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na odczuciu napiêcia wewnêtrznego, 
napiêcia, które odczuwa siê w miêœ-
niach, w narz¹dach wewnêtrznych i 
w psychice, napiêcia, które w s³abym 
nasileniu jest nawet korzystne, pobu-
dza bowiem do aktywnoœci, do wiêk-
szego wysi³ku umys³owego i fizycz-
nego, a w wiêkszym natê¿eniu staje 
siê parali¿uj¹ce. [...] Niepokój ten jest 
bezprzedmiotowy. [...] Coœ zagra¿a, 
ale nie wiadomo co. Jest w tym nie-
pokoju oczekiwanie przysz³oœci; nie 
wiadomo, co ona przyniesie.” 
  Doda³bym do tego, ¿e natê¿enie nie-
pokoju jest zmienne. Pomijaj¹c dzia-
³anie leków przeciwdepresyjnych, jego 
wielkoœæ zale¿y, jak myœlê, od pre-
dyspozycji umys³owych chorego, od 
zdolnoœci postrzegania wartoœci ¿ycia 
poza materialnymi potrzebami, w sta-
³ym poszukiwaniu sensu ¿ycia poza 
powszechnymi, powtarzalnymi za-
chowaniami (zarabianie pieniêdzy, ich 
wydawanie, codzienna droga miêdzy 
lodówk¹, kanap¹ i telewizorem); tak¿e 
od samoœwiadomoœci – cz³owiekowi, 
który potrafi zdiagnozowaæ swój lêk, 
który wie, z czego on siê bierze, ³at-
wiej nad nim zapanowaæ – nie przez 
uwolnienie siê od tego stanu, ale przez 
wyt³umaczenie sobie przyczyny, roz-
poznanie Ÿród³a jego objawów, co za-
pobiega atakom paniki czy kuleniu siê 
w sobie. Najgorszym okresem depresji 
jest ten, w którym jeszcze siê nie wie, 
z czego to dusz¹ce uczucie szaroœci 
wynika, kiedy tê rosn¹c¹ niechêæ do 
przebywania wœród ludzi, niechêæ do 
wyjœcia z domu – niechêæ do wszyst-
kiego, co jawi siê jako marnoœæ – trak-
tuje siê jako zwyczajne obni¿enie na-
stroju, który mog¹ poprawiæ, i na jakiœ 
czas poprawiaj¹, alkohol czy narkoty-
ki. Potem, po rozpoznaniu choroby i 
przyjmowaniu antydepresantów, nie-
pokój „normalnieje”.
  Wywo³ane umiarkownym lêkiem 
nerwicowym napiêcie pozwala, jak to 
nazywam, „widzieæ wiêcej” – prze-
œwietlaæ drugiego cz³owieka prawie jak 
promieniami Roentgena, dostrzegaæ 
pozerstwo, fa³sz i wszelkie inne ludz-
kie nieszczêœcia. To niekoniecznie jest 
czymœ dodatnim, przynajmniej nie za-
wsze, poniewa¿ czêsto nazbyt obci¹¿a 
myœli, zasmuca, zajmuje g³owê myœla-
mi prowadz¹cymi donik¹d, poniewa¿ 
ludzk¹ naturê bardzo trudno odmieniæ 
– to prawie niemo¿liwe. 
  Po poprzednim numerze „Aha!” 
dosta³em od pana Artura M. e-mail, 
z którego treœci wynika, ¿e panu Ar-
turowi M. bardzo nie podoba³y siê 
moje – jak to nazywa – wypociny. 
Nadawca ironizuje, ¿e musi byæ dla 
mnie bardzo frustruj¹ce przebywanie 
wœród tumanów. S³aba ta ironia; oczy-
wiœcie, ¿e przebywanie w otoczeniu 
tumanów jest dla mnie frustruj¹ce; tak 
by³o od kiedy pamiêtam (a od kiedy 
pamiêtam, ma³o kto uwierzy), tak jest 
i tak bêdzie. G³upota jest przyczyn¹
z³a; w koñcu obel¿ywe uwagi do Re-
becci Marino nie by³y pisane przez 
ludzi m¹drych – bo cz³owiek m¹dry
jest w stanie powœci¹gn¹æ przyrodzo-
ne naszemu gatunkowi z³o. Tenisistkê 
obra¿ali ludzie g³upi, marni (chocia¿, 
wed³ug przyjêtych kryteriów spo³ecz-
znych, jak najbardziej normalni). Przy 
czym to nie tyle sama g³upota wy-
prowadza z równowagi, co poczucie 
zupe³nej wobec niej bezradnoœci, które 
potrafi mêczyæ umys³ przez d³ugi czas, 
mimo powtarzania sobie, ¿e nie warto 
siê tym drêczyæ, ¿e najlepiej machn¹æ 
na to rêk¹.
