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TADEUSZ KONWICKI 

Tadeusz Konwicki urodził się 22.06.1926 r. w Nowej Wilejce (Wileńszczyzna). Lata szkolne spędził 
w Wilnie (podczas okupacji ukończył tajne gimnazjum). 6.07 .1944 r. jako żołnierz brygady Oszmiańskiej 
AK, bierze udział w Powstaniu Wileńskim. Po rozbrojeniu i internowaniu przez Armię Czerwoną 
oddziałów wileńskiej dywizji AK, walczy w partyzantce antyradzieckiej. 8.05.1945 r. repatriuje się do 
Polski. Podejmuje studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1946-50 pracuje 
w redakcji Odrodzenia (od 1947 r. w Warszawie), a w latach 1950-58 w Nowej Kulturze. Współpracuje 
także z innymi pismami: Nurtem, Pokoleniem, Po prostu, Twórczością, Przeglądem Literackim itp. 
Publikuje reportaże, opowiadania, poezje. 

W 1948 r. bierze udział w seminarium w Nieborowie zorganizowanym przez Departament Literatury 
MKiS, podczas którego grupa młodych pisarzy opowiedziała się za upartyjnieniem literatury. W tym 
samym roku Konwicki pisze wraz z W. Woroszylskim scenariusz filmowy Na dzień zjednoczenia klasy 
robotniczej. · 

W 1951 r. Tadeusz Konwicki wstępuje do PZPR. Jak głosi anegdota akces do partii zgłosił po 
pogrzebie Tadeusza Borowskiego - chciał zastąpić poleglego. 1 

Po 1956 r. porzuca na pewien czas pisarstwo na rzecz filmu: Moje odrzucenie literatury i zajęcie 
się filmem - powie po latach - było rodzajem reinkarnacji, narodzeniem się na nowo w innej skórze 
i z inną głową. Długo nie moglem wyzbyć się tego, czemu oddałem swoje możliwości i swoje sumienie. 2 

Oprócz filmów autorskich, takich jak Ostatni dzień lata, Salto, Jak daleko stąd, jak blisko, kręci 

adaptacje filmowe: Matkę Joannę od Aniołów (na podstawie opowiadania J. Iwaszkiewicza), Dolinę 
Issy (według Cz. Miłosza) oraz Lawę (swobodną interpretację Dziadów A. Mickiewicza). Debiutuje 
jako aktor w filmowej wersji Kroniki wypadków miłosnych w reżyserii A. Wajdy. 

Konwicki bierze udział w licznych akcjach w obronie demokracji i praw człowieka. Podpisuje list 
protestacyjny przeciw usunięciu z PZPR Leszka Kołakowskiego (1966 r.), występuje w obronie studen
tów protestujących przeciw zdjęciu z afisza Dziadów, wystawionych przez K. Dejmka w Teatrze 
Narodowym (1968 r.), pisze wraz z innymi list do władz w sprawie umożliwienia kontaktu z kulturą 
polską i zapewnienia własnego szkolnictwa Polakom mieszkającym w ZSRR (1974 r.), podpisuje 
„List 59" przeciwko zmianom w konstytucji (1975 r.), w sprawie wydarzeń w Radomiu i Ursusie 
(1976 r.), list 17-stu przeciw represjonowaniu członków KOR-u (1978 r.), w sprawie uwolnienia 
Mirosława Chojeckiego kierownika NOW-ej (1980 r.) i list domagający się uwolnienia więźniów 

politycznych (1980 r.). W 1978 r. bierze udział w pracach Towarzystwa Kursów Naukowych (tzw. 
„latającego uniwersytetu"). W 1980 r. wchodzi w skład Komitetu Obrony Więzionych za przekonania, 
powołanego przez NSZZ „Solidarność". 

W 1966 r. zostaje wydalony z PZPR, a w 1968 r. z zespołu filmowego „Kadr", w którym był 

kierownikiem literackim. W 1974 r. otrzymuje stypendium Fundacji Forda, ale nie dostaje paszportu. 



