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Wstęp

We współczesnym świecie obserwujemy postępujący proces globalizacji, 
przyczyniający się do zwiększonej konsumpcji różnorakich usług i towarów, 
a także do nastawienia na wartości hedonistyczne. Wraz z tymi zjawiskami 
zmieniają się cele człowieka żyjącego w takiej kulturze, który zaczął uza-
leżniać jakość swojego bytu od stanu posiadania dóbr doczesnych. Walory 
duchowe i moralne coraz bardziej odchodzą na dalszy plan i przestają się 
cieszyć większym zainteresowaniem, szczególnie wśród osób w młodym 
i średnim wieku. Podobnie autorytety stanowiące kiedyś drogowskazy i wy-
znaczniki tego, co ważne, również tracą na znaczeniu i niekiedy przedkłada 
się nad nie dobra dające satysfakcję w wymiarze posiadania, doświadczania 
emocji i intensywnych przeżyć1.

Zwiększające się tempo życia, duża liczba podejmowanych zajęć przez 
współczesnego człowieka i ogólna dostępność produktów powodują, że to, 
co odświętne i podniosłe, staje się powszechne, codzienne oraz zwyczajne. 
Zatraca się poczucie wyjątkowości świąt i uroczystości jako szczególnego 
czasu wyjętego z ram szarej codzienności. Nie docenia się miejsc, które jesz-
cze niedawno stanowiły tajemnicze i niedostępne zakątki globu, a wyjazd 
w nie wiązał się z dużym nakładem sił i ze złożoną organizacją. W obecnej 
chwili są one łatwo dostępne, odległe o zaledwie kilka lub kilkanaście go-
dzin lotu samolotem. Stopniowo zanika świętość czasu i świętość miejsc. 
Podobnie dzieje się z wyrafinowanymi produktami używanymi podczas 

1 Por. S. Sorys, Tożsamość grup kulturowych w procesie globalizacji, „Zeszyty Naukowe 
Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 22 (2013) nr 1, s. 159–161.
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uroczystych wydarzeń i kojarzonymi z podniosłymi momentami. Obecnie 
można stwierdzić, że są to kolejne przejawy zanikania poczucia wyjątkowo-
ści oraz świętości, które od wieków towarzyszyło człowiekowi i objawiało 
się w  czasie, przestrzeni, przedmiotach, wartościach i osobach2.

Jednym z wytworów cywilizacji o dużym znaczeniu kulturowym stał się 
alkohol towarzyszący ludziom już od tysięcy lat. Przez całe wieki alkohol 
był postrzegany jako wyjątkowy produkt mający specjalne właściwości. Dla 
wielu starożytnych kultur był to dar bogów wprawiający człowieka w stan 
odurzenia kojarzony z uniesieniem duchowym i niecodziennym usposo-
bieniem ludzkiego organizmu. W licznych religiach zajął ważne miejsce 
wśród przedmiotów łączących ludzkość z bogiem oraz stał się motywem 
wskazań i wytycznych różnych kodeksów moralnych regulujących zasady 
postępowania. W życiu codziennym stanowił środek zbliżający do siebie 
ludzi i pogłębiający relacje interpersonalne. Był używany do okazywania 
radości oraz świętowania uroczystych chwil i wydarzeń. Jednak w obliczu 
opisanych powyżej zmian cywilizacyjnych i kulturowych, jakie obecnie za-
chodzą, alkohol przestał być ekskluzywnym towarem. Stał się jednym z wie-
lu powszechnych artykułów spożywczych, jest coraz bliższy ludziom i łatwo 
dostępny w licznych miejscach sprzedaży. Można dostrzec przynajmniej 
dwa symboliczne obrazy ukazujące wszechobecność i ogólnodostępność 
alkoholu. Pierwszym jest stoisko w hipermarkecie zaopatrzone w różnego 
rodzaju trunki z całego świata, niekiedy charakterystyczne dla konkretnego 
regionu. Dzięki niemu można je nabyć w łatwy sposób bez konieczności 
odbywania dalekich podróży. Drugi obraz to często promowany w mediach 
i wirtualnej przestrzeni wizerunek, który łatwo przenika do wyobraźni, 
rozbudowując marzenia. Przedstawia młodych szczęśliwych ludzi (często 

2 Por. F. Bylok, Meandry konsumpcji we współczesnym społeczeństwie: konsumpcjonizm 
versus dekonsumpcja, „Etyka w Życiu Gospodarczym” 19 (2016) nr 1, s. 55–69; 
B. Chmiel, Zanikanie świętości. Natura i źródła procesu desakralizacji w kulturze 
 Zachodu, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 36 (2017) nr 1, s. 37–57.
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tylko pozornie) bawiących się w rytm muzyki z drinkiem w ręku podczas 
dyskoteki lub wakacyjnego wyjazdu w egzotyczne miejsce. W ten sposób 
utrwala się przekonanie, że rekreacja, odpoczynek i zagospodarowanie 
 wolnego czasu łączą się nieodzownie z piciem alkoholu.

Upowszechnienie napojów alkoholowych i zwiększenie ich obecności 
w życiu społecznym spowodowało nie tylko ich degradację wśród wyrafino-
wanych produktów, ale przysporzyło także licznych problemów osobistych 
i społecznych. Alkohol, jako środek psychoaktywny, oddziałuje na człowie-
ka i jeśli używa się go w nieodpowiedzialny sposób, bardzo szybko uzależnia. 
Powstały w ten sposób nałóg alkoholowy degraduje życie ludzkie właściwie 
w każdym wymiarze. Redukuje zdrowie somatyczne, aż do poziomu skraj-
nego wycieńczenia, zaburza relacje rodzinne i zawodowe, a przede wszyst-
kim odbiera zdolność wolnego, dojrzałego funkcjonowania i świadomego 
podejmowania decyzji. W efekcie osoby uzależnione od alkoholu nie tylko 
mają obniżony poziom kondycji fizycznej, ale również doświadczają zabu-
rzeń w przestrzeni życia psychicznego i duchowego. Holistyczna koncepcja 
człowieka mówi o tym, że wszystkie te trzy wymiary ludzkiej egzystencji 
oddziałują na siebie i niska jakość jednego z nich wpływa na  pogarszanie 
się stanu pozostałych3.

Alkoholizm stanowi zatem również poważne zagrożenie duchowe, gdyż 
uniemożliwia stworzenie trwałej relacji z Bogiem. Oprócz tego nałóg alko-
holowy rujnuje wyższe wartości osobowe, takie jak miłość wobec innych 
ludzi, troska o ich indywidualne i powszechne dobro, zdolność poświęcenia 
i bezinteresowna służba na rzecz innych, przyjaźń, empatia, życzliwość 
i inne, a bez nich nie jest możliwe w pełni dojrzałe funkcjonowanie w spo-
łeczeństwie. Wobec tego alkoholizm jest nie tylko problemem medycznym 

3 Por. Z. Ambrożewicz, Holizm, indywidualizm, personalizm. Od dualizmu platońskiego 
do sporu o źródło i status ludzkiej jednostkowości (Norbert Elias, Isaiah Berlin, Richard 
Rorty), „Analiza i Egzystencja” 30 (2015), s. 89–108.
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czy społecznym, ale również religijnym. Kościół katolicki, jako wspólnota 
wiary, powinien przede wszystkim troszczyć się o dobro duchowe wier-
nych, przygotowując ich na jego dopełnienie, którym jest spotkanie z Bo-
giem w tajemnicy śmierci i życia wiecznego. To podstawowe zadanie nie 
zwalnia jednak z obowiązku troski o ogólny dobrostan katolików także 
w wymiarze doczesnym, a w nim zawiera się m.in. zdrowie i dobra jakość 
codziennej egzystencji, którym często zagraża nadużywanie alkoholu4.

Kościół nie może pozostawać obojętny na bieżące znaki czasu i procesy 
dotykające ludzkości. Opisane wcześniej zmiany społeczne, które ciągle 
rozwijają konsumpcyjny sposób bycia, łatwy dostęp do środków psychoak-
tywnych oraz obecność alkoholików wraz ze swoimi rodzinami we wspól-
nocie wiary sprawiają, że uwzględnienie tego problemu w duszpasterstwie 
jest konieczne5. Istnieje duża potrzeba opieki duchowej nad osobami ży-
jącymi w nałogu – zarówno tymi podejmującymi już leczenie, jak i tymi, 
których trzeba do tego motywować. Ważne są również wsparcie rodzin 
pochodzących z domów alkoholowych, innych osób będących w otoczeniu 
uzależnionego oraz troska o trzeźwość ogółu społeczeństwa. Jednym ze spo-
sobów odpowiadających na te wyzwania może być działalność duszpasterska.

Kościół gromadzi osoby z różnych środowisk, które doświadczają róż-
norakich problemów. Wśród nich znajdują się wspomniani wyżej alkoho-
licy i ich rodziny, ludzie stykający się z problemem alkoholizmu u swoich 
znajomych oraz pozostali, którzy są zagrożeni niekontrolowanym użyciem 
alkoholu lub mają z nim choćby pośredni, niekiedy nawet wirtualny kon-
takt. Szczególną grupę ryzyka stanowią dzieci i młodzież, gdyż są najbar-
dziej podatni na wpływy starszych i przyjmowanie od nich negatywnych 
wzorców zachowania. Wszystkie wspomniane typy osób potrzebują grun-
townej refleksji, wsparcia osobowego i duchowego oraz jeszcze większego 

4 Por. Katechizm Kościoła katolickiego [dalej: KKK], 2288–2291.
5 Por. Sobór Watykański II, Gaudium et spes, 4.
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otwarcia się na Boga nadającego sens życiu i powołującego do osiągnięcia 
autentycznego szczęścia. Wspólnota wierzących udostępnia te wartości 
i pokazuje realną drogę do ich osiągnięcia, a sam duszpasterz często jest 
pierwszą osobą, która ma bezpośredni i osobisty kontakt z alkoholikiem, 
ofiarą pochodzącą z domu alkoholowego lub człowiekiem zagrożonym 
nadużywaniem tej substancji.

Wobec powyższej charakterystyki stanu społeczeństwa nastawionego 
na konsumpcję, łatwego dostępu do alkoholu oraz roli, jaką odgrywa Ko-
ściół wobec wiernych, pozostając jeszcze znaczącym autorytetem6, uzasad-
nione jest podjęcie naukowego rozważania na temat możliwości wsparcia 
duszpasterskiego uzależnionych od alkoholu. Teologia pastoralna, czer-
piąca ze źródeł objawienia i dyscyplin pozateologicznych, jest adekwatną 
dziedziną do ukazania problemu alkoholizmu w kontekście nauczania Ko-
ścioła katolickiego oraz wyprowadzenia wniosków na temat możliwości 
 oddziaływania duszpasterskiego wobec zainteresowanych. Aby ta refleksja 
była komplementarna, potrzebne jest odniesienie się do danych pocho-
dzących z innych nauk, szczególnie z psychologii, socjologii, biochemii, 
neurologii i filozofii.

Podstawowe źródło dla prezentowanej pracy będzie stanowić publikacja 
Narodowy program trzeźwości, będąca owocem Narodowego Kongresu Trzeź-
wości, który odbył się w Warszawie w dniach 21–23 września 2017 roku. 
Dokument ten został opublikowany na początku 2018 roku przez Zespół 
Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości (ZAT) pod 
kierunkiem prof. Krzysztofa Wojcieszka. Jest to najnowszy i zarazem je-
den z najbardziej kompleksowych dokumentów diagnozujących obecny 
stan spożycia alkoholu w Polsce wraz z jego negatywnymi konsekwen-
cjami. Dostrzeżono w nim też tragedię domów alkoholowych, w których 

6 Por. Centrum Badania Opinii Społecznej, Oceny działalności instytucji publicznych, 
„Komunikat z Badań” 2017 nr 32, s. 5.
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cierpią nie tylko sami pijący, ale również ich krewni, a przede wszystkim 
najmłodsi członkowie rodzin. Według autorów Narodowego programu trzeź-
wości nieumiejętne korzystanie z alkoholu przynosi ogromne szkody także 
w wymiarze ogólnokrajowym. Postulują oni konkretne rozwiązania mające 
na celu ograniczenie spożycia alkoholu i tym samym zmniejszenie szkód wy-
nikających z tej praktyki. Spośród wymienionych możliwości najważniejsze 
odnoszą się do informowania o zagrożeniu, jakie niesie ze sobą pijaństwo. 
Badacze piszą o konieczności zmiany zachowań Polaków względem napojów 
alkoholowych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, lepszej organizacji 
życia społecznego w zakresie dostępności pomocy dla uzależnionych i ich 
rodzin, ograniczenia promocji i reklamowania produktów alkoholowych. 
Narodowy program trzeźwości zachęca do wzajemnej współpracy różne śro-
dowiska, które wspólnie mogą uzupełniać swoje działania oraz polepszać 
skuteczność pracy nad trzeźwością uzależnionych i promowania tej idei 
w całym społeczeństwie. Należą do nich Kościół, organy państwowe, sa-
morządowe, organizacje pozarządowe, inne instytucje i osoby dobrej woli7.

Oprócz opisanego powyżej dokumentu wśród podstawowych źródeł 
niniejszej pracy znajdą się wypowiedzi ZAT wydawane z różnych okazji: 
corocznego Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu, promocji abstynencji 
w miesiącu sierpniu, pielgrzymki alkoholików na Jasną Górę i innych, nie-
cyklicznych wydarzeń upowszechniających trzeźwość. Można tu wymienić 
przede wszystkim listy i homilie bp. Tadeusza Bronakowskiego, przewod-
niczącego ZAT. Wśród głównych idei w nich zawartych uwypukla się rozu-
mienie trzeźwości jako postawy otwarcia, czujności i gotowości do mądrego 
odpowiadania Bogu i ludziom na swoje osobiste powołanie, a nie jedynie 
jako stanu, w którym organizm jest wolny od wpływu alkoholu. Biskup 
Bronakowski kładzie także nacisk na odpowiedzialność indywidualną 

7 Por. Zespół Apostolstwa Trzeźwości, Narodowy program trzeźwości, Wydawnictwo 
Signum Magnum, Warszawa 2018.
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i zbiorową za złe wykorzystanie alkoholu. Odezwy przewodniczącego 
ZAT będą uzupełnione przez artykuły opisujące uzależnienie alkoholowe, 
zawierające refleksje na temat trzeźwości oraz materiały duszpasterskie, 
które mogą być wykorzystane we współpracy z uzależnionymi oraz przy 
okazji promowania idei trzeźwości. Teksty wydawane przez ZAT ukazują się 
na początku każdego roku w biuletynie Apostoł trzeźwości, który podsumo-
wuje pracę tej jednostki Konferencji Episkopatu Polski (KEP) w minionych 
dwunastu miesiącach. W niniejszej pracy uwzględnione zostaną wydania 
tego pisma z lat 2005–2019.

Poza źródłami podstawowymi niniejsza praca będzie odwoływać się 
do wielu opracowań dotyczących alkoholu jako substancji psychoaktyw-
nej, oddziałującej mocno na układ nerwowy człowieka, a także opisują-
cych mechanizm powstawania i przebiegu uzależnień, ze szczególnym 
uwzględnieniem alkoholizmu. Te dane pochodzą z obszaru badań psy-
chologii uzależnień, psychologii społecznej, biochemii oraz neurologii. 
Uwzględnione będą materiały opisujące i klasyfikujące różne rodza-
je uzależnień, w tym kompulsywne zachowania, które stają się coraz 
częstszym problemem współczesnej cywilizacji. Ważne miejsce wśród 
wykorzystanej literatury zajmą opisy empirycznych obserwacji prowa-
dzonych w ciągu ostatnich trzydziestu lat; posłużą one ukazaniu zmian 
w podejściu do problematyki uzależnienia i w jej rozumieniu. Dane 
najczęściej pochodzą z krajów anglojęzycznych, gdzie najintensywniej 
bada się tę problematykę, ale zostaną również zanalizowane wyniki 
 pochodzące z Europy, zwłaszcza z Polski.

Pod uwagę będą wzięte również materiały historyczne opisujące podejście 
ludzi do alkoholu i jego położenie w kulturze na przestrzeni wieków. Współ-
czesne dane Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eurostat), Instytutu 
Zdrowia Publicznego, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Zdrowia oraz 
informacje zawarte w publikacjach autorów podejmujących kwestię staty-
styki produktów alkoholowych umożliwią przybliżenie skali konsumpcji 



12  Wsparcie duszpasterskie osób uzależnionych od alkoholu w procesie leczenia

różnych gatunków tego produktu. Uzupełnieniem staną się przykłady 
 wykorzystania alkoholu dla celów niespożywczych.

Teologiczne spojrzenie na problematykę pijaństwa oraz trzeźwości umoż-
liwi analiza wybranych fragmentów Pisma Świętego, tekstów ojców Kościoła, 
średniowiecznych, nowożytnych i współczesnych autorów chrześcijańskich 
zajmujących się tą problematyką. Znaczny dorobek w tej dziedzinie mają 
polscy działacze trzeźwościowi XIX i XX wieku. Recepcja pastoralna bę-
dzie miała podstawy w analizie wspomnianej powyżej literatury z zakresu 
szeroko rozumianej alkohologii w różnym ujęciu oraz wytycznych duszpa-
sterskich Kościoła katolickiego, zwłaszcza Soboru Watykańskiego II oraz 
papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. Propozycje konkretnych 
rozwiązań będą wzbogacone o myśli licznych teologów pastoralnych.

Dotychczas powstało niewiele opracowań prezentowanego w niniejszej 
dysertacji tematu łączących w sobie wiedzę z zakresu nauk o człowieku, ta-
kich jak psychologia, socjologia czy neurologia, z refleksją teologiczną, która 
może mieć praktyczne implikacje w działalności duszpasterskiej. Liczni 
autorzy podejmujący to zagadnienie zazwyczaj skupiali się na opisie pro-
blemu w jednostronnym ujęciu, charakterystycznym dla swojej dyscypliny 
naukowej.

Jednym z ważniejszych badaczy alkoholizmu był Elvin Morton Jellinek, 
który jako pierwszy kompleksowo scharakteryzował to zjawisko i docze-
kał się swoich kontynuatorów, bazujących na jego osiągnięciach z połowy 
XX wieku. Spośród innych badań na uwagę zasługuje szerokie opracowanie 
Kennetha Leonarda i Howarda Blane’a pt. Psychological Theories of Drin-
king and Alcoholism (pol. Picie i alkoholizm w świetle teorii psychologicznych). 
W Polsce znaczny wkład w rozwój rozumienia mechanizmu uzależnienia 
alkoholowego wniosła Lidia Cierpiałkowska, która wydała wiele artykułów 
oraz kilka większych publikacji na ten temat. Wśród nich znajdują się dwa 
gruntowne opracowania pt. Alkoholizm. Przyczyny, leczenie, profilaktyka (2000) 
oraz Psychologia uzależnień – alkoholizm (2012). Kolejnym polskim badaczem, 
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który w znacznym stopniu przyczynił się do rozumienia mechanizmu uza-
leżnienia alkoholowego i możliwości jego leczenia, jest Jerzy Mellibruda. 
Wśród jego rozpraw ważne miejsce zajmują Tajemnice ETOH, czyli alkohol 
i nasze życie (1995), Ludzie pomagający ludziom z problemami alkoholowymi. 
Diagnozy i pierwsze próby zmian (1999) oraz Alkohol i życie codzienne (2001).

Pojawiły się również publikacje, które opisywały uzależnienie alkoholowe 
i poszukiwały rozwiązań nadmiernego spożywania alkoholu z perspekty-
wy filozoficznej. Do najważniejszych należą prace Krzysztofa Wojcieszka, 
stałego współpracownika ZAT, który jest autorem wielu programów pro-
filaktycznych i analiz filozoficznych przyczyn powstawania alkoholizmu. 
Do najważniejszych należą Filozoficzne podstawy wychowania do trzeźwości 
w ujęciu tomistycznym (2010) i Optymalizacja profilaktyki problemów alkoholo-
wych (2013). W podobnym tonie swoje prace na temat przyczyn i leczenia 
alkoholizmu utrzymuje Marcin Wnuk, który opisuje wartości osobowe 
i czynniki religijne jako jedne z kluczowych elementów trzeźwości i faktory 
terapii. W jego bogatym dorobku naukowym ukazały się prace pt. Duchowy 
charakter Programu Dwunastu Kroków a jakość życia Anonimowych Alkoho-
lików (2007), Rola religijności dla nadziei Anonimowych Alkoholików (2008), 
Emocjonalne uwarunkowania jakości życia Anonimowych Alkoholików (2010).

Pojawiły się również prace teologiczne dotyczące choroby alkoholowej, 
duchowego wsparcia uzależnionych i promujące trzeźwość. Warto zwrócić 
uwagę na dzieła Piotra Kulbackiego, który skupia się na wykazaniu pozytyw-
nego oddziaływania religii i osobistej duchowości na terapię uzależnień oraz 
na kwestiach ochrony przed wejściem na drogę nałogu. Do najważniejszych 
należą zbiorowa publikacja pod jego redakcją zatytułowana Abstynencja 
między profilaktyką a terapią (2006) oraz artykuły Duszpasterstwo parafialne 
wobec nadużywania alkoholu a działania profilaktyczne (2006), Profilaktyczne 
aspekty formacji rodziców i dzieci do I Komunii Świętej (2008). Istnieje również 
bogate opracowanie pod redakcją Andrzeja Barana zatytułowane Duchowa 
terapia osób uzależnionych (2006), które ujmuje całościowo problem różnych 



14  Wsparcie duszpasterskie osób uzależnionych od alkoholu w procesie leczenia

nałogów i proponuje sposoby duszpasterskiego odziaływania wobec osób 
pozostających w takim stanie.

Najszerszych opracowań duszpasterskich w temacie uzależnienia alko-
holowego dokonał w ostatnich latach Marek Dziewiecki, który jest również 
członkiem ZAT. Promocja trzeźwości i współpraca z alkoholikami są sta-
łymi tematami jego prac. Zredagował on wydania zbiorowe pt. Przesłanie 
nadziei. Przewodnik dla duszpasterstwa trzeźwości (1993), Nowe przesłanie nadziei. 
Podręcznik duszpasterstwa trzeźwości (2000) oraz samodzielnie napisał pracę 
pt. Zagrożeni alkoholem, chronieni miłością (2009).

Najnowszą, szeroką publikacją poruszającą temat uzależnienia alkoho-
lowego z perspektywy teologicznej i psychologicznej jest praca zbiorowa 
pod redakcją Jana Dziedzica i Jana Klimka Wspomóc uzależnionych od alkoholu. 
Refleksja psychologiczno-teologiczna (2017). Zawiera ona liczne artykuły osób 
mających styczność z problemem alkoholizmu w różnych kontekstach, 
takich jak refleksja naukowa, wsparcie duszpasterskie, prowadzenie terapii, 
dydaktyka i wychowanie młodzieży szkolnej czy praca socjalna.

Podstawowym problemem badawczym rozprawy Wsparcie duszpasterskie 
osób uzależnionych od alkoholu w procesie leczenia jest opracowanie zasad pomocy 
duszpasterskiej wobec osób uzależnionych od alkoholu, które podjęły terapię 
odwykową w celu osiągnięcia trzeźwości, oraz skutecznych metod promocji 
tej cnoty. Niniejsza publikacja przybliży zaangażowanym w duszpasterstwo 
konkretne możliwości oddziaływania pastoralnego w tym zakresie. Jednak 
refleksja duszpasterska nie może polegać wyłącznie na wskazywaniu wy-
tycznych do prawidłowego kierunku aktywności i przyjmowania adekwat-
nych postaw względem wiernych. Wówczas działalność pastoralna zostałaby 
sprowadzona jedynie do techniki współpracy z potrzebującymi i bardziej 
przypominałaby terapię, pewien rodzaj aktywności czy zewnętrznego kon-
taktu wspomagającego względem nich. Autentyczne wsparcie duszpasterskie 
wymaga osadzenia na fundamencie teologicznym wywodzącym się z obja-
wienia i jego pierwszorzędnym celem zawsze jest zbudowanie właściwej lub 
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naprawienie zatraconej relacji z Bogiem. By mogło ono prawidłowo funkcjo-
nować w społeczności o specyfice wyraźnie odróżniającej się od ogółu, a taką 
z pewnością jest społeczność uzależnionych, konieczne jest uwzględnienie 
wiadomości z innych obszarów wiedzy. Wówczas dopiero będą mogły zostać 
wskazane wnioski wpisujące się w podstawowy problem niniejszej pracy.

W ten sposób opracowana rozprawa stanie się syntezą znacznego wycin-
ka wiedzy na temat uzależnienia alkoholowego widzianego z perspektywy 
różnych dyscyplin naukowych oraz stosunku Kościoła do tego zjawiska. 
Jednak przede wszystkim będzie mogła służyć duszpasterzom, którzy za-
angażują się w duszpasterstwo specjalistyczne osób uzależnionych, duszpa-
sterstwo trzeźwości, albo w codziennej praktyce będą mieć styczność z alko-
holikami i ludźmi zagrożonymi tym nałogiem. Przez szerokie odniesienie 
do omawianego problemu dostarczy ona wiedzy teoretycznej na temat 
analizowanego zjawiska oraz wskazówek możliwych do wykorzystania 
w pracy z ludźmi.

Niniejsza dysertacja zostanie opracowana metodami analityczno- 
-syntetycznymi. Wśród nich wykorzystane będą przede wszystkim analiza 
czynnikowa uwypuklająca poszczególne elementy konkretnych proble-
mów i zjawisk, analiza przyczynowa ukazująca związki pomiędzy nimi 
i analiza historyczna badająca dane retrospektywne. Wydobyte w ten 
sposób obserwacje zostaną usystematyzowane i zebrane w spójną całość 
metodą syntezy elementarnej. Z kolei na drodze syntezy funkcjonalnej 
pojawią się całościowe wnioski opisujące wzajemne zależności poddanych 
analizie problemów. Niektóre propozycje duszpasterskie zostaną rów-
nież opracowane metodą analogii względem innych działań pastoralnych, 
w kontekście danych dostarczonych przez pozostałe dyscypliny naukowe 
na temat uzależnienia alkoholowego. Należy dodać, że wszystkie metody 
pracy służące prezentowanemu opracowaniu mieszczą się w metodologicz-
nym paradygmacie teologii pastoralnej: widzieć–ocenić–działać i pomogą 
w  wyciągnięciu  praktycznych wskazań co do aktywności duszpasterskiej.
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Struktura pracy będzie składała się z pięciu rozdziałów, które opiszą 
w spójny sposób rozwój uzależnienia alkoholowego, wypowiedzi Kościoła 
na ten temat oraz zaproponują metody działań duszpasterskich. W pierw-
szym rozdziale zostanie opisany mechanizm uzależnienia ze szczególnym 
uwzględnieniem przyczyn jego powstawania oraz będą przedstawione różne 
rodzaje uzależnień, coraz częściej występujące we współczesnej cywilizacji 
i przyjmujące jednocześnie nowe formy. Posłuży to przygotowaniu czytel-
nika do zrozumienia, jak poważnym i powszechnym problemem są dzisiaj 
różnego rodzaju nałogi oraz jak destrukcyjnie oddziałują one na osoby nimi 
dotknięte. Zależność od każdego środka chemicznego, w tym od alkoholu, 
przybiera dwojaką formę. Po pierwsze substancja ta oddziałuje na ośrod-
kowy układ nerwowy, dokonując w nim zmian metabolicznych, a niekiedy 
nawet anatomicznych. Po drugie korzystanie z niej buduje schemat za-
chowania, które staje się bardzo silnym przyzwyczajeniem i możliwość 
rezygnacji z niego bywa ograniczona. Na koniec tej części pracy zostaną 
przedstawione historia obecności alkoholu w kulturach i religiach świata, 
miejsce produktów alkoholowych we współczesnej kulturze, ich klasyfikacja 
oraz przykłady ich zastosowania w przemyśle niespożywczym.

Drugi rozdział będzie ukazywał przebieg uzależnienia alkoholowego. 
Zostaną uwzględnione w nim różne modele spożywania napojów alkoholo-
wych, które warunkują dalszy sposób przeżywania tego nałogu. Przytoczone 
będą również klasyfikacje chorób opracowane przez Światową Organizację 
Zdrowia (World Health Organization [dalej: WHO]) i Amerykańskie Towa-
rzystwo Psychologiczne (American Psychiatric Assosciation [dalej: APA]), 
dwie najważniejsze obecnie instytucje w dziedzinie medycyny. Pomimo 
różnic w określeniu czynników diagnostycznych w obydwu zestawieniach 
alkoholizm jest uznawany za chorobę możliwą do opisania pod kątem 
przyczyn, przebiegu i skutków. Charakterystyka tych trzech elementów 
omawianego uzależnienia będzie stanowiła dalszą treść drugiego rozdzia-
łu, co przysłuży się umiejętnemu rozpoznawaniu nałogu przez osoby 
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będące w obrębie duszpasterstwa. Najwięcej miejsca zostanie poświęcone 
uwypukleniu skutków alkoholizmu, aby wykazać, że jest to schorzenie 
o mocno destrukcyjnym oddziaływaniu i szerokim zasięgu, wpływające 
indywidualnie na każdego uzależnionego w sferze zdrowia somatycznego 
i psychicznego, w sferze duchowej i ekonomicznej, dekonstruujące relacje 
alkoholika z najbliższym otoczeniem, a także działające negatywnie na ogól-
ny stan społeczeństwa. Oprócz tego psychologiczna charakterystyka nało-
gu alkoholowego zostanie zestawiona z jego powszechnym rozumieniem 
i  codziennym odbiorem.

Trzeci rozdział będzie zawierał nauczanie Kościoła katolickiego na temat 
alkoholizmu. Mogłoby się wydawać, że jest to co najmniej drugorzędny te-
mat w refleksji teologicznej, ale po przeprowadzeniu rzetelnej analizy można 
odnaleźć liczne odnoszące się do tej kwestii wypowiedzi. Pierwsze wzmianki 
znajdują się już w Piśmie Świętym. Aby lepiej zrozumieć obecną tam proble-
matykę związaną z alkoholem i jego używaniem, będą przytoczone terminy 
hebrajskie i greckie, które mieszczą się w kilku grupach semantycznych 
i jednocześnie klasyfikują główne nurty myślowe na ten temat. W Starym 
Testamencie autorzy natchnieni za pośrednictwem archetypicznych obra-
zów lub mów mądrościowych przestrzegają przed nieodpowiedzialnym 
używaniem napojów alkoholowych, ukazując ich dużą siłę oddziaływania 
na ludzki organizm. Jednocześnie jednak postrzegają alkohol jako produkt 
wyjątkowy i odświętny. Nowy Testament, w szczególności teksty św. Pawła 
Apostoła, najwięcej miejsca poświęca tematowi trzeźwości i przedstawia 
ją jako normalny, pożądany stan życia umożliwiający czujność wobec róż-
norakich zagrożeń duszy i ciała oraz otwartość na Boga. Można ją więc rozu-
mieć o wiele głębiej niż tylko w znaczeniu braku wpływu alkoholu na ludzki 
organizm, zakłada bowiem roztropne przysposobienie całego człowieka 
wobec przeżywanych doświadczeń. Tę myśl kontynuują ojcowie Kościoła, 
rozważający wielokrotnie kwestię trzeźwości w pierwszych wiekach chrze-
ścijaństwa, i inni autorzy z późniejszych czasów, aż do współczesności. 
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Również w oficjalnych dokumentach, szczególnie w Katechizmie Kościoła 
katolickiego i Kodeksie prawa kanonicznego, Kościół udziela wskazówek co do 
wpływu alkoholu na wewnętrzny stan człowieka i wypowiada się o cnocie 
umiarkowania, której jedną z form jest trzeźwość. Ta myśl znajduje swoje 
bogate rozwinięcie w wypowiedziach Jana Pawła II oraz Kościoła w Pol-
sce, przede wszystkim w tekstach działaczy na rzecz trzeźwości w XIX 
i XX wieku oraz tekstach wydanych przez Konferencję Episkopatu Polski. 
Są w nich obecne diagnozy stanu polskiego społeczeństwa, teologiczne 
spojrzenie na problem pijaństwa, elementy wychowawcze oraz propozycje 
konkretnych sposobów oddziaływania duszpasterskiego celem zapobiegania 
uzależnieniu alkoholowemu i uświadamiania złożoności problemów z nim 
związanych. Tak szeroki przegląd myśli teologicznej o alkoholu i trzeźwości 
będzie przydatny do opracowania adekwatnych form wsparcia duszpaster-
skiego uzależnionych i pomoże przyjrzeć się, jak rozwijało się z biegiem 
czasu podejście Kościoła do osób nadużywających alkoholu.

W czwartym rozdziale znajdą się zestawienie i opis najważniejszych 
form pomocy uzależnionym oraz charakterystyka czynników koniecz-
nych do osiągnięcia przez pijących nałogowo, aby leczenie mogło być 
skuteczne. Zostanie też podkreślona waga wartości religijnych jako 
istotnych składników terapii alkoholowej. Religia posiada właściwości 
psychologiczne, przez które wpływa na wiernych. Należy tu wymienić 
wspólnotę, kodeks moralny, system wartości i inne. Elementy te stanowią 
ważne podwaliny do podjęcia leczenia, gdyż wzmacniają wewnętrznie 
osobę ludzką, pokazując sens jej istnienia oraz możliwe kierunki poszu-
kiwania wsparcia osobowego i kształtowania moralnego. Oprócz tego 
nie można zapomnieć o możliwości nadprzyrodzonego działania Boga 
na konkretnych ludzi związanych z Nim bliską relacją. W dalszej części 
czwarty rozdział będzie prezentować sposoby wsparcia duszpasterskiego 
uzależnionych. Zaliczają się do nich środki zwyczajne, związane z dusz-
pasterstwem ogólnym, w tym sakramenty święte, zwłaszcza Eucharystia 
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i spowiedź, a także udział w liturgii Kościoła, modlitwa o uzdrowienie. 
Będą też uwzględnione formy indywidualnej pracy z wiernymi, takie jak 
rozmowa duszpasterska i towarzyszenie duchowe. Specyfika uzależnie-
nia alkoholowego wymaga odpowiedniego przygotowania teoretycznego 
duszpasterza do pracy z osobami mającymi tego typu problemy oraz 
dostosowania działalności duszpasterskiej tak, aby mogła być odbierana 
przez zainteresowanych jako pomocna i wspierająca. Pod koniec będzie 
zamieszczony opis charakterystycznych cech wspólnoty parafialnej, które 
wpływają na to, że jest ona właściwym miejscem rozwoju dla współuza-
leżnionych, żyjących w najbliższym otoczeniu alkoholika. Zostanie też 
zaproponowana forma grupowej pracy duszpasterskiej z takimi osobami.

Ostatni, piąty rozdział będzie zawierać wskazania do pracy wychowaw-
czej na rzecz trzeźwości możliwej do przeprowadzenia przez duszpasterza 
w różnych środowiskach. Praktyczne wnioski zostaną poprzedzone ana-
lizą rozbieżności w rozumieniu tego, jakie zachodzą związki pomiędzy 
trzeźwością a abstynencją jako formami ustosunkowania się do alkoholu. 
Szybki rozwój psychologii i metod terapeutycznych sprawia, że podejście 
nastawione wyłącznie na leczenie aż do uzyskania pełnej abstynencji coraz 
częściej zostaje zastąpione przez inne możliwości życia obok alkoholu. 
Trzeźwość pozostaje celem nadrzędnym, ale może być osiągana na różne 
sposoby. Wychowanie do tej cnoty obejmuje zarówno ludzi uzależnionych 
od alkoholu, jak i pozostałych, mniej lub bardziej zagrożonych tego rodzaju 
patologią. Aby działanie duszpasterskie skutecznie kształtowało postawę 
trzeźwości, należy rozeznać, które spośród wielu czynników prewencyj-
nych są najskuteczniejsze. Ta problematyka również zostanie poruszona 
w ostatnim rozdziale. Na jego zakończenie będą zestawione duszpasterskie 
implikacje wychowawcze możliwe do zastosowania w pracy na rzecz trzeź-
wości z różnymi grupami osób. Pomiędzy nimi znajdzie się też oryginalna 
propozycja wykorzystania aktywności na rzecz promowania trzeźwości dla 
celów nowej ewangelizacji.
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Zamieszczone na końcu książki aneksy zaprezentują treść „dwunastu 
kroków”, czyli jednej z najpopularniejszych samopomocowych metod wy-
chodzenia z nałogu, oraz odpowiednik tej metody pozbawiony nawiązania 
religijnego. Teksty wybranych modlitw o trzeźwość ukażą główne idee 
i kierunki odniesienia, jakie pojawiają się w pobożności ukierunkowanej 
na ten cel.

W ten sposób ułożona struktura pracy będzie gwarantowała prawidłowe 
zrozumienie tego, jak rozwija się uzależnienie alkoholowe, jakie są jego 
przyczyny i skutki, oraz umożliwi zapoznanie się z dotychczasowym na-
uczaniem Kościoła na ten temat. Bogate podłoże teologiczne oraz dane po-
chodzące z innych dziedzin naukowych pozwolą na opracowanie adekwat-
nych sposobów i metod wsparcia duszpasterskiego uzależnionych w trakcie 
ich leczenia oraz pokażą, jakie są możliwości wpływania na pozostałych 
wiernych w celu wychowania ich do trzeźwości.



1 
Uzależnienie  

od alkoholu

Uzależnienie alkoholowe jest zjawiskiem powszechnym i zauważalnym 
w przestrzeni publicznej. Niestety grupa uzależnionych jest na tyle zróżni-
cowana pod względem swojego statusu społecznego i rozproszona między 
resztą populacji, że alkoholizm stanowi poważny problem o charakterze 
cywilizacyjnym. Siła jego oddziaływania społecznego oraz negatywne 
skutki indywidualne nie pozwalają przejść wobec tego problemu obojętnie. 
Na analizowany nałóg składa się nie tylko sama obecność alkoholu w prze-
strzeni publicznej, ale także jego stała dostępność, wyjątkowy charakter, 
moc wpływania na ludzki organizm oraz proces powstawania uzależnienia 
w organizmie człowieka. W pierwszym rozdziale będzie podjęta próba 
omówienia tego, czym jest uzależnienie, oraz kwestii alkoholu rozumianego 
jako środek psychoaktywny i jednocześnie bardzo swoisty produkt kultury 
o zasięgu ogólnoświatowym. Zjawisko uzależnienia zostanie omówione 
od strony semantycznej. Będą także opisane rodzaje uzależnień oraz przy-
toczone przykłady, które obrazują, jak szybko rozwijają się we współczes-
nym świecie różnego rodzaju nałogi. W dalszej części rozdziału znajdzie 
się charakterystyka alkoholu jako środka uzależniającego. Czynniki, które 
są kluczowe w procesie powstawania zależności organizmu od tego środka, 
można podzielić na chemiczne oraz behawioralne. Dalej nastąpi prezentacja 
oddziaływania alkoholu w historii świata i jego związku z kulturą i religiami 
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świata. W ostatniej części znajdzie się klasyfikacja różnych produktów alko-
holowych, które wchodzą w zakres towarów spożywczych i przemysłowych. 
Rozdział zakończy się statystycznym podsumowaniem użycia i sprzedaży 
alkoholu we współczesnym świecie.

1. Konceptualizacja uzależnienia

Z terminem „uzależnienie” spotykamy się bardzo często. W języku po-
tocznym może on przybierać bardzo różne znaczenia. Najczęściej jest 
rozumiany jako złożone zjawisko powodujące przymus korzystania z da-
nego środka, od którego pozostaje się w bardzo silnej zależności. Zjawisko 
to prezentuje się jako pewne nieuporządkowanie, które bardzo negatywnie 
i z dużą siłą ingeruje we wszystkie przestrzenie życia. Istnieją jednak sytu-
acje, kiedy używa się sformułowania „być uzależnionym” w pozytywnym 
znaczeniu. Opisuje się w ten sposób bardzo mocne zainteresowanie, czy 
wręcz zamiłowanie do pewnych osób, rzeczy, doznań, przeżyć lub sposo-
bów funkcjonowania. Mówi się o zależności od konkretnego człowieka, 
wyrażając w ten sposób głęboką więź – przyjaźń albo miłość. Analogicznie 
określa się także swoje pasje, wskazując np. na uzależnienie od słuchania 
konkretnej muzyki czy od wędkarstwa. Wreszcie można „być zależnym” 
od kogoś w stosunkach zawodowych, rodzinnych lub egzystencjalnych, 
kiedy bez tej konkretnej osoby życie pozostaje niemożliwe lub jest bardzo 
utrudnione, z różnych względów (wychowawczych, opiekuńczych, ekono-
micznych, hierarchicznych itd.). Dodatkowo istnieje jeszcze słowo „nałóg”, 
które niekiedy zaciemnia poprawne rozumienie obu pojęć. W tej części 
rozdziału zostanie sformułowane i sklasyfikowane to, czym tak naprawdę 
z perspektywy  naukowej jest uzależnienie.
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1.1. Definicja uzależnienia
W potocznym rozumieniu terminy „uzależnienie” oraz „nałóg” są używa-
ne zamiennie i wydają się posiadać jednakowe znaczenie. Nawet niektóre 
słowniki języka polskiego mówią o uzależnieniu jako „nałogu, nawyku”8, 
a więc utożsamiają obydwa wyrażenia, czyniąc z nich synonimy. Włącze-
nie do definicji uzależnienia słowa „nawyk” może zostać odebrane jako 
próba poszerzenia konotacji tego pojęcia i osłabienia jego znaczenia, gdyż 
nawyk rozumiany jest bardziej w kategoriach przyzwyczajenia, czynności 
wyuczonej, wynikającej z częstego powtarzania i przyswajania sobie kon-
kretnych wzorców zachowania, ale niekoniecznie wymuszonej w sposób 
fizjologiczny lub psychiczny. Może on być etapem na drodze do uzależ-
nienia, ale jest czymś o wiele słabszym, jeśli chodzi o siłę oddziaływania 
na organizm9.

W przeciwieństwie do powszechnego rozumienia omawianych pojęć 
współczesna psychologia idzie dalej i wskazuje różnice pomiędzy tymi 
terminami. Uzależnienie rozumiane jest jako p r o c e s, w którego wyniku 
organizm adaptuje się do danego środka i uzależnia się od niego, z kolei 
nałóg to s t a n, w którym organizm domaga się danego środka, aby funk-
cjonować bez fizjologicznych i psychicznych objawów jego odstawienia10. 
Graficzna wizualizacja zależności pomiędzy tymi pojęciami wskazywałaby 
na uzależnienie jako etap prowadzący do nałogu. Również w ten sposób 
będą rozumiane obydwa terminy w kolejnych częściach tej pracy. Nałóg 
jest zjawiskiem wtórnym względem próby zaspokojenia swoich potrzeb 

  8 Por. Uzależnienie, w: Popularny słownik języka polskiego, red. B. Dunaj, Wydawnic-
two Wilga, Warszawa 2000, s. 760.

  9 Por. R. R. McCrae, P. T. Costa, Osobowość dorosłego człowieka, tłum. B. Majczyna, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, s. 43–44.

