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WSTYD





— Monika Redzisz



Cała jestem Wstydem. Każde wyjście do ludzi wiąże się ze 
wstydem, który odczuwam wręcz fizycznie: przyspiesze-
nie serca, zaczerwienienia na skórze, ataki paniki. Odkąd 
pamiętam jestem zamknięta w małym ciasnym pudełku, 
z którego tylko czasem udaje mi się wyjść.

Pamiętam, jak zadzwonili do mojej mamy ze szkoły, że po-
drapałam się tak bardzo, że trzeba mnie zawieźć do Świecia. 
U nas jak ktoś trafi do Świecia, to już wszystko wiadomo, 
to jest jednoznaczne, to jest jak lot nad kukułczym gniaz-
dem… Czułam wstyd, że mama przeżywa przeze mnie ka-
tusze. Pamiętam, jak siedzę czekając na karetkę i nie boję 
się szpitala, nie martwię się o siebie, tylko jest mi tak bardzo 
wstyd, że mama musi teraz pakować mi torbę i na pewno 
płacze nad moimi rzeczami... I że nie tak przecież mia-
ło być, miałam świetnie skończyć studia, a potem jeszcze 
zrobić doktorat... I słyszę jak lekarz mówi: nie, kaftana, nie 
trzeba, dziewczyna jest spokojna. Boże, to o mnie mówi ten 
doktor?

Przez lata chorowałam na depresję. Z depresją chyba za-
wsze w parze idzie wstyd; przyznanie się do depresji, do 
leczenia psychiatrycznego, jest czymś wstydliwym, w społe-
czeństwie postrzeganym jako skaza, która często praktycz-
nie przekreśla człowieka. Sporo czasu zajęło mi zaakcepto-
wanie faktu, że to nieodłączna część procesu, który mnie 
ukształtował. I że nie mówiąc o tym, jeszcze mocniej 
zamykam się w  ciasnym pudełku wstydu. Teraz bardzo 
dbam o to, żeby każda nowo poznana osoba, która może 
zacząć znaczyć dla mnie więcej, szybko dowiedziała się 
o tym wstydliwym fakcie, żeby potem nie było zaskocze-
nia. I rozczarowania.

Samookaleczenia zaczęły się w gimnazjum. Drapałam się 
i gryzłam. Chyba pierwszy raz zrobiłam to sobie właśnie 
w szkole. Pastwiłam się nad swoim przedramieniem i to 
dawało jakieś ujście emocjom; potem już robiłam to świa-
domie, do każdej takiej chwili byłam praktycznie przygoto-
wana, jakiś plaster, bandaże... Potrafiłam zamknąć się w to-
alecie i rozdrapać sobie rękę. Mam wysoką odporność na 
ból; to widok krwi mnie uspokajał, zaczerwienia na skórze, 
uzewnętrznianie tych skaz, które nosi się w sobie. Zakry-
wałam to długimi rękawami, bandażowałam. W portfelu 
nosiłam żyletki; pewniej się wtedy czułam. Kiedy szłam 
ulicą, zbaczałam mimochodem pod samochody, byłam już 
prawie po drugiej stronie barierki mostu. To się działo jak-

by niezależnie ode mnie, jakbym sama sobą nie kierowała. 
Sama zgłosiłam się w końcu do szkolnej pedagog,  prze-
straszyłam się, że to może zajść za daleko. To dziwne; 
człowiek ma w sobie takie dwa głosy: z jednej strony, że 
masz wszystkiego dość i chcesz z tym skończyć, a z dru-
giej, że masz się ratować...

Trudno wskazać moment, kiedy zaczęła się depresja. 
W  podstawówce przez ostatnie dwa lata nie było łatwo, 
pewna dziewczyna prześladowała mnie, miałam wrażenie, 
że nikt nic z tym nie robi. Pamiętam, że perfekcyjnie potra-
fiła wywołać we mnie uczucie głębokiego wstydu, publicz-
nie naśmiewając się na przykład z moich ubrań.

Nie zmienia to jednak faktu, że byłam, odkąd pamiętam, 
bardzo wstydliwym dzieckiem. Garbiłam się, chowałam za 
włosami. Bardzo późno wyszłam do ludzi. Mama miała sil-
ną obawę, abyśmy razem z siostrą nie nałapały złych nawy-
ków na podwórku, toteż dużo więcej czasu spędzałam nad 
książkami niż z rówieśnikami. I choć rozumiem jej intencje 
i pewnie sama zachowałabym się w ten sposób, to wydaje 
mi się, że straciłam przez to okazję do zbudowania silniej-
szej tarczy, która chroniłaby mnie przed wrażliwością na 
opinię publiczną. Mama zawsze podkreślała jak ważna jest 
edukacja, dobre wyniki w nauce. Nagradzała moją siostrę 
i mnie na podstawie ocen właśnie. Nauka nie przychodzi-
ła mi z trudem; wiedziałam, że na tym polu mogę zdobyć 
uznanie, ale jednocześnie bałam się ewentualnej porażki, 
faktu, że mogę zawieść oczekiwania. 

Byłam cichą, poważną, dobrze uczącą się dziewczynką; 
przez rówieśników nigdy nie rozpatrywaną jako ciekawe 
towarzystwo. Siostra była bardziej absorbującym uwagę 
dzieckiem, domagającym się jej wręcz i pewnie dlatego 
mama bardziej się na niej skupiła. Ja starałam się nie dostar-
czać powodów do zmartwień. Potem okazało się, że siostra 
rywalizowała ze mną, spędzała sporo czasu nad książkami, 
żeby nie wypaść gorzej. To źle zabrzmi, ale mam wraże-
nie, że poczuła satysfakcję, że ostatecznie to ze mną rodzice 
mieli więcej kłopotów, że dostarczyłam im całego tego pa-
kietu atrakcji z wycieczkami po szpitalach. 

Tata dużo pracował. Zwykle wycofany, kiedy już był, próbo-
wał jakoś mi przekazać, że wszystko będzie dobrze…Myślę, 
że byłam samotnym dzieckiem. Nigdzie nie czułam się bez-
piecznie. Kiedy szłam do szkoły, miałam wrażenie, że wy-
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ruszam na terytorium wroga, ale w domu też nie mogłam 
odetchnąć. Nie miałam swojego azylu.

Z moją orientacją seksualną też nie ułożyło się po myśli 
rodziców. Bardzo wcześnie poczułam, że jest ze mną inaczej 
niż z innymi dziewczynkami, że inaczej traktuję niektóre 
koleżanki, intensywniej, bardziej emocjonalnie. Sporo czasu 
i odwagi kosztowało mnie zdefiniowanie siebie jako osoby 
biseksualnej, pod koniec liceum jako lesbijki, by na kolej-
nych studiach związać się z mężczyzną. Teraz uważam się 
za osobę panseksualną - płeć nie ma dla mnie znaczenia.

Niestety, miałam pecha i w wieku lat 16 zostałam źle zdia-
gnozowana. Przez 4 lata brałam leki podawane przy zespo-
łach paranoidalnych, a nie depresji. Na porządną terapię 
rodziców nie było stać. Leki były mocne; niewiele pamię-
tam z tamtego okresu. Miały też skutki uboczne. Zawsze 
byłam drobna, jeszcze w szpitalu nazywali mnie „kruszyną”. 
Po lekach przepisanych przez mojego lekarza utyłam 36 
kilo w ciągu pół roku. Klasa maturalna, dziewczyny szykują 
się do studniówki, a ja... Do tej pory wstydzę się rozstę-
pów. Mimo że w jakiś sposób opowiadają one moją historię 
i traktuję je jako swego rodzaju blizny pozostawione przez 
emocjonalne krzywdy, to ten podstawowy kobiecy wstyd 
dotyczący ciała - pozostaje. 

Sąsiedzi patrzyli, szeptali, przecież nagle tak się zmieniłam. 
Zawsze miałam problem z jedzeniem, jadłam mało i po-
woli, wstydziłam się jeść przy ludziach; teraz tym bardziej 
miałam wrażenie, że wszyscy wokół myślą: Jezus Maria, ile 
ona musi jeść! A ja nie jadłam dużo, tylko leki powodowały 
gromadzenie wody w organizmie. 

Poza tym oczy wywracały mi się do góry, nie mogłam nad 
tym zapanować.  Głównie spałam; podobno nie można 
mnie było parę razy dobudzić. Mój pierwszy pobyt na od-
dziale psychiatrycznym miał miejsce właśnie w tym czasie, 
kiedy wszyscy wokół żyli pierwszymi „prawdziwymi” im-
prezami. Na swoją osiemnastkę dostałam przepustkę, ale 
kompletnie jej nie pamiętam, choć oczywiście nie piłam al-
koholu. Nikt w szkole nie wierzył, że uda mi się zdać matu-
rę; żeby było śmiesznie, miałam jeden z lepszych wyników 
w liceum.  

Leczenie zakończyłam na własną rękę. Miałam wyjechać 
na studia. Czułam, że jeśli jeszcze choć trochę przytyję, to 
po prostu nie dam już rady. 

Skończyłam kulturoznawstwo w Warszawie. Wciąż nie jest 
mi łatwo. W pierwszym kontakcie jestem bardzo zamknię-
tą osobą. W grupie albo nie odezwę się w ogóle, albo pod 
koniec, nieśmiało. Lubię dyskutować, ale dyskusję na forum 
publicznym odchorowuję. Serce w gardle, gorąco, czasem 
nie pamiętam, co mówiłam. Z jednej strony strach, z drugiej 
ambicja. I wieczne pytanie w głowie – czy warto się tak mę-
czyć? Może lepiej odpuścić? Ale kiedy się wycofuję, mam 
wrażenie, że przegrywam z własnym strachem.

Boję się grupy. Nie znoszę grupowych zajęć, gier, zabaw. 
Boję się też nowych miejsc. Kiedy idę do nieznanej mi ka-
wiarni, czuję się jakbym wyruszała na kilkumiesięczną wy-
prawę do obcego kraju. Nie tańczę - to nie wchodzi w grę. 
Źle reaguję na dotyk większości ludzi. Nawet moja mama 
nie może mnie przytulić, bo potrafię odskoczyć, zareago-
wać agresją. Tak już po prostu mam. Chyba że znajdę odpo-
wiednią osobę. Kiedy jestem w związku; kiedy mam kogoś, 
kto mnie akceptuje, zmienia się też mój stosunek do siebie 
i do swojego ciała. Nie mów tak o sobie, nie krzywdź się tak 
– powtarzał mój pierwszy partner. I to mi pomagało.

Teraz moim priorytetem jest to, żeby czuć się dobrze sama 
ze sobą. Staram się stopować w negatywnym myśleniu o so-
bie, nie zapędzać się. Może to banalne, ale dbanie o siebie, 
starannie dobrany ubiór, makijaż, podkreślona kobiecość, to 
coś, co pomaga mi czuć się choćby odrobinę pewniej. Na-
wet jeśli najczęściej wybieram jednak duże swetry.

W bezpiecznym miejscu wciąż mam schowaną żyletkę. 
Niech sobie tam leży, na wszelki wypadek. 
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Kiedy usłyszałam o projekcie, w jednej chwili, przed jaką-
kolwiek myślą, zaczęło mnie dusić w gardle, a z oczu po-
płynęły łzy.  

Wychowywana byłam w patriarchalnym świecie. Moje 
ukochane bajki z dzieciństwa to Kopciuszek, Piękna i Be-
stia. I jeszcze Mała księżniczka. Czytała mi je babcia, mama 
mojego ojca, kiedy do nas przyjeżdżała. Rozumiałam, że 
taka właśnie powinna być dziewczynka: cicha, grzeczna, 
skromna, pracowita, żeby na końcu dostać nagrodę – księ-
cia. Babcia zabierała nas też do kościoła, nie cierpiałam 
tego. Nudziłam się, nie rozumiałam, ksiądz wypytywał 
mnie o jakieś żenujące rzeczy w konfesjonale; pamiętam ten 
wstyd. Na szczęście to się kończyło, jak babcia wyjeżdżała. 
Ojciec był ateistą. Pamiętam jak babcia krzyczała na niego: 
Ty bolszewiku! I waliła go w twarz. 

Rodziców prawie nie było w domu, gdzieś fruwali. Mama 
była skrzypaczką, urodziła nas i zajęła się sobą. Wycho-
wywała nas druga babcia, analfabetka, moja ukochana. Jak 
miałam 15 lat, matka uciekła z klarnecistą. Widziałam się 
z nią jeszcze parę razy, ale wstydziła się, że ma takie duże 
dzieci, bo jej partner był o 13 lat młodszy od niej; kazała 
mi udawać, że jestem jej koleżanką. Jak zdałam na studia, 
ojciec wyrzucił mnie z domu, bo też miał już nową młodą 
żonę. Błąkałam się z jedną torebeczką, bywało, że nocowa-
łam na dworcach. Ojciec uważał, że idę na studia, żeby nie 
pracować, że jestem leniem. Na akademię namówił mnie 
mój pierwszy chłopak. Całe szczęście; to najlepsza rzecz 
jaką dla siebie w życiu zrobiłam. 

Wstydziłam się tak bardzo wielu rzeczy...

Siebie. Odezwanie się przed całą klasą to była masakra.

Biedy. Pamiętam, jak chłopcy śmiali się z moich pocerowa-
nych pończoch.  

Tego jak wyglądam. Dopiero na studiach zdałam sobie 
sprawę, że jestem atrakcyjna.

Swojej seksualności. Pocałunków. Współżycia. Czułam, że 
jestem bardzo grzeszną dziewczyną. 

Tego, że jestem głupia. Wychowana byłam w poczuciu, że 
mężczyzna jest lepszy od kobiety. Mój pierwszy mąż wy-
dawał mi się wybitnie inteligentny, nie odzywałam się za 
dużo, a on cały czas nawijał. Edukował mnie, zadawał mi 

tony książek do przeczytania, a ja wpadałam w coraz więk-
sze kompleksy.    

Tego, że jestem złą matką. Moja córka była potwornie ner-
wowa, bez przerwy płakała. Wiecznie we mnie wklejona, 
kurczowo się mnie trzymała. Spała ze mną do szóstego 
roku życia. Ludzie mi dokuczali, że ją źle wychowuję, że 
jest nienormalna. Ale nic dziwnego - jej ojciec był alkoholi-
kiem, w domu źle się działo, była znerwicowana już w moim 
brzuchu. Ona też się wstydziła. Bała się ludzi. Krzyczała do 
nich: nie patrz na mnie, nie patrz! Dokuczała mi moja te-
ściowa; kiedyś postanowiła mi córkę wychować, a ja dałam 
się wciągnąć w ten kanał. Trwało to tydzień. Krzyczała na 
nią: jesteś niedobrym dzieciakiem! Babcia cię nie kocha! 
A mojej córeczce z dnia na dzień powiększały się sińce pod 
oczami. Tak strasznie się tego wstydzę, że pozwoliłam, żeby 
ją teściowa psychicznie niszczyła! 

Wstyd kojarzy mi się z poczuciem winy. Nie dałam sobie 
rady. Nie udało mi się moich dzieci wychować tak, żeby 
były szczęśliwsze niż ja.  

Mój mąż był alkoholikiem, a ja byłam osobą współuzależ-
nioną. Wstydzę się, bo moje emocje też były zaburzone. Ja 
też swoje frustracje wyładowywałam na dzieciach, też była 
agresywna, darłam się, klapsy rozdzielałam…Mechanizm 
współuzależnienia jest czymś tragicznym, a miłość potrafi 
być ciężko chora. Kochałam go tak bardzo, że byłam w sta-
nie wszystko dla niego zrobić, wszystko poświęcić. Kiedy 
go poznałam, miałam męża i córeczkę; żyliśmy na niezłym 
poziomie; mieszkaliśmy na Mariensztacie, stołowaliśmy się 
w knajpach – artystyczna cyganeria. Rzuciłam wszystko 
i wyjechałam z nim. 

Zamieszkaliśmy wysoko w górach, w zrujnowanej chałupie, 
bez wody, w ekstremalnych warunkach. Najbliższy sklep 
za górami, codzienna fizyczna harówa, gotowanie, palenie 
w  piecu, uprawianie ogródka, remont chałupy. Ale ja by-
łam gotowa na wszystko, żeby tylko mnie kochał. Urodzi-
łam mu dwoje dzieci, bo on bardzo tego chciał, a ja miałam 
oczywiście nadzieję, że dzieci go zmienią; gdyby zechciał 
urodziłabym mu dwanaścioro. 

Naprawdę jakoś oszalałam na jego punkcie. Byłam zaśle-
piona, nie zdawałam sobie sprawy, że jest alkoholikiem. 
Pamiętam jak na początku naszej znajomości przyprowa-
dziłam go do mojej babci, tej analfabetki. Powiedziała mi 
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wtedy: „wiesz Elu, jeśli bardzo go kochasz, może to jakoś 
przeżyjesz. Ale to bardzo trudny człowiek”. Nie zrozumia-
łam jej...

W naszym małżeństwie to on rozkazywał. Wszystko było 
przez niego ustalone. Nie wolno mi było za długo siedzieć 
u sąsiadki, bo była awantura. Jak ktoś do nas przyjechał, 
a ja za długo porozmawiałam z gościem – awantura. Po-
winnam być tylko jemu podporządkowana, tylko jemu słu-
żyć. Przemoc psychiczna, czasem także fizyczna, codzienna 
wulgarność, poniżanie. Mówił: jesteś niczym, zerem, nic 
nie potrafisz. Czułam się jak szmata. Był bardzo wulgarny, 
także wobec dzieci. Zaraz ci te skrzypce rozpierd… jak nie 
przestaniesz rzępolić! – potrafił wrzeszczeć do naszej córki, 
która grała na skrzypcach. A potrafił być czuły i kochany. 

Nie miałam tam nikogo oprócz niego. Byłam odcięta od 
świata, od przyjaciół, od mediów. Dla kobiet ze wsi to było 
normalne, że chłop pije i bije. Sąsiad bił żonę, wszyscy o tym 
wiedzieli, ale co im do tego? Wstydzę się o tym mówić. Ja, 
teraz feministka, ja, walcząca o prawa kobiet, jak mogłam tyle 
lat tkwić w czymś tak okrutnym? Tyle lat potrafiłam sama 
się zakłamywać. Ale kochałam go. Wystarczyło, że był przez 
chwilę dobry i myślałam – Boże czego ja chcę od tego czło-
wieka? Tak bardzo trudno było mi się z nim rozstać. 

Po 20 latach wreszcie uciekłam, z dziećmi chociaż musiałam 
zacząć życie od zera. Wstydzę się, że nie odeszłam szybciej. 

Tyle błędów popełniłam w życiu… Popełniałam takie same 
błędy jak moja matka, mimo że bardzo nie chciałam iść jej 
drogą. Najstarszą córkę z drugiego małżeństwa oddałam 
ojcu, bo uznałam, że tam jej będzie lepiej. Powiedziała mi 
niedawno, że nie powinnam być w ogóle matką. 

Strasznie wielu rzeczy się człowiek w życiu wstydzi. Naj-
bardziej wstydzę się tego, że pozwalałam na to, żeby moje 
dzieci były źle traktowane. A nawet sama potrafiłam źle je 
traktować...

Jestem teraz bezdomna, bez emerytury, do końca życia mu-
szę pracować, bo wszystko zostawiłam mężowi. Ale budzę 
się szczęśliwa, że nikt mną nie będzie pomiatał, nakazywał. 
Że jestem wolnym człowiekiem. Terapia dla współuzależ-
nionych, moja twórczość, działalność społeczna – to mnie 
wzmocniło.

Ostatnio miałam niesamowity sen. Od lat mam koszmary. 

Śnią mi się potwory czające się w mroku, wiem, że chcą 
mnie zaatakować, zrobić mi krzywdę. A ja kulę się ze stra-
chu i zaczynam z rozpaczy krzyczeć; ten krzyk zawsze mnie 
budził. Tym razem śniło mi się, że nie czuję strachu, tylko 
sama przeistaczam się w potwora, w jakąś straszną lwicę, 
rosną mi pazury, otwieram paszczę i ryczę.
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Czym jest dla mnie wstyd? Pierwsze, co przyszło mi na 
myśl, to cipka. Kiedyś przecież była wstydem nazywana. To 
ona jest dla mnie źródłem wstydu. Wstyd jest czymś, co 
izoluje mnie od świata, od bliskości, od dotyku. Także od 
mojego własnego ciała i ciepła z tego ciała płynącego. 

Nie chcę, żeby ktoś mnie dotykał. Na kochanków, przelotne 
związki, nie mam siły. W poważny związek nie potrafię się 
zaangażować, włożyć serca. Byłam wychowywana bez ojca; 
trudno mi wyobrazić sobie, że jakiś mężczyzna potrafi mnie 
ochronić; trudno też zgodzić się na związane z tym ogra-
niczenia. I wstydzę się. I boję. Jak ten ktoś przyjmie moją 
historię. Czy ją udźwignie? Czy mną nie wzgardzi?

Dawniej nie miałam problemów z bliskością, choć zawsze 
czułam jakiś niepokój związany z seksem, z tym, co czu-
ję w trakcie. Czułam silny popęd, ale czasem, jakby nagle 
otwierały mi się klapki w głowie, pojawiał się strach, obrzy-
dzenie i wstyd – dużo wstydu. Czasem też zaskakiwały 
mnie moje własne słowa. Kiedyś chciałam opowiedzieć 
o swoim pierwszym razie i z ust popłynęły mi takie słowa: 
„ja z mojego pierwszego razu pamiętam siniaki”. Dlaczego 
tak powiedziałam? Co miałam na myśli? Nie miałam poję-
cia. Były też sny, które mnie prowadziły w różnych kierun-
kach. Ale to nie było nic jednoznacznego. Dopiero praca 
z ciałem poprzez taniec, praca z energiami ciała wydobyła 
„tajemnicę” na światło dzienne. To ciało pamiętało.

Wszystkie moje związki kończyły się szybko, bo szybko 
uwydatniało się to coś niepokojącego, co było pod spodem. 
Teraz wiem, że seks jest tak mocnym energetycznie dozna-
niem, że objawiają się traumy, nawet te z głębokiego dzie-
ciństwa.

Powoli docierały do mnie fakty. Wydarzeniem, które wy-
ciągnęło zawleczkę, było poronienie. Przeżyłam wielką 
młodzieńczą miłość, z której miało urodzić się dziecko, ale 
straciłam je. Przez rok krwawiłam, rozpaczałam. Po roku 
miałam pierwszego kochanka i to był hardcore – wtedy 
uwydatnił się głęboko skrywany wstyd. 

Wychowywałam się z mamą i starszą siostrą. Byłam bar-
dzo radosnym, otwartym dzieckiem, zbyt otwartym. Świat 
wydawał mi się dobry, szłam ufnie przed siebie. Na wakacje 
zabierała nas do siebie na wieś babcia. I tam to się zdarzyło. 
Takie… coś. Miałam z pięć lat, zdybał mnie gdzieś starszy 
kuzyn. Gwałt. Nie raz. Wiele razy. 

Miałam 5 lat, nie wiedziałam, co się dzieje. Nie wiedziałam, 
że to jest seks, co to jest seks. Nie miałam świadomości, 
zasad, religii, byłam jeszcze czysta jak łza, to się po prostu 
działo, a ja wstawałam i szłam dalej, jak zwierzątko. Nie 
przychodziło mi do głowy, że mogę się komuś poskarżyć.