W 1977 r. jego utwory zostają objęte zakazem druku. W roku następnym zlikwidowany zostaje zespół 
filmowy „Pryzmat", w którym pełnił funkcję kierownika literackiego. 

Twórczość literacką rozpoczął Konwicki powieścią Rojsty (napisaną w 1948 r.), w której rozliczał 

się z wojenną przeszłością (partyzantka antyradziecka na Kresach Wschodnich) i jej ideowym zapleczem. 
Powieść tę określi Maria Janion jako wewnątrz romantyczną krytykę romantyzmu. 3 

Reakcją na klęskę romantyzmu (stracone złudzenia), jest przyjęcie światopoglądu marksistowskiego 
i zaangażowanie w socjalizm. 

W 1949 r. Konwicki podejmuje pracę, jako robotnik budowlany, przy budowie Nowej Huty. 
Literackim plonem tych doświadczeń jest proza reportażowa Przy budowie (1950 r.), typowy produk
cyjniak, eksponujący rozwarstwienie klasowe,/ zalecający czujność i uświadomienie polityczne, agitujący 
na rzecz „socjalistycznego współzawodnictwa pracy". 

W 1954 r. wydaje Konwicki Władzę - powieść napisaną na zadany temat: odchylenie prawico
wo-nacjonalistyczne w PPR. „Czarnym charakterem" w tej powieści jest obrońca antydogmatycznej 
i antystalinowskiej linii w partii, wyrozumiały, dążący do łagodzenia napięć politycznych i do pozyska
nia ludzi bez względu na to skąd przychodzą, natomiast racja polityczna jest po stronie ponurego 
fanatyka. 

Walczył przedtem zbrojnie z władzą ludową. Jeśli chciał później nie to, że pisać, ale po prostu żyć, 
musiał wykazać się nad wyraz pilnie - tak skomentuje ten okres twórczości literackiej i publicystycznej 
Konwickiego Piotr Kuncewicz. 

W 1945 r. ukazuje się powieść psychologiczna Godzina smutku, a w 1956 r. powieść Z oblężonego 

miasta, podejmująca wątek ciążenia nad świadomością i życiem ludzi współczesnych okrutnych do
świadczeń wojennych, zwłaszcza tych. które były udziałem pokolenia młodzieży AK na Kresach 
Wschodnich, zdezorientowanego przez bieg wydarzeń historycznych, uwikłanego w walki bratobójcze, 
wchodzącego w życie z poczuciem winy i klęski osobistej. W tymże roku, na fali odwilży popaździer
nikowej, wychodzą również Rojsty. 

Powieścią Dziura w niebie (1959 r.), osnutą na motywach dzieciństwa pisarza, będzie Konwicki 
próbował powrócić do własnych początków, rozpocząć swą drogę twórczą jakby na nowo. 
Obok Rojstów (wojenna młodość) i Kroniki wypadków miłosnych (lata wojenne), wydanej w 1974 r., 
Dziura w niebie należy do wileńskiego cyklu autobiograficznego. Tematyka wileńska - odnosząca 

się do krainy mitycznej, duchowej ojczyzny pisarza - obecna będzie także w innych powieściach 
Konwickiego. Mocą fantazji podróże w te strony odbywa mały bohater Zwierzoczlekoupiora (1969 
r.). Dolina Wilejki żyje we wspomnieniach narratora i Siódmego z Rzeki podziemnej (1984 r.). Jeszcze 
raz Wileńszczyzna powróci w Bohini (1987 r.), będącej próbą rekonstrukcji historii rodzinnej Konwi
ckiego. 

Urazy z wojennej przeszłości i ideowo-polityczne perypetie łączą się u Konwickiego z odczuciem 
obcości, niestabilności aktualnego życia (powracający wciąż motyw oczekiwania na mającą nastąpić 





katastrofę, skłonności samobójcze bohaterów powieści). Obsesyjnie powracająca przeszłość miesza się 

z rzeczywistością współczesną w aurze półsennego strumienia świadomości . Najpełniej problematyka 
ta zarysowuje się w Senniku współczesnym (1963 r.), Wniebowstąpieniu (1967 r.), Nic albo nic (1971 
r.), Kompleksie polskim (1977 r.), Malej apokalipsie (1979 r.) i Rzece podziemnej, w których posępny, 
groteskowo wyjaskrawiony obraz współczesnego społeczeństwa, pogrążonego w niemocy, w drama
tycznych konfliktach, skonfrontowany został z tragicznymi epizodami historii narodowej i katastrofi
cznej wizji najbliższej przyszłości . 

