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   Nie wszystko – a w rzeczy samej 
bardzo mało – poszło z tą gazetą zgod-
nie z planem. To nie jest – nigdy nie 
był – dla gazety dobry sezon, co wy-
jaśnię okrężną drogą. Przedstawione 
odczucia są subiektywne i nikogo nie 
zachęcam do ich dzielenia, a nawet 
nikomu tego nie życzę. Życzę weso-
łych świąt. Natomiast faktem jest, że
ludzie są różnie psychicznie skon-
struowani i różnie widzą świat. Co 
roku przedświąteczny czas nie jest 
dla mnie dobrym okresem – a mó-
wiąc szczerze, jest najgorszym okre-
sem w całym roku.

  Zacznijmy od Antoniego Kępińskie-
go:
 „Różne są rodzaje lęku nerwicowe-
go. Najpowszechniejszym jest nie-
określony niepokój: free floating an-
xiety. Trafnie lęk ten został określony 
w starożytnej księdze medycznej Żół-
tego Cesarza jako ‘podobne do choro-
by niespokojne napięcie’. Nieokreślo-
ny niepokój nerwicowy polega bo-
wiem na odczuciu napięcia wewnę-
trznego, napięcia, które odczuwa się 
w mięśniach, w narządach wewnę-
trznych i w psychice, napięcia, które 
w słabym natężeniu jest nawet korzy-
stne, pobudza bowiem do aktywności, 
do większego wysiłku umysłowego 
i fizycznego, a w większym natęże-
niu staje się paraliżujące. Człowiek 
taki jest już niezdolny do myślenia, 
do podjęcia decyzji, czuje się rozbity, 
fizycznie i psychicznie obolały; jest 
to rzeczywiście stan podobny do cho-
roby, jak słusznie w starożytnej księ-
dze chińskiej określono. [...]
  Subiektywnym objawem obniżenia 
dynamiki życiowej obok smutku jest 
niepokój przechodzący zwykle w lęk. 
Lęk jest istotną składową każdego ze-
społu depresyjnego. W lżejszych de-
presjach ma on jeszcze charakter ner-
wicowy, jest niepokojem często połą-
czonym z uczuciami agresywnymi, 
w głębszych natomiast charakter jego 
jest już psychotyczny, ma w sobie ele-
menty podświadome ciemnej prze-
strzeni nocy. Jeśli nastrój smutku jest
w depresji zrozumiały, gdyż obniże-
nie dynamiki życiowej subiektywnie 
objawia się obniżeniem nastroju, to ge-
neza lęku w depresji jest mniej jasna.”

  CBC Vancouver, które jesienią zor-
ganizowało sesję Age of Anxiety, 
opisuje przypadek Vanessy Stewart, 
córki prezydenta miasta Coquitlam 
Richarda Stewarta, u której cztery lata 
temu zdiagnozowano głęboką depre-
sję i niepokój nerwicowy (major de-
pression and general anxiety disorder). 
Nie powiedziała o tym nikomu ze zna-
jomych, o chorobie wiedzieli tylko ro-
dzice.
  Przez około rok Vanessa nie wy-
chodziła ze swojego pokoju, rzadko 
podnosząc się z łóżka. W końcu rodzi-
ce przekonali ją, żeby spróbowała zna-
leźć pomoc w Canadian Mental Health 
Association. I wtedy przekonała się, że 
nie jest sama.
- Zaczęłam płakać – mówi Vanessa 
Stewart – ponieważ były tam setki lu-
dzi w takiej samej jak ja sytuacji. 