Poczułam jak wokół mnie wyrasta ogromna studnia, która 
odgradza mnie od ludzi. Nie było wokół mnie już nikogo. 
Ani dzieci, bo żadne z nich nie mogło zrozumieć, tego co 
mi się wydarzyło. Ani dorosłych, bo żaden z nich mnie nie 
objął, nie wyjaśnił, że to nie moja wina. Wszyscy jakby się 
rozpłynęli. Widzę siebie, jak siedzę skulona na dnie stud-
ni i zakrywam oczy dłońmi ze wstydu. Cipka stała się dla 
mnie źródłem bólu, poczucia winy i ogromnego wstydu. 
Także z tego powodu, że odczuwała rozkosz, niezależnie 
od głowy i serca. 

Nie wiem, czy moja siostra wiedziała. Mam takie wspo-
mnienie, że ona tam jest, ale zamknięta za drzwiami balko-
nowymi, że wszystko widzi, ale nie może pomóc. Wiele lat 
temu, kiedy jeszcze miałyśmy ze sobą kontakt, opowiedzia-
ła mi swój sen: że budzi się w nocy, a na jej łóżku siedzi nasz 
ojczym i trzyma rękę pod kołdrą. Pamiętam, jak mnie to 
przeraziło, ale nie zrozumiałam wtedy. Siostra szybko wy-
jechała na studia, wyszła za mąż; od tego czasu są między 
nami jakieś blokady, zamknięte kanały. 

Teraz nienawidzę moich rodziców. Uczucie skrzywdzonej 
dziewczynki – gdzie byliście, kiedy działa mi się krzywda? 
Głowy bym im pourywała. Ojciec wyrządził mi krzywdę 
swoją nieobecnością; nie miałam go za plecami, nie mia-
łam kogoś, kto by mi powiedział: stop, nie idź do każdego, 
nie z każdym, uważaj. Mam złość do niego o gówniarstwo, 
o nieodpowiedzialność, nie lubię, kiedy ktoś zasieje, a nie 
dba. Mama… Została sama z dwójką dzieci i zajęła się 
nami tak jak potrafiła. Ale mam żal, że nie obroniła nas 
przed ojczymem i nie stworzyła przestrzeni, żeby jej po-
wiedzieć prawdę. 

Teraz staram się mówić. Ostatnio mówię mamie, że byłam 
na spacerze w lesie, a ona: nie chodź tak sama, jeszcze nie 
złapali tego gwałciciela z Kabat. Mamo – mówię – mnie 
już nikt nigdy nie zgwałci; mam wyczerpany limit na całe 
życie. I wtedy jakby coś do niej dotarło. Przytuliła mnie tak 
po mamowemu, do serca, do piersi. To śmieszne; nie pamię-
tam czułości z dzieciństwa, a moja mama mówi, że to nie-
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prawda, byłam najmłodsza, rozpieszczana, przytulana. Ale 
to jest być może ta krzywda, jaką wyrządza gwałt – że traci 
się także te dobre wspomnienia związane z ciałem. Jest tak 
mocnym doświadczeniem bólu, że odcina wszystko, także 
to, co dobre. 

Sama sobie uwierzyłam. To bardzo trudne – spojrzeć sobie 
w oczy i powiedzieć – to się naprawdę wydarzyło, nie wy-
dawało ci się! Negowałam to. Wydawało mi się to po prostu 
niemożliwe. I oczywiście bałam się, że nikt mi nie uwierzy. 
Poczucie własnej wartości, zaufania do siebie to jest coś, co 
się traci w skutek takich doświadczeń. Chce się zniknąć. 
I jeszcze ten ciężar odpowiedzialności – że to moja wina, że 
ja to spowodowałam. 

Bardzo pomogły mi otworzyć to wszystko kobiety wokół 
mnie, przyjaciółki. Pokazały, że można i trzeba sobie wie-
rzyć. Że można o tym mówić – bez wstydu. Teraz wiem, co 
sprawia mi ból i cierpienie i nad czym muszę się skoncen-
trować. Już się nie boję, nic więcej nie stracę, już wszyst-
ko straciłam. Wolę wiedzieć, wolę widzieć, niż się borykać 
z czymś, co będzie wiecznie wyłaziło jak błoto spod stóp. 

Czuję, że jestem na tyle dorosła, żeby to udźwignąć. Kon-
frontuję się z prawdą. To nie przychodzi łatwo, takie otwar-
cie. Boję się. Jakbym szła do ciemnego lasu. Bo wchodzę 
do mrocznej przestrzeni. Ale tym sposobem wpada tam 
trochę światła. Tak musi być, muszę tę małą dziewczynkę 
z tych ciemności wydobyć, bo to nie jest miejsce dla małych 
dziewczynek, małe dziewczynki powinny bawić się, cieszyć, 
odczuwać przyjemność. Patrzę z perspektywy dorosłej ko-
biety na siebie małą, z czułością.

Od niedawno nauczyłam się rozluźniać ciało w sponta-
nicznym tańczyć. Taniec to dla mnie sposób samopoznania, 
w tańcu wszystko widać czarno na białym. Kiedy spróbo-
wałam tego po raz pierwszy raz, zaskoczona byłam, ile mam 
w sobie złości. Walczyłam, boksowałam, waliłam w prze-
strzeń, wywalałam wszystko. A ostatnio? Ostatnio byłam 
piękną kobietą, poruszałam biodrami, ramionami, byłam 
ptakiem, motylem, królową.

— 9 —



Wstydzę się moich rodziców. To wstyd do trzeciej potęgi, 
wstyd, obrzydzenie, upokorzenie. Chciałbym ich usunąć ze 
swojego życia, chciałbym usunąć całe zniszczone przez nich 
dzieciństwo. 

Od małego marzyłem, żeby nie nosić ich nazwiska, tego 
przeklętego nazwiska, którego nie wymówię, bo nie szlag 
mnie trafi. Niestety musiałem czekać na pełnoletniość. Te-
raz już nie muszę się wstydzić. Nie czuję się już upokorzony. 
Tylko kiedy w dokumentach muszę wpisać imiona rodzi-
ców, składam dodatkowe oświadczenie, w którym wyja-
śniam, że nie uważam tych osób za moich rodziców. W taki 
sposób radzę sobie z moim wstydem.  

Wychowałem się w Bukownie, małej miejscowości. Mój 
ojciec, moja matka – dwoje zwyrodnialców. Ojciec wrócił 
do nas, kiedy miałem 5 lat, kiedy miałem 9 – odszedł. Ni-
gdy w życiu nie powiedziałem do niego „tato”. Był sadystą. 
Matka jeszcze większym; to ona wydawała rozkazy. Mówiła 
ojcu rano, zanim poszedłem do szkoły: „Kiedy wróci, zbij 
go!”. Tak na zimno. I ja szedłem do szkoły ze świadomością, 
że po powrocie czeka mnie bicie. Ojciec nigdy nie wiedział, 
za co mnie bije. Próbowałem się bronić przed ojcem, wal-
czyć. Spałem z nożem pod poduszką. Przed matką bronić 
się nie potrafiłem. Nie miałem na to psychicznej siły, byłem 
przedłużeniem jej woli, jak ojciec.

Chciałem się zabić, próbowałem to zrobić wielokrotnie. 
Chciałem zabić moich rodziców. Zastanawiałem się tylko 
jak i w jakiej kolejności. 

Jako siedmiolatek w szkole miałem opinię niebezpieczne-
go i agresywnego. Bo agresją reagowałem, kiedy nauczyciel 
odezwał się do mnie po nazwisku. Albo kiedy kazał mi ry-
sować laurkę na dzień matki albo ojca. Dostawałem wtedy 
ataków agresji, potrafiłem rzucać krzesłami. Ale uczyłem się 
bardzo dobrze. Zawsze siadałem koło najsłabszego ucznia 
i tłumaczyłem mu lekcje. Miałem w sobie taką potrzebę 
udowodnienia, że można po dobroci, że można inaczej. 

Przeżyłem dzięki sąsiadom. Zrozumiałem to dopiero po 
latach, że mnie dokarmiali, trzy rodziny, kochani ludzie. 
Wiedziałem, gdzie są klucze do ich mieszkań; nie musia-
łem wracać do siebie, pozwalali mi zawsze przyjść i posie-
dzieć w normalnym domu.  

Kiedy miałem 10 lat, wymyśliłem, że będę nauczycielem i to 

przyniosło mi ulgę. Miałem już swoja drogę. Ojca wtedy już 
nie było, a matka w skutek alkoholu traciła już siły. Coś się 
we mnie zmieniło, skończyły się próby samobójcze.

Kiedy miałem 12 byłem już samodzielny, potrafiłem uprać, 
ugotować obiad, byłem opiekunem matki. 

Kiedy miałem 15 lat, matka już nie kontaktowała, miała 
padaczkę, alkohol wyżarł jej doszczętnie mózg. A ze mnie 
wyszło ze mnie to, co chowałem w środku przez tyle lat. 
Przyszło załamanie, nie pamiętam co się działo przez 4 ko-
lejne lata. Świat dla mnie nie istniał, nie prowadziłem życia 
społecznego, jechałem tylko jak zombi do szkoły, a po po-
wrocie opiekowałem się matką. 

Kiedy miałem 18 lat, poszedłem do psychologa i zmieniłem 
nazwisko.

Po jej śmierci odżyłem. Skończyłem filologię francuską 
i zostałem nauczycielem francuskiego. Potem skończyłem 
jeszcze filologię węgierską. 

Na szczęście jestem gejem. To było dla mnie jak wybawie-
nie, ta świadomość, że nie będę miał własnych dzieci i nie 
przekażę dalej tych strasznych genów. 

Dzisiaj mieszkam w Budapeszcie, założyłem rodzinę 
z mężczyzną, wychowujemy dziecko. Jesteśmy razem już 12 
lat, ślub wzięliśmy 4 lata temu. Jesteśmy rodziną tęczową, 
paczłorkową, łaciatą. Mały nie ma z tym żadnego proble-
mu, w szkole z dumą o nas opowiada. Uczę go, żeby niczego 
nie ukrywał, żeby nie było rzeczy tabu. Mam tak wielkie 
szczęście w życiu! Mam 38 lat, męża i jestem ojcem zastęp-
czym.    

Myślę, że matka miała schizofrenię paranoidalną i być 
może ja także jestem nią genetycznie obciążony. Ale nie za-
mierzam się tego wstydzić. W ogóle już nie zamierzam się 
niczego wstydzić. Wstyd jest zły. Wstyd prowadzi do kata-
strof, do tragedii. Powoduje, że jesteś zamknięty w czterech 
ścianach ze swoimi problemami, że nie masz śmiałości się 
nikomu poskarżyć. Nawet lekarzowi, który jest przecież ob-
jęty tajemnicą zawodową, nic nie mówisz, bo się wstydzisz. 
Wstyd to zło, które generuje kolejne zło.  

Czuję misję ratowania dzieci. Jestem specjalistą od dzieci 
po przeżyciach. Pomagam już czwartemu dziecku. Chciał-
bym oszczędzić wszystkim dzieciom tego, co ja przeżyłem, 
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żeby nie musieli biegać co miesiąc do psychiatry. Jestem tro-
chę, po tych wszystkich moich doświadczeniach, socjopa-
tą. Z dziećmi dogaduję się dobrze, ale z dorosłymi gorzej. 
Boję się ich. Nie chodzę do banków, do urzędów, nie mogę 
pracować na etacie. Kiedy nie wiem jak się zachować, staję 
się wybuchowy. Kiedy rozmawiam z dwoma osobami, nie 
wiem, w czyje oczy patrzeć. Kto na mnie pierwszy wrzaśnie 
– zastanawiam się. Jak wejdę do obcego mieszkania, od razu 
zastanawiam się, którędy będę uciekał, kiedy ktoś mnie za-
atakuje. Lubię stoły, bo można gonić się dookoła. Kiedy nie 
ma stołu, nie potrafię wejść. Jak mam to wyjaśnić tej obcej 
osobie? Przepraszam, mam kłopoty z dzieciństwa, proszę 
o wyrozumiałość? Kiedy ktoś mnie spyta, czy mi smako-
wało, więcej tego nie zjem, bo matka nigdy nie dawała mi 
czegoś co pochwaliłem. Nie lubiłem wątróbki, więc smażyli. 
Kiedy nie zjadłem, bili. 

Mam prawie 40 lat i to się nie zmienia. Niewiele wycho-
dzę z domu. Boję się niektórych słów. Na dźwięk słowa 
„porządek”, kulę się, bo to dla mnie synonim bicia. Słyszę 
„załatw go” i drętwieję z przerażenia. Jak wyjechałem do 
Francji i zacząłem myśleć i śnić po francusku, wszystkie 
objawy zniknęły, bo upokorzenia i cierpienia doświadcza-
łem w języku polskim. Teraz na szczęście jestem zanurzony 
w węgierskim, a do Polski przyjeżdżam niezwykle rzadko.

Śpię mało, cztery godziny na dobę, całe życie. Nie potrafię 
się uspokoić. Snów nie mam, ale śnię na jawie. Mam ner-
wicę natręctw. Kiedy przypomni mi się jakaś scena z dzie-
ciństwa, to jakby dostał strzałą w serce. Czasem drobiazg 
wywołuje lawinę nie do zatrzymania, wpadam w dół, leżę 
przez dwa tygodnie w pozycji embrionalnej i nie wiem, kto 
mnie bije i jak uciec i czy to się kiedyś skończy. Na szczęście 
to się zdarza coraz rzadziej, leki są coraz lepsze. Moje dziec-
ko zastępuje mi wszystkie lekarstwa; kiedy wiem, że mam 
go odebrać ze szkoły, dać mu obiad i odrobić z nim lekcje, 
świat wewnętrzny przestaje dla mnie istnieć.
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Powodem mojego wstydu jest cera.

Wstałam któregoś dnia, spojrzałam w lustro i poczułam 
się tak, jakby ktoś rzucił na mnie klątwę. To nie były już 
wypryski, tylko guzy, okropne, bolesne. Miałam 16 lat, moi 
rodzice właśnie się rozwiedli. Nie mam ani jednego zdję-
cia z tamtych czasów. Moje problemy z cerą mają podłoże 
emocjonalne.

Jestem Dorosłym Dzieckiem Rozwiedzionych Rodziców – 
DDRR. Kiedy czytam na ten temat, wszystko się zgadza. 
To straszna samotność, zwłaszcza jak się nie ma rodzeń-
stwa. Czuję się przepołowiona na pół.

Miałam oczywiście już dość ich przepychanek. Mieszkali-
śmy zagranicą. Plus był taki, że zajęci sobą i swoimi kłótnia-
mi, nie ingerowali aż tak bardzo w moje życie. Tymczasem 
po rozwodzie mama nagle skupiła się na mnie. Gdzie cho-
dzę, co robię, z kim się koleguję. Zdecydowałam, że wracam 
do Polski. 

Mama wróciła niedługo potem. Mijały kolejne lata od roz-
wodu, a między nimi wciąż była wojna. Nie rozumiałam, 
jak mogą być tak zacietrzewieni. Wydawało mi się, że jak 
się ma dziecko, to trzeba odstawić wzajemne animozje i po-
rozmawiać o jego sprawach – oni nie byli co do tego zdolni. 
Nie miałam źle: nie chodziłam brudna ani źle ubrana, jeź-
dziliśmy na wakacje, płacili mi za naukę... Ale nie mogłam 
mieć swojej opinii. Nigdy nie usłyszałam pytania: a co ty 
o tym myślisz? Nie rozumieli mnie, tłumili mnie. Nie od-
bierają sygnałów od własnego dziecka, są tak zajęci sobą, 
swoimi karierami i akcjami charytatywnymi.

W moim domu zawsze było tak:

– Dlaczego, mamo?

– Bo ja tak chcę!

– Dlaczego nie, tato?

– Nie, bo nie. Bo ja tak mówię.

Moi rodzice są ludźmi sukcesu. Oboje z matką byli bardzo 
ambitni, oboje osiągnęli to, co było w ich życiu celem – pie-
niądze. Ponieważ był to w domu temat przewodni, ja mia-
łam alergię na cyfry. Czułam strach przed liczbami. Wiecz-
nie na tapecie było dorabianie, wspinanie się po kolejnych 
szczeblach kariery, na które ja też powinnam się wspinać. 

Ale im większą wywierali na mnie presję, tym ja bardziej 
się bałam. Nawet nie próbowałam się ścigać; wiedziałam, że 
nigdy nie dokonam tego, co oni sobie wyobrażają. Myślę, że 
zawiodłam ich w każdej dziedzinie: edukacyjnej, zawodo-
wej, finansowej.

Są potwornie silni. Psychologia to dla nich wymówka i roz-
czulanie się nad sobą. Według nich ja się wiecznie nad sobą 
rozczulam. Mówią to zawsze z sarkazmem, ironią: no tak, 
znowu czujesz się pokrzywdzona! Wiecznie jesteś niezado-
wolona! Oni nigdy się nie skarżą, błędów oczywiście nie 
popełniają. Nigdy od nich nie usłyszałam: czy jest coś, co 
powinniśmy zmienić w naszym zachowaniu?

Tak jest do dziś. Jestem po trzydziestce, a mój tata potrafi 
mi powiedzieć: zamknij się! Kontakt z nimi jest jak chodze-
nie po labiryncie. Kiedy coś muszę od nich uzyskać, przez 
godzinę zastanawiam się, jak poprawnie sformułować proś-
bę. Czuję się jak na egzaminie.

Ostatnio popsuła mi się zmywarka, zbierałam na nową. 
Wieczorem dzwonek do drzwi, przyjeżdżają panowie 
i przywożą nową – prezent. Taka niespodzianka, bez słowa. 
Nie prosiłam o to! Teraz wiem, że powinnam być za nią 
wdzięczna. Finansowe udzielanie się ich w moim życiu ma 
mi zamknąć usta; tym samym mówią: nie masz prawa nas 
krytykować. Pieniądze odegrały w ich życiu tak wielką role, 
że oceniają mnie przez ich pryzmat.

I wciąż ocena, kontrola – non stop.

Do dziś nienawidzę, kiedy ktoś nade mną stoi, choćby to 
był kelner w restauracji albo ktoś w tramwaju, bo czuję 
się jak w dzieciństwie, kiedy mama stała mi za plecami 
i sprawdzała, czy starannie odrabiam lekcje. I złościła się 
na mnie. Boję się oceny, nie umiem pracować długo w 
jednym miejscu; kiedy się tylko zakorzenię, robię cięcie, 
uciekam. Nie umiem kłamać, udawać. Robię zdjęcia, ale 
nie potrafię ich nikomu pokazać. Cierpię na bezsen-
ność. Nie lubię, kiedy ktoś mnie obserwuje. Ciężko mi 
się skupić, łatwo rozkojarzyć. Ten pęd, w którym teraz 
żyjemy, jest dla mnie nie do zniesienia. Powinnam uro-
dzić się dużo wcześniej, w spokojniejszych czasach, bez 
tego pędu na sukces. Jestem bardzo nieufna. Nie potrafię 
się znieczulać ani wyłączyć. Ciągle trwa gonitwa myśli. 
Kilka lat temu, kiedy już kompletnie nie dawałam rady, 
szłam na dworzec i jechałam gdziekolwiek przed siebie, 
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byle zmienić scenografię. Zmiana otoczenia bardzo mi 
pomagała.

Wszystko się zmieniło, kiedy poznałam mojego obecnego 
męża. Jest  wspaniałym człowiekiem. Nie wierzyłam w taką 
miłość; nie wierzyłam już nie tylko w siebie, ale w cokol-
wiek pozytywnego. On wniósł do mojego życia spokój, któ-
rego sobie nie wyobrażałam nawet w całym tym moim cha-
osie emocji. Zaskoczyło mnie, że taki może być mężczyzna. 
Kiedy poznałam jego rodzinę, też nie mogłam uwierzyć, 
że to możliwe, że żyją tak wesoło, w zgodzie, że dochodzą 
do kompromisów. Żadnego pouczania? Na pewno udają 
przede mną i zaraz wybuchnie jakaś awantura... Tak bardzo 
przywykłam do tego, że jest źle, że stało się to dla mnie nor-
malne. Gdy było dobrze, broniłam się przed tym, bo było to 
dla mnie coś obcego, dziwnego. Paradoks.

Z tych emocji znowu wystąpił taki straszny rzut na moją 
cerę. Szramy, guzy; to co się działo na mojej twarzy to był 
szok. Widziałam reakcje ludzi – bali się mnie dotknąć, żeby 
się „nie zarazić”. Tylko mój mąż nie zwracał na to uwagi; on 
jest ponad takimi głupimi sprawami, które mnie doprowa-
dzały do rozpaczy. Zaczęliśmy nad tym pracować. 

Czuję, że w końcu mam opiekę. Kiedy go nie ma, boję się. 
On mi daje spokój. I ten spokój chciałabym przekazać na-
szemu dziecku.  To jest teraz dla mnie, dla nas, najważniej-
sze.
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Wstyd jest ze mną od dzieciństwa. Nieustająco. Lęk, że ktoś 
się dowie, ktoś go zobaczy, usłyszy, jak się awanturuje. Nie 
wolno było o tym nikomu mówić. 

Bardzo cieleśnie odczuwam wstyd. Wiem, kiedy nadchodzi, 
bo z moim organizmem zaczyna się dziać coś złego. Robi 
mi się zimno, mięśnie spinają, brzuch się zaciska.    

Picie nie było postrzegane jako problem. „Mężczyzna od 
czasu do czasu musi się napić”– taki jest przecież społeczny 
przekaz. Alkohol był – na imprezach, spotkaniach i nie było 
problemu, dopóki nie wrócił do domu.

Moja mama wydawała się silna, szczególnie w stosunku do 
mnie potrafiła wykazać się dużą stanowczością. Natomiast 
kiedy tata pił, stawała się cicha, bierna i cierpiąca, wcho-
dziła w rolę ofiary. Krzyczał, był agresywny, mówił straszne 
rzeczy. 

Dla mamy to był temat tabu. Dla niej najważniejsze zawsze 
było to, co ludzie pomyślą. Nie mów nikomu, co u ciebie 
w domu. Wstydziła się i mi ten swój wstyd zaszczepiła. Nie 
możesz nikomu o tym opowiadać – powtarzała mi. Nie 
wolno mi było także płakać ani krzyczeć, okazywać emocji. 
Zaczęłam się więc ich wstydzić. 

Byłam bardzo wyalienowanym dzieckiem. Taka klasowa 
dziwaczka, każdą przerwę spędzająca w bibliotece. 

Byłam najmłodsza, miałam dwójkę starszego rodzeństwa, 
ale oni mieli już swój świat i często przebywali poza do-
mem. Ja zostanę – myślałam. – Jak tata zacznie pić, pocieszę 
mamę. A może uda mi się uspokoić tatę. Bałam się, ale zo-
stawałam, szłam do niego i płakałam. Myślałam: dziecko, 
najmłodsza, jakoś go zmiękczę. Jak ojciec szedł wreszcie spać, 
mama przychodziła się do mnie wypłakać. Przyjęłam rolę 
bohaterki, opiekunki, ręcznika dla mamy. Tak widziałam 
całe swoje życie: przejdę przez życie samotna, niosąca po-
moc innym, z maską na twarzy.

Do pewnego wieku mama była ze mnie zadowolona. Do-
brze się uczyłam, byłam grzeczna. Ale maska w końcu pę-
kła, nie dałam już rady dalej udawać. 

W gimnazjum zostałam wolontariuszką na warsztatach dla 
osób niepełnosprawnych. Chodziłam tam po szkole – to 
była taka moja bezpieczna przystań. Poznałam tam osobę, 
która powiedziała mi, że jest na terapii DDA. A co to jest 

to DDA? – spytałam. Dowiedziałam się, że istnieje syn-
drom „dorosłego dziecka alkoholika”. Nigdy nie słyszałam 
o czymś takim. 