Bohaterowie powieści Konwickiego począwszy od Sennika to ludzie wyalienowani, żyjący na margi
nesach życia społecznego, nieudacznicy, wyrzutki, pijacy. Permanentnym ich stanem jest wędrówka. 

W utworach powstałych po Senniku narasta krytycyzm w stosunku do rzeczywistości, zmienia się 

forma narracji i stylistyki: halucynacyjny realizm - mieszanie się czasu i przestrzeni, świata rzeczy
wistego z nierzeczywistym lub minionym, snu z jawą, życia ze śmiercią . Konstrukcja staje się niezborna, 
nie dbająca o konsekwentne przejścia, o realistyczne motywacje, wprowadzająca bohatera i jego 
sobowtóra, tego samego człowieka młodego i dorosłego, żywego i umarłego . 

We Wniebowstąpieniu (1967 r.) i w Nic albo nic (1977 r.) - bohater cierpi na zaburzenie poczucia 
tożsamości. Z uczuciem niepewności krąży po Warszawie, mieście jak z koszmarnego snu, albo 
podróżuje po kraju, by w końcu znaleźć wyzwolenie w śmierci. 

W 1976 r. wychodzi Kalendarz i klepsydra, rekapitulacja doświadczeń biograficznych i literackich 
autora. Nurt wspomnieniowy splata się w niej dygresyjnie z fragmentami o charakterze lirycznym, 
refleksyjnym i reportażowym, ironiczno-satyrycznym i anegdotycznym. 

W 1977 r. znika Tadeusz Konwicki na 10 lat z oficjalnego rynku wydawniczego. Kompleks polski, 
Mała apokalipsa, Wschody i zachody księżyca (1982 r.) oraz Rzeka podziemna, ptaki podziemne ukazują 
się w obiegu nieoficjalnym. Przeważają w nich rozważania nad specyfiką polskiego losu i cech 
narodowych, ostre widzenie rzeczywistości i wszechobecna w prozie Konwickiego eschatologia. Je
dnostka ludzka ze swoim „bólem istnienia" uwikłana jest w sprawy codzienne, życie społeczne 

i politykę, którym ulega, mimo wewnętrznego eskapizmu, poczucia duchowej niezależności i samotności. 
Do oficjalnego obiegu czytelniczego powraca Konwicki trzecim tomem raptularza Nowy świat 

i okolice (1986 r.), będącym kontynuacją Kalendarza i klepsydry oraz Wschodów i zachodów księżyca. 

„Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny", W-wa 1984. 
Anna Bukowska, „Tadeusza Konwickiego obrachunki z epoką i samym sobą", „Miesięcznik Literacki" 1988, nr 2. 
Jan Walc, „Tadeusz Konwicki - kalendarium życia i twórczości", program teatralny Teatru Ateneum, do „Małej 
apokalipsy". 

1. Jan Walc, „Zastąpić samobójcę", „Tygodnik Kulturalny" 1988, nr 42 
2. Stanisław Nowicki, „Pół wieku czyśćca", W-wa 1984, s. 60-61 
3. Maria Janion, „Tam gdzie Rojsty'', „Odra" 1983, nr 4 
4. Piotr Kuncewicz, „Literatura polska 1918-1986", „Przegląd Tygodniowy" 1988, nr 27-34 



GŁOSY KRYTYKÓW 

„( ... ) W 1977 roku ukazuje się książka Konwickiego wydana poza obiegiem oficjalnym - Kompleks 
polski (1977), a w ślad za nią Ma/a apokalipsa (1979), Wschody i zachody księżyca (1982) i Rzeka 
podziemna (1984). Tym samym autor Wniebowstąpienia znika na długich dziesięć lat z rynku wy
dawniczego. Tworzywo tych powieści jest podobne - pojawiają się tam reminiscensje z własnych 
doświadczeń pisarza, przeszłość na prawach cytatu z historii, odwołania do aktualnych wydarzeń, 
rozważania nad specyfiką polskiego losu i cech narodowych, a przede wszystkim bardzo ostra ob
serwacja współczesnej rzeczywistości polskiej, postaw rodaków ukazywanych często groteskowo, 
z ironią lub wręcz drwiną. Znany nam już z poprzednich powieści bohater wędruje przez świat jeszcze 
bardziej zdegradowany, przez kraj ruinę. („.) 