10 Por. P. Zimbardo, Psychologia i życie, tłum. E. Czerniawska i in., Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 213; W. Łosiak, Uzależnienie, w: Słownik psycho-
logii, red. J. Siuta, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2005, s. 303.
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emocjonalnych. Zasadniczym celem wchodzenia na drogę uzależnienia 
jest chęć impulsywnego rozładowania napięcia, jakie towarzyszy osobom 
podczas trudnych doświadczeń lub zmęczenia11.

Istnieją teorie, według których terminy „uzależnienie” i „nałóg” nie tylko 
nie są zbliżone, ale nawet zupełnie nieadekwatne do zjawiska, jakie próbują 
opisywać. Niektórzy badacze sugerują, że te dwa pojęcia posiadają bardzo 
pejoratywne znaczenie, które wyklucza osoby dotknięte tym problemem 
ze społeczeństwa, przypisującego im negatywne cechy. Ktoś, kto jest uza-
leżniony lub jest w nałogu, kojarzy się z człowiekiem, który dobrowolnie 
zgodził się na obniżenie jakości swojego życia, gdyż wartościował przedmiot 
uzależnienia ponad inne istotne czynniki ludzkiej egzystencji.

W związku z tym stan, w jakim znajduje się uzależniony, choć jest bardzo 
trudny do jednoznacznego zdefiniowania i opisania za pomocą prostych 
pojęć, powinien być widziany w kategoriach chorobowych. Więcej na ten 
temat będzie powiedziane w dalszej części pracy, przy omawianiu alko-
holizmu jako choroby12. Wówczas wykazane zostaną czynniki wskazujące 
na u z a l e ż n i e n i e  j a k o  r o d z a j  s c h o r z e n i a, które nie zawsze 
są zależne od tego, kogo dotyczą. Dodatkowym problemem jest niejasność 
obu terminów. W pierwszej kolejności kojarzą się one z uzależnieniami 
od substancji chemicznych, w mniejszym stopniu od czynności13. Poniżej 
zostanie wykazane, że obydwa rodzaje uzależnień, chociaż posiadają róż-
nice, charakteryzują się podobnymi przyczynami, objawami i sposobami 
podejścia do nich.

11 Por. Z. W. Dudek, Jak uwolnić się od nałogu, w: Kultura uzależnień. Inflacja, efekt ima-
go, labirynt, red. J. Karpowicz, Eneteia, Wydawnictwo Psychologii i Kultury, War-
szawa 2016, s. 55 (Albo albo. Problemy psychologii i kultury, 2 (2015)).

12 Por. C. K. Erickson, Nauka o uzależnieniach. Od neurobiologii do skutecznych metod 
leczenia, tłum. J. Vetulani, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 
2016, s. 28–29.

13 Por. C. K. Erickson, Nauka…, dz. cyt., s. 25–27.
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Charakterystyczną cechą uzależnienia jest u t r a t a  k o n t r o l i  nad 
popędliwym poszukiwaniem oraz przyjmowaniem substancji lub chęć 
kontaktu z obiektem uzależniającym w celu zaspokojenia odruchów, jakie 
tworzą się w trakcie tego schorzenia. Odruchy te mają wymiar somatyczny 
oraz psychiczny14.

Uzależnienie jest związane z procesem u c z e n i a  s i ę,  w którego trakcie 
człowiek przez powtarzalność czynności przyswaja je jako część swojego 
funkcjonowania i zapamiętuje ich schemat. Przyswajane mogą być nie tylko 
konkretne zachowania, ale również dane o charakterze naukowym lub po-
pularnym, a nawet subiektywne wrażenia i odczucia. Uczenie się prowadzi 
do ich utrwalenia. Może to być wykorzystywane w różnoraki sposób: od 
samorozwoju przez poszerzanie swoich umiejętności, wiedzy, zdolności 
reagowania z innymi przedmiotami i osobami. Niekiedy jednak staje się 
to narzędziem przyswajania postaw i nawyków niepożądanych, takich jak 
agresja, ignorancja, zachowania autodestruktywne, w tym prowadzące 
do uzależnienia15. Wiąże się z tym  kształtowanie tzw. układu nagrody, odpo-
wiedzialnego za odbieranie zarówno pozytywnych, jak i negatywnych bodź-
ców z zewnątrz, które w ośrodkowym układzie nerwowym są przekształcane 
na konkretne odczucie i interpretowane jako wzmocnienie negatywne lub 
pozytywne. Atrakcyjność substancji i aktywności, które mogą uzależnić, 
wiąże się z przyjmowaniem ich jako nagrody, co często bywa odczuciem 
mylnym i obecnym w początkowej fazie uzależnienia16.

Uzależnieniom towarzyszą charakterystyczne cechy, które można skla-
syfikować w dwóch kategoriach – są to o b j a w y  n i e s w o i s t e, rozu-
miane jako zależność fizyczna i psychiczna od konkretnego przedmiotu 

14 Por. W. Kostowski, Podstawowe mechanizmy i teorie uzależnień, „Alkoholizm i Nar-
komania” 19 (2006) nr 2, s. 139–140.

15 Por. B. Wojciszke, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo 
Naukowe Scholar, Warszawa 2002, s. 276–277.

16 Por. M. Filip, Nowe uzależnienia XXI wieku, „Wszechświat” 114 (2013), s. 88.
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uzależniającego, oraz o b j a w y  s w o i s t e, czyli charakterystyczne dla danej 
jednostki zaburzenia osobowości, zmiany tolerancji dla obiektu uzależnia-
jącego, indywidualne odchylenia od normy i choroby psychiczne związane 
z używaniem tego obiektu17.

Cechą szczególną nałogu, a więc stanu życia, w którym dana osoba uza-
leżniła się od konkretnego przedmiotu, jest p o c z ą t k o w a  n i e ś w i a d o -
m o ś ć  jego obecności. Oczywiście powszechnie znana jest ogólna wiedza 
o niebezpieczeństwach związanych z niektórymi zachowaniami, jednak 
świadomość samego zainteresowanego najczęściej pozostaje zachwiana lub 
też bywa przez niego celowo wypierana w sytuacji, kiedy wchodzi on na 
drogę uzależnienia. Wtedy mówi się o fazie nieświadomej niebezpiecznego 
korzystania z poszczególnych substancji lub podejmowania niektórych 
działań18.

Życie w nałogu jest zaliczane do rodzaju p a t o l o g i i  s p o ł e c z n y c h 19, 
czyli funkcjonowania w stanie obniżonych warunków moralnych, w pogar-
szającym się zdrowiu i samopoczuciu, w niskim komforcie, czemu mogą też 
towarzyszyć straty materialne. Przyczyną tej sytuacji jest naruszenie norm 
moralnych, prawnych oraz działania autodestruktywne20.

Trudno odnaleźć jednolitą definicję tego, czym jest uzależnienie. Różni 
autorzy podają odmienne opisy tego zjawiska, jednak uwypuklają przy 
tym jego charakterystyczne cechy. Pierwszą z nich jest pewna d y n a m i -
k a. Jest to więc proces, który odbywa się stopniowo, oddziałuje nie tylko 

17 Por. L. Cierpiałkowska, Psychologia uzależnień, w: Psychologia kliniczna, red. H. Sęk, 
Wydawnictwo PWN, Warszawa 2005, s. 160–161.

18 Por. Ch. Cungi, Stawić czoło uzależnieniom, tłum. A. Tomaszewska, Instytut Wy-
dawniczy PAX, Warszawa 2007, s. 11–15.

19 Por. M. Jędrzejko, A. Kowalewska, Uzależnienia – wybrane pojęcia i definicje, 
w: Współczesne teorie i praktyki profilaktyki uzależnień chemicznych i niechemicznych, 
red. M. Jędrzejko, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa 2009, s. 35.

20 Por. I. Pospiszyl, Patologie społeczne. Resocjalizacja, Wydawnictwo PWN, Warszawa 
2008, s. 17.
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na uzależnionego, ale także na jego otoczenie21. Kolejną właściwością jest 
p r z y m u s  w przyjmowaniu danej substancji chemicznej lub korzystania 
z zachowania, które prowadzi do nałogu. Uzależniony jest pozbawiony 
własnej woli lub niezdolny do całkowitego odłożenia przedmiotu uzależ-
niającego22. Można również zaobserwować f i z j o l o g i c z n e  i p s y c h o -
l o g i c z n e  n a s t ę p s t w a  a b s t y n e n c j i, czyli odłożenia substancji lub 
zachowania uzależniającego. Okresy nieprzyjmowania lub niekorzystania 
z substancji lub zachowań uzależniających są normalnym elementem na-
wet w przypadku silnego uzależnienia, jednak dłuższe przerwy powodują 
widoczne negatywne skutki, które w konsekwencji prowadzą do ogólnego 
pogorszenia się zdrowia23. Efektem uzależnienia jest również obniżenie 
ogólnych warunków życia. Dotyczy to już wspomnianych relacji społecz-
nych i zdrowia, ale także sytuacji ekonomicznej, zawodowej, blokady sa-
morozwoju, braku możliwości podejmowania normalnych codziennych 
obowiązków, niezdolności skupienia się na wykonywanym zadaniu, braku 
odpowiedzialności za siebie i innych. Człowiek uzależniony prezentuje 
sobą cechy osobowości niedojrzałej24. Skutkami niepodjęcia leczenia uza-
leżnień jest brak możliwości normalnego funkcjonowania, a w skrajnych 
przypadkach śmierć.

Uzależnienie charakteryzują cztery cechy, które stanowią jednocześnie 
kryterium pomocnicze w ocenie zaawansowania danej osoby w omawianym 
procesie. Są to: s i ł a  (jej osłabienie następuje przez zaspokojenie pragnienia 
poddania się bodźcowi uzależniającemu), p o d s t a w o w y  c h a r a k t e r 

21 Por. M. Teesson, L. Degenhardt, W. Hall, Uzależnienia, tłum. Z. Pelc, Gdańskie 
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 16.

22 Por. Z. Juczyński, Narkomania, Wydawnictwo Lekarskie PZWL , Warszawa 2002, 
s. 53.

23 Por. L. Cierpiałkowska, Alkoholizm. Przyczyny, leczenie, profilaktyka, Wydawnictwo 
UAM, Poznań 2001, s. 33.

24 Por. J. Wołoszyn, Pomoc psychoterapeutyczna osobom uzależnionym od alkoholu, „Col-
loquia Theologica Ottoniana” 2011 nr 2, s. 134–137.
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(przedmiot uzależnienia staje się silniejszy od innych wartości, takich jak ro-
dzina, przyjaźń, uczciwość, wierność obowiązkom), a u t o m a t y z m  (oso-
ba przyjmująca jest sterowana wewnętrznymi mechanizmami fizjologiczny-
mi i psychologicznymi oraz pozostaje bez większego wpływu na korzystanie 
z substancji lub zachowania nałogowego) i t r w a ł o ś ć  (nałóg utrzymuje 
się w czasie, jest zależny od czynników wewnętrznych organizmu)25.

Na podstawie wykazanych do tej pory cech uzależnienia można przyjąć 
syntetyczną definicję, według której jest to zjawisko indywidualne i spo-
łeczne, prowadzące do skrajnego obniżenia jakości życia, charakteryzu-
jące się wewnętrznym przymusem korzystania z substancji chemicznych 
lub zachowań, których odłożenie powoduje wyraźne, negatywne objawy 
 fizjologiczne i psychiczne.

1.2. Rodzaje uzależnień
Bardzo szybko odkryto, że człowiek może uzależnić się od wszystkiego, 
co jest w stanie skutecznie zaabsorbować jego uwagę na tyle silnie, aby ode-
brać mu w pełni wolną wolę w dokonywaniu wyborów. Spektrum czynników 
uzależniających jest bardzo szerokie, a w ciągu ostatnich lat zauważa się jego 
powiększanie. Stąd coraz częściej przyjmuje się, że trudno już klasyfikować 
przedmioty, od których możliwe jest uzależnienie, dlatego pozostaje się 
raczej przy kategoryzowaniu poszczególnych stymulatorów nałogu.

Głównym podłożem klasyfikowania i wyróżniania rodzajów uzależnie-
nia są czynniki, które je wywołują. Powszechnie wyróżnia się dwa rodzaje 
uzależnień: od s u b s t a n c j i  c h e m i c z n y c h  (f i z j o l o g i c z n e) oraz 
od o k r e ś l o n e g o  z a c h o w a n i a  (b e h a w i o r a l n e). Pierwsze związa-
ne jest z substancją psychoaktywną, która wpływa na metabolizm i bez której 
organizm nie może funkcjonować. Uzależnienie od substancji chemicznej 

25 Por. Z. Juczyński, Narkomania. Podręcznik dla nauczycieli i rodziców, Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL , Warszawa 2005, s. 58–59.
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należy rozumieć szerzej niż tylko zależność biologiczną. Oczywiście jest 
ona dominującą przestrzenią w opisywanym zjawisku, ale obok niej współ-
występują też wpływy psychiczne i środowiskowe, które rozwijają nałóg. 
Oddziaływanie biologiczne zostało szerzej opisane przy kolejnym podziale 
uzależnień i analizie ich wpływu na sferę fizyczną człowieka.

Drugi rodzaj uzależnienia dotyczy czynności lub bardzo silnych przy-
zwyczajeń, które są przyswajane w procesie uczenia się tak mocno, że bez 
terapii (rozumianej nie tylko jako specjalistyczny sposób leczenia, ale 
jako każde działanie podejmowane w celu kuracji organizmu) nie można 
się obejść26. W ostatnich czasach widać bardzo duży wzrost przypadków 
osób dotkniętych tym rodzajem uzależnienia, co być może jest związane 
z rozwojem cywilizacji, która powoduje coraz większy stres oraz daje nowe 
możliwości technicznej rozrywki (np. nowe formy hazardu, internet, gry 
komputerowe).

W tym przypadku substancja chemiczna nie odgrywa żadnej roli w uza-
leżnieniu organizmu. Proces ten dotyczy pewnych czynności, które będąc 
powtarzane, stają się tak silnym przyzwyczajeniem, że człowiek traci nad 
nimi kontrolę. Można wyróżnić dwa typy uzależniania behawioralnego: 
u z a l e ż n i e n i e  s p o ł e c z n e  (l e g a l n e), które związane jest z czynno-
ściami powszechnie akceptowanymi przez opinię publiczną, ale podejmo-
wanymi w sposób patologiczny i niekontrolowany, oraz u z a l e ż n i e n i e 
a n t y s p o ł e c z n e  (n i e l e g a l n e), które obejmuje zachowania nieak-
ceptowane przez społeczeństwo. W pierwszej grupie mógłby się znaleźć 
pracoholizm czy zakupoholizm, z kolei przykładami drugiego rodzaju 
uzależnienia behawioralnego mógłby być nałogowy hazard lub uzależnienie 
od pornografii. Zauważa się też, że istnieją pewne formy nałogu, które łączą 
ze sobą zarówno cechy uzależnienia fizjologicznego, jak i behawioralnego. 

26 Por. M. Rowicka, Uzależnienia behawioralne. Terapia i profilaktyka, Krajowe Biuro 
ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Fundacja Praesterno, Warszawa 2015, s. 8–9.
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Może to być zależność organizmu od nikotyny przyjmowanej w formie 
dymu papierosowego. Obok głodu nikotynowego, jaki dotyka uzależnio-
nego, a który zachodzi wyłącznie na poziomie biologicznym, z pewnością 
obecne jest też bardzo mocne przyzwyczajenie do palenia w konkretnych 
sytuacjach, mające formę nałogową. Może wówczas współwystępować sta-
ły schemat czynności, gestów czy sytuacji, jakie towarzyszą temu, a więc 
 następuje pewnego rodzaju rytualizacja27.

Uzależnienie behawioralne w przestrzeni naukowej znajduje swoje miej-
sce od niedawna. Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne najpierw 
za chorobowe uznało uzależnienie od hazardu. Zostało ono włączone 
na listę zaburzeń używania substancji i nałogów (klasyfikacja DSM-V) 
dopiero w 2013 roku. Z czasem oprócz nałogowego korzystania z gier 
hazardowych dołączone zostały do tej klasyfikacji zaburzenia związane 
z eksploatowaniem internetu i maniakalnym używaniem gier komputero-
wych. Zachowania takie jak kompulsywne kupowanie, uzależnienie od seksu 
i pornografii czy nałogowe oglądanie telewizji nie zostały ujęte na liście uza-
leżnień i nałogów głównie z powodu braku dostatecznych badań nad tymi 
problemami. Przyjmuje się, że kryteriami klasyfikującymi daną czynność 
i sposób jej wykonywania w omawianej grupie patologii są:

1) z a a b s o r b o w a n i e  (dominacja danej czynności nad innymi);
2) m o d y f i k a c j a  n a s t r o j u  (dane zachowanie staje się lekarstwem 

na złe samopoczucie lub problemy natury psychologicznej);
3) t o l e r a n c j a  (wzrost potrzeby podejmowania danego zachowania);
4) s y m p t o m y  o d s t a w i e n n e  (reakcje psychologiczne na brak 

bodźca wynikającego z zachowania nałogowego);
5) k o n f l i k t  (dysharmonia ze środowiskiem życia uzależnionego oraz 

w jego wnętrzu);

27 Por. C. Guereschi, Nowe uzależnienia, tłum. A. Wieczorek-Niebielska, Wydawnic-
two Salwator, Kraków 2006, s. 23–25.
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6) n a w r o t y  (predyspozycje do powtarzania stałych schematów 
 działania związanych z czynnością uzależniającą)28.

Obecnie podaje się bardzo szerokie spektrum czynności, które mogą uza-
leżniać i prowadzić do nałogu. Najpopularniejsze jego formy to uzależnienie 
od hazardu, pornografii i seksu, niekontrolowane korzystanie z internetu, 
gier komputerowych i telefonu komórkowego, patologiczne (wirtualne) 
kontaktowanie się, zakupoholizm, zaburzenia jedzenia (ortoreksja), uza-
leżnienie od ćwiczeń fizycznych warunkujących percepcję własnego ciała 
(bigoreksja) i opalania się (tanoreksja)29.

Istnieje inna klasyfikacja, która za podstawę bierze nie tyle czynnik uza-
leżniający, ile pewne wyraźne przestrzenie, w których uzależnienie rozwija 
się i jest obecne. Dotyczą one zarówno samego uzależnionego, jak i środo-
wiska, które oddziałuje dwukierunkowo: wzmacniając uzależnienie oraz 
przyjmując jego konsekwencje od pojedynczej jednostki. W omawianym po-
dziale, scharakteryzowanym przez Krzysztofa Zajączkowskiego, występują 
trzy rodzaje uzależnienia: f i z y c z n e, p s y c h i c z n e  oraz s p o ł e c z n e 
(ś r o d o w i s k o w e)30.

Pierwsze związane jest w dużej mierze z uzależnieniem fizjologicznym 
wyróżnionym w pierwszym podziale, gdyż dotyczy ono sfery somatycznej 
ludzkiego organizmu. To zależność organizmu od substancji chemicznej 
o charakterze psychoaktywnym, która jest podawana organizmowi regular-
nie. Jej działanie wpływa na organizm na poziomie metabolizmu komórko-
wego, co powoduje, że cały organizm nie może stabilnie funkcjonować bez 
niej. Powoduje to wytworzenie i stopniowe narastanie sztucznie wywołanej 

28 Por. M. Griffiths, A „Components” Model of Addiction Within a Biopsychosocial Frame-
work, „Journal of Substace Use” 2005 No. 4, s. 191–197.

29 Por. A. Augustynek, Uzależnienia od czynności, http://www.psychologia.net.pl/ar-
tykul.php?level=591 (10.01.2019).

30 Por. K. Zajączkowski, Uzależnienie od substancji psychoaktywnych, Wydawnictwo 
WSiP, Warszawa 2002, s. 40.
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biologicznej potrzeby organizmu do przyswajania danej substancji. Jej brak 
powoduje objawy odstawienia, czyli fizjologiczne dolegliwości związane 
z niezaspokojeniem wspomnianej potrzeby. Ciągłe przyjmowanie substancji 
uzależniającej ma tylko pozornie stabilizujące działanie, gdyż ostatecznie 
prowadzi do podwyższenia poziomu zapotrzebowania na nią (tzw. zjawisko 
tolerancji), co pociąga za sobą negatywne konsekwencje zdrowotne. Siła 
uzależnienia zależy od rodzaju substancji oraz częstotliwości korzystania 
z niej. Zdaniem Zygfryda Juszczyńskiego uzależnienie fizjologiczne jest 
jedynie następstwem o charakterze biologicznym korzystania z substancji 
psychoaktywnej, a podstawę nałogu stanowi psychologiczne uzależnienie, 
które jest jego pierwotną odmianą31.

W dalszej części pracy będą opisane szerzej fizjonomia uzależnienia 
od substancji psychoaktywnych na podstawie cech chemicznych alkoholu 
i jego wpływ na metabolizm człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem 
centralnego układu nerwowego (zob. 2.1. Wpływ chemicznych właściwości 
alkoholu na organizm człowieka w niniejszym rozdziale).

Uzależnienie psychiczne wiąże się z „gratyfikacjami emocjonalnymi”32, 
jakie następują po przyjęciu substancji chemicznej lub podjęciu czynno-
ści uzależniającej. Charakterystyczne jest, że uzależniony, mając kontakt 
z przedmiotem uzależnienia, zmienia obraz samego siebie. Bardzo często 
jest to wizja iluzoryczna i wyidealizowana, mająca na celu poprawę samo-
poczucia i odbioru samego siebie. Uzależniony często widzi w danej sub-
stancji lub danym zachowaniu cechę indywidualną, wykreowaną na własne 
potrzeby, by móc jeszcze mocniej ingerować w samoświadomość. Można 
dopatrywać się tutaj podobieństwa do odruchu Pawłowa, w którym pozor-
nie niezwiązane ze sobą bodźce tworzą w konkretnej, indywidualnej sytuacji 

31 Por. M. Jędrzejko, A. Kowalewska, Uzależnienia…, dz. cyt., s. 46.
32 Por. H. Sęk, Wprowadzenie do psychologii klinicznej, Wydawnictwo Naukowe Scho-

lar, Warszawa 2003, s. 273.
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związek przyczynowo-skutkowy. Z opisanych do tej pory zależności wynika, 
że obiekt uzależniający ma podwójny wpływ na osobę korzystającą z niego. 
Po pierwsze stymuluje funkcjonowanie jej organizmu, a po drugie stanowi 
też indywidualną wartość mogącą oddziaływać na psychikę33.

Ostatni rodzaj uzależnienia w omawianym zestawieniu związany jest 
ze społecznością, w jakiej żyje uzależniony. Środowisko życia kreuje postawę 
uzależnienia przez wymuszenie przyjęcia właściwego dla danej grupy czy 
subkultury sposobu zachowania. Korzystanie z substancji psychoaktyw-
nych często jest tam postrzegane jako normalne zachowanie integrujące 
lub nawet świadczące o konkretnej przynależności. Na osobie chcącej być 
członkiem takiej wspólnoty zostaje wymuszone przyjęcie odpowiedniego 
stylu życia. Niekiedy nie następuje to siłowo, ale staje się efektem chęci 
upodobnienia się do innych34. Uzależnienie społeczne może rozwijać się 
nie tylko pod wpływem świadomej chęci funkcjonowania w danej grupie, 
ale także jako, często nieuświadomione, usposobienie się do konkretnego 
sposobu życia, przyjęcia za własne pewnych powszechnych standardów, 
jakie panują w danym miejscu i czasie35. Według niektórych autorów wpływ 
grupy i społeczności jest tak silny, że uznaje się go za pierwotny czynnik uza-
leżnienia, a zależność fizjologiczną jako jej następstwo36. Podstawową przy-
czyną uzależnienia społecznego jest poczucie samotności i  wyobcowania 
ze środowiska, w którym osoba uzależniona wzrasta37.

W klasyfikacji i opisie nałogów wymienia się także u z a l e ż n i e n i e 
k r z y ż o w e, spowodowane tzw. tolerancją krzyżową będącą efektem użycia 

33 Por. M. Jędrzejko, A. Kowalewska, Uzależnienia…, dz. cyt., s. 47.
34 Por. M. Jędrzejko, A. Kowalewska, Uzależnienia…, dz. cyt., s. 48.
35 Por. M. Rowicka, Uzależnienia…, dz. cyt., s. 8–9.
36 Por. C. Cekiera, Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uza-

leżnionych, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, Lublin 1992, s. 18.

37 Por. D. Pstrąg, Wybrane zagadnienia z problematyki uzależnień, Wydawnictwo Wyż-
szej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 2000, s. 49.
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środka, który mocno oddziałuje na układ nerwowy, wraz z inną substancją, 
najczęściej alkoholem. W efekcie takiego procesu zwiększa się tolerancja nie 
tylko na alkohol, ale również na drugi składnik (jego działanie jest osłabione 
przez aktywność przyjmowanego alkoholu). Aby mógł on zadziałać, potrze-
ba większej jego dawki, co prowadzi do kolejnego uzależnienia. Ta sytuacja 
najczęściej dotyczy mocnych leków, np. psychotropowych, uśmierzają-
cych ból czy benzodiazepinów (środków uspokajających, przeciwlękowych 
i nasennych)38.

1.3. Powszechność i rozwój nałogów
Nie trzeba sięgać daleko, aby dostrzec, że wiele osób popada w różnego 
rodzaju uzależnienia. W mediach można czasem nawet usłyszeć lub prze-
czytać o tym, że obecnie trwa „epoka uzależnień”39. Do upowszechniania 
się nałogów w społeczeństwie przyczynia się nie tylko styl życia, ale rów-
nież rozwój cywilizacyjny, dający nowe możliwości różnych aktywności, 
od których można się uzależnić. Obserwuje się tendencję do coraz szerszej 
gamy różnorakich uzależnień, o których niedawno pewnie jeszcze nikt nie 
ośmieliłby się myśleć w kategoriach przestrzeni stanowiącej zagrożenie dla 
ludzkiego zdrowia. Nie chodzi tylko o uzależnienia związane z technolo-
gicznym zaawansowaniem, które wśród społeczeństw wysoko rozwiniętych 
są bardzo powszechne, takie jak np. kompulsywne używanie komputerów, 
telefonów, korzystanie z sieci internetowej czy uzależnienie od wirtualnego 
kontaktu. Dobrym przykładem może być kompulsywne jedzenie, którego 
jeszcze jakiś czas temu nikt nie klasyfikowałby jako czynnika generującego 

38 Por. J. Fudała, K. Dąbrowska, K. Łukowska, Uzależnienie od alkoholu – między dia-
gnozą a działaniem, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013, s. 17.

39 Por. Konferencja naukowa: „Alkoholizm i nie tylko – społeczeństwo wobec problemu wy-
branych uzależnień”, https://wpolityce.pl/kosciol/270108-konferencja-naukowa-

-alkoholizm-i-nie-tylko-spoleczenstwo-wobec-problemu-wybranych-uzaleznien 
(27.09.2018).
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patologie. Tymczasem od pewnego momentu obserwuje się niekontrolo-
wane korzystanie z różnego rodzaju pokarmów, szczególnie obfitujących 
w tłuszcze i cukry. Efektywna przemiana materii tych związków sprawia, 
że organizm wykazuje naturalną potrzebę ich przyjmowania, jednak bardzo 
łatwo może dojść do utraty kontroli tego procesu, co niechybnie prowadzi 
do nałogu. Szacuje się, że ilość spożywanych tłuszczów wzrosła pomiędzy 
1970 a 2000 rokiem aż o 42 proc. Jedną z przyczyn jest łatwy dostęp do pro-
duktów spożywczych związany z dobrobytem i wzrostem gospodarczym 
w niektórych częściach świata40. Dane te pokazują, jak poważny jest wspo-
mniany problem w pewnych miejscach na Ziemi, szczególnie jeśli weźmie 
się pod uwagę, że wzmiankowany wzrost gospodarczy nie jest zjawiskiem 
obejmującym wszystkie rejony naszego globu. Zubożenie ludności wciąż 
postępuje w krajach Trzeciego Świata, w nich też obserwuje się największy 
przyrost naturalny. W związku z tym wzrost spożycia, prawie o połowę, 
pokarmów wysokotłuszczowych dotyczy tylko części ludności zamiesz-
kującej bogate państwa, gdzie dostęp do żywności jest łatwy i gdzie można 
pozwolić sobie na ekskluzywne produkty.

Współczesna cywilizacja generuje także skomplikowane sytuacje, z który-
mi trudno sobie poradzić. Najczęściej wymienia się tutaj narastające tempo 
życia, coraz większą samotność, brak przystosowania się do środowiska, 
zwiększające się wymagania ze strony innych, zawyżone ambicje dotyczące 
własnej osoby. Takie doświadczenia mogą rodzić poczucie frustracji, nie-
spełnienia, ciągłej walki o podwyższenie szeroko rozumianego poziomu 
życia41. Środek uzależniający (w tym wypadku dotyczy to zarówno substan-
cji chemicznych o właściwościach psychoaktywnych, jak i kompulsywnych 
zachowań) może być postrzegany jako nagroda dla organizmu narażonego 

40 Por. C. Davies, J. C. Carter, Compulsive Overeating as an Addiction Disorder. A Re-
view of Theory and Evidence, „Appetite” 53 (2009), s. 201–202.

41 Por. M. Filip, Nowe…, dz. cyt., s. 90.
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na ciągły wysiłek, obarczony dodatkowo negatywnymi doznaniami psy-
chicznymi. Sami walczący z niekontrolowanym używaniem komputera 
i sieci internetowej wskazują jako główny powód sięgania po tego rodzaju ak-
tywności pewne korzyści psychologiczne, takie jak: uznanie, poczucie sukce-
su, przyjemność, poczucie wspólnoty, wyzwanie, zadowolenie z osiąganych 
celów, odskocznia od samotności, walka z nudą, rozrywka, zmniejszenie 
swoich frustracji, odbiór wrażeń estetycznych42. Ważnym czynnikiem ge-
nerującym rozwój uzależnień, szczególnie od substancji psychoaktywnych, 
jest sytuacja rodzinna. W wysoko rozwiniętych społeczeństwach, w których 
relacje rodzinne często przeżywają kryzys, odnotowuje się wzrost uzależnień 
od narkotyków. Wiąże się to z większymi zaniedbaniami wychowawczymi 
oraz próbą szukania odskoczni od trudnych doświadczeń domowych43.

Nie tylko wiedza popularna i codzienny ogląd sytuacji, w jakiej obec-
nie znajdują się rozwinięte społeczeństwa, wskazują na szerzenie się uza-
leżnień. Tym powszechnym intuicjom wtórują także badania przeprowa-
dzane w celu diagnozowania omawianych problemów. Rynek substancji 
psychoaktywnych w Europie wciąż wzrasta. Chociaż obserwuje się ten-
dencję do spadku używania niektórych popularnych narkotyków, jak np. 
marihuany, to jednocześnie odnotowuje się nowe substancje uzależniające. 
Tylko w 2013 roku zgłoszono aż osiemdziesiąt jeden nowych substancji che-
micznych w obrębie państw Unii Europejskiej działających uzależniająco44.

Według raportu przygotowanego dla polskiego Ministerstwa Zdrowia 
w 2015 roku aż 23 proc. mężczyzn oraz 11 proc. kobiet zadeklarowało użycie 

42 Por. P. Schuhler, M. Vogelgesang, Wyłącz, zanim będzie za późno – uzależnienie 
od komputera i internetu, tłum. P. Kaźmierczak, E. Sierosławska, I. Walczak, Wy-
dawnictwo WAM, Kraków 2014, s. 29–30.

43 Por. P. Ulman, Społeczne i rodzinne uwarunkowania uzależnień u dzieci i młodzieży, 
„Fides et Ratio” 4 (2011) nr 8, s. 80–81.

44 Por. Europejski raport narkotykowy – tendencje i osiągnięcia, tłum. Centrum Tłuma-
czeń dla Organów Unii Europejskiej, Europejskie Centrum Monitorowania Nar-
kotyków i Narkomanii, Lizbona 2014, s. 27–28.
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jakiegokolwiek narkotyku w trakcie swojego życia. Zauważa się zależność 
pomiędzy częstym korzystaniem z tego rodzaju używek a stanem cywilnym 
użytkowników. O wiele częściej po narkotyki sięgają osoby samotne45. Ob-
serwuje się również postępujące uzależnienie od alkoholu, chociaż stopnio-
wo zmienia się jego forma. Szczegółowo to zagadnienie będzie omówione 
w dalszej części tego rozdziału, przy okazji opisu perspektywy historycznej 
tego nałogu (zob. 3.1. Alkohol w ujęciu historycznym w niniejszym rozdziale).

Ogromnym zagrożeniem są dzisiaj nałogi behawioralne. Wspomniano 
już, że rozwijają się w bardzo szybkim tempie, zwłaszcza wśród bogatych 
społeczeństw. Dodatkowym problemem jest to, że współczesna nauka i tech-
nika wciąż nie mają gotowych narzędzi do walki z nimi, a często występują 
kłopoty nawet z ich klasyfikacją. Jest to bardzo subiektywna przestrzeń, 
przeżywana indywidualnie, i trudno do niej dotrzeć, stąd statystyki wy-
stępowania tych nałogów są tylko przybliżone. Przedstawianie niektórych 
zachowań kompulsywnych jako patologii społecznej spotyka się z oporem, 
albo przynajmniej brakiem poważnego traktowania. Dla przykładu wystar-
czy wskazać powszechne spojrzenie na pracoholików. Często są oni po-
strzegani jako osoby godne naśladowania, ambitne i zaangażowane w swoje 
życie zawodowe. W 2014 roku w Polsce nawet 68 proc. osób pracowało zbyt 
długo46. Uwagę zwracają też dane dotyczące niebezpiecznego użycia inter-
netu wśród polskiej młodzieży. Szacuje się, że 80–85 proc. osób w wieku 
15–16 lat codziennie korzysta z sieci w celach rozrywkowych, 30–40 proc. 
robi to przez przynajmniej 4 godziny dziennie, a 60–75 proc. spędza czas 
w przestrzeni wirtualnej w późnych godzinach nocnych (po godzinie 22)47. 

45 Por. Oszacowanie rozpowszechnienia wybranych uzależnień behawioralnych oraz analiza 
korelacji pomiędzy występowaniem uzależnień behawioralnych a używaniem substancji 
 psychoaktywnych, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2015, s. 221.

46 Por. Oszacowanie rozpowszechnienia…, dz. cyt., s. 100.
47 Por. A. Maszorek-Szymala, M. Janiak, Uzależnienia wśród uczniów różnych pozio-

mów kształcenia, w: Zapobieganie wykluczeniu z systemu edukacji dzieci i młodzieży 
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Oprócz wspomnianych uzależnień bogate społeczeństwa mają coraz więk-
szy problem z niekontrolowanym jedzeniem, pracoholizmem, kompulsyw-
nym kupowaniem czy hazardem. Kilka przykładowych informacji na ten 
temat pokazuje powagę sytuacji. Celem tej części pracy nie jest przytaczanie 
szczegółowych danych statystycznych związanych z różnymi nałogami, ale 
zasygnalizowanie ogromnej rozpiętości problemu.

Podsumowując, zauważa się szybki rozwój uzależnień w dzisiejszym 
świecie. Część z nich związana jest ze wzrostem gospodarczym. Należy spo-
dziewać się dalszego rozrastania się tego rodzaju patologii społecznych. Wią-
że się to z coraz gorszą kondycją psychiczną współczesnych społeczeństw, 
narastającymi problemami w relacjach międzyludzkich, nowymi możli-
wościami technologicznymi oraz korzyściami finansowymi, jakie płyną 
dla źródeł produkcji wszystkich substancji i przedmiotów generujących 
uzależnienia48.

2. Alkohol jako środek uzależniający

Do tej pory opisano ogólnie uzależnienia i nałogi jako patologiczne zjawiska 
społeczne. W dalszej części pracy zostanie podjęta bardziej szczegółowa 
charakterystyka alkoholu będącego środkiem uzależniającym oraz choro-
by alkoholowej jako efektu jego niekontrolowanego użycia. Powszechnie 
uznaje się alkohol za substancję psychoaktywną o właściwościach uzależnia-
jących, pomimo tego, że może on być bezpiecznie i nieszkodliwie używany 
nawet w celach medycznych. Jest on rozpowszechniony na całym świecie, 

nieprzystosowanej społecznie. Perspektywa pedagogiczna, red. J. E. Kowalska, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 227.

48 Por. J. Pełka-Wysiecka, Zapobieganie zaburzeniom psychicznym, http://www.szcze-
cin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/3541/%2820131104.111251%29.6_zapobie-
ganie_zaburzeniom_psychicznym.pdf (29.09.2018).
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natomiast sam proces uzależnienia dokonuje się przez nieodpowiedzialne 
korzystanie z niego. Uzależnienie przebiega nie tylko na drodze czysto 
fizjologicznej, ale także behawioralnej, jako efekt silnego przyzwyczajenia 
i wytworzenia się rytuałów49. Poniżej zostaną przedstawione właściwości 
chemiczne alkoholu i aspekty psychologiczne, które są istotne w procesie 
uzależnienia.

2.1. Wpływ chemicznych właściwości alkoholu  
na organizm człowieka
Badania i klasyfikacje chemicznych właściwości alkoholu prowadzi się 
od dawna ze względu na powszechne przekonanie, że to właśnie te czyn- 
niki decydują o uzależnieniu.

Termin „alkohol” dotyczy szerszej grupy związków chemicznych niż 
tylko tych zawartych w popularnych napojach czy środkach medycznych. 
Alkohole to grupa pochodnych węglowodorów o zbliżonych do nich 
właściwościach, takich jak wysoka temperatura wrzenia lub mała lotność 
względem swojej masy. Wykorzystuje się je w przemyśle spożywczym, che-
micznym, farmaceutycznym, paliwowym. Najczęściej spotykane w życiu 
codziennym odmiany alkoholu to etanol (alkohol etylowy) i metanol (al-
kohol metylowy). Pierwszy jest najbardziej rozpowszechniony i stosowany 
dla celów spożywczych, drugi używany jest jako rozpuszczalnik chemiczny 
i pozostaje substancją silnie trującą dla człowieka. Jego spożycie grozi trwa-
łym uszkodzeniem układu nerwowego, co w konsekwencji może prowadzić 
do utraty wzroku lub słuchu, a nawet do zgonu z powodu zatrzymania 
funkcji oddychania. Alkohol etylowy można bardzo łatwo pomylić z mety-
lowym ze względu na wiele łączących je podobieństw, takich jak barwa, smak 

49 Por. I. Niewiadomska, Dlaczego ludzie uzależniają się od alkoholu?, w: Alkohol, alko-
holizm i ja, red. Fundacja Rozwoju KUL, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju KUL, 
Lublin 2002, s. 20–22.
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i zapach. Dwa inne popularne rodzaje opisywanego związku chemicznego 
to alkohol butylowy i propylowy. Również one nie znajdują zastosowania 
spożywczego z powodu swoich właściwości trujących50. W związku z tym 
termin „alkohol” w powszechnym rozumieniu dotyczy etanolu, a szerzej – 
wszystkich napojów przygotowanych do bezpośredniego spożycia zawiera-
jących tę substancję51. Ów związek chemiczny jest też obecny w naturalnych 
warunkach w organizmie człowieka jako alkohol fizjologiczny. Jego nor-
malne stężenie waha się na poziomie od 0,00035 promila do 0,0055 promila. 
Te wahania są spowodowane różnicami w przyjmowaniu pokarmów oraz 
w obecności drobnoustrojów we krwi, szczególnie bakterii i grzybów52.

Alkohol ma specyficzne oddziaływanie na metabolizm człowieka. Jego 
wchłanianie rozpoczyna się zaraz po spożyciu, już na poziomie jamy ust-
nej. Miejscem, gdzie przyswaja się go najwięcej do krwi, są jelita, natomiast 
najwyższe stężenie jest obecne w płynach ustrojowych: płynie mózgowo- 

-rdzeniowym, ślinie, moczu, żółci i krwi. Kulminacyjny moment jego stę-
żenia we krwi przypada na około trzydzieści–czterdzieści minut od spo-
życia. Metabolizm alkoholu przebiega zdecydowanie wolniej niż proces 
jego wchłaniania do organizmu, stąd szybkie i silne oddziaływanie psy-
choaktywne na człowieka53. Szybkość wchłaniania wynosi od 0,1 promila 
do 0,15 promila na godzinę. Dorosła osoba po wypiciu 500 ml wysoko 
stężonego alkoholu (np. czterdziestoprocentowej wódki) potrzebuje od kil-
kunastu do kilkudziesięciu godzin, żeby w pełni wytrzeźwieć. Już po kilku 

50 Por. H. Hart, L. E. Craine, D. J. Hart, Chemia organiczna. Krótki kurs, tłum. L. Szmi-
giero, Wydawnictwo Lekarskie PZWL , Warszawa 2009, s. 221.

51 Por. B. Szostek, Czym jest alkohol? Rys problematyki, „Warszawskie Studia Pastoral-
ne” 2009 nr 10, s. 41.

52 Por. L. Cierpiałkowska, Efekty krótkotrwałego i długotrwałego działania alkoholu 
na organizm człowieka, w: Psychologia uzależnień – alkoholizm, red. L. Cierpiałkow-
ska, M. Ziarko, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2012, s. 20.

53 Por. B. Woronowicz, Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Wydawnic-
two Media Rodzina, Warszawa 2009, s. 51.
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godzinach jej samopoczucie wróci do normy, jednak alkohol nadal będzie 
obecny w krwiobiegu, co w konsekwencji spowoduje spowolnienie wielu 
reakcji człowieka54.

W spalaniu alkoholu biorą udział różnego rodzaju enzymy. Najważniej-
sze z nich to dehydrogenaza aldehydowa oraz katalaza wspierana przez 
mikrosomalny system utleniania alkoholu. Alkohol etylowy jest rozkła-
dany na kolejne substancje chemiczne. W pierwszym etapie przekształ-
cany jest na aldehyd octowy, toksyczny dla organizmu człowieka. Proces 
zachodzi dzięki wspomnianej już dehydrogenazie aldehydowej. Dopie-
ro w dalszej części może powstać kwas octowy, możliwy do wykorzystania 
w  pozyskiwaniu energii55.

