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Wstyd jest wszędzie taki sam, pisze Richard A. Shweder2, jednak modyfi-
kacjom podlega jego istota, charakter czy sposoby ekspresji, różne w różnych 
tradycjach kulturowych, momentach historycznych i miejscach. Badacz zau-
waża także, iż w psychologii kulturowej wstyd bada się na ogół w kontekście 
konkretnych społecznych okoliczności, podkreślając przy tym odmienność 
znaczeń symbolicznych wstydu oraz różnice w jego sytuacyjnych determinan-
tach. Wstyd jest różnicowany kulturowo poprzez ukazywanie odmienności 
jego fenomenologii somatycznej, wyrażanej w zewnętrznych oznakach przeży-
wanej emocji, i fenomenologii afektywnej, związanej z towarzyszącymi wstydo-
wi odczuciami. Przeżywana i na ogół negatywnie postrzegana emocja wstydu 
dosłownie ucieleśnia się w różnych niekontrolowanych psychosomatycznych 
objawach; może to być wzburzony oddech, rumieniec, łzy lub przeciwnie: 
niekontrolowany śmiech. Podkreśla się kulturowe uwarunkowania ustalo-
nych norm społecznej akceptacji w okazywaniu stanów emocjonalnych. Ich 
ujawnianie (na przykład jawna radość z odniesionego sukcesu) uważane jest 
w jednej tradycji za chwalebne, w innej zaś za naganne czy wywołujące uczucie 

1 Rohinton Mistry (ur. 1952) – współczesny pisarz diaspory indyjskiej w Kanadzie, piszący w języku an-
gielskim. Mistry urodził się w Indiach, w 1975 r. imigrował do Kanady, a po kilku latach pobytu uzyskał 
obywatelstwo kanadyjskie. Jako pisarz debiutował w 1987 r. zbiorem opowiadań Tales from Firozsha 
Baag [Opowieści z Firozsza Bag]. Trzy jego kolejne powieści: Such a Long Journey (1991), Family Mat-
ters (2002; Sprawy rodzinne 2006) oraz A Fine Balance (1995; Delikatna równowaga 2014), nominowa-
no do Booker Prize. Jego książki przełożono na ponad trzydzieści języków. Zob. R. Mistry, The Road 
from There to Here: The 2012 Neustadt Prize Lecture, „World Literature Today” 2013, Vol. 87, No. 1.

2 R.A. Shweder, Toward a Deep Cultural Psychology of Shame, „Social Research” 2003, Vol. 70, No. 4, 
s. 1109–1130.
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zażenowania3. Wstyd jako zjawisko społeczno-kulturowe objawia się w róż-
norodnych kontekstach, mogą go wzbudzać różnolite czynniki, niejednakowo 
i w różnych rejestrach intensywności może być okazywany4. Towarzyszą mu 
zróżnicowane stany psychiczne: od zakłopotania, przez zawstydzenie, poczucie 
kompromitacji, po upokorzenie, poniżenie. W zależności od miejsca i czasu, 
emocja wstydu może być bardzo różnorodnie definiowana, interpretowana 
oraz naznaczana odmienną symboliką. Wstyd jest jednak wszędzie emocją 
relacyjną (wstydzimy się przed kimś, także przed samym sobą lub za kogoś) 
i wartościującą (może wzbudzać niesmak, odrazę, obrzydzenie, wrogość), 
nawet jeśli jego kulturowe determinanty są bardzo zróżnicowane. Ponadto 
w każdym społeczeństwie wstyd można powiązać z całym rejestrem sfer ży-
cia człowieka, od najbardziej intymnej po publiczną.

Wstydowi poświęcają uwagę filozofowie, psycholodzy, socjologowie, ba da-
cze kultury i literatury, a w obliczu tak szerokich pól interpretacji i możliwoś-
ci jego charakteryzowania oraz opisywania propozycja Shwedera kusi swoją 
prostotą: wstyd jest wszędzie taki sam, a objawia się jako „głęboko przeżyte 
i wysoce motywujące doświadczenie sytuacji, w której ujawniły się nasze nie-
doskonałości”5. Ta syntetyczna i abstrakcyjna idea wstydu mogłaby, według 
Shwedera, wyznaczać obowiązkowe granice dla wszelkich możliwych jej do-
precyzowań. Chociaż można powątpiewać co do „wysoce motywującej” natu-
ry tak przedstawionego doświadczenia, które równie często może demoty-
wować czy wręcz paraliżować człowieka, definicja nadal wydaje się stosunkowo 
uniwersalna. Pozwala ona spojrzeć na wstyd jako jednostkowe, wszechobej-
mujące, wielopoziomowe (cielesne, psychiczne i umysłowe) doświadczenie, 
wiążące się z „rzeczywistą lub wyobrażoną utratą statusu, uczucia, poczucia 
własnej wartości”, które jest efektem wystawienia się na dezaprobujące spoj-
rzenie lub negatywny osąd innych6. W takiej fenomenologicznej konceptu-
alizacji negatywnie nacechowany wstyd to emocja indywidualna, stanowiąca 