  W sesji CBC Vancouver’s Age of 
Anxiety, 3 października, uczestniczy-
ło około 150 osób. Wszyscy mówili 
otwarcie o swojej dolegliwości psy-
chicznej, Vanessa mogła wreszcie wy-
rzucić z siebie prawdę o swoim stanie.
To nie jest koniec jej choroby – w cią-
gu minionego lata była cztery razy 
w szpitalu z powodu depresji – ale 
odkrycie, że nie jest sama, możliwość 
dzielenia się swoim bólem z innymi 
w tym samym położeniu, jest dla niej, 
jak i dla innych, wsparciem, chociaż 
nie likwiduje niepokoju. „Z codzien-
nego doświadczenia wiadomo – pisze 
Antoni Kępiński – że obecność dru-
giego człowieka zmniejsza napięcie lę-
kowe. Jednocześnie ten sam człowiek 
jest źródłem lęku społecznego i wokół 
niego tworzą się urojeniowe obrazy. 
Jak tę sprzeczność wytłumaczyć?”
  CBC nadal powraca do tematu de-
presji. Inna kobieta, Rebecca, mówi 
o młodszym bracie, który parę lat te-
mu nie był nagle w stanie – z dnia na
dzień – wyjść do pracy i nigdy już te-
go nie zrobił. Z kolei Janet opowiada 
o ogarniętej depresyjnym smutkiem 
siostrze... Kilka lat wcześniej Leonard 
Cohen wyznał w wywiadzie dla ka-
nadyjskiej stacji, że od 50 lat zmaga się 
z depresją.
   Zawsze przy takich przypadkach 
czuję dławienie w gardle. Irytują mnie 
ludzie, którzy mówią „co tam depre-
sja”, rozumiejąc ją jako tymczasowy 
podły nastrój, zły humor, przejściowy 
stres.
  Tymczasem w ciągu ostatnich lat 
ilość przypadków anxiety wzrosła o 
grubo ponad 300 procent, w Kanadzie 
jest to około 15 milionów. Opubliko-
wany w American Journal of Ortho-
psychiatry raport podaje wyniki badań 
przeprowadzonych na uniwersytetach 
Washington i Wisconsin oraz na Uni-
versity of British Columbia, z których 
wynika, że jedna czwarta studentów 
ma symptomy klinicznej depresji, 
a 10 procent ma myśli samobójcze. 
Ostatnio usłyszałem jednym uchem 
w wiadomościach CBC o ogromnym 
wzroście przypadków depresji w Mon-
trealu i wśród lekarzy. To niewątpliwie 
jest Age of Anxiety.

  Antoni Kępiński:
  „W depresjach nerwicowych nega-
tywna postawa uczuciowa do siebie i 
do otoczenia jest przyczyną obniże-
nia nastroju. Oczywiście nie zawsze 
łatwo rozstrzygnąć, co jest pierwsze: 
obniżenie nastroju czy utrwalona po-
stawa uczuciowa. I nieraz zdarza się, 
że lżejsze formy depresji endogennej 
bierze się początkowo za depresję ner-
wicową: raczej rzadsze są pomyłki od-
wrotne. Prawdopodobnie wynika to 
stąd, że psychiatrzy, jak wszyscy lu-
dzie, są skłonni doszukiwać się przy-
czyn psychologicznych dla obniżenia 
nastroju („dlaczego jesteś smutny?”).”

  Młoda lekarka w Mount Saint Jo-
seph Hospital, na uwagę, że znalezie-
nie pomocy na depresję jest prawie 
niemożliwe, ponieważ nikt, kto jej nie 
doświadczył nie rozumie jej istoty, za-
przecza żarliwie – że ludzie chcą po-

móc, że nie można skazywać się na 
samotność cierpienia. Tylko że w tej 
chęci pomocy sympatyczna lekarka 
też nie rozumie, na czym to polega 
– usiłuje skonkretyzować przyczynę: 
może jakieś dramatyczne wydarzenie, 
jakieś niepowodzenie... Tymczasem
to jest „wszystko”. Świat nagle staje 
się nie do wytrzymania, rutyna co-
dzienności zmusza do ucieczki – po-
jawia się przemożna potrzeba, żeby 
rzucić to wszystko i iść gdzieś na ja-
kieś dno, z dala od mieszkania, tele-
fonu, komputera. Denerwuje deszcz i 
ostre jesienne słońce. Ludzie wlokący 
się środkiem chodnika, dziewuchy za-
gapione w swoje smartfony i starzy
Chińczycy japiący głośno, po chiń-
sku, w autobusie. Ogólny nastrój 
przedświąteczny, sezonowa wesołość, 
telefony i e-maile, konserwatyści, 
wy-darzenia w Polsce, Internet, ro-
zchla-pane liście na drodze do parku, 
ohyda reklam... W tym wszystkim na 
dodatek elektroniczny terror. Piekiel-
ni konserwatyści zasypują e-mailami. 
Jest w nich podana możliwość unsub-
scribe. Jednak kiedy na nią klikasz, 
pojawia się okienko „złóż donację” 
albo „przyłącz się do nas”. Uważam, 
że to bezwzględnie powinno być ka-
ralne – to bezkarne podsycanie nie-
pokoju ludzi, o których przeklęci kon-
serwatyści nic nie wiedzą, na przykład 
ludzi z depresją. Do tego jeszcze orga-
nizacje ekologiczne, które do wybo-
rów wzywały do usunięcia Harpera. 
Harper został usunięty, ale okazuje się, 
że dalej wszystko jest niedobrze i dzia-
łacze znów walczą intensywnie, praw-