To był dla mnie prawdziwy przełom. Więc czujemy to 
samo! Są inni tacy jak ja! Jest terapia, która pomaga! Do-
wiedziałam się, że mogę poczuć złość na rodziców. Bo ja 
wypierałam, bagatelizowałam tak, jak nauczyła mnie mama. 
Kocham moich rodziców. W końcu jakoś funkcjonujemy – 
myślałam. A tu nagle przyszła świadomość, że wcale nie, że 
nie funkcjonujemy, że ja nie funkcjonuję, że mi jest w życiu 
po prostu źle! Przecież sypiałam z żyletką pod poduszką! 
Dawało mi to jakieś poczucie bezpieczeństwa. Lubiłam 
fantazjować o własnej śmierci – że umieram, a wszystkim 
jest smutno. Nie umiałam nazwać tego, co czuję, ale jedno 
jest pewne – szczęśliwa nie byłam.

Rodzice niby mnie kochali, ale jakaś dysfunkcyjna była ta 
miłość. Mama nigdy mnie nie przytulała. Słowa „kocham” 
nie słyszałam w ogóle. Bez specjalnej okazji, w życiu co-
dziennym, nie było przytulania, emocji, ciepła. 

Byłam pewna, że nigdy nie będę z nikim w związku. Ja-
kiekolwiek relacje z chłopcami były całkowicie poza moim 
zasięgiem. Na dyskotekach szkolnych nikt nie zapraszał 
mnie do tańca. Uważałam, że jestem brzydka. Imprezy 
zresztą przerażały mnie dodatkowo ze względu na alkohol. 
Miałam oczywiście mit księcia na białym koniu, który mnie 
otoczy opieką, pokocha bezwarunkowo, da to, czego mi nie 
dali rodzice. 

Bardzo długo bardzo zblokowana. Nie chciałam być do-
tykana ani nikogo dotykać. Kiedy ktoś mnie dotknął, za-
marzałam. Czułam się jak sparaliżowana, po prostu nie 
wiedziałam jak się zachować. A co dopiero wejść z kimś 
w związek? Zupełnie nie wiedziałam jak. 

W liceum wszystko zaczęło pękać. Czułam złość, choć 
jej jeszcze nie okazywałam. Jak ojciec pił, wychodziłam 
z domu i biegałam. Pobiegałam, popłakałam sobie i wra-
całam. Na okazywanie nie było przestrzeni; raz się ujawni-
łam i usłyszałam, że przesadzam. Czyli nie mogę pokazać, 
że mi źle czy smutno. Ale poza domem emocje puszczały, 
już nie miałam siły udawać. Powiedziałam o alkoholizmie 
ojca mojej wychowawczyni, bo często czułam się tak źle, że 
musiałam wychodzić z lekcji. Zaczęłam się też otwierać na 
ludzi, miałam przyjaciółki.

Gosia
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Poszłam też do psychologa; nie mogłam chodzić częściej 
niż raz w miesiącu, ale w razie kryzysów miałam wspar-
cie. Reakcja mamy: tylko nikomu nie mów, że chodzisz do 
psychologa! Czy ty masz jakieś problemy? To przez Was 
chodzę do tego psychologa! – zezłościłam się.  Przez nas? 
Przecież my ci nic nie zrobiliśmy! 

Zdałam na studia i wyprowadziłam się. Myślałam, że bę-
dzie lżej, bo będę poza domem, ale na studiach było mi 
bardzo ciężko. Nie potrafiłam odnaleźć się w grupie, niko-
go poznać. Jestem bardzo nieśmiała - nie wychodzę przed 
szereg, nie dyskutuję, nie zadaję pytań. W większej grupie 
absolutnie nie potrafiłam się odezwać. Powiedzieć coś na 
zajęciach? No nie, na pewno nie mówię tak dobrze po an-
gielsku jak inni, na pewno mnie ktoś wyśmieje. Wygłosić 
referat? Niemożliwe. Wstydziłam się też tego, że się wsty-
dzę: że jestem taka cicha, zawsze z boku. I to błędne koło 
wstydu się kręciło.

Miałam poczucie, że jestem głupsza niż inni mimo, że do-
stawałam dobre oceny. Wiecznie za mało, niedostatecznie. 
Każda gorsza ocena to była tragedia. Tak jak w dzieciństwie 
– mama chwaliła mnie, kiedy dostawałam dobre oceny, ale 
nie czułam, że jestem mądra. Zawsze czułam, że powinnam 
się jeszcze bardziej wykazać, żeby zasłużyć na uwagę, na mi-
łość. A poprzeczka była wysoko w górze, nie do osiągnięcia. 

Na drugim roku czułam się tak strasznie, że poszłam na 
terapię dla DDA, tę samą, którą polecał mi mój przyjaciel. 
Zaczęła się totalna praca nad sobą. Takie grzebanie w prze-
szłości i wywalanie tego na forum. Wstydziłam się strasz-
nie, ale wiedziałam, że te 15 osób, które mnie słucha, wstydzi 
się tak samo jak ja i oni też muszą o sobie mówić. Powoli 
się otwierałam. Przez te dwa lata wykonałam ogrom pracy 
nas sobą. 

Po zakończeniu terapii zakończyłam toksyczny związek 
i  zmieniłam kierunek studiów. Przestałam mieć problem 
z dotykiem. Byłam w euforii. Myślałam, że wszystkie blo-
kady puściły. Niestety. Szybko zrozumiałam, że nieustannie 
muszę mierzyć się ze wstydem. Bo niespodziewanie przy-
chodzi sytuacja, że wstyd wraca i znów jestem zblokowa-
na, tyle, że teraz lepiej potrafię sobie z nim radzić. Przed 
każdym występem moje poczucie wartości siebie leży; żeby 
się nie posypać, muszę się spiąć, nie jestem w stanie luźno 
zafunkcjonować. Na imprezach, kiedy grupa jest zbyt duża, 

wciąż czuję się niekomfortowo. Sama dla siebie jestem naj-
surowszym krytykiem, więc jak ktoś inny mnie skrytykuje, 
to koniec, paraliżuje mnie. Cięta riposta przychodzi mi do 
głowy później. 

Konfrontacja z rodzicami nie wypaliła. Nie chcieli usły-
szeć tego, co miałam im do powiedzenia, woleli zaprze-
czyć. Powiedziałam mamie, że chodziłam na terapię. Nie 
zrozumiała: Co? Dlaczego? Ty? Przecież wszystko jest do-
brze. A potem udawała, że nie było tej rozmowy. Ojcu też 
powiedziałam. Wysłuchał mnie w milczeniu i powiedział: 
przyjąłem do wiadomości. Nie wracaliśmy już do tego. Zro-
zumiałam, że to, że ja się zmieniłam, nie sprawiło, że uda mi 
się naprawić moją rodzinę. Musiałam zdjąć pelerynę boha-
terki. Rodzina funkcjonuje w tych samych schematach co 
dawniej; to do mnie należy decyzja czy wchodzę w to, czy 
próbuję żyć inaczej.

Mama wciąż próbuje zaszczepiać we mnie wstyd, bo ośmie-
lam się żyć inaczej, niż ona tego ode mnie oczekuje. Cza-
sem jeszcze łapię się na tę manipulację, ale  staram się sta-
wiać granice, pokazywać, że jestem dorosłą osobą, która ma 
własne sumienie i poglądy. Musi zaakceptować, że jestem 
odrębnym bytem.

Przeszłam długą drogę, by móc zaakceptować to, jak było 
i  powiedzieć: tak, jestem DDA. Nie zmienię mojej prze-
szłości, ale staram się zmieniać teraźniejszość. Nie zawsze 
jest łatwo, wstyd mnie czasem dopada, ale walczę o siebie. 
To ciągły proces.

— 15 —



Okres spóźnił mi się tylko dwa dni, ale od razu wiedziałam. 
Usłyszałam wtedy od Wojtka najpiękniejsze słowa, jakie 
może w takim momencie usłyszeć kobieta: że jestem naj-
wspanialszą istotą na ziemi, że on bardzo pragnie mieć ze 
mną dzieci, że nasza rodzina będzie fantastyczna. Popłaka-
łam się ze wzruszenia.

Mieliśmy przeczucie, że to będzie chłopiec. Najpierw nazy-
waliśmy go tiktakiem, bo był wtedy taki malutki. Na USG 
w 12 tygodniu podskakiwał w brzuchu, więc ochrzciliśmy 
go korsarzem. Dużo czytaliśmy na temat rozwoju dziecka. 
Kiedy dowiadywaliśmy się, że teraz dziecko jest wielkości 
winogrona i tworzą mu się zawiązki zębów, Wojtek rysował 
mi winogronko z wielkim uśmiechem z ząbkami. Oswaja-
liśmy się. Ciąża na początku była dla mnie czymś abstrak-
cyjnym. Brzuch jeszcze się nie uwypuklił; tylko zmęcze-
nie i mdłości były dowodem, że to dziecko naprawdę tam 
w środku jest. Zawsze byłam wysportowana, miałam takie 
nawet trochę chłopięce, dobrze umięśnione ciało; teraz to 
wszystko zaczęło się powoli zaokrąglać; Wojtek był za-
chwycony tą moją kobiecością. Jeśli o 23 30 zachciało mi się 
klusek śląskich, Wojtek był gotów natychmiast po nie biec. 
Nawet moja kotka pomagała: jak tylko usiadłam, wskaki-
wała mi na brzuch i zaczynała go wygrzewać - wysiadywała 
go po prostu jak kura jajko. Wszyscy czekaliśmy na Kostka.

Wyobrażaliśmy go sobie. Że będzie punkowcem i najprzy-
stojniejszym chłopcem w okolicy. Gadułą, pewnie obrażal-
skim, jak my oboje. To niesamowite jakim połączeniem na-
szych cech będzie! Wojtek robił mi piękne zdjęcia, żebym 
mogła oswoić się ze swoim ciałem. Zaczęłam się rozglądać 
za ubraniami ciążowymi, za ubrankami dla niemowląt, za-
stanawialiśmy się, jaki kupić wózek, zaczęliśmy szukać in-
nego mieszkania, żebym nie musiałabym wnosić wózka na 
4 piętro. Umówiłam się w pracy, że odchodzę miesiąc przed 
narodzinami Kostka.      

Termin porodu miałam na 18 września; 7 maja poszliśmy na 
USG. Połowa ciąży, Kostek miał już około 20 cm. Położy-
łam się jak zwykle na leżance. Mój lekarz jakoś tak dziwnie 
umilkł. 

– Czy coś się stało? 

– Bardzo mi przykro, ale dziecko nie ma akcji serca. 

– Co to znaczy? Nie może Pan go znaleźć? Schował się? 

– Dziecko nie żyje. Jest martwe od 3-4 tygodni. 

Zabrakło mi powietrza, jakby i moje serce przestało bić. 
Od miesiąca chodziłam z martwym dzieckiem w sobie. Nie 
zauważyłam żadnych niepokojących znaków. Nie miałam 
plamień, krwawień, bólów brzucha. Wyniki badań były fan-
tastyczne, czułam się fantastycznie, wszystko szło przecież 
fantastycznie! Miałam ochotę oddać mu swoje serce, że tyl-
ko przeżył.

Potem były dwa dni walki o poronienie. Organizm wal-
czył o utrzymanie ciąży. Nie pomagała czterokrotna dawka 
oksytocyny, żaden cewnik, nic. Dopiero kiedy przyjechała 
z Krakowa moja mama, chwilę po jej wizycie, odeszły mi 
wody płodowe, brunatne, straszne, śmierdzące. Do momen-
tu porodu miałam nadzieję, że w jakiś cudowny sposób Ko-
stek ożyje, że ktoś się pomylił. Ale nie, nikt się nie pomylił. 
Musiałam go urodzić. Poczułam jak wpada do kanału rod-
nego i zasnęłam pod narkozą. 

Kiedy się wybudziłam, miałam wrażenie, jakby moje ciało 
nie było moje. Nie bolało mnie. Bardzo szybko, zadziwiają-
co szybko, zaczęło dochodzić do siebie. Było w stanie cho-
dzić do pracy, na jogę, gotować obiady. Ale moja psychika 
kompletnie za ciałem nie nadążała. To, co w mojej głowie, 
było i jest do tej pory zupełnie nie ułożone.  

To tak niewyobrażalnie ciężkie ułożyć sobie po czymś ta-
kim życie. Kim ja właściwie teraz jestem: kobietą po ciąży? 
Nie, bo nie mam dziecka, nie jestem matką, choć przecież 
byłam nią przez prawie sześć miesięcy. Czy jestem kobietą 
przed ciążą? Też nie, jestem już zupełnie inną osobą. Więc 
kim jestem?  

Wewnętrznie ja cały czas jestem w ciąży. Jeszcze nie wy-
puściłam z objęć Konstantego, który jest już gotowy, żeby 
odejść; ale ja mu nie pozwalam. Część mojego ciała chce 
pójść z nim. Śni mi się, że kładę się z nim w grobie. 

Chcę o tym opowiedzieć, żeby dać siłę kobietom, żeby 
mogły powiedzieć: Tak, ja też poroniłam. Bo to nie jest coś 
czego należałoby się wstydzić. Dopiero po poronieniu za-
częłam zewsząd słyszeć głosy: wiesz, i ja kiedyś poroniłam. 
I ja, i ja. Słuchaj, zdarzyło mi się. Mojej przyjaciółce. Siostrze 
mojego chłopaka. Byłam zaskoczona, to byli bliscy mi ludzie, 
a ja nic o tym nie wiedziałam. Zastanawiam się, na ile ko-
biety o tym nie mówią, bo to jest ciężkie, a na ile dlatego, bo 
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to wstyd, bo to porażka: nie udało mi się donosić ciąży, nie 
udało mi się utrzymać dziecka przy życiu. 

Pierwszą myślą, jaka przyszła mi do głowy, kiedy usłysza-
łam słowa lekarza, było: co zrobiłam nie tak? 

– Co zrobiłam nie tak? – Spytałam lekarza na głos. 

– Nic – odpowiedział. – Tak po prostu bywa. 

W naszym przypadku nic nie wiadomo. Kostek nie miał 
wady serca, nie miał wady genetycznej. Prawdopodobnie 
to była jakaś infekcja. Łożysko wchłonęło wszystkie toksy-
ny pochodzące z rozkładającego się płodu i spulchniło się 
jak gąbka; uznawałam to za oznakę, że dziecko rośnie. To 
uratowało moje życie. 40% ciąż tak się kończy, zazwyczaj 
wcześniej, ale są i takie, jak moja, kiedy człowiek już zdąży 
przyzwyczaić się do myśli, że to prawdziwe dziecko, że ma 
główkę, rączki, linie papilarne, że to jedyna i niepowtarzal-
na taka istota na świecie, już nie kilka zarodków, tylko mały 
człowiek, któremu masz zapewnić bezpieczeństwo, bo jest 
w twoim brzuchu, pod twoim sercem, ty jesteś za niego od-
powiedzialna! I nagle zawodzisz. 

A w każdym razie tak czujesz. Twój brzuch miał być dla 
niego najbezpieczniejszym miejscem na ziemi, miał chronić 
go przed wszystkim, co złe. 

Ciężko mi o tym mówić. Mam poczucie, że jestem wadli-
wym organizmem. Nigdy jakoś nie brałam pod uwagę, że 
coś może pójść nie tak. Jakoś tak założyłam, że skoro jestem 
młoda, zdrowa, wysportowana i prowadzę dobry tryb ży-
cia, to jakaż przeszkoda może stanąć mi na drodze? A teraz 
muszę się z tym pogodzić. Wokół same idealne historie - 
kolejne kobiety w ciąży rodzą kolejne zdrowe dzieci, kolej-
ne kobiety po porodzie czują się fantastycznie i dochodzą 
do formy. Dla takich historii jak moja nie ma miejsca. 

Zaraz po wyjściu ze szpitala dużo rozmawialiśmy z Wojt-
kiem. Staraliśmy się myśleć, że natura wie lepiej. Że skoro 
natura obdarzyła nas dzieckiem, a potem nam je odebrała, 
musiał istnieć jakiś powód. Że może lepiej dla Kostka, że 
nie pojawił się na świecie. Nie jesteśmy wierzący, ale wie-
rzymy w życiową energię; że to ona połączyła nas z Wojt-
kiem, ona obdarzyła nas dzieckiem. Może ta ciąża miała 
nas do siebie zbliżyć? Coś nam pokazać? Poddać próbie? 

Potem zaczęło się powolne schodzenie w dół. Coraz więk-

sza frustracja. Tym bardziej, że wydawało mi się, że powin-
nam już być poskładana, że powinnam już być w dobrej 
formie, że wszyscy tego ode mnie oczekują, bo przecież 
minęły już trzy miesiące. Poszłam na terapię, usłyszałam, 
że trzy miesiące to nic. W ciąży byłam 6 miesięcy, żałoba 
po bliskiej osobie trwa średnio rok. Muszę sobie pozwolić 
ją przeżyć, nie jestem ze stali. 

Jesteśmy w żałobie. Konstanty ma swój grób, odwiedzamy 
go. Nie chcieliśmy pogrzebu katolickiego, ani nawet świec-
kiego. Byliśmy tylko we dwoje, nie byłabym się w stanie się 
tym dzielić z innymi.

Swoje ciało odczuwam nijak. Seksualno - erotyczna - zmy-
słowa jego część umarła razem z dzieckiem. Jakby to wszyst-
ko było ze sobą ściśle powiązane. Nie chce mi się nawet nóg 
ogolić. Chciałabym znów dbać o ciało, pobiegać, poćwiczyć, 
ale nie mam siły. Mam nadzieję, że to wróci, muszę tylko 
wypuścić z rąk Kostka, puścić go do tamtego świata, wtedy 
ja będę mogła wrócić do mojego. Jestem wciąż na krawędzi, 
w zawieszeniu. 

Mam szczęście być z Wojtkiem, który nie wypiera. Myślę, 
że wielu partnerów mówi do kobiet: nie rycz już! nie płacz! 
zapomnij! Wszyscy każą im zapomnieć, a przecież nie da 
się zapomnieć o dziecku, które się nosiło pod sercem i na-
wet nie powinno się zapominać. Wojtek nigdy tak nie po-
wiedział. Nie słyszę: zapomnij, słyszę; opowiedz, co czujesz. 
Wspólnie przeżywamy stratę naszego wspólnego dziecka. 
Kiedy widzę w autobusie niemowlaka, muszę wysiąść. Wra-
cam do domu i płaczę. Na szczęście Wojtek jest w stanie 
usłyszeć to, przychodzi i mnie po prostu przytula. 

Ludzie nie pytają, boją się, że sprawią przykrość. A lepiej 
byłoby spytać i pozwolić mi płakać. Łatwiej by mi było, 
gdyby ten temat nie był omijany. Ja zawsze miałam ten-
dencję, żeby się izolować, zamykać w swoim świecie; teraz 
staram się to przezwyciężyć. Lepiej jest mówić. 
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Chciałabym przezwyciężyć wstyd, że się wstydzę. Czy ra-
czej – wstydziłam. Nie było tego tak bardzo po mnie widać; 
udawałam, że wcale nie boję się ludzi, tylko po prostu nie 
mam ochoty na interakcję z nimi. Wstydziłam się, że się 
wstydzę, bo to oznaczało słabość. A ja chciałam wydawać 
się i być – silna. 

Zawsze byłam inna niż reszta dziewczynek. W każdej kla-
sie jest taka postać na marginesie, outsider; tak się składa, 
że zawsze to byłam właśnie ja. Nosiłam krótkie włosy, inte-
resowałam się sportem, jeśli w ogóle się z kimś kolegowa-
łam, to z chłopcami. Niby nonszalancka, trochę odpychana, 
trochę wycofująca się. Czasem z kimś pogadałam, czasem 
nawet komuś pomogłam, ale nigdy sama nie poprosiłam 
o pomoc. Dryfowałam na powierzchni relacji, nie otwiera-
łam się. Moment, kiedy zaczęłam budować swoją pewność 
siebie i ograniczać wstyd to moment, kiedy poczułam, że 
potrafię poprosić o pomoc.  

Nie trzeba z tej pomocy nawet korzystać. Ale sama świa-
domość, że jesteśmy w stanie szczerze podejść do własnych 
słabości niesamowicie wzmacnia.

Tak naprawdę wstydziłam się wielu rzeczy. Swojej orienta-
cji seksualnej. Już samo słowo „lesbijka” nie mogło przejść 
mi przez usta. Bałam się, że jak się przyznam, to wszyscy się 
ode mnie odwrócą. Tego, że jestem takim chudzielcem, że 
mam taki a nie inny kształt twarzy, tego, jak się uśmiecham. 
Krzywych zębów – miałam bzika na tym punkcie. Nie, nikt 
mnie nie krytykował jakoś bardzo, nie miałam złych do-
świadczeń. Moja rodzina jest w porządku, mieliśmy dobre 
kontakty. Jestem bardzo daleka od mówienia, że świat jest 
winny temu, jak ja się zachowuję. Nie czuję żalu, nie zwa-
lam winy. To ja podejmowałam decyzje i odpowiedzialność 
leży po mojej stronie. Zresztą kompleksy często są irracjo-
nalne; być może każdy przechodzi przez coś takiego w wie-
ku dojrzewania.

Uprawiałam piłkę nożną, lekkoatletykę, koszykówkę, siat-
kówkę, ale jednocześnie byłam bardzo chorowita. Nie bar-
dzo chciałam chodzić do tej szkoły, więc i nie wspierałam 
swojego organizmu, gdy odmawiał posłuszeństwa. Długo 
zajęło mi przyznanie przed samą sobą, że to ja poniekąd 
wywołuję moje choroby – dając sobie na nie przyzwolenie. 

W gimnazjum doszły jeszcze problemy z sercem. Chcieli 
mi robić operacje, ale odmówiłam wiedząc, że to uniemoż-

liwiłoby mi uprawianie sportu. Moje życie nie miałoby wte-
dy sensu. Sport jest tak niesamowity, bo pozwala przekra-
czać swoje granice... W końcu z dnia na dzień zarzuciłam 
branie leków na serce, oczywiście nic nikomu nie mówiąc. 
I czuję się dobrze, ba, dużo lepiej niż wtedy, gdy brałam. 
Co prawda co jakiś czas czuję pewien ból, ale świadomie 
podjęłam to ryzyko i nie żałuję.  

Problem wstydu częściowo rozwiązałam wychodząc poza 
środowisko, które znało mnie już jako osobę nieśmiałą, 
gdzie moja pozycja w grupie była ściśle określona. Poje-
chałam na zlot wielbicieli RPG, internetowych gier, w któ-
re grałam od lat. Spotkaliśmy się w realu i okazało się, że 
wśród nich – w tej grupie dużo starszych ode mnie freaków 
– czuję się cudownie. Tam też poznałam mojego pierwsze-
go chłopaka. Pomyliłam co prawda miłość z przyjaźnią, ale 
ten związek pomógł mi uświadomić sobie wiele rzeczy – 
włącznie z tym, że jestem lesbijką. 

Niedługo potem po raz pierwszy naprawdę się zakochałam. 
Przyznanie się przed samą sobą do tego było takim moim 
pierwszym, osobistym psychicznym coming outem.  

Zaraz potem powiedziałam o tym mamie. Trudno było mi 
powstrzymać wstyd. Nawet nie z powodu samej orientacji, 
tylko z powodu rozmowy na tak intymny temat, ingerują-
cy w tabu. Teraz próbuję być otwarta, przekraczać granice, 
podchodzić do ludzi – dosłownie i w przenośni. To wyzwa-
nie. Tak jak w sporcie: jeśli nie jestem w stanie przeskoczyć 
danej przeszkody, przygotowuję się. Trenuję, ćwiczę odpo-
wiednie partie mięśni. Podchodzę do niej drugi raz, trzeci, 
czwarty, coraz lepiej przygotowana i w końcu ją przeska-
kuję. Tak samo trzeba postępować z ograniczeniami psy-
chicznymi. Musimy się do wzięcia przeszkody przygoto-
wać – odbyć trening psychologiczny, poćwiczyć pewność 
siebie. A potem po prostu to zrobić. Kiedy zaczynamy 
za dużo myśleć, analizować - nic nie zrobimy. Dlatego 
najlepiej jest działać spontanicznie: raz, dwa, trzy i idę. 
Jak w walce. 

