z dziejów opozycji i oporu społecznego

51

Żywe pochodnie

Fot. FORUM/Malcolm Browne

petr Blažek

11 czerwca 1963 roku na jednej
z ulic Sajgonu zebrał się tłum
mniszek i mnichów buddyjskich.
Wśród nich był sześćdziesięciosześcioletni Thích Quảng
Ðức. Wyszedł na środek i usiadł
w pozycji lotosu. Następnie dwaj
inni mnisi oblali go środkiem łatwopalnym, a Thích Quảng Ðức
wyjął zapałkę i się podpalił.

T
T

hích Quảng Ðức był pierwszym z buddyjskich mnichów,
którzy zdecydowali się na tak
drastyczną i szokującą formę
sprzeciwu. Dwa miesiące później w jego
ślady poszli następni, wśród nich dwudziestoletnia mniszka. Chcieli w ten sposób zaprotestować przeciwko prześladowaniom, których buddyści doświadczali
ze strony autorytarnego rządu południowego Wietnamu. Dyktatorską władzę
sprawował tam wówczas prezydent Ngô
Đình Diệm wraz z rodziną. Byli oni –
inaczej niż większość mieszkańców kraju – katolikami i wszelkimi sposobami,
od utrudniania praktyk religijnych, po
pobicia i zabójstwa, zwalczali szczególnie mnichów buddyjskich. Takie działa-

Ð Samospalenia mnichów
buddyjskich w Wietnamie
Południowym dały początek takiej formie protestu
politycznego

nia sprawiły, że rząd Ngô stracił dotychczasowe poparcie USA.

Samobójstwo altruistyczne
Datę 11 czerwca 1963 roku jako cezurę początkową swoich badań i początek badanego zjawiska przyjął angielski
socjolog Michael Biggs, który w 2005
roku opublikował pracę dotyczącą samospaleń jako radykalnej formy protestu
politycznego. Zwrócił on m.in. uwagę
na to, że mnisi, motywując swoje działania chęcią wywołania wstrząsu u swoich prześladowców i skłonienia ich do
zaprzestania represji, poświęcali swoje
życie w interesie większej grupy społecznej. Ich zachowanie zatem można
określić jako ofiarę altruistyczną. Z formalnego przynajmniej punktu widzenia
byłoby to jedno z zachowań, które w klasycznej pracy z 1897 roku zdefiniował
francuski socjolog Émile Durkheim.
Wyróżnił on cztery podstawowe rodzaje
samobójstw – egoistyczny, fatalistyczny,
anomiczny i altruistyczny – przy czym
ten ostatni uznał za charakterystyczny
dla społeczeństw archaicznych. Jako

przykład wskazywał samobójstwa dokonywane w wyniku nakazów tradycji,
np. samospalenie żony po śmierci męża,
samobójstwa niewolników po śmierci
ich właściciela czy samobójstwa niedołężnych i starych.
Politycznie motywowane samospalenia można zdefiniować jako radykalną
formę protestu, w której jednostka świadomie poświęca swoje życie (lub skrajnie
je ryzykuje), podpalając swoje ciało przy
użyciu materiałów łatwopalnych, w imię
spraw wspólnoty. Najczęściej zjawisko
takie następuje podczas kryzysów politycznych, które dotyczą znacznej części społeczeństwa. W przeciwieństwie
do ataków samobójczych samospalenia
są przeprowadzane w taki sposób, aby
nie wyrządzić dodatkowych szkód ani
krzywdy osobom postronnym. W tym
kontekście idea ta jest bliska długotrwałemu protestowi głodowemu, który jako
sposób walki bez przemocy prowadzili
m.in. w latach dwudziestych irlandzki
nacjonalista Terence MacSwiney i lider indyjskiego ruchu niepodległościowego Mahatma Gandhi. Oczywiście 
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istotną różnicą jest tu gwałtowny przebieg, brak możliwości negocjacji czy
przerwania protestu. Francuski badacz
społeczny Martin Monastier uważa tego
rodzaju działania za racjonalne: ich celem jest wzburzenie opinii publicznej,
a także uczynienie przeciwnika współodpowiedzialnym za życie protestujących
i zmuszenie go tym sposobem do przyjęcia żądań.
Samospalenia wywoływały jednak
także negatywne reakcje społeczne związane z religijnymi, kulturowymi i filozoficznymi interpretacjami samobójstwa.
Dość częste są również naśladownictwa
protestu politycznego, mające swe przyczyny w problemach psychicznych lub
osobistych. Tego rodzaju argumentację
stosowały zresztą często tajne służby,
chcąc zdyskredytować ludzi, którzy zdecydowali się na tak drastyczny protest.