  Uspokojenie przynosi – u¿ywaj¹c tu 
okreœlenia Jerzego Nowosielskiego –

zbli¿enie siê do tajemnicy œwiadomoœ-
ci piêkna. To tajemnica, która wed³ug 
malarza ikon tkwi w tym, ¿e: „Bez 
¿adnych logicznych powodów, które 
mo¿na by sobie wydedukowaæ z tej 
rzeczywistoœci zasadniczo z³ej, do-
kniêtej podwójn¹ katastrof¹ (upadkiem
anio³ów i grzechem pierworodnym 
– dop. mój), sztuka potrafi wyci¹gaæ 
esencjê odczuwan¹ przez nasz¹ œwia-
domoœæ jako esencjê dobra, esencjê 
oznakowan¹ w wartoœciowaniu du-
chowym dodatnio”. Zbli¿enie siê do 
tej tajemnicy musi odbywaæ siê w od-
osobnieniu, w samotnoœci – tylko wte-
dy mo¿na odczuæ ten dreszcz dobrej 
emocji. Powiedzia³ kiedyœ, pamiêtam, 
Boles³aw Lewicki, filmoznawca, ¿e to 
cud prawdziwy otworzyæ tomik poe-
zji w kawiarnianym gwarze i przestaæ 
s³yszeæ szum rozmów, odizolowaæ 
siê, przenieœæ siê  w inn¹ przestrzeñ. 
Zbiorowe zachwyty nad sztuk¹ daj¹, 
moim zdaniem, tyle samo, co grupo-
we seanse terapeutyczne – obliczone 
generalnie na umys³y proste, które 
³atwo ulegaj¹ autosugestii, ¿e coœ im 
naprawdê podoba, ¿e coœ im rzeczy-
wiœcie poprawia nastrój. A krótko po-
tem – ³¹cz¹c tu jedno z drugim – po-
wracaj¹ z nosem zwieszonym na kwin-
tê do swojej prawdziwie ulubionej roz-
rywki. Indywidualne wizyty u psy-
choterapeuty czy psychiatry przynosz¹ 
natomiast z regu³y – przez mo¿liwoœæ 
wygadania siê o swoich nastrojach 
– tak¹ sam¹ poprawê samopoczucia 
jak podkrêcenie siê alkoholem; ich 
dzia³anie znika nader szybko.
  Zreszt¹ odzyskany w jakikolwiek 
sposób spokój osoby cierpi¹cej na de-
presjê bardzo ³atwo wali siê w gruzy. 
Wystarczy czyjeœ jedno s³owo, które 
w jednej chwili eksploduje tysi¹cem 
skojarzeñ, czyjeœ zachowanie lub ja-
kaœ scena na ulicy, twarz w telewizo-
rze, koniecznoœæ kontaktu z urzêdow¹ 
biurokracj¹...
  Pisa³ kiedyœ Andrzej Leszczyñski 
(który mówi dziœ, ¿e ju¿ nie pamiêta 
tamtego tekstu) o mijanych na ulicy, 
natrêtnie w³a¿¹cych w oczy twarzach, 
na których brak œladu chocia¿ odrobi-
nê g³êbszej myœli – twarzach budz¹-
cych refleksjê nad przypadkowoœci¹
istnienia. Natykaj¹c siê na takie gêby, 
nie mogê powstrzymaæ siê od wyob-
ra¿ania sobie niewyobra¿alnego dla 
mnie ¿ycia tych ludzi; ich zamkniêcia 
a¿ do œmierci w krêgu koniecznych do 
zaspokojenia potrzeb fizjologicznych, 
sta³ym d¹¿eniu do osi¹gniêcia wy¿-
szego poziomu konsumpcji, ich zwich-
rowanej duchowoœci, obracaj¹cej siê
poœród oper mydlanych i g³upawych 
seriali, ich egzystencji w domach bez 
ksi¹¿ek. Myœlê o przysz³oœci ich dzie-
ci, które ze sob¹ prowadz¹. Oni two-
rz¹ masê budz¹c¹ lêk, s¹ ³atwi do wy-
korzystania przez budz¹cych coraz
wiêkszy wstrêt polityków, s¹ gwaran-
tem spo³ecznego status quo. Têpota 
jest straszna, bo nieobliczalna w za-
chowaniach, w s³owach, w czynieniu 
z³a.