dopodobnie dla zachowania swoich 
funkcji. O Facebooku nic nie będę mó-
wił.
  A jaki cel mają ci, którzy dzwonią 
o różnych porach, a kiedy odbierzesz 
telefon, słyszysz na przykład głupawe 
„goodbye” albo nic nie słyszysz. Do 
tego scamerzy. Świat jest pełen idio-
tów i drani. Przy tym wszystkim pyta-
nie lekarki z Saint Joseph Hospital, czy 
mam access to gun nie jest obiektyw-
nie takie bezzasadne. 
 Zaś dookoła świąteczna radość. Co 
roku w okresie świąt Bożega Narodze-
nia dostrzegam pojawianie się na uli-
cach zwiększonej ilości ludzi psy-
chicznie chorych. Krzyczą, przeklina-
ją – ale nie jest to agresja w stosunku 
do innych – to jest przypływ gniewu
do świata. To też świadczy o nie-
normalności tej pory roku, która kie-
dyś, lata temu, w Polsce, była od-
świętna, a teraz jest bez reszty komer-
cyjna i podszyta kiczem.
  Bezsenność, paraliżujący ból w ca-
łym ciele, kłębiące się myśli, które 
chce się zwrócić w innym kierunku, 
łyk alkoholu na uspokojenie („Alko-
hol redukuje udrękę pytań związa-
nych z obrazem samego siebie”) i tab-
letki na wspomożenie, seizure, szpital.
  Dawka Valium uspokaja. Człowiek 
leży pod kroplówką wpatrzony w su-
fit, z wyłączoną komórką, bez telefo-
nu i komputera, bez obowiązków, pra-
wie bez lęku – pielęgniarka przynie-
sie witaminy, potas i kolejną porcję 
Valium, lekarka przysiądzie na skraju 
łóżka, aby porozmawiać. „Co robiłeś 
w Polsce?” Odpowiedź tłumaczy przy-

czynę depresji, kiedy dodam, czym za-
jmowałem się w Kanadzie.
  Oczywiście, że znalezienie pomocy 
na depresję jest prawie niemożliwe. 
Doktor Abdulah S., psychiatra, po-
wtarzał podczas każdej wizyty „You 
are doing well”, co miało jeden tylko 
cel: zapewnienie mu przekonania, że 
jest dobrym lekarzem, że „wyleczył”. 
Poszedłem na program Concurrent 
Disorders Center. Rozmowy w cztery 
oczy z dwudziestokilkuletnią, inteli-
gentną social worker z medycznym 
przygotowaniem. Dwie i pół rozmo-
wy, bo za trzecim razem terapeutka 
zrezygnowała – naczytałem się litera-
tury na ten temat i moja wiedza o de-
presji była co najmniej taka jak jej, 
prawdopodobnie mógłbym zastąpić 
niejednego psychiatrę.
 Leonard Cohen 50 lat nie może zna-
leźć pomocy psychiatrów...
  Jedyny ratunek w tym, co mówi 
Lars von Trier: „Mam takie tygodnie, 
gdy rano nie mogę wyjść z sypialni i 
przestają na mnie działać nawet naj-
silniejsze leki. (…) Nauczyłem się, 
że człowiek chory powinien zmuszać 
się do aktywności. Mnie praca nad 
filmem zmusza do przezwyciężenia 
siebie samego. Wkładam mnóstwo 
wysiłku, najpierw, żeby coś pisać, po-
tem – żeby jechać na plan, rozmawiać, 
podejmować decyzje.”
  No więc ja też przezwyciężam siebie 
samego i robię w pośpiechu tę gazetę, 
chociaż nie taką jak to miesiąc temu 
planowałem. 
  Potrzeba wysiłku, bo to wciąż nie
jest łatwe.

Depression and the Creative Musician. W roku 2008 Leonard Cohen wystąpił w Beacon Theatre 
w Nowym Jorku - był to pierwszy jego występ od 15 lat.
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Od lewej: były koszykarz NCAA Jared Casey, biznesmen Heinrich Shoeman i piosenkarka 
kompozytorka Ria Jade. 

Tym co ich łączy są związane z depresją różne formy lęku nerwicowego.
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