Odnotowuje się różnice w obecności enzymów trawiących etanol w orga-
nizmach ludzi różnych ras. W ustrojach Japończyków, Chińczyków i rdzen-
nych Indian Ameryki Południowej jest ich mniej niż u przedstawicieli rasy 
białej – różnica wynosi nawet 25−30 proc. W związku z tym przedstawiciele 
wymienionych narodowości o wiele trudniej znoszą trawienie alkoholu, 
co ma swoje skutki w zewnętrznych objawach fizjologicznych. Podobne 
różnice odnotowuje się pomiędzy przebiegiem metabolizmu alkoholu u ko-
biet i mężczyzn. Są one związane z różnicą proporcji masy ciała do ilości 
wody w organizmie, szybkością rozkładu alkoholu w żołądku i wątrobie 
oraz dominującymi hormonami występującymi u obu płci. Te rozbieżności 
mogą powodować szybsze upijanie się alkoholem przez kobiety56.

Alkohol bardzo szybko przenika do mózgu, oddziałując na ośrodkowy 
układ nerwowy i powodując tym samym zaburzenia w pracy tego narządu, 
odpowiadającego za koordynację pracy całego ciała. Bariera krew–mózg, 

54 Por. J. Lindenmeyer, Ile możesz wypić? O nałogach i leczeniu, tłum. J. Chodkiewicz, 
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010, s. 58.

55 Por. J. Kalat, Biologiczne podstawy zachowania, Wydawnictwo PWN, Warszawa 
2006, s. 460.

56 Por. L. Cierpiałkowska, Efekty…, dz. cyt., s. 26−29.
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która chroni przed przedostawaniem się niepożądanych substancji do cen-
tralnej części układu nerwowego, nie jest odporna na działanie alkoholu. 
To kolejna przyczyna bardzo silnych reakcji organizmu człowieka na obec-
ność opisywanej substancji. Częścią mózgu najszybciej narażoną na działa-
nie alkoholu jest móżdżek odpowiedzialny za równowagę ciała, dlatego brak 
koordynacji ruchowej to jeden z pierwszych objawów spożycia znacznej 
ilości tego środka57.

Spożycie dużej ilości alkoholu wytwarza pozorny efekt wzmożone-
go ciepła w ludzkim ciele, dlatego w powszechnej opinii jest on uważa-
ny za środek rozgrzewający. Jednak w rzeczywistości alkohol wywołuje, 
przez rozszerzenie naczyń krwionośnych, przeniesienie krwi do naczyń 
włosowatych pod powierzchnią skóry. Wytwarza to efekt utraty ciepła 
z powierzchni ciała i przeniesienie go do wnętrza, ale jednocześnie nie powo-
duje faktycznego ogrzania organizmu. Dodatkowym skutkiem, związanym 
z tym procesem i zwiększoną obecnością komórek krwi blisko skóry, jest 
jej zaczerwienienie58.

Obecność alkoholu etylowego w układzie nerwowym powoduje zabu-
rzenia jego działania. Jest to spowodowane błędami w przekazie informacji 
drogą neuronową na skutek zahamowania przepływu jonów potasu i sodu 
przez błonę komórkową w komórkach nerwowych. Dodatkowo alkohol 
opóźnia wydzielanie serotoniny (hormonu odpowiedzialnego za właściwą 
pracę narządów i utrzymanie prawidłowych parametrów fizjologicznych 
ciała, takich jak temperatura, ciśnienie krwi, skurcze mięśni gładkich czy 
trawienie), stymuluje neuroprzekaźnik GABA (odpowiadający za hamo-
wanie czynności niektórych narządów), hamuje receptory glutaminer-
giczne i podwyższa pracę układu dopaminergicznego (odpowiedzialnego 

57 Por. J. Kalat, Biologiczne…, dz. cyt., s. 243.
58 Por. J. McCurry, Chemia organiczna, cz. 3, tłum. H. Koroniak i in., Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 669.
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za prawidłową pracę poszczególnych organów w ciele). Mówiąc najogól-
niej, alkohol działający w organizmie człowieka spowalnia jego procesy 
fizjologiczne59.

Efektem tak funkcjonującego układu nerwowego jest niewłaściwa pra-
ca całego ciała, obserwowalna na zewnątrz w różnej formie. Najczęściej 
występujące defekty spowodowane przyjęciem dużej dawki alkoholu to: 
zaburzenia równowagi i widzenia, osłabienie refleksu, obniżona zdolność 
postrzegania przedmiotów w obrębie pola widzenia, nadmierna pobudli-
wość i gadatliwość, opóźnienie czasu reakcji na bodźce zewnętrzne, agresja, 
pobudzenie seksualne, przyspieszenie akcji serca, bełkot oraz przy wysokim 
stężeniu alkoholu we krwi spadek jej ciśnienia, obniżenie temperatury ciała, 
zanik odruchów fizjologicznych, a nawet śmierć60.

Długotrwałe picie alkoholu prowadzi do silnego uzależnienia, również 
ze specyficznymi objawami tego schorzenia. Będą one szerzej omówione 
w dalszej części pracy (zob. 1.4. Fazy choroby alkoholowej w rozdziale drugim).

2.2. Behawioralny aspekt uzależnienia od alkoholu
Etanol bardzo poważnie wpływa na pracę układu nerwowego oraz czynno-
ści związane z działaniem innych narządów. Stąd jest przyczyną typowego 
uzależnienia chemicznego, występującego w wyniku obecności substancji 
psychoaktywnej wpływającej na fizjologię człowieka. Przez ostatnie lata 
trwają też badania nad psychologicznymi czynnikami uzależnienia alkoho-
lowego, a więc nad jego wymiarem behawioralnym. Nie ulega wątpliwości, 
że podłoże alkoholizmu wiąże się z konkretnymi zachowaniami, jakie po-
dejmują pijący. Najbardziej oczywiste w tym względzie są ilość wypijanego 
alkoholu oraz częstotliwość jego spożywania.

59 Por. J. Kalat, Biologiczne…, dz. cyt., s. 459.
60 Por. B. Woronowicz, Uzależnienia, dz. cyt., s. 54−55.
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Trwa dyskusja, czy uzależnienie behawioralne wywołuje fizjologiczne 
zmiany w układzie nerwowym, tak jak silny wpływ substancji psychoak-
tywnych. Obecnie trudno to stwierdzić, ale warto zwrócić uwagę na pew-
ne sytuacje towarzyszące spożywaniu alkoholu. Człowiek z zasady działa 
schematycznie, wytwarza pewne nawyki, przyzwyczaja się do konkretnych 
zachowań. Za każdym z nich podświadomie stoi chęć realizacji i spełnienia 
się, jednak niekiedy ich efektem jest bardzo silne maniakalne przyzwycza-
jenie61. Przyzwyczajenie i schematyzacja adaptują się tym szybciej, im bar-
dziej dotyczą efektów pożądanych, mocniej wyuczonych lub obecnych 
w archetypie danej społeczności62. Alkohol może spełniać te warunki przez 
dostarczenie różnorakich wrażeń: odprężenia emocjonalnego, poprawy 
nastroju, separacji od codziennych problemów, poczucia przyjemności63.

Niezależnie od tego, w jakich okolicznościach ktoś spożywa alkohol, 
wytwarza się pewien schemat, który z czasem może przerodzić się nawet 
w system zachowań. Picie alkoholu odbywa się najczęściej w stałych okolicz-
nościach. Będą one indywidualne dla poszczególnych osób, ale powtarzane 
regularnie, przejdą w silne przyzwyczajenie, a z czasem w nałóg. Jednocze-
śnie wytwarzane są niezwykle mocne psychologiczne mechanizmy obronne, 
aby zneutralizować i zagłuszyć przykre objawy i doznania wynikające z nad-
miernej lub zbyt częstej konsumpcji napojów alkoholowych, jednak chęć 
uzyskania początkowo pozytywnych efektów emocjonalnych przezwycięża 

61 Por. T. Olchanowski, Kultura manii, Eneteia, Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 
Warszawa 2016, s. 113–117.

62 Por. J. Diamond, L. S. Jones, Droga powstaje, gdy idziesz. Psychologia procesu w prakty-
ce, tłum. A. Raczyńska, Eneteia, Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 
2014, s. 37–39.

63 Por. J. Mellibruda, Psycho-bio-społeczna koncepcja uzależnienia od alkoholu, „Alkoho-
lizm i Narkomania” 28 (1997) nr 3, s. 281; A. Tomczyk, Alkoholizm i podstawowe 
uwarunkowania jego spożycia, s. 9–10, http://raciborz.zpisdn.gov.pl/pliki/43/Alko-
holizm%20i%20podstawowe%20uwarunkowania%20jego%20spo%C5%BCy-
cia..pdf (14.11.2017).
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te mechanizmy64. Bardzo łatwo można zaobserwować wspomniany już wzo-
rzec picia w przypadku konkretnych osób: towarzystwo tych samych ludzi, 
stałe pory i miejsca picia, przyzwyczajenie do tych samych napojów (zarów-
no gatunków, marek, jak i smaku alkoholu), czynności współwystępujące, 
dodatki, ulubione naczynia itp. Warunki, w jakich pije się alkohol, mogą tak 
mocno utrwalać swoisty model jego spożywania, że z czasem pewne osoby, 
wydarzenia, przeżycia czy miejsca kojarzą się nawet z konkretnym jego ga-
tunkiem. Najprostszy przykład to picie piwa podczas oglądania zawodów 
sportowych, odświętne wznoszenie toastu przy okazji wyjątkowych spotkań 
bądź wizyta w miejscu produkowania alkoholu regionalnego. Rytualiza-
cja picia może powodować rozwój odruchu bezwarunkowego w postaci 
głodu alkoholowego, który będzie pojawiał się w precyzyjnie określonych 
okolicznościach. Będzie on zindywidualizowany i zależny od osoby oraz 
wyuczonego systemu, np. na dźwięk brzęku kostek lodu pojawia się nagłe 
pragnienie spożycia alkoholu albo podczas przypadkowego spotkania ze sta-
rym znajomym, z którym najczęściej spędzano czas, pijąc piwo, uwidacznia 
się chęć wypicia tego napoju. Reakcja często jest tak silna, że przypomina 
w swoim przebiegu odruch Pawłowa65. Paradoksalnie odświętność praktyk 
alkoholowych powszednieje, zmienia się w codzienność tak bardzo, że nie-
kiedy trudno wyobrazić sobie poszczególne czynności lub wydarzenia w ży-
ciu, np. spożywanie posiłku, oglądanie telewizji, lekturę książek, bez picia.

Współczesna psychologia nie scharakteryzowała jeszcze zbyt precyzyj-
nie charakteru behawioralnego uzależnienia od alkoholu. Jednak nawet 
bez szczegółowych badań można zaobserwować pewną schematyzację po-
staw i czynności, które rozpoczynają drogę do alkoholizmu, stąd zakłada 
się, że obok właściwości chemicznych jest to bardzo istotna przestrzeń 

64 Por. K. Dietze, M. Spicker, Ile można wypić? Poradnik, tłum. J. Chodkiewicz, 
 Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, s. 32–41.

65 Por. R. A. Ruden, M. Byalick, Żarłoczny mózg. Pułapki uzależnień, tłum. A. Miller, 
Wydawnictwo Focus, Warszawa 2003, s. 48–52.
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warunkująca omawiany nałóg. Behawioralny aspekt nałogu alkoholowego 
jest niejednolity i bardzo mocno związany z osobistymi nawykami oraz 
czynnościami wyuczonymi. Obserwacja kontekstu, w jakim dochodzi 
do picia alkoholu, może ułatwić zaproponowanie konkretnych narzędzi 
służących do ograniczenia nadmiernego spożywania tej substancji. Wyeli-
minowanie lub zmodyfikowanie przyjętych rytuałów pomaga w pozbyciu 
się problemu. Właśnie dlatego bardzo istotne są obserwacja i analiza sytuacji, 
w jakich dochodzi do korzystania z alkoholu, gdyż pozwalają one na wy-
szczególnienie indywidualnych cech i zwyczajów mogących przyczyniać się 
do rozwoju nałogu. W ten sposób wymiar behawioralny dostarcza danych 
pomocnych w terapii uzależnień, w tym uzależnienia alkoholowego. Takie 
podejście cechuje się wysoką skutecznością w przeprowadzaniu leczenia66.

3. Oddziaływanie alkoholu w dziejach ludzkości

Alkohol jest powszechnie obecny w świecie. Obserwuje się jego silne oddzia-
ływanie na różne środowiska – kultury, całe społeczności i pojedynczych 
ludzi, którzy z niego korzystają. Niektóre zwyczaje, tradycje, miejsca czy 
postaci są nierozerwalnie związane i kojarzone z konkretnymi napojami 
alkoholowymi. Na przestrzeni dziejów najczęściej to człowiek kształtował 
w różnym stopniu trunki, jakich używał, ale niekiedy to one tak mocno 
wpływały na jego losy, że stawały się istotnym czynnikiem zmieniającym 
oblicze świata, w którym żył. Na alkohol nie była też obojętna kultura, która 
zaprosiła go do swoich dzieł i uczyniła istotnym motywem o charakterze 
rozrywkowym, a niekiedy wychowawczym i refleksyjnym. Różnego rodza-
ju alkohole związały się także ze wszystkimi religiami świata, przyjmując 
w nich wiele znaczeń – od bycia substancjami zakazanymi po bardzo istotne, 

66 Por. M. Filip, Nowe…, dz. cyt., s. 87–94.
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sakralne. W tej części pracy zostaną zaprezentowane związki życia religijne-
go z napojami alkoholowymi, a na końcu będą one sklasyfikowane według 
współczesnych standardów.

3.1. Alkohol w ujęciu historycznym
Chociaż największy rozwój przemysłu alkoholowego i jego popularyzacja 
przypadają na czasy najnowsze, myliłby się ten, kto by myślał, że alkohol 
jest wytworem charakterystycznym jedynie dla współczesnej kultury. Jest 
on bardzo starym produktem, obecnym w różnym kształcie już w pierw-
szych cywilizacjach, jakie powstały na naszej planecie. Chociaż najstarsze 
źródła historyczne raczej nie skupiają się na roli alkoholu w poszczególnych 
kulturach, to jednak można odnaleźć jego ślady nawet sprzed stu wieków. 
Zmieniały się jego forma występowania oraz podejście do niego. Jak się 
okazuje, alkohol towarzyszył ludzkości nie tylko w podniosłych chwilach, 
ale również podczas codziennej pracy. Dużym zaskoczeniem może być jego 
powszechność oraz spożywana ilość w epoce antycznej. W późniejszych 
czasach podejście do trunków się zmieniało się, zauważono też ich wpływ 
na różne sfery życia. Stosunek do alkoholu jest jednym z wielu czynników 
odzwierciedlających stan społecznej psychiki, ludzkie marzenia, pragnienia 
i tęsknoty. Relacja przebiega też w drugą stronę: pojawienie się konkretnych 
napojów alkoholowych wpłynęło na ukształtowanie się pewnych czasów. 
Związki te zostaną poniżej ukazane w odniesieniu do konkretnych epok 
w dziejach.

a) Epoka antyczna
Napoje alkoholowe pojawiły się w starożytnych kulturach wraz z roz-

wojem rolnictwa i hodowlą roślin, co z kolei było jednym z efektów procesu 
osiedlania się. Trudno wyobrazić sobie jakąś zorganizowaną produkcję tego 
napoju przez ludy wędrowne i koczownicze, które nie miały stałej możliwości 
gromadzenia składników roślinnych do pędzenia alkoholu oraz nie mogły 
odłożyć przetworów w celach fermentacji na odpowiednio długi czas. Być 
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może tutaj znajduje się klucz do odpowiedzi na pytanie o kulturowe korze-
nie abstynencji w religii muzułmańskiej, która pierwotnie scalała pustynne 
plemiona wędrowne67. Najstarsze fizyczne ślady produkcji trunków pocho-
dzą z północnych Chin z okresu około 7 tys.–6 tys. lat p.n.e. Są to gliniane 
naczynia zawierające w sobie szczątki sfermentowanego napoju otrzyma-
nego z ryżu, miodu, winogron i owoców głogu. Podobne odkrycia sugerują, 
że alkohol produkowany masowo był obecny na terenie dzisiejszej Gruzji 
już 6 tys. lat p.n.e. oraz na obszarze tzw. Żyznego Półksiężyca, a dokładnie 
na terenie obecnego zachodniego Iranu, 5,5 tys.–5,4 tys. lat p.n.e. Prawdopo-
dobnie pierwszymi alkoholami były różne rodzaje piwa, albo napoje, które 
przypominały dzisiejsze piwo. Z czasem stały się one nie tylko wykwintnym, 
odświętnym produktem, ale przede wszystkim formą codziennej strawy lub 
dodatkiem do niej. Ówczesne alkohole były gęstsze, posiadały więcej skład-
ników, również będących w stanie stałym, co stanowiło o ich wysokiej war-
tości odżywczej. Dzieła sztuki, najczęściej gliniane naczynia z epoki kultury 
sumeryjskiej, przedstawiają sceny obyczajowe z wykorzystaniem alkoholu68.

Być może najstarszym źródłem pisanym wspominającym o alkoholu jest 
tekst sumeryjskiego poematu o legendarnym królu Gilgameszu. Pochodzi 
on z okresu około 2 tys. lat p.n.e. i opowiada o Enkidu – towarzyszu króla, 
który nie był nauczony odpowiedzialnie spożywać trunków, co w konse-
kwencji wprowadziło go w stan upojenia alkoholowego. Oto fragment 
wspomnianego tekstu:

Nie umiał Enkidu spożywać chleba. Picia chmielu nie był uczony. Umiał 

tylko ssać mleko zwierzęce. Guzdrał się niezdarnie, oczy wytrzeszczał, jak 

67 Por. K. Kościelniak, Chrześcijaństwo w spotkaniu z religiami świata, Wydawnic-
two M, Kraków 2006, s. 198–199; E. Machut-Mendecka, Archetypy islamu, Eneteia, 
Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2006, s. 17–40.

68 Por. I. Gately, Drink, a Cultural History of Alcohol, Gotham Books, New York 2008, 
s. 11–12.
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się zabrać do tego. Nie wiedział, jak jeść, jak pić napitek chmielony. Rozwarła 

usta nierządnica i rzecze: „Jedz chleb, Enkidu, tak to jest w życiu! Pij napitek 

chmielony, taki jest świat!”. Spożył więc Enkidu chleba do syta, chmielu 

wychylił siedem dzbanów. Zagrała w nim wątroba raźno, swobodnie, serce 

się w nim weseli, twarz promienieje69.

Ciekawy jest fakt, że nawet tak pierwotna kultura posiadała pewien ka-
non zasad związanych z alkoholem i jego używaniem oraz zwracała uwagę 
na stan upicia.

Inne źródła pokazują powszechną obecność alkoholu, także w formie 
piwa, w starożytnym Egipcie. Podobnie jak w kraju Sumerów stanowił 
on istotny dodatek do codziennej diety i był wykorzystywany na dużą skalę 
nawet w najniższych warstwach społecznych, takich jak robotnicy fizyczni. 
W okresie epoki dynastycznej, czyli od około 3 tys. lat p.n.e., stopniowo 
następowało rozróżnienie na dwie klasy alkoholu. Pierwsza, powszechna, 
była przeznaczona dla ludzi najuboższych i żyjących w niskich warunkach 
ekonomicznych. Składało się na nią wspomniane już piwo z różnymi dodat-
kami i w różnych modyfikacjach. Jego podstawą był chmiel. Zadziwiające 
są dane dotyczące ilości spożywanego alkoholu. Na podstawie źródeł pisa-
nych i malowanych szacuje się, że dzienne spożycie piwa w Egipcie mogło 
wynosić nawet około 5 litrów na osobę, a stężenie alkoholu w nim wahało 
się w granicach 5 proc., a więc było ono zbliżone do stężenia we współczes-
nych napojach tego rodzaju. Do drugiej klasy natomiast zaliczało się wino, 
które miało wyższe stężenie alkoholu i wymagało dłuższego procesu pro-
dukcji. Te różnice w składzie obydwu alkoholi były jakimś odwzorowaniem 
 ówczesnego stanu społecznego70.

69 Gilgamesz. Epos babiloński i asyryjski ze szczątków odczytany i uzupełniony także pieśnia-
mi szumerskimi, tłum. R. Stiller, Wydawnictwo Etiuda, Kraków 2004, s. 9.

70 Por. S. A. Mksoud, M. N. El Hadidi, W. M. Amer, Beer from the Early Dynasties 
(3500–3400 BC) of Upper Egypt, Detected by Archeochemical Methods, „Vegetation 
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Liczne badania dostarczają wniosków na temat codziennego i powszech-
nego wykorzystania piwa w starożytnym Egipcie, ale ukazują też praktykę 
odświętnego używania napojów alkoholowych. Była ona związana z różnymi 
uroczystościami, a jedną z najbardziej doniosłych spośród nich stanowiło 
święto ku czci boga Ozyrysa. Kojarzono z nim obfitość plonów, co z kolei 
zawdzięczano podnoszeniu się poziomu wód Nilu, rzekomo uzależnionego 
od wpływu wspomnianego bóstwa. Podczas obchodów tego święta powszech-
nie upijano się winem, co było świadectwem bogactwa i dużych zbiorów71.

Regularna produkcja napojów alkoholowych szybko rozprzestrzeniła się 
poza obszar Żyznego Półksiężyca. Dostrzega się pewnego rodzaju specjaliza-
cję niektórych rejonów w produkcji konkretnych gatunków alkoholów. Tak 
oto rejon basenu Morza Śródziemnego rozwinął produkcję wina, a cywiliza-
cje północne, obecne w Germanii czy na Wyspach Brytyjskich, zajęły się głów-
nie produkcją piwa oraz wysokoprocentowych wódek. Przyjmuje się, że już 
na 1 tys. lat p.n.e. alkohol był obecny w większości rejonów świata i coraz 
powszechniej używany. Wciąż zagadką pozostaje, czy technologia produkcji 
alkoholu w obrębie Eurazji i Afryki powędrowała od Sumerów i Egipcjan 
w pozostałe rejony tych obszarów, czy odkrywano ją niezależnie od siebie. 
Wskazówką w rozwikłaniu tego problemu mogą być ślady różnorakich alko-
holi obecne na terenie obu Ameryk, pozostających długie wieki bez kontaktu 
z innymi kulturami. Istnienie wspomnianych śladów może sugerować, że po-
jawianie się trunków jest naturalną konsekwencją rozwoju cywilizacyjnego72.

Spójny opis regularnej produkcji wina pojawił się w starożytnej Grecji, 
w której właśnie ten napój zdominował rynek alkoholowy. Greckie polis, czyli 
państwa-miasta, najprężniej rozwijały się między XII a VII wiekiem p.n.e. 
Ich wzrost gospodarczy pociągnął za sobą rozwój przemysłu alkoholowego, 

History and Archaeobotany” 3 (1994) No. 4, s. 219–224.
71 Por. I. Gately, Drink…, dz. cyt., s. 16.
72 Por. M. Dineley, Barley, Malt and Ale in the Neolithic, Phil University of Manchester, 

Manchester 2004, s. 9–10.
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gdyż dostarczył wiedzy, narzędzi i technik przydatnych w procesie pro-
dukcji tego rodzaju napitków. Związane to było również z mikroklimatem, 
jaki występuje w tej części świata, ponieważ sprzyja on uprawie winorośli. 
Owa dynamika przemysłu alkoholowego zmieniła podejście do tego napo-
ju, przekształcając jego charakter z ekskluzywnego na powszechny, co być 
może wpłynęło na jego zwiększone i częstsze użycie. Istnieją ślady mówiące 
nie tylko o zwyczajowym, codziennym i spokojnym użyciu wina, ale tak-
że o spowodowanym przez nie pijaństwie. Używane wówczas wino było 
najczęściej mieszane z wodą, tak by mogło być podstawowym i codziennym 
napojem, a jednocześnie by nie umożliwiło normalnego funkcjonowania 
w ciągu całego dnia. Była to popularna praktyka, która współczesnemu 
czytelnikowi może wyjaśniać, dlaczego wino było w tak powszechnym 
użyciu. Odmienność od tego zwyczaju postrzegano za dziwną, a nawet 
naganną i zupełnie nieprzystającą do obyczajowości ludzi cywilizowanych. 
Daje temu wyraz Platon, potępiający w Państwie postawę Scytów i Traków, 
którzy nie rozcieńczali wina wodą i pili je w czystej postaci, nie widząc w tym 
nic złego. Grecki filozof krytykuje dwa wspomniane narody za to, że myślą, 
iż w ten sposób dążą do szczęścia i praktykują piękną tradycję73. Pijań-
stwo źle odbierano, gdyż rozumiano je jako drogę do obłędu i szaleństwa74.

Atenajos z Naukratis, grecki retor i gramatyk żyjący na przełomie III 
i II wieku p.n.e., w swoim dziele Uczta mędrców pisze o dużym pijaństwie 
Filipa Macedończyka i jego syna Aleksandra Wielkiego. Opisuje nawet sceny, 
w których przywódcy ci wespół ze swoimi towarzyszami mieli się bardzo 
często upijać, co stanowiło też podstawową formę świętowania przez nich 
zwycięstw. Grecki autor w swojej opowieści określa nawet swego rodzaju 
pokrewieństwo alkoholowe pomiędzy tymi władcami Macedonii, pisząc, 

73 Por. Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, Wydawnictwo Antyk, Marek Derewiecki, 
Kęty 2006, ks. I, 637E.

74 Por. Herodot, Dzieje, tłum. S. Hammer, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 2015, 
ks. VI, s. 215.
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że „ojciec-pijak płodzi syna-pijaka”75. Być może jest to jedna z pierwszych 
zapisanych obserwacji mówiących, choćby w sposób nieświadomy, o możli-
wości dziedziczenia skłonności do nadużywania substancji psychoaktywnej, 
w tym wypadku alkoholu. W czasach starożytnej Grecji raczej nie prowadzo-
no szeroko zakrojonych badań nad problemem alkoholizmu, ale Atenajos 
zauważa pewne prawidłowości i podobieństwa w zaburzonym sposobie 
funkcjonowania ojca i syna. Więcej na temat możliwości dziedziczenia 
predyspozycji do alkoholizmu zostanie powiedziane w dalszej części pracy, 
przy okazji charakterystyki choroby alkoholowej i przeglądu zagadnień 
z dziedziny psychogenetyki uzależnień (zob. 2.1. Fizjologiczne i genetyczne 
predyspozycje do alkoholizmu w rozdziale drugim).

Już na kilkaset lat przed naszą erą rozwijała się wysoka kultura picia wina, 
która rozróżniała poszczególne rodzaje i gatunki tego napoju. Opisywano 
jego smaki oraz ukazywano sposoby i miejsca hodowli odpowiednich ga-
tunków winorośli, by otrzymać konkretne wina. Tworzono nazwy własne, 
takie jak np. Szafir, wskazywano właściwości tych napojów, a nawet tech-
niki ich poddawania zmysłom, by jak najlepiej wykorzystywać ich walory 
smakowe. Wina używano również w celach medycznych do dezynfekcji ran, 
co miał zalecać sam Hipokrates, twórca pierwszej systematycznej medycyny. 
Grecka kultura winna rozwijała się równolegle do kultury winnej w Egipcie. 
Obydwa kraje utrzymywały stosunki handlowe, a więc, być może, również 
dzielono się wiedzą na temat ulepszania napojów alkoholowych76.

Także epoka antyczna opracowała prawdopodobnie pierwsze przepisy 
prawne dotyczące możliwości spożywania alkoholu. Kobietom, jako tym, 
które mają mniejszą odporność na alkohol, zalecano, aby w ogóle z niego 
nie korzystały. Przypuszczalnie jednak nie było to sankcjonowane prawem, 

75 Por. Athenaeus, The Deipnosophists, transl. Ch. B. Gulick, Loeb Classical Library, 
Boston 2009, ks. X, 34.

76 Por. Athenaeus, The Deipnosophists, dz. cyt., ks. I, 52.
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gdyż nie doszukano się do tej pory nigdzie tego rodzaju zapisków. Łączyło 
się to raczej z pewną obyczajowością i przyzwoitością, zresztą reperkusje 
tego mamy obecne także współcześnie, w podejściu do mocnego alkoho-
lu, który zwyczajowo jest wiązany bardziej z płcią męską, chociaż współ-
czesna kultura picia ciągle się zmienia i coraz mniej dziwi widok kobiety 
pijącej wódkę77. Wśród Greków grupą społeczną, której zakazywano picia 
alkoholu, byli nieletni, a więc osoby poniżej osiemnastego roku życia, gdyż 
postrzegano ich jako tych mających „głowy szalone”. Według Platona nie 
należało więc powiększać owego szaleństwa przez korzystanie z alkoholu. 
Prawodawstwo mówiło także o obowiązkowym toaście za Dionizosa wzno-
szonym po  posiłku, mającym na celu sprowadzenie pomyślności na dom78.

Inna wielka starożytna cywilizacja, Imperium Rzymskie, również w swo-
jej kulturze mocno zaakcentowała obecność alkoholu. Podejście do nie-
go było bardzo zbliżone do greckiego, gdyż to właśnie helleńskie normy 
korzystania z tego napoju ufundowały na długie wieki ogólne kanony 
obyczajowości alkoholowej. Na uwagę zasługuje powstanie pierwszego 
systematycznego traktatu o uprawie winorośli i produkcji wina De agri 
cultura autorstwa Marka Porcjusza Katona. Został on przetłumaczony 
z oryginalnego, kartagińskiego tekstu w 160 roku p.n.e. na zlecenie senatu 
rzymskiego. Jest to najstarszy tekst rzymski pisany prozą. Jednym z efektów 
powstania tej pracy było to, że Rzym w bardzo krótkim czasie stał się świa-
towym potentatem w dziedzinie produkcji wina. By ograniczyć konkurencję 
na rynku winiarskim, prawodawstwo rzymskie w roku 154 p.n.e. zabroniło 
hodowli winorośli na terenach wysuniętych poza Alpy, co jeszcze bardziej 
zwiększyło rodzimą produkcję wina i jego eksport do nowo podbitych 
prowincji. Kolejną konsekwencją takiego podejścia była o wiele większa 

77 Por. H. Stelmach, Dla prawdziwych dam, czyli słów kilka o tendencjach w nazewnic-
twie wódek dla kobiet, „Problemy Nauk Stosowanych” 3 (2015), s. 218.

78 Por. Platon, Prawa, tłum. D. Zygmuntowicz, Wydawnictwo Antyk, Marek Dere-
wiecki, Kęty 2017, ks. II, 666A.



54  Wsparcie duszpasterskie osób uzależnionych od alkoholu w procesie leczenia

niż u Greków popularyzacja wina i powszechność jego użycia79. W winie 
zaczęto dostrzegać także czynnik pobudzający pozytywnie i dający niekiedy 
natchnienie. Sam Horacy wspomina, że wielcy myśliciele i poeci powinni 
tworzyć swoje myśli i teksty, oddając się piciu wina, które otwiera umysł80.

Wzorce przenoszone od hellenistów zmieniały się, a z czasem upada-
ły, o czym świadczy ogromne pijaństwo, które na styku obu er stało się 
czymś powszechnym wśród ludności rzymskiej. Petroniusz w Satyrykach 
z 21 roku p.n.e., opisując upadek moralny w Imperium, zaświadcza, że nie 
gorszono się wówczas nadmiernym piciem alkoholu, wszechobecnym pa-
raliżem obyczajowości, a nawet fizjologicznymi odruchami wywołanymi 
przez jego spożycie81. Wciąż pozostaje otwarte pytanie, na ile obniżenie 
rzymskiej obyczajowości było przyczyną stopniowego pomniejszania zna-
czenia Imperium na arenie międzynarodowej, a z czasem jego upadku. Jeśli 
udokumentowano by tego rodzaju korelacje, to trzeba byłoby wówczas 
uznać, że nieodpowiedzialne używanie alkoholu w swoich skutkach nie-
sie nie tylko indywidualne konsekwencje destrukcyjne, ale może również 
przekładać się na kondycję tak wielkich społeczności jak państwo czy 
narodowość.

Wraz ze stopniowym załamywaniem się struktur Cesarstwa Rzymskiego 
w przestrzeni administracyjnej zmieniała się też kultura jego mieszkańców. 
Napływały nowe ludy, takie jak Hunowie czy barbarzyńcy, które przynosiły 
swoje obyczaje, również w dziedzinie spożywania alkoholu.

Na odnotowanie zasługuje praktyka wytwarzania przez Hunów trunku 
z mleka kobył. Był to kumys i stanowił bardzo rzadki przykład alkoholu po-
chodzenia zwierzęcego. Powstawał w wyniku fermentacji cukru mlekowego, 

79 Por. I. Gately, Drink…, dz. cyt., s. 41.
80 Por. Horacy, List 5, w: Horacy, Dzieła wszystkie, tłum. A. Lam, Wydawnictwo 

ASPRA-JR , Warszawa 2010, s. 207.
81 Por. Petroniusz, Satyryki, tłum. M. Brożek, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 

Wrocław 2005, s. 40.
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a stężenie alkoholu w nim wynosiło tylko około 2 proc. Jego popularność 
wśród nowo przybyłego do Europy ludu wiązała się z jego koczowniczym 
stylem życia. Brak stałego pobytu był przyczyną deficytu surowców roślin-
nych, z których standardowo wytwarza się alkohol. Do dzisiaj ten napój 
jest produkowany przez niektóre wędrowne plemiona stepowe żyjące 
na terenach Mongolii, Kazachstanu, Kirgistanu, Rosji i Chin. Współcześnie 
coraz częściej jest wytwarzany z mleka krowiego lub owczego. Dopatruje 
się w nim właściwości leczniczych, szczególnie w dziedzinie pulmonologii82.

b) Średniowiecze
Narody germańskie, które z czasem opanowały Cesarstwo Rzymskie 

i doprowadziły do jego upadku, przyniosły wraz z nowymi obyczajami swoje 
własne gatunki alkoholu. Od tego momentu zakończyła się powszechna 
epoka wina. Pozostało ono ciągle w użyciu, ale nie na taką skalę jak w cza-
sach rzymskich. Barbarzyńcy miejscami nawet zniszczyli winnice. Nowe 
ludy używały czterech rodzajów alkoholi. Pierwszym z nich był med, czyli 
miód pitny zbliżony do współczesnych odpowiedników tego produktu. 
Kolejny to ealu (ale, czyt. eil), gatunek piwa wytwarzany podczas fermenta-
cji z udziałem drożdży w wysokich temperaturach. Pojawiały się także win 
(wino) i beor – ten ostatni jest najbardziej tajemniczym alkoholem i wciąż 
trwają dyskusje, czym tak naprawdę był. Istnieją dwie hipotezy, wedle któ-
rych był to cydr o stężeniu 18 proc. alkoholu lub napój powstały w efekcie 
destylacji zamrożonego ale, osiągający stężenie nawet 50 proc. alkoholu. Nie 
używano go prywatnie, stanowił raczej dodatek do wspólnych zabaw pod-
czas biesiad na dworach i w karczmach83. Już w czasach wielkiej wędrówki 
ludów można zauważyć coraz większe urozmaicenie gatunków alkoholi, 
nowe sposoby produkcji i odchodzenie od dawnych, utartych zwyczajów.

82 Por. R. Danków i in., Charakterystyka i właściwości kumysu, „Nauka Przyroda Tech-
nologie” 7 (2013) nr 3, s. 4–5.

83 Por. I. Gately, Drink…, dz. cyt., s. 66–67.
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Dalsza historia alkoholu w schrystianizowanej Europie średniowiecza 
jest równie barwna i bogata jak ta ze starożytności. Będzie jeszcze mowa 
o niektórych jej elementach przy okazji omówienia stanowiska Kościoła 
względem alkoholu i alkoholizmu (rozdział trzeci). W tym miejscu warto 
jedynie wspomnieć, że wszelkiego rodzaju trunki były w wiekach średnich 
nie mniej popularne niż w epoce antyku. Wraz z rozwojem religii chrześci-
jańskiej doznały pewnego rodzaju uświęcenia, zaczęto je też wykorzystywać 
w celach sakralnych i leczniczych.

Kolejnym momentem urozmaicenia rynku alkoholowego w historii roz-
woju kultury było odkrycie Ameryki i skorzystanie z tamtejszego dorobku 
w dziedzinie produkcji tego rodzaju napojów. Poznano wówczas alkohole 
pochodzące z fermentacji miodu, agawy, kukurydzy, opuncji, drobnych 
nasion drzewnych, ziół sarsaparilli, jadłoszynu, śliwca oraz innych, mniej 
popularnych owoców84. Odkrycia w dziedzinie kultury alkoholowej przy-
niosły też ekspansja na Daleki Wschód i kontakty z krajami Azji. Już Marco 
Polo w swoich relacjach z podróży wspomina o chińskim winie ryżowym 
wzbogaconym dodatkami różnych korzeni i przypraw85. Z kolei João Ro-
drigues, portugalski misjonarz ewangelizujący Japonię w XVI wieku, pisze 
o powszechnej akceptacji stanu upicia alkoholowego przez mieszkańców 
Kraju Kwitnącej Wiśni86.

Dzięki rozwojowi technologii, możliwościom handlowym i nowator-
skim gatunkom, często sprowadzanym z zagranicy, alkohol stał się bardzo 
ważnym elementem kultury i cywilizacji, a z czasem, wraz z rozwojem mię-
dzynarodowej sprzedaży, istotnym czynnikiem napędzającym europejskie 

84 Por. H. J. Bruman, Alcohol in Antient Mexico, The University of Utah Press, Salt 
Lake City 2000, s. 48.

85 Por. M. Polo, Opisanie świata, tłum. A. L. Czerny, J. Wajs, Wydawnictwo W.A.B., 
Warszawa 2010, s. 188.

86 Por. M. Cooper, João Rodrigues’s Account of Sixteenth Century Japan, The Hakluyt 
Society, London 2001, s. 236.
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rynki handlowe. W tej branży specjalizowały się szczególnie Hiszpania 
i Portugalia, później dołączyła do nich Anglia. Sprzedaż napojów alkoholo-
wych była tak bardzo opłacalna, że obok wydobycia surowców naturalnych 
stanowiła najbardziej dochodową gałąź gospodarek państw kolonialnych.

Na europejskich rynkach od XV wieku pojawił się wysokoprocento-
wy alkohol sprzedawany w bardzo małych ilościach w celach leczniczych. 
Pierwotnie właśnie w ten sposób traktowano różne odmiany wódki, w tym 
przede wszystkim brandy, która swój początek wzięła od niemieckojęzycz-
nej nazwy Branntwein, co dosłownie oznacza „przypalane wino”. Tę grupę 
alkoholów nazywano też często aque vitae, czyli „wodą życia”. Początek 
sprzedaży tego rodzaju napojów wiązał się z rozwojem destylacji sfermen-
towanego alkoholu, co umożliwiło otrzymywanie wysokoprocentowych 
trunków na dużą skalę87.

c) Renesans i czasy nowożytne
Epoka renesansu wniosła ze sobą nowe maniery oraz chęć powrotu 

do starożytnych zasad i prawideł kultury, w tym także do restrykcji w pi-
ciu alkoholów, które nadal odgrywały istotną rolę w świecie kulinariów, 
rozrywki i świętowania ważnych wydarzeń. Równolegle do schyłku tej 
epoki rozpoczęła się era masowej kolonizacji Ameryki Północnej, co miało 
również oddźwięk w kulturze alkoholowej. Największy wpływ na światowy 
handel miała Holandia. Także dzięki niej rozpowszechniło się na świecie 
wiele alkoholi, takich jak koniak (oryginalna nazwa to cognac), czyli od-
powiednio destylowana brandy. Unikatowy smak i charakter tego trunku 
wiązał się ze specyfiką gleby o dużej zawartości kredy w okolicy francuskiego 
miasta Cognac, skąd pochodziły winogrona przeznaczone na produkcję 
tego alkoholu88. To jeden z przykładów tego, jak za przyczyną popularności 
konkretnego trunku nazwa wywodząca się od miejsca jego pochodzenia 

87 Por. I. Gately, Drink…, dz. cyt., s. 105.
88 Por. I. Gately, Drink…, dz. cyt., s. 149–150.
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weszła w światowy obieg jako określenie całego segmentu alkoholi. Innym 
przykładem alkoholu, który rozpowszechnili Holendrzy, jest rum, a więc 
wódka powstała jako produkt uboczny cukru trzcinowego, a konkretnie 
wynik fermentacji pozostałej z niego melasy89.

Duża emigracja ludności z północnej Europy na tereny obecnych 
Stanów Zjednoczonych przyniosła bardzo szybki rozwój cywilizacyjny 
tamtego obszaru. Wciąż trwała ewolucja napojów alkoholowych i wa-
runków, w jakich z nich korzystano. Już wtedy widziano w tym związku 
chemicznym nie tylko produkt służący uciesze i rozrywce człowieka, 
ale również produkt leczniczy. Europejczycy, szczególnie Irlandczycy 
i Brytyjczycy, przywieźli ze sobą, a później udoskonalili mocne alkohole 
otrzymywane w wyniku destylacji, co dało początek popularyzacji wódek 
z gatunku whisky90.

Dawniej skomplikowane i długotrwałe procesy produkcji zaczęły ulegać 
uproszczeniu. Alkohole, także te o wysokim stężeniu, stawały się coraz 
powszechniejsze i łatwiejsze w zdobyciu. Ich spożycie po krótkotrwałej 
fazie normalizacji i ograniczeń związanych z renesansową ideą powrotu 
do antycznych norm znowu wzrastało i stawało się czymś zwyczajnym 
i bardzo popularnym. Również domowa produkcja rozpowszechniła się, 
co skutkowało ogromnym pijaństwem91. Dodatkowo alkohol stał się dome-
ną żołnierzy walczących na frontach wojennych, gdyż zapewniał rozrywkę, 
jednał wojskowych, pomagał w trawieniu słabych jakościowo posiłków, 
uspokajał92. Oprócz wymienionych funkcji alkohol mógł służyć  żołnierzom 

89 Por. I. Gately, Drink…, dz. cyt., s. 160.
90 Por. Ł. Tyborowski, G. Latos, Historia szkockiej whisky – fakty i legendy, https://hist-

mag.org/Historia-szkockiej-whisky-fakty-i-legendy-2226 (28.09.2018).
91 Por. J. Jasiński, Ruch trzeźwościowy w Stanach Zjednoczonych. Korzenie amerykańskiej 

prohibicji, „Alkoholizm i Narkomania” 21 (2008) nr 1, s. 65–67.
92 Por. K. Janicki, Pijana wojna, Instytut Wydawniczy Erica, Warszawa 2012, s. 28–

32.
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również jako lekarstwo, środek płatniczy, a w późniejszych czasach nawet 
jako dodatek do paliwa wykorzystywanego w urządzeniach wojskowych93. 
Stąd w pośredni sposób aktywność militarna również przyczyniła się do roz-
powszechnienia różnych trunków, a była ona w czasach nowożytnych 
wzmożona w różnych częściach świata, szczególnie w Europie i Ameryce 
Północnej od XVIII wieku. Apogeum pijaństwa w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki to przełom XIX i XX wieku, także obfity w działania wojenne. 
Ostatecznie ten rozkwit rynku alkoholowego zakończył się prohibicją, 
czyli całkowitym zakazem produkcji, posiadania i sprzedaży tego środka 
w owym państwie w latach 1919–193394.