  Wed³ug Antoniego Kêpiñskiego jed-
nym ze sposobów na lêk – obok agre-
sji („dojœcie do punktu szczytowego 
jednej z zasadniczych postaw uczucio-
wych”) albo zdystansowania siê do 
zagro¿enia („dziêki zmys³owi humoru 
lub dziêki tendencjom transcendent-
nym”) – jest nadmierna dezintegracja 
lub nadmierna integracja.
  „Dezintegracja – pisze s³awny psy-
chiatra – polega na szukaniu oszo³o-
mienia w alkoholu, narkotykach, tañ-
cach ekstatycznych, œwiadomoœæ jest 

wtedy przymroczona, lêk jakby roz-
p³ywa siê w chaosie prze¿yæ. [...]
  Nadmierna integracja polega na 
stworzeniu konstrukcji urojeniowej; 
z chwil¹ skrystalizowania siê urojeñ 
lêk z regu³y maleje, wszystko staje siê 
jasne, wiadomo, co jest przyczyn¹ na-
szego lêku, jasno rysuje siê sylwetka 
wroga, trzeba go tylko zniszczyæ, 
znika niepewnoœæ, niewiadome, które 
zawsze lêkowi towarzyszy. Wróg i je-
go sposoby s¹ wyraŸne, mog¹ to byæ 
¯ydzi zatruwaj¹cy studnie, z których 
czarna œmieræ siê szerzy, komuniœci 
spiskuj¹cy i przygotowuj¹cy zamach 
na istniej¹cy porz¹dek rzeczy, kliki 
dzia³aj¹ce tajemniczymi aparatami 
itp.”.
 S¹dzê, ¿e dezintegracja to sposób 
na lêk dla wszystkich, niezale¿nie od 
stopnia wiedzy, inteligencji, zawodu, 
urody itd.  Lee Jampolsky w Leczeniu 
uzale¿nionego umys³u tak opisuje swo-
je zmagania z depresj¹: „Narkotyki 
nie by³y dla mnie jedynym sposobem 
obrony przed mi³oœci¹ i poczuciem 
osamotnienia. Odkry³em te¿, ¿e umia-
³em sobie wyznaczaæ ambitne cele i ¿e 
d¹¿¹c do nich, potrafiê ukrywaæ siebie.
Moje sukcesy nie by³y niczym innym 
ni¿ narkotyki: one tak¿e by³y dla mnie 
bezpiecznym schronieniem przed blis-
koœci¹. Najczêœciej by³em podwójnie 
uzale¿niony: d¹¿y³em do osi¹gniêcia 
celów i bra³em narkotyki, aby zmniej-
szyæ napiêcie wywo³ane pogoni¹ za 
tymi celami. [...] W kilka tygodni po 
przyjeŸdzie do uniwersytetu w Ore-
gon, popad³em w g³êbok¹ depresjê.
Odkry³em, ¿e mogê j¹ odsun¹æ od 
siebie, pogr¹¿aj¹c siê w pracy, wiêc po 
uszy zakopa³em siê w nauce. £atwiej 
by³o zaakceptowaæ nadmiern¹ pilnoœæ 
ni¿ branie narkotyków, ale z jednego i 
drugiego korzysta³em w tym samym 
celu”. 
  Nadmierna integracja, wedug defini-
cji Antoniego Kêpiñskiego, odnosi siê 
natomiast, moim zdaniem, do okreœ-
lonej stopniem intelektualnego roz-
woju grupy ludzi. Znam w Vancouver 
cz³owieka, korzystaj¹cego ze wspar-
cia psychiatry i instytucji pomocy spo-

³ecznej, dla którego wrogiem s¹ w³aœ-
ciwie wszyscy, ³¹cznie z lecz¹cym 
go psychiatr¹ i instytucjami pomocy; 
w ubieg³ym roku wyczekiwa³ koñca 
œwiata, maj¹c wczeœniej wizjê, ¿e 
wszyscy poza nim zgin¹. Wœród tysiê-
cy mieszkaj¹cych tu Polaków, mnie
sobie upatrzy³: kiedy podnieci siê 
alkoholem, dzwoni do mnie, ¿eby 
mi powiedzieæ, ¿e jestem dla niego 
za g³upi. Nie s¹dzê, ¿e to wynika z 
wrogoœci – raczej z potrzeby zbi¿enia 
siê do drugiego cz³owieka; kiedy mia-
³em cierpliwoœæ odbieraæ jego tele-
fony, zgadza³em siê z nim, sprawia³em 
wra¿enie tego, który s³ucha. Myœlê
zreszt¹, ¿e wielu Polaków ma problem 
z nadmiern¹ integracj¹ – ¿e wie-
lu cierpi na depresjê, nie chc¹c o tym 
wiedzieæ – a nie chce o tym wiedzieæ 
mo¿e przede wszystkim dlatego, ¿e  
s³owo psychiatra ma w polskim jêzy-
ku potocznym negatywn¹ konotacjê, 
Ÿle siê kojarzy, jest równoznaczne 
z uznaniem kogoœ lub siebie za waria-
ta („IdŸ do psychiatry!”).