3 Zob. tamże, 1111–1113.
4 Oto kilka przykładów na kulturowe uwarunkowanie przyczyn czy sposobów ekspresji wstydu: pub-

liczne okazywanie emocji negatywnych nie jest dobrze widziane w Japonii; kobiety w niektórych 
częściach Indii mogą okazywać zawstydzenie zagryzaniem wysuniętego języka; na Sumatrze dozna-
nie wstydu może wywołać spotkanie osoby o wysokim statusie społecznym. Zob. J. Prinz, Culture 
and Cognitive Science [w:] The Stanford Encyclopedia of Philosophy Archive. Fall 2016 Edition, https://
plato.stanford.edu/archives/fall2016/entries/culture-cogsci (dostęp: 17.12.2018).

5 R.A. Shweder, dz. cyt., s. 1115: „shame is the deeply felt and highly motivating experience of being 
judged defective”. Defective to dosłownie ułomny, gorszy, wadliwy. W podobny, chociaż jeszcze bar-
dziej abstrakcyjny sposób Richard S. Lazarus określa tę prymarną, w jego klasyfikacji, emocję jako 
zdeterminowaną przewodnim motywem „fiaska w staraniach o urzeczywistnienie idealnego «ja» 
(„having failed to live up to an ego-ideal”). Zob. R.S. Lazarus, Emotion and Adaptation, Oxford i in. 
1991, s. 122.

6 R.A. Shweder, dz. cyt.
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potencjalnie szkodliwy i demaskujący „ja” czynnik burzący idealne wyobraże-
nie o samym sobie w obliczu drugiego człowieka. Ponieważ wstyd ma poten-
cjalną siłę odbierania szacunku do siebie, może się przyczynić do uprzedmio-
tawiającego, dehumanizującego poniżenia we własnych i cudzych oczach.

Literackie obrazy wstydu w opowiadaniach Rohintona Mistry

Rohinton Mistry jest pisarzem „zaangażowanym”, a w swoich powieściach 
skupia się na politycznych i społecznych problemach współczesnych Indii, 
ukazując je przez pryzmat mikroskopijnej społeczności Parsów indyjskich 
zamieszkujących Bombaj (obecnie Mumbaj)7. Badacze twórczości Mistry’ego 
chętnie zwracają się ku tym aspektom jego prozy8.

Akcja wszystkich opowiadań zawartych w Opowieściach z Firozsha Baag 
również rozgrywa się wśród indyjskich Parsów zamieszkujących skromne 
mieszkania usytuowane w tytułowej dzielnicy Firozsha Baag w Bombaju 
(obecnie Mumbaju), ale to doświadczenie emigracyjne stanowi ich najczęstsze 
tło. Często pojawiają się w nich wątki wyjazdu, pobytu na obczyźnie, prze-
mieszczania się między swoim dawnym i nowym, wciąż obcym miejscem ak-
tualnego pobytu, jakkolwiek owo „swoje” i „obce” definiować w przypadku 
tej niewielkiej społeczności, która zdaje się mieć emigrację wpisaną w geny9. 
Sam Mistry, jak bohaterowie jego opowieści, także pragnął wyjechać z Indii:

Moje życie przedstawiciela niższej klasy średniej […] polegało na przygotowaniach do tej 
chwili, przy poparciu rodziców, przyjaciół, nauczycieli, doradców. Obraz, który odma-
lowywano, można byłoby zatytułować Indie: tonący statek: żadnych perspektyw, żadnej 
przyszłości w tym siedlisku ignorancji, choroby i biedy…10

Bohaterowie historii zawartych w Opowieściach… udają się zatem na roz-
mowy kwalifikacyjne do indyjskich przedstawicielstw zachodnich państw 

7 W Indiach mieszka obecnie mniej niż 60 tysięcy Parsów, a ich liczba stale maleje, z uwagi na to, 
że wielu z nich decyduje się opuścićh Indie na stałe.

8 Zob. np. S. Bhuchar, Painting the Deeply Personal on Vast Political Landscapes: Rohinton Mistry’s India, 
„World Literature Today” 2013, Vol. 87, No. 1, s. 55–56; T.M. Luhrmann, The Good Parsi: The Postco-
lonial ‘Feminization’ of a Colonial Elite, „Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland” 
1994, Vol. 29, No. 2, s. 333–357.

9 Zob. np. C. Herbert, “Dishonourably Postnational”? The Politics of Migrancy and Cosmopolitanism 
in Rohinton Mistry’s “A Fine Balance”, „Journal of Commonwealth Literature” 2008, Vol. 43, Issue 2, 
s. 11–28; J. Jain, To India with Love [w:] tejże, The Diaspora Writes Home, Singapore 2017.