Jest wielce charakterystyczne, że w poczuciu zagrożenia wartości ludzkich, narodowych i kulturowych, 
Konwicki zwraca się znów ku romantyzmowi. Bo tak zawsze reagowała świadomość narodowa 
Polaków w chwilach trudnych. To przetarty szlak. („.) Walka romantyka z pozytywistą w Polaku 
kończy się zawsze wspaniałym zwycięstwem romantyka 1 

- jak sam przyzna. („.) 

Z XIX-wiecznej tradycji patriotycznej przejął pisarz również jej antyrosyjskość. Nie wyraża się ona 
w stosunku do narodu rosyjskiego i jego kultury, którą ceni i która musi być bliska człowiekowi 
wychowanemu na kresach Rzeczypospolitej. Jego antyrosyjskość odnosi się natomiast do państwa 
- niezależnie od tego, czy będzie to carska Rpsja, czy Związek Radziecki. 

W okresie zaangażowania w socjalizm, jak wyznaje autor Kompleksu polskiego, wolność nie narzucała 
się jako wartość podstawowa: Uważaliśmy, że nadchodzi era uniwersalizmu socjalistycznego! Wolność 

uznaliśmy za coś przemijającego!!/2 Natomiast po załamaniu się tej wiary, kwestia wolności 
- w sensie ogólnym i indywidualnym - staje się w pisarstwie Konwickiego kluczowa. Wynikiem 
braku wolności, braku samostanowienia tłumaczy negatywne zmiany zachodzące w społeczeństwie, 
które nazywa sowietyzacją . Będzie to zatracenie własnej tożsamości, kształtowanie się pod wpływem 
warunków politycznych i bytowych nowej mentalności i obyczajowości, w których brak już miejsca 
dla wartości wyższych. („.) 

Cel, jaki postawił sobie pisarz obserwując symptomy narastającego w społeczeństwie kryzysu, jest 
wyraźny: rozbudzić pamięć historyczną, nicować świadomość rodaków, dotykać miejsc wrażliwych, 
tak żeby bolało, przeciwdziałać apatii, upadkowi moralnemu i duchowemu, rezygnacji z narodowych 
aspiracji. Musi to więc być literatura drapieżna, smagająca ostro i boleśnie, choć udręczeni rodacy 
w Kompleksie polskim błagają : Ty nie dosmucaj nas, ty pisz kurwa, dla pokrzepienia serc. 

W Malej apokalipsie i Rzece podziemnej Konwicki wyraźnie nawiązuje do tradycji Gombrowicza. 
Czyż nie z ducha Gombrowicza wywodzi się myśl: Zamiast uciekać przed polskością , warto spróbować 
pójść za nią aż do końca3 

- co mogłoby być mottem dla całej twórczości literackiej, i fil~owej 
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MAŁA APOKALIPSA 



autora Zaduszek. Chociaż jako prozaik nie gardzi groteską, deformacją rzeczywistości, aż do absurdu, 
chociaż podobnie jak Gombrowicz nieustannie użera się z polskością, jednak w klimacie twórczości 
obu tych pisarzy istnieje pewna zasadnicza różnica. U Gombrowicza dominuje postawa racjonalisty: 
operacje, które przeprowadza on na duszy narodu, czy też wiwisekcje psychiki postaci literackich 
- dokonują się w warunkach sterylnych. Bez krzty emocji. Autor jest tu zawsze »ponad«. Jak 
badacz życia mrówek. Jak reżyser teatru marionetek. Podczas gdy Konwicki jest zawsze w samym 
środku swojej prozy, jest jej medium. Tam odnajdujemy jego prawdziwy ból, niepokój, wściekłość, 