Dobrze jest też pomyśleć o konsekwencjach. Co się stanie, 
jeśli  mi nie wyjdzie, jeśli nowe osoby mnie odrzucą? Umrę? 
Nie. To nie jest koniec świata, żyję dalej. Wstyd koszmarnie 
wyolbrzymia porażki, problemy. Dążę więc do momentu 
zatrzymania. To nie jest takie ważne, jak mi się wydaje. Jeśli 
źle zareagują, wyśmieją, odwrócą się, to znaczy, że nie było 

Julia
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warto, że to nie moja grupa i lepiej się o tym przekonać od 
razu.

Zawsze wstydziłam się tańczyć, bałam się że ludzie będą 
się patrzeć i śmiać, że dziwnie się poruszam. Teraz tańczę 
i nie przejmuję się tym, że nie potrafię, przez co nagle się 
okazuje, że jednak umiem. Nauczyła mnie tego moja pierw-
sza miłość. To głupie, co robisz - potrafiła mi powiedzieć. 
To jest tylko twój kompleks. Jeśli chcesz, możesz coś z tym 
zrobić. To jest dla mnie najważniejsza wskazówka – mogę 
coś z tym zrobić, jeśli tylko się za to wezmę. To kwestia 
mojej decyzji.
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Poznałam go na akademii i strasznie się w nim zakochałam. 
Byliśmy dla siebie stworzeni, byliśmy pokrewnymi dusza-
mi, połówkami jednej pomarańczy. Rozumieliśmy się w pół 
słowa i wzajemnie się nakręcaliśmy, napędzaliśmy: cudow-
ny związek dwójki artystów. Po pół roku wzięliśmy ślub. 
Byłam pewna, że jesteśmy tak bardzo sobie bliscy, że jest to 
uczucie na całe życie.

Był taki trochę zagubiony, niestabilny. Trochę narcyz – dużo 
uwagi poświęcał sobie, swojemu wyglądowi. Bardzo silnie 
związany ze swoją matką, która od początku traktowała 
mnie jak konkurentkę. Ale bardzo go kochałam. Zrobiła-
bym dla niego wszystko. Namówiłam go, żeby zrealizował 
swoje marzenia i zaczął pracować na własny rachunek jako 
fotograf. Wyszukałam mieszkanie, widne, piękne, które 
wspaniale nadawało się na studio fotograficzne. Sama za-
jęłam się remontem. 

Ale mniej więcej rok po ślubie, zaczęło się między nami 
psuć. Jakby stracił zainteresowanie mną. Był coraz bardziej 
obojętny. Znudziłam mu się... Miałam wrażenie, że robi 
wszystko, żeby nasz związek zakończył się jak najszybciej, 
ale chce na mnie przerzucić odpowiedzialność. To ja mia-
łam podjąć decyzję o rozwodzie.

Traktował mnie jak taką głupią gęś. Czułam, że im większe 
sukcesy odnosi, tym bardziej się ode mnie oddala. Poniżał 
mnie przy znajomych, przy swojej matce. Zatykało mnie; 
byłam na tyle zszokowana, że nie wiedziałam, co powie-
dzieć. Nie miałam w sobie dużej pewności siebie; byłam za-
wsze nieśmiała. Moja rodzina mieszkała na drugim końcu 
Polski, nie miałam wsparcia. Nikt nie stawał w mojej obro-
nie; raz tylko zdarzyło się, że partnerka jego ojczyma wzięła 
mnie w obronę – Hej, słuchaj, jak ty traktujesz Anię, przestań, 
czy wyobrażasz sobie co ona w tej chwili czuje? – powiedziała.

Twierdził, że chce mieć dziecko, a ja miałam nadzieję, że oj-
costwo go zmieni. Zaszłam w ciążę. Ale między nami było 
już bardzo źle. Po 4 miesiącach niespodziewanie poroniłam. 
Może przez tą rozpacz, przez ten stres? On szybko zapo-
mniał. W żaden sposób nie próbował mnie pocieszyć, nie 
otoczył mnie opieką, przeciwnie, spędzał czas w otoczeniu 
znajomych częściej niż w moim towarzystwie. Byłam z tym 
zupełnie sama.

Granica jego zachowania przesuwała się coraz dalej. 
W  mojej obecności podrywał dziewczyny. Nie chciał ze 

mną w  ogóle rozmawiać. Dochodziło do tego, że rycząc 
błagałam go na kolanach o chwilę rozmowy.

Tyle rzeczy mu już wybaczyłam. Długo miałam nadzieję, 
że będzie lepiej, ale w pewnym momencie zrozumiałam, że 
tylko mi zależy na tej miłości, że tylko ja kocham. Poczu-
łam, że muszę coś zrobić, bo inaczej zwariuję.

Remont jeszcze trwał; malowałam właśnie kaloryfery; klę-
cząc przed jednym z nich podjęłam decyzję, że to już ko-
niec. Rzuciłam pędzel i powiedziałam, że dłużej nie dam 
rady. Wyprowadziłam się do mojej przyjaciółki. Płakałam 
tam przez dwa tygodnie, dzień w dzień, noc w noc. Jeszcze 
miałam nadzieje, że dla niego to będzie szok, że się ocknie. 
Ale nawet do mnie nie zadzwonił. Po dwóch tygodniach to 
ja się odezwałam i usłyszałam w słuchawce radosny głos: 
hej, co słychać? Wtedy zrozumiałam, że to naprawdę ko-
niec. 

Mam złamane serce. I wstydzę się tego. 

To było dwa lata temu. Wciąż czuję się zraniona, wciąż nie 
doszłam do siebie. Doświadczyłam bardzo silnego rozcza-
rowania. Złamało mnie to. Kiedy to się działo, starałam 
się być silna, dawałam radę; moment załamania przyszedł 
z opóźnieniem, jak taki powidok. 

Czułam wstyd od momentu, kiedy zaczęło się między nami 
psuć. 

Wstydzę się za niego, że okazał się takim człowiekiem. In-
nym niż sądziłam. 

Ale przede wszystkim czuję wstyd przed samą sobą. Że 
miało być tak pięknie, że wierzyłam w to, że okazałam się 
tak naiwna, że dałam się oszukać. 

Ania
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Wstyd budzi moją złość. Wściekłość. Jest autodestrukcyj-
ną siłą. Mamy pewne wyobrażenia, co przez społeczeństwo 
zostanie zaakceptowane, a co nie. Efekt jest taki, że sami się 
ograniczamy, jeszcze zanim dostaniemy po nosie od innych. 
Ze strachu dokonujemy autocenzury, autoagresji.

Trudno mi we wstydzie znaleźć coś pozytywnego. Inne 
emocje, uznawane za negatywne, mają zalety. Na przykład 
gniew może być motorem zmiany. Ale wstyd? Jedyny plus, 
to to, że dostajesz impuls, żeby przemyśleć swoje działanie. 

Ja też oczywiście przeżyłam swój wstyd. Mój problem jako 
dziecka polegał na tym, że byłam gruba, leworęczna i nie 
wymawiałam er. To wystarczyło, żebym zetknęła się z mową 
nienawiści, z wyzwiskami na podwórku. Wstydziłam się, ale 
jakoś dawałam sobie radę. Byłam dość wojownicza. Mam 
chyba po ojcu gen społecznikowski; jak ktoś kogoś innego 
wyzywał na przykład od okularników, leciałam na pomoc. 
W swoim środowisku byłam lubiana; uprawiałam piłkę 
ręczną, kajakarstwo, byłam aktywną harcerką. 

Kiedy miałam 15 lat na rok wyłączył mnie z aktywnego ży-
cia nowotwór na węzłach chłonnych. Choroby też są powo-
dem do wstydu. Dziś widzę to przy okazji choroby mojej 
mamy, która ma Alzheimera. O tym się nie mówi. Mama 
jest w domu opieki – kolejny powód wstydu. – Wyrodna cór-
ka – zdarza mi się usłyszeć.

Ale najmocniej zetknęłam się ze wstydem pracując w Cen-
trum Praw Kobiet z osobami, które doświadczyły przemocy 
domowej. To był dla mnie prawdziwy szok! Nie sądziłam, 
że to jest takie powszechne. Zaczęłam o swojej pracy opo-
wiadać znajomym i nagle, jakbym znalazła jakiś wytrych, 
zalały mnie ich opowieści. Przemoc istnieje wszędzie, po 
prostu wszędzie, ukryta, bo wstyd się do tego przyznać, 
zwłaszcza w rodzinach o wyższym statusie społecznym. 
Kojarzy się z tzw. patologią społeczną czy domami wojsko-
wych, ale zdarza się równie często w rodzinach profesor-
skich, lekarskich, prawniczych. Kobiety, które zdecydowały 
się zwrócić o pomoc, już częściowo przełamały swój wstyd. 
To pierwszy krok, by odzyskać swoje życie...

Mam wrażenie, że bardzo szkodliwy jest mit romantycznej 
miłości, którą tak lubią dziewczyny. To, że on cały czas do 
niej dzwoni, że chce jej wypełnić cały świat, że jest drugą 
połówką pomarańczy. I dziewczyna budzi się nagle uza-
leżniona, odizolowana od rodziny i przyjaciół, pozbawiona 

swojego środowiska, które w razie czego mogłoby jej po-
móc. Szkoda, że to toksyczna miłość jest u nas na piedestale, 
a nie ta dojrzała, w której dajemy sobie wolność. 

W naszej kulturze, patriarchalnej i chrześcijańskiej, wstyd 
częściej dotyka kobiet. Na szczęście istnieją przykłady, że 
to się da przewalczyć, choć nie jest to proste. Pamiętam, 
jeszcze, jak byłam mała, powodem do wstydu były piegi, 
okulary czy bycie rudym, teraz to powód raczej do dumy. 
O przemocy domowej zaczęło się mówić dopiero jakieś 
15 lat temu, wcześniej to było tabu. Pary jednopłciowe od 
niedawna mogą pokazywać się razem. Jest jeszcze dużo do 
zrobienia, ale jestem dobrej myśli.

Mam propozycję: przestańmy się wreszcie wstydzić, wy-
zwólmy się z tej autocenzury! Jeśli sami się będziemy ogra-
niczać, daleko nie zajdziemy. Pokażmy naszą różnorodność 
i cieszmy się nią!

Maja
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— Olga Świątecka



Wielu rzeczy się wstydzę. Wstydzę się stanąć nago przed 
lustrem. Czasem, gdy coś powiem. Lub gdy czegoś nie 
wiem. To nic. Wstyd bywa mniej oczywisty. Bo czy można 
wstydzić się choroby? Czy można wstydzić się siebie, gdy 
jest się chorym? A jeśli choroba staje się częścią ciebie? Pra-
wie nikt nie musi o niej wiedzieć. Nie widać choroby. Jest 
w głowie. Czy to powód do wstydu? 

Lubię myśleć, że to powód do dumy, że można wszystko 
ukryć i żyć normalnie, zmagając się ze swoimi słabościa-
mi. Każdego dnia. Do tego podejścia trzeba jednak dojrzeć. 
A to wymaga czasu. 

Miałam studia, znajomych, kochających rodziców. Nie mu-
siałam martwić się o przyszłość – dobra uczelnia, dobre wy-
niki, imprezy. To kino, to teatr, to koncert. Czasem piękne 
wzruszenia, czasem sobotnie umieranie w łóżku. Klasycz-
nie. A mi wciąż czegoś brakowało. Perfekcjonizm. Wada 
i zaleta. Bo zazwyczaj wyznaję zasadę – wszystko albo nic. 
Nie bawię się w półśrodki. 

Najpierw wymyśliłam sobie zdrowe odżywianie. Powoli 
przerzucałam się na jedzenie wegetariańskie, organiczne 
przekąski. Żadnej coli, ice-tea, żadnych innych podobnych. 
Herbata, woda, kawa. I alkohol. Sprawiało mi przyjemność 
robienie zakupów w eko-delikatesach, czytanie opisów 
produktów i ich składu. Powoli stawałam się świadomym 
konsumentem. Jak herbata, to tylko z certyfikacją fair trade. 
I tak przez długi czas. 

To, że wiele osób mówiło mi, że chudnę, nie obchodziło 
mnie wcale. Choć nowe spodnie kupowałam nie dlatego, że 
chciałam, tylko bo starych nie mogłam już nosić. Rozmiar 
S? Nieźle. Mi się podobało.

Im dłużej trzyma się pewien rygor, tym trudniej z niego 
zrezygnować. Szczególnie, kiedy widać rezultaty. Ale bez-
względne traktowanie organizmu zaczęło dawać o sobie 
znać. Ważyłam zdecydowanie za mało, a nic mnie to nie 
obchodziło. Oddałam do krawcowej moje ulubione ubrania. 
Kupiłam nowe i byłam z siebie zadowolona. Gdy czułam 
się słabo w środku dnia, wystarczała kostka gorzkiej czeko-
lady z kawą. W nocy często bywałam głodna, ale umiałam 
dotrwać do rana, by zjeść zdrowe śniadanie – mleko zero 
procent  i trochę płatków. 

Przed obroną pracy licencjackiej poszłam kupić strój. Mie-

rzyłam spódnice – wszystkie w rozmiarze S. Prawie zde-
cydowałam się na jedną z nich. Zapytałam ekspedientkę 
o zdanie, a ona bez słowa przyniosła mi XS. Mniejszych już 
nie mamy, ale ta powinna być lepsza. 

Moje zmagania z anoreksją to w zasadzie tylko źródło 
kolejnych problemów. Słyszałam, że dzieje się coś niedo-
brego. Powtarzali to rodzice, znajomi. Ale jestem przecież 
dorosła. Z sobą, ze swoim ciałem, mogę robić, co chcę. Póki 
żyję i  jakoś sobie radzę, nikt za bardzo się nie czepia. Ale 
problem jest. Jest w środku. Dążenie do perfekcji, popra-
wy samooceny, sprawdzenie granic swoich możliwości. To 
początek wszystkiego. Działo się wiele, ale te historie zo-
stawiam tylko sobie. Więc gdzie tu wstyd? Wstyd jest – bo 
nie można było powiedzieć głośno, że jest się po prostu nie-
szczęśliwym. Że moja figura, wystające kości i spódnica XS 
to tylko krzyk: Zauważcie mnie. Chcę coś zmienić. Choć nie 
mam w sobie już dużo siły. 

Ej, ogarnij się! Masz dobre studia, kochających rodziców, kasę, 
perspektywy! Czego ty chcesz od życia? Rozpieszczony jedynak 
wychowany na książkach, z głową w chmurach. Poznałabyś, 
jak to jest, jak się nie ma na chleb, to byś inaczej myślała. Nie 
trzeba mi tego mówić. Cenię i szanuję to, co mam. Myśli 
nie kontroluję. 

Czasem muszę się niszczyć od środka. Tak zupełnie. 
A wstawanie boli i trwa długo. 

Teraz jednak stoję i mam nadzieję, że będę miała siłę by 
powstać, jeśli znów upadnę. 

I już nigdy nie będę się wstydzić swoich myśli i słabości – 
szczególnie przed sobą.

Ania
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Wstyd dawniej

Gdy byłem bardzo młody, negatywnie determinował moje 
życie. Często mnie paraliżował. Nieraz.

Rodzice wysyłali mnie w sprawie, żebym coś załatwił, a ja 
stawałem przed danymi drzwiami, z ręką rozpędzoną do 
pukania... i nie pukałem. Tak bardzo się wstydziłem. Myśla-
łem: Co ja powiem, gdy ktoś otworzy drzwi? Nawet w szkole, 
gdy nauczyciel prosił mnie o przysługę, była to dla mnie 
sytuacja na miarę tragedii. Przerażało mnie to. Wówczas 
w  trakcie drogi z punktu A do punktu B, układałem so-
bie słowo w słowo treść wypowiedzi. Nie tłumiłem w sobie 
tego lęku, chyba go potęgowałem. Najbardziej cieszyłem 
się, gdy ktoś po prostu dawał mi rzecz, po którą przysze-
dłem, o nic nie pytając.

Ten okres wstydu trwał dość długo. Próbowałem wówczas 
rozgraniczyć wstyd i nieśmiałość, zrozumieć, co mnie blo-
kuje. I w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że jest 
to wstyd w postaci czystej. To uczucie było okropne. 

Nie wiem czy wynikało z wysokich oczekiwań wobec siebie, 
czy oczekiwań otoczenia. Uważam, że to rodzice sprawia-
ją, że ten wstyd postrzegany jest inaczej przez różne osoby. 
Są tacy, którzy potrafią nas doprowadzić do lepszego stanu 
psychicznego, ale są też tacy, którzy jeszcze bardziej przy-
biją.

Ten młodzieńczy wstyd występuje często. Pojawia się cza-
sem bez powodu. Może dlatego, że życie wtedy wydaje 
się być bardziej dynamiczne. Miałem czasem poczucie, że 
byłoby dobrze, gdyby ktoś pomógł mi w zwalczeniu tego 
uczucia. Ale nigdy nie było takiej osoby. A może była, tylko 
przez ten wstyd nie potrafiłem po tę pomoc wyciągnąć ręki? 
Nie można założyć, że nie było. Ale nie zauważyłem.

Wstyd kiedyś

Przyszedł taki moment, okres dojrzewania, kiedy wstyd 
zaczął się przejawiać w coraz to nowych okolicznościach. 
Pojawił się trądzik - bolączka. Bardzo wstydziłem się po-
kazywać swój dziób, ale w przeciwieństwie do kolegów, nic 
wobec tego nie robiłem. Postanowiłem przetrwać. Powie-
działem sobie, że to nie może być tak, że ta sfera życia w tak 
znaczącym stopniu przeszkadza mi w funkcjonowaniu. 
Poprzez wstyd zacząłem się zmieniać. To uczucie stało się 
budujące. Proces był trudny, bo uznałem, że przejdę przez 

niego sam. Nie zawsze szło tak, jakbym tego chciał, czasem 
nakręcałem się zbytnio i czułem, jakby wstydliwość na za-
wsze została ode mnie odepchnięta. 

W pewnym wieku powinno się mieć potrzebę, by wybić się 
nad rówieśników. Zaimponować. Nie było to wcale łatwe. 
Wstyd nie tyle mi to uniemożliwiał, ile dawał pretekst, by 
w ogóle nie podejmować tego typu prób. Tak bardzo zale-
żało mi na tym, aby się nie wstydzić, że sprowadzało się to 
do tego, że robiłem tylko rzeczy pewne. 

Część doświadczeń została przez to zepchnięta na nigdy.

Nawiązanie przyjaźni czy później miłości nie było rzeczą 
prostą. Zawsze byłem kontaktowy, ale tylko w środowi-
sku, które dobrze znałem – np. wśród kolegów i koleżanek 
w  klasie. Wtedy natomiast, upatrzyłem sobie dziewczynę 
z klasy równoległej. Nie dość, że to samo w sobie było już 
problemem, to miałem jeszcze tytułem tej osoby dosyć sil-
nych rywali. Robiłem podchody chodząc do kolegi, który 
mieszkał nieopodal, starałem się dobrze uczyć – w końcu 
zaprocentowało. Dużo się nauczyłem.

W pełni pokonałem stres, dostałem się do wymarzonej 
szkoły w Dęblinie i nastąpił okres, kiedy wstyd przestałem 
odczuwać w ogóle, a zacząłem być nieostrożny. Nadmierna 
pewność siebie, krótkowzroczność, przeświadczenie, że jest 
dobrze, gdy dzieje się fatalnie. Przeszłość jednak zawsze się 
o coś upomni. Więc kiedy potem kilkakrotnie najadłem się 
przysłowiowego wstydu, znów pojawiły się problemy z nie-
pewnością siebie i wróciłem do stanu jeszcze trudniejszego, 
niż punkt wyjścia. 

Niefortunny zbieg wydarzeń, przyjaciele, którzy przestali 
nimi być; miasto, na które się obraziłem. Wszystkim nam 
się to pewnie zdarzało. Choć po wielu, tego typu doświad-
czenie po prostu spływa. Dla mnie to uczucie nie pozo-
stawało bez znaczenia. Powinno mnie było czegoś nauczyć 
i na pewno nauczyło. 

Wyjechałem na wiele lat z kraju. Zrozumiałem, że warto 
uśmiechać się do ludzi. Że nie trzeba się wstydzić.

Wstyd dziś

Teraz, przez to wszystko, jestem ostrożny, nieco sceptyczny, 
ale radosny. Wiem, że wstyd musi istnieć – gdyby nie on, 
czulibyśmy się bezkarni. To, że znam to uczucie tak dobrze 

Piotr



z autopsji, pomaga mi bardzo w kontaktach z ludźmi. Wy-
czuwam takie osoby. Pokazuję im, jak wyjść ze skorupy. 

Czym jest dziś dla mnie wstyd? W pewnym momencie był 
czymś, co mnie zatrzymywało, ale teraz jest dokładnie prze-
ciwnie – mobilizuje mnie do działania. Dzięki temu, że tak 
bardzo starałem się zwalczyć w sobie to uczucie, stałem się 
osobą kontaktową. Traktuję go jako bodziec, lekcję. 

W moim wieku wstyd jest czymś miłym, bo przypomina 
czasy, gdy było się młodym, kiedy człowiek pierwszy raz się 
zarumienił. Podobno z wiekiem, człowiek się już nie czer-
wieni, mniej się wstydzi. Nieprawda. A do tego ten dzisiej-
szy wstyd jest jeszcze bardziej niezręczny, bo właśnie nie 
powinno go już być. Nie jest on jednak już straszny, zara-
zem dziwi i rozbawia. Na szczęście doświadczenie sprawia, 
że w pewnym wieku jesteśmy w stanie wybrnąć z niezręcz-
nych sytuacji.
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Zastanawiałam nad różnymi aspektami wstydu i chyba do-
szłam do wniosku, że najbardziej krępuje i zawstydza mnie 
cisza. Jak jest cicho, włącza mi się „syndrom błaznowania”. 
Wstydzę się, a może się boję, że dostanę pytanie, na które 
nie chcę odpowiadać. Więc to ja zadaje je pozostałym. I za-
głuszam ciszę.

Nie lubię rozmawiać przez telefon, zwłaszcza z obcymi. Ze 
znajomymi, z którymi mam kontakt na co dzień, rozmowa 
jeszcze jakoś mi idzie, ale gdybym spotkała kogoś po latach, 
na ulicy, najchętniej schowałabym się pod ziemię. Zawsze 
słyszę to sakramentalne: Cześć, co u Ciebie słychać? A może 
ja nie chcę się z tego spowiadać, nie czuję się z tym kom-
fortowo? 

Muszę się na początku do wszystkiego przyzwyczaić, 
a przypadkowe spotkanie w pośpiechu raczej tego nie uła-
twia. To też jest bardzo wstydliwe, wręcz drażniące. Czy 
starałam się z tym walczyć? Chyba nie. Przełamałam się 
automatycznie, jak zaczęłam pracować i trzeba było wyko-
nywać te wszystkie telefony do zupełnie obcych osób. Było 
to kwestią obycia, oswojenia się.

Ach tak, czasem bywa jeszcze, że wstydzę się rozmawiać 
w językach obcych, bo nie czuję się w tym dobra. Zresztą, 
jestem sobie tu, w Polsce i nie wyobrażam sobie by być kie-
dyś gdziekolwiek indziej, więc motywacja licha.