10 R. Mistry, The Road from There…, s. 44 (w niniejszym artykule wszystkie przekłady z angielskiego 
na polski zostały wykonane przez autorkę).
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w spra wie uzyskania wizy imigranta, najczęściej do ambasad Stanów Zjed-
noczonych i Kanady, czekają na wizy, żegnają się z miastem i rodziną przed 
definitywnym, jak się wydaje, ich opuszczeniem. Nie ma chyba jednej rodziny 
mieszkającej w Firozsha Baag, z której ktoś nie zamieszkał poza granicami Indii.

Fabuła opowiadania Użycz mi swego światła zbudowana jest wokół trzech 
postaci: dwóch szkolnych przyjaciół Dźamszida i Persi oraz jego młodszego 
brata Kersi. Dorósłszy, Dźamszid i Kersi postanawiają udać się na emigrację. 
Ten pierwszy wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, do Nowego Jorku, dru-
gi zaś do Kanady, do Toronto. Kersi tuż przed wyjazdem choruje na ostre 
zapalenie spojówek:

[...] [n]a wpół-żartobliwie, patrzyłem na siebie jak na bohatera greckiej tragedii, byłem 
winien grzechu pychy za emigrację z ziemi, na której się urodziłem, spłacając dług wypa-
lonymi oczami. Ja, Tejrezjasz, ślepy, drżący między dwoma życiami, jednym w Bombaju 
i innym, które miało nastąpić w Toronto11.

Ślepy Tejrezjasz, ironiczne alter ego Kersiego, (prze)widział to, czego nie widzieli 
pozostali bohaterowie opowiadania o tytule zapożyczonym z wiersza Rabin-
dranatha Tagore. Fragment tego wiersza Mistry wybrał na motto: „…wszyst-
kie światła u ciebie płoną – dokąd idziesz z lampą? W moim domu wszędzie 
ciemność i samotność – użycz mi swego światła”12. Metaforyczna ślepota Ker-
siego-Tejrezjasza jest pragnieniem i prośbą (skierowaną nie wiedzieć, ku komu) 
udzielenia mu światła, które miałoby rozpędzić przeczuwaną,  o czekującą go 
ciemność samotności w jego nowym domu13.

Z trojga bohaterów opowiadania tylko Persi pozostaje w Indiach, angażu-
jąc się w polityczną i społeczną działalność na rzecz żyjących w skrajnym 
ubóstwie, wykorzystywanych i oszukiwanych wieśniaków. Kersi żyje na imi-
gracji w Kanadzie w ciągłym, acz niejasnym poczuciu winy względem brata, 
którego pozostawił samemu sobie w starej ojczyźnie. Z tego poczucia winy 
i wstydu starał się wykupić (również dosłownie), mając przy tym świadomość 
zawstydzającej marności tych prób:

11 R. Mistry, Lend Me Your Light [Użycz mi swego światła] [w:] tegoż, Tales from Firozsha Baag, Toronto 
2002, s. 179–180. Ten i wszystkie inne fragmenty opowiadań cytowane są w przekładzie własnym.

12 R. Tagore, Gitanjali (Song Offerings). A Collection of Prose Translations made by the Author from the Origi-
nal Bengali. With an Introduction by W. B. Yeats. New Edition. The Macmillian Company, New York 1915, 
https://archive.org/details/gitanjali00unse/page/60 (dostęp 17.01.2019), s. 60, wiersz 64: […] your lights 
are all lit – then where do you go with your lamp? My house is all dark and lonesome – lend me your light.

13 Zob. R. Mistry, The Road from There…, s. 46: „Teraz wydaje mi się uderzająco dziwne to, że w nie-
kończących się rozmowach o tym, co się zyska, emigrując, nikt nigdy nie zastanawiał się nad tym, 
czy coś można stracić” (oryg.: „It strikes me now as odd that in the endless talk about what would 
be gained by migration, no one ever wondered if something might be lost”).
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Wkrótce nadeszła pora kupowania prezentów. Zapakowałem czekoladki, sery, dżemy, marmo-
lady, pudingi, mieszanki do robienia ciast, rajstopy, nierdzewne nożyki do golenia – wszystko, 
co widywałem rozłożone na stoiskach ze szmuglowanym towarem rozstawionych przy Flora 
Fountain, towarem zawsze zbyt drogim. Czułem się jak żołnie rze podczas wojny, którzy zbie-
rają różne dziwne rzeczy, aby je wymienić na inne dobra. Na co chciałem wymienić swoje? 
Na uwagę? Wdzięczność? Balsam na ukojenie poczucia winy czy inną chorobę sumienia?14