rozpacz. Literatura Gombrowicza jest intelektualną grą. U Konwickiego gra się o życie. Jest to 
proza, w której współistnieją ze sobą tragizm i błazeństwo, ale tylko w takim sensie, jaki nadaje 
tym pojęciom sam pisarz: Nasz tragizm opalizuje, mieni się niejasnymi barwami, bulgoce bezwstydem, 
dotyka brzegiem granic obleśności, krztusi się histerycznym chichotem. Nasze błazeństwo ma szloch 
w gardle, nasze błazeństwo gryzie palce do krwi, nasze błazeństwo wiąże powróz na własnej szyi4

• Takie 
właśnie jest pisarstwo Tadeusza Konwickiego. („.)" 

Fragment artykułu Anny Bukowskiej „Tadeusza Konwickiego obrachunki z epoką i samym sobą" z 6 nr „Miesięcznika 
Literackiego" z 1988 r. (s. 57-59). 
1. E. Sawicka, „W szponach romantyzmu", cz. Il, „Odra" 1988 nr 1. 
2. s: Nowicki, ,,Pół wieku czyścca", Warszawa 1984, s. 47. 
3. „W szponach romantyzmu". 
4. T. Konwicki, „Kompleks polski", Warszawa 1977, s. 141. 

„( ... ) Mała apokalipsa to wywiedziona z lęków i przeczuć autora katastroficzna i zarazem groteskowa 
wizja peerelowskiej rzeczywistości końca dwudziestego wieku. Obraz małego zniewolonego kraju za
trutych rzek, pustynniejących województw, rozpadających się w ruinę miast, upstrzonych pozawieszanymi 
wszędzie, niechlujnymi transparentami, na których widnieją napisane po polsku i po rosyjsku hasła 
Zbudowaliśmy socjalizm. To obraz społeczności, w której wszelkie porządki, wartości uległy komplet
nemu zamąceniu, w których dobro przemieszało się ze złem, konformizm przybrał pozory buntu, 
a każde zachowanie wydaje się dwuznaczne. To także opowieść o powolnej, nędznej agonii niesprawnego 
już narodu - narodu, który wyparowuje w nicość przy akompaniamencie pustych reżimowych rytuałów 
i nic już nie znaczących działań opozycji . 

Akcja powieści rozgrywa się w Warszawie, w dniu otwarcia kolejnego zjazdu partii, na który 
zawitał sekretarz z ościennego mocarstwa. Jej głównym bohaterem (i zarazem narratorem) jest war
szawski liter11t, któremu koledzy - opozycjoniści zlecają misję samospalenia się pod Pałacem Kultury 
(ulubiony symbol Konwickiego). Ten akt ma z jednej strony wstrząsnąć biernym narodem, z drugiej 



zaś stanowi atut w rozgrywce z władzą. Fabuła powieści skupia się wokół wędrówki bohatera-od
kupiciela przez miasto, po którym grasują tabuny jaskiniowców szukających żeru, okazji kupna czegoś 
nieodzownego do życia, szczęśliwego trafu we frajerstwie chytrego państwa. ( ... )" 

Agnieszka Dajbor, „Nadwiślańska apokalipsa'', „Gazeta Wyborcza" 1989, nr 56 

„( ... ) Mała apokalipsa pełna jest celnych, ciętych spostrzeżeń . Napuszenie władzy, megalomania 
opozycji, stygmat narodowych odwiecznych cierpień u każdego, kto zaczyna myśleć o ojczyźnie 

Tadeusz Konwicki przekłuwa ostrzem ironii, dowcipu każdy nadmuchany, nieautentyczny balon, bez 
względu na to, która strona wypuściła go z rąk . Osiąga to przede wszystkim dzięki mistrzowsko 
stosowanym zderzeniom podniosłości i codzienności. Ot, chociażby bohater decydujący się na złożenie 
swego życia w narodowej ofierze pragnie coś po sobie pozostawić - jak przystało na romantycznych 
bohaterów - i pozostawi ... receptę na maść przeciw łupieżowi oraz miksturę stosowaną przy zapar
ciach. ( ... )" 

Małgorzata Kąkiel, „Nasza apokalipsa - wizja i realia", „Argumenty" 1989, nr 17. 

