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Two ja książ ka, „Okrut ny te atr sa mo spa leń. Pro te sty sa mo bój -
cze w ogniu i ich echa w kul tu rze współ cze snej” otrzy ma ła
w ubie głym ro ku Na gro dę im. Pierw sze go Rek to ra Uni wer sy -
te tu Łódz kie go Ta de usza Ko tar biń skie go za naj wy bit niej szą
pol ską mo no gra fię w dzie dzi nie hu ma ni sty ki. Za mo ment
uka że się jej wer sja an giel ska w wy daw nic twie Ro utled ge. Czy
to jest pierw sza na świe cie książ ka opi su ją ca sa mo spa le nia
z per spek ty wy kul tu ro wej? 
Ani w Pol sce, ani na świe cie nie by ło do tąd po dob nej pu bli ka cji.
Ist nie ją w świa to wej li te ra tu rze przed mio tu uję cia cząst ko we, do -
ty czą ce np. sa mo spa leń do ko ny wa nych w Ty be cie czy sa mo spa -
leń do ko ny wa nych przez ko bie ty na Bli skim Wscho dzie. O tych
ostat nich pi szę nie wie le, ze wzglę du na to, że są to ra czej sa mo -
bój stwa wy ni ka ją ce z opre sji, naj czę ściej ro dzin nej. Pre sja pa triar -
chal ne go mo de lu ro dzi ny spra wia, że ko bie ty, któ re nie po tra fią
so bie po ra dzić w tym ukła dzie, do ko nu ją sa mo bójstw po przez
sa mo spa le nie. Wy ni ka to m.in. z fak tu, że ma ją one do stęp
do środ ków ła two pal nych w go spo dar stwie do mo wym. Pro te sta -
cyj ny cha rak ter te go ty pu ak tów jest zmi ni ma li zo wa ny, gdyż nie
są one do ko ny wa ne w prze strze ni pu blicz nej, co zresz tą nie ozna -
cza, że ko bie ty nie chcia ły by za de mon stro wać, jak wiel kiej pod -
le ga ją pre sji, w jak roz pacz li wym znaj du ją się po ło że niu. Rzecz
w tym, że ich moż li wość po ru sza nia się w prze strze ni pu blicz nej
jest po pro stu ogra ni czo na, by wyjść po za do mo stwo mu szą mieć
zgo dę ro dzi ny, oj ca, bra ta – męż czy zny. Stąd do te go ty pu sa mo -
spa leń do cho dzi na te re nie do mu. Czę sto też nie mo że my być
pew ni, czy to są rze czy wi ście sa mo spa le nia, a nie tzw. za bój stwa
ho no ro we – spo ro już o tym na pi sa no. 

Twój pro jekt tych zja wisk nie do ty czył. O czym za tem pi szesz? 
Mo ja książ ka łą czy dwa po la ba daw cze: jed no obej mu je sa mo -
spa le nia pro te sta cyj ne ja ko de mon stra cyj ne ak ty nie zgo dy, dru -
gie to re ak cje sztu ki, kul tu ry na te gra nicz ne, ra dy kal ne ge sty
sprze ci wu. War to tu wpro wa dzić po ję cie z ję zy ka an giel skie -

go – self -im mo la tion, któ re upo wszech ni ło się w la tach 60., po sa -
mo spa le niach w Wiet na mie. By ły to ak ty pro te stu prze ciw ko woj -
nie, ale i zwią za ne z opre sją na tle re li gij nym. Ów cze sne – sze ro ko
na gło śnio ne – sa mo spa le nia mni chów i mni szek bud dyj skich,
a tak że – o czym czę sto się za po mi na – osób świec kich, mia ły
wła śnie cha rak ter ofiar ni czy. Sło wo self -im mo la tion ozna cza za -
tem sa mo ofia ro wa nie, ale po upo wszech nie niu te go ty pu ak tów,
je go zna cze nie się zmie ni ło i od no si się do sa mo spa le nia poj mo -
wa ne go ja ko ofia ro wa nie sie bie w ogniu. Trze ba przy tym pa mię -
tać, że mó wi my o dzia ła niach o cha rak te rze al tru istycz nym,
po nad jed nost ko wym: o ge stach do ko na nych z my ślą nie o so bie,
lecz o in nych. W ter mi no lo gii su icy do lo gicz nej, idą cej od Emi la
Dur khe ima, twór cy so cjo lo gii, i je go słyn nej książ ki „Sa mo bój -
stwo” z koń ca XIX wie ku, mo wa jest o sa mo bój stwach al tru istycz -
nych w prze ci wień stwie do sa mo bójstw ego istycz nych. Py ta nie
tyl ko, czy w ogó le moż na mó wić o sa mo bój stwie w od nie sie niu
do ak tu sa mo spa le nia ofiar ni cze go? To jest ko lej ny pro blem. Mó -
wię za tem w książ ce o self -im mo la tions i o self -bur nings. Te ostat -
nie mo gą mieć tak cha rak ter sa mo bój czy, jak i pro te sta cyj ny, je śli
spra wa, o któ rą się upo mi na my jest waż niej sza niż chęć ode bra -
nia so bie ży cia. Al bo wręcz ode bra nie so bie ży cia jest tyl ko kon -
se kwen cją ra dy kal ne go pro te stu. 

