Deprese je
NOVÁ

ČERNÁ

KNIHY, RÁDIA, JEVIŠTĚ I TELEVIZNÍ OBRAZOVKY ZAPLAVILA ČERNÁ.
PÍŠE SE O ÚZKOSTECH, RAPUJE O XANAXU A NENÍ POŘÁDNÉHO
SERIÁLOVÉHO HRDINY, KTERÝ BY V ANAMNÉZE NEMĚL
PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZU. JSME GENERACE BOLAVÝCH SRDCÍ?
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EMOCE

F O T O PA R K H Y U N G O O

T E X T K AT E Ř I N A H A N Á Č K O VÁ

T

i dnešní mladí. Fňukají, kňourají, studují nesmyslné obory, kde se ničemu užitečnému nenaučí,
chodí za terapeuty, kouči a šarlatánskými poradci,
na všechno mají pilulku, pláčou kvůli zdražování
avokáda a mandlové mouky a to poslední, co před spaním
vidí skrz clonu svých falešných slz, je světlo displeje nejnovějšího modelu telefonu.
Žijeme v době, kdy každý, kdo trpí jakýmkoli druhem psychických obtíží, čelí další úrovni stresu, pochyb a duševních strastí, když přemýšlí, komu a jak o svém stavu poví. V nešťastné
loterii veřejného mínění si může vybrat ze dvou srovnatelně
atraktivních nálepek: buď bude za slabocha, neschopného
postavit se těžkostem života, jimž přece čelíme všichni, nebo
za blázna s mozkem utlumeným agresivní medikací, kterou
mu předepsali děsiví doktoři v bílých pláštích.
Francouzský ﬁlozof Michel Foucault popsal v Dějinách
šílenství, jak se bláznivost – v renesanci považovaná za niternou vášeň – stala za osvícenské vlády rozumu společensky
nebezpečnou nálepkou. Ani ve středověku se lidé duševně
nemocných nestranili. Strach z jinakosti a všeho, co se vymykalo nově vynalezenému standardu normálnosti, však
lidi v 17. století vedl k tomu, aby své sousedy s nemocnou
duší obviňovali ze spolčování s ďáblem, pálili je na hranicích,
vyháněli za hradby měst a zavírali do žalářů, kam se na jejich
běsnění mohly za poplatek chodit dívat rodiny z okolí.
Mýtus nebezpečného „cvoka“ u nás vymírá, i když ve výzkumu Národního ústavu duševního zdraví přiznala více
než čtvrtina lidí, že by se přestala přátelit s někým, u koho
propukla psychická nemoc. Proto když člověk cítí, že se mu
do hlavy plíží vážné trápení, skrývá jej a nesvěří se s ním
nikomu, kdo by mu od něj mohl pomoct. Taková konspirace
mlčení je nešťastná i podle Petra Winklera, který ve zmíněné organizaci vede výzkumy v oblasti sociální psychiatrie.
„Vládne tu postoj, že ‚normálního‘ člověka, ať už tím myslíme kohokoli, nemusí duševní zdraví zajímat. Jenže chyba
lávky, duševní zdraví máme všichni a je enormně důležité
pro kvalitu našeho života: ty nejcennější věci v životě jsou
často těsně spjaty s naší vnitřním stavem,“ říká Winkler
a dodává, že hranici duševního onemocnění u nás každý rok
překročí přibližně pětina lidí.
Směrem ze západu přitom do středu Evropy vane opačný
trend: populární kulturou se čím dál zřetelněji proplétá
černá nit jako z pohřebního sukna. Zatímco dřív jsme
vídávali duševně nemocné jen v rolích psychopatických
vrahů ženoucích se na své oběti s motorovou pilou v ruce,
dnes se scenáristi snaží vytvořit hrdiny stíhané démony
a diagnózami, případně nejrůznějšími poruchami šperkují
osobnosti vedlejších postav v komediálních seriálech. Rapuje se o antidepresivech, zpívá o touze zemřít a polovina
romantických písňových textů je psaná lidmi, kteří s největší pravděpodobností trpí hraniční poruchou osobnosti.
Jistě, splín je s uměním odjakživa spojený pupeční šňůrou
a tragické rozpoložení je pro tvořivé duše, nadané i prokleté
zvýšenou citlivostí, spolehlivým zdrojem tvořivé energie.