„( ... ) Konwicki pokazuje rzeczywistość, o której wszyscy wiedzą, że jest oparta na grze pozorów. 
Dlatego możliwe jest to wszstko, co opisuje, bo całe dzianie się jest dzianiem się na niby. I wszyscy 
sobie z tego zdają sprawę, wszyscy ci, których Mała apokalipsa portetuje. Zgadzają się na to, bo 
nie mają innego wyjścia: oni muszą tkwić w tym świecie pozorów, podtrzymywać te pozory, udawać, 
że jest dobrze. Tylko w ten sposób - udawaniem czegokolwiek - można przeciwstawić się pewności, 

że ten świat stracił swój sens. 

( ... ) Uświadomienie sobie tego zderzenia jakości, rodzaju czynu, który ma się dokonać, z całym 
myśleniem o nim sprawia, że w trakcie lektury przeżywamy wstrząs. Jak to? Samospalenie to przecież 
najbardziej dramatyczny rodzaj protestu, to coś, co zawsze porusza, co nigdy nie pozostawia obojętnym, 
a tu wsiąka w tę całą nijakość. A ten, który ma tego dokonać bez wielkiej emocji przystaje na 



narzuconą sobie decyzję . Tu przecież nie ma nic! Ten świat jest przeżarty nicosc1ą, zniszczeniu uległa 
cała sfera przeżyć emocjonalnych, wszystko. Dosłownie wszystko! Nawet miłość jest nijaka, rzekoma. 
(„.)" 

Leszek Bugajski, „Apokalipsa: mała i duża'', „Polityka" 1989, nr 13. 

„(„.) W Malej apokalipsie Konwicki pokazuje krach ideału . Każdego . Nikt nie ma racji. Ani władza 
sprowadzona do postaci marionetki, ani śmieszna w dość kabotyńskich gestach opozycja. Na górze, 
ale i to nie jest pewne, znajdują się jedynie ci, którzy potrafili się przystosować do obłąkanej 

nierzeczywistej rzeczywistości . Takim jest reżyser Bułat prezentujący swoje kunktatorskie filmy na 
seansach zapowiadanych jako projekcje najnowszych produkcji radzieckich. Wszystko się skończyło . 

Nie ma sensu w cokolwiek wierzyć, bowiem nic nie istnieje naprawdę. Nawet brutalność Bezpieki 
jest tylko na pozór, byleby można zrobić zdjęcie z brutalnego przesłuchania„. („„)" 

Jacek Strzemżalski, „Zdefektowany ssak dwunożny", „Kultura" 1989, nr 10. 

„(„.) Autor Malej apokalipsy sam nie jest do końca zdecydowany, do jakiego stopnia traktować 
serio pomysł samospalenia się głównego bohatera, a zarazem swojego alter ego. Ile w takim geście 

powagi, a ile błazeństwa, ile prometeizmu, a ile chęci wyzwolenia się od dręczącego koszmaru, ucieczki 
od niego, dla której publiczny charakter samobójstwa byłby tylko przykrywką? Czy chodzi o wyzwo
lenie Polski, czy od Polski. Ironia, w którą i autor i jego bohater są uwikłani , pospołu zresztą 

z czytelnikami i dzisiejszymi widzami, krępuje dodatkowo, rodzi podejrzenia o śmieszność. 
Ale Konwicki nie jest pierwszym, który ma takie problemy; przywołałem już Wesele , ale przecież 

nawet III część Dziadów podszyta jest - w scenie balu u Senatora - operetką. Bo to nieprawda, 
że bohaterowie umierają na scenie operetki. I tym razem Marks upraszczał rzeczywistość: operetka 
wcale nie musi unieważniać tragedii , może ją nawet potęgować, bo łatwiej wszelkie tragiczności znosić 
w atmosferze godności i powagi, z nadzieją na homerycki wymiar własnego cierpienia, niż na śmietniku, 

jakim jest świat Malej apokalipsy. Kiedy wszystko wokół jest tandetne, to czy ofiara, cierpienie, 
śmierć, czy one mogą być prawdziwe? („.)" 