Kwe stia na zew nic twa, o któ rym mó wisz, wy da je się bar dzo
waż na: po ję cie sa mo ofia ro wa nia po ka zu je isto tę zja wi ska,
o któ rym pi szesz, po ka zu je też nie ro ze rwal ny zwią zek mię dzy
ak ta mi sa mo spa leń a opre syj no ścią śro do wi ska. Po ję cie sa mo -
spa le nia przy ję ło się chy ba ze wzglę du na dra stycz ność spo so -
bu, w ja ki pro test ta ki jest po dej mo wa ny. Czy to fakt, że
po ja wia się on w spo łecz no ściach opre syj nych spra wia, że wie -
my o nim tak nie wie le? 
Kie dy przy stę po wa łem do pra cy nad tym za gad nie niem, nie mia -
łem świa do mo ści, że lu dzie do ko nu ją sa mo bójstw po przez sa mo -
spa le nie. Że ist nie je roz myśl ne sa mo spa le nie, któ re
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w no men kla tu rze su icy do lo gicz nej od no si się do ak tów, w któ -
rych chce my so bie ode brać ży cie po przez uży cie ognia. To są przy -
pad ki rze czy wi ście bar dzo rzad kie. Do 2017 ro ku w Pol sce w ogó le
nie by ło ta kiej ka te go rii w sta ty sty kach po li cyj nych czy su icy do -
lo gicz nych. Nie przy cho dzi ło mi do gło wy, że ktoś mo że zde cy -
do wać się na sa mo bój stwo przy uży ciu ognia w po miesz cze niu.
A tak dzie je się naj czę ściej – ten, kto chce so bie ode brać ży cie
przy uży ciu ognia, nie chce, by je go za miar uda rem nio no. Nie li -
czy się z ta ki mi kon se kwen cja mi jak znisz cze nia czy za gro że nie
ży cia in nych lu dzi – to zni ka z po la wi dze nia. Na to miast w przy -
pad ku sa mo spa leń de mon stra cyj nych cho dzi o pro test, o wy ra że -
nie sprze ci wu, nie zgo dy. Ja za ją łem się w książ ce tą szcze gól ną
od mia ną sa mo spa leń, któ re ma ją cha rak ter pro te sta cyj ny i al tru -
istycz ny. Z jed nym mo że wy jąt kiem: zda rze nia, od któ re go roz -
po czę ła się Arab ska Wio sna w 2010 ro ku, czy li sa mo spa le nia
Mo ha me da Bo uazi zie go – by ła to bo wiem od po wiedź na opre sję,
upo ko rze nie, któ re do tknę ło go oso bi ście. Do ko nał jed nak te go
ak tu przed ma gi stra tem Si di Bu Zajd w cen tral nej Tu ne zji, co
ozna cza, że chciał po wia do mić spo łecz ność o tym, co go spo tka -
ło. De mon stra cyj ność te go ty pu czy nów, trak to wa nych ja ko ko -
mu ni kat, któ ry ma do trzeć do in nych, ma klu czo we zna cze nie. 