To, co mnie jeszcze zawstydza, to gra w kalambury, uda-
wanie kogoś, kim nie jestem. Tragedia. Muszę się napraw-
dę zapomnieć, by umieć się tym bawić. Albo karaoke. To 
rozrywka dla mnie zupełnie nie do przekroczenia. Krępuje 
mnie bardzo. Wprost powiedzmy – wstydzę się i jednocze-
śnie nie mogę tego kamuflować, bo robię się cała czerwona 
na szyi. Zajęcia z dramy, teatru na studiach – ledwie prze-
szłam ten okres.

Inną sprawą są moje paznokcie. Zupełnie niedostosowane 
do mojego wieku. Zwłaszcza tu i teraz, w dużym mieście – 
wszystkie te ładne, zadbane kobiety wokół. Czuję się brud-
na, obnażona. A już zupełnie najgorzej, jak się zapomnę 
i zacznę wkładać te palce do ust. W rodzinie nikt nie zwraca 
już na to uwagi. Tylko nowe towarzystwo, znajomi napo-
mną czasem: Nie denerwuj się, nie rób tego. A ja nie kontro-
luję tego już od lat. I potem, jak mam się z kimś spotkać, 
wypić kawę, trzymać ten kubeczek… To jest to naprawdę 
wstydliwe. 

Tej sesji się nie wstydzę. Nie krępuje mnie, jestem napraw-
dę zamyślona. Nigdy podobnej nie miałam, więc może to 
z ciekawości? Chciałam zobaczyć, co się wydarzy, sprawdzić 
siebie.

Na studiach miałam taką sytuację, że profesor przyszedł do 
mnie z propozycją poprowadzenia wykładu. Miałam opo-
wiedzieć o swoich doświadczeniach w działaniach anima-
cyjnych. Broniłam się, zasłaniałam wiekiem, brakiem kom-
petencji, a w rzeczywistości wyobrażałam sobie siebie na tej 
dużej auli, opowiadającą o tym wszystkim. Ale nie opowie-
działam. Czy żałuję? Poniekąd tak. Brakowało mi bodźca 
z zewnątrz, bliskiej osoby, która by mnie popchnęła, żeby 
się otworzyć, nie chować. Kiedyś może tam stanę i w końcu 
podzielę się tym, co robię i obserwuję, na co dzień. Ale chy-
ba nie jestem gotowa. 

Pozycja zamknięta, trzymam brzuch, poduszka. 

Dorota



Najłatwiej jest się wstydzić za nieudolność czyjąś, trudniej 
znaleźć u siebie to, co wywołuje wstyd. 

Czasem miejsce mają wydarzenia czy czyny, które powinny 
wywoływać tę emocję. Niekiedy wzbudzają ją nawet myśli.

Wie pani, ja wstydziłam się całe życie za kogoś. Może takie 
uczucie jest mniej ważne?

***

Ogromne przeżycie pamiętam z dzieciństwa. Chodziłam 
do szkoły w okresie okupacji. Miałam koleżanki, a do dzi-
siaj jedną przyjaciółkę z tamtych lat. Niedawno obchodzi-
łyśmy 75-lecie przyjaźni.

Ada była leworęczna. Dziś nikt nie zwróciłby na to uwagi, 
natomiast wtedy to było dziwne, uważane za wymysł, coś 
nienaturalnego. I z tą Adą, w drugiej klasie, siedziałyśmy 
w jednej ławce. Pech chciał, że chwilę wcześniej było wysie-
dlenie Polaków z terenów zajętych przez III Rzeszę i trafiła 
nam się młoda nauczycielka z poznańskiego. Wymyślała 
powody by targać chłopaków za uszy – różne rzeczy się 
działy. Ta pani bardzo źle też odnosiła się do Ady.

Biła Adę po lewej dłoni i przekładała jej ołówek czy pióro 
do prawej. Adzie nic nie wychodziło, a pani była z tego po-
wodu bardzo niezadowolona. Więc pani brała linijkę, woła-
ła Adę do siebie i biła ją tą linijką. A Ada płakała.

Byłam zaskoczona, że coś takiego można zrobić dziecku, 
za coś, czemu nie jest winne. To takie niedopuszczalne. 
Taki mam do niej żal, za te czyny... Wstyd mi za tę na-
uczycielkę, jak za nikogo innego. I jeszcze ją zostawiła po 
lekcjach.

Wtedy dzieci w szkołach można było bić. Każdy chłopak, 
jak coś przeskrobał, dostawał od woźnego.

Bo w czasach okupacji my sie w szkołach nie uczyliśmy. 
Chociaż Ada, nauczyła się pisać prawą ręką.

***

Moja mama pracowała w czasie wojny w szpitalu, miała 
kontakty, przechowywała Żydów. 

Niemcy to się powinni wstydzić.

Choć mama to by im wybaczyła. Miała pozytywne nasta-
wienie do innych, duże serce. Była pielęgniarką i pasowała 

do tego zawodu. U nas był dom normalny, normalna ro-
dzina. Starsze dzieci czuwały nad młodszymi. Wszyscy się 
wyuczyli i jakoś to było. 

Nie było tego bogactwa, różnic w dobrobycie. Nie było 
szpanowania, wywyższania sie tych młodych, nie było roz-
wydrzenia. Nie było takiej zawiści między ludźmi.

To przerażające, jak siedzą na przystanku dwie licealistki, 
młode dziewczyny i pija piwo.

Przecież to jest wstyd.

***

Czy ja mam powody do wstydu? No nie wiem. Powinnam 
chyba głębiej szukać w swoim życiu, bo nic nie przychodzi 
mi do głowy.

Ja mam dużo uwag do ludzi. Choć też robiłam na pewno 
czasem rzeczy nieodpowiednie. 

Miałam takiego kolegę, który bardzo mi dokuczał, jeszcze 
przed wojną. Kiedyś wzięłam rózgę i go uderzyłam. Dzia-
dek mówił, że jestem energiczna, ale on mi uciekł.

Takie drobiazgi. Ja raczej nigdy nie odstawiałam dziwactw.

W czasie okupacji miałam swoje zadania. A również po 
wojnie nie zrobiłam nic, czego mogłabym się wstydzić. 
Z nikim nie wojowałam, z mężem też nie, bo miałam bar-
dzo dobrego męża.

***

Wstydzę się za lekarkę, która zrobiła mnie trzynaście lat 
temu kaleką. Bo to karygodne, żeby zamiast w moje papie-
ry, spojrzała w inne. Przez źle zrobiony zastrzyk zostałam 
sparaliżowana od pasa w dół. Jak zaczęłam chodzić wokół 
sprawy, to się dowiedziałam.

Są rzeczy, które człowiek widzi i są takie, na które nie zwra-
ca uwagi.

Spotkałyśmy się w prokuraturze, bo podrobiła mój pod-
pis. Oczywiście szkodliwość czynu mała. A teraz jeżdżę na 
wózku. To przechodzi ludzkie pojęcie.

Pacjent jest rzeczą.

Byłam sparaliżowana, a w szpitalu kazali moim dzieciom 
zabrać mnie do domu. No jak to do domu? Profesor mówił, 

Wanda
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że to zaraz minie. A zanim wyszłam z Konstancina z balko-
nikiem to minęły prawie trzy lata.

Lekarze mówili, że to histeria. Tylko rehabilitantka Liliana 
– ona jedyna wierzyła, że to niemożliwe. Do dziś jestem 
otoczona lekarzami bez kompetencji, za których muszę się 
wstydzić.

***

Codziennie muszę mierzyć ciśnienie. Któregoś razu mierzę 
i mam tak wysokie, że lada moment mogę mieć zawał.

Dzwonię do syna i na pogotowie. Nie mówię ile mam lat, 
bo wtedy w ogóle nie chcą się fatygować. Przyjeżdża syn. 
I słyszy, jak tamci na schodach jeszcze mówią: zamiast sta-
rucha spać, to pogotowie wzywa. Ratownik zmierzył ciśnie-
nie i się przestraszył, bo było bardzo wysokie. 

Przyjechało drugie pogotowie, już z lekarzem.

Syn im nagadał.

***

Odmłodziłabym siebie. Chociaż o pięć lat. Albo chciała-
bym chodzić. Bo w tym stanie to ja się nie nadaję do wyjaz-
dów. A tak lubiłam zwiedzać...

Czy wiek dojrzały jest powodem do wstydu?

Niedawno był rodzinny ślub. Nie bardzo chciałam iść, ale 
namówili mnie, że będą wszyscy (tylko nikogo o kulach). 

Może gdybym była alkoholiczką i się połamała. Może wte-
dy bym się wstydziła. 

A tak, było to tylko krępujące.

***

Ada mnie rozwesela w tych moich kłopotach.



Będę mówić o rzeczach różnych. 

Długo myślałam, o czym będziemy rozmawiać. Wyobra-
żałam sobie swoje definicje wstydu. Myślałam, co w tym 
względzie czuję. Początkowo uznałam, że przecież tu cho-
dzi o fotografie, więc powinnam skupić się na cielesności. 
Wstyd było mi przez chwilę, że sprawę tę potraktowałam 
tak błaho. Bo najbardziej chyba wstydzę się rzeczy sięgają-
cych znacznie głębiej.

Ciało

Ten wstyd to kompleksy. Nie są mi one obce, ale mam wra-
żenie, że obejmują większą powierzchnię mojego ciała, niż 
wstyd. Najbardziej wstydzę się zaniedbania. Elementów 
wyglądu, na które mam wpływ – niewybielonych, krzywych 
zębów, włosów na rękach. Wstydzę się swojej twarzy z bli-
ska, bo twarzy nie da się ukryć. Uczę się z tym uczuciem 
walczyć. Gdy idę wśród ludzi, którzy zwracają na mnie 
uwagę, trzymam głowę wysoko podniesioną. Jestem z siebie 
dumna i nie będę starała się przed nimi ukryć.

Gdy mówię, że jest mi wstyd wyjść z domu bez makijażu, 
wszyscy bardzo się dziwią. Mówią, że z moim wyglądem 
nie mogę się wstydzić. Ja to po prostu nazywam po imieniu, 
a inne dziewczyny czują to samo, choć makijaż i włosy robią 
przed wyjściem odruchowo. 

Duch

Przez bardzo długie lata nikomu nie przyznałam się do 
swojej religii. Nadal się jej wstydzę. Przed innymi, nie sobą. 
Wiem, że Święta Teresa uratowała mi życie i wierzę w nią, 
choć nie czuję się katoliczką. Historia ta jest akceptowa-
na przez moich znajomych, choć podejrzewam, że gdybym 
otoczona była ludźmi wielkiej wiary, łatwiej byłoby mi 
o niej mówić.

Przypadkiem, pierwszą osobą, której o niej powiedziałam 
był ksiądz. Podczas wyprawy w góry, w schronisku, wdałam 
się w dyskusję z dwoma mężczyznami. Musiałam zrobić 
na nich wrażenie osoby głęboko religijnej, bo Święta była 
pierwszym tematem, który narzuciłam. Nie było w nich 
żadnego zdziwienia, a bałam się, że narażę się na niedo-
wierzanie. Dopiero potem przedstawili mi się, jako Piotr 
i ksiądz Marek, i okazało się, że obaj są ze środowiska ko-
ścielnego. 

Dziś staram się więcej o tym mówić, chociaż przed rodziną 
wciąż bym się wstydziła.

Umysł

Od zawsze tworzyłam systemy. Zburzenie jakiegokolwiek 
planu sprawiało, że byłam rozdrażniona. Pierwszy raz za-
uważyłam tę skłonność w wieku 8 lat. Z biegiem czasu jej 
nasilenie rosło, a punkt kulminacyjny osiągnęła, gdy skoń-
czyłam lat 15, a moi rodzice rozwiedli się. Wtedy, żeby czuć 
się bezpiecznie zaczęłam tworzyć kolejne dziesiątki zwy-
czajów żywieniowych i komunikacyjnych. Jakiś czas temu 
zrobiłam sobie test na zespół Aspergera*. 30 punktów ozna-
cza wynik pozytywny. Ja miałam 28. 

Nigdy nie odezwałam się do drugiego człowieka, jeśli mnie 
o nic nie zapytał. Nie robiłam nic, jeśli nikt nie wydał wy-
raźnego polecenia. Zawsze wszystko robiłam w tej samej 
kolejności. Te sytuacje bywały absurdalne. Każdy mój dzień 
zaczyna się tak samo i jeśli obudzę się dziesięć minut przed 
planowanym wyjściem, nie jestem w stanie zrezygnować 
z  żadnej z czynności. W takiej sytuacji jeszcze niedawno 
zadzwoniłabym do szefa i powiedziała, że spóźnię się go-
dzinę. Teraz jest już lepiej.

Sytuację opanowałam do tego stopnia, że nie czuję już ry-
zyka, bym kogoś przez systemy mogła stracić. Kiedyś odpi-
sywałam na sms-y tylko wtedy, gdy było w nich postawione 
pytanie. Więc gdy chłopak pisał mi: kocham cię, nie odpo-
wiadałam.

Moje przyzwyczajenia potrafią niszczyć więcej niż porzą-
dek dnia. Narzuciłam sobie system przyjmowania leków 
dwa razy dziennie – rano i wieczorem. Kiedy byłam moc-
no chora, miałam przyjmować antybiotyki co sześć godzin. 
Nie brałam lekarstw według zaleceń. Strasznie się przez to 
pokłóciłam z mamą, choć po prostu nie byłam w stanie tego 
zmienić.

Nie wiem, dlaczego wiążę to ze wstydem. Nie uważam, że 
to złe. Przede wszystkim, to dość niezależne ode mnie, choć 
staram się temu przeciwstawiać. Odkąd wiem, że mam te 
tendencje, staram się je wyszukiwać i zwalczać. Choć wiem, 
że nie wyzbędę się ich zupełnie, bo to jakby wyzbyć się sie-
bie. 

Wciąż zastanawiam się, co chcę w sobie zmienić. Trzy mie-
siące temu ponowiłam test i jestem już nieco dalej od wizji 
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Aspergera. W tym momencie, najgorsze jest to, że wszyst-
ko wyliczam. Żeby się wyleczyć, mówię o tym ludziom. To 
obnażanie się pomaga mi. Im bardziej się czegoś wstydzę, 
tym więcej staram się o tym mówić. Mam przyjaciół, którzy 
dzięki tej wiedzy zwracają mi uwagę na nietypowe zacho-
wania, każą przestać. Blokują te odruchy. 

Rok temu, zwierzyłam się jednak mojej siostrze i mamie 
z tego, że mogę pić tylko wtedy, kiedy pije ktoś inny, przy 
czym zaznaczyłam, że nie wpływa to bardzo na jakość mo-
jego życia. Reakcja była straszna. Obie popłakały się, a ja 
żałowałam, że zaczęłam ten temat. Choć bardzo chciałam 
tej rozmowy i była ona dużym wysiłkiem. 

Systemy mają mi pomóc w podejmowaniu decyzji. Bez nich 
nie jestem w stanie rano wybrać ubrania, zdecydować się na 
danie w restauracji. Może w przyszłości i nad tym postaram 
się popracować. W tej chwili skupiam się na poprawie efek-
tywności pracy. Bo i w pracy przez każdy dzień prowadzą 
mnie systemy. Już nie czytam maili po kolei, bez względu na 
stopień ich ważności. Ale kiedyś nie byłam w stanie wyjść 
ponad to.

Często się zastanawiam, w jakim spektrum normalności 
mieszczę się w swoich zachowaniach. Jeśli spotykam ludzi 
o podobnym usposobieniu, czuję się lepiej. Trochę pomaga 
mi to, że wśród znajomych uchodzę za freaka. Robię sporo 
rzeczy na opak i nie mieszczę się w schematach, przez co 
łatwiej jest im przymknąć oko na wiele rzeczy.

Długo wypracowywałam w sobie umiejętność przełamy-
wania wstydu. Wstyd związany z Aspergerem nie jest de-
terminowany przez innych. Wypływa ze środka. Są rzeczy, 
których się wstydzimy, ale bardzo łatwo je ukryć. Szczegól-
nie głęboko emocjonalne problemy. To proste, by zamieść je 
pod dywan, a zarazem trudne, ponieważ osobom pozornie 
szczęśliwym nie daje się prawa do wstydu.

* zespół Aspergera – zaburzenie ze spektrum autyzmu



Od małego sama wyznaczałam sobie standardy, do których 
powinnam była dążyć. Mimo, że inni uważają, że ich dosię-
gam, ja sądzę, że nie i mam przez to poczucie niepowodze-
nia. Tego wstydzę się najbardziej.
Gdy coś mi się uda, zaraz potem widzę w sobie złe strony. 
Ot, tydzień temu byłam na warsztatach organizowanych 
przez Agorę i pomimo tego, że zazwyczaj nie pcham się 
przed tłum, po ich zakończeniu poszłam za ciosem i wrę-
czyłam CV kobiecie z działu kampanii społecznych. Póź-
niej, na stronie internetowej Gazety Wyborczej ukazał się 
artykuł, w którym ona mówi, żeby postępować właśnie tak, 
odważnie, zdecydowanie. Z imienia i nazwiska mnie wy-
mienia. Docenia.
Ale cieszyłam się tylko przez chwilę, bo potem było pyta-
nie: Skoro tak mnie widzą, to dlaczego wciąż nie mam pracy? 
Cały czas do tego wracam, że ludzie myślą o mnie lepiej niż 
ja sama. Gdybym tak siebie postrzegała, jak ta kobieta, to 
miałabym pracę. Jeśli nie tę, to inną. Więc to jasne – to ja 
powstrzymuje siebie.

(…)
Razem z bratem jesteśmy w rodzinie pierwszymi osobami 
z dyplomami uniwersyteckimi. Moi rodzice nie mają stu-
diów, ich edukacja skończyła się na szkole ekonomicznej 
u mamy, a u taty – na technikum. Ale przez 20 lat, praktycz-
nie od zera, doszli do własnej firmy. Choć zaczynali będąc w 
moim wieku, po ślubie, z dziećmi, bez wykształcenia. A ja? 
Mam 25 lat, skończone dwa kierunki i wciąż szukam stałej 
pracy. Mam poczucie, że mogłam więcej, wcześniej, inaczej. 
To przecież też powód do wstydu.
Boję się, że życie przecieka mi przez palce. Ostatnio dowie-
działam się, że moja młodsza koleżanka wzięła ślub. I tak 
sobie myślę: Kaśka, inni ludzie pobierają się, mają dzieci, a Ty 
wciąż szukasz pracy! 
To są dobre kroki, ale kroki, a ja uważam, że powinnam biec 
do przodu, a nie marszem przez życie. Moje poczucie od-
powiedzialności przed sobą jest tak ogromne, że paraliżuje. 
Strasznie się tego wstydzę. Tych oczekiwań. Że są za duże, 
i tego, że im nie podołam.
Jeśli człowiek cały czas jest z siebie zadowolony, to jest to 
objaw braku krytycyzmu, ale jeśli w ogóle nie jest zadowo-
lony z siebie, to wcale nie jest lepiej. 

(…)

Wstyd mi wydawać nieswoje pieniądze. 
Kiedy widzę jakiś drogi kurs, szkolenie, które w przyszłości 
by mi się przydało, nie proszę rodziców o pieniądze, bo jest 
mi z tym głupio. Sądzę, że mogłabym dokonać dużo więcej, 
gdybym nie miała w sobie tego wstydu wobec pieniędzy. 
Mimo, że wiem, że mogę z nich korzystać, bo jesteśmy ro-
dziną, to jednocześnie uważam, że nie zasłużyłam na nie. 
Często staję przed lustrem i pytam siebie, co zrobić, żeby 
zasłużyć. Nie znajduję odpowiedzi. Mam w głowie cały 
czas to, że cokolwiek zrobię, to nie wystarczy. Że mogę wię-
cej. Chyba nawet, jakbym góry przenosiła, to byłoby to dla 
mnie niewystarczające. A ja, tak naprawdę, jestem rozdar-
ta między tym, jak widzą mnie inni, a własną oceną samej 
siebie. Prawda na pewno jest gdzieś po środku. Tylko, że 
ten środek zawsze mi umyka. Albo widzę lustrzane odbicie 
albo krzywe zwierciadło.
Na szczęście mam wokół siebie coraz więcej ludzi, z który-
mi mogę szczerze porozmawiać i nie boję się ich oceny. Nie 
boję się też konfrontacji mojej wizji siebie z ich zdaniem. 
I to jest oczyszczające. 
Choćby pod wpływem tej rozmowy, tego projektu, raz gło-
śno powiedziałam, że to, co mnie blokuje, to nie oczekiwa-
nia rodziców wobec mnie, ale moje własne. I wtedy, kurczę, 
jakbym doznała objawienia. Coś we mnie pękło, uświado-
miłam sobie pewną rzecz, która wcześniej tylko majaczyła 
mi w głowie. Że jeśli człowiek nie konfrontuje swoich pro-
blemów, nie artykułuje ich, to nawet nie musi zdawać sobie 
z nich sprawy. Ale jeśli jest w stanie przyznać się, pokazać 
swój wstyd, to jest to właśnie ten bieg naprzód, a nie trucht.
Siebie najtrudniej do tego przekonać. Kiedy inni twierdzą, 
że jesteś taka albo owaka, to zawsze możesz odpyskować: 
Zamknij się, nie wiesz, co mówisz. Ale wydaje mi się, że 
z  własnymi słowami trudno się wykłócać i polemizować. 
Bo dlaczego niby mam zakładać, że nie wiem, co mówię 
i robię? Z drugiej strony jednak, dobrze jest pomyśleć ina-
czej: że jesteś tylko ty. I nie będzie ani innych wygranych, 
ani przegranych. Więc na oszustwa nie ma miejsca.