Ruth Benedict oddziela wstyd od winy, biorąc za podstawę odmienne ukie-
runkowanie tych emocji (wstyd jest przeżyciem wewnętrznym, wina jest ujaw-
niona) oraz standardy moralne (publiczne w przypadku winy i prywatne dla 
wstydu)15, lecz u Kersiego te emocje współgrają. „Reagowanie obiema emo-
cjami jest […] częstsze w kulturach kolektywistycznych”16. Kersi wywodzi się 
z takiego kulturowego otoczenia, w którym dominuje nastawienie na innych, 
a działania wypływają ze zobowiązania wobec struktury społecznej, także tej 
najmniejszej, rodzinnej. W wielu etnicznych społecznościach Indii, również 
i w parsyjskiej, występują silne więzi rodzinne i poczucie współodpowiedzial-
ności za losy wszystkich krewnych. Kersi wstydzi się za siebie i przed sobą, 
ale i przed tymi, których pozostawił własnemu losowi. Czuje, że zdradził tra-
dycyjne zasady, które mu wpajano. W innym fragmencie opowiadania Kersi 
komentuje wieści o społecznej działalności brata, którą ten wykonuje z nara-
żeniem życia: „proszę, oto ty, mój brat: toczący bitwy z korupcją i złem, pod-
czas gdy ja oglądam opery mydlane na pożyczonym telewizorze”17.

Kersi imigrant wstydzi się też swojego grzechu pychy, wynikającego z kom-
pleksu niższości „obcego w obcej ziemi”. Gdy będzie namawiać Dźamszida 
do odwiedzin w Toronto, znając już dobrze jego lekceważące nastawienie 
do starej ojczyzny, roztoczy przed nim obraz kanadyjskich Małych Indii, pisząc:

Odwiedzimy tam wszystkie restauracyjki…potem moglibyśmy połazić po sklepach, gdzie się 
sprzedaje importowane przyprawy i nagrania w hindi… Często chadzam do Małych In-
dii – pisałem. […] Prawda zaś była taka, że byłem tam tylko raz. I uciekłem wtedy stamtąd 
bardzo szybko, czując ogromne skrępowanie i wstyd, zastanawiąjąc się czemu to wszystko 
nie wywołało we mnie tęsknoty za ojczyzną…18

14 R. Mistry, Lend Me Your Light, s. 186.
15 B. Ruth, Chryzantema i miecz. Wzory kultury japońskiej, tłum. E. Klekot, Warszawa 1999.
16 A. Kleszczewska-Albińska, R. Albiński, Wstyd i poczucie winy w teorii i badaniach, „Psychologia Ja-

kości Życia” 2009, t. 8, nr 1, s. 83–100.
17 R. Mistry, Lend Me Your Light, s. 184.
18 Tamże, s. 182.
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Dźamszid z kolei po nieledwie kilku miesiącach pobytu w Nowym Jorku 
wstydzi się tego, kim był w swoim dawnym życiu, i za wszelką cenę pragnie 
zostać pełnokrwistym nowojorczykiem, zyskać nową tożsamość, w której 
nie będzie miejsca na sentymentalne przywiązanie do starego kraju. Dlatego 
podczas krótkich, wymuszanych przez rodzinę wizyt w starej ojczyźnie de-
monstracyjnie okazuje pogardę dla miejsca i ludzi, które opuścił – pogardę 
zestawianą w parze ze wstydem przez Silvana Tomkinsa z tego względu, iż 
„[d]ynamiczne aspekty wstydu są często blisko powiązane i łatwo mylone z po-
gardą, zwłaszcza z pogardą w stosunku do samego siebie; rzeczywiście czasem 
nie da się ich oddzielić”19. Pogardliwa, arogancka postawa Dźamszida w trak-
cie krótkich wizyt w Bombaju ma podkreślić jego przynależność do innego, 
lepszego świata. Oto jak relacjonuje swoje wrażenia z wizyty w Indiach Ker-
siemu: „Bombaj jest obrzydliwy. Chyba brudniejszy, niż kiedykolwiek, a cały 
pobyt napełnił mnie wstrętem. Miałem dosyć już po dwóch tygodniach i cie-
szyłem się, że nareszcie wyjeżdżam”20. Jego lekceważące wytykanie gorszości 
wszystkich i wszystkiego w starej ojczyźnie nie czyni jednak jego samego lep-
szym i okazuje się niezbyt skutecznie odwracać uwagę od podskórnie odczu-
wanej niepewności co do własnej tożsamości, podszytej wstydem z powodu 
stygmatyzującego miejsca pochodzenia, które z tej przyczyny znienawidził. 
Oto jak odwiedziny Dźamszida w Bombaju relacjonuje Persi bratu w Toronto:

Żałuję, że nie trzymał się z dala, jeśli nie od Bombaju, to przynajmniej ode mnie. …Z pew-
nością wierzy w to, że główną atrakcją jego wizyty było zaproszenie nas na kolację do Ren-
dezvous – naturalnie tylko to, co najdroższe. To widowisko biło na głowę wszelkie jego 
dotychczasowe dokonania… Nieustannie upominał nas, abyśmy jedli i pili wszystko, 
na cokolwiek mamy ochotę bez względu na ceny… taka okazja nie trafi się nam ponow-
nie, przynajmniej do czasu jego kolejnych odwiedzin. […] Gdy przyniesiono nam zupę, 
zbeształ kelnera – według niego była zbyt zimna – i kazał ją odnieść. Siedzieliśmy w ci-
szy i zażenowaniu. Patrzył na nas, nonszalancko tłumacząc, że tylko w ten sposób należy 
rozprawiać się z niekompetencją; Indusi są zbyt potulni i ulegli21.