Usłyszcie nas!
Istotna jest publiczna i medialna płaszczyzna tych wydarzeń. Właśnie dlatego
rozgrywały się one na ruchliwych placach i ulicach czy w miejscach symbolicznych (Ryszard Siwiec podczas dożynek na Stadionie Dziesięciolecia, Jan
Palach na centralnym placu Pragi, Norman Morrison w pobli-

żu Pentagonu, Romas Kalanta – przed
Teatrem Muzycznym w Kownie, gdzie
Sowieci proklamowali w 1940 roku włączenie Litwy do ZSRR). Dlatego uczestnicy tych protestów często pozostawiali
pisemne przesłania, w których wyjaśniali
powody swojego działania. Adresowane były one zazwyczaj do przywódców
politycznych – aby ich poruszyć bądź
skłonić do podjęcia pożądanych działań
– lub do ogółu społeczeństwa – aby je
zmobilizować.
Samobójstwa mnichów na ulicach Sajgonu zostały uwiecznione przez aparaty
fotograficzne dziennikarzy zachodnich,
którzy wcześniej zostali powiadomieni o planowanych protestach. Bez tego
ich zasięg, a także ich sens, byłby dużo
mniejszy. Amerykański fotoreporter
Malcolm Browne, który zrobił zdjęcia
płonącemu mnichowi (dostał za to nagrodę Pulitzera), nie znalazł się tam przypadkowo. Thích Quảng Ðức rozmawiał
z nim osobiście przez telefon w dzień
poprzedzający protest – choć nie powiedział, na czym będzie on polegał. Dzięki
pośrednictwu mediów buddyjscy mnisi stali się inspiracją dla naśladowców
z innych kręgów kulturowych, którzy

Ð Beznamiętna notatka milicyjna informująca
o tragicznym wydarzeniu

Fot. AIPN
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Ð Władze komunistycznego Wietnamu
wykorzystały propagandowo protest
Normana Morrisona, wydajac znaczek
z jego wizerunkiem

przejmowali często tylko strategię i zewnętrzną formę działania. Siła przekazu
i możliwości techniczne współczesnych
mediów oraz łatwy dostęp do narzędzi
niezbędnych do zrealizowania zamierzonego celu doprowadziły do ekspansji
tej drastycznej formy protestu. O ile bowiem w dziesięcioleciu poprzedzającym
rok 1963 na kontynencie europejskim
doszło do zaledwie pięciu samobójstw
przez samopodpalenie, o tyle w następnej dekadzie ich liczba wyniosła już 117.
Według Michaela Biggsa, całkowita liczba samospaleń (w tym takich, z których
odratowano osobę protestującą) dokonanych w latach 1963–2002 wyniosła od 800 do 3000. W swoim studium
zbadał on jednak tylko 533 przypadki,
o których doniosły zachodnie agencje
prasowe i które zostały opisane w najważniejszych czasopismach w kilkunastu krajach na całym świecie. Liczba aktów samospalenia szybko rosła, co było
związane nie tylko z naśladowaniem tej
formy protestu, lecz także ze wzrostem
populacji na świecie i odsetka mieszkańców miast (tylko nieliczne wyjątki nie
miały miejsca w miastach).
Przypadki samospalenia z powodów
politycznych wciąż najczęściej zdarzały
się w krajach azjatyckich, gdzie były silne
wpływy tradycji hinduistycznych i buddyjskich, które przypisują duże znaczenie
poświęceniu za wspólnotę, a jednocześnie
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Śladem żywych pochodni