Zauważalne zmniejszenie ilości spożycia alkoholu na skalę światową za-
częło dokonywać się dopiero od lat 50. XX wieku. Związane było to z próbą 
odbudowy po drugiej wojnie światowej i skupieniem na wzroście gospodar-
czym, wprowadzeniem norm prawnych zakazujących bycia pod wpływem 
alkoholu podczas wykonywania prac lub podejmowania odpowiedzialnych 
zadań, uświadamianiem społeczeństw o zgubnych wpływach źle używanego 
alkoholu, powstaniem ruchów trzeźwościowych i badaniami nad alkoho-
lizmem. Wysoko rozwinięte cywilizacje i mocny wzrost gospodarczy coraz 
bardziej wymagały od obywateli bogatych państw trzeźwości w wielu sy-
tuacjach. Także troska rządów różnych narodów o zmniejszenie pijaństwa 
swoich rodaków była w wielu miejscach skrupulatnie realizowana. Dzięki 
temu można obecnie obserwować dojrzałą kulturę picia alkoholu, zwłasz-
cza w krajach wysoko rozwiniętych, gdzie bycie w ciągłym stanie upojenia 
zaczęto postrzegać jako patologię95.

Istnieją jednak strategie społeczno-polityczne zakładające udostępnia-
nie alkoholu jako środka uzależniającego, aby móc łatwiej manipulować 

93 Por. K. Janicki, Pijana…, dz. cyt., s. 247–252.
94 Por. J. Jasiński, Ruch trzeźwościowy…, dz. cyt., s. 65–80; B. Holland, Radość picia, 

tłum. J. Konieczny, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2009, s. 125–127.
95 Por. I. Gately, Drink…, dz. cyt., s. 457; B. Holland, Radość…, dz. cyt., s. 209–224.
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osłabioną ludnością. Takie doświadczenie w swojej historii mają państwa 
dawnego bloku socjalistycznego, w tym Polska, która przeszła przez okres 
komunizmu. Można było wtedy z dużą łatwością kupić lub zdobyć alkohol, 
mając jednocześnie problemy z dostępem do podstawowych produktów, 
niezbędnych do życia96.

Historia występowania alkoholu jest bardzo złożona i wielowątkowa. 
Formy alkoholu i podejście do niego już od początku dziejów ludzkości 
ulegały różnym przemianom i wpływom, a jednocześnie same kształtowa-
ły oblicza kultur. Z pewnością te zależności będą się nadal zmieniać wraz 
z dalszym biegiem czasu i tendencjami, które pojawiają się współcześnie. 
Będzie o nich mowa w dalszej części pracy (zob. 4.2. Statystyka sprzedaży 
i spożywania napojów alkoholowych w niniejszym rozdziale).

3.2. Alkohol w przestrzeni religijnej
Religie, jakie rozwijały się w toku ewolucji cywilizacji i kultur, także zazna-
czyły w swojej przestrzeni jakieś odniesienie do alkoholu. Dla wielu z nich 
stanowi czynnik umożliwiający kontakt z bóstwem lub współtowarzyszący 
mu. W tej dziedzinie od zawsze korzystano z dóbr natury i próbowano 
wykorzystać ją do pogłębienia relacji pomiędzy ludźmi a sferą sacrum. Wiele 
składników religijności posiada ten aspekt, a niektóre z nich używają w celu 
odniesienia transcendentalnego produktów alkoholowych. Być może wiąże 
się to z pierwszym etapem rozwoju religijnego w dziejach ludzkości, który 
miał charakter naturalistyczny97. W związku z tym siły przyrody i zależność 
z nimi w sposób oczywisty wchodziły do wierzeń poszczególnych ludów, 
a później cywilizacji, i pozostawiały po sobie ślad. Natura stanowiła z  jednej 

96 Por. M. Wnuk, B. Purandare, J. T. Marcinkowski, Struktura spożycia alkoholu 
w Polsce w ujęciu historycznym, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 94 (2013) nr 3, 
s. 448–449.

97 Por. D. Michałowski, Koncepcja mitu w fenomenologii religii Mircei Eliadego, „Albo 
albo. Problemy psychologii i kultury” 2003 z. 3, s. 73–75.
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strony źródło religijności, a z drugiej jej cel, jako powrót do korzeni98. Nie-
które napoje alkoholowe są postrzegane jako dar bogów lub ich istotny atry-
but (np. wino w mitologii greckiej). W pierwotnych wierzeniach stanowiły 
one, jako produkty wykwintne, ofiarę przebłagalną dla bóstw, szczególnie 
w kontekście wstawienniczym za zmarłych. Rola napojów alkoholowych 
będących łącznikiem pomiędzy absolutem a człowiekiem mocno uwydatnia 
się w religii chrześcijańskiej, a jeszcze bardziej uściśla w Kościele rzymsko-
katolickim i prawosławnym. W przypadku tych wyznań wino jest materią 
Najświętszego Sakramentu99. Więcej na temat roli, jaką alkohol odgrywa 
w chrześcijaństwie, oraz na temat stosunku tej religii do opisywanego napoju 
zostanie przedstawione w rozdziale trzecim.

Inne religie również nie pozostały obojętne względem alkoholu. Najbar-
dziej rygorystyczny jest tutaj islam, który całkowicie zakazuje spożywania 
trunków. Zakaz ten nie jest wytworem muzułmańskiego prawodawstwa, 
tradycji czy dalszej interpretacji zasad tej religii. Wynika on bezpośrednio 
z Koranu, czyli podstawowego dzieła, uważanego przez mahometan za pi-
smo natchnione i święte, boskiego pochodzenia100. Wskazania dotyczące 
zakazu spożywania wina znajdują się w surze II (werset 219) i surze V 
(wersety 90–91), co świadczy o tym, że opisywana zasada jest jedną z klu-
czowych dla całej religii muzułmańskiej. Alkohol rozumiany jest tutaj 
jako napój zmieniający świadomość i odbierający zdolność normalne-
go funkcjonowania, uniemożliwiający odróżnianie dobra od zła i będący 
przyczyną mieszania porządku ziemskiego z niebiańskim. To wszystko 

98 Por. T. Sikora, Użycie substancji halucynogennych a religia, Zakład Wydawniczy „No-
mos”, Kraków 2003, s. 21–26.

99 Por. B. Hołub, Chmielu w piwie, a rozumu w głowie, gdy za mało źle, gdy za wiele nie-
dobrze. O przenośnych sensach spożywania alkoholu w przysłowiach polskich, w: Oblicza 
alkoholu w kulturze elit, red. R. Bubczyk, B. Hołub, J. Sołtys, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 154.

100 Por. A. Candiard, Zrozumieć islam?, tłum. M. Romanek, Wydawnictwo „W  drodze”, 
Poznań 2017, s. 85.
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może za sobą pociągać łatwość popadania w grzech. Drugim powodem, 
dla którego zakazano alkoholu w tej kulturze, jest generowanie przez 
niego problemów w relacjach społecznych. Różne stronnictwa islamskie 
podchodzą odmiennie do opisanej reguły. Niektóre przyjmują całkowity 
zakaz spożywania jakiegokolwiek alkoholu, ale inne interpretują koraniczny 
zapis jako konieczność odrzucenia jedynie wina oraz zgodę na używanie 
innych rodzajów alkoholi. Pewną skrajnością w literalnej interpretacji przy-
toczonych sur jest zmiana nazw niektórych gatunków win celem umożli-
wienia ich spożycia. Jeszcze innym modelem w podejściu do wspomnia-
nego zakazu jest założenie, że nie jest on kategoryczny, a zawiera w sobie 
jedynie zalecenie. Te interpretacje zmieniały się w zależności od danej 
epoki. Obecnie kładzie się w islamie silny nacisk na całkowitą abstynencję, 
co ma wyróżniać tę religię spośród innych wierzeń obecnych na świecie101. 
Islam powstał w kulturze wędrownej i pustynnej, dlatego dla udogodnienia 
współżycia między plemionami, rywalizującymi niekiedy o poszczególne 
obszary, wyznaczone były sztywne reguły postępowania, konkretne zasady 
i przepisy regulujące prawa. Wszystko po to, aby powstałą w wyniku scaleń 
plemiennych kulturę uczynić maksymalnie przewidywalną i bezpieczną. 
Spod tych restrykcji nie mógł oderwać się również alkohol, jako środek 
obecny w życiu ludzi od wieków i wpływający bardzo silnie na ludzką 
percepcję oraz postrzeganie rzeczywistości102.

Buddyzm jest kolejną wielką religią, która bardzo mocno próbuje 
unormować ludzkie zachowanie i stawiać na mądrość w podejmowanych 
wyborach. Właściwie należałoby na niego patrzeć jak na system filozo-
ficzny, w którym zawarte są różnorakie wskazówki do roztropnego życia. 
Mądrość buddyjska dopatruje się niebezpieczeństwa w użyciu napojów 

101 Por. M. Maciejczyk, Alkohol a religia, „Kosmos. Problemy nauk biologicznych” 
61 (2012) nr 1, s. 17–18.

102 Por. E. Machut-Mendecka, Archetypy…, dz. cyt., s. 36–37.
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alkoholowych, które odbierają człowiekowi zdolność racjonalnego my-
ślenia i podejmowania słusznych decyzji. Sam Budda określił alkohole 
mianem mącących umysł i zaburzających jego pracę, a według jego idei 
to właśnie oczyszczanie umysłu z jakichkolwiek zanieczyszczeń i skaz 
odgrywa najważniejszą rolę w życiu człowieka. Twórca buddyzmu wymie-
nia sześć zagrożeń, jakie wynikają z niewłaściwego użycia alkoholu. Są to: 

„utrata majątku, narastanie kłótni, utrata zdrowia, zła reputacja, robienie 
z siebie głupka i utrata inteligencji”103. Szczególne znaczenie ma piąte nie-
bezpieczeństwo, które pociąga za sobą bardzo szybko pozostałe. Alkohol 
w buddyzmie jest więc co najmniej niezalecany, a według interpretacji 
niektórych szkół także całkowicie zakazany. Trudno jednak tutaj o cało-
ściowe ujęcie ze względu na rozbieżność i odmienność różnych nurtów  
tej religii104.

Mitologia starożytnych Greków także nie pominęła tematyki używa-
nia alkoholu. To właśnie w Helladzie, o czym było szerzej wspomniane 
w poprzednim podrozdziale tego rozdziału, nastąpiły gwałtowny rozwój 
produkcji wina i jego popularyzacja. Pierwotnie jednak było ono uważa-
ne za boski atrybut, coś, co odróżniało bogów od ludzi, a kiedy już weszło 
na stałe w użycie na ziemi, należało roztropnie z niego korzystać. Pisano 
o nim jako o zwierciadle ludzkiej duszy i wnętrza, gdyż w chwili swojego 
działania na organizm człowieka wyzwalało z niego prawdę. Grecy uważali 
wino za dar bogów, ale co ciekawe, również pijaństwo, złe użycie alkoholu 
miało być sprowokowane przez jednego z bogów – Bachusa, powszechniej 
znanego jako Dionizosa. Według podania ze względu na specyficzny system 
nauczania na górze Nysa, miejscu dorastania młodego Bachusa, gdzie po-
zostawał pod stałą opieką nimf, nie przyswoił on prawdziwie męskich zajęć, 

103 T. Gabriel, R. Geaves, Religie. Geneza, wiara, tradycja, tłum. H. Gardocka, Wydaw-
nictwo Elipsa, Warszawa 2007, s. 94–96.

104 Por. T. Gabriel, R. Geaves, Religie, dz. cyt.
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takich jak walka i praca, ale spędzał czas na zabawie i piciu wina, popadając 
w niekończące się uciechy. To on miał podarować pędy winorośli Ikarowi i na-
uczyć go produkcji wina. Z czasem okazało się, że Ikarus odkrył, iż jedynym 
sposobem, by ustrzec się przed zgubnym wpływem gwiezdnych konstelacji, 
które wpływały na ludzi, oraz innych osób jest właśnie picie wina105. Z cza-
sem wytworzyło się nawet święto ku czci Dionizosa zwane Bachanaliami, 
podczas którego cieszono się z plonów. Oczywiście tej radości towarzyszyło 
picie w dużych ilościach alkoholu; był to swoisty dzień, wyłączony spod 
prawa i obyczajowości, które dyktowały pewne normy obycia z alkoholem.

Przytoczone tutaj mityczne opowieści rodem ze starożytnej Grecji, choć 
wydają się może nieco abstrakcyjne, swoją treścią wyrażają ludzkie pragnie-
nia i odniesienia do rzeczywistości. Nierzadko stanowią pewnego rodzaju 
archetypy i motywy obecne w życiu społecznym. Ich lektura i analiza to nie 
tylko poznawanie tego, w co wierzyli nasi przodkowie, ale również ocena ich 
sposobu myślenia, tego, do czego dążyli, i codzienna rzeczywistość, wyraża-
na niekiedy w enigmatyczny sposób. Mit dla Greków pełnił zawsze tę samą 
funkcję co teksty świętych ksiąg innych religii. Niekiedy mity przeplatały 
się z filozofią, albo nawet ją budowały, stąd ich funkcja moralizatorska i bar-
dzo duży wkład w szeroko rozumianą cywilizację europejską i to, co ona 
przeniosła w inne części świata106.

Żywa obecność alkoholu w religiach świata bierze się z jego symboliki 
i rozumienia go jako odniesienia do bóstwa, czasem jako daru dla ludzi, jak 
choćby w przypadku ambrozji skradzionej mitycznym greckim bogom. 
Alkoholowi przypisuje się również cechy podniosłości, nieśmiertelności 
i tajemniczości. Kojarzony jest z czymś, co przybyło w niewiadomy spo-
sób z odmętów świata i stanowi produkt nietuzinkowy, o odmiennych 

105 Por. A. Dalby, Bachus. A Biography, The British Museum Press, London 2003, s. 51.
106 Por. Z. W. Dudek, Psychologia mitów greckich. Prawda symboli i archetypów, Eneteia, 

Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2013, s. 9–14.
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właściwościach niż pozostałe, niekiedy pozwalający też widzieć świat ina-
czej. W zależności od konkretnego wierzenia był uwielbiany i adorowany, 
niekiedy zakazywany lub postrzegany jako substancja, przed którą należy 
ostrzegać albo przynajmniej usankcjonować jej mądre używanie. Niezależnie 
od religii nigdy nie pozostawał on obojętny względem systemu wierzeń107.

3.3. Semantyczna i symboliczna funkcja alkoholu w kulturze
Alkohol jest z ludzkością już od tysięcy lat i stał się nieodłącznym towarzy-
szem życia kulturowego w różnych aspektach. Można dostrzec dwojakie 
podejście do niego. Z jednej strony w pewnych kręgach kulturowych uwa-
żany jest za produkt odświętny i używany na specjalne okazje. Z drugiej 
strony często występuje powszechnie, jako popularny składnik codziennej 
diety. Oprócz tego używa się go w medycynie i przemyśle. O jego ważnej 
roli w społeczeństwie świadczy fakt, że organizowanie ważnych uroczy-
stości z jego wyłączeniem, np. wesel bezalkoholowych, wciąż bardzo czę-
sto uważa się za coś dziwnego czy nietypowego108. Na jego doniosłą rolę 
w historii rozwoju kulturowego różnych cywilizacji wskazuje też istnienie 
tzw. tradycyjnych alkoholi związanych z danym miejscem – krajem czy 
regionem. Tak np. wino jest kojarzone z państwami basenu Morza Śród-
ziemnego, whisky ze Szkocją, Irlandią i Stanami Zjednoczonymi, czysta 
wódka z krajami Europy Wschodniej, a piwo z Czechami i Niemcami. 
Świadomość istnienia miejscowych trunków jest tak mocna, że ten związek 
z konkretnym terytorium działa już w drugą stronę: niekiedy to nie trunek 
kojarzy się z miejscem jego produkcji czy pochodzenia, ale dany obszar 
z gatunkiem, a nawet marką alkoholu. Takim przykładem jest z pewnością 
Łącko na ziemi sądeckiej w południowej Polsce, którego nazwa przywodzi 

107 Por. M. Maciejczyk, Alkohol…, dz. cyt., s. 19.
108 Por. P. McGovern, Ancient Wine. The Search for the Origins of Viniculture, Princeton 

University Press, Princeton 2003, s. 5–6.
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na myśl tamtejszą odmianę wódki produkowanej ze śliw, tzw. śliwowicę. 
Inne podobne przypadki to wspomniane już francuskie miasto Cognac 
kojarzone z wódką gatunkową o tej samej nazwie, amerykańskie Malibu, 
które dało nazwę popularnemu likierowi kokosowemu, czy czeskie Pilzno 
znane jako piwiarskie zagłębie. Można by wymieniać tak kolejne rejony 
świata i przypisywać im ich lokalne napoje alkoholowe, których nazwa 
często jest kojarzona z tymi miejscami.

Obecnie wiele osób przyjmuje w pewnym sensie „alkoholowy” styl 
życia. Wówczas napoje alkoholowe w środowiskach, w których były czymś 
nadzwyczajnym, przeznaczonym na wyjątkowe momenty, nie spełniają już 
swojej funkcji, ale są stale obecne, nawet podczas codziennych, zwyczaj-
nych czynności. Najbardziej widać to po piwie, które kiedyś było typo-
wym męskim napojem, raczej unikanym przez kobiety. Tymczasem dzisiaj 
straciło już ten charakter i jest go coraz więcej w różnych środowiskach. 
Nieodzownie towarzyszy oglądaniu zawodów sportowych, rodzinnym 
grillom i spotkaniom, odpoczynkowi po pracy, spotkaniom towarzyskim 
ze znajomymi. Świadectwem tej powszechności i normalności jego użycia 
jest m.in. rozwój produkcji piwa bezalkoholowego. Nasza kultura doszła 
do takiego etapu używania wspomnianego alkoholu, że jego picie jest już 
czymś zupełnie normalnym. Nawet wtedy, kiedy staje się to niemożliwe 
z powodu konieczności uniknięcia stanu nietrzeźwości, używa się jego 
wersji pozbawionej etanolu. Bagatelizowanie takich tendencji lub uznanie 
ich za objaw cywilizacyjnego rozwoju prowadzi m.in. do rozszerzania 
się uzależnienia alkoholowego, również w gronie młodych osób, które 
nierzadko uważają piwo za lekki nieszkodliwy napój o małej zawartości 
alkoholu. Oprócz tego uczą się one zwyczaju korzystania z takich napojów, 
co prowadzi do rozwoju nawyku109.

109 Por. P. Brząkalik, W. Zagrodzki, Alkoholu nie można bagatelizować, „Homo Dei” 
2009 nr 1, s. 83.
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Ciekawe wnioski przynosi analiza leksykalna używanych nazw alkoholi, 
nazw czynności związanych z ich spożywaniem oraz ewolucja tych termi-
nów. Na przestrzeni dziejów obserwuje się pewne zjawiska fleksyjne towa-
rzyszące zmieniającej się kulturze picia. Można wyróżnić kilka tego typu 
procesów. Coraz częściej tworzone są neologizmy, jak choćby określenie 

„alkoholizować się”, oznaczające czynność picia trunków, czy „whiskacz” 
(czyt. łyskacz), będące potoczną nazwą whisky110. Rodzą się też skróty typu 

„alko”, opisujące w języku młodzieżowym alkohole jako grupę napojów. 
Obserwowalne są także skróty myślowe wyrażające nazwy alkoholi lub 
czynności związanych z ich użytkowaniem. Występują one najczęściej 
w danym rejonie, gdzie utrwala się picie konkretnego gatunku trunków, tak 
np. samodzielny wyraz „czysta”. Używany w obrębie polskiej kultury, może 
w pewnych kontekstach kojarzyć się z czystą odmianą wódki. Podobnie 

„setka” bywa pojmowana jako kieliszek wódki (nawet jeśli jego faktyczna 
objętość jest inna niż 100 ml), „flaszka” jako butelka wódki, a „krowa” 
wskazuje na butelkę o dużej objętości111. Niektóre słowa o specjalistycznym 
znaczeniu zyskują popularność, powszechnieją i wchodzą do codziennego 
obiegu mowy z nieco zmodyfikowanym znaczeniem. Przykładem może być 
termin „browar”, który dosłownie i pierwotnie oznaczał zakład produku-
jący piwo. Obecnie bardzo często stosowany jest jako nazwa tego gatunku 
alkoholu, a nawet jako wskazanie konkretnej jego jednostki (np. butelki lub 
kufla piwa). Wyraża się to w powszechnych sformułowaniach typu „Kupi-
łem dwa browary” (Kupiłem dwa kufle / dwie butelki piwa). W szerszym 
znaczeniu to prozaiczne słowo może być odczytywane jako spotkanie przy 
piwie. Niebezpiecznym zjawiskiem językowym jest tworzenie pozytywnych 
konotacji pojęć o tradycyjnie negatywnym znaczeniu. Najdonioślejszym 

110 Por. J. Łakomy, Z innej beczki…, „Whisky” 2014 nr 1, s. 10.
111 Por. K. Sujkowska-Sobisz, Kulturowe uwarunkowania nazw alkoholowych napojów 

mieszanych sprzed roku 1989 i po nim w perspektywie kognitywno-stylistycznej, „Post-
scriptum Polonistyczne” 1 (2012) nr 9, s. 254.
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przykładem może być słowo „alkoholik”, używane przez młode osoby 
na określenie kogoś, kto pije dużą ilość napojów alkoholowych, chociaż 
w rzeczywistości wcale nie musi być uzależniony; w niektórych środowi-
skach uzyskanie tego miana staje się powodem do dumy112.

Współczesna ewolucja terminologii alkoholowej przejawia się bardzo 
mocno w marketingu i próbie tworzenia nowych haseł oraz nowych nazw 
celem przykucia uwagi potencjalnych klientów. Niekiedy jednak ta sło-
wotwórczość ma w sobie inne, bardziej górnolotne, czasami metafizyczne 
funkcje. Najbardziej wyrazistym przykładem może być tworzenie nazw 
drinków, czyli napojów, w których tradycyjne, najbardziej podstawowe 
alkohole spożywcze są mieszane ze sobą lub innymi produktami. W ich 
przypadku często chodzi nie tylko o same doznania smakowe, ale także 
estetykę związaną ze sposobem ich podania i wyglądem zewnętrznym. Sama 
ich obecność jest również kolejnym przejawem rozwoju kultury picia, gdyż 
wskazuje na urozmaicenie produktów alkoholowych. Kojarzone są ze spo-
sobem konsumowania alkoholu charakterystycznym dla ekskluzywnych 
środowisk, odbywającym się podczas wypoczynku, rekreacji czy udziału 
w hucznych zabawach. Przez ich oddziaływanie na rynku alkoholowym 
tworzy się pewna nowość, która jest bardzo ważnym czynnikiem reklamo-
wym i motywującym wewnętrznie przy wyborze konkretnego towaru113.

Podczas analizy nazw drinków dostrzeżono pewne zależności, które 
są warunkowane nie tylko przez proste zasady marketingowe, ale mają 
też głębsze odniesienie, związane ze świadomością lub podświadomością 
kulturową. W pierwszej kolejności można pogrupować omawiane terminy 
na te oznaczające drinki z takim samym, uniwersalnym składem na całym 
świecie (np. Bloody Mary – mieszanka wódki z sokiem pomidorowym 

112 Por. A. Domańska, „Świetności mowy ojczystej w kieliszku odbite”, czyli o alkoholu po 
polsku, „Acta Universitatis Lodziensis” 18 (2011), s. 178.

113 Por. P. Winterhoff-Spurk, Psychologia mediów, tłum. P. Włodyga, Wydawnictwo 
WAM, Kraków 2007, s. 137–138.
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i przyprawami) oraz te, które są modyfikacją standardowych drinków 
(np. Cranberry Caipiroska – odpowiednik wcześniej wspomnianego drin-
ka z wódką żurawinową zamiast czystej). Akurat te dwa zestawienia przez 
swoją uniwersalność onomastyczną ukazują popularność o zasięgu ogól-
noludzkim, jaką zyskują niektóre alkohole. Nie są one zależne kulturowo 
od konkretnego rejonu, miejsca czy cywilizacji. Ich powszechna obecność 
w różnych częściach świata jest jednym z pośrednich efektów szeroko pojętej 
globalizacji. Spotyka się także nazwy drinków autorskich, tzn. tworzonych 
w bardzo konkretnym kontekście społecznym, z uwzględnieniem wielu 
czynników, takich jak aktualne potrzeby rynku alkoholowego i rozryw-
kowego, wszechobecnie panująca moda, a niekiedy nawet pojedyncze wy-
darzenie, które może zwiększyć popyt sprzedaży tego rodzaju produktów. 
Kontekst powstawania drinków ukazuje informacje dwojakiego rodzaju. 
Po pierwsze charakteryzuje ich twórcę, jego cechy, odzwierciedla społe-
czeństwo i epokę. Po drugie taka analiza może nakreślić obraz odbiorcy, 
gdyż każdy modyfikowany towar jest ulepszany tak, aby zyskał sympatię 
kupującego. Nowe alkohole, a dokładnie ich określenia, mogą pośrednio 
reprezentować systemy wartości, marzenia czy główne idee, jakimi żyją 
spożywający je ludzie114.

Semantyczna analiza współczesnych nazw drinków wykazuje kilka 
grup skojarzeniowych, w których mieszczą się opisywane napoje. Pierw-
sza z nich łączy drink z egzotycznym miejscem, najczęściej atrakcyjnym 
turystycznie i związanym z wypoczynkiem wakacyjnym (np. Copacaba-
na, Acapulco). Drink to także wytwór współczesnej kultury (np. Miami 
Vice, Thin Red Line), roślina (np. Kwiat Pomarańczy), zwierzę (np. Nie-
bieski Rekin), ludzkie imię (np. Oscar), kontekst aktu seksualnego (np. Sex 

 114 Por. K. Sujkowska-Sobisz, Kulturowe…, dz. cyt., s. 256–257; G. Lakoff, M. John-
son, Metafory w naszym życiu, tłum. T. P. Krzeszowski, Wydawnictwo Aletheia, 
Warszawa 2010, s. 94.
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on the Beach), złożona kompozycja (np. Plaża Malibu), tematyka śmierci 
(np. Ebola), kolorystyka (np. Purpurowa Namiętność). Badacze onoma-
styki analizujący nazwy drinków zauważają istotną różnicę pomiędzy ter-
minami stosowanymi w Polsce obecnie a tymi używanymi przed rokiem 
1989. Wcześniej autorzy mieszanych napojów alkoholowych skupiali się 
na tematyce związanej z rodziną, spokojem, wartościami dobra ogólnego. 
Współczesne nazwy idą w kierunku o wiele bardziej indywidualnym, gru-
pują się wokół kariery i marzeń. Zazwyczaj łączą się z wysokim statusem 
ekonomicznym i osobistym pocieszeniem, którego potrzeba coraz częś-
ciej w wymagających warunkach obecnie panujących czasów. Tego typu 
doszukiwanie się ukrytego znaczenia nazw stosowanych wobec produk-
tu alkoholowego pozornie może wydawać się naiwne. Jednak jeśli wrócić 
do idei postrzegania alkoholu jako naturalnego towarzysza człowieka, często 
obecnego podczas podniosłych momentów w życiu, zarówno w kontekście 
pozytywnym – rozumianym jako świętowanie – jak i negatywnym – widzia-
nym jako próba ucieczki od niepowodzenia, to rzeczywiście użyte w nazwie 
drinków sformułowanie może mieć swoje głębokie odniesienie. Wskazu-
je ono na to, czym pijący aktualnie żyje lub za czym tęskni115. Obserwuje 
się w ten sposób zastępowanie tradycyjnego osobowego kontaktu z ludź-
mi na rzecz kontaktu bardziej przedmiotowego, związanego z martwym 
obiektem. Próba takiego przechodzenia z relacji osobowych na rzeczowe 
może być jedną z przyczyn rozszerzającego się uzależnienia alkoholowego116.

Inną kulturową funkcją alkoholu jest tworzenie więzi społecznych. Uwa-
ża się, że samodzielne spożywanie trunków, nawet w zaawansowanych al-
koholowo środowiskach, jest pewnego rodzaju nietaktem, nadużyciem 
i nie jest dobrze widziane. Dlatego alkohol może też łączyć ludzi, a jego 

115 Por. K. Sujkowska-Sobisz, Kulturowe…, dz. cyt., s. 261–262.
116 Por. K. Liczmańska, Moda na markę alkoholu – przejaw konformizmu czy indywidu-

alizmu, „Acta Universitatis Nicolai Copernici – Zarządzanie” 39 (2012) nr 407, 
s. 119–131.
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obecność w grupie ma wartość metaforyczną, która nawet wśród obcych 
tworzy więzi wspólnotowe. W kulturze picia utrwaliły się wzorce, wedle 
których odmówienie spożycia alkoholu w pewnych okolicznościach nie 
przystoi, szczególnie kiedy świętowane są ważne wydarzenia i uroczysto-
ści. W ten sposób alkohol realnie buduje wspólnotę, która jest oczywiście 
krótkotrwała, niestabilna i interesowna – związana z zabawą lub poprawą 
nastroju. Mimo tego alkohol w ludzkiej świadomości funkcjonuje jako 
zwornik z innymi osobami117.

Alkohol współtworzy też wspólnotę wyobrażoną (wirtualną) wraz 
ze zmarłymi przodkami. Stąd zwyczaj stypy i spożywania trunków na cześć 
i wspomnienie zmarłego. Istnieją obrzędy picia alkoholu nad grobem zmar-
łego lub pozostawiania tam alkoholu jako podarunku. W niektórych kultu-
rach alkohol występuje też jako napój ofiarny dla bóstwa czy istoty spoza 
świata, stosowany w celu przebłagania za duszę zmarłego118.

Napoje alkoholowe to również jeden z możliwych budulców wspólnej 
tożsamości. Wspomniano o silnym związku alkoholi z regionami, gdzie 
produkuje się różne ich rodzaje, niekiedy występujące jednostkowo i cha-
rakterystyczne tylko dla danego miejsca. Łączy się to z tworzeniem pew-
nych zwyczajów, rytuałów i wydarzeń, w które mocno wpisuje się obecność 
tych napojów. Przykładem mogą być święta piwa, dożynki czy winobranie. 
W polskiej rzeczywistości takie podejście łączy się mocno z narodową ce-
chą gościnności, która również zawiera w sobie częstowanie alkoholem119. 
Wspólnotowość wynikającą z grupowego picia trunków można zaobser-
wować również na poziomie jednostkowym, pomiędzy osobami, które 
wspólnie je spożywają. Nie ma ona charakteru społecznego, tzn. nie odbywa 
się w konkretnych warunkach związanych z charakterystycznym dla nich 

117 Por. B. Hołub, Chmielu…, dz. cyt., s. 149.
118 Por. J. Słomka, Pamiętnik włościanina. Od pańszczyzny do dni dzisiejszych, Muzeum 

Historyczne Miasta Tarnobrzega, Tarnobrzeg 1994, s. 54.
119 Por. B. Hołub, Chmielu…, dz. cyt., s. 150.
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rodzajem alkoholu, sposobem i okolicznościami picia. Może to przebiegać 
w jakimkolwiek środowisku, bo istotna jest tutaj obecność drugiego czło-
wieka lub kilku innych osób. Jednostkowość nie wiąże się tutaj z ilością, 
ale kontekstem picia i jego szerszym odniesieniem na otoczenie, którego 
w tym wypadku brak. Wyrazem funkcji jednoczącej alkoholu w wymia-
rze indywidualnym jest choćby zwyczaj poznawania się i zacieśniania wię-
zi przy jego obecności. Wspólna zgoda dwóch osób na bardziej bezpo-
średnie zwracanie się do siebie często zachodzi również przy alkoholu120.

Obecność napojów alkoholowych odgrywa swoją rolę poznawczą na sty-
ku różnych kultur i narodowości. Wiele już zostało powiedziane o związ-
kach konkretnych trunków z rejonami i obszarami, z których pochodzą, 
a więc ze społecznościami żyjących tam ludzi. Niezależnie czy mówi się 
o rozwiniętej gospodarczo cywilizacji zachodniej, czy o prymitywnych 
plemionach indiańskich, to wielce prawdopodobne, że każde środowisko 
posiada charakterystyczne dla siebie alkohole. Tworzą one pewne socjolo-
giczne więzi, generują rytuały i zwyczaje. Dzięki temu przez alkohol można 
w jakimś stopniu poznawać zupełnie inne cywilizacje i kultury. Często speł-
nia on w nich różnorakie funkcje, niekiedy zaskakujące dla ludzi z innych 
rejonów globu. Towarzyszą mu swoiste obrzędy, posiada swój kontekst 
historyczny. Ciekawym spostrzeżeniem niektórych podróżników odwie-
dzających plemiona w odległych zakątkach Ziemi, funkcjonujące jeszcze 
w prymitywnych warunkach, było zwrócenie uwagi na niski lub zerowy 
poziom alkoholizmu wśród ich przedstawicieli121. Alkohol może opisy-
wać specyfikę danego rejonu nie tylko przez właściwości swojej obecności 
w danej kulturze, ale również przez jej brak. Wymowny będzie tutaj wspo-
mniany już przykład państw islamskich, w których w większości jest zakaz 

120 Por. B. Hołub, Chmielu…, dz. cyt., s. 151–153.
121 Por. M. Pruszkowska, Alkohol jako element doświadczenia obcej kultury. Obraz spoży-

wania trunków we współczesnych telewizyjnych reportażach podróżniczych, w: Oblicza 
alkoholu w kulturze elit, dz. cyt., s. 213–214.
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używania alkoholu, co też rzutuje na obraz tamtych nacji. Przyjmując po-
wyższe założenia, można wysunąć tezę, że w niektórych warunkach alkohol 
spełnia w pewnym stopniu funkcję poznawczą obcych kultur i cywilizacji.

Alkohol odegrał także ważną rolę w twórczości literackiej. Niekiedy mo-
tyw picia alkoholu ukazuje oblicze codziennego życia z różnymi zwyczajami 
i tradycjami, jak np. w Weselu Stanisława Wyspiańskiego. Innymi razy jest 
wkomponowany w obrazy satyryczne ganiące złe skłonności jednostek, jak 
np. w Pętli Marka Hłaski, poszczególnych grup, np. w Monachomachii Ignace-
go Krasickiego, lub całych społeczeństw, np. w Traktacie o łuskaniu fasoli Wie-
sława Myśliwskiego czy Pijakach Franciszka Bohomolca122. Zazwyczaj po-
stawa nadmiernego picia jest w literaturze karcona i pokazywana jako droga 
do upadku moralnego, a później ogólnoludzkiego. Nierzadko obrazy literac-
kie przedstawiają różne etapy degradacji pijących bohaterów. Dostrzegane 
są zachwiania emocjonalne, dylematy, walka o wartości, złe wybory i z cza-
sem oddanie się nałogowi alkoholowemu. Nierzadko można w nich zobaczyć 
bogatą analizę psychologiczną postaw konkretnych  bohaterów, którzy pod-
dali się pokusie pijaństwa123. Trunki, które występują w literaturze, najczęś-
ciej mają funkcję  metaforyczną, wyrażającą pewne tęsknoty i pragnienia lite-
rackich postaci. Dla przykładu, alkohol w dramatach Antoniego Czechowa 
jest synonimem samotności oraz chęci bycia dowartościowanym i zaakcep-
towanym. Zespala on z drugim człowiekiem, na którego można otworzyć się 
przy wspólnej czynności picia124. Treść danego utworu literackiego zawsze 
pozostaje  komunikatem dla jego czytelników, a tym samym następnych 

122 Por. J. Rurawski, Wódko, wódeczko… – motyw alkoholu we współczesnej prozie, Wy-
dawnictwo Gens, Kielce 2001, s. 95–96.

123 Por. W. Przybyła, Alkoholizm w literaturze – uwagi paramedyczne, „Psychoterapia 
i Uzależnienia” 1 (2017), s. 3.

124 Por. M. Chrząszcz, O dwóch namiętnościach Rosjanina. Semantyczna funkcja napojów 
alkoholowych w prozie rosyjskiej XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Kraków 2012, s. 110–111.



74  Wsparcie duszpasterskie osób uzależnionych od alkoholu w procesie leczenia

pokoleń. Niesie ona ze sobą konkretny przekaz, który ma pobudzić do re-
fleksji nad kluczowymi problemami egzystencjalnymi o różnym przekroju 
dziedzin. Pojawiające się w niej motywy nigdy nie są przypadkowe, ale posia-
dają funkcję wychowawczą. W tych ramach mieści się także nawiązywanie 
do spożywania alkoholu przez różne postaci i grupy społeczne w literaturze  
i sztuce125.

4. Współczesny przemysł alkoholowy

Popularność alkoholi oraz systematyczne opracowanie metod ich otrzy-
mywania połączone z dużym zainteresowaniem tego rodzaju towara-
mi spowodowały, że obecnie ich produkcja i sprzedaż stanowią ważną 
gałąź przemysłu. Dawniej alkohol był częściej wytwarzany w bardziej 
zindywidualizowanych warunkach, najczęściej na prywatne potrzeby. 
Z czasem, wraz z rozwojem technologii i zwiększeniem dostępności 
potrzebnych środków, jego produkcja coraz bardziej organizowała się 
i ujednolicała, a dziś stanowi ona już samodzielną część rynku spożywczego  
i chemicznego.

4.1. Klasyfikacja i zastosowanie  
produktów alkoholowych
Alkohol jest wykorzystywany w różnych dziedzinach życia. W pierwszym 
rzędzie kojarzy się z napojami, które bywają używane, by uwypuklić od-
świętność jakichś wydarzeń lub obniżyć poziom stresu u pijących je osób. 
Można określić tę grupę napojów jako używki, czyli produkty spożywcze 

125 Por. Z. Chojnowski, Idee i wartości poezji oraz poezja o ideach i wartościach, w: Idee 
i wartości w języku i kulturze, red. I. Matusiak-Kempa, Wydawnictwo Instytutu 
Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 
2015, s. 210–211.
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działające pobudzająco na organizm człowieka i używane w innych celach 
niż odżywcze. Obok tego alkohol stosowany jest także na potrzeby nie-
spożywcze. W tej części pracy będzie omówione współczesne zastosowanie 
produktów zawierających w sobie alkohol.

a) Wykorzystanie spożywcze
Na początek zostanie zanalizowane użycie spożywcze. Poruszając się 

w przestrzeni kulinariów, gastronomii oraz towaroznawstwa, można na-
tknąć się na całą gamę różnorakich napojów alkoholowych. Różnią się one 
od siebie pochodzeniem, działaniem, stężeniem etanolu, smakiem i do-
datkami wykorzystywanymi przy ich produkcji. Wszystkie te czynniki 
są uzależnione od miejsca produkcji danego napoju i dostępnych na ten 
cel środków, tradycji, rynku, na jaki ma trafić dany trunek, oraz od za-
awansowania technologicznego. Paradoksalnie ten ostatni czynnik może 
wpływać negatywnie na jakość danego wyrobu, gdyż często ogromny po-
pyt na konkretny towar sprawia, że proces produkcji ulega przyspieszeniu 
i uproszczeniu ze szkodą dla samego produktu. Klasycznym przykładem 
jest współczesna technologia wytwarzania piwa, która znacznie odbiega 
od tradycyjnego sposobu warzenia go, co w konsekwencji często prowadzi 
do konieczności ulepszania jego smaku różnymi aromatami albo wzmagania 
poczucia goryczki utraconej w pierwotnym etapie126.

Wracając do zestawienia napojów alkoholowych, jakich dzisiaj się uży-
wa, można wyodrębnić kilka powszechnie funkcjonujących grup. Jedno 
z takich opracowań podaje polskie Ministerstwo Finansów, a dokładnie 
jego Departament Ceł. Klasyfikacja taryfowa napojów alkoholowych powstała 
w 2015 roku na potrzeby dostosowania stawek podatku pośredniego (ak-
cyzy) naliczanego dla poszczególnych gatunków tego produktu. Poniżej 

126 Por. S. Wawszczak, J. Newerli-Guz, M. Śmiechowska, Ocena wybranych wyróżni-
ków jakości sensorycznej piw popularnych i tradycyjnych, „Problemy Higieny i Epide-
miologii” 92 (2011) nr 4, s. 981.
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przytoczono wspomnianą klasyfikację, a następnie poddano analizie 
jej dalszą treść, opisującą poszczególne rodzaje napojów alkoholowych. 
Według niej poszczególne kategorie alkoholi mają następujące numery 
klasyfikacyjne:

• 2203 – piwo otrzymywane ze słodu;
• 2204 – wino ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi, 

moszcz gronowy;
• 2205 – wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron aromatyzowane 

roślinami lub substancjami aromatycznymi;
• 2206 – pozostałe napoje fermentowane (np. cydr, perry i miód pitny); 

mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermen-
towanych i napojów bezalkoholowych, wcześniej niewymienione ani 
nigdzie niewłączone;

• 2208 – alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniej-
szej niż 80 proc. objętości; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe127.
Według tej klasyfikacji o gatunku napoju alkoholowego nie decyduje 

zawartość czystego alkoholu, a raczej sposób jego otrzymywania. W dalszej 
części dokumentu znajduje się krótka charakterystyka poszczególnych 
rodzajów wymienionych trunków. Można w niej przeczytać, że piwo po-
wstaje w wyniku fermentacji roztworu, czyli brzeczki, słodowanego jęcz-
mienia lub pszenicy, wody i chmielu. Do jego produkcji używa się czasem 
pewnych dodatków, takich jak niesłodowane zboża (ryż, kukurydza) oraz 
składniki o charakterze aromatycznym, smakowym, barwiącym. W procesie 
fermentacji piwa biorą też udział drożdże. Istnieją pewne rodzaje tzw. piwa 
bezalkoholowego (zawartość alkoholu nie przekracza 0,5 proc.) oraz napo-
jów potocznie zwanych piwem, które nim faktycznie nie są, a jedynie swoim 

127 Por. M. Żak, M. Kundzicz, Klasyfikacja taryfowa napojów alkoholowych, Minister-
stwo Finansów, Warszawa 2015, s. 3.
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wyglądem i smakiem przypominają je. Podlegają one odrębnej klasyfikacji, 
w której Ministerstwo Finansów przypisuje im nr 2202128.