Kolacja w restauracji pięciogwiazdkowego hotelu, na którą Dźamszid za-
prosił swoich indyjskich znajomych, stała się dla nich wysoce żenującym 
doświadczeniem:

19 Zob. S. Tomkins, Wstyd-upokorzenie a pogarda-wstręt: natura reakcji, tłum. B. Szumański, W. Szwebs, 
„Teksty Drugie” 2016, nr 4, s. 163–173.

20 R. Mistry, Lend Me Your Light, s. 181.
21 Tamże, s. 184–185.
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Oto przed nami jeden z nas, pokazujący, jak należy się zachować w takich sytuacjach 
bez odczuwania najmniejszego śladu poczucia niższości, a my wszyscy wstydziliśmy się 
za niego. Spędziliśmy wieczór przyglądając się Dźamszidowi z niedowierzaniem, w ciszy, 
które on sam prawdopodobnie uważał za efekt budzącej respekt świetności otoczenia22.

Mistry ukazuje tu nie wstyd przed obcym, ale wstyd za swoich, wywołany 
przez uwłaczające godności zachowania rodaka, poniżającego i obrażającego 
pozostawionych w ojczyźnie swoich.

Pragnienie całkowitej asymilacji na obczyźnie może też przybrać inny, 
groteskowy wymiar, tak jak w przypadku Sarośa, szczegółowo opisanym 
w kilkunastostronnicowym opowiadaniu W kucki. Można je potraktować 
jako sztandarowy przykład literackiego przedstawienia wstydu i tabu, his-
torii mówiącej o tym, o czym zazwyczaj milczymy, powodowani wstydem.

Tekst ma stosunkowo prostą strukturę fabularną. Nariman Hansotia, jeden 
ze starszych lokatorów zamieszkujących Firozsha Baag, opowiada bawiącym się 
na podwórzu chłopcom losy jego byłych mieszkańców. Ma to wyraźny cel 
wychowawczy i pedagogiczny, wytyczony w zależności od zaobserwowanych 
przez Narimana poczynań czy zasłyszanych planów najmłodszych miesz-
kańców domu. Pewnego razu Nariman przywołuje do siebie chłopców i roz-
poczyna opowieść o Sarośu:

Gdy rozpoczynamy naszą opowieść, Saroś mieszka w Toronto już od dziesięciu lat. Na-
potykamy go, przygnębionego i nieszczęśliwego, w kucki nad muszlą klozetową, ze sto-
pami balansującymi na białym, plastikowym owalu siedzenia muszli. Saroś cierpiał w tej 
pozycji codziennie od dekady. Dzień w dzień, każdego ranka nie pozostawało mu nic in-
nego, jak wspiąć się na siedzenie, by naśladować zwyczajowy przysiad w indyjskich latry-
nach. Gdyby usiadł normalnie, największy wysiłek zakończyłby się fiaskiem. Początkowo 
ta nieumiejętność była ledwie drobną niewygodą. Jednak gdy czas płynął, pełne frustracji 
wysiłki wywołały w nim potęgujący się niepokój. Owa niepomyślna sytuacja trwająca nie-
przerwanie od ponad dziesięciu lat, dręczyła go w każdej godzinie jego życia23.

Do historii Sarośa, w Toronto znanego jako Sid, wprowadzeni zostajemy przez 
drzwi toalety. Zastajemy bohatera przy czynności objętej bezwarunkowym 
tabu. Co więcej, przyłapujemy go w pozycji kucznej, zwyczajowej w indyj-
skich ubikacjach, ale nieznanej w toaletach zachodnich. Saroś drobiazgowo 
przygotowywał się do emigracji jeszcze w Indiach, nie przewidział jednak ta-
kiego problemu z adaptacją na obczyźnie. Można wręcz rzec, że miał pewność 

22 Tamże.
23 R. Mistry, Squatter [W kucki] [w:] tegoż, Tales from Firozsha Baag, s. 153–154.
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całkowitego powodzenia swojego planu. Podczas przyjęcia pożegnalnego nie-
opatrznie złożył on następującą przysięgę:

Moi kochani, jeśli nie zostanę w pełni Kanadyjczykiem dokładnie w ciągu dziesięciu 
lat od momentu, gdy wyląduję w tym kraju, wówczas powrócę. Przyrzekam. […] Słowa 
te przyjęto entuzjastycznie. Powiedziano mu, by nigdy nie czuł zakłopotania ewentualną 
decyzją powrotu do rodzinnego kraju, nie będzie w tym żadnego wstydu.

Chwilę potem jego biedna, zmartwiona matka odciągnęła go na bok. Zaprowadzi-
ła go do pokoju z tyłu domu, wyciągnęła podniszczony modlitewnik z torebki mówiąc:

Chcę, byś położył rękę na Aweście i przysiągł, że dotrzymasz tej obietnicy24.