Kania
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Jak dla mnie, najważniejsze pytanie brzmi: czy mam się 
wstydu wyzbyć, czy raczej go zaakceptować? 
Jest taki cytat z Nietzschego: Każdy, kto kiedykolwiek zbu-
dował jakieś nowe niebo, znajdował moc do tego dopiero we 
własnym piekle.
Więc chyba nie trzeba od razu rozstrzygać, że wstyd jest 
zły i niepotrzebny. Nie należy go od razu skreślać, ale pielę-
gnować, okiełznać; zadawać pytania, dlaczego on jest i być 
może nawet założyć, że jest wartością. Pogodzić się z tym, 
że to część naszej osobowości.
Człowiek ma prawo do każdego rodzaju wstydu. Kwe-
stia jest taka, co z tym prawem zrobi. Masz je wtedy, gdy 
wychodzisz z wstydem do innych ludzi. Jeśli ujawnisz go 
w bezpośredni sposób, to ujawniasz się też szczerze, jako 
osoba. Ale jeśli próbujesz wyłgać się, to tracisz ten przywilej.
Ludzie ukrywają wstyd. Też w dużej mierze próbuję to 
zrobić. Mówię to, co uważam, że może się przydać, ale nie 
otwieram się przed Tobą. Żeby się otworzyć, musiałaby na-
stąpić jakaś sytuacja, wydarzenie.
Wydarzeniem nie jest rozmowa ludzi, którzy są sami ze 
sobą, tzn. rozmawiają, ale bez naruszania żadnego poziomu 
intymności, każdy swoje. To nie jest wydarzenie. To musi 
być coś niesamowitego, coś, czego chyba się nie spodzie-
wasz. Sytuacja, w której muszę wystawić się na łaskę innych 
ludzi. Liczyć, że zrozumieją, co chcę powiedzieć, a potem 
na ich ocenę, reakcję. 
Wstyd to też kwestia interakcji. Jeśli ja się wstydzę i ktoś 
się wstydzi w tym samym momencie, to jest to komunika-
cyjna porażka. W ogóle, gdy druga osoba stara się nawiązać 
kontakt, a ja się wstydzę, to tak, jakbym zawodził. To może 
brzmieć śmiesznie, ale zawodzisz sprostaniu jakiegoś zada-
nia. Wiadomo, wtedy można jeszcze ratować się konwe-
nansami. Ale jak te konwenanse polegają na tym, że ludzie 
siedzą i coś robią, nie wiadomo co, udają i czują się głupio? 
Przecież chcą tylko, żeby ktoś ich uwolnił z tej sytuacji, ja-
kaś ekstrawertyczna osoba.
Jednym ze sposobów pokonania własnego wstydu jest 
właśnie poznanie drugiego człowieka, odkrywanie jego 
słabości, tego jak się zachowuje, jak wygląda. Taka próba 
wyrównania sytuacji. Wiem coś o Tobie, więc Ty możesz 
wiedzieć coś o mnie. 
Nagości się nie wstydzę. Choć pamiętam, że jak przecho-

dziłem na bliższe relacje z dziewczynami, to one wstydzi-
ły się swojej cielesności. Nie potrafiły wyjść z łóżka nago 
i pójść do kuchni. Uważam, że to przykre i niedobre. Taki 
sposób zachowania trzeba przełamać, więc sam w ich obec-
ności nie wstydziłem się i nie przykrywałem się, chodziłem 
nago. Nie w sensie ekshibicjonizmu, ale bliskości, potwier-
dzenia, że w ludzkim ciele nie ma niczego brzydkiego. 
Z drugiej jednak strony, jak byłem młodszy, to panicznie ba-
łem się pokazać swoje ciało. Byłem pod wpływem przeświad-
czenia, że jest niedoskonałe. To był taki strach, że wszystko 
jest nie tak. Nie, że jedna rzecz jest nie tak, ale wszystko, całe 
ciało. Ręka, klatka piersiowa, skóra, wszystko w jakiś sposób 
było złe. To chyba dlatego, że jak dorastałem, w domu był 
straszny pieprznik. Bałagan, stosy różnych rzeczy. I to był 
taki wstyd, z jakiego ja domu pochodzę. Więc to ciało, któ-
re pochodziło z tego domu, też musiało być niedoskonałe. 
 

(…)
Myślę, że dobrze by było, aby ludzie wstydzili się oglądać 
te zdjęcia. 

Eliasz



Być może u źródeł mojego wstydu leży to, jak mama trak-
towała mnie i moją siostrę.

Dzieliła nas na tę piękną (ona) i tę mądrą (ja). To miało 
wielki, ale niedobry wpływ na Patrycję. Wydaje jej się, że 
jeśli nie wygląda się dobrze, to nie ma się nic do zaoferowa-
nia. Myślę, że dostałam tę lepszą rolę, bo traktuje się mnie 
jak autorytet, ale z drugiej strony ona dostała rolę łatwiejszą.

Partycja jest na pewno dużo bardziej otwarta. Nie jest tak 
zraniona, nie zamknęła się tak na rodziców. Często mówi 
mi, że nie jestem ciepła, rodzinna, siostrzana. Ludzie chcą 
się do mnie zbliżyć, a ja zamykam im tę możliwość, odpy-
cham ich tylko dlatego, że mogą później zobaczyć, że jed-
nak nie jestem taka fajna.

Moja relacja z Patrycją jest bardziej podobna do relacji 
matki i córki, niż dwóch sióstr. Ilekroć coś jej się wydarzy, 
dzwoni do mnie, a nie do mamy. Gdy były z nią kłopoty 
wychowawcze, byłam jedyną osobą, której udawało się do 
niej dotrzeć. Czasami zazdroszczę jej beztroski. Uważała, 
że nigdy nie było problemu. Tata pił, rodzice się rozstali. 
I tyle. 

Gdy mama do mnie dzwoniła, rozmowa zawsze kończyła 
się rozczarowaniem. W zeszłym roku, kiedy Patrycja zaczę-
ła studia, było jeszcze gorzej, bo mama dzwoniła, żeby po-
wiedzieć, co u niej i opowiedzieć o zajęciach czy pierwszej 
sesji. A jeśli tylko pamięta kierunek, na jakim studiuję, to 
dla mnie już sukces. 

Zastanawiałam się, co w ogóle mam odpowiedzieć na py-
tanie, czego ja się wstydzę. Cały czas byłam przekonana, 
że wstydzę się bycia naznaczoną genem alkoholizmu czy 
beznadziejnej mamy, bo czego by nie mówić – rodzicem 
była słabym. Myślę, że podstawową rzeczą jest to, że ow-
szem, wstydzę się za swoich rodziców. Ale jeszcze bardziej 
wstydzę się moich potrzeb.

Dotarło do mnie, że we mnie zawsze było poczucie winy 
związane z tym, czego potrzebuję.  Myślę, że ten wstyd nie 
wynika z tego, że czułam się niekochana, tylko z tego, że nie 
byłam tego warta.

Zawsze spełniałam nie swoje oczekiwania. Kiedy mama py-
tała, jak było w szkole, musiałam powiedzieć, ile dostałam 
piątek. Zawsze padało też pytanie: Co dostali inni? I nie daj 
Bóg, gdy dostałam ocenę gorszą. 

Mogła to robić nieświadomie. Podejrzewam, że to w dużej 
mierze była kwestia jej niespełnionych ambicji. W pewnym 
momencie przestałam więc starać się ją zadowolić. Dotarło 
do mnie, że nigdy nie dam rady tego zrobić. Zawsze czu-
łam, że ona czeka na moje potknięcie.

Kiedyś mi po prostu wykrzyczała, że byłam nieplanowanym 
dzieckiem. Wielokrotnie mi sugerowała, że jest nieszczę-
śliwa, a kilka razy powiedziała wprost, że gdyby nie ja, nie 
musiałaby wychodzić za mojego ojca. Już się z tym pogo-
dziłam, o ile z czymś takim można się pogodzić. Staram się 
o tym nie myśleć w kategoriach czegoś, co ma mnie defi-
niować.

Ostatnio zaakceptowałam nawet to, jaka jest moja relacja 
z mamą i zauważyłam, że przez to mam w sobie więcej cie-
pła i cierpliwości do innych ludzi.

Moment, w którym uświadomiłam sobie, że jest mi wstyd 
mojego taty, był momentem, w którym pozbawiłam go roli 
ojca.

Podjęłam też wtedy decyzję, że nie będę czekać na żadne 
„objawienie” z jego strony. 

Chciałabym sama sobie wytłumaczyć, że wcale nie jest tak, 
że nie zasługuję na to, aby tata starał się bardziej.  Że tak 
naprawdę, to on był słaby. Jednak żadna z tych myśli nie 
przynosi mi ulgi, nie sprawia, że mniej się wstydzę jego sła-
bości. Wstydzę się jeszcze tego, że jestem na tyle zła, żeby 
tak czuć i myśleć. To też okropne, bo przecież mój tata jest 
teoretycznie chory – jest alkoholikiem.

Pamiętam, że jako dziecko wstydziłam się głównie ro-
dziców, ich ciągłych kłótni i tego, że niby nikt o tym nie 
mówił, ale wszyscy wiedzieli. Tata wracał do domu pijany, 
mama robiła wielką awanturę. Było tak wiele tych żenują-
cych chwil, że w pewnym momencie się znieczuliłam. Moje 
myślenie dotyczyło głównie tego, co zrobić, żeby zapobiec 
katastrofie, która zaraz się zdarzy. Nawet, gdy bawiłam się 
na podwórku i słyszałam krzyki, momentalnie przychodziła 
mi do głowy myśl: jaki wstyd, to moi rodzice się kłócą, chociaż 
czasami to nie byli oni.

Pojawiały się też myśli, których się wstydziłam. Co by było, 
gdyby jedno z nich umarło? Byłby spokój. 

Niejednokrotnie chciałam się zapaść pod ziemię, gdy sły-
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szałam, że tata spał pijany za garażem albo gdy musiałam 
iść po niego do knajpy. Ale po pewnym czasie te czynności 
stały się mechaniczne i już nie wiązały się ze wstydem. 

Długo odsuwałam od siebie te myśli, pomimo iż mama 
namawiała nas, aby się go wstydzić. A żadne dziecko nie 
powinno usłyszeć czegoś takiego.

***

Miałam dużo relacji, w których nie uważałam drugiej osoby 
za przyjaciela, a brnęłam w nie, bo nie chciałam jej zawieść 
czy odtrącić. Pomagałam tym ludziom, nawet, gdy byli wo-
bec mnie nie w porządku. Nie chciałam tracić osób, dla któ-
rych coś znaczę. Jakkolwiek to nie brzmi. 

Przez bardzo długi czas nie umiałam się kłócić. Z chłopa-
kiem pokłóciłam się po raz pierwszy po dwóch latach. Nie 
potrafiłam wyrzucić z siebie większych emocji. Teraz po-
woli staram się je nazywać po imieniu, na nowo odkrywać.

Przez całe swoje dzieciństwo miałam takie „mentalne pu-
dełko”, do którego wrzucałam wszystkie emocje i nie mia-
łam z nimi kontaktu, przez co np. nie płakałam.

Mam jedną prawdziwą przyjaciółkę. Jest z Wrocławia, wi-
dujemy się dosyć rzadko. Nie musimy ze sobą o wszyst-
kim rozmawiać, ale w momentach, gdy któraś z nas ma się 
gorzej, wysyłamy do siebie maile. To jest relacja, w której 
mogę być sobą, z całym bagażem. Nie muszę nosić maski. 
Nie muszę czuć się oceniana, nie muszę się wstydzić.



Zapytałaś mnie, czym jest dla mnie wstyd, a ja nie wie-
działam, co odpowiedzieć. Składam się z emocji, z których 
wcześniej nie zdawałam sobie sprawy. Teraz do nich docie-
ram, rozbieram się na kawałki, jakbym zdejmowała kolejne 
warstwy cebuli.

Jakiś czas temu moja rodzina się rozpadła. Byłam wtedy na 
studiach, wśród wszystkich najmłodsza i nikt mi nie wytłu-
maczył, co się dzieje, ani dlaczego. Nikt nie pomyślał, że ja 
nie wszystko jeszcze rozumiem, że z niektórymi emocjami 
nie potrafię sobie jeszcze poradzić. 

Zamknęłam się wtedy w sobie. Totalnie. Teraz widzę, że 
było to tak bolesne, że starałam się po prostu odciąć. Po-
czułam, jakby fundamenty, moje podstawowe poczucie bez-
pieczeństwa – zniknęły. Jakbym nagle znalazła się w dużym 
mieście zupełnie sama. Jakbym nie miała dokąd wracać. 

W tym zamknięciu chciałam stworzyć sobie nowy azyl, 
dom, miejsce, w którym będę czuła się swojo.

Jednocześnie nie chciałam wstydzić się rodziny. Starałam 
się przyjąć, że to normalna sytuacja życiowa, objąć taką per-
spektywę, która pokazuje – to się przydarza. I nam się akurat 
przydarzyło. Nie mogę się czuć gorsza z tego powodu – myśla-
łam. To moja rodzina; akceptuję ją taką, jaka jest. 

Dopiero rok temu znalazłam siłę, żeby podjąć wyzwanie 
i zajrzeć w głąb siebie, poznać swoje emocje. To proces, któ-
ry trwa do tej pory. Teraz widzę na przykład, jak bardzo 
jestem niezdecydowana. Dopiero teraz sama mogę przed 
sobą przyznać, że jestem nerwowa. Moim zadaniem stało 
się zrozumienie swoich emocji i zaakceptowanie ich.

Dlatego też spotkałyśmy się dzisiaj. 

Kiedy przeczytałam definicję wstydu, zrozumiałam, że ja 
chyba wstydzę się codziennie. Nawet w błahych sprawach. 

Dawniej, przed noszeniem aparatu, wstydziłam się krzy-
wych zębów. Przestałam się naturalnie uśmiechać. Dziś 
bardzo się wstydzę moich włosów. Bardzo ich nie lubię. 
Nie umiem ich układać, żyją własnym życiem, nie wiem, co 
z nimi robić.  Chodzę w kucyku, bo tylko wtedy wyglądam 
w miarę normalnie. Gdy je rozpuszczę, to kręcą się całe 
i  puszą. A wtedy mam ochotę spryskać je lakierem, żeby 
były jak hełm. Ostatnio zaczęłam zmuszać się, żeby je roz-
puszczać – trzeba stawiać sobie jakieś wyzwania.  

Chyba często nasz wstyd jest czymś bardzo nieracjonalnym. 
Smutne to, niestety. 

Mam też na koncie relację, której bardzo się wstydzę. Gdy 
moja siostra wyjechała z Warszawy, straciłam kotwicę, 
przystań, do której zawsze mogłam pójść. Widać bardzo mi 
jej brakowało i chciałam sobie tę nieobecność zrekompen-
sować, bo zamieszkałam z pewnym facetem. Wstydzę, że 
w ogóle ten związek zaczęłam i że nie byłam na tyle silna, 
żeby rozpoznać swoje emocje i skończyć go w porę. A naj-
lepiej w ogóle nie zaczynać. 

W pewnych sytuacjach wstyd jest emocją wyjątkowo i wy-
łącznie negatywną. W innych motywuje. Często czuję, że 
nie spełniam wymagań. Lecz nie wiem, czy wypłynęły one 
ze mnie, czy z otoczenia. Tak, bardzo zwracam uwagę na to, 
co inni o mnie pomyślą. Taka właśnie jestem. Wszystkim 
się przejmuję. Nie chcę tego. Gubię się w tym, czyjej ocenie 
powinnam zawierzać – swojej czy kogoś z zewnątrz?

Zaczęłam zadawać sobie pytanie: Dlaczego tak bardzo przej-
muję się ludźmi? Przecież moje życie ma być tak naprawdę 
dla mnie. To ja mam się czuć dobrze, a nie wszyscy dookoła. 
Staram się uporządkować swoje życie. Rozmowy z moim 
byłym chłopakiem były mini-terapią. Zrozumiałam, że za-
spokajanie swoich potrzeb – to nie egoizm. 

Jeszcze niedawno nie potrafiłam przy kimś płakać. Dawniej 
chowałam łzy przed postronnym wzrokiem; teraz stało się 
to naturalne i oczyszczające. Gdy siedzę tu przed tobą i pła-
czę, nie wstydzę się tego. Zaczynam się przekonywać do 
siebie. Raz się żyje; nie ma sensu za bardzo się przejmować.

Wydaje mi się, że żeby dojrzeć, trzeba przejść przez takie 
małe piekiełko, analizę siebie. Żeby dojrzale podejmować 
decyzje, trzeba być świadomym, i swoich niedoskonałości, 
i  swoich mocnych stron. Od razu po człowieku widać, że 
jest niepewny siebie, kiedy ocenia coś zbyt pochopnie. 

Ja zdecydowałam się nie chować już nic w sobie. To zamyka 
dużo dobrego myślenia, nawet moje marzenia stały się inne. 
Chce być otwartą osobą. To normalne, że nie da się ominąć 
pewnych emocji, w przeciwnym wypadku nie jest się wtedy 
dojrzałym. 

Nie każda analiza siebie jest jednak dobra. Czasem wydaje 
mi się, że za bardzo analizuję. Czasem przez to brakuje mi 
spontanicznosci, swobody, łatwości w podejmowaniu decy-

Gosia
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zji. Chciałabym być spontaniczna, żeby to było dla mnie 
coś normalnego, czego nie będę się bała, czym się nie będę 
krępowała. 

W przeciągu ostatniego roku zdarzyło się dużo rzeczy. Nie 
podejrzewałabym ich o to, że przytrafią się mi. Na przykład 
pod koniec września pojechałam do Francji z ludźmi, któ-
rych w ogóle nie znałam. Odważyłam się to zrobić! Moi 
dawni znajomi nie wierzyli. Gosiu, czy ty naprawdę to zrobi-
łaś? – pytali. Nikt się tego po mnie nie spodziewał.

Czasem potrafię więc tę nieśmiałość pokonać i być duszą 
towarzystwa. Wcześniej nigdy mi się to nie zdarzało. Ale 
nawet wtedy, wciąż zadaję sobie głębsze pytania: Czy jestem 
coś warta? Czy do czegoś się nadaję? 



Mało rzeczy pamiętam z młodości. Większość chyba wy-
parłem ze swojej świadomości, bo tam właśnie zaczyna się 
mój wstyd. Wstyd piekielnej nieśmiałości. 
Pamiętam, gdy w przedszkolu z nerwów poleciała mi krew 
z nosa. Schowałem się w kącie, żeby nie robić zamiesza-
nia. Ktoś zwrócił na mnie uwagę dopiero, gdy tak zalanego 
krwią odbierał mnie tata. Bo nikogo nie dziwiło wtedy, że 
siedzę tyłem, sam.
Byłem w podstawówce, gdy zmarł. Nie chcę Ci o tym opo-
wiadać. Wiem tylko, że to jeszcze bardziej zamknęło mnie 
w sobie.
Nie wiem, co by było, gdyby nie taniec. On stał się dla 
mnie bodźcem do poszukiwania emocji, do przekraczania 
barier, które wybudował przede mną wstyd. Tam, w tań-
cu, poznałem autorytety, nawiązałem przyjaźnie. Przez 
breakdance zaspokajałem potrzebę wtłoczenia w system 
odrobiny adrenaliny, budowałem namiastkę pewności sie-
bie. 
Występy nie były krępujące, zawody – owszem. Wystawia-
łem się nie tyle na osąd, co na wyśmianie, wytykanie palca-
mi, wulgarność, przytyki. Nie było punktacji, była walka. To 
trudna konfrontacja z nieśmiałością.
Moje życie to ciągłe przełamywanie barier. Wyjścia zawsze 
są dwa – albo je pokonuję, albo spadam, aż odbiję się od 
dna. Nic, co robię mnie nie zadowala, więc mam w sobie 
ciągłą potrzebę parcia naprzód. Zdarzało się, że przez to 
zostawiałem w tyle przyjaciół, pasje, strefę komfortu. Ale 
z czasem jednak wracałem do punktu wyjścia, tęskniąc za 
tym, co znane. 
Bywa, że jestem zadowolony z wysiłku, który wkładam 
w  pracę, ale nigdy z efektu. Są takie chwile, kiedy mam 
wrażenie, że to, co robię ma sens. Choć na koniec dnia, 
wciąż zazwyczaj pojawia się myśl – Co to za głupoty? Za-
wsze miałem wielkie opory, by pokazywać swoje prace gra-
ficzne. Szkoda, że ta pewność, którą ma się czasem w sobie, 
jest taka falowa, na przemian z wyhamowaniem, zależna od 
tego, jak masz nastrój. To jest taka walka wewnętrzna.
Źle czuję się po jednej (pełnej wstydu) i po drugiej (bez-
wstydnej) stronie. Nie sądzę, bym chciał się go zupełnie 
pozbywać. Bo może to moje zamknięcie w sobie jest dobre? 
Może chroni mnie przed wieloma niepożądanymi sytuacja-
mi, a więc jest wartościowe. 

Z jednej strony, nie widzę przeszkód, by stanąć nago przed 
stadionem ludzi, z drugiej niełatwo jest mi zdjąć koszulę 
w sytuacji intymnej. Trudno wejść w relacje, trudno oddać 
siebie, odważyć się, otworzyć. 
Nie okazuję wstydu na co dzień, bo boję się stracić w oczach 
innych. Wstyd jest cechą osób słabych. Mówisz, że jest we 
mnie wartościowa wola walki, którą warto dostrzec? Nie 
widzę tego. Widzę niezdecydowanego chłopaka, który 
wciąż szuka celu, przygód, szczęścia.
Może nie doceniam siebie, a przeceniam innych? Chyba 
zawsze tak było. 
Chciałbym wierzyć, że nawet, jeśli nigdy nie dojdę do tego, 
co sprawia mi przyjemność bezgraniczną, to zdobędę do-
świadczenie, które kształtuje mnie jako człowieka. Kiedyś 
trzeba będzie zdecydować, co robić i jak, ale nie można zde-
cydować, jakim się jest. To trzeba wypracować.
Chciałbym więc wciąż dawać sobie prawo, by szukać. Może 
trochę dalej niż Polska? Stąd mój pomysł na zmierzenie 
w sobie wielkości życia i pójścia w świat. Lekkiego zamie-
szania. Nie wiem, czy byłby w stanie, ale chciałbym stąd 
wyjechać. Rzucić wszystko, znaleźć coś nowego. 
Wstyd mi odrobinę, że często nie kończę tego, co zacząłem. 
Ale nie uważam, że zawsze jest sens. Może, jeśli stać na to 
twoją głowę? Ja często uznawałem, że rozsądniej zrezygno-
wać. Restartować, szukać, dawać sobie czas. 
Może i jest tak, że tylko ludzie bezrefleksyjni są bezkry-
tyczni wobec tego, co robią i idą w daną stronę, bez względu 
na alternatywy. Ale ja ciągle mam wątpliwości. I trochę im 
tego zazdroszczę. 
Ludzi wstydliwych nie odbiera się dobrze w społeczeństwie, 
bo nie robią rzeczy wielkich. Nie są ciekawi, są przeciętni 
w swojej skorupce. 
Ostatnio trudno było mi odważyć się na cokolwiek. Nawet 
odezwać się do Ciebie z tą rozmową. Ciągle mam zresztą 
wątpliwość, czy moja historia jest wystarczająco dobra, by 
znaleźć się w Twoim projekcie, czy pasuje. Myślę, że tak, jak 
i ja zazwyczaj, wcale nie pasuje. Ale skoro jednak tu jestem, 
to może tylko mi się wydaje?

Piotrek
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Wstydem przez długie lata była dla mnie niemoc bycia 
matką. Wstydziłam się, jako kobieta. Teraz wstyd mi za lu-
dzi, którzy zadają niestosowne pytania, i tak bardzo mylą się 
w osądach na temat adopcji.

***
Poczucie wstydu powiązane było z poczuciem winy. Czy 
dziecko to jest coś, co kobieta musi dać mężowi? To ste-
reotyp – bardzo niesprawiedliwy i niszczycielski. Teraz już 
wiem, że nie musi, ale wtedy tak właśnie myślałam. Pobie-
rając się, marzyliśmy o dzieciach i wiem, że mężowi bardzo 
zależało na pełnej rodzinie. On to wszystko przeżywał, a ja 
czułam się odpowiedzialna za jego emocje. 
Wydawało mi się, że ludzie będą mnie inaczej postrzegać 
– jako kogoś gorszego, kto nie potrafi stworzyć sobie szczę-
ścia. Nigdy nikt bezpośrednio mnie nie wyśmiał, nie powie-
dział wprost, że jestem gorsza, bo nie mogę mieć dzieci. Ale 
ja sobie wmówiłam, że tak będzie. 
Prawie każde poczucie wstydu wynika z lęku, jak będziemy 
odbierani.
Łatwiej by mi było, gdybym wiedziała, co z nami nie tak. 
Z jakiego powodu wciąż się nie udaje. Oboje z mężem jeste-
śmy zdrowi. Dwa razy byłam w ciąży. Dwa razy poroniłam.

***
Czułam się w tym bardzo samotna. 
Wielu znajomych nie borykało się z takimi problemami – 
cieszyli się, zakładali rodziny. A ja zamknęłam się w sobie, 
bo nie chciałam patrzeć na ich szczęście.
Drugi raz zaszłam w ciążę, akurat w tym samym czasie, co 
moja młodsza siostra. I ona urodziła. To był moment, z któ-
rym nie mogłam sobie poradzić. Nawet nie chciałam iść 
do szpitala zobaczyć siostrzenicy. Byłam zła na cały świat. 
Dlaczego mi się nie udało? 
Dopiero potem przełamałam w sobie tę złość i zamieniłam 
ją na coś konstruktywnego.