buddyjskich w Sajgonie. Morrison nawet
zabrał ze sobą roczną córeczkę i przed
podpaleniem się oddał ją komuś zebranego tłumu protestujących. Robert McNamara, odpowiedzialny za m.in. za plany
interwencji amerykańskiej w Wietnamie,
o śmierci Morrisona powiedział, że jest
ona tragedią dla całego kraju. Nazwał ją
„krzykiem w proteście przeciwko zabijaniu, które pochłania tak wiele wietnamskich i amerykańskich młodych istnień”.

Fot. Archiv bezpečnostních složek (Archiwum Służb Bezpieczeństwa)

inaczej – niż np. chrześcijanie – patrzą na
samobójstwo. Dodatkowo, był to także
okres licznych konﬂiktów na tle religijnym, etnicznym czy kastowym. Najwięcej zatem przypadków odnotowano w Indiach, Wietnamie Południowym i Korei
Południowej. W ostatnich latach wzrosła
również liczba samobójstw w Tybecie,
gdzie samospalenie stało się rozpaczliwym protestem mnichów buddyjskich
przeciwko okupacji ich kraju przez Chińską Republikę Ludową. W tych
krajach samospalenia występowały
również jako fale kilku samobójstw
w krótkich odstępach czasu.

W połowie lat sześćdziesiątych
samospalenia weszły do zestawu form politycznego protestu
przeciw udziałowi armii Stanów
Zjednoczonych w wojnie wietnamskiej. Znacząco zwiększyło
to liczbę takich aktów odnotowywanych w USA. Były to w rzeczywistości pojedyncze przypadki, ale ze względu na ich medialne
nagłośnienie, uzyskały duży oddźwięk także za granicą.
Pierwsza podpaliła się 16 marca
1965 roku w Detroit Alice Herz,
osiemdziesięciodwuletnia działaczka ruchu pacyfistycznego.
Była to niemiecka Żydówka, która zdążyła wyjechać z Niemiec w 1933 roku do
Francji, a następnie do Ameryki. W liście pożegnalnym wprost odwołała się do
buddyjskich poprzedników. Stwierdziła
m.in., że wyczerpała już wszystkie inne
metody protestu i nic więcej jej nie pozostało. Zmarła w szpitalu po dziesięciu
dniach. Większy oddźwięk miał protest
kwakra z Baltimore, Normana Morrisona, który 2 listopada 1965 roku podpalił
się przed budynkiem Pentagonu. Wybrał
miejsce w pobliżu kancelarii sekretarza
obrony USA Roberta McNamary, który przebywał wówczas w swoim gabinecie. Trzydziestojednoletni Morrison
zmarł tego samego dnia, zostawił żonę
i troje małych dzieci. Przed popełnieniem
samobójstwa wielokrotnie wspólnie z rodziną rozmawiali o działaniach mnichów

na przełomie maja i czerwca 1966 roku
samobójstwa przez podpalenie popełniło
trzynaście osób. Kolejne przypadki, bezpośrednio inspirowane protestami mnichów, pojawiły się w tym czasie również
innych krajach: Sri Lance, Indiach i Korei Południowej.
Nowa, duża fala samospaleń w Wietnamie pojawiła się w połowie lat siedemdziesiątych, po zjednoczeniu kraju pod władzą komunistów. 2 listopada
1975 roku w jednej z tamtejszych
pagod podpaliło się jednocześnie
dwanaścioro buddyjskich mnichów i mniszek w proteście przeciwko prześladowaniom religijnym. O tej sprawie prasa zachodnia
wprawdzie pisała, ale w porównaniu z informacjami dotyczącymi
wcześniejszych protestów antyamerykańskich – niewspółmiernie mało.