Jak dalej relacjonuje Nariman Hansotia, słowa, nieostrożnie wypowiedziane 
przez Sarośa podczas przyjęcia, stopniowo przekształciły się w zobowiązanie tak 
wobec niego samego, jak wobec matki i innych. Wstyd przed przyznaniem się 
do niepowodzenia z powodu, o którym nie wypada mówić, sprawia, że przez 
dziesięć lat, codziennie, Saroś z uporem walczy o swój honor w toalecie. Nar-
rator nie szczędzi czytelnikowi szczegółów dotyczących – nazwijmy to – osi 
fabularnej historii nieszczęsnego Sarośa-Sida:

W swoim mieszkaniu Saroś kucał boso. Gdzie indziej, jeśli musiał mieć buty na nogach, 
zważał na to, by zawsze przed wspinaczką starannie przykryć siedzenie papierem toale-
towym. Nauczył się tego po pierwszym razie, gdy buty zostawiły wszystkomówiące ślady 
na siedzeniu. Musiał je potem wycierać zmoczonym papierowym ręcznikiem. Na szczęś-
cie nikt go nie zobaczył.

[…] Saroś nie poddawał  się. Każdego ranka siadał, aby przeć i  stękać, stękać 
i przeć, wiercąc i wijąc się na białym, plastikowym owalu. Wyczerpany, wskakiwał w koń-
cu nań z mistrzowsko już utrzymywaną równowagą i bez wysiłku finalizował zadanie25.

Saroś nie walczy na obczyźnie o przystosowanie do niesprzyjającego suro-
wego klimatu, do odmiennej mentalności kulturowej czy obyczajów. Nie zma-
ga się z tęsknotą za ojczyzną czy bliskimi, nie dręczy go poczucie utraty przy-
należności. Nie jesteśmy świadkami dramatu wyobcowania, który toczy się 
w głębi psychiki targanej lękami obcego przed obcym. Saroś główną walkę to-
czy z własnym ciałem, z najbardziej wstydliwym z przejawów swojej zwierzęcej 
cielesności. Jednak za każdym razem przegrywa. Nieustępliwe zmagania przy-
czyniają Sarosiowi problemów w pracy, do której nieustająco się spóźnia. Gdy 
zniecierpliwony tym stanem rzeczy przełożony wzywa go i oczekuje wyjaśnień, 
zawstydzony Saroś nie może powiedzieć nic na swoją obronę. Ostatecznie groźba 

24 Tamże, s. 154–155.
25 Tamże, s. 155–156.



Granice wstydu. Przypadki z opowiadań Rohintona Mistry 135

utraty pracy zmusza go do nazwania problemu i wydusza z siebie: „To innego 
rodzaju problem. Nie wiem… nie wiem jak to wyjaśnić… to problem imigran-
ta”. Mając doświadczenie z innymi imigrantami, przełożony z nieukrywaną ulgą 
znaj duje dla Sarośa natychmiastowe rozwiązanie: „Nie ma problemu. Proszę się 
tylko skontaktować z pańskim Towarzystwem Pomocy Emigrantom. Tam po-
winni panu pomóc. Każda grupa etniczna ma takie towarzystwo: Wietnamczy-
cy, Chińczycy – z pewnością jest też i dla Hindusów”26. Saroś udaje się zatem 
do swoich, którzy – pod postacią pewnej pani Maha-Lepate – okazują mu tak 
wiele zrozumienia, że pomimo bardzo osobistego charakteru problemu i od-
czuwanego skrępowania Saroś wykłada go wprost. Aby złagodzić wzajemnie 
odczuwane zakłopotanie, pani Maha-Lepate przywołuje wiele podobnych, jak 
podkreśla, pozornie beznadziejnych przypadków: Indusa, którego każdy kęs ka-
nadyjskiego chleba przyprawiał o torsje, kobietę ze Sri Lanki, która nie mogła 
pić kanadyjskiej wody, czy rodzinę Pakistańczyków, która nie mogła przełykać 
i krztusiła się własną śliną od chwili przyjazdu do Kanady. Wszystkich wyle-
czył doktor No-Ilaz, do którego wysłany zostaje także Saroś. No-Ilaz proponu-
je skuteczne, lecz niepozbawione groźnych efektów ubocznych rozwiązanie:

Jest na to remedium, środek tak pionierski, że niemal nikt wśród lekarzy o nim nie wie. 
Środek wymaga przeprowadzenia niewielkiego zabiegu chirurgicznego – jego techni-
ka została dopracowana dzięki pomocy finansowej z Ministerstwa Wielokulturowości. 
Instalujemy w jelicie małe urządzenie Crappus Non Interruptus – CNI, jak je w skrócie 
określamy. Urządzenie jest zdalnie sterowane z zewnątrz, za pomocą małego nadajnika, 
przypominającego pilota do otwierania automatycznych drzwi do garażu. […] Nadajnik 
można zakodować za pomocą dziesięciocyfrowego, osobistego kodu. Następnie wystarczy 
usiąść na siedzisku toalety i włączyć nadajnik27.