***
Czy wstyd mi coś odebrał? Straciłam w pewnym sensie 
kontakt z bliskimi. Wiele fajnych rzeczy mogło się wyda-
rzyć. Jednak nie byłam w stanie podejść do tego rozsądnie. 
Pamiętam, że w tym czasie byliśmy zaproszeni na dużą ro-
dzinną uroczystość, a ja nie chciałam przebywać z ludźmi. 

Tego się już nie wróci. 
Popadałam czasem w stany depresyjne, nie wychodziłam 
z domu, leżałam w łóżku, płakałam do poduszki i nie byłam 
w stanie na niczym się skupić.
Miało to także wpływ na małżeństwo. Gdyby nie to, że 
podjęliśmy próbę rozmów, to pewnie nasz związek posy-
pałby się wtedy. A tak, zaczęliśmy wspierać się nawzajem. 
I to był pozytyw tych złych chwil.

***
Uratowała mnie ogromna potrzeba posiadania dziecka. 
Dojrzeliśmy do decyzji, że chcemy je adoptować. W proce-
sie pojawiały się przeróżne pytania, bardziej lub mniej krę-
pujące, ale na wszystkie trzeba było odpowiedzieć. Czekali-
śmy dwa lata. Nie udało się. Pani stwierdziła, że skoro mój 
tata jest za granicą, któreś z nas może chcieć powtórzyć ten 
błąd i także wyjechać. A według pani psycholog to nie jest 
wzór rodziny. Znów zawalił się świat. Znów nie mogłam 
być matką. Dużo płakałam. 
O Oliwierku dowiedziałam się przypadkiem. Teraz od-
bieram to w ten sposób, że on czekał na nas. Inaczej być 
nie mogło. Najpierw było pytanie, czy w ogóle chcemy go 
poznać, bo jest chory – wtedy miał zdiagnozowane tylko 
obniżone napięcie mięśniowe. 
Stwierdziliśmy, że tak.
I od razu wiedziałam, że to jest mój syn. To były emocje, 
których nigdy nie przeżyłam, nawet zakochując się. Ścisnę-
ło mnie w sercu tak, że łzy poleciały ciurkiem. Do tej pory, 
jak to sobie przypominam, czuję ten ścisk. I kiedy mieliśmy 
już wyjeżdżać, położyliśmy go spać, a on spojrzał prosto na 
nas i po prostu się uśmiechnął. Nie było już żadnych wąt-
pliwości. 

***
Teraz też często zdarza się, że wstyd mi towarzyszy. Tylko, 
że tym razem wstyd mi jest za ludzi, którzy zadają pytania 
o adopcję. Nie mają w ogóle wyczucia taktu. Pytają o ro-
dziców biologicznych Olinka, albo: Czy nie boi się pani, że 
dziecko weźmie siekierę i panią zabije? Jak można zadać takie 
pytanie? Czy to, że dziecko jest adoptowane jest wyznacz-
nikiem tego, że posunie się tak daleko?
Pierwsze nasze miesiące szczęścia z Olim, były burzone 
właśnie takimi sytuacjami.

Małgorzata



***
Ostatnio odbyłam rozmowę z moim tatą, który nigdy wcze-
śniej nie poruszał „tych tematów”
– Jak ty sobie dajesz radę?
– Muszę. Żeby Oli poradził sobie w życiu, żeby był samo-
dzielny. 
– Gosia, przepraszam, że nigdy cię o to nie pytałem, ale 
wstydziłem się i nie potrafiłem zapytać...
To było dla mnie niesamowite. Bał się zapytać, bo nie wie-
dział, jak to zrobić, żeby mnie nie zranić. Nie wiedział na ile 
może sobie pozwolić, żebym nie poczuła się urażona.
Po takiej rozmowie każda następna jest prostsza. 
Dlatego tak ważne jest, by ten pierwotny wstyd w sobie 
przełamać.

***
Oli uwielbia, kiedy pytam, jak mamusia go urodziła, a on 
wskazuje: serduszkiem. To nie jest nic gorszego – wręcz 
przeciwnie. To jest wyjątkowe i bardzo fajne. Myślę, że po-
radzi sobie w życiu z trudnymi pytaniami. A jak nie, to my 
mu pomożemy.
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Byłam nieśmiałym skrytym dzieckiem i na taką – nieśmiałą 
i skrytą dorosłą osobę wyrosłam. 

Czy to była nieśmiałość, czy wstyd? Ciężko rozszczepić te 
dwa pojęcia. Być może nieśmiałość wynika ze wstydu, bo 
wstydzę się bardzo wielu rzeczy. Mam wrażenie, że to uczu-
cie przybrało na sile, jak byłam nastolatką, że do pewnego 
momentu byłam otwarta i wesoła, a potem to wszystko się 
zaczęło zasklepiać, zamykać. 

Moja mama miała duże wymagania wobec mnie i mojego 
brata. Musieliśmy być najlepsi: czytać dużo książek, cho-
dzić do kina. Bo jak się tego nie robi, to znaczy, że jest się 
ignorantem, imbecylem. Mieliśmy być wyjątkowi, więc za-
częłam wysoko sobie tę poprzeczkę stawiać. Myślałam, że 
w przeciwnym wypadku moi rodzice będą rozczarowani. 
A jak będę idealna, to będą szczęśliwi i zadowoleni. 

Może też w tym leży problem? Ciągle chcę zadowalać in-
nych. Mam wrażenie, że jeśli oni będą zadowoleni, to ja też. 
A przecież nie tędy droga. 

Chyba okoliczności mojego dzieciństwa pogłębiły we mnie 
poczucie niepewności, lęku. Trzeba by mieć wielką siłę i de-
terminację, żeby wyjść z tej sytuacji obronną ręką, a ja nie je-
stem ani silna, ani pewna siebie. Ani też nie miałam wspar-
cia z zewnątrz. Nie chcę obwiniać rodziny – to nie mama 
i tata sprawili, że jestem sobą, choć mieli na to duży wpływ. 

Jak zaczynałam dorastać, nie czułam się dobrze z tym, jak 
wyglądam. Nie czułam się dobrze ze sobą. Zawsze miałam 
problem z tym, że wyglądam jak młoda dziewczyna. Taką 
mam po prostu figurę. Nie wydawało mi się, że muszę się 
podobać innym. Trochę tym gardzę i uważam, że najważ-
niejsze to podobać się samej sobie i dobrze się ze sobą czuć. 
Nigdy nie pociągała mnie kobiecość w wydaniu magazynu 
dla kobiet, z pomalowanymi ustami i w czerwonych szpil-
kach. 

Jacek, mój chłopak powiedział, że staram się być na siłę 
nieatrakcyjna. Że staram się zanegować swoją fizyczność. 
Akceptuję swoje mankamenty i mówię sobie Taka jestem, 
nie będę się za to karać. Więc nie karzę się za to i nie mówię 
o sobie źle. Ale nie mówię też o sobie dobrze. A to najwyż-
szy czas, by wyjść ze stanu pomiędzy. 

W trakcie terapii ktoś kiedyś spytał, ile mam lat. I powie-
dział, że określenie mojego wieku jest wyjątkowo trudne, 

bo ja z jednej strony zachowuję się poważnie, z drugiej 
jak dziecko, a ubieram się jak nastolatka. Kiedy terapia się 
skończyła, poczułam, że właśnie dobiegł końca etap dzie-
ciństwa. Że rozwiązałam te problemy, które powstały, kiedy 
byłam dzieckiem. Musiałam wymienić wtedy garderobę, bo 
ona należała do tamtej mnie.

Od niedawna rysuję. Pokazywałam zwykle moje prace 
koleżankom i rodzicom. Ale w tym roku wzięłam udział 
w warsztatach. To było ważne wydarzenie. Okazało się, że 
ludzie nie czekają tylko na to, żeby mnie skrytykować, że są 
też otwarci, ciepli i przyjaźni, że chwalą mnie. Tak bardzo 
tego potrzebuję. Zrobiłam to trochę wbrew sobie, wbrew 
temu, co zawsze robię. Bo zwykle zachowuję się tak, jakbym 
chciała się zamknąć w piwnicy albo w szufladzie i w ogóle 
nigdzie nie wychodzić. Właśnie takie spotkania, są próbą 
wyjścia z tej sytuacji. 

Nie wiem jednak, czy one byłyby w stanie coś trwale zmie-
nić. Podejmuję czasem odważne jak na mnie kroki, ale 
potem nie kontynuuję podjętej ścieżki. Te ważne rzeczy 
spycham na inny, dalszy tor, a koncentruję się na rzeczach, 
którym nie powinnam poświęcać tyle uwagi. Często myślę 
o tym, co zrobiłam źle. Czekam, aż zejdzie sam św. Piotr 
z nieba i powie Tak, Blanko, kontynuuj, to Twoje powołanie! 
Wiem, że tak naprawdę to we mnie leży problem. Czekam 
na akceptację z zewnątrz, a ona jak widać nie rozwiązuje 
problemu. 

Z jednej strony doskonale wiem, jak postępuję, znam te me-
chanizmy i mam silną potrzebę ich zmiany. Bo wcale nie 
jest mi dobrze. Jest mi czasem bardzo źle z tym, jaka jestem. 
Chcę zmienić pewne rzeczy, ale tak łatwo jest postępować 
wg starych ścieżek. Potem myślę: Kurwa, znowu to zrobi-
łam, a przecież to zupełnie nie ma sensu. Myślę, że jest we 
mnie siła, bo to nie jest tak, że ludzie nieśmiali i zamknię-
ci w sobie są bezsilni. Są tylko zahamowani przez strach. 
Być może ten projekt jakoś na mnie wpłynie. Wiem, że nie 
zdziała cudu, że tylko ja mogę siebie zmienić, ale na pewno 
jest dużym krokiem. 

Z chłopakami, z którymi się spotykałam, zawsze miałam 
problem. Jestem nieśmiała, ale w takich sytuacjach ten 
wstyd, nieśmiałość i niepewność jest zwielokrotniona. Nie 
mam problemu przed rozebraniem się, jak idę na basen czy 
na plażę, ale w intymnych relacjach jest to dla mnie bardzo 
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trudne. Mam wrażenie, że tysiąc osób patrzy na mnie, a nie 
jedna. I że każda z nich wyjmuje plakietki z ocenami. To 
bardzo nieprzyjemne uczucie.

Relacja intymna jest nie tylko obnażeniem ciała, ale otwar-
ciem siebie na drugą osobę. Może właśnie tutaj jest ta 
prawdziwa trudność?

Staram się otwierać i mówić o różnych rzeczach; im bliższy 
ktoś się staje, tym trudniej jest mi otworzyć się i mówić 
o rzeczach istotnych. Im ktoś jest bliżej, tym silniej go od-
suwam. I strasznym wyzwaniem staje się rozmowa. Może 
dlatego, że chcę być w takich relacjach idealna? Mówić za-
wsze fajne i mądre rzeczy. Że wszystko ma być takie na 100 
procent, a jak nie jest, to znaczy, że poniosłam porażkę, że 
wszystko jest do dupy, że nie warto było. Czuję silną pre-
sję bycia perfekcyjną, zadowoloną, uśmiechniętą. To mnie 
hamuje i zamyka. Oczywiście, ze to bez sensu; nie zawsze 
trzeba rozmawiać o Kancie i mieć mnóstwo anegdot do 
opowiedzenia. 

Myślę, że sfotografowanie mojej cielesności byłoby najlep-
szą metodą na zmierzenie się ze wstydem. 

Emocje wiążę z brzuchem. Wystarczy, że o tym mówię, 
a czuję skurcz żołądka. Zawsze byłam chudym dzieckiem 
i chudą nastolatką. Kiedy zaczęłam brać pigułki antykon-
cepcyjne, w ciągu kilku miesięcy mocno przytyłam. Nagle 
zaczęłam mieć duże piersi, nie mieściłam się w stare ubra-
nia – źle się z tym czułam. Wtedy też wyprowadził się od 
nas mój tata, a mama wpadła w nerwicę, depresję i mocno 
schudła. Bardzo zwracała uwagę na to, że ja przytyłam. Wy-
woływałam więc wymioty. Później, nawet kiedy już przesta-
łam brać pigułki i zeszłam do starej wagi, mama powtarzała 
mi, że gdybym się nie pilnowała, to bym była gruba. Albo, 
że będę gruba tak czy inaczej, jak moja babcia. 

Brzuch był zawsze najgorszą częścią mojego ciała. Pamię-
tam jak siedziałam w parku z moim pierwszym chłopa-
kiem, mówiłam mu o tym, jaki czuję stres na samą myśl, że 
miałabym pokazać mu brzuch. Pamiętam też, że go jednak 
pokazałam. I momentalnie popłakałam się, bo to wzbudziło 
tak silne poczucie wstydu. Brzuch jest wciąż bardzo newral-
giczną częścią w moim ciele.

Wstydzę się prosić o pomoc. Gdybym się zdobyła na ten 
krok i nie dostała wsparcia, czyli gdyby moje poświęcenie 

się nie przyniosło żadnego efektu, to poczułabym się po-
dwójnie przygnębiona. Jak się już przełamię, to oczekuję 
takiego zmultiplikowanego efektu. Musi być najlepszy i cu-
downy. 

Wstydzę się też, że pracuję w kawiarni. Że mam prawie 
30  lat, a wciąż parzę kawę. Strasznie źle się z tym czuję. 
Uważam się za inteligentną i zdolną osobę. A kawę może 
robić każdy. Jestem etnolożką z wykształcenia, pracowałam 
jako księgowa. Podejmuję próby znalezienia innej pracy, ale 
nic z tego nie wychodzi. Mam poczucie, że gdybym była 
trochę inaczej skonstruowana emocjonalnie, to na pewno 
by mi się udało. W sumie, nie ma się czego wstydzić; praca 
jak praca. Ale mam poczucie zmarnowanych lat. 
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Mówi się, że jak kobieta pije, to na pewno też się puszcza, 
nie może być dobrą matką. A prawda jest taka, że kobiety 
najpierw o wszystko zadbają, poukładają, a pić idą dopiero 
później, gdy już sobie z tym układaniem nie radzą.

Jestem uzależniona od alkoholu i nigdy nie mogę o tym 
zapomnieć. 

Wstyd jest podstawą nieumiejętności przyznania się do 
alkoholizmu. Pojawia się między innymi dlatego, że ist-
nieją utrwalone stereotypy odnośnie tej choroby. Bar-
dzo powierzchowne, negatywne – alkoholik to menel.  
I kropka. Znaczna większość pijących w ogóle tak nie wy-
gląda, ale jeśli na starcie ma takie skojarzenia z osobą uza-
leżnioną, to przecież się nie przyzna. Bo nie chce należeć 
do grupy meneli.

Alkoholizm jest chorobą nieradzenia sobie z emocjami. 
A nie radzimy sobie z nimi, bo nie potrafimy ich nazywać, 
tłumimy je w sobie. Tak samo jest ze wstydem. Jeżeli go od-
czuwamy, nie zabijamy tego uczucia w zarodku, to znaczy, 
że jest w nas dużo człowieczeństwa. Z automatu wstydzimy 
się alkoholizmu. Ale nie pozwalam, żeby ten wstyd mnie 
blokował. Chodzę z podniesioną głową i mówię: jestem 
uzależniona.

Gdy nie wiesz, że jesteś w nałogu, wszystko wydaje się OK. 
W dzień ciągłe problemy, więc czekasz do wieczora, by móc 
się zrelaksować. Pijesz, bo masz ciężkie życie. Dopóki nie 
wiesz, że jesteś uzależniona, zawsze znajdziesz wytłuma-
czenie. 

Potem następuje moment, w którym zauważasz problem. 
Po terapii, nawet przerwanej, znasz już wszystkie zasady 
kierujące uzależnieniem. I kiedy wracasz do picia, już nigdy 
nie masz z tego takiej satysfakcji. Wtedy poczucie wstydu 
jest też dużo większe. I może nawet pijesz po to, żeby zapić 
już nie życie, nie problemy, ale właśnie ten wstyd.

Zanim pierwszy raz poszłam na terapię w 2003 roku nie 
wiedziałam, o co chodzi mojemu mężowi i innym osobom, 
które mówiły, że piję za dużo. I szybko pojawiła się pycha – 
że jestem lepsza od osób, które popadają w uzależnienie. Na 
początku terapii czymś ponad siły jest powtarzanie formuł-
ki: Cześć, jestem Ilona i jestem alkoholiczką. Ale to wszystko 
– zlinczowanie, odrzucenie, odizolowanie – służy złagodze-
niu terminu alkoholik, pokazaniu, że wstyd nie zwyciężył. 

Jestem dziś na tyle świadoma, że wiele rzeczy wybaczyłam 
sobie i innym. Oczywiście pewne zachowania z przeszłości, 
ciągle budzą we mnie wstyd. Zdarzało mi się, że wyciąga-
łam dzieciom pieniądze ze skarbonki, żeby kupić alkohol. 
Czy synowie o chorobie wiedzą? Oczywiście, że wiedzą i – 
mam nadzieję – rozumieją; że mój przykład będzie dla nich 
sygnałem. Pokazałam im, że każdy może popełniać błędy, 
ale naprawdę ważne jest to, jakie lekcje się z nich wyciąga. 

Wstyd i wstręt. Te emocje zostaną już pewnie we mnie na 
zawsze. Jednak chcę, żeby tak było. To mi przypomina, kim 
mogę się stać, jeśli znowu zacznę pić i że nie chcę wrócić 
do tej sytuacji. 

W naszym wstydzie powinna być świadomość, że mamy 
prawo być tym, kim jesteśmy i to jest nasz wybór, czy chce-
my być lepszymi ludźmi, czy nie. Na tym polega dojrzałość 
emocjonalna, której ciągle się uczę.

Chcę być dojrzała, chcę się wstydzić; wiem, że ten wstyd 
jest częścią mnie i bardzo dużo o mnie mówi. O tym, kim 
jestem teraz, a kim chciałabym być. Bez wstydu nie zabrnę-
libyśmy tam, dokąd chcemy. On jest więc wyrzutem sumie-
nia, ale i moralnym kompasem.

Ilona



U mnie w domu mogę robić to, co chcę, tam jestem panem 
na włościach. Natomiast w przestrzeni publicznej moja 
pewność siebie, swoboda obcowania z otoczeniem lekko 
spada. To tego się wstydzę, bo przecież wszyscy funkcjo-
nujemy w tej przestrzeni na równych prawach. Choć po-
wiedzmy sobie szczerze – ja statystycznie korzystając z tych 
samych praw, mam nieco mniejsze możliwości. Bo jestem 
ślepy jak kret.
Mam status prawny. Nie mogę wychodzić na ulicę bez białej 
laski, medycznie oceniona sprawność wzroku wynosi mniej 
niż 5 proc. Generalnie rozpoznaję ludzi z bliska, noszę ze 
sobą taką śmieszną lornetkę, którą co roku wymieniam, bo 
się po prostu często rozpada. Wydaję na nią znaczną część 
mojej kasy, ale patrzę sobie dzięki temu na świat i jest tro-
chę fajniej. 
Nigdy w życiu nie wsiądę na rower, nie wspominając już 
o samochodzie, bo rozwaliłbym się na pierwszym skrzyżo-
waniu. To boli, bo jestem w jakimś sensie typem transpor-
towca, zajmuję się dziennikarstwem transportowym, znam 
się na tym, siedzę w tym od lat. Transport w jakimś stopniu 
stanowi sens mojego życia, a nie mogę go uprawiać sam. 
Tu gdzie się spotykamy, bardzo wiele rzeczy się dla mnie 
zaczęło. W pociągach odkryłem samego siebie. Jako dzie-
ciak, jeżdżąc zrozumiałem, że świat jest ciekawy, a ja mam 
pilną potrzebę zwiedzania go, taki odwieczny pęd do zoba-
czenia, co jest dalej. Więc to miejsce jest mi bliskie, a jedno-
cześnie spełnia ten warunek przestrzeni publicznej, w której 
ja, ślepy, ścieram się z innymi, idę do kasy i proszę o bilet 
z ulgą dla niewidomego.
Wstyd w kontaktach z innymi jest głównie w tym, że nie 
wiem, co oni sobie myślą. Przecież mogą zareagować lub 
nie, oni w głowie sobie przetwarzają te informacje i ja nie 
muszę nawet o tym wiedzieć. To strasznie krępujące, ale za-
zwyczaj zakładam, że myślą: Jejku, jaki to jest biedny chłop-
czyk, jak to możliwe, że on się porusza sam? A to zawstydza-
jące słowa, które przynajmniej w jakiejś części odpowiadają 
za to, że trudno nawiązuję nowe znajomości, że oswajam 
sobie ludzi latami. 
Nie lubię, gdy z ułomności robi się najważniejszy temat. Jak 
sobie radzisz w życiu? Jej, to ty nie widzisz? A to niestety 
jedne z pierwszych pytań, które słyszę, jak kogoś poznaję. 
To niby naturalne, ja to rozumiem. Pewnie kogoś na wózku 
też bym zapytał: Stary, jak ty jeździsz do pracy? Bo to jego 