Kolejna kategoria obejmuje wina, czyli trunki będące wynikiem fermen-
tacji alkoholowej moszczu ze świeżych winogron. W jej skład wchodzą 
zwykłe wina białe, różowe lub czerwone, wina wzmacniane alkoholem, 
wina musujące – nasycone w niewielkiej ilości dwutlenkiem węgla, co może 
być efektem naturalnego procesu fermentacji w zamkniętym naczyniu lub 
zewnętrznego uzupełnienia tym gazem, wina deserowe – inaczej likierowe – 
o dużej zawartości alkoholu i wytwarzane z moszczu o dużej zawartości 
glukozy. Omawiana klasyfikacja wymienia także jako produkt alkoholowy 
moszcz, czyli napój otrzymany w wyniku tłoczenia świeżych winogron 
o wysokiej zawartości cukrów, które niezabezpieczone, naturalnie fermen-
tują w alkohol. Pochodne ich to wina wzmocnione dodatkowymi składni-
kami aromatyzującymi, smakowymi, witaminowymi, mineralnymi. Są one 
uznawane za suplementy diety i bywają pite dla utrzymania dobrej kondycji 
zdrowotnej organizmu129.

Do wymienionego wyżej działu numer 2206 zaliczają się: cydr i perry – 
napoje otrzymane w wyniku fermentacji soków, odpowiednio jabłkowego 
i gruszkowego; miód pitny, będący trunkiem pochodzącym z fermentacji 
wodnego roztworu miodu; wino z rodzynek; wina produkowane z fer-
mentacji innych owoców, np. jagód, fig, daktyli, lub warzyw; malton, czyli 
napój będący efektem fermentacji ekstraktu słodowego i szlamu winnego; 
spruce, czyli trunek z gałązek świerkowych lub esencji świerkowej; sake 
i wino ryżowe; wino palmowe; piwa imbirowe i ziołowe, otrzymywane 
w wyniku fermentacji tych składników130.

128 Por. M. Żak, M. Kundzicz, Klasyfikacja…, dz. cyt., s. 2, 5–6.
129 Por. M. Żak, M. Kundzicz, Klasyfikacja…, dz. cyt., s. 7–9.
130 Por. M. Żak, M. Kundzicz, Klasyfikacja…, dz. cyt., s. 10.
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W zestawieniu Ministerstwa Finansów wskazano także pominiętą wcześ-
niej grupę o numerze 2207, obejmującą alkohol etylowy o stężeniu 80 proc. 
i więcej. Powstaje on w wyniku dalszych procesów (destylacji, rektyfikacji, 
filtracji) nad produktem sfermentowanym lub jest produkowany synte-
tycznie131. Na sąsiedniej stronie przedstawiono schemat otrzymywania 
alkoholu etylowego i związku z alkoholami fermentowanymi w kontekście 
 omawianej klasyfikacji.

Ostatni sklasyfikowany rodzaj alkoholów obejmuje wszystkie trunki 
spirytusowe otrzymane w wyniku destylacji wina, cydru i innych napo-
jów fermentowanych lub produktów roślinnych poddanych fermentacji, 
bez dodatkowych substancji smakowych. Zawierają w sobie składniki 
dające im indywidualny smak. W tej grupie są także likiery i kordiały, 
a więc napoje spirytusowe z dodatkiem cukrów, miodów, produktów 
roślinnych i jajecznych. Kategoria ta zawiera również wysokoprocentowe 
alkohole pochodzenia etylowego lub wzmacniane tym związkiem che-
micznym, niekiedy wzbogacone dodatkowym składnikiem smakowym 
i aromatycznym. Są to przede wszystkim różne rodzaje wódek, likierów  
i nalewek132.

131 Por. M. Żak, M. Kundzicz, Klasyfikacja…, dz. cyt., s. 17.
132 Por. M. Żak, M. Kundzicz, Klasyfikacja…, dz. cyt., s. 17.
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Ryc. 1. Schemat produkcji różnych rodzajów napojów alkoholowych133

133 Por. M. Żak, M. Kundzicz, Klasyfikacja…, dz. cyt., s. 19.
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W powszechnej świadomości napoje alkoholowe najczęściej dzielone 
są ze względu na podobieństwo względem siebie wynikające z zawarto-
ści czystego alkoholu, walorów smakowych oraz wyglądu zewnętrznego. 
W podział ten zaliczają się piwa, wina, miody pitne, likiery i nalewki, wódki, 
w tym wódki czyste (spirytus rozcieńczany wodą), wódki smakowe (z do-
datkiem składników roślinnych wzbogacających ich smak) i wódki gatun-
kowe (charakteryzujące się specyficznym procesem produkcji i niekiedy też 
jednostkowym pochodzeniem)134.

Alkohol może być nie tylko używką, ale również składnikiem niektórych 
potraw. Klasycznym przykładem jest ocet używany jako środek konserwują-
cy i ożywiający smak niektórych dań. Podobnie wino stosowane jest w wielu 
kuchniach świata jako dodatek do potraw.

Powszechna dostępność i różnorodność produktów alkoholowych 
sprawia, że bardzo szybko zyskują popularność te towary, które do nie-
dawna były uważane za egzotyczne i luksusowe dla danych społeczeństw. 
Te procesy powodują urozmaicenie na rynku alkoholowym, co pociąga 
za sobą otwarcie na inne kultury oraz spowszechnienie niektórych, dawniej 
trudno osiągalnych alkoholów, częstsze ich użycie i odebranie im statusu 
wyjątkowego, luksusowego wyrobu. W dalszych konsekwencjach może 
to prowadzić do poczucia wyższego standardu życia oraz spłycenia prze-
żywanych ważnych wydarzeń i uroczystości, którym nierzadko towarzyszy 
wykwintny alkohol.

b) Rynek chemiczny
Alkohole i ich związki z innymi substancjami są też używane poza 

rynkiem spożywczym w szeroko rozumianym przemyśle chemicznym. 
Widać to przede wszystkim w farmaceutyce. W medycynie już od daw-
na wykorzystuje się właściwości lecznicze alkoholu, zwłaszcza odkażające 

134 Por. A. Bernatek, T. Wiśniewski, Rynek napojów alkoholowych w Polsce,  Wydawnictwo 
KMPG, Warszawa 2014, s. 5–9.
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i rozgrzewające. Na pewnym etapie rozwoju tej dziedziny (XVIII–XIX wiek) 
widziano w nim lekarstwo na bardzo wiele dolegliwości, nie tylko tych 
związanych z koniecznością dezynfekcji, jak zranienia, czy rozgrzania, jak 
schorzenia układu oddechowego, ale również na poważniejsze choroby, jak 
febra czy malaria. Sugerowano nawet, aby traktować produkty alkoholowe 
wyłącznie jako lekarstwa135.

Współcześnie alkohol etylowy używany jest w środkach leczniczych za-
burzeń skórnych, gdyż posiada właściwości odwadniające, ściągające, hemo-
statyczne i chłodzące. Stosuje się go również podczas leczenia chronicznego 
bólu oraz w przypadku zatruć metanolem lub glikolem etylowym. Równie 
powszechnie etanol wykorzystywany jest jako rozpuszczalnik i konserwant 
preparatów farmaceutycznych, szczególnie pochodzenia roślinnego136.

W innych gałęziach przemysłu alkohol i jego związki pochodne znajdują 
szerokie zastosowanie. Przede wszystkim w dziale tzw. chemii budowlanej 
metanol (alkohol trujący dla ludzi) używany jest jako podstawa produk-
cji formaldehydu (CH2O), używanego do wytwarzania farb, barwników 
i żywic przemysłowych, oraz kwasu octowego (CH3COOH), będące-
go składnikiem tworzyw syntetycznych, konserwantem i środkiem de-
zynfekującym wielu innych substancji. Również etanol i jego pochodne 
znajdują swoje zastosowanie w różnych działach przemysłu, głównie jako 
rozpuszczalnik i paliwo do silników powstałych na bazie nowych tech-
nologii. Jednak najczęściej używane i najbardziej wydajne w tej kategorii 
alkohole to przede wszystkim glikol etylenowy, glicerol, butanol. Służą jako 

135 Por. L. Wdowiak, Alkohol – panaceum medycyny ludowej dawnych ziem polskich w XIX 
stuleciu i na początku XX w., cz. 1, Ograżka, kolera, czerwonka, laksy, boleści w dołku, 
żółtaczka, kolki i suchoty, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 19 (2013) nr 3, 
s. 338–339.

136 Por. P. Belniak, Alkohol etylowy w recepturze, „Aptekarz Polski. Pismo Naczelnej 
Izby Lekarskiej” 2008 nr 4 (26), s. 14.
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bardzo wartościowe i ekonomiczne źródło energii elektrycznej pochodzącej 
z ogniw paliwowych137.

Etanol przeznaczany do celów spożywczych wytwarza się przez destyla-
cję sfermentowanego substratu roślinnego. Jednak w pozostałych rodzajach 
przemysłu aż 95 proc. tego alkoholu pozyskiwane jest przez sztuczne meto-
dy otrzymywania tego związku, najczęściej w wyniku katalizowanej kwasem 
reakcji hydratacji etylenu138. W ten sposób produkuje się ponad milion ton 
etanolu rocznie na całym świecie. Innym wykorzystaniem przemysłowym 
alkoholi jest produkcja perfum, do czego używa się geraniolu i farnezolu, 
dwóch rodzajów alkoholi pochodzenia roślinnego o silnych właściwościach 
aromatyzujących139.

Wspomniany już wyżej glicerol, najtrwalszy alkohol trójwodorotleno-
wy, ma bardzo szerokie zastosowanie i jest prawdopodobnie najbardziej 
popularny wśród alkoholi przemysłowych. Oprócz produkcji paliw używa 
się go jako rozpuszczalnika i środka przeciwzapalnego przy wytwarzaniu 
kosmetyków, jako dodatku do pasz dla zwierząt i w przemyśle zbrojenio-
wym do wyrobu dynamitu, prochu strzelniczego czy żelatyny wybuchowej. 
Dzięki swoim zdolnościom rozkurczowym jest też ważnym składnikiem 
leków dla pacjentów z chorobami układu krążenia. Obecnie prowadzi się 
badania nad nowymi sposobami syntezy glicerolu i jego pochodnych, które 
mogą być użyteczne w nowych gałęziach przemysłu, np. jako katalizato-
ry, dodatki do nowych rodzajów paliw bądź tworzyw syntetycznych140.

137 Por. G. Rotko, S. Kurek, Możliwości zastosowania alkoholi odpadowych, w tym gliko-
lu etylenowego i glicerolu, w bezpośrednich ogniwach paliwowych, „Chemik” 65 (2011) 
nr 10, s. 1011.

138 Por. J. McCurry, Chemia organiczna, cz. 3, dz. cyt., s. 639.
139 Por. H. Hart, L. E. Craine, D. J. Hart, Chemia organiczna, dz. cyt., s. 221–222.
140 Por. M. Cichy, Nowe kierunki wykorzystania glicerolu w przemyśle chemicznym, w: Ad-

sorbenty i katalizatory. Wybrane technologie a środowisko, red. J. Ryczkowski, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s. 310, 320.
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4.2. Statystyka sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych
Współcześnie alkohol wydaje się równie popularnym środkiem jak dawniej. 
Co prawda wprowadzono pewne normy prawne regulujące możliwość 
wykonywania niektórych czynności tylko w stanie trzeźwości, co wpły-
nęło istotnie na sposób jego spożywania, ale gwałtowny rozwój gospodar-
czy przyczynił się do jego upowszechnienia. Napoje alkoholowe stały się 
ogólnodostępne dzięki szybko rozwijającemu się handlowi oraz łatwiejsze 
w produkcji, szczególnie przemysłowej. Istotną różnicą w porównaniu 
z przeszłością jest zmiana sposobu dystrybucji tej substancji. W krajach 
zachodnich alkohol można nabyć w wielu miejscach, nie tylko wyspecja-
lizowanych w sprzedaży tego produktu, ale także w niewielkich sklepach 
spożywczych, dużych centrach handlowych, a nawet na stacjach paliwo-
wych. Obserwuje się też ruch zainicjowany przez producentów i sprzedaw-
ców zmniejszający dystans pomiędzy konsumentem alkoholu a miejscem 
jego sprzedaży. Przestrzenie dostępności napojów alkoholowych zbliżają 
się do jego nabywców, czego przykładem może być handel alkoholem 
w miejscach wypoczynku, np. na plażach, w schroniskach górskich oraz 
w miejscach zabaw, np. dyskotekach, a nawet w środkach lokomocji, np. 
w pociągu lub w samolocie. Bardzo mocno zachodzi proces łączenia wypo-
czynku i rozrywki wraz ze spożywaniem alkoholu. Często jest to tak silnie 
obecne w mentalności współczesnych społeczeństw, że dla niektórych osób 
trudne jest  wyobrażenie sobie rekreacji bez alkoholu.

We wcześniejszych częściach tego rozdziału wspomniano, że w dawnych 
czasach alkohol był bardzo powszechny i stanowił produkt codziennego 
użytku, tak jak np. w starożytnym Egipcie. Trudno jednoznacznie stwier-
dzić, w której epoce użycie napojów alkoholowych było największe i naj-
powszechniejsze. Mogłoby się wydawać, że w dzisiejszej dobie rozwiniętej 
kultury i szczegółowego prawodawstwa ich zastosowanie jest mniejsze 
niż dawniej. Obecnie w Polsce obserwuje się dość znaczne zmiany w piciu 
napojów alkoholowych, które rozpoczęły się wraz z nastaniem trzeciego 
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tysiąclecia. Być może wiązało się to z większym otwarciem na Europę i próbą 
czerpania z niej wzorców. W ostatnim dziesięcioleciu gusty konsumentów 
się stabilizują.

Jeszcze na początku pierwszej dekady XXI wieku średnie spożycie czyste-
go alkoholu na osobę powyżej 15 roku życia na świecie wynosiło 6,13 l rocz-
nie. Jednak Europejczycy zdecydowanie zawyżali tę skalę, pijąc średnio dwa 
razy więcej – 12,2 l. Polska była jednym z państw o najwyższej ilości wypija-
nego czystego alkoholu w przeliczeniu na głowę dorosłego mieszkańca, gdyż 
średnia ta wynosiła 13,3 l. Wówczas w Polsce 80 proc. dorosłych obywateli 
używało alkoholu, a blisko 12 proc. z nich nadużywało go, przy czym sza-
cuje się, że liczba uzależnionych wahała się w przedziale 5–7 proc. w skali 
kraju, pozostali pili w sposób niebezpieczny. Jeśli chodzi o rodzaj spożywa-
nego w Polsce alkoholu, to prawie połowę (44 proc.) stanowiło piwo, dalej 
wino (34 proc.) i następnie alkohole spirytusowe, czyli wysokoprocentowe 
(22 proc.). Na „alkoholowej mapie Europy” zauważalne było i jest do tej 
pory wyraźne zróżnicowanie w wybieranych rodzajach alkoholu. W krajach 
północno-zachodnich dominuje piwo, na południu wino, a w centrum i na 
wschodzie Europy napoje spirytusowe, wysokoprocentowe141.

W ciągu ostatnich lat można odnotować spadek spożycia czystego alko-
holu w przeliczeniu na mieszkańca Polski. W 2006 roku 14 proc. Polaków 
deklarowało upicie się w ciągu ostatniego miesiąca, przy średniej sięgającej 
44 proc. dla krajów Unii Europejskiej. Był to też moment, kiedy wśród 
wybieranych trunków piwo przekroczyło połowę wszystkich tego typu 
napojów. Ówczesne badania pokazują, że Polska była sklasyfikowana jako 
kraj z jedną z najmniejszych ilości wypijanego czystego alkoholu w prze-
liczeniu na każdego (nie tylko dorosłego, jak we wcześniejszych danych) 

141 Por. P. Anderson, B. Baumberg, Alkohol w Europie. Perspektywa zdrowia publicz-
nego. Raport dla Komisji Europejskiej – podsumowanie, „Alkoholizm i Narkomania” 
19 (2006) nr 2, s. 123–124.
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mieszkańca, z wynikiem 6,7 l/os./rok. Niższą wartość odnotowały jedynie 
Szwecja, Malta i Bułgaria. Warto zaznaczyć, że w czołówce tej statystyki 
znajdowały się Estonia, Czechy i Luksemburg, których wskazania w tej 
dziedzinie wahały się w zakresie 13,4–14,6 l/os./rok142.

Kolejny raport, z danymi za 2009 rok, wykazuje znaczne obniżenie spo-
żywanej ilości alkoholu przez Polaków. W przeliczeniu na osoby dorosłe 
wynosiło to 10,1 l na głowę, przy średniej europejskiej 10,7 l. W ten sposób 
z czołowego pod względem spożycia alkoholu państwa Europy Polska spa-
dła poniżej średniej charakterystycznej dla Starego Kontynentu. Analiza 
dostępnych danych pokazuje, że wśród państw Unii Europejskiej Polska 
zajmowała wówczas przedostatnie miejsce pod względem ilości wypijanego 
wina (ustępowała jej tylko Estonia), natomiast zachowywała średnią unijną 
w dziedzinie picia piwa oraz mocnych alkoholi spirytusowych. To właśnie 
mała popularność wina wśród Polaków zadecydowała o całościowym niskim 
spożyciu napojów alkoholowych na tle pozostałych państw143.

Z opracowań za 2014 rok wynika, że styl picia Polaków zmienił się 
nieznacznie od ostatnich badań. Średnie spożycie etanolu w przeliczeniu 
na osobę powyżej 15 roku życia wynosiło 10,7 l, a więc osiągnęło średnią 
europejską sprzed pięciu lat, ale ta z kolei zmalała do 10,2 l na dorosłą osobę. 
Zachowana została tendencja do wzrostu konsumpcji piwa – drugie miejsce 
w UE – i wina – ostatnie miejsce w UE, pomimo zwiększonego użycia tego 
produktu (pozostałe kraje wykorzystują go jeszcze więcej). Zmniejszyło się 
spożycie wyrobów spirytusowych. Okazało się również, że 28,5 proc. Po-
laków i 8,8 proc. Polek spożywa alkohol co najmniej raz w tygodniu, przy 

142 Por. Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania, red. B. Wojtyniak, P. Go-
ryński, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład  Higieny, 
Warszawa 2008, s. 189–192.

143 Por. Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania, red. B. Wojtyniak, P. Go-
ryński, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład  Higieny, 
Warszawa 2012, s. 291–295.
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czym te wartości są trzykrotnie mniejsze niż średnia unijna. Ciekawym 
zjawiskiem jest wzrost odsetka pijących przynajmniej raz na tydzień wraz 
ze wzrostem poziomu wykształcenia144.

Nadmierne i nieodpowiedzialne spożywanie alkoholu było jedną z głów-
nych przyczyn przedwczesnych zgonów na świecie w 2014 roku i zajęło 
trzecie miejsce wśród mężczyzn pod względem liczby poszkodowanych 
w ten sposób osób, po paleniu papierosów i nadciśnieniu tętniczym. Było też 
odpowiedzialne za utratę średnio 9,5 proc. zdrowych lat życia w ich wieku. 
Jednak w przypadku kobiet był to dopiero czternasty powód przedwczesnej 
śmierci, który stał się przyczyną utraty tylko 1,7 proc. zdrowych lat życia145.

Niepokojącym zjawiskiem jest sięganie nieletnich po alkohol. Z badań 
przeprowadzonych w trzydziestu krajach Europy można wysnuć wniosek, 
że jego dostępność jest coraz większa, a używanie przez nieletnich wzrasta 
wraz z wiekiem. Wśród polskich jedenastolatków problem sięgania po alko-
hol dotyczy 2 proc. chłopców i 1 proc. dziewczynek, wśród piętnastolatków 
te dane osiągają już odpowiednio 17 proc. i 11 proc. Jest to i tak aż o 40 proc. 
mniej niż w innych państwach objętych tymi badaniami146. Od 2003 roku 
obserwuje się stabilizację spożywania alkoholu przez nieletnich, która na-
stąpiła po jej znacznym spadku, jaki był zauważalny od 1989 roku. Średnia 
spożycia alkoholu przez polską młodzież jest zbliżona do średniej euro-

144 Por. Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania, red. B. Wojtyniak, P. Go-
ryński, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład  Higieny, 
Warszawa 2016, s. 337–338.

145 Por. K. Kumański, Współczesne spojrzenie na problem uzależnienia od alkoholu i jego 
leczenie, „Aptekarz Polski. Pismo Naczelnej Izby Lekarskiej” 2014 nr 98/76, s. 24; 
Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania, red. B. Wojtyniak, P. Go-
ryński, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, 
Warszawa 2016, s. 337–338; M. Cichońska i in., Tendencje w zakresie spożywania 
alkoholu, „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis” 1 (2013) sekcja B, s. 199.

146 Por. K. Resler, D. Cichosz, Nadużywanie alkoholu przez dzieci i młodzież w Polsce i na 
świecie, „Pediatria i Medycyna Rodzinna” 11 (2015) nr 3, s. 296.
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pejskiej i utrzymuje się na poziomie 57 proc. w badaniach na podstawie 
autodeklaracji młodzieży. Liczba osób deklarujących zupełne nieużywanie 
alkoholu utrzymuje się na stałym poziomie (20–24 proc. ludności) i dotyczy 
zarówno Polski, jak i pozostałych państw europejskich147.

Patrząc na przytoczone powyżej wyniki badań na gruncie polskim 
w kontekście Unii Europejskiej, obserwuje się tendencję do stabilizacji 
spożywania alkoholu w ostatnich latach. Spada ilość wypijanych mocnych 
spirytusowych alkoholi na rzecz wina i przede wszystkim piwa. Wydaje się, 
że to pozytywna tendencja, gdyż Polacy konsumują słabsze trunki i przy-
pisywanie im stałego nadużywania alkoholu jako cechy narodowej może 
zacząć odchodzić w zapomnienie. Jednakże umiłowanie piwa i zwiększenie 
jego spożycia może być niebezpiecznym zjawiskiem, jeśli pozostanie ono 
zlekceważone. Niewielka zawartość etanolu w piwie powoduje wrażenie, 
że nie jest to alkohol w ścisłym tego słowa znaczeniu i może występować jako 
codzienny dodatek do posiłku, pracy czy rozrywki. Przemysł alkoholowy 
z pewnością będzie starał się o swoje wpływy w coraz szerszych kręgach 
i będzie próbował zdobyć jak najwięcej klientów. Już teraz w samej tylko 
Polsce zatrudnia on przy produkcji napojów alkoholowych około 5 tys. osób, 
a pośrednio przy ich handlu aż 89 tys. pracowników. Dodatkowo wiąże 
ze sobą inne branże, choćby rolniczą, z której odbiera aż 750 tys. ton zbóż 
i 50 tys. ton ziemniaków. Zyski dla budżetu państwa ze sprzedaży na terenie 
kraju to kwota rzędu 12,5 mld złotych rocznie, a wartość zysku z samego 
eksportu to 700 mln złotych rocznie148. Te liczby wzrastają, kiedy analizowa-
ne są inne rynki, zwłaszcza większe od rynków rodzimej gospodarki państw 

147 Por. Minister Zdrowia, Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na lata 2011–2015, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Warszawa 2011, s. 17.

148 Por. R. Momot, Produkcja i rynek napojów spirytusowych względem pozostałych napo-
jów alkoholowych. Analiza otoczenia prawnego, społecznego i gospodarczego, Fundacja 
Republikańska, Warszawa 2017, s. 2.
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europejskich. Dlatego należy spodziewać się tendencji do marketingowych 
prób zwiększenia sprzedaży alkoholów, dającej ogromne zyski.

W dalszej części pracy zostaną przytoczone aspekty związane z lecze-
niem alkoholizmu oraz szkodami wywołanymi jego nieodpowiedzialnym 
użyciem. Będą także omówione programy podejmujące próby zahamowania 
spożycia trunków. W obecnej sytuacji wydaje się, że jedynie osobista świa-
domość konsumentów oraz odgórne programy zdrowotne mogą zmniej-
szyć spożywanie napojów alkoholowych, co w ogólnym rozrachunku jest 
szkodliwe.



2 
 Uwarunkowania  

choroby alkoholowej

Do prawidłowego zrozumienia problemu każdego schorzenia potrzebne 
jest zagłębienie się w tematykę związaną z jego przyczynami, przebiegiem 
i skutkami. Dotyczy to również alkoholizmu, który wbrew częstym, obie-
gowym opiniom nie jest tylko skutkiem błędnego wyboru, ale jawi się jako 
skomplikowane, trudne do jednoznacznej charakterystyki zjawisko cho-
robowe, wciąż nieposiadające w pełni zdefiniowanego podłoża rozwoju. 
Bez tych podstawowych informacji istnieje ryzyko potocznego spojrzenia 
na uzależnienie alkoholowe i jego błędny odbiór, najczęściej uproszczo-
ny do subiektywnego rozumienia opartego wyłącznie na jego najbardziej 
 zewnętrznych czynnikach i skutkach.

W drugim rozdziale zostaną opisane proces powstawania uzależnienia, 
jego rozwoju i efekty długotrwałego oddziaływania alkoholu na człowieka. 
Będą uwzględnione różne modele spożywania tej substancji, które warun-
kują przebieg uzależnienia, a także sposoby diagnozowania tego schorzenia 
i jego pozycja w światowych klasyfikacjach chorób. W dalszej części roz-
działu będą omówione szczegółowo przyczyny powstawania uzależnienia 
alkoholowego z uwzględnieniem perspektywy fizjologicznej, psychologicz-
nej i społecznej. Na koniec zostaną zaprezentowane skutki alkoholizmu, 
dotyczące osób bezpośrednio dotkniętych tym problemem, ich najbliższego 
środowiska oraz całych społeczności, w których znajdują się uzależnieni.
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1. Alkoholizm jako choroba

Termin „alkoholizm” w powszechnym znaczeniu ma zdecydowanie nega-
tywne skojarzenia. Co prawda można odnaleźć w mowie potocznej, szcze-
gólnie wśród ludzi młodych, pozytywne odniesienia związane z tym słowem, 
które mogą imponować w danym środowisku i w fałszywy sposób świadczyć 
o byciu wolnym czy bardziej dorosłym (zob. 3.3. Semantyczna i symboliczna 
funkcja alkoholu w kulturze w rozdziale pierwszym). Jednak w najbardziej 
podstawowym sensie bycie alkoholikiem niesie ze sobą duże obciążenie 
kulturowe, gdyż jest to forma życia w patologii społecznej. Wiąże się ono 
z brakiem tolerancji dla takich osób, niekiedy złym traktowaniem i przesu-
waniem na margines społeczny, co sprawia, że alkoholicy to nierzadko osoby 
wykluczone. Bardzo często takie postawy mają swoje źródło w zupełnym 
niezrozumieniu podstaw i przyczyn rozwoju alkoholizmu. Stanowi on nie 
tylko własny, dobrowolny wybór pijącego, ale składa się na niego także uza-
leżnienie związane z zaburzeniem własnej woli i zachwianiem motywacji, 
często z procesem leczenia i walką o trzeźwość. W tej części pracy zostanie 
omówiony alkoholizm jako choroba, która podobnie jak inne tego rodzaju 
dolegliwości wymaga leczenia.

1.1. Modele spożywania alkoholu
Określenie tego, czy osoba jest uzależniona od danego środka, stanowi nie-
łatwe zadanie, szczególnie w przypadku alkoholu, który jest powszechnie 
stosowany i spotykany, a także stał się nieodłącznym elementem szeroko 
rozumianej kultury w różnych aspektach. Korzystanie z alkoholu nie jest 
niczym złym ani nadzwyczajnym, jeśli robi się to w bezpieczny sposób. 
Stąd trudności w stwierdzeniu, gdzie przebiega granica między nieszko-
dliwym używaniem tej substancji a uzależnieniem, tym bardziej że zależy 
to od wielu czynników związanych z indywidualnymi cechami konkretnej 
osoby i środowiska, w jakim żyje. Wymownym przykładem tego są różnice 
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w określaniu stanu nietrzeźwości na potrzeby bezpieczeństwa w życiu spo-
łecznym w różnych przestrzeniach, takich jak komunikacja samochodowa, 
praca w przemyśle czy budownictwie. Tak np. kraje, w których obowiązuje 
prawo muzułmańskie, w ogóle zakazują spożywania alkoholu. Jak już wspo-
mniano wcześniej, zasada ta wynika bezpośrednio z Koranu149. Niektóre pań-
stwa niemuzułmańskie także zupełnie zabraniają wykonywania pracy lub 
prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu, np. Czechy, Słowacja, Węgry, 
Rumunia, Ukraina czy Chorwacja. W innych dopuszczalny poziom alkoho-
lu we krwi waha się najczęściej w przedziale 0,2–0,5 promila, a czasem osiąga 
nawet 0,8 promila (Liechtenstein, Malta, Wielka Brytania – poza Szkocją)150.

Dlatego aby móc stwierdzić uzależnienie u kogoś pijącego nadmiernie, 
najpierw trzeba zaobserwować różne sposoby spożywania alkoholu.

Wiążą się one z przyczynami, dla jakich ludzie podejmują korzystanie 
z tej substancji. Te przyczyny będą szerzej omówione w dalszej części pracy, 
teraz zostaną przedstawione różne modele picia napojów alkoholowych. Ła-
two dostrzec, że nadużywanie alkoholu bądź uzależnienie od niego występu-
je u różnych osób i pojawia się w różnorakich warunkach. Można zauważyć 
alkoholików wśród bezdomnych, nisko sytuowanych finansowo, którym 
często towarzyszą inne patologie społeczne, przedstawicieli średniego po-
ziomu socjalnego oraz wybitnych naukowców, biznesmenów i artystów. Ten 
problem, choć może częstszy w niektórych środowiskach, zasadniczo nie 
omija żadnej grupy społecznej. Odnajdujemy uzależnione osoby różnej płci, 
w różnym wieku, o różnym statusie publicznym,  mieszkające we wszystkich 
częściach świata151.

149 Por. Koran, 2, 219; 5, 90–91.
150 Por. Dopuszczalne stężenie alkoholu w Europie, https://przepisy-drogowe.dlakierowcy.

info/s/4083/77021-Dopuszczalne-stezenie-alkoholu-w-Europie.htm (10.02.2018).
151 Por. A. Kacprzak, Międzypokoleniowa transmisja alkoholizmu (na podstawie narracji 

„trzeźwiejących” alkoholików), „Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica” 
38 (2011), s. 75–76.
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Analizując „drogi do alkoholizmu” i przyglądając się okolicznościom, 
w jakich on powstaje, możemy wyróżnić kilka modeli spożywania alkoholu. 
Według klasycznego ujęcia Antoniego Kępińskiego, zwracającego uwagę 
na pewne style picia, są to: 1) model „neurasteniczny” – redukujący zmę-
czenie i rozdrażnienie; 2) model „kontaktywny” – ułatwiający nawiązanie 
kontaktów z innymi; 3) model „dionizyjski” – zacierający rzeczywistość 
i pozwalający uciec od niej; 4) model „heroiczny” – dodający poczucia mocy; 
5) model „samobójczy” – niszczący życie152.

Według prostszej klasyfikacji można wskazać też schemat składający się 
z trzech modeli spożycia alkoholu – są to: 1) model „ucieczkowy” – celem jest 
zapomnienie o negatywnych doświadczeniach życiowych i ucieczka od rze-
czywistości przez okresową utratę świadomości; 2) model „społeczny” – po-
legający na używaniu alkoholu wespół z innymi, może odbywać się regularnie 
w stałym towarzystwie albo okazjonalnie podczas uroczystości, świąt i waż-
nych celebracji (jego istotą nie jest przyczyna spożywania alkoholu, ale otocze-
nie); 3) model „w poszukiwaniu przyjemności” – związany ze smakiem i gu-
stem, poszukiwaniem wrażeń zmysłowych i estetycznych wynikających z picia 
alkoholu. Jest to model koneserski, rozumiany jako upodobanie w smaku na-
pojów alkoholowych. Autorem tego zestawienia jest Bohdan Woronowicz153.

Na gruncie światowym największy wkład w badania i opis alkoholizmu 
wniósł Elvin Morton Jellinek. Wraz z Karlem Bowmanem stworzyli bardzo 
oryginalną typologię choroby alkoholowej, pokazującą jednocześnie spo-
soby korzystania z alkoholu. Wyróżnia się w niej:

1) alkoholików pierwotnych – bardzo trudno im zrezygnować z alko-
holu i czują niekontrolowaną, mocną potrzebę sięgania po niego; rozwój 
picia jest rozciągnięty w czasie i stopniowy;

152 Por. A. Kępiński, Rytm życia, Kraków–Wrocław 1993, s. 199–207.
153 Por. M. Frąckowiak, M. Motyka, Charakterystyka problemów społecznych związanych 

z nadużywaniem alkoholu, „Hygeia Public Health” 50 (2015) nr 2, s. 316.
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2) alkoholików z wtórnym objawem swojej choroby – u nich poja-
wia się najpierw inne zaburzenie psychiczne, które generuje alkoholizm, 
np. schizofrenia;

3) alkoholików pijących z przerwami i okazjonalnie – niekiedy w ich 
wypadku przyczyną sięgania po alkohol również jest zaburzenie psychiczne;

4) osoby spożywające alkohol okazjonalnie – piją alkohol towarzysko, 
często bywają w lokalach, a spożywanie alkoholu wynika z potrzeby otwar-
cia się na więzi społeczne w różnym wymiarze.

Opisane zestawienie powstało w 1941 roku. Dwadzieścia lat później 
zostało ono uzupełnione oraz skorygowane przez samego Jellinka i od tej 
pory weszło na stałe do kanonu psychologii uzależnień154.

Jellinek opracował także pięć typów alkoholizmu, nazywając je kolejnymi 
literami alfabetu greckiego. Są to:

1) alkoholizm typu α (alfa) – opiera się wyłącznie na czynnikach psy-
chologicznych. Jest obecny u osób o niskiej odporności na trudne sytuacje 
życiowe, a picie, które jest odpowiedzią na nie, dokonuje się w niewłaściwych 
ilościach i okolicznościach. Istnieją wątpliwości, czy ten sposób spożywania 
trunków należy zaliczać do jednostek chorobowych;

2) alkoholizm typu β (beta) – polega na zależności społecznej i nie ma on 
związku z uzależnieniem fizjologicznym lub psychologicznym. Wiąże się 
on z objawami somatycznymi niewłaściwego, rzadkiego picia alkoholu;

3) alkoholizm typu γ (gamma) – jest najbardziej typowym i najpopu-
larniejszym objawem omawianej choroby. Jest chroniczny i progresywny, 
rozwija się stopniowo, choć w szybkim tempie, doprowadzając do uzależnie-
nia fizjologicznego. Następują w nim systematycznie utrata kontroli w fa-
zie picia, zwiększenie tolerancji na alkohol, przystosowanie metabolizmu 

154 Por. T. F. Babor, Klasyfikacja alkoholików. Teorie typologiczne od XIX wieku do współ-
czesności, w: Alkohol a zdrowie, red. Państwowa Agencja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, t. 24, Wydawnictwo PARPA, Warszawa 2000, s. 32–33.
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człowieka do przyjmowanej substancji i wpływ już niewielkiej jej dawki 
na objawy uzależnienia;

4) alkoholizm typu δ (delta) – charakteryzuje się zdolnością do kontroli 
ilości wypijanego alkoholu, ale nie można powstrzymać się od przyjmo-
wania go. Osoby, u których występuje ten rodzaj alkoholizmu, nie mogą 
(w przeciwieństwie do osób z typem gamma) odstawić na jakiś czas alkoholu 
bez objawów abstynencyjnych. Alkoholizm ten powstaje w środowiskach 
spożywających trunki niskoprocentowe w sposób ciągły, a jego rozwój nastę-
puje prawie niezauważalnie. Jest wywołany stałą obecnością podniesionego 
poziomu alkoholu we krwi;

5) alkoholizm typu η (epsilon) – to upijanie się okresowe kogoś, kto 
może bez wysiłku powstrzymać się od picia alkoholu. Spożywanie trunków 
następuje rzadko, ale bez ograniczenia, do momentu osiągnięcia stanu upo-
jenia. Nazywany jest dipsomanią, a czynniki jego powstawania i rozwoju 
nie są wciąż dobrze poznane155.

W innej klasyfikacji wyróżnia się również cztery typy alkoholików. Po-
dobnie jak powyższa, będąca bardziej rozwiniętym wariantem pierwszej 
typologii Jellinka, nie klasyfikuje ona bezpośrednio sposobów spożywania 
alkoholu. Pokazuje jednak, w jaki sposób rozwija się opisywana choroba. 
Dzięki temu można zaobserwować różne modele korzystania z napojów al-
koholowych. Robert Zucker, twórca tej teorii, wyróżnia następujące  rodzaje 
alkoholizmu156:

1) antyspołeczny – picie zaczyna się wcześnie i indywidualnie, prawdo-
podobnie ważną rolę odgrywają tutaj predyspozycje genetyczne;

2) kumulowany – spożycie alkoholu jest rozciągnięte w czasie, rozpo-
czyna się na różnych etapach i związane jest z wpływem kultury;

155 Por. J. Mellibruda, Z. Soblewska-Mellibruda, Integracyjna psychoterapia uzależnień. 
Teoria i praktyka, Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2011, s. 31–33.

156 Por. T. F. Babor, Klasyfikacja…, dz. cyt., s. 37–38.
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3) związany z negatywnymi nastrojami – sięganie po alkohol następuje 
w celu poprawy humoru i polepszenia odniesień społecznych;

4) rozwojowy – występuje w nim duże i częste spożywanie alkoholu, 
rozwija się w późnym okresie adolescencji, wraz z rozbudową życia zawo-
dowego i rodzinnego, picie staje się akceptowalne przez innych.

Robert Cloninger pod koniec lat 80. uprościł klasyfikację uzależnienia 
alkoholowego, wyróżniając dwa jego typy157:

1) typ 1 – uwarunkowany środowiskowo, w którym początek uzależnie-
nia następuje w późnym wieku (po 25 roku życia), nie wynika ze wcześniej-
szej obecności alkoholika w rodzinie, charakteryzuje się okresowym piciem 
z długimi przerwami. Często współwystępuje z chorobami psychicznymi 
i somatycznymi;

2) typ 2 – uwarunkowany genetycznie, obecny głównie u mężczyzn, 
z wyraźnym początkiem choroby w wieku dojrzewania. Okres picia jest 
ciągły, występują w nim tendencje antyspołeczne jeszcze przed rozwojem 
uzależnienia.

Zauważono, że kobiety zdecydowanie rzadziej uzależniają się od alko-
holu i używają go mniej, zarówno w sposób kontrolowany, jak i niebez-
pieczny. Również o wiele większa pula kobiet niż mężczyzn nie korzystała 
nigdy w życiu z alkoholu, chociaż ta różnica zanika i stopniowo zbliża się 
do wyrównania poziomu. Tę tendencję widać już od początku XXI wieku 
w krajach Europy Północnej, szczególnie w Wielkiej Brytanii i Skandynawii, 
gdzie nastoletnie kobiety upijają się równie często jak ich męscy rówieśnicy. 
Taka sytuacja skutkuje szybszym pogorszeniem się stanu zdrowia upija-
jących się kobiet ze względu na słabszą niż u mężczyzn przyswajalność 
alkoholu przez ich organizm. Silnym czynnikiem motywującym kobiety 

157 Por. L. Cierpiałkowska, Szkodliwe używanie i uzależnienie od alkoholu, w: Psychologia 
uzależnień – alkoholizm, red. L. Cierpiałkowska, M. Ziarko, Wydawnictwo Akade-
mickie i Profesjonalne, Warszawa 2012, s. 94–95.
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do odłożenia alkoholu jest ciąża, podczas której zdecydowana większość 
z nich nie używa tego środka158.

W swoim opracowaniu John Helzer i Thomas Pryzbeck wykazali częste 
związki alkoholizmu z chorobami psychicznymi i ujęli to w następujące 
modele:

1) model wtórnego uzależnienia od alkoholu wobec pierwotnie występu-
jących zaburzeń psychicznych – w tym przypadku alkoholizm to ucieczka 
i próba leczenia własnych zaburzeń;

2) model pierwotnego uzależnienia od alkoholu i wtórnych zaburzeń 
psychicznych – tutaj to alkoholizm wpływa na rozwój chorób psychicznych, 
takich jak np. depresja, nerwica, zespoły paranoidalne;

3) model wspólnego czynnika – zarówno alkoholizm, jak i zaburzenie 
psychiczne zależą od innego czynnika, np. genotypu;

4) model dwukierunkowy – zakłada osobne przyczyny alkoholizmu 
i zaburzeń psychicznych, z założeniem wzajemnego oddziaływania na siebie 
i pogłębiania drugiego w kolejności zaburzenia przez pierwsze159.

Ciekawe spostrzeżenia poczyniła Beata Hintze w swoich badaniach 
nad używaniem alkoholu przez młodzież dotkniętą niepełnosprawnością. 
Wynika z nich, że ten czynnik istotnie wpływa na sposób i częstotliwość 
picia młodych ludzi. Osoby z niepełnosprawnością piją alkohol o wiele 
rzadziej niż pełnosprawni. W dodatku ilość wypijanych trunków zmniejsza 

158 Por. P. Anderson, B. Baumberg, Alcohol in Europe. A Public Health Perspective, a Re-
port for the European Commission, Luxembourg 2006, s. 168–169; W. R. Wilsnack, 
N. D. Vogeltantz, S. C. Wilsnack, Gender Differences in Alcohol Consumption and 
Adverse Drinking Consequences. Cross-Cultural Patterns, „Addiction” 95 (2000) 
No. 2, s. 251–265; M. Ziółkowski, B. Augustyńska, J. Budzyński, Płeć a uzależnie-
nie od alkoholu, w: Oblicza współczesnych uzależnień, red. L. Cierpiałkowska, Wydaw-
nictwo Naukowe UAM, Poznań 2006, s. 121–130.

159 Por. J. Helzer, T. Pryzbeck, The Co-Occurrence of Alcoholism with Other Psychiatric Di-
sorders in the General Population and Its Impact on Treatment, „Journal Studies on Al-
cohol and Drugs” 49 (1988) Issue 3, s. 219–224.
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się wraz ze wzrostem stopnia niepełnosprawności. Analiza wspomnianej 
autorki wykazała także, że osoby z wrodzoną niepełnosprawnością piją 
o wiele mniej niż te z nabytą wskutek wypadku lub schorzenia. W przy-
padku niepełnosprawnych wiek inicjacji alkoholowej również opóźnia się 
średnio o rok160.

