should we scream at all? Maybe balance 
the evil with the good instead? How to react when our talents 
are unwittingly employed to serve evil? Not everybody, after all, 
wants to be a revolutionary, eager to fight for liberty, equality and 
fraternity. There are visionary scientists, great inventors: Marconi, 
Porsche, Eisenstein, Kalashnikov – who found themselves on 
the dark side. This is probably the most painful question – those 
systems, so destructive by nature, eroding both the external, 
material world as well as the world of human sensitivity, morality 
– are they worth being served by anything constructive? It’s like 
being a poet of death and evil, a constructor of smoldering ruins.

These are the questions everybody should ask themselves. 
Because ideal worlds are difficult to imagine.



Defending values
We had to live through all the events of the first half the 

20th century,  the Holocaust and two world wars, the Armenian 
genocide and the Ukrainian famine, to be able to hear the voice  
of the leader. The same leader we, Poles, see as responsible for 
throwing us into the darkness for the next 50 years. But it was this 
man who said in June 1944:

“Almighty God: Our sons, pride of our nation, this day have set upon  
a mighty endeavor, a struggle to preserve our Republic, our religion, 
and our civilization, and to set free a suffering humanity.

Lead them straight and true; give strength to their arms, stoutness 
to their hearts, steadfastness in their faith.”*
 * Speech by President of the United States Franklin D. Roosevelt, 6 June 1944



Without understanding these words and their context there can 
be no understanding of the evolution of Europe, no understanding 
of the origins of the positive processes we are benefiting from today. 
These words are yet another example of innovative thinking. Maybe 
also a naive faith in human sensitivity, a sense of justice and mission, 
in this case –  the case of President Roosevelt – a mission from God. 
We need to understand what happened, why the lives thousands 
of people – people who could have gone on living happily on the 
other side of  the ocean – were sacrificed at the altar of the war. 
True, we grew up under a system which did not paint Roosevelt 
as a positive hero, the ideas of democracy and freedom were not 
exactly close to the hearts of our self-anointed leaders. But we have 
been living in a democratic system for the past twenty years, and 
yet every time a need arises for defending our values it becomes 
problematic – the decision to send a handful of soldiers to Iraq or 
Afghanistan is met with outcry.



Future consequences of our actions.

The 20th century started with the World Exhibition in Paris, the 
20th century started with the massacres of missionaries in China, 
the Olympic Games in Paris, the creation of camps in Africa. All of 
the above statements are true. The events were only separated by 
distance. Today distance is what separates us from the atrocities 
in China, Russia, Iran, Egypt, Syria or Belarus. But today, thanks to 
technology, distance ceases to  matter.

That is why it is particularly important today that our 
development go hand in hand with responsibility and thinking 
about the consequences. A good inspiration would be Einstein, 
the genius whose ideas first changed our perception of time and 
space. Later on he warned us by saying: “I know not with what 



weapons World War III will be fought, but World War IV will be 
fought with sticks and stones”. 

Man who is at the same time creator and destructor of the 
world he inhabits becomes lost. The future is rather difficult 
to predict. Many things which at first seem important and 
fundamental, later get lost among the chaos of  inconsequential, 
trivial details. That is why, when assessing the future, we cannot 
simply use the blueprint of today with random futuristic 
elements added. Man, the human being, evolves together with 
the world. The structure of society changes along with the spiritual 
evolutionof individual people. That is why each one of us, not just 
the leaders of today, must ask ourselves the necessary questions, 
assess theconsequences of our actions, try to come to grasp with 
the Blakeian vision of man-god versus man-beast and pick a side –  
I believe it will be the right one.



We know all too well that the simple tool that is the knife can 
be a useful object when preparing everyday meals, but it can also 
be used as a crime weapon. Similarly, we have to realize that our 
brain, stripped of sensitivity, can become a crime weapon as well. 
“When reason sleeps, monsters awake”* – the monsters of hatred, 
aggression, destruction; sketched by Goya, painted by Picasso. 
When reason sleeps, monsters tear people apart. But when reason 
is active too long – from too much enlightenment andrationality 
– monsters awake as well. The monsters who burn human bodies 
in crematoria furnaces in the name of profit. Isn’t this what Hannah 
Arendt meant when she wrote about “the banality of evil”?

