
Wiktor Osiatyński: Jak się wykorzystuje poczucie wstydu?
Ernest Kurtz: Wstyd można wykorzystywać rozmaicie.

Na poczuciu wstydu żeruje reklama i w ogóle wszyscy, któ-
rzy chcą nam coś wmówić, manipulować nami, zarówno
w sensie komercyjnym, jak i politycznym. Ludzie nie mówią
im „nie” właśnie z powodu głeboko ukrytego wstydu, który
każe im się zgadzać, mimo że czegoś nie chcą.

Przypomina mi się reklama płynu do ust Lysterine, który
kiedyś reklamowano, stosując argument: „Nawet najlepszy
przyjaciel nie powie ci, że ci śmierdzi z ust”. No właśnie. Ta-
kie rzeczy jak nieświeży oddech czy „zapach niemowlęcia” są
przecież faktem. Ale jakoś zaczynamy uważać, że jest w tym
coś wstydliwego, i wtedy kupujemy artykuły pozwalające
nam się tego pozbyć. Największa moc wstydu tkwi w tym, że
przekreśla człowieka – stawia go poza nawiasem – jeżeli bę-
dzie taki, jakim po prostu jest. To wstyd wpycha niektóre
dzieci w kąt w klasie szkolnej i w sali gimnastycznej albo za-
myka je w domu i nie pozwala wyjść na podwórko.

Wykorzystywanie adresowane jest do sfery szczególnej
wrażliwości, jaką każdy w sobie posiada, zwłaszcza w młodo-
ści. Każdy jest albo za gruby, albo za wysoki, albo zbyt wcześ-
nie rozwinął się fizycznie. Łatwo jest wtedy zaszczepić oba-
wę, że coś nie jest w porządku. Wstydu nawet nie trzeba
nikomu wpajać, wystarczy, że się na nim żeruje – to go pod-
syca i utrwala. Dzieci łatwo to przyjmują. Młodzi ludzie są
okrutni, ponieważ dostrzegają, że łatwo drugiego urazić i wy-
korzystać, bo każdy ma swój wstydliwy punkt.

W.O.: Jeśli dobrze rozumiem, to w każdym z nas jest pe-
wien rodzaj wstydu, który wynika z ludzkiej niedoskonałości.
Jest on podłożem dla drugiego wstydu, który w dużej mierze
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pochodzi z zewnątrz. Słyszę teraz, że jego źródłem nie są ro-
dzice czy inni konkretni ludzie, ale społeczeństwo i wzory
upowszechniane, na przykład w postaci lalek Barbie i podob-
nych wytworów.

E.K.: Tak. Chodzi mi o propagowanie standardów, które
są nieosiągalne i nierealistyczne, chociażby w postaci nieska-
zitelnie czystych koszul w reklamach proszków do prania czy
figur modelek, dotkniętych anoreksją.

W.O.: W jaki sposób ten wstyd – niezależnie od tego, czy
jest on zrodzony w nas samych, czy pochodzący z zewnątrz
– przyczynia się do uzależnienia?

E.K.: Najlepsze wytłumaczenie uzależnienia, na jakie na-
trafiłem, wiąże się z następującą metaforą. Jesteśmy stworze-
ni z dziurą w środku i wszyscy staramy się ją wypełnić. Po-
dobnie ujmował to święty Augustyn – tę dziurę w nas
stworzył Bóg. Ludzie tęsknią, sami nie wiedzą do czego.
Większości udaje się odnaleźć to „coś” w miłości do kogoś,
która – choć nie zawsze wystarcza – pozwala jednak uciszyć
tę tęsknotę. Czasem szukamy czegoś więcej, niektórym udaje
się przekroczyć siebie.

Tęsknotę tę może również zaspokoić, wprawdzie tylko
chwilowo, alkohol, nikotyna – ten rozkoszny wdech dymu
w płuca, a także ekscytacja hazardem, no i niewątpliwie rów-
nież jedzenie. Nie chcę zajmować się tu fizjologią, ale gdy
słuchamy osób cierpiących na problemy, które zbiorczo nazy-
wamy uzależnieniami, każdy mówi o tym samym pragnieniu
– aby wypełnić jakąś dziurę, jakąś pustkę, która w nich jest.

Myślę, że program dwunastu kroków oraz niektóre tera-
pie pomagają w zdrowieniu z uzależnienia właśnie dlatego,
że pokazują sposób na to, by niczym tej dziury nie wypełniać,
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bo to jest niemożliwe, tylko nauczyć się z nią żyć. Rozumie-
jąc, czym jest, można nawet nią się radować. Jej istnienie nie
oznacza, że coś z nami jest nie w porządku, wręcz przeciw-
nie. Właśnie taki został stworzony człowiek.

Wstyd jest natomiast tym, co każe w siebie wątpić. Mówi
nam, że tej dziury być nie powinno – każe nam zrobić to czy
tamto, cokolwiek, byleby ją zapełnić. Kupić coś, jeździć mer-
cedesem, wygrać na loterii, znaleźć najpiękniejszą żonę
na świecie, mieć najbardziej szalone życie seksualne... i tak
dalej.

W.O.: Skoro to wszystko nie wypełnia jednak tej próżni,
to jak wypełnia ją uzależnienie?

E.K.: Próżni duchowej nie sposób wypełnić wartościami
materialnymi. Uzależnienie powoduje dezorientację. Polega
na przekonaniu, że jeżeli cokolwiek nie jest w porządku, to
coś spoza mnie może to skorygować, naprawić. Uzależnienie
wiąże się z przekonaniem, że duchową dziurę można czymś
wypełnić. Używam słowa „duchowy” w szerokim znaczeniu
– duchowa jest na przykład przyjaźń.

W.O.: Jak sobie radzić ze wstydem podczas zdrowienia
z uzależnienia?

E.K.: Z tego, co sam już wiem, oraz z całej literatury daw-
nej i obecnej na temat wstydu wynika, że najważniejsze są
dwie sprawy – przebaczenie i przyjaźń. Człowiek może uzy-
skać przebaczenie jedynie wtedy, gdy sam wybaczy; w tym
tkwi zresztą geniusz dziewiątego kroku. Często pytamy, jak
wybaczyć, jeżeli uraza czy żal nas nie opuszcza? Wydaje
się, że człowiek może sam sobie wybaczyć dopiero wtedy,
gdy zazna przebaczenia od innych. Podświadomie szukamy
takich sytuacji, w których jeden drugiemu wciąż musi coś wy-
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