Inne badania przeprowadzone przez Krzysztofa Bobrowskiego wykazały 
istotny związek używania różnych substancji psychoaktywnych (najczęś-
ciej narkotyków) i uzależnienia od alkoholu. Wraz z użyciem narkotyków, 
a także jego intensyfikacją, ilość wypijanego alkoholu staje się większa oraz 
następuje uzależnienie od niego. Najczęściej współwystępującą z alkoholem 
substancją odurzającą jest marihuana wraz z jej pochodnymi. Udało się także 
scharakteryzować profil przeciętnego człowieka uzależnionego od alkoholu 
i innych substancji psychoaktywnych. Według przeprowadzonej analizy 
najczęściej był to mężczyzna powyżej 16 roku życia, mieszkający w mieście 
do 200 tys. mieszkańców, nieaktywny zawodowo lub z problemami eduka-
cyjnymi. Stwierdzono, że spośród osób bezrobotnych aż 83 proc. z nich było 
uzależnionych. Badania przeprowadzono w 2007 roku na grupie 1320 osób 
w różnym wieku w stu miejscach w całej Polsce161.

Współcześnie prowadzi się badania nad wzorcami picia alkoholu, gdyż 
dostrzega się ich ewolucję w ciągu historii oraz zróżnicowanie zależne 
od różnych czynników. Tak jak już wspomniano, używanie alkoholu jest 
powszechne, ale jego forma może różnić się w zależności od tego, gdzie 
i w jakim środowisku się odbywa. Obserwacja wzorców picia pozwala 
też przygotować strategię walki z alkoholizmem przez wyeliminowanie 

160 Por. B. Hintze, Wzory picia alkoholu wśród młodzieży z niepełnosprawnością ruchową, 
„Alkoholizm i Narkomania” 24 (2011) nr 2, s. 99–114.

161 Por. K. Bobrowski, Fazy używania nielegalnych substancji psychoaktywnych a picie 
alkoholu wśród młodzieży i dorosłych, „Alkoholizm i Narkomania” 21 (2008) nr 4, 
s. 341–363.
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przyczyn, dla których wybiera się ten środek, oraz stworzenie możliwości 
zastąpienia spożywania go innymi aktywnościami162.

Obserwacje, jakich dokonano, wskazują, że wraz z uprzemysławianiem 
się niektórych krajów zmieniają się także rodzaje spożywanego w nich al-
koholu. Dotyczy to państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz państw 
Azji i Ameryki Łacińskiej. Odchodzi się w nich od spożywania tradycyjnych, 
przygotowywanych domowymi metodami alkoholi na rzecz produkcji 
przemysłowej. Wraz z ogólnoświatowym procesem globalizacji gałęzie 
gospodarki związane z napojami alkoholowymi coraz mocniej propagują 
nie tylko wzorce picia, ale i konkretne towary. Równocześnie widać, także 
w krajach wysoko rozwiniętych, tendencję do zmiany sposobów spożywania 
alkoholów. Po fazie wyłączenia alkoholu z codziennego życia, w którym 
towarzyszył właściwie większości czynności, następuje zjawisko upowszech-
nienia picia związanego z rozrywką i rekreacją. W ten sposób opisywany 
proceder znowu przestaje być czymś rzadkim, wyjątkowym i łączonym 
z pewnym etosem kulturowym. Picie alkoholu przechodzi z poziomu od-
świętności na poziom wyłączenia go spośród codziennych momentów życia, 
ale nie zmniejsza to częstotliwości spożywania alkoholu i jego ilości, a wręcz 
przeciwnie163. Dodatkowo liczne marki napojów alkoholowych mają status 
międzynarodowy (dotyczy to zwłaszcza piwa), a niektóre do niedawna wy-
kwintne produkty alkoholowe, tzw. towary z górnej półki, stają się coraz 
powszechniejsze. Widać to zwłaszcza w dziedzinie napojów wysokoprocen-
towych, takich jak poszczególne wódki. Badania pokazują też istotny wpływ 
marki napoju alkoholowego na jego popularność i wybór wśród klientów164.

162 Por. W. Kerr, K. Fillmore, A. Bostrom, Stability of Alcohol Consumption Over Time. 
Evidence from Three Longitudinal Surveys from the United States, „Journal of Studies 
on Alcohol” 63 (2002) No. 3, s. 325–333.

163 Por. The International Center for Alcohol Policies, Wzorce picia: od teorii do prakty-
ki, http://alkoholizm.eu/pub/wzorce_picia.pdf (28.11.2017).

164 Por. K. Liczmańska, Moda…, dz. cyt., s. 122–123.
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W wyniku tego rodzaju podejścia do kwestii odpoczynku i czasu wol-
nego uwypukla się niewłaściwe zagospodarowanie obu tych przestrzeni. 
Powinny one służyć człowiekowi do rozwoju duchowego, moralnego 
i regeneracji sił, aby mógł on dojrzalej i efektywniej wypełniać swoje powo-
łanie do pracy i kształtowania świata. Czas wolny zawsze stanowił element 
odniesienia do wyższych wartości, wiązał się z wiarą i religią, co pozwalało 
na równowagę wewnętrzną, opanowanie, nabranie sił duchowych i wła-
ściwe przygotowanie do codziennych zadań. Współczesne społeczeństwo 
propaguje zupełnie inny styl życia, który absolutyzuje zabawę i rozrywkę. 
W połączeniu ze źle rozumianą wolnością i nieograniczonym korzystaniem 
z używek, także alkoholu, prowadzi to do wielowymiarowej degeneracji 
człowieka165.

Nie tylko opracowane szczegółowo teorie pokazują sposoby podejścia 
ludzi do alkoholu i jego używania. Zdrowy rozsądek i powszechny ogląd 
sytuacji również dostarczają wiadomości, które choć może nieusystema-
tyzowane, oddają, w jaki sposób ludzie piją trunki. Można spotkać osoby 
z różnych klas społecznych sięgające po alkohol w różnorakich okolicz-
nościach. Niekiedy jest to krzyk rozpaczy bogatego przedsiębiorcy, który 
nie może wytrzymać obciążenia psychicznego związanego ze swoją pracą, 
innym razem jest to zabijanie czasu przez osobę bezrobotną, kiedy indziej 
ukrywanie problemów przez średnio sytuowanego mieszkańca miejskiego 
osiedla. Twórcze spojrzenie na modele spożywania alkoholu pozwala na od-
najdywanie przyczyn i sposobów picia, a co za tym idzie daje możliwość 
przeciwdziałania temu problemowi. Takie prewencyjne podejście uczy także, 
w jaki sposób ustrzec siebie przed nałogiem.

165 Por. M. Ostrowski, Teologiczne rozważania nad problemem odpoczynku, „Polonia Sa-
cra” 1 (1997) nr 1, s. 187–200; B. Nadolski, Pochwała święta, Wydawnictwo Pallot-
tinum, Poznań 1997, s. 50–52.
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1.2. Alkoholizm w rozumieniu społecznym  
i klasyfikacji jednostek chorobowych
Obecnie wciąż trudno o powszechną zgodę na stwierdzenie, że alkoholizm 
jest chorobą. Uzależnieni od alkoholu bywają postrzegani jako osoby 
gorszej kategorii, które własnowolnie wchodzą na drogę autodestrukcji, 
chociaż to podejście od połowy XX wieku wyraźnie się zmienia.

a) Społeczne rozumienie uzależnienia alkoholowego
Pospolita obecność alkoholu, nawet podczas wykonywania obowiązków 

zawodowych, spowodowała, że przyzwyczajono się do tego, iż ludzie 
po prostu korzystają z tego rodzaju napojów. Stan upojenia alkoholowego 
był zatem częsty, a kiedy współwystępowały z nim poważne problemy, 
których jeszcze nie nazywano uzależnieniem, chociaż spełniały jego ob-
jawy, postrzegano to bardziej jako słabość moralną lub duchową166. Przez 
długi czas była to najbardziej możliwa odpowiedź na pytanie o przyczy-
ny wspomnianego już podejścia do uzależnionych, zresztą przejawiało 
się ono również w stosunku do innych osób wykluczonych społecznie, 
jak choćby chorzy umysłowo, którzy podobnie jak dotknięci nałogiem 
alkoholowym zachowywali się w nieprzewidziany i ograniczony sposób, 
bez jakiegokolwiek stopnia odpowiedzialności za takie postępowanie167. 
W ostatnich latach zauważa się wyraźne przesunięcie środowiska spoży-
wania alkoholu z zawodowego i codziennego do przestrzeni rozrywki, 
rekreacji i wypoczynku. Nie jest on już środkiem pitym powszechnie, 
a staje się towarem ekskluzywnym. Nie chodzi tutaj o dostępność i spo-
żywaną ilość alkoholu, ale umiejscowienie sposobu i miejsca korzystania 

166 Por. A. Ryszkowski i in., The Functioning of Alcoholics in Society, „Journal of Clinical 
Healthcare” 1 (2015), s. 12.

167 Por. M. Ficoń, Postrzeganie osób chorych psychicznie przez pryzmat historii, w: Odnaleźć 
wykluczonych, red. J. Dziedzic, J. Klimek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2014, s. 81–85.
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z niego w wytworzonych ku temu warunkach zamiast wkomponowania go  
w codzienność168.

Te zmiany pociągnęły za sobą rozwój nowego podejścia do życia i szu-
kania okazji do zabawy, której bardzo istotnym elementem jest spożywanie 
alkoholu. Nie może on być już stale obecny podczas podejmowania przez 
ludzi obowiązków i ważnych ról społecznych, jednak intensywnie poszu-
kuje się konkretnych powodów do wydzielenia czasu na rozrywkę, a tym 
samym korzystania z trunków. Proceder ten jest tak popularny, że mówi 
się nawet o „karnawalizacji obyczajów”. Polega ona na przejściu do stylu 
życia poszukującego zabawy i rozrywki przy jednoczesnej zmianie wypra-
cowanych w tej materii obyczajów i zasad, jakie obowiązywały do niedawna. 
Według tak obowiązujących reguł poszukuje się nawet sporadycznych 
powodów do odprężenia, a tym samym picia alkoholu (oczywiście ist-
nieje wiele czynników związanych z wypoczynkiem i rekreacją, jednak 
w związku z tematem tej pracy skupiono się głównie na kwestii korzysta-
nia z alkoholów). Wskazane zjawisko nie staje w opozycji do twierdzenia 
o przesunięciu alkoholu w strefę ekskluzywizmu, wręcz przeciwnie: uka-
zuje, że wszelkiego rodzaju trunki nie są już przedmiotem codziennego 
zainteresowania jak dawniej, ale trzeba zawalczyć o czas wyjęty spod 
podstawowych norm, aby móc z nich korzystać. Jednocześnie wzrasta przy 
tym częstotliwość podejmowania zabawy i rozrywki. Można też zaobser-
wować próbę przywrócenia dawnej obyczajowości, która miała w natural-
ny sposób wpisane w siebie korzystanie z alkoholu. Te próby następują 
w nowych warunkach, wymuszających odłożenie spożywania alkoholu 
na czas podejmowania powinności wymagających zachowania trzeźwo-
ści. Apogeum tego rodzaju zmian kulturowych obserwowano w Polsce 

168 Por. Alkohol a miejsce pracy, http://alkoholizm.eu/pub/alkohol_a_praca.pdf (3.10. 
2018).
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w latach 90. XX wieku, a w krajach bardziej rozwiniętych  gospodarczo kilka  
dekad wcześniej169.

Wraz ze zmianą umiejscowienia alkoholu w przestrzeni społecznej na-
stąpił także gwałtowny rozwój nauk medycznych i psychologicznych, które 
zaczęły dostrzegać pewne zależności, cechy i procesy charakterystyczne dla 
osób uzależnionych. Dzięki badaniom prowadzonym na dużą skalę od po-
łowy XX wieku dostrzeżono, że problem nałogu alkoholowego to nie tylko 
skutek osobistych wyborów samych uzależnionych, ale także wpływ innych 
czynników związanych ze środowiskiem życia, predyspozycjami psychicz-
nymi, naśladowanymi wzorcami czy wreszcie skłonnościami genetycznymi. 
Zauważono pewne systematyczne objawy, jakie występują w funkcjonowa-
niu alkoholików, jak choćby system iluzji i kłamstw, brak samoświadomości 
problemu, przerwy w okresach picia motywowane istotnymi dla nich czyn-
nikami, podobne oznaki fizjologiczne i inne zjawiska wspólne dla pijących 
alkohol w nieograniczony sposób. To pozwoliło na opracowanie schematu 
uzależnienia sugerującego, że alkoholizm to coś więcej niż tylko osobista 
słabość i niemoc, a raczej konkretne schorzenie możliwe do obserwacji, 
badania oraz leczenia170. Dodatkowo najpierw w Stanach Zjednoczonych, 
a potem w Europie zaczęły prężnie działać stowarzyszenia i organizacje 
podejmujące próby wyprowadzania uzależnionych z ich nałogu. Miały one 
różny charakter, od samopomocy personalnej po terapie farmakologiczne171.

Zmiany świadomości społecznej w podejściu do problemu alkoholizmu, 
jakie zachodzą w ostatnim czasie, widać także w badaniach opiniotwór-
czych. W Sprawozdaniu z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

169 Por. M. Dampz, Alkohol i biesiadowanie w obyczajowości Polaków, Wydawnictwo 
Adam Marszałek, Toruń 2005, s. 150–166.

170 Por. W. Osiatyński, Alkoholizm. Grzech czy choroba?, Wydawnictwo Iskry, Warsza-
wa 2005, s. 17–21.

171 Por. M. Frąckowiak, M. Motyka, Wspólnota Anonimowych Alkoholików: geneza i roz-
wój, założenia programowe, „Hygeia Public Health” 50 (2015) nr 3, s. 482–488.
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i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia–31 grudnia 2001 roku 
znajdują się dane, które świadczą, że podstawowymi problemami, jakie 
dostrzegano w społeczeństwie w okresie wspomnianym powyżej w tytule 
dokumentu, są przede wszystkim kwestie związane z bezpieczeństwem 
i zapewnieniem godnego statusu materialnego Polaków. Alkoholizm jako 
istotny problem pojawiał się wśród odpowiedzi ankietowanych dopiero 
jako piąty w kolejności, a jeszcze w 1998 roku był on uznawany za jedno 
z trzech najgroźniejszych negatywnych zjawisk społecznych. W omawia-
nym badaniu alkoholicy są postrzegani przede wszystkim jako osoby chore. 
W ten sposób odpowiedziało prawie trzy czwarte respondentów (71 proc.), 
a uczucia, którymi się ich darzy, to najczęściej współczucie, obrzydzenie 
i litość (odpowiednio 51 proc., 50 proc. i 40 proc.). Chęć ukarania alkoho-
lików przejawiał tylko co szósty badany (16 proc.), a dominująca większość 
zdecydowanie odrzuciła taką możliwość (81 proc.)172.

Również inne badania z 2002 roku prowadzone na polskim gruncie 
pokazują osłabienie znaczenia alkoholizmu jako jednego z głównych pro-
blemów społecznych. W stosunku do lat 80. zauważa się też liberalizację 
w podejściu do ograniczeń sprzedaży alkoholu, która może być pokłosiem 
zmiany systemu ustrojowego Polski i manifestacją chęci osiągnięcia pełnej 
wolności. Ankietowani wskazali także na wzrost liczby i znaczenia reklam, 
a tym samym wzrost obecności (choćby wirtualnej) alkoholu w wymiarze 
publicznym. Zaobserwowano przesunięcie problemu nadmiernego picia na-
pojów alkoholowych z przestrzeni ogólnokrajowej na lokalną. Przytoczone 
ankiety wskazują na stopniowe zwiększanie się świadomości Polaków co do 
poszukiwania miejsc i form pomocy osobom uzależnionym. Taką wiedzę 
zadeklarowało prawie 71 proc. ankietowanych, co stanowiło wzrost o ponad 

172 Por. Sprawozdanie z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi w okresie 1 stycznia–31 grudnia 2001 roku, Ministerstwo Zdrowia, 
Warszawa 2002, s. 17–18.
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13 punktów procentowych w stosunku do badania mającego miejsce cztery 
lata wcześniej (1998 rok). Respondenci postrzegali osobę pijaną przede 
wszystkim jako odrażającą (86 proc.), jednak niewielu z nich odczuło jej 
wpływ na swoje życie (17 proc.). Badani wyrazili twierdzącą opinię na temat 
możliwości leczenia alkoholizmu (78 proc., z czego 53 proc. zdecydowa-
nie), a więc tym samym uznali go za zjawisko chorobowe. Jedynie co ósmy 
(13 proc.) pytany stwierdził, że nie ma możliwości leczenia tej choroby. 
Budujące są opinie większości (90 proc.) o wielkim szacunku i podziwie dla 
osób, które wyzwoliły się z nałogu alkoholowego173.

Świadomość problemów związanych z alkoholizmem rozumianym jako 
zjawisko, na które człowiek nie może mieć pełnego wpływu, a zatem nie-
wynikające z zupełnej dobrowolności i złej woli, posiada także młodzież. 
W badaniach Jerzego Melibrudy przeprowadzonych w 2012 roku w gminie 
Zbąszyń 65–70 proc. (w zależności od badanej grupy wiekowej) uczniów 
klasy szóstej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej stwierdziło, że alko-
holik, „gdy zacznie pić, nie potrafi przerwać w dowolnym momencie”. Taka 
odpowiedź sugeruje rozumienie alkoholizmu przez ludzi młodych jako 
choroby lub przynajmniej zjawiska silnie zdeterminowanego przez inne 
czynniki niż jedynie wola samego zainteresowanego174.

Dzisiaj alkoholizm nie dotyka wyłącznie niskich sfer społecznych, jak ste-
reotypowo się uważa. Obserwuje się ciągłą zmianę sposobu myślenia o nim. 
Do niedawna modelowym przykładem alkoholika był mężczyzna o bardzo 
niskim statusie społecznym, posiadający wielodzietną rodzinę i niskie wy-
kształcenie. Skojarzenia, jakie najczęściej nasuwały się wraz z myśleniem 
o alkoholiku, to obrzydzenie, brud, zaniedbanie swojego życia, samotność 

173 Por. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Alkohol – po-
stawy i zachowania wobec alkoholu i problemów alkoholowych, Wydawnictwo PARPA, 
Warszawa 2004, s. 66–68, 105–107.

174 Por. J. Melibruda, Alkohol w życiu dorosłych mieszkańców regionu, s. 22, http://serwis.
zbaszyn.pl/system/obj/1304_Diagnoza.pdf (3.10.2018).
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i skupienie na butelce alkoholu. Taki człowiek był postrzegany jako ktoś, kto 
całkowicie na własną rękę przegrał swoje życie. Transformacje kulturowe, 
jakie pojawiły się w drugiej połowie XX wieku, spowodowały, że zaczęto 
odchodzić od tych stereotypowych cech alkoholika i dostrzeżono, że oma-
wiany problem dotyczy ludzi z różnych warstw społecznych. Zmiany te są 
potwierdzone przez aktualne badania. Raport opracowany przez polskie 
Ministerstwo Zdrowia i Centrum Badania Opinii Społecznej z 2015 roku 
pokazuje, że wśród osób z wyższym wykształceniem i zajmujących się na co 
dzień pracą umysłową spożycie alkoholu jest większe niż w innych grupach175.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach dawnego bloku socjalistycznego, 
brak obiektywnego spojrzenia na obecność alkoholizmu w różnych sferach 
społecznych wynikał także z tego, że przez lata odgórnie negowano ten pro-
blem. Powszechna świadomość jego obecności naruszałaby ramy państwa 
idealnego, o jakie starał się system marksistowski176. Dodatkowo obserwacja 
przyczyn i mechanizmów uzależnienia alkoholowego oraz promocja tych 
idei przez stowarzyszenie Anonimowych Alkoholików dały wyraźne efek-
ty w postaci rozumienia omawianego problemu jako choroby, zrzucenia 
częściowo winy z siebie przez samych uzależnionych, a przede wszystkim 
zmiany obrazu alkoholika z odrażającego na wymagającego pomocy, wspar-
cia, leczenia i opieki. Uzależniony niekoniecznie musi być zaniedbanym, 
żyjącym w skrajnych warunkach materialnych człowiekiem. Równie do-
brze może być to osoba na prestiżowym stanowisku, prowadząca pozornie 
normalne życie, która ukrywa swoje uzależnienie. Obraz ten coraz bardziej 
przedostaje się z naukowych dociekań terapeutów w przestrzeń społeczną177.

175 Por. Oszacowanie rozpowszechnienia…, dz. cyt., s. 238.
176 Por. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 2009, s. 292–293.
177 Por. M. Wnuk, J. T. Marcinkowski, Alcoholism – Review of Conceptions and Methods 

of Treatment, „Hygeia Public Health” 47 (2012) nr 1, s. 50–51; O. Tomaszewska, 
Gdy alkohol staje się problemem, w: Wspomóc uzależnionych od alkoholu. Refleksja psy-
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W dalszej części tego rozdziału zostaną przedstawione i omówione 
konkretne cechy chorobowe alkoholizmu, wraz z próbą wskazania jego 
przyczyn, skutków i sposobów jego leczenia. Po omówieniu rozumienia 
kwestii uzależnienia alkoholowego oraz społecznego podejścia do niego, 
przechodzącego w ostatnich czasach duże zmiany o pozytywnym charak-
terze, należy jeszcze odnotować obecność tego problemu w klasyfikacji 
chorobowej.

b) Alkoholizm w klasyfikacjach chorobowych
Pierwsze definicje alkoholizmu jako choroby pochodzą z początku 

XX stulecia. Dokładnie w 1901 roku pojawił się po raz pierwszy termin 
„nałóg alkoholowy” zaproponowany przez Emila Kraepelina i Ernsta Kürza, 
w 1926 roku definicja ta została dopracowana przez Waltera Cimbala, a od 
1933 roku funkcjonuje pierwszy podział na różne rodzaje tego schorzenia 
scharakteryzowany przez Simmela Ernsta178. Obecnie nałóg alkoholowy jest 
klasyfikowany wśród chorób zarówno przez Światową Organizację Zdrowia, 
jak i Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne, będące współcześnie 
najbardziej wpływową jednostką naukową w dziedzinie psychologii i psy-
chiatrii. Definicja WHO ulegała pewnym zmianom od momentu pierw-
szego jej sformułowania. Od 1978 roku, kiedy opracowano dziewiątą re-
wizję Międzynarodowej statystycznej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych 
(ICD-IX), nie pojawiało się już słowo „alkoholizm”, które niosło ze sobą 
negatywne skojarzenia. Wprowadzono wówczas pojęcie zespołu uzależnie-
nia od alkoholu. W obowiązującej obecnie klasyfikacji chorobowej WHO 
(ICD-X) omawiane schorzenie jest zaliczane do kategorii „Zaburzenia 

chologiczno-teologiczna, red. J. Dziedzic, J. Klimek, Wydawnictwo Naukowe Uni-
wersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2017, s. 13–14.

178 Por. T. Kulisiewicz, Uzależnienie alkoholowe, Państwowy Zakład Wydawnictw Le-
karskich, Warszawa 1982, s. 22.
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psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu” 
i jest  oznaczone symbolem F10179.

Bardzo zbliżone określenie podaje także wspomniana już organiza-
cja APA, która w czwartym opracowaniu klasyfikacji określiła problemy 
uzależnienia alkoholowego mianem zaburzeń związanych z substancjami 
 (substance-related disorders). Dodatkowo omawiane zestawienie wyróżnia zabu-
rzenia związane z używaniem alkoholu (alcohol use disorders) oraz zaburzenia 
spowodowane alkoholem (alcohol-induced disorders). To rozróżnienie pokazu-
je także podatność na zaburzenia organizmu, który nie używał samodzielnie 
alkoholu, ale miał z nim styczność, np. w fazie płodowej180.

W kolejnej, piątej klasyfikacji zaburzeń opracowanej przez APA (w skró-
cie: DSM-5) nastąpiła drobna, aczkolwiek bardzo istotna zmiana w opisie 
uzależnienia alkoholowego. Wyłączono je z osobnej kategorii związanej 
z nadużywaniem substancji chemicznych i połączono w jedną grupę z uza-
leżnieniami behawioralnymi, a konkretnie z nałogowym hazardem. W nie-
długiej przyszłości należy spodziewać się dołączenia do tego zespołu kolej-
nych czynności maniakalnych, które mają charakter uzależniający. DSM-5 
sugeruje bardzo duże podobieństwo, a nawet identyczność mechanizmów, 
objawów, kryteriów oceny i wpływu obu rodzajów uzależnień (chemicz-
nego i behawioralnego). Inną ważną zmianą w DSM-5 jest zestawienie 
wszystkich problemów alkoholowych w jedną grupę „zaburzeń związanych 

179 Por. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 
ICD-10, Vol. 1, World Health Organization, Geneva 2009, s. 214; A. Ogrodnik-

-Kalita, Uzależnienie od alkoholu jako przyczyna rozkładu pożycia małżeńskiego, Wy-
dawnictwo KUL , Lublin 2016, s. 27–28.

180 Por. M. Dragan, Doświadczenia traumatyczne a uzależnienie od alkoholu, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 38; American Psychia-
tric Association, DSM-IV-TR Masters [2010], http://bcs.worthpublishers.com/
WebPub/Psychology/comerabpsych8e/IRM/COMER%20IR%20B1-B84.pdf 
(3.10.2018).
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z alkoholem” (alcohol-related disorders)181. Obecnie w Polsce za obowiązujące 
przyjmuje się definicje zaproponowane przez WHO w klasyfikacji ICD-X, 
chociaż bardzo często zestawia się ją z opracowaniem APA w wersji DSM-5.

Obydwie klasyfikacje podają kryteria diagnozowania uzależnienia 
alkoholowego, które zostaną omówione w dalszej części tego rozdziału. 
Po uwzględnieniu podejścia powszechnego oraz medycznego zauważa się 
dużą złożoność problemów związanych z nadużywaniem alkoholu nie tyl-
ko w procesie samodzielnego funkcjonowania uzależnionych, ale również 
w ich odbiorze i rozumieniu przez społeczeństwo. Pod wpływem częstego 
i szerokiego omawiania problematyki alkoholowej spojrzenie zarówno 
na nią, jak i na samych pijących nałogowo pozytywnie się zmienia.

1.3. Diagnozowanie alkoholizmu
Istnieje wiele problemów związanych ze stwierdzeniem obecności uzależ-
nienia alkoholowego u poszczególnych osób. Jednym z poważniejszych 
jest system wyparcia i zaprzeczania zbudowany przez psychikę uzależ-
nionego. O ile w przypadku większości schorzeń można przekonać 
samego zainteresowanego o doniosłości problemu, o tyle w przypadku 
alkoholika (także osób uzależnionych od innych substancji czy czynno-
ści) jest to prawie niemożliwe. Oszukiwanie siebie, szczególnie w kwestii 
problemów związanych z własną osobą, jest jednym z objawów uzależ-
nienia. W wyniku takiej postawy trudno zmotywować uzależnionego 
do podjęcia leczenia182.

181 Por. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fifth Edition – DSM-5, 
American Psychiatric Association, Washington 2013, s. 481–492; R. Poprawa, 
Skazani na problemy. W poszukiwaniu osobowościowych uwarunkowań angażowania się 
mężczyzn w picie alkoholu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015, s. 24–
25.

182 Por. J. Mellibruda, Psycho-bio-społeczna koncepcja…, dz. cyt., s. 277–306.
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W związku z tym inicjatywa podjęcia terapii przez uzależnionego spo-
czywa najczęściej na osobach żyjących w jego środowisku. Stąd istotną 
przeszkodą w zdiagnozowaniu u kogoś choroby alkoholowej jest igno-
rancja jej objawów nie tylko przez samego pijącego, ale również przez 
otoczenie. Pod koniec pierwszego rozdziału szeroko opisano popularność 
alkoholu i jego codzienną obecność w życiu ludzi już od dawnych czasów. 
Wynikiem tego jest częsta obserwowalność stanu upojenia alkoholowe-
go i przyzwyczajenie do niego, co nie zawsze jest odbierane negatywnie 
(zob. 4.2. Statystyka sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych w rozdziale 
pierwszym). Powoduje to zobojętnienie na ludzi pijących napoje alkoho-
lowe w sposób niekontrolowany. Należy zaznaczyć, że wyróżnia się kilka 
stopni zaangażowania w nadmierne przyjmowanie alkoholu. Pierwszym 
jest ostre zatrucie alkoholowe, inaczej upicie. Objawia się przez zaburzenie 
funkcji poznawczych, nastroju i świadomości oraz występuje jednorazowo 
w związku ze spożyciem większej ilości alkoholu. Mówi się też o używaniu 
szkodliwym alkoholi (powszechniej: piciu niebezpiecznym), podczas któ-
rego występują negatywne objawy spożywania omawianej substancji, ale 
bez wyraźnych symptomów uzależnienia od niej i z możliwością odłoże-
nia jej na dowolny czas. Objawy te są obecne w przestrzeni fizjologicznej 
(np. nudności, wymioty, bóle i zawroty głowy, brak koordynacji ruchowej, 
zaburzenia widzenia i równowagi, a nawet uszkodzenia wewnętrznych 
narządów) oraz psychicznej (np. obniżenie nastroju, zaburzenia pamięci, 
świadomości i koncentracji). Następnym stopniem jest już uzależnienie 
alkoholowe, będące stanem, w którym spożywanie alkoholu jest czynnością 
dominującą w życiu, a jego objawy są stałe i występują nawet po czasowym 
odłożeniu tej substancji183. Poniżej zostaną szerzej omówione kryteria 
 diagnostyczne tej choroby.

183 Por. T. Żurek, Medyczno-psychologiczne aspekty alkoholizmu, „Perspectiva. Legnickie 
Studia Teologiczno-Historyczne” 3 (2004) nr 1, s. 160–161.
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a) Psychofizyczne wskaźniki uzależnienia od alkoholu
Istnieje wiele różnych metod badających występowanie uzależnienia, 

od szeroko rozbudowanych i szczegółowych, do których potrzebna jest 
profesjonalna ocena specjalisty, po zwięzłe i możliwe do samodzielnego 
wykonania. Zanim zostaną omówione najbardziej wiodące i najczęściej 
stosowane, warto przytoczyć przykład testu, który bazuje na ocenie niektó-
rych zachowań osoby pijącej. Składa się tylko z czterech pytań i nosi nazwę 
CAGE, od pierwszych liter angielskich nazw kluczowych słów związanych 
z kolejnymi analizowanymi czynnikami zachowania badanego. Pytania, 
które się w nim znajdują, to:

1) (ang. cut down – redukować) Czy zdarzały się w Twoim życiu takie 
okresy, kiedy odczuwałeś konieczność ograniczenia swojego picia?

2) (ang. angry – zły) Czy zdarzało się, że różne osoby z Twojego otoczenia 
denerwowały Cię uwagami na temat Twojego picia?

3) (ang. guilty – winny) Czy zdarzało się, że odczuwałeś wyrzuty sumienia 
lub wstyd z powodu swojego picia?

4) (ang. eye open – przebudzenie) Czy zdarzało Ci się, że rano po prze-
budzeniu pierwszą rzeczą było wypicie alkoholu dla uspokojenia lub „po-
stawienia się na nogi”?184

Odpowiedź twierdząca na trzy lub cztery pytania sugeruje poważny 
problem z alkoholem, być może nawet stan uzależnienia. Oczywiście 
test ten nie może być podstawą do jednoznacznego stwierdzenia choroby 
alkoholowej, ale stanowi pomocne źródło dostrzeżenia problemu. Ma on 
charakter społeczny, tzn. jest oparty na zewnętrznej analizie postawy piją-
cego lub analizie jego wewnętrznych odczuć. Nie uwzględnia elementów 
fizjologicznych i psychologicznych, które są konieczne do jednoznaczne-
go określenia powagi problemu alkoholowego. Niektóre źródła szacują 

184 Por. Testy i kwestionariusze przydatne w diagnozowaniu uzależnienia od alkoholu, 
http://alkoholizm.eu/?sel=testy (3.10.2018).
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jego skuteczność nawet na 80–90 proc., jednak z pewnością nie może 
być on jedyną metodą badawczą stosowaną wobec osób nadużywających 
alkoholu. Wspomniane narzędzie badawcze ma raczej charakter opinio- 
twórczy185.

W Polsce, tak jak w większości państw, które podejmują systemowo zwal-
czanie problemu uzależnienia alkoholowego, podstawowymi kryteriami 
diagnostycznymi są te wymienione we wspomnianej już klasyfikacji  DSM-5, 
opracowanej przez APA. Klasyfikacja ta uznaje zaburzenie za chorobę al-
koholową, jeśli przez dwanaście miesięcy utrzymują się stale przynajmniej 
dwa spośród poniższych czynników:

1) częste spożywanie alkoholu w większych ilościach lub przez dłuższy 
czas, niż zamierzano;

2) uporczywe pragnienie picia alkoholu lub towarzyszące temu nieudane 
próby ograniczenia bądź kontrolowania picia;

3) poświęcanie wiele czasu na aktywności związane ze zdobywaniem 
alkoholu, piciem i niwelowaniem skutków picia;

4) głód alkoholu lub silne pragnienie bądź potrzeba picia;
5) nawracające spożywanie alkoholu powodujące zaniedbanie głównych 

obowiązków w pracy, w szkole lub w domu;
6) spożywanie alkoholu pomimo ciągłych lub nawracających problemów 

społecznych i interpersonalnych spowodowanych lub pogłębionych przez 
działanie alkoholu;

7) ograniczanie lub porzucanie z powodu alkoholu ważnych aktywności 
społecznych, zawodowych lub rekreacyjnych;

8) powracanie do spożywania alkoholu w sytuacjach zagrożenia i fizycz-
nego niebezpieczeństwa;

185 Por. R. A. Dulit, J. J. Strain, J. J. Strain, The Problem of Alcohol in the Medical/Surgical 
Patient, „General Hospital Psychiatry” 8 (1986) No. 2, s. 81–85.
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  9) spożywanie alkoholu pomimo ciągłych lub nawracających proble-
mów fizycznych lub psychicznych, prawdopodobnie spowodowanych lub 
pogłębionych przez działanie alkoholu;

10) ujawnienie się tolerancji na alkohol związane z potrzebą znacznie 
zwiększonej ilości alkoholu (aż do zatrucia) dla osiągnięcia pożądanego 
efektu lub z widocznym znacznym zmniejszeniem efektu używania tej 
samej ilości alkoholu;

11) występowanie zespołu abstynencyjnego, które wiąże się:
a) z ujawnieniem się charakterystycznych dla tego zespołu ob- 

jawów;
b) z używaniem alkoholu (czy innej zbliżonej substancji, np. ben-

zodiazepiny) w celu zmniejszenia lub uniknięcia tych objawów186.
W przedstawionym powyżej zestawieniu czynników świadczących o al-

koholizmie opracowanym przez APA bardzo istotny jest zespół odstawienia 
alkoholu, który również posiada kryteria diagnozowania. Są to:

I. Przerwanie bądź redukcja intensywnego lub wydłużonego używania 
alkoholu.

II. Dwa lub więcej z następujących symptomów, które powstały w ciągu 
kilku godzin lub kilku dni po przerwaniu albo zmniejszeniu stosowania 
alkoholu:

1) zwiększona aktywność autonomiczna (np. pocenie się, tętno większe 
niż 100 uderzeń na minutę);

2) zintensyfikowane drżenie rąk;
3) bezsenność;
4) nudności lub wymioty;
5) halucynacje lub iluzje wzrokowe, dotykowe albo słuchowe;
6) pobudzenia psychoruchowe;

186 Por. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fifth Edition – DSM-5, 
dz. cyt., s. 490–491.
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7) lęk;
8) uogólnione napady toniczno-kloniczne (rodzaj padaczki)187.
Opisana klasyfikacja wprowadziła bardzo istotną zmianę w podejściu 

do problemu alkoholowego. Nie uwzględniła, tak jak było to do tej pory, 
zatrucia alkoholowego, niebezpiecznego używania tego środka oraz uza-
leżnienia jako trzech odrębnych jednostek chorobowych lub zbliżonych 
do chorób. Klasyfikacja DSM-5 uznaje, że każda z tych trzech konse-
kwencji nadmiernego picia napojów alkoholowych jest różnym stopniem 
 intensywności tego samego schorzenia, które rozwija się stopniowo188.

Swoje kryteria diagnozowania alkoholizmu i problemów związanych 
z nadużywaniem alkoholu opracowała WHO. Jej najświeższa klasyfika-
cja ICD-11 pozostała przy wielostopniowym uwzględnieniu zaburzeń 
związanych z niewłaściwym przyjmowaniem alkoholu i wyróżniła: ostre 
zatrucie alkoholem, używanie szkodliwe, zespół uzależnienia oraz objawy 
współwystępujące – zespół abstynencyjny, zaburzenia psychiczne i zabu-
rzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu. WHO w swojej 
klasyfikacji podkreśliła czynniki związane z patologicznym korzystaniem 
z alkoholu, objawiającym się brakiem kontroli w przyjmowaniu go, stop-
niowym zwiększaniem jego przyjmowania, trudnościami w zaprzestaniu 
picia oraz okolicznościami towarzyszącymi. Uwypuklono także, że picie 
alkoholu w życiu osoby uzależnionej staje się nadrzędne i dominujące wśród 
przeżywanych czynności189.

Na problem uzależnienia można spojrzeć z różnych perspektyw, dlate-
go też rozmaicie dobierane są kryteria jego diagnozowania. W publikacji 

187 Por. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fifth Edition – DSM-5, 
dz. cyt., s. 499.

188 Por. R. Poprawa, Skazani…, dz. cyt., s. 27.
189 Por. A. Samochowiec i in., Zaburzenia używania alkoholu. Czy nowe kryteria dia-

gnostyczne implikują zmianę strategii terapeutycznych?, „Alkoholizm i Narkomania” 
28 (2015) nr 1, s. 55–63.
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Praca socjalna z osobami uzależnionymi i ich rodziną, powstałej na zamówienie 
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie, a zredagowanej przez 
Agnieszkę Palacz-Chrisidis, znajdują się kryteria diagnozujące uzależnie-
nia od substancji psychoaktywnych (w tym alkoholu) widziane nie tylko 
od strony fizjologiczno-psychicznej, ale również w świetle postaw społecz-
nych i zachowań względem siebie. Wymienione wskaźniki bazują na klasy-
fikacji DSM-4, obecnie już nieaktualnej i wycofywanej na rzecz nowszego, 
piątego jej opracowania. Autorka w pierwszym zestawieniu określonym jako 
Zespół 1 diagnostycznych kryteriów wymienia następujące objawy uzależnienia:

I. Używanie substancji świadczące o nieprzystosowaniu, prowadzące 
do znacznego klinicznego zaburzenia lub dystresu (rodzaj stresu wywołany 
niezdolnością organizmu do przyswojenia nowych warunków, w jakich się 
znalazł), które ujawnia się przez czynniki takie jak:

1) tolerancja, określona przez jeden z następujących objawów:
a) potrzebę spożycia wyraźnie wzrastających ilości substancji, aby 

osiągnąć stan zatrucia lub pożądany skutek;
b) wyraźnie słabszy „efekt halucynogenny” przy kontynuowanym 

spożyciu takiej samej ilości substancji;
c) na pozór właściwe funkcjonowanie organizmu przy dawkach 

lub poziomach substancji we krwi, które spowodowałyby po-
ważne zaburzenie u przypadkowego, innego konsumenta;

2) występowanie cech charakterystycznych dla zespołu abstynencyjnego;
3) spożywanie często tej samej substancji, by złagodzić lub wyeliminować 

objawy zespołu abstynencyjnego;
4) częste spożywanie substancji w większych ilościach lub przez dłuższy 

okres, niż zamierzano, planowano;
5) nieudane próby lub niepomyślne wysiłki, by zaprzestać używania 

substancji lub kontrolować jej spożycie;
6) poświęcanie wiele czasu na czynności niezbędne do zdobycia substan-

cji, spożycie jej lub wygaszenie wywieranych przez nią skutków;
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7) powtarzające się używanie substancji powodujące niezdolność do wy-
pełniania obowiązków związanych z pełnieniem określonych funkcji w pra-
cy, szkole, domu;

8) powtarzające się używanie substancji w sytuacjach, w których jest 
to fizycznie niebezpieczne;

9) porzucenie lub obniżenie efektywności wykonywania istotnych społecz-
nych, zawodowych lub rekreacyjnych czynności z powodu używania substancji;

10) powtarzające się problemy prawne lub interpersonalne wynikające 
ze spożywania substancji;

11) niezaprzestanie spożywania substancji pomimo świadomości trwa-
łych lub powtarzających się problemów spowodowanych bądź zaostrzonych 
przez używanie substancji.

II. Niektóre objawy zaburzenia pojawiały się przez większość dni w okre-
sie co najmniej 1 miesiąca lub powtarzały się przez dłuższy okres190.

Dokument ten podaje także kolejne kryteria uzależnienia od substancji psy-
choaktywnych, oznaczone jako Zespół 2 diagnostycznych kryteriów. Znajdują 
się w nich następujące wskaźniki:

I. Dowolny objaw spośród następujących:
1) tolerancja, określona przez jeden z poniższych objawów:

a) potrzebę spożycia wyraźnie wzrastających ilości substancji, aby 
osiągnąć stan zatrucia lub pożądany skutek;

b) wyraźnie słabszy efekt przy kontynuowanym spożyciu takiej 
samej ilości substancji;

c) właściwe funkcjonowanie organizmu przy dawkach lub po-
ziomach substancji we krwi, które spowodowałyby poważne 
uszkodzenie organizmu u przypadkowego konsumenta;

190 Por. A. Palacz-Chrisidis, Praca socjalna z osobami uzależnionymi i ich rodziną, Cen-
trum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014, s. 74–76.
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2) występowanie cech charakterystycznych dla zespołu abstynencyjnego;
3) spożywanie często tej samej substancji, by złagodzić lub wyeliminować 

objawy zespołu abstynencyjnego.
II. Model powtarzających się problemów z substancją cechujący się na-

stępującymi objawami:
1) częste spożywanie substancji w większych ilościach lub przez dłuższy 

okres, niż zamierzano, planowano;
2) nieudane próby lub brak chęci, by zaprzestać używania substancji 

bądź kontrolować jej spożycie;
3) poświęcanie wiele czasu na czynności niezbędne do zdobycia substan-

cji, spożycie jej lub wygaszenie wywieranych przez nią skutków;
4) powtarzające się używanie substancji powodujące niezdolność do wy-

pełniania obowiązków związanych z pełnieniem określonych funkcji w pra-
cy, szkole, domu;

5) powtarzające się używanie substancji w sytuacjach, w których jest 
to fizycznie niebezpieczne;

6) porzucenie lub obniżenie efektywności wykonywania istotnych spo-
łecznych, zawodowych lub rekreacyjnych czynności z powodu używania 
substancji;

7) powtarzające się problemy prawne lub interpersonalne wynikające 
ze spożywania substancji;

8) niezaprzestanie spożywania substancji pomimo świadomości trwa-
łych bądź powtarzających się problemów spowodowanych lub zaognionych 
przez używanie substancji191.