Po tym zachęcającym wstępie No-Ilaz wymienia skutki uboczne proponowa-
nego remedium:

Gdy CNI zostanie założone, nigdy już nie będzie pan mógł wypróżniać się w natural-
ny sposób – czy to na siedząco, czy w kucki. […] Na zawsze pozostanie pan odmieńcem 
w rodzinie i wśród przyjaciół. Ściśle rzecz ujmując – czy w tym, czy w tamtym kraju – 
pozostanie pan odmieńcem. […] Są jeszcze inne niebezpieczeństwa. […] Tak jak brama 
od garażu może zostać przypadkowo otwarta przez sąsiada z nadajnikiem o podobnej 
częstotliwości, podobnie CNI może zostać uruchomione przez osobę posiadającą podobne 

26 Tamże, s. 157.
27 Tamże, s. 160.
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do pańskiego urządzenie. Wysoce żenujące, gdyby coś takiego zdarzyło się w niewłaści-
wym miejscu i o niewłaściwym czasie28.

Saroś opuszcza gabinet lekarza już zdecydowany:

Czas biegł nieubłaganie. Kiedyś rzeczą całkowicie naturalną było kucać. Teraz wydawało 
mu się to czymś groteskowo nienormalnym. Gdziekolwiek nie poszedł, przypominano 
mu o hańbie jego nawyku. […] Świat łazienek jest światem prywatnym, ale jednocześnie 
bardzo publicznym. Brak stóp pod drzwiami toalety, rozchodząca się woń fekaliów, szelest 
papieru, ukradkowo rzucane spojrzenia, widoczne poprzez wąską szparę między drzwia-
mi i framugą – wszystko składało się w jedną całość: obca obecność w ubikacji, robienie 
tego w odmienny sposób. Podczas gdy ktoś w toalecie wychwytywał fetor sprawy Sarośa 
wydobywający się zza drzwi, biedny nieszczęśliwy Saroś także wykrywał coś cuchnącego 
w powietrzu: obecność ksenofobii i wrogości29.

Ironia zawarta w tym opisie paradoksalnie chroni czytelnika przed rosną-
cym zakłopotaniem wynikającym z ciągłego przekraczania uniwersalnego 
tabu ekskrementalnego. Ironia ta jest po mistrzowsku wygrywana w kontekś-
cie rzeczowych, z powagą wygłaszanych diagnoz doktora No-Ilaz oraz przy 
przedstawianiu absurdalnej metody leczenia wstydliwej przypadłości czy jej 
skutków ubocznych.

W nieznośnych momentach przykrego skrępowania, kiedy z  uporczywą, 
maniakalną wręcz powtarzalnością jesteśmy atakowani coraz to bardziej 
groteskowymi obrazami fatalnych skutków niepanowania nad cielesnymi 
nieczystościami, pomimo pomocnej przecież, dystansującej ironii, nie jeste-
śmy zdolni zapanować nad odczuciem dławiącego wstrętu – naturalnego, choć 
tłumionego odruchu niekontrolowanej reakcji psychosomatycznej. Klozetowa 
opowieść tragiczna wytrąca empatycznego początkowo czytelnika z sytej i za-
dowolonej z siebie samowiedzy cywilizowanego człowieka. W biologicznym 
odruchu odrazy, nasilającej się w wyniku ciągłego obserwowania – co z tego, 
że literackiego – obrazu zmagań defekującego człowieka, poznajemy zarazem 
siłę zwierzęcego wstrętu do czegoś całkowicie nieakceptowalnego, do obcych, 
którzy robią „to” inaczej. Wstrętu, który w trakcie lektury także objawia się 
cieleśnie, odruchem ciała, nad którym wykształcony umysł nie ma władzy. 
I chociaż w chwili refleksji nad reakcją ciała odczuwamy wstyd, nie możemy 
zaprzeczyć jej zaistnieniu. Wstyd Sarośa, który wywołuje nasz wstręt, sta-
je się naszą sromotą, utratą honoru i bezpiecznej pewności co do naszej cy-
wilizowanej natury. Odpychamy od siebie tę odrażającą wiedzę o nas samych, 

28 Tamże, s. 161
29 Tamże, s. 156.
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bo odsłania ona to, czego o sobie nie chcemy wiedzieć. To nie obcy Saroś zo-
staje ostatecznie zdyskredytowany, tylko my… Swoją klęskę cywilizowanego 
człowieka przeżywamy w ciszy i samotności, nie chcemy się dzielić tą niewy-
godną wiedzą o nas samych, nie chcemy naruszyć tej granicy naszego wstydu, 
utajonego motywu zachowań ksenofobicznych wytyczających niewidzialne 
i nieprzekraczalne granice między „obcym” i „swoim”.