Ogień antykomunizmu

Ð Jan Palach

Protest Morrisona został następnie nagłośniony i wykorzystany przez wietnamski reżim komunistyczny. Władze
„ludowego” Wietnamu wydały na jego
cześć znaczek pocztowy, a w wietnamskim mieście Đà Nẵng jego imieniem
nazwano jedną z ulic.
Tydzień po samospaleniu Morrisona,
9 listopada 1965 roku, dwudziestodwuletni katolik Roger Allen LaPorte usiadł
w pozycji lotosu przed budynkiem Biblioteki Daga Hammarskjőlda na terenie
ONZ w Nowym Jorku, po czym się podpalił. Następnego dnia zmarł. On również protestował przeciwko obecności
wojsk amerykańskich w Wietnamie.
Demonstracją przeciw amerykańskiej
interwencji w Indochinach była kolejna
seria samospaleń mnichów buddyjskich:

Począwszy od 1968 roku przypadki samospalenia zaczęły się także
pojawiać w państwach bloku komunistycznego. Tutaj także wyraźnie czerpano inspiracje z przypadków samobójstw mnichów
buddyjskich, które propaganda komunistyczna często przypominała
jako protesty przeciwko imperializmowi amerykańskiemu. Protestujący
w państwach komunistycznych – podobnie jak mnisi z Wietnamu Południowego – chcieli poprzez tę drastyczną formę protestu wstrząsnąć społeczeństwem
i zachęcić do silniejszego oporu wobec
komunistycznych reżimów totalitarnych,
które traktowali jako okupację. Ich strategie, motywy i oczekiwania były bardzo
różne, podobnie jak skutki ich działania
oraz reakcje na nie.
Pierwszym znanym przypadkiem samopodpalenia w bloku wschodnim był
polski urzędnik z Przemyśla, Ryszard Siwiec. 8 września 1968 roku podpalił się
on w proteście przeciwko inwazji państw
Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Jego czyn nie wywołał jednak spodziewanego odzewu i – także wskutek
działań tajnych służb – nie przedostał 
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Ð Drugooobiegowe znaczki upamiętniające samospalenie czechosłowackich
studentów

się do wiadomości opinii publicznej. Zupełnie inaczej miała się rzecz z praskim
studentem Janem Palachem. 16 stycznia
1969 roku podpalił się on przed Muzeum
Narodowym na pl. Wacława w Pradze,
chcąc w ten sposób zaprotestować przeciw zbrojnej interwencji wojsk Układu
Warszawskiego w Czechosłowacji i poruszyć bierne społeczeństwo do działania. Zmarł po trzech dniach. Jego czyn
odbił się szerokim echem zarówno w ojczyźnie, jak i na świecie. Informowały
o nim nawet media komunistyczne w bloku wschodnim – choć z „odpowiednim”
komentarzem.
Mimo że według świadków podobno w niejasnych okolicznościach apelował o to, by nikt go nie naśladował,
jego wystąpienie stało się wzorem dla
innych w bloku. W ciągu kolejnych
miesięcy za jego przykładem podpaliło się kilka osób w Czechosłowacji
(wśród nich uczestnik głodówki po samospaleniu Palacha, student Jan Zajíc,

i Evžen Plocek) oraz w innych krajach, m.in. Węgier Sándor Bauer
czy dwudziestoletni żydowski student z Łotwy, Ilja Rips. Ten ostatni próbował podpalić się w Rydze, przed pomnikiem Wolności,
9 kwietnia 1969 roku. Został
jednak uratowany, a następnie
aresztowany i skierowany na
przymusowe leczenie psychiatryczne. U tego zdolnego
matematyka, przyszłego profesora
Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, reżimowi lekarze orzekli schizofrenię i na dwa lata zamknęli go w szpitalu.
Z kolei podpalenie się dziewiętnastoletniego robotnika Romasa Kalanty 14 maja
1972 roku w Kownie w proteście przeciwko sowieckiej okupacji Litwy wywołało zamieszki uliczne i falę kolejnych
samopodpaleń.
Duży rozgłos w społeczeństwie
wschodnioniemieckim uzyskał przypadek protestanckiego duchownego Oskara Brüsewitza, który 18 sierpnia 1976
roku podpalił się w proteście przeciwko prześladowaniu chrześcijan w NRD
i współpracy tamtejszego Kościoła
z władzami. Podobnie 23 czerwca 1978
roku w ten sam sposób rolnik Musa Mamut zaprotestował przeciwko deportacjom Tatarów Krymskich z ich ojczyzny.
Inne „żywe pochodnie” w bloku sowieckim miały już tylko niewielki oddźwięk w społeczeństwach lub wręcz
całkowicie pozostały niezauważone.
Były to wydarzenia o charakterze jednostkowym, które władze starały się
ukryć lub przedstawić jako rzekome
działania psychopatów. O niektórych
opinia publiczna dowiedziała się sze-