Analiza wyżej wymienionych grup kryteriów wskazujących na uzależ-
nienie od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, wykazuje, że użyto 
podobnych, a niekiedy nawet tych samych czynników w obydwu zespołach 
diagnostycznych. Zasadnicza różnica pomiędzy nimi polega na sposobie 

191 Por. A. Palacz-Chrisidis, Praca socjalna…, dz. cyt., s. 76–78.
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i częstotliwości ich objawiania się w życiu osób nadużywających alkoholu. Ze-
spół 1 diagnostycznych kryteriów bada ich obecność i powtarzalność w ciągu roku, 
natomiast Zespół 2 diagnostycznych kryteriów podkreśla wysoką częstotliwość 
wymienionych objawów, bez uszczegółowiania jakiegoś konkretnego okre-
su. Na tej podstawie widać, że uzależnienie od substancji psychoaktywnych 
może mieć objawy ciągłe, zachodzące przez długi czas, ale może również prze-
biegać w sposób intensywny i nieregularny, bez wyraźnych ram czasowych.

Istnieją jeszcze inne testy i próby diagnozowania alkoholizmu, jednak 
obecnie są już przestarzałe i mało skuteczne. Większość terapeutów czy ośrod-
ków specjalizujących się w leczeniu nałogów bazuje na przytoczonej wcześ-
niej klasyfikacji DSM-5, która stała się obowiązującą normą w tej dziedzinie. 
Rozwój nauki o alkoholizmie i rozwój sposobów jego diagnozowania poka-
zują, że w tej ostatniej kwestii coraz bardziej zwraca się uwagę na  czynniki spo-
łeczne oraz behawioralne, związane z zewnętrzną postawą wywołaną przez 
nadmierne spożycie alkoholu i zachowanie względem niego. Są one dostrze-
gane i odgrywają równie poważną rolę w badaniu alkoholizmu co elementy 
fizjologiczne, które do niedawna były głównym wyznacznikiem uzależnienia. 
Odpowiada to także tendencjom towarzystwa APA, które zauważa istotny 
związek uzależnień fizjologicznych z behawioralnymi i klasyfikuje je w ostat-
nim zestawieniu w jednej grupie chorobowej. Ta zależność dwóch rodzajów 
nałogu jest tak mocna, że w przyszłości, być może, będzie mowa o uzależnie-
niach komplementarnych, czyli obejmujących całościowo organizm czło-
wieka, a oddziałujących zarówno w przestrzeni psychicznej, jak i fizycznej. 
Już teraz zauważa się mocno uwypuklony behawioralny aspekt uzależnie-
nia od substancji psychoaktywnych, w szczególności kiedy współwystępują 
ze sobą różne rodzaje nałogów, które niekiedy trudno oddzielić od siebie192.

192 Por. A. Małkowska-Szkutnik, Zachowania ryzykanckie a funkcjonowanie w szkole 
i używanie substancji psychoaktywnych przez nastolatki zdrowe i z chorobami przewlekłymi, 
w: Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży, red. J.  Jarczyńska,  
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2014, s. 155–159.
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b) Biomarkery i wskaźniki morfologiczne używania alkoholu
Oprócz opisanych powyżej kryteriów oceny uzależnienia alkoholowego 

istnieją także biomarkery używania tej substancji, czyli wskaźniki biologicz-
ne obecności substancji w organizmie. Są one trudniejsze do przeprowadze-
nia niż wskazana wyżej ocena kwestionariuszowa, gdyż wymagają wizyty 
w laboratorium, profesjonalnego sprzętu oraz mogą być wydłużone w czasie. 
Zdecydowanie obiektywniej i dokładniej od wskaźników psychofizycznych 
wykrywają jednak substancje uzależniające w ciele. Biomarkery używania 
alkoholu mogą być stosowane przy okazji podejmowanego leczenia, opieki 
medycznej lub socjalnej. Zalicza się do nich:

• badanie stężenia alkoholu etylowego we krwi;
• wzrost aktywności enzymów indykatorowych biorących udział w prze-

mianie białek: aminotransferazy asparaginianowej (AST) i alaninowej 
(ALT) w surowicy, których dwu–czterokrotna nadaktywność wskazuje 
na uzależnienia;

• aktywność enzymu błon komórkowych gamma-glutamylo-transferaza 
(GGT), który zazwyczaj jest podwyższony w przypadku osób uzależ-
nionych (dotyczy około 75 proc. przypadków);

• wzrost średniej objętości krwinek czerwonych, który jest charaktery-
styczny dla około 4 proc. ludzkości, a 65 proc. z tego dotyczy osób uza-
leżnionych od alkoholu;

• zmiany w ubogowęglowodanowej postaci transferryny, czyli białku re-
gulującym stężenie jonów żelaza w osoczu krwi i transportującym je do 
tkanek; test ten ma bardzo wysoką skuteczność oceny uzależnienia (zu-
bożenie węglowodanowe dotyczy około 82–97 proc. uzależnionych)193.
Istnieją też tradycyjne sposoby obserwacji uzależnienia alkoholowe-

go na podstawie zmian morfologicznych w organizmie. Należą do nich: 

193 Por. N. Waszkiewicz i in., Biomarkery nadużywania alkoholu, cz. 1, Biomarkery trady-
cyjne i ich interpretacja, „Psychiatria Polska” 44 (2010) nr 1, s. 129–132.
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podwyższony wskaźnik frakcji HDL cholesterolu (potocznie „dobrego 
cholesterolu”), która odpowiada za odprowadzanie niewykorzystanego 
w komórkach cholesterolu do wątroby; zwiększenie produkcji i zmniejsze-
nie wydzielania kwasu moczowego; wzrost w surowicy immunoglobuliny 
A (białek odpornościowych); zmniejszenie stężenia albumin we krwi oraz 
wzrost fosfatazy alkalicznej (rodzaj enzymu katalizującego)194.

Pomimo wyraźnie wskazanych i opisanych kryteriów uzależnienia alko-
holowego oraz wysokiej precyzji badań biomarkerowych wcale nie jest ono 
łatwe do wykrycia. Jednoznaczne i definitywne stwierdzenie opisywanego 
problemu przysparza trudności nawet specjalistom. Szacuje się, że lekarze 
podstawowej opieki trafnie oceniają obecność alkoholizmu u mniej niż 
50 proc. osób dotkniętych tym nałogiem, spośród zgłaszających się do nich 
po wsparcie medyczne195. Na trudności w ocenie tego, czy dany człowiek 
jest uzależniony od alkoholu, wpływa wiele zmiennych. Podstawowym 
nieudogodnieniem są bardzo indywidualne reakcje poszczególnych or-
ganizmów na czynniki uzależniające. Nie jest łatwo wyznaczyć granicy 
niebezpiecznego używania alkoholu i uzależnienia od niego, a oprócz tego 
wciąż nie zweryfikowano w dostateczny sposób przyczyn behawioralnych 
uzależnienia. Dodatkową komplikacją w ocenie tego zjawiska jest współ-
występowanie innych uzależnień i chorób, które często towarzyszą alkoho-
lizmowi. Już przed trzema dekadami nawet 20 proc. osób z zaburzeniami 
psychicznymi nadużywało alkoholu, a współcześnie możemy spodziewać 
się, że ten odsetek wciąż będzie rósł196.

194 Por. N. Waszkiewicz i in., Biomarkery…, dz. cyt., s. 132.
195 Por. P. C. Sharpe, Biochemical Detection and Monitoring of Alcohol Abuse and Abstinen-

ce, „Annals of Clinical Biochemistry” 38 (2001), s. 652–664.
196 Por. D. A. Regier i in., Comorbidity of Mental Disorders with Alcohol and Other Drug 

Abuse. Results from the Epidemiologic Catchment Area (ECA) Study, „JAMA. The 
 Journal of the American Medical Association” 264 (1990), s. 2511–2518.
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1.4. Fazy choroby alkoholowej
Alkoholizm wymaga zorganizowanego leczenia. Jedną z podstawowych 
właściwości choroby jest jej systematyzacja: określenie przyczyn pojawienia 
się, przebiegu i oddziaływania na organizm, który dotknęła, podanie charak-
terystycznych objawów, sposobów leczenia, skutków i współoddziaływania 
na inne dolegliwości. Wyszczególnienie tych elementów jest konieczne, 
by zjawisko mogło być nazwane chorobą197. Dotyczą one również alkoho-
lizmu i można go w ten sposób opisać.

Niekiedy spotyka się poglądy, według których realne jest uzależnienie 
się „po jednym razie”, tzn. po jednokrotnym użyciu silnej substancji psy-
choaktywnej. Być może tak jest z niektórymi związkami chemicznymi 
o dużo większej sile oddziaływania na przyjmującego niż alkohol. W przy-
padku etanolu zależność organizmu od niego rozwija się stopniowo, nie 
następuje gwałtownie i można zaobserwować kolejne fazy tej choroby. 
Z początku alkohol wydaje się niegroźnym środkiem służącym rozrywce 
lub odprężeniu, potem staje się codziennością, aż w końcu stanowi swoisty 
narkotyk, mający leczyć wszelki dyskomfort fizyczny i psychiczny pojawia-
jący się w życiu człowieka. Oczywiście bardzo ważne są w tym względzie 
indywidualne własności fizjologiczne i psychologiczne konkretnej osoby 
oraz okoliczności, w jakich spotyka się ona z alkoholem. Pomimo indy-
widualnych różnic można określić pewne ogólne, charakterystyczne dla 
większości uzależnionej populacji etapy rozwoju tego nałogu. Nazywa się 
je fazami choroby alkoholowej i są one sklasyfikowane na podstawie spo-
sobu korzystania z alkoholu, zmian, jakie zachodzą w sferze somatycznej 

197 Por. M. Skiepko, J. Brągoszewska, Zaburzenia psychiczne u dzieci adoptowanych, 
„Psychiatria i Psychologia Kliniczna” 9 (2009) nr 3, s. 208–211; M. Kiałka i in., 
Cykliczny zespół Cushinga – rzadki czy rzadko rozpoznawany?, „Przegląd Lekarski” 
72 (2015) nr 2, s. 74–77.
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i psychicznej człowieka, oraz wpływu uzależnionej jednostki na środowisko, 
w którym żyje198.

Tradycyjnie wyróżnia się cztery fazy uzależnienia alkoholowego. Pierw-
sza z nich to f a z a  p r e a l k o h o l o w a  (picie towarzyskie). Związana jest 
z piciem alkoholu dla odprężenia. Następują w niej pożądane zmiany nastro-
ju. Osoba przyjmująca tę substancję czuje się zrelaksowana, może oderwać 
się od codziennej rzeczywistości i zapomnieć o problemach. Zwiększają się 
też odwaga, gotowość do podjęcia trudnych wyzwań i wewnętrzny spokój. 
Alkohol wpływa pozytywnie na senność, przyspieszając ją w sytuacjach, 
gdy jest trudna do osiągnięcia. Stereotypowe podejście do alkoholu uznaje 
m.in. ostatnią właściwość za jeden z podstawowych powodów korzystania 
z niego. W pierwszym rozdziale szeroko zostało opisane kulturowe i tra-
dycyjne podejście do trunków (zob. 3.3. Semantyczna i symboliczna funkcja 
alkoholu w kulturze) i wykazano, że istnieje społeczne przyzwolenie do ich 
częstego spożywania. Można nawet wyróżnić pewien stereotyp tzw. moc-
nej głowy, charakterystyczny dla mężczyzn zamieszkujących rejony, gdzie 
spożywa się wysokoprocentowe alkohole (Europa Środkowo-Wschodnia 
i Skandynawia). Polega on na przekonaniu o dużej odporności na skutki 
użycia mocnej dawki alkoholu w celach rekreacyjnych199.

Doświadczenie spożywania trunków w tej fazie, związane z pozytywny-
mi odczuciami, sprawia, że pijący chce sięgać częściej po coraz większe porcje 
alkoholu, a przy tym zwiększa się też tolerancja na tę substancję. Pierwsza 
faza może przebiegać według opisanego schematu nawet kilka lat. Nie jest 

198 Por. P. Brudek, Choroba alkoholowa jako czynnik dysfunkcjonalności rodziny, w: Rodzi-
na w nurcie współczesnych przemian, red. D. Krok, P. Landwójtowicz, Wydawnictwo 
WTUO, Opole 2010, s. 316.

199 Por. I. Niewiadomska, M. Sikorska-Głodowicz, Alkohol, Wydawnictwo KUL, Lu-
blin 2004, s. 91; K. Dudek, Specyfika kobiecego uzależnienia od alkoholu, „Fides et Ra-
tio” 8 (2011) nr 4, s. 18; Ł. Szczygieł, Psychofarmakoterapia uzależnienia od alkoholu, 

„Gazeta Farmaceutyczna” 2008 nr 8, s. 24.
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ona jeszcze przejawem właściwego uzależnienia, ale praktykowana bez ja-
kiejkolwiek kontroli prowadzi do drugiej fazy, a to pociąga za sobą wejście 
w nałóg. Szczególnie istotne jest na tym etapie wspomniane podwyższenie 
tolerancji, co najczęściej koreluje ze zwiększeniem przyjmowanych ilości 
alkoholu, aby móc odczuć pożądany efekt. Przeważająca część pijących na-
poje alkoholowe pozostaje przez całe życie w tej fazie choroby alkoholowej 
(właściwie należałoby napisać: przedfazie)200.

Druga jest f a z a  o s t r z e g a w c z a  (z w i a s t u n o w a). Rozpoczyna się 
od zwiększenia ilości oraz częstotliwości spożywanego alkoholu. Na tym 
etapie są one zdecydowanie większe w porównaniu z ilością i częstotliwością 
przyjmowania alkoholu przez ludzi niebędących w żadnej fazie uzależnienia. 
Odczuwalny jest wewnętrzny przymus sięgania po substancję psychoak-
tywną, trudny do odparcia. Zdarzają się także momenty samotnego picia 
alkoholu w dużych ilościach, co jest wyraźnym symptomem zaawansowa-
nego wchodzenia w proces uzależnienia. Często okazje do picia tracą swoją 
wartość kulturową, nie są już podniosłymi momentami, a stają się raczej 
wydarzeniami usprawiedliwiającymi picie. W takiej sytuacji bardzo szyb-
ko w psychice pijącego zaczynają pracować mechanizmy obronne, dzięki 
którym chce on racjonalnie wytłumaczyć przyczyny sięgania po alkohol. 
Sami zainteresowani tłumaczą to niezrozumieniem przez innych, naraże-
niem na stres, dużym obciążeniem fizycznym, koniecznością odprężenia, 
zabijaniem nudy, chęcią poprawienia sobie nastroju, spotkaniem z kimś 
znajomym czy odniesionym sukcesem (nawet jeśli konkretne doświadczenie 
tak naprawdę trudno nazwać w ten sposób)201.

200 Por. I. Niewiadomska, M. Sikorska-Głodowicz, Alkohol, dz. cyt., s. 91–92; K. Du-
dek, Specyfika…, dz. cyt., s. 18–19; Ł. Szczygieł, Psychofarmakoterapia…, dz. cyt., 
s. 25.

201 Por. I. Niewiadomska, M. Sikorska-Głodowicz, Alkohol, dz. cyt., s. 91–92; K. Du-
dek, Specyfika…, dz. cyt., s. 18–19; Ł. Szczygieł, Psychofarmakoterapia…, dz. cyt., 
s. 24.
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W opisywanej fazie istnieje silna świadomość dobrego samopoczucia 
po wypiciu alkoholu, większej otwartości na innych ludzi i odwagi, która 
przejawia się w podejmowaniu działań, jakie były zaniechane bez spoży-
wania alkoholu. Jednocześnie na tym etapie mogą występować już objawy 
dalszego etapu uzależnienia alkoholowego związane z przyjmowaniem 
kolejnych porcji pomimo złego samopoczucia, jakie pojawia się następnego 
dnia po wypiciu (bóle i zawroty głowy, nudności, brak motywacji do dzia-
łania). Zewnętrznym objawem tego etapu uzależnienia, łatwo dostrzegal-
nym przez otoczenie pijącego, jest jego niechęć do poruszania tematów 
 związanych z alkoholem, a tym bardziej nadużywaniem go202.

Kolejna to f a z a  k r y t y c z n a  (o s t r a). Picie alkoholu jest w niej regu-
larne i intensywne, gdyż przestają działać jakiekolwiek hamulce psychiczne. 
Odbija się to na sytuacji społecznej uzależnionego, co objawia się przez 
zaniedbanie sfery zawodowej, własnego zdrowia, kontaktów z otaczającym 
środowiskiem oraz konflikty z prawem. W sferze rodzinnej pojawiają się 
agresja, prowadząca do wyładowywania swoich frustracji na najbliższych, 
oraz chroniczna zazdrość o drugą osobę. Obecne są również problemy 
w dziedzinie intymnej związane z zaburzeniem popędu seksualnego, od im-
potencji do rozwiązłości. Mogą pojawić się próby podejmowania współżycia 
o charakterze kazirodczym203.

W sposobie picia zauważa się przejście od pojedynczych przypadków 
upijania się do ciągów upojenia alkoholowego trwających od kilku dni 
do nawet kilku miesięcy. Zaczynają one dominować nad okresami trzeź-
wości, a przyjmowanie alkoholu jest podtrzymywane pomimo negatywnych 

202 Por. I. Niewiadomska, M. Sikorska-Głodowicz, Alkohol, dz. cyt., s. 91–92; K. Du-
dek, Specyfika…, dz. cyt., s. 18–19; Ł. Szczygieł, Psychofarmakoterapia…, dz. cyt., 
s. 24.

203 Por. I. Niewiadomska, M. Sikorska-Głodowicz, Alkohol, dz. cyt., s. 91–92; K. Du-
dek, Specyfika…, dz. cyt., s. 18–19; Ł. Szczygieł, Psychofarmakoterapia…, dz. cyt., 
s. 24.
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konsekwencji fizjologicznych, psychicznych, duchowych i społecznych. 
Prowadzi to do poważnych zaburzeń świadomości i stopniowej rezygnacji 
z podstawowych czynności i obowiązków życiowych. Podejmowane są pró-
by czasowej abstynencji, które są przejawem świadomości występowania 
problemu uzależnienia, a jednocześnie stanowią rozpaczliwą chęć walki 
o swoją trzeźwość. Towarzyszy temu poczucie wewnętrznej dezintegracji, 
pustki, beznadziejności i braku celu. Osoba uzależniona na tym poziomie 
wymaga pomocy medycznej204.

Ostatnia, czwarta faza choroby alkoholowej – f a z a  c h r o n i c z n a 
(p r z e w l e k ł a) – charakteryzuje się bardzo mocnym zaburzeniem woli 
i świadomości występującym już nie tylko w momentach nietrzeźwości, ale 
jako ciągły lub długookresowy stan psychiczny. Alkohol staje się najwyższą 
wartością, dla której pijący jest w stanie poświęcić wszystko, przez co pogłę-
bia kryzys we wszystkich przestrzeniach swojego życia. Występuje zupełny 
brak kontroli nad piciem alkoholu. Nawet w okresach trzeźwości, które 
są bardzo krótkie i prawie niezauważalne, wydaje się, jakby uzależniony 
był pod wpływem alkoholu. Dyskomfort samopoczucia będący następ-
stwem picia w dużych ilościach przyjmuje potężne rozmiary, co prowadzi 
do przyjmowania kolejnych porcji alkoholu w celu tzw. klinowania, czyli 
tymczasowego odłożenia tych dolegliwości. Bardzo gwałtownie obniża 
się też tolerancja na dawki alkoholu, co sprawia, że nawet niewielka ilość 
niskoprocentowego trunku daje mocniejszy efekt działania niż alkohol 
wysokoprocentowy w poprzednich fazach uzależnienia205.

Dla uzależnionego w tej fazie choroby alkoholowej przestają mieć jakie-
kolwiek znaczenie wszelkie aspekty kulturowe picia. Jest ono czynnością 

204 Por. I. Niewiadomska, M. Sikorska-Głodowicz, Alkohol, dz. cyt., s. 92–93; K. Du-
dek, Specyfika…, dz. cyt., s. 19; Ł. Szczygieł, Psychofarmakoterapia…, dz. cyt., s. 24.

205 Por. I. Niewiadomska, M. Sikorska-Głodowicz, Alkohol, dz. cyt., s. 93–95; K. Du-
dek, Specyfika…, dz. cyt., s. 18–19; Ł. Szczygieł, Psychofarmakoterapia…, dz. cyt., 
s. 24.
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nadrzędną, występującą w dowolnych okolicznościach i dowolnym cza-
sie. Bardzo często klasyczne trunki są zastępowane przez wyroby tańsze, 
gorszej jakości lub nawet substancje chemiczne przemysłowe zawierające 
w sobie alkohol pomimo ich szkodliwości. Uzależniony jest tak mocno 
zdeterminowany do zdobycia wyrobów alkoholowych, że poświęca na ten 
cel różne rzeczy, wynosząc je z miejsca zamieszkania, aby móc je sprzedać. 
Stan zdrowotny organizmu uzależnionego sięga dolnej granicy wyczer-
pania, a z silnym uzależnieniem mogą współwystępować objawy delirium 
alkoholowego, czyli silnej degradacji psychicznej. Należą do nich omamy, 
halucynacje, napady drgawkowe (tzw. padaczka alkoholowa) i zaburzenia 
świadomości, które w skrajnych przypadkach prowadzą do zagrożenia życia. 
Występują też uszkodzenia somatyczne organizmu, np. kardiomiopatia, 
zespół móżdżkowy, marskość i niewydolność wątroby, polineuropatia, nad-
ciśnienie tętnicze. Jedynym wyjściem z tej fazy jest regularne i intensywne 
leczenie odwykowe uzależnienia. Alternatywą jest tylko śmierć206.

Pomiędzy opisanymi powyżej fazami choroby alkoholowej następują 
charakterystyczne przejścia, które zachodzą w pewnych odcinkach czaso-
wych. Można przyjąć, że okres przejścia w kolejne stadium uzależnienia jest 
coraz szybszy dla każdej następnej fazy alkoholizmu. Oczywiście to ogólne 
założenie, którego realizacja może być różna w zależności od indywidual-
nych predyspozycji pijących, ale dane wskazują na tę właściwość. Pomiędzy 
pierwszą a drugą fazą uzależnienia alkoholowego następują przerwy w ży-
ciorysie, czyli okresy przestoju w normalnym funkcjonowaniu spowo-
dowane zaabsorbowaniem w piciu. Pomiędzy drugą a trzecią fazą można 
dostrzec utratę kontroli picia, a między dwoma ostatnimi utratę panowania 
nad całym swoim życiem207.

206 Por. I. Niewiadomska, M. Sikorska-Głodowicz, Alkohol, dz. cyt., s. 93–95; K. Du-
dek, Specyfika…, dz. cyt., s. 18–19; Ł. Szczygieł, Psychofarmakoterapia…, dz. cyt., s. 24.

207 Por. I. Niewiadomska, M. Sikorska-Głodowicz, Alkohol, dz. cyt., s. 88–89.
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Ryc. 2. Schemat przebiegu fazy chronicznej choroby alkoholowej208

Ostatecznie należy przyjąć, że tak jak w przypadku każdego procesu 
związanego z żywym organizmem, zawsze będą obecne indywidualne ce-
chy i zależności, które odbiegają od ogólnej normy, jaka zostaje przyjęta 
dla ogółu uzależnionej części społeczeństwa. Wymienione etapy choroby 
alkoholowej są standardowym i powszechnie przyjętym schematem opisa-
nym na podstawie obserwacji danych charakterystycznych dla przeciętnego 
alkoholika.

2. Przyczyny choroby alkoholowej

Odkąd nauka odkryła, że alkoholizm nie jest położeniem, w którym czło-
wiek znalazł się tylko ze względu na swoje dobrowolne i indywidualne wy-
bory, ale stanowi konkretną jednostkę chorobową, zaczęto badać, jakie 
są jego przyczyny. Zajmujący się tym problemem szybko doszli do wniosku, 
że tak jak w przypadku schorzeń dotykających całego człowieka (ciało, psy-
chikę i ducha), te podstawy są bardzo złożone i rozległe, niejednolite i nie 

208 Por. I. Niewiadomska, M. Sikorska-Głodowicz, Alkohol, dz. cyt., s. 95.
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w pełni zrozumiałe. Alkoholizm ma swoje podłoże w fizjologii człowieka. 
W pierwszym rozdziale (zob. 2.1. Wpływ chemicznych właściwości alkoholu 
na organizm człowieka) wykazano choćby to, że niektóre rasy mają mniejsze 
możliwości trawienia etanolu, co znacznie wpływa na intensywność i szyb-
kość rozwoju procesu uzależnienia. Do tego dochodzi kwestia genotypu 
i predyspozycji do uzależnienia, z jakimi dana osoba przychodzi na świat. 
Nie można też pominąć istotnego wpływu środowiska, w którym człowiek 
najpierw  dorasta, a później żyje już jako dojrzała jednostka.

W holistycznej koncepcji człowieka ważną rolę odgrywa także sfera du-
chowa, która związana jest z ciałem oraz psychiką i pozostaje z nimi w ścisłej 
interakcji209. Istnieją pewne czynniki religijne, które chronią przed wejściem 
na drogę nałogu i pełnią funkcję prewencyjną. W związku z tym zaniedba-
nie życia duchowego może stanowić pośrednią przyczynę uzależnienia 
alkoholowego. Oprócz tego wiara jest jednym z kluczowych warunków 
udanej terapii alkoholowej w niektórych jej wariantach. Związek pomiędzy 
uzależnieniem alkoholowym w kontekście terapii i prewencji a dojrzałą 
religijnością zostanie opisany szerzej w części 2. Czynniki religijne wspierające 
terapię uzależnienia alkoholowego w rozdziale czwartym.

Poniżej zaprezentowano różnorakie przyczyny powstawania uzależ-
nienia alkoholowego rozumianego jako choroba, które podzielono na trzy 
kategorie: 1. Fizjologiczne i genetyczne predyspozycje do alkoholizmu; 2. Psycho-
logiczne uwarunkowania choroby alkoholowej; 3. Społeczne czynniki generujące 
chorobę alkoholową.

2.1. Fizjologiczne i genetyczne predyspozycje do alkoholizmu
Ostatnie badania wskazują, że właściwie wszystkie rodzaje uzależ-
nień prawdopodobnie mają wspólne podłoże biochemiczne. Dotyczy 

209 Por. J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka, Wydawnictwo Akademickie 
Żak, Warszawa 1997, s. 83–92.
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to w szczególności tych, w których przyjmowane są związki chemiczne, 
a więc uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz od jedzenia i picia 
wysokocukrowych i wysokotłuszczowych produktów spożywczych. Oka-
zuje się, że jest to związane z mechanizmem nagrody, który z kolei wzmaga 
produkcję dopaminy, tzw. hormonu szczęścia, powodującego podniesiony 
poziom satysfakcji u człowieka. Większa produkcja dopaminy powoduje 
zmniejszenie receptorów dopaminowych, co skutkuje obniżeniem tolerancji 
układu nerwowego na omawiany hormon, a to pociąga za sobą zwiększe-
nie jego produkcji pod wpływem kolejnych porcji pokarmu lub substancji 
psychoaktywnych (w tym alkoholu). Prawdopodobnie w przypadku osób 
otyłych, które jedzą zbyt dużo, i podatnych na uzależnienie alkoholowe 
występuje ten sam czynnik powodujący nałóg i może on być związany z wro-
dzonymi predyspozycjami oraz niedoczynnościami mózgu, szczególnie 
przysadki mózgowej210.

Niektóre badania wykazały, że również inne neuroprzekaźniki, takie 
jak kwas γ–aminomasłowy (GABA), glutaminian czy opioidy, mają swój 
istotny udział w procesie głodu odpowiedzialnego za zwiększone przyjmo-
wanie substancji odżywczych i uzależniających, w tym alkoholu. Okazuje 
się, że w przypadku produktów spożywczych to nie przyjemny smak jest 
głównym czynnikiem powodującym uzależnienie, ale właśnie stymulacja 
biochemiczna mechanizmu nagrody w układzie nerwowym211.

Scharakteryzowana powyżej zależność powoduje bardzo często współ-
występowanie uzależnień od związków chemicznych, które stymulują wy-
dzielanie wspomnianych neuroprzekaźników i hormonów, a dodatkowo 

210 Por. N. D. Volkow i in., Dopamine in Drug Absue and Addiction. Results of Imaging 
Studies and Treatment Implications, „Archives of Neurology” 64 (2007) No. 11, 
s. 1575–1579.

211 Por. J. Zalewska-Kaszubska, Uzależnienie od jedzenia a uzależnienie od substancji psy-
choaktywnych – wspólne podłoże biochemiczne, „Alkoholizm i Narkomania” 23 (2010) 
nr 2, s. 145–146.
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wzmagają wzajemnie doznania wynikające z ich funkcjonowania. Najpow-
szechniejszym przykładem jest nałogowe przyjmowanie alkoholu i nikotyny. 
Obydwie substancje stymulują w opisany powyżej sposób gospodarkę bio-
chemiczną i powodują tym samym gwałtowny rozwój mechanizmu nagrody. 
Dodatkowo nikotyna przyspiesza przyjmowanie alkoholu i intensyfikuje 
przyjemne odczucia, jakie występują w początkowej fazie uzależnienia (zob. 
1.4. Fazy choroby alkoholowej w niniejszym rozdziale). Zależność ta dzia-
ła również w odwrotnym kierunku: etanol wzmaga odczucia związane 
z  przyjmowaniem nikotyny212.

Uzależnienie powstaje na skutek niekontrolowanego i natrętnego za-
spokajania łaknienia, a ono zwiększa się wraz ze stymulacją układu nagrody. 
Współczesna neurologia jest w stanie zlokalizować z dużą precyzją obszar 
mózgu odpowiedzialny za przebieg tego procesu, co może mieć bardzo istot-
ne znaczenie w szukaniu ewentualnych nowych metod leczenia uzależnień 
opartych na stymulacji mózgu. Miejscem, gdzie najaktywniej oddziałuje 
dopamina podczas tworzenia się nawyku bodziec–reakcja, jest prążkowie 
grzbietowe, będące głównym jądrem podkorowym odpowiadającym za funk-
cje motoryczne, emocjonalne, poznawcze i kontroli bólu213. Nieprawidłowe 
funkcjonowanie tego obszaru, będącego częścią układu limbicznego, jest 
odpowiedzialne też za zaburzenia emocjonalne, które pojawiają się u uza-
leżnionych, gdyż przebiegają one właśnie w tych strukturach mózgu214.

Różnorakie badania pokazują związki nadużywania alkoholu z różnymi 
cechami fizjologicznymi i psychicznymi. Jedną z nich, wyraźnie związaną 

212 Por. A. Wnorowska i in., Biologiczne mechanizmy współwystępowania uzależnień od al-
koholu i nikotyny, „Alkoholizm i Narkomania” 24 (2011) nr 3, s. 216–219.

213 Por. E. J. Gorzelańczyk, Neurobiologiczne źródła uzależnień – perspektywa ewolucyjna 
i kliniczna, „Alkoholizm i Narkomania” 24 (2011) nr 3, s. 237–238.

214 Por. H. J. Groenewegen, The Ventral Striatum as an Interface Between the Limbic and 
Motor Systems. Introduction by Michael Trimble, „CNS Spectrums” 12 (2007) No. 12, 
s. 887–892.
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z opisywanym uzależnieniem, jest impulsywność. Aby móc prawidłowo zro-
zumieć, czym ona jest, warto przytoczyć jej opis wywodzący się od Gerarda 
Moellera i współautorów. Wskazują oni, że jest to predyspozycja do szyb-
kich i nieplanowanych reakcji na bodźce zewnętrzne i wewnętrzne bez 
 przewidywania ich negatywnych konsekwencji215.

Zauważa się, że ludzie o podwyższonej impulsywności są bardziej naraże-
ni na uzależnienie się od substancji psychoaktywnych, szczególnie alkoholu, 
oraz popadają w nałóg w młodym wieku – zazwyczaj przed 25 rokiem życia. 
Ta tendencja często jest charakterystyczna dla uzależnionych członków 
tych samych rodzin, co może sugerować wpływ czynników genetycznych 
na jej rozwój. Zbadano, że za impulsywność odpowiedzialne są dysfunkcje 
części płatów czołowych na poziomie neurofizjologicznym, neuropsycho-
logicznym i strukturalnym. Przejawiają się one najczęściej zmniejszonym 
zużyciem glukozy i spowolnionym przepływem krwi. Zmiany te mogą być 
wywołane wpływem alkoholu na wymienioną partię mózgu, co z kolei powo-
duje wzrost impulsywności. W ten sposób zaobserwowano pewnego rodzaju 
błędne koło oparte na związku impulsywności z nadużywaniem alkoholu. 
Co ciekawe, dwa czynniki charakteryzujące uzależnienie od alkoholu jako 
chorobę według klasyfikacji ICD-10 i DSM-IV (omówione szczegółowo 
w części 1.2. Alkoholizm w rozumieniu społecznym i klasyfikacji jednostek choro-
bowych w niniejszym rozdziale) są tożsame z kryteriami rozpoznawczymi 
impulsywności. Mowa o wypijaniu większych porcji trunków, niż zapla-
nowano, oraz stosowaniu napojów alkoholowych pomimo  świadomości 
ich szkodliwości216.

Uzależnienie alkoholowe niewątpliwie ma podłoże biologiczne. Powyżej 
wykazano, jakie procesy zachodzące w poszczególnych częściach układu 

215 Por. G. Moeller i in., Psychiatric Aspects of Impulsivity, „American Journal of Psy-
chiatry” 158 (2001) Issue 11, s. 1783–1793.

216 Por. A. Jakubczyk, M. Wojnar, Znaczenie impulsywności w przebiegu i rozwoju uzależ-
nienia od alkoholu, „Alkoholizm i Narkomania” 22 (2009) nr 4, s. 388–391.
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nerwowego są odpowiedzialne za powstawanie tego nałogu. Najważniej-
szym z nich jest mechanizm nagradzania, czyli tworzenia pewnych fizjolo-
gicznych korzyści związanych z kondycją organizmu, a mówiąc precyzyjniej, 
z jej błędnym odbiorem, które można rozumieć w kategoriach dobrego 
samopoczucia. W pierwszym rozdziale (zob. 2.1. Wpływ chemicznych właści-
wości alkoholu na organizm człowieka) zostały szerzej opisane procesy, jakie 
zachodzą podczas metabolizmu etanolu, czyli najbardziej podstawowego 
alkoholu używanego do celów spożywczych. Sposób trawienia tej substancji 
przez organizm ludzki również pozostaje kluczowym elementem w rozu-
mieniu drogi do uzależnienia od niej.

Obecnie wciąż badana jest możliwość wpływu kodu genetycznego na roz-
wój uzależnienia alkoholowego. Zauważa się wśród osób spokrewnionych 
pewną zbieżność w łatwości uzależniania się od alkoholu. Badania wykazały 
wzmożoną częstotliwość występowania choroby alkoholowej u synów uza-
leżnionych mężczyzn217. Podobna tendencja występuje wśród bliźniąt. U jed-
nojajowych częstotliwość występowania alkoholizmu jest aż siedmiokrotnie 
większa niż u dwujajowych218. Także analiza indywidualnych przypadków 
niektórych osób wskazuje na genetyczne podstawy uzależnienia alkoholo-
wego. Można wyróżnić tutaj za Włodzimierzem Majkowskim trzy elementy 
potwierdzające postawioną w ten sposób tezę. Pierwszym jest z m i e n n a 
i l o ś ć  e n z y m ó w  t r a w i e n n y c h  odpowiedzialnych za metabolizm al-
koholu w wątrobie, co jest warunkowane genetycznie. Drugą oznaką jest p o -
z o s t a w a n i e  u z a l e ż n i o n y m  d o  k o ń c a  ż y c i a, nawet wtedy, kiedy 
jednostka znajduje się w stanie trzeźwości, gdyż w mózgu tworzą się nieod-
wracalne zmiany, a to wywiera wpływ na kod genetyczny. Trzeci syndrom 
to b a r d z o  m o c n o  z r ó ż n i c o w a n e  i  z i n d y w i d u a l i z o w a n e 

217 Por. W. Bołoz, Uzależnienia i odpowiedzialność, „Studia nad Rodziną” 2 (1998), 
s. 83–92.

218 Por. J. Kinney, G. Leaton, Zrozumieć alkohol, tłum. A. Basaj, A. Bielasik, Wydaw-
nictwo PARPA, Warszawa 1996, s. 82.
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r e a k c j e  n a  a l k o h o l  p o s z c z e g ó l n y c h  o r g a n i z m ó w. Świad-
czy to o mniejszych lub większych predyspozycjach na przyjmowa-
nie tej substancji, które być może są realizowane na poziomie genów219.

Do tej pory nie wykryto pojedynczego genu odpowiedzialnego za uza-
leżnienie alkoholowe. Wydaje się, że wpływ genotypu na jego powstawanie 
bardziej dotyczy zespołu pewnych cech, które sprzyjają temu procesowi, 
niż bezpośredniej predyspozycji zakodowanej jako samodzielna właściwość 
danego organizmu. W licznych badaniach przeprowadzanych w wielu miej-
scach świata, wśród osób różnej narodowości, wywodzących się z różnych 
kultur i należących do różnych ras stwierdzono, że dziedziczone cechy, które 
są odpowiedzialne za szybsze uzależnienie alkoholowe, dotyczą głównie en-
zymów trawiennych i metabolizmu. Nie wykryto większych zależności, jeśli 
chodzi o psychiczne atrybuty kojarzone z temperamentem czy osobowością. 
Badaniami tymi zajmował się m.in. znany psycholog Robert Cloninger, 
a jednym z ważniejszych wniosków, jakie wysunął, oprócz wspomnianych 
obserwacji, było dostrzeżenie znacznych różnic we wpływie czynników 
dziedzicznych na rozwój alkoholizmu pomiędzy poszczególnymi grupami 
badawczymi, a nawet rodzinami w konkretnej grupie220.

Badania wykazują też istotny związek pomiędzy występowaniem niepeł-
nosprawności ruchowej oraz niektórych zaburzeń nerwowych i somatycz-
nych a korzystaniem z alkoholu. Wyniki pokazują, że około 13 proc. mniej 
badanych z dysfunkcjami w stosunku do ich pełnosprawnych rówieśników 
używało alkoholu. Ta różnica jest jeszcze większa w przypadku marihuany221. 

219 Por. W. Majkowski, Społeczny kontekst uzależnień, „Studia nad Rodziną” 2 (1998) 
nr 2 (3), s. 76.

220 Por. J. Samochowiec, E. Fiszer-Piosik, J. Horodnicki, Uwarunkowania genetyczne 
alkoholizmu, „Alkoholizm i Narkomania” 31 (1998) nr 2, s. 180–188.

221 Por. K. Janekovic, Comparative Research on Substance Abuse and Self-Perception Among 
Adolescents with Physical Handicap, „Collegium Antropologicum” 27 (2003), s. 479–
489.
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Odnotowuje się również w obu grupach zależność pomiędzy częstością 
picia i wielkością porcji wypijanego alkoholu – spożywający częściej robią 
to w większej ilości. Wśród młodzieży bez dysfunkcji zauważa się również 
mniejszą świadomość negatywnego wpływu alkoholu na zdrowie. Róż-
nice w sile oddziaływania alkoholu wśród opisywanych grup, wynikające 
z częstotliwości i ilości spożywania tej substancji, mogą wynikać z różno-
rakich przyczyn i okoliczności. Ograniczenia fizyczne i psychiczne praw-
dopodobnie nie mają bezpośredniego wpływu na uzależnienie, ale mogą 
stanowić czynnik społeczny izolujący niepełnosprawnych od środowiska 
alkoholowego222.

2.2. Psychologiczne uwarunkowania choroby alkoholowej
Niewątpliwie istotne znaczenie w rozwoju uzależnienia mają różnego ro-
dzaju procesy związane z psychiką człowieka. To pod ich wpływem kształ-
tują się ludzkie postawy. Współczesna psychologia coraz bardziej zmierza 
w stronę neurologii, która próbuje wyjaśniać opisywane zjawiska przez 
opis chemicznych reakcji na poziomie układu nerwowego, a tym samym 
sprowadzać każde ludzkie działanie – już nie tylko zachowanie, ale również 
myślenie abstrakcyjne, samoświadomość czy funkcje związane z ludzką wol-
nością – do poziomu biologii. Widać wyraźne tendencje do próby tłumacze-
nia ludzkiej aktywności czynnikami genetycznymi, zmianami w fenotypie 
i innymi uwarunkowaniami biologicznymi, a więc ujawnia się paradygmat 
tzw. myślenia ewolucjonistycznego223.

W efekcie takiego podejścia należałoby więc utożsamiać wszelkiego 
rodzaju czynniki związane z psychiką wyłącznie ze sferą fizjologiczną 

222 Por. B. Hintze, Wybrane przekonania i doświadczenia związane z piciem alkoholu i pa-
leniem marihuany wśród młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i ich rówieśników bez 
dysfunkcji, „Alkoholizm i Narkomania” 24 (2011) nr 4, s. 309–312.

223 Por. Ł. Budzicz, Znaczenie myślenia ewolucyjnego we współczesnej psychologii, „Nauka” 
3 (2012), s. 102–104.
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i sprowadzać je do poziomu biologii. Nie sposób jednak pominąć zupeł-
nie kwestii procesów psychologicznych nie do końca zrozumiałych z bio-
logicznego punktu widzenia, które istotnie wpływają na rozwój choroby 
alkoholowej.

W pierwszym rozdziale przy okazji ogólnej charakterystyki uzależnień 
(zob. 1.2. Rodzaje uzależnień) zaznaczono, że jedną ze sfer, w których prze-
jawia się uzależnienie, jest sfera behawioralna, związana z zachowaniem 
interpretowanym w oderwaniu od innych czynników. Pierwszy ważny 
składnik obecny w alkoholizmie przy tego rodzaju podejściu to emocje. 
Człowiek dąży do tego, by czuć się lepiej. Niekiedy jest to bardzo złudne 
przedsięwzięcie, mające na celu samooszukiwanie się dla chwilowej poprawy 
nastroju. Niestety bardzo mocny i zarazem destrukcyjny wpływ na taką 
postawę ma psychologia pozytywna, próbująca na siłę wmówić naiwny 
optymizm, który miałby się pojawić w przyszłości224.