Mimo zakupienia biletu powrotnego do Indii w ostatnich tygodniach swo-
jego pobytu w Toronto Saroś podejmuje ostatnią, heroiczną walkę o honor, 
spędzając niezliczone godziny w toalecie, używając środków przeczyszczają-
cych, modląc się do boga o wsparcie. Wszystko na nic. Pomny danego słowa, 
Saroś wraca do Mumbaju, boleśnie świadom wstydliwej przegranej, w której 
to nie umysł, nie psychika, a ciało w najwstydliwszym jego przejawie stawiło 
skuteczny opór asymilacji na obczyźnie. Saroś wstydził się ujawnić prawdę 
o przyczynach swojego niepowodzenia przed rodziną oraz przyjaciółmi i de-
speracko próbował odnaleźć „swoje stare miejsce w schemacie porzuconego 
dziesięć lat temu życia”. Jak to jednak w jednym z ostatnich zdań opowiadania 
podsumowuje Nariman Hansotia: „schematy życia są samolubne i pamięt-
liwe”. Niemożność wyjawienia wstydliwej prawdy, wewnętrznie odczuwa-
ny dyshonor, poczucie klęski sprawiają, że Saroś staje się „sam sobie cudzy”, 
by użyć nośnego sformułowania Janion30. Powracający do starego kraju imi-
granci doświadczają niejako podwójnej alienacji: zarówno w społeczeństwie, 
które pozostawiają za sobą, imigrując, jak i w tym, do którego zapragnęli się 
przyłączyć, ale pozostają przybyszami z innego świata.

Takie odczytanie opowiadania wzmacnia jego oryginalny tytuł:  Squatter, 
czyli dosłownie osoba kucająca, siedząca w pozycji kucznej. W Indiach pozycja 
taka nie jest tylko zwyczajowo przyjmowana w toaletach. Na indyjskich chod-
nikach będą tak siedzieć przed swoimi prowizorycznymi kramami sprzedawcy, 
w indyjskich wsiach powszechnie przysiada się w ten sposób podczas różnych 
prac lub w chwili odpoczynku. To indyjski sposób siedzenia. „Squatter” to tak-
że osoba, która zajmuje opuszczone przez innych mieszkanie. Dziesięcioletni 
„squatting” w Toronto zamienia Sarośa w kogoś, kto nie jest ani tu, ani tam, 
w domu, kto zajmuje nienależne mu miejsce, gdziekolwiek się znajdzie, a za-
razem w kogoś, kto siedzi nieswój, przycupnięty w wiecznym zawstydzeniu. 
Funkcjonalna hipoteza Shwedera, iż wstyd jest wszędzie taki sam, natomiast 
w różnych tradycjach kulturowych różne są jego determinanty, sposoby de-
finiowania czy identyfikacji, nie uwzględniała radykalnej zmiany środowiska 
kulturowego. Opowiadania Mistry’ego pokazują, że przekraczanie granic włas-
nego kraju może być równoznaczne z przekraczaniem, zmianą i rozmyciem 

30 M. Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, Kraków 2006. Sami sobie cudzy 
to tytuł pierwszej części książki.
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granic wstydu. Zaczynamy się wstydzić tego, co w kraju urodzenia nigdy by 
nas nie zawstydziło. Zapominamy o wstydzie odczuwanym nieuchronnie 
w określonych sytuacjach w kraju rodzinnym.

Bohaterowie opowiadań Mistry’ego sami „wystawiają się na widok” de-
prymującego wzroku decyzją zamieszkania w nowej ojczyźnie. Obnażają sła-
bości przybysza z obcego kraju przed obcymi. Saroś nie zdołał przewidzieć, 
że poniesie porażkę w adaptacji do nowego życia z powodu, którego nawet 
nie może nazwać bez narażenia się na sromotę. Po powrocie do Bombaju 
będzie żył, obcy wśród swoich, w poczuciu klęski i utraty poczucia własnej 
wartości. Dźamszid z opowiadania Użycz mi swego światła, który wyemigro-
wał do Nowego Jorku, nierozmyślnie odsłoniwszy przed swoimi arogancję 
i pogardę dla „starego świata”, także staje się wtórnie obcy przez zachowania 
wzbudzające zażenowanie w rodzinnym kraju. Bohaterowie Mistry’ego wi-
kłają się zatem, mniej lub bardziej świadomie, w okoliczności, w których do-
świadczają „głęboko odczuwanego i wysoce motywującego lęku” przed utratą 
swojego nowego statusu i nowej tożsamości, delikatnej i łatwej do zniszcze-
nia w przypadku nasilającego się poczucia wyobcowania. Wstyd imigrantów 
w opowiadaniach Mistry’ego, nawet jeśli skrywany pod pychą i pogradą, jak 
to widzimy u Dźamszida, jest wszędzie taki sam. Odczłowiecza ich funkcją 
wyobcowania, osamotnienia i alienacji, wyrzucając każdego poza „samolub-
ne i pamiętliwe schematy życia”.
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