W 2012 roku została uruchomiona strona internetowa janpalach.com. Jest rezultatem projektu zrealizowanego przez praski Uniwersytet Karola we współpracy
z innymi instytucjami. Zawiera informacje – w kilku językach (w tym po polsku) –
dotyczące historii studenta Wydziału Filozoﬁi UK, Jana Palacha, który 16 stycznia
1969 roku na pl. Wacława oblał się środkiem łatwopalnym i podpalił. Wydarzenia te
zostały opowiedziane za pomocą opracowań historycznych, fotograﬁi, ﬁlmów dokumentalnych, programów telewizyjnych i radiowych. Uwagę poświęcono także innym
„żywym pochodniom”, w tym Ryszardowi Siwcowi, który 8 września 1968 roku
podpalił się w proteście przeciwko udziałowi ludowego Wojska Polskiego w inwazji
na Czechosłowację. Pamięci Ryszarda Siwca została poświęcona także strona
www.ryszardsiwiec.com przygotowana przez rzeszowski oddział IPN. Jest ona
elementem projektu „Krzyk szarego człowieka. Ryszard Siwiec 1909–1968”.

rzej dopiero po upadku komunizmu.
O poświęceniu tych osób przypominają
dzisiaj pomniki, tablice pamiątkowe, filmy dokumentalne i fabularne (o współczesnych reakcjach w Czechosłowacji na czyn Jana Palacha opowiedziała
w miniserialu Gorejący krzew Agnieszka
Holland). Choć część protestujących została po upadku reżimów pośmiertnie
odznaczona przez władze medalami, to
ich działania nie przez wszystkich rodaków są odbierane jednoznacznie.
Przypadki samospaleń odnotowywano w różnych kręgach kulturowych i systemach politycznych. Podobnie zróżnicowane były motywy ich autorów
– najczęściej jednak chodziło o przeforsowanie ważnych społecznie postulatów
politycznych. Większość z tych działań
była reakcją na kryzysy ustrojowe reżimów, związane np. z represjami wobec
masowych demonstracji ulicznych, okupacją przez obce wojska lub ustawodawstwem władz centralnych, które dzieliło
społeczeństwo. Często nie były rezultatem spontanicznego czy szybkiego działania, lecz poprzedzały je długie i szczegółowe przygotowania oraz staranny
wybór strategii w celu lepszego dotarcia
do społeczeństwa. W wyjątkowych wypadkach – jak to wielokrotnie zdarzało
się w przypadku mnichów buddyjskich
– akty samospalenia były zatwierdzane przez członków wspólnoty, w której
imieniu akcja była przeprowadzona.
Samospaleniom często towarzyszyły
burzliwe dyskusje dotyczące zasadności tak radykalnej i drastycznej formy
politycznego protestu. W porównaniu
z głodówkami samospalenia przeżywa
(pomijając pozorowane samospalenia,
które w rzeczywistości nie miały motywów politycznych) dużo mniejsza liczba
protestujących (ok. 30 proc.), z których
wielu ponosi później dotkliwe konsekwencje zdrowotne.
dr Petr Blažek – historyk, badacz
dziejów Czechosłowacji, w szczególności relacji polsko-czesko-słowackich
w XX wieku i oporu wobec systemu
komunistycznego, autor m.in. albumu
Ryszard Siwiec 1909–1968 (2010)
przekład z języka czeskiego:
Andrzej Brzozowski