Když se však zeptám huÚZKOSTI A DEPRESE
debního publicisty Karla
Veselého, proč si hudba SE V MÓDNÍM
v poslední době tak notuje PROSTŘEDÍ BEROU
s hlasy v hlavě, podělí se JAKO ZAJÍMAVÝ
o zajímavou teorii: „Podle
DOPLNĚK, STARTÉR
mě se obzvlášť mužští interpreti poslední roky naučili, KONVERZACE,
že si mohou dovolit vystou- JAKO ZAJÍMAVÉ
pit ze stereotypu chladného, PSANÍČKO NEBO
silného mužství a dát průAVANTGARDNÍ
chod i emocím, které byly
dříve zakázané nebo držené ŠPERK
v přesně daných mantinelech. Dřív mohl být muž smutný
maximálně ze zlomeného srdce, dnes může vyjadřovat
temné emoce i v jiných kontextech. Skvěle je to vidět v hip
hopu: rapper už dnes nemusí naplňovat stereotyp drsňáka,
tak jako v minulosti. Může se otevřít,“ popisuje Veselý.
Zejména v módním prostředí, jež vyvíjí konstantní tlak
na jedinečnost a neobyčejnost, někdy dochází k paradoxním situacím: úzkosti a deprese se u designérů a modelek
berou jako zajímavý doplněk jejich charakteru, jakási atraktivní odvrácená strana krásy. „Mám ráda tu osobu, za niž mě
všichni považují, ale své pravé ‚já‘ z duše nenávidím,“ otevřela se v rozhovoru pro Esquire topmodelka Cara Delevingne,
která se na summitu Women in the World už předtím přiznala, že se jí v těžkém období chtělo přestat žít. Otevřela
tím zásadní téma, jímž je eroze duševního zdraví u módních
profesionálů. Mezi reakcemi na Twitteru se však až příliš
často objevovaly hlasy kvitující, že modelka evidentně není
jen prázdnou skořápkou, ale zajímavou osobností s vnitřní
hloubkou. Přitom je to právě tentýž nepolevující tlak na originalitu a výjimečnost, jenž je důvodem, proč lidé z módního byznysu míří do ordinací psychiatrů.
Podobně jako se na dekadentních večírcích v 19. století
cenila hluboká rozervanost a závislost na absintu, jsou
dnes duševní problémy stejně zajímavým doplňkem jako
avantgardní šperk. Tak možná uvažovala i losangeleská klenotnická značka ban.do, jejíž designéři navrhli (a okamžitě
vyprodali) zlaté přívěsky s nápisy „depression“ a „anxiety“.
Každé kalifornské děvče si tak mohlo pořídit vlastní diagnózu za necelých patnáct tisíc korun. „Příchod psychických
obtíží do módy vidím jako pochopitelné vývojové stadium,
které je reakcí na předchozí období tabuizace a stigmatizace a které by mělo být překonáno vyváženým, informovaným a kompetentním přístupem,“ vysvětluje Winkler, který
se v rámci iniciativy Na rovinu snaží právě o to.
Pokud tedy v okolí máte někoho, kdo s pojmy jako Xanax
a Prozac zachází jako s oblíbenými módními značkami,
na záchvaty paniky nahlíží jako na nádherné utrpení
a na pozadí displeje má staženou instagramovou fotku
pořezaných zápěstí, řekněte mu, ať si k psychoterapeutovi
skutečně zajde. Možná nemá depresi ani úzkosti, vyléčit ale
potřebuje zrovna tak.
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