Jan Walc, „Mała apokalipsa i teatr ogromny", program Teatru Ateneum. 





POSTANOWIŁEM ZAPROTESTOWAĆ 

„Jest 8 września 1968 r. około godziny 11. Na stadionie X-lecia w Warszawie odbywa się uroczystość 
centralnych dożynek państwowych, akurat przemawia I sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka. 
Jego przemówienie i całą uroczystość święta plonów transmituje telewizja polska i radio na żywo. 
Ładna słoneczna pogoda. Stadion wypełniony po brzegi. W pewnej chwili obok trybuny głównej, 

gdzie siedzi przede wszystkim »aktyw«, pojawia się starszy mężczyzna i oblewa się z butelki jakimś 
płynem. Po zwróceniu mu uwagi przez jakąś kobietę, oznajmia, że jest upał i polewa się dla ochłody. 
Nagle zaczyna wznosić okrzyki protestujące przeciw inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Cze
chosłowację i rozrzucać ulotki. W chwilę potem staje cały w płomieniach i biegnąc w stronę Gomułki 
z rozwiniętą biało-czerwoną flagą z napisem »Za Wolność Naszą i Waszą« krzyczy: protestuję! 

protestuję! Przebiega jeszcze około 30 metrów (wzdłuż trybuny i po schodkach w górę) i pada. 
Ludzie z ochrony rządu otaczają go szybko i gaszą na nim ogień. Robią to tak błyskawicznie, że 

poza dygnitarzami na trybunie i być może samym Gomułką, który nie przerywa przemówienia, mało 
kto zauważył ten tragiczny incydent. Ciężko poparzony desperat, półprzytomny z bólu krzyczy nadal 
- protestuję! Krzyczy tak jeszcze w chwili, gdy wnoszą go do szpitala Dzieciątka Jezus na Pradze 
12 września (niektóre źródła podają, że 13). Po kilku dniach okrutnych cierpień umiera. 

Ryszard Siwiec urodził się w Dębicy 7.03.1909 r. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jana 
Kazimierza we Lwowie. W 1936 r. przeprowadza się z matką do Przemyśla. Tu się żeni, ma pięcioro 
dzieci. W czasie wojny oficer AK. Przed śmiercią pracował jako radca prawny Tarnobrzeskich 
Zakładów Przemysłu Spożywczego w Przemyślu. 

Aktu samospalenia zamierzał dokonać już parę miesięcy wcześniej, w kwietniu 1968 r., na znak 
protestu przeciwko brutalnemu biciu studentów oraz przewrotnej antyinteligenckiej i antysemickiej 
kampanii ówczesnych władz PRL. 

Przed zamiarem samounicestwienia sporządził testament: Ja, Ryszard Siwiec, zdrów na ciele i na 
umyśle, po dłuższej walce i rozwadze, postanowi/em zaprotestować przeciw totalnej tyranii zła, nienawiści 
i kłamstwa opanowującego świat ... 

Po argesji wojsk Układu Warszawskiego na CSRS ostatecznie podjął decyzję o samospaleniu. Tuż przed 
śmiercią nagrał na taśmę magnetofonową jakby odezwę do komunistów, szczególnie tych na Kremlu. 
Taśma z odezwą i testament zostały odnalezione przez zrozpaczoną żonę, którą Siwiec tuż przed 

śmiercią upoważnił do udostępnienia ich rodzinie i w miarę możliwości opublikowania. W obecności 
żony, pielęgniarek i lekarza nagrał i napisał w szpitalu jeszcze jakieś uzupełniające teksty protestu, 
ale SB, czuwająca w szpitalu nad jego »bezpieczeństwem« dzień i noc, zadbała, aby te materiały nie, 
przedostały się na zewnątrz. · 

O swoim zamiarze popełnienia samobójstwa Ryszard Siwiec nie powiadomił rodziny. Pożegnał się 

z nią tylko informując, że jedzie do Warszawy na dożynki. 