kalectwo jest dla mnie zaskakujące i nowe. Tylko uważam, 
że są aspekty mnie, które są zdecydowanie ciekawsze. Stan 
mojego zdrowia nie wpływa decydująco na to, co mam do 
powiedzenia o świecie.
W sumie lubię siebie i to nie tak, że mam problem ze sobą. 
Nie wstydzę się ani pozostałych kwestii w mojej fizyczno-
ści, nawet tego, że jestem gruby, że tyję średnio dwa kilo 
rocznie i za 20 lat będę pewnie wyglądać jak zawodnik 
sumo. Wydaję mi się też, że jestem całkiem sprawny in-
telektualnie. Trudno jest mi znaleźć w sobie takie rzeczy, 
których musiałbym się wstydzić. 
Wstydzę się za to często swoich zachowań. Ostatnio w Ar-
menii przegiąłem, przeholowałem, no po prostu skrety-
niałem. Obudziłem się, otworzyłem oczy, zapytałem ko-
goś w niebieskim kitlu: Gdzie jestem? A on mi powiedział: 
W szpitalu, oddział toksykologii, sala wytrzeźwień. Wstydzi-
łem się jak nigdy w życiu. Ale to wszystko to nie są jakieś 
wstydy, które towarzyszą mi permanentnie. To tylko mo-
menty mojej głupoty. I nie mam powodu, żeby rozpamię-
tywać je przez całe życie. Robię coś głupiego, ponoszę tego 
konsekwencje i zamykam pewien etap, tyle.
Zawstydzam ludzi dwoma sytuacjami. Gdy nie wiedzą jak 
zapytać, a się interesują i rozwiązują to kuriozalnie, np. za-
czepiają kogoś innego. Absurd. To tak, jakby teraz ktoś się 
do nas przysiadł i zapytał ciebie Ej, ile on widzi? Ale to jest 
najwidoczniej reakcja obronna. Może tak im łatwiej? To jest 
strasznie głupie i mnie również zawstydza.
Albo gdy pytają mnie, jak sobie radzę, a ja odpowiadam, że 
żyję stuprocentowo normalnie. Kiedy mówię im, że wła-
śnie wróciłem z Abchazji, bo tam jest teraz stan wojenny, 
a ja pojechałem sobie pooglądać. Albo kiedy mówię: No 
wiesz, w porządku, tylko jak jestem w wysokich górach, to mam 
pewien problem kiedy schodzę i jest stromo. A oni nigdy nie 
byli w wysokich górach, i to ich zawstydza. Ale to też rozu-
miem. Przecież też się czasami zawstydzam, jak widzę np. 
Jaśka Melę, który nie ma nóg, a był na biegunie. Mam obie 
nogi, chodzę szybko, a na biegun pewnie nigdy nie dotrę. 
To jak tu nie być zawstydzonym? Ale to jest wstyd krótko-
trwały, którego się raczej nie przeżywa latami. I on chyba 
nie jest niczym złym. Nawet nie wiem czy jest to powód do 
kontemplacji. Chyba musimy się czasem tak wstydzić.
Z kolei długotrwały wstyd zmienia zachowania wobec lu-
dzi. Wiesz, czasem jest tak, że nie chce mi się z kimś gadać, 
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bo wiem, że on o to zapyta. A może to jest fajny gość? My-
ślę, że przynajmniej trochę cierpi na tym moje życie towa-
rzyskie, bo nie lubię poznawać wielu nowych ludzi naraz. 
To jest ta największa destrukcja. 
Oczy komplikują mi drobne sytuacje, np. podrywu. Mogę 
ci to opowiedzieć tylko sytuacjami. Jestem teraz sam, więc 
w dosyć naturalny sposób rozglądam się po świecie. Jecha-
łem sobie ostatnio pociągiem i sprawdzała mi bilety urodzi-
wa konduktorka. I byłem nią mocno zainteresowany, ale nic 
nie zrobiłem, bo stwierdziłem, że jedyna informacja, jaką 
o mnie ma to, że jestem niewidomym pierwszej grupy.
To zawsze było trudne. Wiesz, licealno-gimnazjalne związ-
ki, zakochania nastolatków, prowadzanie się za rączkę... 
Wtedy nigdy nie odważyłem się okazać, że chciałbym 
z kimś coś tam. Od razu przychodziły mi do głowy myśli, 
absurdalne jak na ten wiek, że  jak będę miał 40 lat i oślepnę 
totalnie, to co ona wtedy ze mną zrobi? Wtedy wszystko było 
mocniejsze, nie do przeskoczenia i cholernie tego żałuję, bo 
myślę, że to jest fajny etap życia, a ja go po prostu nie mia-
łem.
Mimo wszystko ludzie rzadko są z tymi, z którymi całowali 
się po raz pierwszy, ale to nie zmienia faktu, że żałuję. Nie 
wiem czy coś jeszcze umknęło mi z tego powodu. Nawet, 
jeśli nic więcej, to i tak jest to powód, żeby pluć sobie w bro-
dę.
To, że wyprowadziłem się z domu, zwiedziłem kawał świa-
ta, dało mi pewność siebie. Nigdy nie byłem później od-
rzucany z powodu ślepoty, nie była to przynajmniej pod-
stawowa przyczyna. Czy to komuś przemknęło przez łeb? 
Pewnie tak, mnie też by przemknęło, ale to nigdy nie był dla 
nikogo największy problem.
Na pewnym etapie życia miałem takie myśli, że do końca 
świata będę samotny. No bo jak gość, który prawie w ogó-
le nie widzi, ma sobie kogoś szukać? Wydawało mi się, że 
nałożyłbym na kogoś tak duże obciążenie, że nawet nie ma 
sensu poruszać tego tematu. Bo brutalna prawda jest taka, 
że cholera wie, a nuż jutro się obudzę i nie będę widział już 
nic. Pewnie w dłuższej perspektywie czasu jakoś sobie z tym 
poradzę, ale na pewno z początku będzie mi i mojemu oto-
czeniu cholernie trudno. A co z dziećmi? Będą normalne, 
a może też ślepe? 
Kiedy się tego pozbyłem? Kiedy reakcja kobiety na moją 
osobę była tak silna, że nie mogłem tego nie zauważyć. Kie-

dy po prostu okazało się, że jej to nie przeszkadza. Oczy-
wiście nic z tego nie wyszło i ja sobie w ogóle za dużo wy-
obrażałem, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że wtedy po 
raz pierwszy pomyślałem, że to dla kogoś to może nie być 
problem i że ja wszystkich sprowadzam do jednego szeregu. 
Że jak spotkałem w życiu kogoś, kto mi zadał jakieś niewy-
godne pytanie, to wmówiłem sobie, że wszyscy mają z tym 
problem. Myślę, że to mnie jakoś odblokowało. W sumie 
dużo zawdzięczam tej kobiecie.



Pamiętam taką scenę: wracam ze szkoły, idą jakieś chłopaki, 
mniej więcej w moim wieku, już są blisko mnie. I w pew-
nym momencie, jeden z nich mówi: Ej, stary, to baba czy 
facet? Nawet nie: chłopak czy dziewczyna, tylko – baba czy 
facet. Poczułam się wtedy strasznie źle. Nie miałam jeszcze 
w sobie potrzeby identyfikacji. Nie miałam tego wszystkie-
go poukładanego w głowie tak, jak teraz. Ale gdzieś w głębi 
wiedziałam, że w tej sytuacji, zadziało się coś niedobrego, 
coś było nie tak. 
Urodziłam się w latach 80., kiedy medycyna nie przodowała 
jak dziś. Miałam dużo wad, które wtedy nazywało się ce-
chami dysfunkcyjnymi. Grupę dysfunkcyjną przyznawało 
się, co drugiemu dzieciakowi. Im bliżej zera na skali, tym 
gorzej, tym bardziej byłeś zjebany. Ja miałam grupę dwa, 
czyli prawie na równi z osobami z zespołem Downa. 
Mam wadę wzroku, od urodzenia. Zeza, niedowidzenie, 
krzywy zgryz plus skrzywienie kręgosłupa, wszystko mam. 
Jak na pewnych badaniach okazało się jeszcze, że mam 
arytmię, to w ogóle wyszło, że jestem upośledzona i to cud, 
że żyję. 
Kręgosłup wyleczyłam, płaskostopia też wcale nie mam, za 
to piętno grupy dysfunkcyjnej, to wewnętrzne, zostało na 
lata. Czułam, że jestem dziwna, podrzucona, jakaś z kosmo-
su. Jak ci chłopcy mówili, że jestem brzydka, to ja myśla-
łam: No tak, przecież jestem dysfunkcyjna – to jak mogę nie 
być? Lata zabrało mi redefiniowanie tego, czym jest piękno, 
kobiecość, poczucie własnej wartości. 
Dla społeczeństwa jestem niejasna. Takich historii przy-
wołać potrafię znacznie więcej. To one sprawiały, że nie 
lubiłam, kiedy ludzie na mnie patrzyli, kiedy mnie fotogra-
fowali. Nie chciałam być niepasująca, ale jednocześnie nie 
chciałam pasować.
Żyjemy w świecie ścisłych kategorii takich, jak kobiecość, 
męskość czy atrakcyjność. Gdy ktoś ma lat kilkanaście, zupeł-
nie ich nie rozumie, ale wie, kiedy nie pasuje do schematu. 
Wiele lat zajęło mi doprowadzenie swojej głowy do stanu, 
w którym ze swoją nieokreślonością czuję się dobrze. 
Nie czuję się ani kobietą, ani mężczyzną. Cechom przypisa-
nym kulturowo do płci, nie daję prawa by definiować, wpły-
wać na sposób, w jaki postrzegam siebie i innych. Podobnie 
jest ze wstydem. Może gdybyśmy nie słyszeli w dzieciń-
stwie zdań typu: Nie wstyd Ci? albo Powinieneś się wstydzić! 
to nie wiedzielibyśmy dlaczego mamy się wstydzić, ani jak? 

Może to, co nazywamy odruchowo wstydem byłoby nam 
obce? 
Choć pewnie podświadomie w różnych sytuacjach towa-
rzyszyłby nam pewien dyskomfort. Jak wtedy, kiedy robiłaś 
mi zdjęcie, a ja w pierwszym odruchu przyjęłam postawę 
bezpieczną, schowałam się nieco za swoimi rękoma i od-
wróciłam wzrok. Choć to wynikało może z braku zaufania 
do samej kamery?
Gdy się nad tym zastanowię i przypomnę sobie tę historię 
sprzed lat, tę z maszerującymi na mnie chłopcami, to jed-
nak dobrze pamiętam tamto uczucie. I wtedy nazwałabym 
je wstydem. Dziś staram się nie definiować świata poprzez 
takie kategorie. Dziś się nie wstydzę.
Swojego prawdziwego imienia nie używam jednak od lat. 
Z pewnością ma to związek z tamtą sytuacją i wieloma in-
nymi, które doprowadziły do przekonania, że duża część 
mnie – ta wyniesiona z domu i miasta rodzinnego – była 
czymś stworzonym przez innych, wykreowanym i wtłoczo-
nym na siłę. Czymś, co mi nie pasowało. Jasne, że nie da 
się odrzucić przeszłości i nie o to chodzi. Nie łudzę się też, 
że zmiana imienia pomoże pozbyć się tamtej części mnie. 
Ale lubię myśleć, że możemy tworzyć siebie na własnych 
zasadach.
Ciekawe, że we własnych zdjęciach, widzimy czasem kogoś 
innego. To pewnie przez to, że nie patrzymy ciągle w luster-
ko i nie wiemy, jaki wyraz przybiera nasza twarz podczas 
wachlarza przeżywanych emocji. Jest na tym zdjęciu, które 
mi zrobiłaś coś, o czym nie myślałam przez lata. Widzę tę 
nastolatkę, która nie rozumie, czemu świat chce ją wpako-
wać do jednego pudełka i tak wysłać w świat. Widzę, jak 
przez poczucie bycia niechcianą oddala się i chowa. W tym 
zdjęciu widać obawę, że migawka potwierdzi przekonanie 
tamtych chłopców, że jestem dysfunkcyjnie brzydka.
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Dlaczego się spotkałyśmy?

Wstyd. Temat ciekawy. Ciekawość – pierwszy stopień do 
piekła. Jak to kobieta, musiałam zobaczyć, o co tu chodzi. 
To pojęcie szerokie, nie wiem czy je rozumiem.

Próbowałaś zrozumieć?

Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to wstyd związany z cia-
łem, z obnażeniem się. Nie myśli, nie duszy, nie osobowości 
– tylko ciała. Pomyślałam, że muszę się rozebrać.

Nigdy nie mówiłam, że musisz. Coś by się zmieniło, gdy-
bym powiedziała, że możesz?

Rozebrać się, to pokazać siebie, ale skrywać wciąż swoje 
wnętrze. Wbrew pozorom, to dużo łatwiejsze, niż mówienie 
o problemach, kłopotach, radościach, porażkach, sukcesach. 

To w ogóle łatwiejsze niż mówienie.

Najczęściej nie mówi się o wstydzie w kategorii odczuć, tyl-
ko z podtekstem seksualno-cielesnym. Łatwiej się rozebrać, 
niż rozebrać duszę na czynniki pierwsze.

Skąd się bierze poczucie wstydu?

Wstydu ciała nie ma na początku. Dopiero dorośli zaszcze-
piają go w dzieciach. Nie pokazuj. Nie wypada. Człowiek 
po urodzeniu jest bezwstydny – w dobrym tego słowa zna-
czeniu. Z czasem środowisko go kształtuje. A może znie-
kształca?

Z kim najłatwiej jest rozmawiać o wstydzie?

O wstydzie ciała to chyba można ze wszystkimi rozmawiać, 
bo można go przerobić na dowcipnie, z odrobiną sarkazmu, 
co może być tarczą obronną. A wstydzie duszy? Chyba nie 
z bliskimi. Może dlatego, że to tylko moje uczucie, takie 
najbardziej intymne. To, co masz w głowie, co tam siedzi, 
co gnębi, co cieszy. A może dlatego, że zapewne dotyczy 
tych osób?

To jest w tej głowie coś, czego się wstydzisz?

Wstydzę się swoich reakcji. Czasami skrajnych, okrutnych 
wręcz. Takiej zaborczej miłości – mam dzieci, mam męża, 
należą do mnie, częściowo ich stworzyłam, są moi i zawsze 
będę ich broniła. To paradoks prześmieszny, bo z nimi, nie 
byłabym w stanie o tym mówić. Nie wiem, czy samemu ze 
sobą nie rozmawia się o wstydzie najlepiej.

Przeprowadziłaś kiedyś taką rozmowę?

Myślę, że u wielu osób po zetknięciu z tym projektem, po 
raz pierwszy pojawiły się świadome refleksje na ten temat. 
Nieświadomie, jestem pewna, że wiele osób o tym myśli. Ja 
też. W momencie, kiedy rzuciłaś hasło, myślenie nabrało, 
nomen omen, cielesności w tym wszystkim. Zapytałam: cze-
go mogę się wstydzić, a czego nie?

Odpowiedziałaś sobie na to pytanie?

Nie, ale to jest właśnie super, bo ono ciągle wisi. Wstyd ma 
brata. Bratem wstydu jest bezwstyd. Jeśli się czegoś wsty-
dzisz, to w innym zachowaniu jest ta równowaga, bo jesteś 
całkiem bezwstydna. To znaczy jestem. Ja jestem bezwstyd-
na w reakcjach, uczuciach w stosunku do najbliższych. 
Z jednej strony nie chcę się przed nimi obnażyć, ale z dru-
giej strony, jak się cieszę, to na sto procent. I jestem bez-
wstydna w tej swojej radości, bezwstydna w swoim zako-
chaniu. Czasem nawet w złości. Ale ten bezwstyd przynosi 
szybko wstyd, że zachowałam się tak, a nie inaczej. I kółko 
się zamyka.
Czy to bywa budujące uczucie? Czy jest destrukcyjne?

Destrukcyjne bywa przez chwile. Ale po jakimś czasie cię 
umacnia. Przechodzi w bezwstyd w innych relacjach. Bu-
duje poczucie więzi, pewności siebie, jakiegoś takiego nie-
zachwiania.

Czym przejawia się u ciebie wstyd?

To zależy, w jaki sposób jestem zawstydzona, jako kto się 
wstydzę. Najgorszy jest chyba wstyd matki za dzieci. To 
jest najbardziej bolesne. I co wtedy czuję? Taką pretensję do 
siebie, że czegoś nie zrobiłam, czegos nie dopilnowałam, że 
gdzieś coś przeoczyłam. 

Wstyd kobiecy jest zabawny, inny. Może być niewinny, 
w pewnym sensie wręcz radosny: jestem w przymierzalni, 
zakładam sukienkę i widzę, że ta sukienka jest totalnie bez 
sensu. Tak beznadziejnie wyglądam, tak wstydzę się swoich 
mankamentów, swojej cielesności, że aż zaczyna mnie to 
bawić i doprowadzać do śmiechu. 

A wstydzisz się czasami za innych?

Tak. Najgorzej, gdy za bliskich. Pomijam już ludzi dookoła 
siebie. Za bardzo wiele osób sie wstydzę, choć nie wiem, 
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dlaczego. W gruncie rzeczy nie powinnam. Ale normy, wy-
chowanie, które odebrałam, budują reakcje na zachowania 
u innych, wywołują wstyd, choć irracjonalny. 

Wstyd trzeba traktować na równi z nieśmiałością czy 
wrażliwością? Czy idą w parze?

Nie wiem, czy z nieśmiałością, ale z wrażliwością na pewno. 
Powiązany jest z głębszym przeżywaniem, bo jest normalną 
emocją, więc musi być. Jest wiele osób, które tę wrażliwość 
przykrywają grubiaństwem, taką tworzą barierę ochronną.

Zrobił tak jeden z moich bohaterów. Powiedział, że kom-
fort w rozmowie daje mu ciągłe doszukiwanie się we mnie 
wad. 

Może chodzi tu o niskie poczucie własnej wartości – nie-
odłączne, które wstyd w nas wyzwala? Zaskoczyłaś mnie, 
że szukanie u kogoś wad może komuś pomóc wyzbyć się 
wstydu. Ja bym się tego właśnie wstydziła. 

Ty nie odczuwasz widocznie dyskomfortu w starciu ze 
mną, nie musisz sobie niczego udowadniać. On być może 
czuł się obnażony.

Dlatego duży plus za odwagę, że w ogóle się do tego przy-
znał. Niewiele osób by się na to zdobyło. Natomiast samej 
emocji nie potrafię zrozumieć, chociaż bardzo bym chciała, 
bo to wyjątkowo interesujące. Może to działanie jest kwin-
tesencją jego wstydu? Może faktycznie mogło mu pomóc?

Ciekawe, czy ja bym tak mogła. Wszystko pewnie zależy 
od dnia. Patrz na naszą dzisiejszą rozmowę. Mi się wydaje, 
że jest w porządku. Ja jestem miła, nie mam zgryźliwego 
charakteru. W tym momencie. Nie jestem sarkastyczną ję-
dzą. Ale może jakby ta rozmowa miała miejsce pojutrze, 
po ciężkim dniu w pracy, byłabym obrzydliwa. Może ro-
biłabym dokładnie to, co ten facet – szukałabym u ciebie 
wad. I systemem obronnym tej złości, tego charakteru, tego 
jędzowatego usposobienia byłoby to, że u ciebie znajdowa-
łabym coś złego. Albo w otoczeniu – w kaloryferach, w roz-
padających się ścianach nieotynkowanych. W ogóle, co ja tu 
robię? Śmierdzi papierosami. Aż mi się teraz udziela.

Myślisz, że wstyd jest czymś zupełnie odwrotnym niż 
strach? Strach pokazuje ci, w którą stronę trzeba iść. 
Sprawia, że nie pójdziesz w lewo, bo tam jest niebezpie-
czeństwo. A wstyd sprawia, że nie pójdziesz w lewo, choć 

tam może być coś dobrego.

Czyli co? Wstyd nas ogranicza? Strach jest bezpieczny, 
a wstyd... A to ciekawe. To znaczyłoby, że strach jest lepszy 
od wstydu, a nie wiem, czy tak jest. Wstyd jest potrzebny, bo 
to, że się wstydzisz świadczy o tym, że masz uczucia. Strach 
pokazuje, że masz respekt. Wstyd jest wbrew pozorom 
twórczy, bo tworzy świadomość. Ale nie wiem, czy hamuje. 

Moim zdaniem hamuje. Zdanie zasłyszane: niebezpie-
czeństwo jest prawdziwe, strach to wybór. Można wybrać 
wstyd?

Może w pewnych sytuacjach. Są ludzie, którzy żyją bez 
bólu i bez strachu. Jedno wynika z drugiego. Natomiast nie 
wierzę, że nie odczuwają wstydu. Wydaje mi się, że wstyd 
czyni nas bardziej ludźmi. Zwierzęta się nie wstydzą. Wsty-
dzą się ludzie – cieleśnie i duchowo.
Czy wstyd jest dodatkiem do systemu naszych wartości?

Trochę nas blokuje, na pewno. Ale z drugiej strony, jeżeli 
weźmiemy pod uwagę to, co mówię, że wstyd ma brata – 
bezwstyd, to trochę nas też uwalnia. Wydaje mi się, że daje 
nam upust, ujście dla emocji.

Bo mam wrażenie, że zarówno dzięki systemowi warto-
ści, jak i wstydowi, pewne rzeczy robimy, a innych nie. 
Znam jednak zachowania zgodne z sumieniem, których 
wciąż wstydzimy się, bo podlegają ocenie innych. Od-
mienna religia, seks w ogródku...

To jest paradoks. Czyli system wartości ogranicza nas bar-
dziej niż wstyd? Bo robimy coś mimo ryzyka wstydu, z na-
dzieją, że nie zostaniemy przyłapani? Z tego sie nie wy-
rwiemy. Jesteśmy osadzeni w pewnym kręgu kulturowym, 
trochę wsadzeni w te środowiskowe ramki. Co jest ważniej-
sze i czego słuchać? Własnej oceny czy cudzej?

Wstydzimy się też bez względu na system wartości. 

Tak. Zobacz, ja wstydzę się obgryzionych paznokci, choć 
nawet mój pies obgryza pazury. Znerwicowane społeczeń-
stwo. Albo tego, że nie potrafię zaparkować samochodem, 
chociaż jest mały, a ja mam dużo miejsca, to nigdy nie po-
trafię nim wjechać.

To wstyd czy żenada?

Żenada i wstyd to zupełnie inne emocje. Zażenowanym 
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można być czyimś działaniem, natomiast wstyd dotyczy 
ciebie, jest personalny, nikomu go nie dajesz, jest tobą. Za-
żenowanie przyjdzie i pójdzie, wstyd zostanie. Zażenowana 
czuję się, gdy koledzy w pracy przeklinają i słyszę najbrud-
niejsze słowa, jakie zna język polski. Wstydziłabym się, 
gdybym sama ich użyła. Kiedy ponoszą mnie emocje, to się 
wstydzę, to jest mój wstyd, ale nie zażenowanie. Zażeno-
wany może się czuć mój maż, moje dzieci, które musiały 
w  tym spektaklu uczestniczyć. Chociaż mogą się też za 
mnie wstydzić. To okropne...

Mi się wydaje, że dzieci to radochę wtedy głównie mają.

Nastolatki wstydzą się za swoich rodziców. I to jest nor-
malne. Tak mi się wydaje. Chociaż mogą również czuć się 
zażenowane. Bardzo mnie ten strach, i wstyd, i ten twój 
kolega mający swój system obronny zaintrygowały. I jeszcze 
ta trzecia myśl – wstyd, a system wartości.

Te wszystkie wątki zainspirowała któraś z wcześniejszych 
rozmów. Niektórzy rozmówcy bardzo definiowali się 
przez wstyd lub przez pryzmat ludzi, którzy ich do tego 
wstydu doprowadzali.

Widzisz, to jest ten wstyd destrukcyjny moim zdaniem, 
zaniżający poczucie wartości. Mój wstyd nie buduje samo-
oceny. Ja lubię samą siebie. Czy to okropne? A czego mam 
nie lubić? Wstyd i bezwstyd w równowadze mnie budują. 

Powiedz lepiej, co tobie dał ten projekt, bo jestem chyba 
jedną z ostatnich osób, z którymi rozmawiasz. Dał ci coś 
w ogóle? Spotkałaś wielu ludzi – szczęśliwych i nieszczę-
śliwych.

Kilka sytuacji zmotywowało mnie do zrobienia tego pro-
jektu. Skrępowanie pacjentów w szpitalach, dojrzewanie 
bohaterek innego projektu. Drobne impulsy sprawiły, 
że ten temat zaczął spędzać mi sen z powiek. I obciążył 
mnie bardzo, ale też wzbogacił. Pierwsi bohaterowie byli 
bardzo zdeterminowani by wyrzucić z siebie swoje bar-
dzo silne zresztą emocje. Przeżywałam te historie razem 
z nimi. Momentami miałam dość i musiałam robić prze-
rwy na wyrobienie w sobie dystansu, nabranie obojętno-
ści, uśpienie empatii...

Byłaś na etapie tych lekarzy, którzy zostawiają pacjentów 
z gołym tyłkiem. Ale to jest życie.

Mało rozmawiałam o cielesności, a plaża była też jednym 
z bodźców do poruszenia tego tematu.

Dla mnie plaża jest miejscem, gdzie mogę absolutnie wy-
leczyć swoje kompleksy. Jest doskonałym przykładem, że 
łatwiej się rozebrać, aniżeli opowiedzieć o sobie. Ja nie je-
stem zwolennikiem tego, żeby chodzić na golasa, bo ludzie 
są tak brzydcy czasami, że dzięki Bogu, że są ubrani, i to 
jeszcze w rozmiary o parę numerów za duże. Ale myślę, że 
rozebrałaś parę osób emocjonalnie i ludzie zaczną przede 
wszystkim patrzeć na wstyd od tej drugiej strony.

A jeśli to się nie spodoba? 

Kop w tyłek wzmacnia. Ja dostałam dwa razy. System war-
tości mi się przesunął i dało mi to poczucie wielkiej mocy. 
To jedno z lepszych doświadczeń w moim życiu, że dosta-
łam po tyłku. Tego się nie wstydzę.
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