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Wst!p

Co my!lisz, s"ysz#c has"o „zaburzenia od$ywiania”? Czy w%pierw-
szej chwili w% twojej g"owie pojawiaj# si& obrazy szczup"ych 
modelek na wybiegu lub kogo! kwali'kuj#cego si& do operacji 
zmniejszenia $o"#dka? Wiedza wi&kszo!ci Polaków na temat 
zaburze( od$ywiania bazuje na stereotypach i%uproszczeniach. 
Anoreksja jest kojarzona g"ównie ze !wiatem mody, bulimia 
z%dolegli wo!ciami $o"#dkowymi, ortoreksja mylona z%ortodon-
cj#, a%kompulsywne jedzenie okre!la si& ob$arstwem. Liczne mity 
sprawiaj#, $e bardzo cz&sto nawet najbli$si nie potra'# dostrzec, 
jaki dramat dzieje si& tu$ obok. Tym bardziej $e osoby z%zabu-
rzeniami od$ywiania s# mistrzami kamu)a$u. Potwierdzili to 
wszyscy, z%którymi na ten temat rozmawia"am.

Podczas pracy w%zawodzie dziennikarki lifestyle ’owej i%regu-
larnego pisania na tematy zwi#zane ze zdrowiem psychicznym 
zauwa$y"am, $e podej!cie do zaburze( od$ywiania w%Polsce jest 
podobne do tego, jakie kilkana!cie lat temu mieli!my do depresji. 
Powszechnie uwa$ano wtedy, $e nie mo$na jej okre!la* mianem 
prawdziwej choroby. Smutek, osowia"o!* i%brak ch&ci do $ycia 
by"y przypisywane lenistwu lub mia"kiemu charakterowi. Dzisiaj 
w%podobny sposób bagatelizuje si& zaburzenia od$ywiania. Cho-
rzy dostaj# równie absurdalne rady jak kiedy! ci z%depresj#: „Jak 
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to nie jesz? Przecie$ ka$dy w%ko(cu chce co! zje!*”, „Po prostu 
przesta( wymiotowa*”, „Nic ci si& nie stanie, je!li zjesz kawa"ek 
pizzy”. Problem jest marginalizowany zarówno przez otoczenie, 
jak i%chorych, którzy rzadko lub zdecydowanie zbyt pó+no zg"a-
szaj# si& po pomoc.

Przyczyn# bywa zwyczajny brak dostatecznej wiedzy. Chorzy 
d"ugo nie dostrzegaj# objawów lub zak"adaj#, $e pewnego dnia 
sami sobie z%nimi poradz#. Tymczasem co pi&*dziesi#t dwie mi-
nuty w% Stanach Zjednoczonych umiera osoba z% zaburzeniami 
od$ywiania*%– z%powodu powik"a( somatycznych lub samobój-
stwa. Jest to zaburzenie o%najwy$szym wska+niku !miertelno!ci ze 
wszystkich chorób natury psychicznej. Eksperci na zachodzie Eu-
ropy, w%USA czy Japonii alarmuj#, $e liczba chorych szybko ro!nie. 
Próbuj# uwra$liwi* lekarzy pierwszego kontaktu, stomatologów, 
nauczycieli. W%Wielkiej Brytanii tu$ po pandemii koronawirusa 
przewodnicz#ca Wydzia"u Zaburze( Od$ywiania w%Royal College 
of Psychiatrists ostrzega"a przed nadci#gaj#cym tsunami zaburze( 
od$ywiania**. W%Polsce niewiele si& o%tym mówi, nie prowadzi si& 
te$ szeroko zakrojonych bada(.

Co wi&cej, do dzi! nie wiadomo, co tak naprawd& stoi za za-
burzeniami od$ywiania. W!ród g"ównych przyczyn rozwoju 
choroby podaje si& czynniki biologiczne, !rodowisko rodzinne 
czy normy spo"eczno-kulturowe. Wiele z"ego wyrz#dzi"a te$ 
kultura diety i% jej wy!rubowane kanony pi&kna, które zalewaj# 

* Report: Economic Costs of Eating Disorders | STRIPED | Harvard T.H. 
Chan School of Public Health, https://www.hsph.harvard.edu/striped/report-
economic-costs-of- eating-disorders/ (data dost&pu: 8.11.2022).
** S. Marsh, Doctors warn of ‘tsunami’ of pandemic eating disorders, https://
www.theguardian.com/society/2021/feb/11/doctors-warn-of-tsunami-of-
pandemic eating-disorders (data dost&pu: 14.10.2022).
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mass% i%social media. Ma"o kto jest w%stanie uchroni* si& przed 
ich szkodliwym wp"ywem. Znacie t& irracjonaln# potrzeb& re-
gularnego kontrolowania swojej wagi i% lekki stres, gdy na ni# 
wchodzicie? A%pó+niej poczucie dumy lub wstydu w%zale$no!ci 
od wyniku? Sama te$ tak kiedy! mia"am i%zanim zacz&"am prac& 
nad t# ksi#$k#, przez my!l mi nie przesz"o, $e to nie jest nor-
malne. W%szkole bardzo pobie$nie uczy si& prawid"owych nawy-
ków $ywieniowych, a%w%mediach spo"eczno!ciowych temat bywa 
mocno sp"ycany, wi&c zanim do nas dotrze, najpierw trzeba 
umiej&tnie odszuka* wiarygodne informacje w% lawinie postów 
ró$nej ma!ci.

Skoro zaburzenia od$ywiania mog# sta* si& chorobami przy-
sz"o!ci, postanowi"am sprawdzi*, jak wygl#da rzeczywisto!* 
ludzi, którzy ju$ choruj#. Mi&dzy wrze!niem 2021 a%pa+dzierni-
kiem 2022 roku przeprowadzi"am kilkadziesi#t rozmów z%oso-
bami zmagaj#cymi si& z%anoreksj#, bulimi#, jedzeniem kompul-
sywnym, ortoreksj# czy zespo"em nocnego jedzenia oraz z% ich 
bliskimi. Z%ca"ego materia"u wybra"am kilkana!cie historii, które 
dobitnie pokazuj# skal& cierpienia, wstydu i%bezsilno!ci. Jedno-
cze!nie stanowi# dowód, $e zaburzenia od$ywiania mog# dopa!* 
ka$dego, niezale$nie od wieku, p"ci czy pozycji spo"ecznej. Re-
porta$e zawieraj# relacje z%prywatnego o!rodka leczenia zabu-
rze( od$ywiania i%ze spotkania Anonimowych Jedzenioholików 
oraz wywiady z% osobami pracuj#cymi na oddzia"ach psychia-
trycznych.

Chcia"abym, $eby ta ksi#$ka by"a lektur# dla ka$dego. Nie 
wiadomo, czy sami nie zachorujemy lub czy nie b&dziemy 
mie* w% swoim otoczeniu kogo! chorego. A%mo$e ju$ mamy? 
To nie jest poradnik, który podpowie, jak uchroni* si& przed 
zaburzeniami od$ywiania lub je pokona*. Trzymacie w% r&kach 



G"ODNE

(tylko%i%a$) historie chorych, którzy chc#, $eby nasze spo"ecze(-
stwo spojrza"o na ten wstydliwy problem z% innej perspektywy. 
Najwy$sza pora przesta* stygmatyzowa* zaburzenia od$ywiania 
i%zrozumie*, $e to choroba duszy, a%nie tylko cia"a. Problem tkwi 
zawsze g"&boko w%psychice, a%zmiany na zewn#trz s# jedynie jego 
odzwierciedleniem.

Imiona niektórych bohaterów zosta"y zmienione.
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