Nieliczne ulotki zawierające potępienie inwazji na CSRS, które tuż przed podpaleniem się Siwiec 
rozrzucił przed trybuną, dostały się w »niepowołane« ręce widzów. Większość ulotek zagarnęła szybko, 
»ochrona«, Tych, których nakryto z ulotkami (według ich późniejszych zeznań) zabrano do komisariatu 
MO i po udzieleniu im ostrzeżeń zobowiązano do milczenia wręczając każdemu łapówkę w wysokości, 
15.000 zł! (średni zarobek wówczas 2.500 zł), czyli dzisiaj około 1,2 mln zł. 

Na stadionie oprócz dygnitarzy rządowych i kilku, może kilkudziesięciu spoza tego kręgu, nikt nie 
dostrzegł niczego. Kamera telewizyjna natomiast obejmowała przemawiającego towarzysza »Wiesława« 
i w jej pole zasięgu Siwiec nie zdążył wbiec. Podobno niektórzy telewidzowie dostrzegli na ekranie 
jakiś dym. ( ... )" 

Zygmunt Karcz, „Polski Palach'', „Tygodnik Solidarność" 1989, nr 18. 

„( .. . ) Tragicznym i symbolicznym wydarzeniem »Praskiej Wiosny« stał się akt samospalenia dokonany 
16 stycznia 1969 r. przez Jana Palacha, dwudziestojednoletniego studenta filozofii uniwersytetu pra
skiego. W pozostawionym liście Palach nazwał się »ludzką pochodnią numer jeden«, wyznając, że 
dopuszcza się tego czynu w proteście przeciwko obecności obcych wojsk i istnieniu cenzury. Palach 
zmarł po trzech dniach w szpitalu, zaś jego pogrzeb, w którym uczestniczyło 500 tysięcy osób 
przekształcił się w wielką manifestację . Dubczek i Svoboda w telegramie skierowanym do matki 
Palacha napisali: »Wiemy dobrze, iż do tego czynu skłoniło go szczere i prawe umiłowanie ojczyzny«. 
W następnych dniach oraz tygodniach odnotowano w całym kraju trzydzieści dalszych prób samo
spalenia, lecz wszystkich - z wyjątkiem jednego - desperatów udało się odratować. Prezydent 
Svoboda zaapelował w telewizji o zaniechanie tych samobójczych akcji mówiąc: »Są to tragiczne 
wydarzenia. Jako żołnierz doceniam osobistą odwagę i poświęcenie, jednak jako prezydent nie mogę 
się na to zgodzić. W imieniu ich rodziców, wszystkich ludzi naszego kraju, swoim własnym oraz 
w imieniu ludzkości , nalegam żebyście zakończyli te straszne akty.« ( ... )" 

Marek Bankowicz, „Czechosłowacja: rok 1968", „Tygodnik Powszechny" 1989, nr 34. 

W historii Polski znamy wiele przykładów samobójstw popełnianych z powodów politycznych. 
Jedną z najbardziej dramatycznych form protestu są samospalenia. 

W 1841 r. spalił się żywcem w rosyjskim więzieniu student kursów prawniczych w Warszawie, 
członek organizacji spiskowej, Związku Narodu Polskiego, Karol Levittoux. Zgnębiony ciągłymi prze
słuchaniami i torturami, w obawie przed wydaniem towarzyszy, podpalił siennik w swojej celi. 

Po II wojnie światowej do tej formy protestu, poza wspomnianym wyżej Ryszardem Siwcem, uciekł 
się asystent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a w Gdyni 47-letni marynarz Andrzej Durkatz 
(29 VI 1980 r.) . 

25 III 1980 r. na Rynku Głównym w Krakowie przywiązał się do studzienki, oblał benzyną 

i podpalił, 73-letni Walenty Badylak. Na piersi miał zawieszoną metalową tabliczkę. Napis na niej 
wyjaśniał przyczyny desperackiego kroku: „Za Katyń, za rozpicie młodzieży, za zniszczenie rzemiosła 
w Polsce" . 
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