  Irytuj¹ mnie, czasem bawi¹, ludzie, 
którzy na jak¹kolwiek wzmiankê o 
depresji reaguj¹ prawie w identyczny 
sposób: –Depresja? Och, przestañ, jaka 
tam depresja... I wszyscy daj¹ dobre 
rady – trzeba du¿o spacerowaæ, traw-
kê warto zapaliæ, wypiæ sobie jednego, 
rozrywkê sobie znale¿æ ... Denerwuj¹-
ce jest to bagatelizowanie depresji, ten 
lekcewa¿¹cy ton g³osu ludzi „zdro-
wych”. U¿ywam tu cudzys³owu w 
kontekœcie stworzonej przez Kazimi-
erza D¹browskiego teorii dezintegracji 
pozytywnej, wed³ug której z tym zdro-
wiem psychicznym nie taka prosta 
sprawa – pokazuj¹cej, ¿e spo³eczne 
przeœwiadczenie o zdrowiu psychicz-
nym i psychicznym rozwichrzeniu, o 
normalnoœci i nienormalnoœci, zosta³o 
narzucone przez kulturê, jest wyni-
kiem przyzwyczajenia: „Od wieków, 
a szczególnie w ostatnich dziesi¹tkach 
lat, uwa¿a siê niemal powszechnie po-
jêcie integracji, proces integracyjny, za
wyraz dobrej organizacji, sprawnoœci, 
podporz¹dkowania czêœci – ca³oœci, 

a na terenie czynnoœci psychicznych 
– jako wyraz postêpowania pozytyw-
nego i zdrowia jednostki. Przyzwy-
czailiœmy siê i uwa¿amy w sposób na- 
turalny, ¿e wszystko, co jest zintegro-
wane, integruj¹ce: proces organizo-
wania, budowania, osi¹gania efektów 
– jest czymœ pozytywnym, po¿ytecz-
nym, potrzebnym, zdrowym. Zupe³nie 
przeciwnie w stosunku do terminu i
procesu dezintegracji uwa¿amy, ¿e
wyra¿a on rozluŸnienie, rozbicies truk-
tury i czynnoœci, ich nieuporz¹dko-
wanie, brak ich sprawnoœci” (Trud ist-
nienia). Tymczasem – twierdzi prof. 
D¹browski – to dezintegracja (wielo-
poziomowa), na któr¹ sk³adaj¹ siê lêki, 
obsesje, depresja, staje siê impulsem 
do rozwoju cz³owieka, do hierarchiza-
cji wartoœci, okreœlenia w³asnej indy-
widualnoœci, dzia³añ twórczych, a wiêc 
do osi¹gania pe³ni cz³owieczeñstwa. 
Cz³owiek zdezintegrowany odczuwa 
niepokój, niezadowolenie z siebie, ale 
tak¿e patrzy krytycznie na swoje oto-
czenie – co wywo³uje potrzebê pra-
cy nad sob¹ i tak¿e nad otoczeniem; 
d¹¿enie – mo¿na powiedzieæ – do 
zbli¿enia siê do idea³u.
  Normalnoœæ zintegrowanej grupy? 
Je¿eli za normalne uznaæ zachowania 
przejawiane przez wiêkszoœæ danego 
spo³eczeñstwa, to jak na przyk³ad po-
traktowaæ wyniki ostatnich badañ sta-
nu czytelnictwa, przeprowadzonych 
przez Bibliotekê Narodow¹ we wspó³-
pracy z TNS (Oœrodek Badania Opi-
nii Publicznej), pokazuj¹cych ¿e ponad 
60 proc. Polaków nie mia³o w 2012 
roku stycznoœci z ¿adn¹ ksi¹¿k¹, a 
blisko po³owa nie by³a w stanie prze-
czytaæ tekstu trzystronicowego (trzy 
strony maszynopisu albo trzy ekrany 
komputera)? Czy nale¿y przyj¹æ, ¿e 
g³upienie narodu jest stanem normal-
nym?
  Bli¿szy przyk³ad z tej samej pó³ki. 
Jest otó¿ w Vancouver i okolicach 
doœæ liczna grupa rodaków, którzy 
przy przypadkowych spotkaniach 
przekazuj¹ mi uwagi na temat tej ga-
zety. Charakterystyczne jest to, ¿e s¹ 
to uwagi takie same, a przy tym nie 