Co po zwa la nam stwier dzić, że sa mo spa le nie ma być ta kim ko -
mu ni ka tem?
In ten cje by wa ją czę sto ma ło czy tel ne – to, czy ktoś do ko nu je sa -
mo spa le nia w swo jej spra wie, czy w spra wie in nych, czy w imię
war to ści, któ re in nych do ty czą, by wa trud ne do roz strzy gnię cia.
Dla te go też uży łem ka te go rii prze strze ni, miej sca – je że li sa mo -
spa le nie od by wa się w prze strze ni pu blicz nej, szcze gól nie tej ko -
ja rzo nej z wła dzą lub na ce cho wa nej sym bo licz nie, uzna je my je
za pro te sta cyj ne. Tyl ko w nie licz nych przy pad kach mo że my po -
słu żyć się ka te go rią self -im mo la tion. Dzie je się tak, gdy po zo sta -
ją ja sno wy ra żo ne in ten cje w świa dec twach: w li stach, swe go
ro dza ju te sta men tach, czę sto wy sy ła nych wcze śniej do re dak cji
róż nych me diów, czy na trans pa ren tach, któ re ktoś przy go to wu -
je. Czy li, po wiedz my, opra wa. Zda rzy ło się też, że ktoś na grał
na wi deo swo je sa mo spa le nie, na grał swo je ostat nie sło wa – nie
by ło żad nych wąt pli wo ści, że to był akt do ko na ny w ge ście pa cy -
fi stycz nym, an ty wo jen nym. 

Kie dy mó wisz o ak tach pro te sta cyj nych sa mo spa leń, pod kre -
ślasz fakt, że waż ne jest to, że by ten akt zo stał za uwa żo ny, do -
strze żo ny. W two ich ba da niach du żą ro lę za wsze od gry wa ła
kwe stia spo łecz ne go od dzia ły wa nia te atru, po dob nie w two jej
dzia łal no ści ar ty stycz nej: spek ta kle, któ re two rzysz ze stu den -
ta mi, by ły za wsze za an ga żo wa ne, mia ły spra wiać, że widz za -
trzy mu je się i mó wi „tu, w tym świe cie coś się złe go dzie je”.
W tym sen sie jest to nie zwy kle kon se kwent ne. Mu siał jed nak
po ja wić się ja kiś im puls, któ ry spra wił, że wy sze dłeś po za gra -
ni ce te atru. Czy mo żesz o tym po wie dzieć, bo mo że jest to zbyt
trud ne, mo że opo wie dzieć się nie da…
By łem już kil ka krot nie o to py ta ny, mam przy go to wa ną stan dar -
do wą od po wiedź. Ale nie chcę się nią po słu żyć. Wo lę po wie dzieć
tak: po na gro dzie Ko tar biń skie go, Uni wer sy tet Łódz ki przy słał
mi kil ka eg zem pla rzy mo jej książ ki, z proś bą, bym pod pi sał je
dla spon so rów, osób wspie ra ją cych na gro dę. Po sta no wi łem wpi -
sać de dy ka cję do syć prze wrot ną, ale jed no cze śnie bar dzo w du -
chu tej pra cy. Nie by ło tam żad nych słod kich słów, ocze ki wa nych
w ta kich oko licz no ściach. Na pi sa łem po pro stu, że dla mnie,
po na pi sa niu tej książ ki, nic już nie jest ta kie sa mo. I nic już nie
bę dzie ta kie sa mo. Dla te go pro szę uwa żać, bo czy tel ni ka czy czy -
tel nicz kę mo że spo tkać to sa mo: już ni gdy nie bę dą ta cy sa mi,
nic nie bę dzie ta kie sa mo. Wiem, że to jest moc ne stwier dze nia,