Man is only a reed, battered by the wind,  the weakest in nature. 
Man is a thinking reed, adds the philosopher. I deeply believe 
that man is a thinking and sensitive reed. This departure from 

 * Title of  a painting by Francesco Goya



sensitivity, ignoring its value, underestimating our innate potential,  
the power within us, the man-god – is wrong.

The source of this sensitivity must be our perception of the 
world. If we lock ourselves in a padded cell and turn off the lights 
we can pretend ignorance and live for ourselves only. But – do we 
want to live like that?

More on sensitivity. The role of Art.
Perception must be sensitive, and sensitivity must come from 

perception. A person’s sensitivity, his hierarchy of values, is possible 
only thanks to the accumulation of a variety of experiences. If the 
perception is not there, the sensitivity has no point of reference. 
We are not sensitive to something that is archetypal – to death, 



for example. We must learn this kind of empathy. Hence our shock 
when we learn that many of the iconic images of the 20th century 
– such as photographs of the Vietnam war – were staged for the 
benefit of  reporters, photographers or even accidental people. 
What possibilities for creating false perception and abusing our 
naive sensitivity!

Sensitivity is the only road sign left for us today, the only 
thing independent from ideology. Sensitivity does not equal 
sentimentality or uncontrollable hysterics, with tears streaming 
down our face. Sensitivity does not need to be destructive.

I am rather thinking about the power of sensitivity which is 
constructive, which contributes to our thinking, stimulates us to 
act, to change the world for the better.



This kind of sensitivity feeds on art. There have been prophecies 
of the death of the theatre, the cinema, books, exhibitions. 
Adorno directly questioned the possibility of “writing poetry after 
Auschwitz”. Fortunately, these funeral chants are unjustified and 
the catastrophic visions – although useful as a warning – turn out 
to be exaggerated. Art still serves a purpose!

I am not, however, totally naive. Some people just don’t have 
this sensitivity. And it would be very naive to try and change 
human nature completely.

But one should ask: what would happen if we artists gave 
up altogether on stimulating this sensitivity? If the small group  
of people who read and look for meaning disappeared – what 
would the world be like without them?



I deeply believe that this is the mission of art. That its purpose 
is not to create decorative objects and make our peace and quiet 
more pleasurable. I believe its main mission is to inspire the 
modicum of sensitivity in our fellow humans and encourage them 
to think more deeply, to examine the condition of the world that 
surrounds us. 

Good art never ceases to evoke sensitivity. It is the only place 
where the reality is filtered through the soul of the artist, his eyes, 
ears, his body. This is how I understand art and how I assess it –  
I will never depart from the notion of personal, private art. 
Starting with Duchamp’s urinal, through Pollock’s paintings, to 
Beuys’ performances, this bell of sensitivity keeps on ringing – 
unfortunately, very few are listening.



Ladies and Gentlemen,

History never ends. The parallel realities still coexist, we still keep  
gravitating towards peace of mind. Do not suppress your 
sensitivity, do not stop asking questions, do not give up on actively 
participating in changing this world.

 I would like to conclude with the words of Joseph Brodsky:

As you pour yourself a scotch
Crush a roach or check your watch

As your hands adjust your tie
people die



In the towns with funny names
Hit by bullets, caught in flames
By and large not knowing why

people die

In small places you don’t know
Yet big for having no

Chance to scream or say good-bye
people die

People die as you elect
New apostles of neglect,

Self restraint, etc. whereby
people die

Too far off to practice love



For thy neighbour, brother, Slav
Where your cherubs dread to fly

people die

While the statues disagree
Cain’s version, history

For its fuel tends to buy
 those who die

As you watch the athletes score
Check your latest statement or

Sing your child a lullaby
people die

Time, whose sharp, bloodthirsty quill
Parts the killed from those who kill

Will pronounce the latter tribe



As your tribe

Have fun then, enjoy life, drink wine and be merry – but 
remember, it’s up to you what this world will look like, especially 
now that the group becomes an authority, now that the whole 
world converges into your phones, ipads, computers. This is your 
power. What will you do with it? You can do nothing, you can keep 
sending love letters and flirty text messages to beautiful ladies.

But you can also change history.
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