ale to wła śnie tak jest. Dla mnie zmie rze nie się z tym te ma tem
by ło wy zwa niem zde cy do wa nie prze kra cza ją cym wy miar na -
uko wy… To jest bar dzo moc ne py ta nie, któ re za da łaś… Po wiem
tak: za rów no w pra cy Gro tow skie go, jak i Bro oka, czy li tych
dwóch głów nych po sta ci, ja ki mi się do tąd zaj mo wa łem, po ja -
wiał się aspekt sa mo spa leń. Pe ter Bro ok po świę cił tej pro ble ma -
ty ce spek takl „US” w 1966 ro ku, a po tem film „Tell me Lies”
z 1968 ro ku. Po ja wia się tam mo tyw za rów no mni cha Thích
Quảng Đứca, od któ re go roz po czął się w no wo żyt no ści łań cuch
sa mo spa leń, jak i Nor ma na Mor ri so na, kwa kra ame ry kań skie -
go, któ ry pod pa lił się na scho dach Pen ta go nu, ma jąc na rę kach
swo ją dwu let nią có recz kę Emi ly (dziew czyn ka oca la ła, naj praw -
do po dob niej oj ciec ko muś ją od dał). Kie dy Gro tow ski w la -
tach 60. przy stę po wał do pra cy nad „Księ ciem Nie złom nym”,
na dał te mu le gen dar ne mu spek ta klo wi cha rak ter ge stu ofiar ne -
go – sa mo spa le nia, do któ rych do cho dzi ło wów czas w Wiet na -
mie, sta no wi ły dla nie go nie zwy kle sil ny punkt od nie sie nia.
Z jed nej stro ny bo wiem by ło to coś re al ne go, a rów no cze śnie by -
ło to oglą da ne, ob ser wo wa ne. Pod czas pierw sze go sa mo spa le -
nia w 1963 ro ku, bud dyj ska san gha, wspól no ta li czą ca kil ka set
osób oto czy ła mni cha, któ ry pro te sto wał prze ciw ko opre sji re li -
gij nej ze stro ny ka to lic kie go pre zy den ta Wiet na mu Po łu dnio we -
go, Ngô Đình Diệma. Od by ło się coś na kształt spek ta klu,
de mon stra cji de ter mi na cji i nie złom no ści wła śnie. Nie złom nej
obro ny re li gii. Kie dy Gro tow ski pod su mo wy wał swo je ży cie ar -
ty stycz ne w Collège de Fran ce w Pa ry żu, w 1997 ro ku, nie ca łe
dwa la ta przed śmier cią, kil ka krot nie wra cał do tej sce ny, by po -
wie dzieć, że w swo im te atrze szu kał przede wszyst kim ro li dla
wi dzów. Nie chciał, by wo bec ak tu ogo ło ce nia sie bie, od sło nię -
cia in tym nych wspo mnień, ja kie go do ko ny wał Ry szard Cie ślak
w „Księ ciu Nie złom nym”, widz po zo sta wał bier ny. Gro tow ski
bar dzo pięk nie, mó wił, że gdy ero ty ka mie sza się z mi sty ką w re -
al nym i ra dy kal nym ge ście ob na że nia, ofia ro wa nia swo ich naj -
in tym niej szych prawd i do znań, wi dzo wie te atral ni prze sta ją być
pu blicz no ścią. Sta ją się świad ka mi – mó wił Gro tow ski – mo gą
świad czyć o tym, co się wy da rzy ło, ni czym w pro ce sie są do wym.
Wpraw dzie w te atrze nikt nie tra ci ży cia, ale wi dzo wie nie mo gą
wyjść z te atru nie tknię ci. To przy świe ca ło mi w mo jej pra cy. Wi -
dzo wie mu szą zo stać po ru sze ni. Tyl ko, że ja zbun to wa łem się
we wnętrz nie wo bec Gro tow skie go. Przy ca łym sza cun ku dla je -
go do ko nań, dla da le ko sięż no ści je go my śle nia – bo to nie tyl ko
prak tyk te atru, ale i fi lo zof kul tu ry – zdo by łem się na sprze ciw.
Wy da ło mi się, że to co ro bił w te atrze, by ło za ma ło po wią za ne
z krzyw dą, ja kiej do zna je współ cze sny czło wiek. My ślę tu przede
wszyst kim o lu dziach spo za te go względ nie bez piecz ne go miej -
sca, ja kim jest dla nas Eu ro pa. Gro tow ski sku pił się na me ta fo -
ry za cji, co w osta tecz nym roz ra chun ku do pro wa dzi ło go
do po szu ki wań du cho wych. Ja chcia łem zo stać z no ga mi na zie -
mi. Nie tyl ko z no ga mi, z rę ka mi też. W bło cie, w gno ju, w tym
wszyst kim, co nas ota cza, w ru inach, zglisz czach. Tak ten te mat
mnie zna lazł. Oka za ło się, że to jest wła śnie to. Ra dy kal ny akt
per for ma tyw ny, na sta wio ny na zmia nę rze czy wi sto ści, jest jed -
no cze śnie ema na cją sy tu acji opre syj nych. Nic już nie bę dzie ta -
kie sa mo – nie wy obra żam so bie pod ję cia ko lej ne go na uko we go
za da nia, na pi sa nia książ ki na te mat stric te te atral ny. Mo je ko lej -
ne kro ki zmie rza ją ku roz wa ża niom kul tu ro wym, włą cza ją cym
kwe stie po li tycz ne, hi sto rycz ne, do świad cze nie ko lo nia li zmu
i post ko lo nia li zmu. To za gad nie nia, któ re są dla mnie te raz naj -
istot niej sze wraz z ich wi do wi sko wym aspek tem tzn. ich una -
ocz nie niem.

Szu kasz te go, co sztu ka mo że zro bić dla rze czy wi sto ści….
Tak. Tak. 