Osoby sięgające po alkohol chcą dostarczyć sobie wrażeń w łatwy i bez-
pośredni sposób. Przy tym wszystkim oszukują same siebie, gdyż do po-
zyskania prawdziwych wartości potrzeba wysiłku. Impulsywne sięganie 
po alkohol można porównać do stanu fałszywego zakochania. Potrzeba 
sięgnięcia po napój alkoholowy jest tak silna, jak chęć bycia przy kimś. 
Przejawia się on wówczas jako swoistego rodzaju wsparcie emocjonalne225. 
Alkohol reguluje stany emocjonalne i wpisuje się w koncepcję podejścia 
ucieczkowo-unikowego, związanego z wyparciem trudnych sytuacji lub 
zastępowaniem ich przez inny, silny bodziec226.

224 Por. A. Posacki, Psychologia i New Age, Wydawnictwo Arka Noego, Gdańsk 2007, 
s. 29–34.

225 Por. M. Dziewiecki, Nowoczesna profilaktyka, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2001, 
s. 47–48.

226 Por. A. Krupa, K. Bargiel-Matusiewicz, G. Hofman, Związek wsparcia społecznego 
ze stosowaniem strategii radzenia sobie ze stresem w grupie osób uzależnionych od środków 
psychoaktywnych, „Alkoholizm i Narkomania” 18 (2005) nr 1–2, s. 57–69.
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Próba poradzenia sobie ze stresem i negatywnymi przeżyciami bardzo 
często nie sprowadza się jedynie do podjęcia konstruktywnych działań 
zmierzających do zmiany w sposobie funkcjonowania, ale polega również 
na złagodzeniu doznań przeżywanych aktualnie, przy czym bardzo dobrze 
sprawdza się alkohol jako środek rozładowujący napięcie227. Wraz ze wzro-
stem liczby i natężenia sytuacji stresogennych rośnie również spożycie al-
koholu wśród osób używających go, gdyż przyczynia się on do wydzielania 
endorfin, które są związane z odczuwaniem pozytywnych doznań, a których 
poziom gwałtownie spada pod wpływem stresu228. Bardzo często wzrost 
spożycia alkoholu i pojawienie się uzależnienia od tej substancji towarzyszą 
osobom poddanym silnemu stresowi w swoim środowisku pracy. Korzysta-
nie z napojów alkoholowych może być reakcją na poczucie dużej odpowie-
dzialności względem innych, wypalenie zawodowe, samoświadomość złego 
zdrowia, brak otwartości na pomoc innych, hermetyczne zamknięcie się 
w obrębie jednej grupy zawodowej lub społecznej. Przykładem tego rodzaju 
zależności jest środowisko lekarzy, w którym średnio nawet 60 proc. osób 
regularnie korzysta z substancji psychoaktywnych (narkotyków i alkoholu). 
Także wśród przedstawicieli tego zawodu istnieją specjalizacje charaktery-
zujące się szczególnym narażeniem na trudne warunki pracy, co wpływa 
na większe użycie opisywanych substancji. Można tu wymienić psychiatrów, 
 anestezjologów, stomatologów bądź ratowników medycznych229.

Odnotowuje się możliwość dziedziczenia niektórych cech behawio-
ralnych wpływających na rozwój różnych nałogów, takich jak tenden-
cja do przyjmowania antyspołecznego trybu życia oraz wspomnianego 
już na początku tej sekcji układu nagrody funkcjonującego w psychice 

227 Por. B. Szczyrba-Maroń, A. Wons, Używanie substancji psychoaktywnych wśród leka-
rzy, „Alkoholizm i Narkomania” 21 (2008) nr 1, s. 10.

228 Por. K. Klimasiński, Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej, Wydawnic-
two UJ, Kraków 2000, s. 67.

229 Por. B. Szczyrba-Maroń, A. Wons, Używanie…, dz. cyt., s. 18–19.
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i odpowiedzialnego za proces uczenia się. Inne zaobserwowane zależno-
ści genetyczne mają wpływ na rozwój niektórych chorób o charakterze 
schizofrenicznym lub maniakalnym. Wraz z ich obecnością zwiększa się 
współwystępowanie uzależnienia alkoholowego230. Nabywanie predyspo-
zycji związanych z przyswajaniem zachowań obserwowanych lub odczu-
wanych następuje już w okresie prenatalnym. Zauważono, że matki, które 
używają alkoholu w okresie ciąży, nie tylko powodują uzależnienie na po-
ziomie biochemicznym, ale również rozwijają wśród swoich dzieci tendencję 
do sięgania po niego, jako wynik naśladowania czynności231. Oprócz tego 
dowiedziono, że alkohol, który jest przyjmowany przez dziecko w fazie 
płodowej, nawet jeśli występuje w niewielkich ilościach, zostaje zapamiętany 
przez zmysł smaku. Może to prowadzić do preferencji wyboru tego środka 
już w życiu postnatalnym przez noworodka dzięki skojarzeniom smakowym, 
jakie zapadły mu w pamięci przed urodzeniem232. Związane jest to z wraż-
liwością dziecka na bodźce smakowe rozwijaną w okresie prenatalnym już 
od czwartego miesiąca życia. Zmysł smaku obok zmysłu węchu dostarcza 
wrażeń, które są najdłużej i najintensywniej przechowywane w pamięci233.

Jedną z przyczyn rozwoju choroby alkoholowej jest też deficyt w relacji 
przywiązania. Alkohol może stać się substytutem osoby, z którą człowiek 
nie może nawiązać prawidłowych relacji. Według twórcy teorii przywiązania 

230 Por. R. D. Mayfield, R. A. Harris, M. A. Schuckit, Genetic Factors Influencing Alcohol 
Dependence, „British Journal of Pharmacology” 152 (2008) No. 2, s. 275–287.

231 Por. R. Alati i in., In Utero Alcohol Exposure and Prediction of Alcohol Disorders in Ear-
ly Adulthood. A Birth Cohort Study, „Archives of General Psychiatry” 63 (2006) 
Issue 9, s. 1009–1016.

232 Por. A. E. Faas i in., Differential Responsiveness to Alcohol Odor in Human Neonates. 
Effects of Maternal Consumption During Gestation, „Alcohol” 22 (2000) No. 1, s. 7–17; 
N. E. Spear, J. C. Molina, Fetal or Infantile Exposure to Ethanol Promotes Ethanol Inge-
stion in Adolescence and Adulthood. A Theoretical Review, „Alcoholism, Clinical and 
Experimental Research” 29 (2005) No. 6, s. 909–929.

233 Por. D. Kornas-Biela, Okres prenatalny, w: Psychologia rozwoju człowieka, red. J. Trem-
pała, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2011, s. 147–170.
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Johna Bowlby’ego dla rozwijającego się dziecka najważniejsza jest stała 
reaktywność rodzica bądź opiekuna, gdyż taka postawa świadczy o odpowie-
dzialności za nie i rodzi u niego poczucie zaopiekowania, troski i zaintereso-
wania. W omawianej teorii wyróżniono różne style przywiązania się dziecka 
do dorosłego, co odpowiada sposobom tworzenia się relacji na dalszych eta-
pach dojrzałego życia z wysoką zgodnością (osiągającą nawet 70–80 proc.). 
Dzieje się tak z powodu silnego oddziaływania doświadczeń z dzieciństwa 
na ośrodkowy układ nerwowy, co ma reperkusje na późniejszych etapach 
życia234. Substancje uzależniające stają się substytutami relacji interperso-
nalnych, które są zaburzone. Silne działanie związków psychoaktywnych 
pozornie zastępuje czułość, jaka jest obecna w prawidłowym odniesieniu 
do bliskich osób. Stanowi to pewnego rodzaju gratyfikację, która przebiega 
poza zdrowymi relacjami międzyludzkimi235. Obserwuje się związek między 
uzależnieniem a posiadaniem cech charakterystycznych dla przypadków 
braku rozwoju prawidłowych relacji przywiązania. W strukturze osobo-
wościowej objawiają się one przez trudności w samoopiece, brak poczucia 
własnej wartości, zaburzenia odczucia własnego „ja”236.

Niewątpliwie rozwój psychospołeczny już na wczesnym etapie życia 
ma ogromny wpływ na powstawanie uzależnień. Dziecko, które dorasta 
w określonych warunkach, może mieć styczność ze źródłem uzależnienia 
(np. żyć w rodzinie alkoholowej) i przyjmować pewne wzorce zachowania, 
dodatkowo we wczesnym dzieciństwie zaczynają się kształtować podstawo-
we czynniki psychiczne mające wpływ na dalszy jego rozwój. W przypadku 

234 Por. D. Harnic, V. Digiacomantonio, S. di Marzo, P03-213 – Temperament and 
Attachment in Patients with Alcohol Dependence, „European Psychiatry” 25 (2010) 
No. 1, s. 1280.

235 Por. E. Wyrzykowska, Uzależnienie od alkoholu jako wynik deficytu w zakresie relacji 
przywiązania, „Alkoholizm i Narkomania” 25 (2012) nr 3, s. 307–315.

236 Por. E. J. Khantzian, The Self-Medication Hypothesis of Substance Use Disorders. A Re-
consideration and Recent Applications, „Harvard Reviev of Psychiatry” 4 (1997) No. 5, 
s. 231–244.
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uzależnienia kluczowe jest hamowanie jako jedna z funkcji zarządzających. 
Odpowiada ono za umiejętność powstrzymywania się w sytuacjach wyboru 
związanego z popędem. Rozwój hamowania jest niezbędny do prawidłowe-
go funkcjonowania każdego człowieka, gdyż bez niego jednostka staje się 
podatna i uległa względem bodźców, jakie do niej docierają237.

Cechy osobowości wskazujące na antyspołeczność są charakterystyczne 
dla uzależnionych. Liczne badania wykazały, że jednostki zamknięte na rela-
cje z innymi, żyjące w swoim świecie i starające się samodzielnie rozwiązywać 
swoje problemy szybciej i łatwiej popadają w uzależnienie od alkoholu niż 
inni. Wskaźniki sugerujące związek opisywanej choroby z wymienionym 
typem osobowości są znacznie wyższe niż w przypadku innych cech238.

Zauważa się też współwystępowanie alkoholizmu z niektórymi cho-
robami psychicznymi. Szczególnym przykładem jest aleksytymia, która 
współwystępuje z alkoholizmem oraz ze wzrostem użycia alkoholu. Alek-
sytymia jest związana z zaburzeniem funkcji poznawczych i emocjonal-
nych, które John Nemiah i Peter Sifenos w 1970 roku określili jako „brak 
słów dla emocji”239. W schorzeniu tym występują trudności w identyfikacji 
swoich uczuć i wykorzystywaniu słów do ich opisywania. Chory odczuwa 
jakieś pobudzenie emocjonalne trudne do określenia, a tym bardziej wska-
zania jego źródła. Nie potrafi skoncentrować się na kontekście i głębszej 
warstwie przeżywanych doświadczeń, ale widzi je wyłącznie schematycz-
nie i powierzchownie. Nie może przypomnieć sobie swoich marzeń sen-
nych i pozbyć się stanów lękowych oraz poczucia winy w związku z innymi 
wyobrażeniami, nie jest też w stanie rozróżnić pobudzenia fizjologicznego 

237 Por. M. Kielar-Turska, Średnie dzieciństwo – wiek przedszkolny, w: Psychologia rozwoju 
człowieka, dz. cyt., s. 205–206.

238 Por. M. E. P. Seligman, E. F. Walker, D. L. Rosenhan, Psychopatologia, tłum. J. Gile-
wicz, A. Wojciechowski, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2017, s. 641.

239 Por. J. C. Nemiah, P. E. Sifneos, Psychosomatic Illness. A Problem in Communication, 
„Psychotherapy and Psychosomatics” 18 (1970), s. 154–160.
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od emocji. Na podstawie badań z lat 90. wykazano, opierając się na trój-
czynnikowym modelu osobowości Eysnecka, że aleksytymia jest związana 
z cechą neurotyczną oraz nie wiąże się z ekstrawersją. Można więc wysunąć 
wnioski, że dotyczy ona osób neurotycznych i zamkniętych w sobie, czyli 
introwertyków240. We wcześniejszych badaniach Janusz Rybakowski i Mar-
cin Ziółkowski wykazali, że cechy charakterystyczne dla tego schorzenia 
są odpowiedzialne za powstawanie uzależnienia alkoholowego w różnych 
jego odmianach241.

Dalsze prace nad związkiem aleksytymii ze skłonnościami do niekon-
trolowanego używania alkoholu wykazały, że taka zależność rzeczywiście 
występuje. Ludzie o zaburzonych funkcjach poznawczych i emocjonal-
nych wykorzystują tę substancję do samoregulacji nastroju, chcąc w ten 
sposób wywołać właściwy poziom napięcia emocjonalnego i energii psy-
chicznej. Istnieje też u osób z aleksytymią tendencja do obniżania zbyt 
wysokiego napięcia emocjonalnego. Wraz z tym zaburzeniem obecna jest 
niewiara we własne możliwości, która przyczynia się do poszukiwania in-
nych, zewnętrznych rozwiązań swoich problemów. Buduje się w ten sposób 
napięcie, które musi być rozładowane w jakiś sposób, a picie alkoholu jawi 
się jako jeden z nich. W ten sposób zataczane jest błędne koło nadużywania 
alkoholu. Osoby dotknięte aleksytymią i nadużywające alkoholu o wiele 
mocniej odczuwały negatywne bodźce niż te nieposiadające tej choroby. 
Chociaż zachodzi pewne współwystępowanie aleksytymii i uzależnienia al-
koholowego, to trudno wykazać w jednoznaczny sposób, aby to schorzenie 
generowało opisywany nałóg lub odwrotnie. Bezpieczniej jest tutaj przyjąć 

240 Por. R. Pandey, M. K. Mandal, Eysenckian Personality Dimensions and Alexithymia. 
Examining the Overlap in Terms of Perceived Autonomic Arousal, „Personality and In-
dividual Differences” 20 (1996) No. 4, s. 499–504.

241 Por. J. Rybakowski, M. Ziółkowski, Clinical and Biochemical Heterogeneity of Alcoho-
lism. The Role of Family History and Alexithymia, „Drug and Alcohol Dependence” 
27 (1991) No. 1, s. 73–77.
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tezę, że podobnie jak inne zaburzenia czy cechy dziedziczone genetycznie 
choroba ta rozwija pewne atrybuty, które sprzyjają szybszemu uzależnieniu, 
i w ten sposób obydwa zjawiska korelują ze sobą w różnym stopniu242.

2.3. Społeczne czynniki generujące chorobę alkoholową
Prowadzone badania nie wykazują jednoznacznie wpływu kodu genetycz-
nego na rozwój choroby alkoholowej. Udokumentowano jedynie wpływ 
niektórych cech, które są dziedziczone, na rozwój alkoholizmu. Myśląc 
nawet intuicyjnie i bardzo pobieżnie o problemie nałogu alkoholowego, 
można szybko dojść do wniosku, że bardzo istotną rolę w jego rozwoju 
odgrywa środowisko, w jakim żyje człowiek spotykający na swojej drodze al-
kohol. Do niedawna to właśnie elementy społeczne były uważane za główny, 
a może nawet jedyny faktor alkoholizmu. Dopiero wraz z rozwojem badań 
dotyczących tego schorzenia uwypuklono pewne predyspozycje natury 
fizjologicznej, które mocno wpływają na powstanie nałogu. Niemniej jednak 
społeczeństwo jest wciąż bardzo ważnym czynnikiem generującym chorobę 
alkoholową. Wiele powiedziano w pierwszym rozdziale tej pracy na temat 
istotnej roli kulturowej i historycznej, jaką odgrywają napoje alkoholowe 
w różnych społeczeństwach. Społeczeństwo zatem pełni istotną funkcję 
w rozwoju nałogów. Sugeruje to wiedza intuicyjna – potoczna, potwierdzają 
także obserwacje naukowe.

Te intuicje zostały poparte wieloma badaniami, które jednoznacznie 
wskazują wpływ otoczenia na sposób korzystania z alkoholu. Wpływ ten 
ma charakter bezpośredni i pośredni. Jest on widoczny w wielu aspektach 
i wariantach życia społecznego. Lokalne społeczeństwo wywiera negatywny 
wpływ na jednostkę przez tendencję do zbiorowej akceptacji norm, które 
powszechnie nie są przyjmowane. Może ono przejawiać tak silną pozycję, 

242 Por. P. Januszko i in., Aleksytymia a problemy związane z używaniem alkoholu, „Alko-
holizm i Narkomania” 22 (2009) nr 4, s. 403–405.
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że utrudni walkę z tymi postawami nawet wykwalifikowanym organizacjom 
i służbom. Taka sytuacja sprzyja więc rozwojowi zjawisk patologicznych243. 
Przykładem może tu być choćby teoria tzw. rozbitych szyb (ang. The broken 
window theory), która pokazuje, że obecność dużej ilości odpadów i śmieci 
(w tym porozbijanych szyb) w danym rejonie świadczy o podwyższonej 
częstotliwości występowania tam przypadków zdarzeń nieakceptowal-
nych społecznie. Zależność ta działa także w odwrotnym kierunku: za-
dbane środowisko wskazuje na wysoką akceptację  powszechnych norm 
społecznych244.

Ilość przyjmowanych środków psychoaktywnych, częstotliwość ko-
rzystania z nich i sposób ich użycia zależą też od więzi społecznych, jakie 
funkcjonują w danym środowisku. Im grupa jest bardziej zżyta, tym łatwiej 
kontrolować negatywne zachowania, szczególnie wśród młodych ludzi, 
co wpływa hamująco na rozwój nałogów245. Powstawanie uzależnienia 
może także być szybsze w miejscach pozbawionych szeroko rozumianej 
infrastruktury instytucjonalnej, na którą składają się szkoły i inne miejsca 
edukacji, obiekty sportowe, stowarzyszenia, biblioteki, instytucje opieki 
socjalnej i medycznej, ośrodki użyteczności kulturalnej. One odpowiadają 
za pozytywne zagospodarowanie czasu wolnego, a więc stanowią konkuren-
cję dla używek, w tym alkoholu, oraz spełniają funkcje opiekuńcze, które 
naturalnie należą do rodziny, ale w wyniku różnych zdarzeń mogą być 

243 Por. T. Leventhal, J. Brooks-Gunn, The Neighborhoods They Live in. The Effects of Ne-
ighborhood Residence on Child and Adolescent Outcomes, „Psychological Bulletin” 126 
(2000) No. 2, s. 309.

244 Por. C. L. Storr i in., Neighborhood Environment and Opportunity to Try Methampheta-
mine („Ice”) and Marijuana. Evidence from Guam in the Western Pacific Region of Micro-
nesia, „Substance Use and Misuse” 39 (2004) No. 2, s. 253–276.

245 Por. S. C. Duncan, T. E. Duncan, L. A. Strycker, A Multilevel Analysis of Neighborho-
od Context and Youth Alcohol and Drug Problems, „Prevention Science” 3 (2002) 
No. 2, s. 125–133.
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przez nią utracone246. Warunki życia społecznego oddziałują także na więzy 
rodzinne w danym miejscu. Modyfikują poziom stresu i poziom zdrowia 
fizycznego panujące w rodzinie, zapewniają (lub nie) odpowiedni stopień 
edukacji i rozwoju kulturowego, wpływają na ilość czasu, jaki rodzice mogą 
poświęcić swoim dzieciom, z uwzględnieniem różnych czynników związa-
nych z rynkiem pracy lub infrastrukturą, ułatwiają bądź utrudniają kontakty 
z innymi członkami rodziny. To wszystko wpływa w różny sposób na rozwój 
osób dorastających, także na ich podejście do alkoholu i tego, jaki system 
wartości wykształcą w swoim życiu247.

Nie tylko relacje rodzinne, ale także więzi z sąsiadami, czy szerzej pa-
trząc – rodakami, zamieszkującymi wspólny obszar, pozytywnie wpływają 
na rozwój człowieka. Może on zaangażować się w coś dla dobra innych, 
a także otrzymać wsparcie w różnym zakresie: emocjonalnym, towarzyskim, 
materialnym, charytatywnym, a nawet w pewnym sensie terapeutycznym, 
dzięki czemu zaspokaja podstawowe potrzeby egzystencjalne i nie musi 
szukać ich substytutu w postaci alkoholu248.

Ostatnim istotnym czynnikiem zapobiegającym rozwojowi nałogów 
są prawidłowo rozwinięte lokalne struktury społeczne, dzięki którym mniej-
sze środowiska są podległe większym i uczestniczą w ogólnym przyswajaniu 
i respektowaniu powszechnie przyjętych norm i zasad życia. Struktury 
te mają charakter odgórny, instytucjonalny i są powołane do tworzenia 
strategii oraz egzekwowania prawa. Są także oddolne i przejawiają się w in-
dywidualnym oraz zbiorowym tworzeniu reguł i realizowaniu praktyk, które 
są pożądane dla zgodnego z normami społecznymi sposobu egzystowania. 
Ten czynnik buduje relację, jaka zachodzi pomiędzy normami życia a ich 

  246 Por. M. C. Kegler i in., Relationships Among Youth Assets and Neighborhood and Com-
munity Resources, „Health Educ Behavior” 32 (2005) No. 3, s. 380–397.

  247 Por. T. Leventhal, J. Brooks-Gunn, The Neighborhoods…, dz. cyt., s. 309–337.
248 Por. M. C. Kegler i in., Relationships…, dz. cyt., s. 380–397.
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realizacją w codzienności, w co zaangażowane są różnego rodzaju podmioty 
społeczne i indywidualne249.

Alkoholizm, podobnie jak wszystkie inne uzależnienia, jest zaburze-
niem i aberracją normalnych, zdrowych warunków życia pojmowanego 
na sposób osobisty, indywidualny bądź kolektywny, charakterystyczny 
dla większej bądź mniejszej grupy socjologicznej. Może nią być choćby tak 
podstawowa jednostka społeczna jak rodzina, ale również większa zbio-
rowość związana jakąś wspólną cechą, np. zamieszkaniem w jednej wsi, 
w jednym mieście, przynależnością do grupy etnicznej, narodowej, wyzna-
niowej, posługiwaniem się tym samym językiem. W związku z tym każde 
zaburzenie prawidłowej koegzystencji może nieść ze sobą ryzyko rozwoju 
uzależnień, w tym alkoholizmu, który wciąż pozostaje silnie oddziałującym 
zjawiskiem wśród powszechnie występujących patologii. Ten stan ma także 
kierunek zwrotny i powoduje, że każda poprawa jakości życia, dbanie o jego 
poziom, rewizja nieprawidłowości i kształtowanie ich we właściwym kie-
runku oddalają ryzyko problemów społecznych, w tym nałogów. Dlatego 
też bardzo ważna jest powszechna świadomość wartości i celów, jakimi 
kierują się mieszkańcy danego społeczeństwa. Te czynniki mogą być kształ-
towane w sposób zaprogramowany i świadomy, ale równie dobrze mogą 
rozwijać się u poszczególnych jednostek niezależnie od otoczenia i tworzyć 
prawidłowy zwrot ku pożądanym stanom życia. Mówi o tym m.in. teoria 
kapitału społecznego, która podkreśla, że zdrowe społeczeństwo buduje się 
przez zdrowe jednostki. One zaś, żeby mogły być za takie uznane, muszą 
kierować się wartościowymi cechami organizującymi sposób bytowania, 
a należą do nich: zaufanie, przestrzeganie norm i praw, wykonywanie swoich 
zobowiązań względem innych, rozwijanie wzajemnych więzi, samopomoc 

249 Por. K. L. Frohlich i in., A Theoretical and Empirical Analysis of Context. Neighbourho-
ods, Smoking and Youth, „Social Science and Medicine” 54 (2002) No. 9, s. 1403–
1404.



144  Wsparcie duszpasterskie osób uzależnionych od alkoholu w procesie leczenia

i uzupełnianie niedoborów w przestrzeni ludzkiej i materialnej. Można 
więc zauważyć, że rozwój uzależnień w społeczeństwie, a raczej jego wol-
ność od tego rodzaju problemów, często bierze swój początek w sposobie 
funkcjonowania w indywidualnym i wąskim środowisku, odpowiadającym 
życiu jednej osoby250.

Z końcem lat 80. zainicjowano w wielu państwach świata (w Polsce 
od 1990 roku) kompleksowe badania mierzące związek warunków w miej-
scu zamieszkania ze sposobem i częstotliwością korzystania z substancji 
psychoaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. Od ich 
angielskiej nazwy Health Behaviour in School-Aged Children (pol. „Zacho-
wania zdrowotne młodzieży szkolnej”) utworzono skrót HBSC. Potwier-
dzają one teoretyczne założenia z opisanych powyżej teorii. Kanadyjskie 
badanie z Toronto i okolic już przed dwudziestoma laty wykazało, że mło-
dzież w wieku 16–19 lat pochodząca z ekonomicznie biednych warstw 
społecznych, której często towarzyszą także problemy dotyczące więzi 
rodzinnych, mieszkająca w społeczeństwie zdezorganizowanym, o wiele 
częściej sięga po alkohol i narkotyki niż młodzież z lepiej sytuowanych 
domów251. Również inne badania potwierdzają o wiele większą dostępność 
narkotyków i alkoholu w tego typu grupach252. Kolejne pomiary, przepro-
wadzone w Republice Południowej Afryki, uzupełniają dotychczas podaną 
treść, wykazując, że rozwojowi alkoholizmu wśród młodzieży i sięganiu 
po ten środek przez osoby w wieku 11–17 lat sprzyja jego łatwa dostępność 

250 Por. A. Pisarska, Właściwości środowiska sąsiedzkiego jako czynnik chroniący/ryzyka 
używania przez młodzież substancji psychoaktywnych. Przegląd badań, „Alkoholizm 
i Narkomania” 22 (2009) nr 1, s. 36–37.

251 Por. R. G. Smart, E. M. Adlaf, G. W. Walsh, Neighbourhood Socio-Economic Factors 
in Relation to Student Drug Use and Programs, „Journal of Child & Adolescent Sub-
stance Abuse” 3 (1994) No. 1, s. 37–46.

252 Por. R. M. Crum, M. Lillie-Blanton, J. C. Anthony, Neighborhood Environment and 
Opportunity to Use Cocaine and Other Drugs in Late Childhood and Early Adolescence, 

„Drug and Alcohol Dependence” 43 (1996) No. 3, s. 155–161.
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w społecznościach lokalnych, często przy braku kontroli osób dorosłych 
i służb powołanych w tym celu253.

W polskich społeczeństwach również zaobserwowano tę zależność 
i przez ustawy regulujące dostępność alkoholu starano się zmniejszyć jego 
ilość na rynku, w drugiej połowie XX wieku zauważono bowiem związek 
między dostępnością alkoholu a jego spożywaną ilością. Nieco inną zależ-
ność zaobserwowano w Stanach Zjednoczonych, gdzie kilkadziesiąt lat 
wcześniej prohibicja spowodowała wzmożone picie i nielegalny przemysł 
alkoholowy (zob. 3.1. Alkohol w ujęciu historycznym w rozdziale pierwszym). 
Ostatecznie nie zweryfikowano skutków zabiegów zmierzających do ogra-
niczenia spożycia alkoholu na naszym rodzimym gruncie, gdyż problemy 
gospodarcze rozwijającego się kraju sprawiły, że bardzo szybko zaczęto libe-
ralizować warunki dystrybucji tego środka, aby pozyskać wpływy do budże-
tu państwa. Zauważono też, że istotnym czynnikiem dystrybucji alkoholu 
jest jego wirtualna obecność w mediach, szczególnie w postaci reklam254.

Cechą dominującą w społeczeństwach nadużywających alkoholu jest 
dezintegracja, która ma charakter pośredniczący. Silne więzi między oso-
bami zamieszkującymi wspólnie jeden obszar sprzyjają prawidłowemu 
rozwojowi młodzieży, a także kontroli negatywnych zachowań. W dobrze 
działających społeczeństwach rozwija się wspólny model pożądanych norm 
i zasad pomagających ograniczeniu spożycia substancji psychoaktywnych. 
Innym ważnym czynnikiem rozwijającym się w tych miejscach, który za-
pobiega powstawaniu uzależnień, jest zaufanie255.

253 Por. C. D. Parry i in., Brief Report. Social and Neighbourhood Correlates of Adolescent 
Drunkenness. A Pilot Study in Cape Town, South Africa, „Journal of Adolescence” 
27 (2004) No. 3, s. 369–374.

254 Por. G. Świątkiewicz, Ł. Wieczorek, Ewolucja regulacji prawych dotyczących podaży 
alkoholu w Polsce w latach 1982–2005, „Alkoholizm i Narkomania” 22 (2009) nr 3, 
s. 226–227.

255 Por. A. Pisarska, Właściwości…, dz. cyt., s. 48–49.
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Ciekawą zależność odkryli badacze podczas przeprowadzonych po-
miarów wśród piętnastoletniej warszawskiej młodzieży w 2004 roku. 
Stwierdzono wówczas, że zachowania modyfikujące wygląd zewnętrzny, 
takie jak tatuowanie i kolczykowanie ciała, współwystępują z częstszym 
niż w przypadku braku takich zachowań używaniem alkoholu i narkoty-
ków. Wykazane różnice są znaczne. Wśród młodzieży posiadającej tatu-
aż w ciągu ostatniego miesiąca branego pod uwagę w pomiarach alkohol 
spożywało 73 proc. badanych przy 49 proc. ich badanych rówieśników 
bez tatuaży. W przypadku narkotyków wyniki te wynosiły odpowiednio 
32 proc. i 17 proc. Przeprowadzone obliczenia wykazały również, że ryzyko 
nadużywania alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych w przypad-
ku osób z tatuażem lub kolczykowanym ciałem wzrasta dwu–trzykrotnie. 
Wyniki te są istotne statystycznie. Oczywiście te zjawiska, które towarzyszą 
nadmiernemu piciu czy przyjmowaniu narkotyków, nie są przyczyną, ale 
cechą towarzyszącą, która może wskazywać na charakter środowiska bar-
dziej narażonego na  opisywane zagrożenie256.

Istotny wpływ na ryzyko zachowań niebezpiecznych ma także osobista 
postawa młodych ludzi. Wykazano, że różne formy aktywności w czasie 
wolnym mają znaczenie w ochronie dzieci i młodzieży przed wejściem 
na drogę uzależnienia. Należą do nich przede wszystkim odrabianie lekcji 
ponad godzinę dziennie, czytanie książek dla przyjemności co najmniej 
godzinę tygodniowo oraz regularne chodzenie do kina (przynajmniej raz 
w tygodniu). Dwa pierwsze warianty wiążą się bezpośrednio z edukacją, 
która znacząco hamuje predyspozycje do uzależnienia przez nabywanie 
wiedzy i kształtowanie wewnętrznych postaw moralnych. Trzeci element 
nie dotyczy tak bardzo samych uzależnień, ale wpływa wyraźnie na rzadsze 

256 Por. K. Ostaszewski, K. Kocoń, Tatuaż i kolczykowanie ciała a używanie substan-
cji psychoaktywnych i inne zachowania ryzykowne, „Alkoholizm i Narkomania” 
20 (2007) nr 3, s. 254–255.
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uczestnictwo w zachowaniach agresywnych257. Tę zależność sprecyzowano 
już w latach 80., wykazując opisany związek258.

Funkcje ochronne przed sięganiem po alkohol posiada również uczest-
nictwo w zorganizowanych grupach o charakterze niesportowym. Mogą 
to być zajęcia artystyczne, edukacyjne, kościelne, harcerskie. Co ciekawe, 
spośród badanych osób te, które podejmowały zachowania niebezpiecz-
ne, deklarowały uczestnictwo w zajęciach sportowych przynajmniej przez 
godzinę tygodniowo. W przypadku chłopców regularnie uczestniczących 
w życiu sportowym przekraczającym dwie godziny tygodniowo iloraz szans 
na nadużywanie substancji uzależniających wzrastał prawie dwukrotnie. Nie 
zakłada się jednak, by uprawianie sportu wpływało na picie alkoholu czy 
przyjmowanie narkotyków. Być może jest ono jedynie czynnikiem łączą-
cym pewną grupę osób narażonych na tego rodzaju problemy. Prowadzone 
w Polsce w 2004 roku badania wykazały, że czynnikami generującymi rozwój 
uzależnienia są także nadmierne poświęcanie czasu na gry komputerowe 
oraz długie przebywanie dzieci poza domem. Ostatni element zwiększał 
ryzyko uzależnienia od substancji psychoaktywnych aż dwuipółkrotnie. 
Podobnych wniosków dostarczyły badania wielokrotnie przeprowadza-
ne w Stanach Zjednoczonych. Oprócz tego piciu alkoholu towarzyszą 
inne ryzykowne zachowania młodzieży i często to on staje się czynnikiem 
je powodującym259.

Częstemu spożywaniu alkoholu w dużych ilościach dodatkowo sprzy-
jają również niektóre zachowania patologiczne, z którymi ten problem 
współwystępuje. Przykładem może być świadczenie usług o charakterze 
seksualnym. W przypadku kobiet prostytuujących się na ulicy wyraźnie 

257 Por. K. Bobrowski, Czas wolny a zachowania ryzykowne młodzieży, „Alkoholizm 
i Narkomania” 20 (2007) nr 3, s. 283.

258 Por. R. Jessor, Problem-Behavior Theory. A Brief Overview, „Annual Review of Psy-
chology” 52 (2001), s. 83–110.

259 Por. K. Bobrowski, Czas…, dz. cyt., s. 284.
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widać zwiększone spożycie narkotyków twardych, które szybko uzależnia-
ją. Jeśli chodzi o korzystanie z alkoholu, jest ono wręcz zespolone z pra-
cą w agencjach towarzyskich i lokalach świadczących usługi seksualne. 
Wynika to z kilku powodów. Przede wszystkim trunki są tam dostępne 
w szerokim zakresie dla klientów, którym we wspólnym piciu towarzyszą 
prostytutki. Oczywiście celem tych ostatnich jest przede wszystkim upicie 
swojego klienta, by móc wykorzystać maksymalnie jego nieświadomość 
do pozyskania korzyści finansowych. Oprócz tego alkohol jest również 
świadomie podawany samym kobietom w celu większego ośmielenia ich 
przed podejmowanymi usługami. W związku z tym odnotowuje się duże 
prawdopodobieństwo występowania uzależnienia alkoholowego wśród 
kobiet prostytuujących się. Badania prowadzone w Polsce (we Włocławku 
i Trójmieście) jeszcze w latach 80. potwierdzają te spostrzeżenia oraz ko-
respondują z nowszymi, które były przeprowadzane w różnych rejonach 
naszego kraju w latach 2007–2011260. Alkohol jest istotnym czynnikiem 
związanym ze świadczeniem usług seksualnych, a stając się nieodłącznym 
elementem tej dziedziny, powoduje wzrost liczby uzależnień u osób trudnią-
cych się tym. W całym spektrum różnych sytuacji społecznych, w których 
picie alkoholu jest ich szczególną częścią, można zaobserwować charak-
terystyczne dla przestrzeni seksbiznesu używanie tej substancji. Stanowi 
ono w niej czynnik hamujący opory i lęki, ułatwiający dobre samopoczucie, 
relaksujący, dodający pewności siebie, ułatwiający kontakt z innymi osoba-
mi, dystansujący wobec negatywnych konsekwencji, redukujący niepokój 
i stres, wyciszający wewnętrzne konflikty związane z patologicznym seksem 
oraz dodający odwagi261.

260 Por. I. Ślęzak, Spożywanie alkoholu jako element sytuacji pracy kobiet świadczących usłu-
gi seksualne, „Alkoholizm i Narkomania” 25 (2012) nr 4, s. 399–401.

261 Por. Q. Li, X. Li, B. Stanton, Alcohol Use Among Female Sex Workers and Male Clients. 
An Integrative Review of Global Literature, „Alcohol Alcoholism” 45 (2010) No. 2, 
s. 188–199.
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3. Skutki choroby alkoholowej

Każde zaburzenie, niezależnie jakiego dotyczy obszaru, przynosi ze sobą 
negatywne konsekwencje. Jest to charakterystyczna cecha niektórych ob-
serwowanych w świecie zjawisk określanych mianem nieprawidłowości 
lub patologii. Co więcej, właśnie ze względu na negatywne skutki, jakie 
wywierane są na uczestników tych zjawisk, można u nich stwierdzić wystę-
powanie zaburzeń. Obserwuje się wówczas wskaźniki odbiegające od po-
wszechnej normy, czyli pewnych średnich wyników danego zjawiska, które 
w zwyczajnych warunkach pozwalają na normalną egzystencję. Dotyczy 
to zarówno świata natury, jak i kultury. W drugim przypadku zaburzenia 
niosą negatywne konsekwencje dla samego zainteresowanego (dotkniętego 
problemem) oraz dla społeczności, w której żyje262.

Choroba alkoholowa, jako jedna z form patologii społecznych, pociąga 
za sobą destrukcyjne skutki, które przejawiają się na różnych poziomach. 
Można wyróżnić konsekwencje charakterystyczne dla poszczególnych osób 
uzależnionych od tej substancji oraz dla społeczności, w której żyje alko-
holik. Widoczne są również konsekwencje globalne, dotykające w sposób 
mniej lub bardziej bezpośredni całych społeczności czy ludzkości w ujęciu 
całościowym.

Istnieje też całe spektrum różnych sfer życia, w których przejawiają się 
konsekwencje wynikające z nadużywania alkoholu. Dotyczą one zdro-
wia, zaburzeń rozwojowych, utrudnionych kontaktów interpersonalnych, 
przestępczości, odpowiedzialności, godności, współuzależnienia, religii 
czy ekonomii.

Skutki nałogu alkoholowego można sklasyfikować i opisać z różnych 
perspektyw. Podstawowymi problemami związanymi z ich charakterystyką 

262 Por. G. Hagel, Patologie społeczne, Wydawnictwo Collegium Balticum, Szczecin 
2013, s. 5–7.
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są duża złożoność i rozpiętość, które dotyczą wielu przestrzeni oddziaływa-
nia, długotrwałe następstwa, jakie mogą być obecne nieraz w rozciągłości 
wielu wieków, niekiedy brak możliwości dokładnego zbadania tych skutków, 
współwystępowanie z innymi zaburzeniami i nałogami. Pomimo wspo-
mnianych niedogodności poniżej zostaną zaprezentowane najważniejsze 
konsekwencje, jakie wynikają z uzależnienia alkoholowego.

3.1. Indywidualne następstwa uzależnienia alkoholowego
Uzależnienie od alkoholu najmocniej oddziałuje na tego, kto został do-
tknięty tym schorzeniem. Skutki spożywania nadmiernej ilości alkoholu 
są widoczne w różnych sferach życia fizjologicznego, psychicznego, moral-
nego i duchowego. W każdej z nich odnotowuje się destruktywny wpływ 
opisywanej substancji, który wraz z czasem nasila się i zaczyna dominować 
we wspomnianych obszarach.

a) Następstwa fizjologiczne
Wykazano, że indywidualne skutki spożywania alkoholu mają krótko-

trwały charakter pobudzający w sposób pozytywny, czyli alkohol podnosi 
jakość nastroju, co jest główną przyczyną sięgania po niego. Skutki te wiążą 
się z procesem szybkiego wchłaniania tej substancji do organizmu i jej sil-
nym wpływem na niego. Objawy spożycia etanolu są również negatywne, 
a objawiają się w fazie trawienia i wydalania go z organizmu, co zajmuje 
o wiele więcej czasu niż wspomniany wyżej proces wchłaniania. Jakość 
i siła efektów, jakie powstają po spożyciu alkoholu, zależą od długości tego 
działania, ilości przyjętej substancji i okoliczności towarzyszących, takich 
jak przyjmowanie dodatkowych produktów spożywczych, środków psy-
choaktywnych czy podejmowanie wysiłku263.

263 Por. R. Poprawa, Subiektywna ocena doraźnych efektów picia alkoholu. Wstępne bada-
nia nad polską adaptacją Biphasic Alcohol Effects Scale, „Alkoholizm i Narkomania” 
28 (2015) nr 1, s. 1–2.
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Do nielicznych długotrwałych i pozytywnych skutków spożywania nie-
wielkich ilości alkoholu zalicza się jego oddziaływanie na układ krwionośny, 
szczególnie jeśli jest przyjmowany w postaci czerwonego wina, które zawiera 
w sobie fenole, flawonole i antocyjany. Związki te działają jako utleniacze 
hamujące rozwój cholesterolu i zachowują się jak rozpuszczalniki degra-
dujące niektóre szkodliwe substancje. Pomaga to w opóźnieniu rozwoju 
miażdżycy i w szybszej krzepliwości krwi. Jednak przyjmowanie alkoholu 
w zbyt dużych ilościach i zbyt często ostatecznie obniża znacznie wydolność 
serca i źle wpływa na cały układ krążenia264.

Wspomniane już pozytywne skutki spożywania alkoholu w zakresie 
odczuć najczęściej są krótkotrwałe i wiążą się bezpośrednio z momentem 
przyjmowania tej substancji oraz chwilą po jej przyjęciu. Należą do nich: 
radość, otwartość, ośmielenie, podekscytowanie, gotowość do działania, 
poczucie wigoru i energii, rozmowność, pobudzenie. Jeśli dawka alkoholu 
jest zwiększana, to efekty pozytywne ustają, a następują negatywne, które 
są dominujące i mogą przybierać postać zarówno bezpośrednich następstw, 
jak i długoterminowych wyników stałego przyjmowania alkoholu265.

Negatywne konsekwencje nadmiernego spożywania alkoholu są zauwa-
żalne nie tylko przez osoby trzecie, niedotknięte bezpośrednio tą patologią, 
ale także przez samych pijących, tzn. uzależnionych i pijących w sposób 
niebezpieczny (zob. 1.3. Diagnozowanie alkoholizmu w niniejszym rozdziale). 
Z badań przeprowadzonych w Polsce przed dekadą wynika, że nadużywający 
alkoholu są świadomi skutków swojego zachowania i prawidłowo oceniają 
przyczyny takich sytuacji. Pomimo dostrzegania złych wyników swojej 
postawy wykazują wysoki poziom nadziei, oczekując, że stan ich życia ule-
gnie poprawie, chociaż nie zawsze potrafią wskazać możliwości i sposoby 

264 Por. O. Bąbała, J. Działo, W. Deptuła, Alkohol a zdrowie, „Kosmos. Problemy nauk 
biologicznych” 60 (2011) nr 1–2, s. 192–193.

265 Por. R. Poprawa, Subiektywna…, dz. cyt., s. 17.
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zmian, jakie miałyby nastąpić w tej kwestii266. Respondenci różnie ocenili 
negatywne skutki nadużywania alkoholu; często istotną rolę odegrała tu płeć 
badanych. Kobiety za najważniejsze (najbardziej dotkliwe) konsekwencje 
swojego uzależnienia uznały problemy rodzinne (60 proc. ankietowanych), 
zdrowotne (30 proc.) i finansowe (7 proc.). Inne odpowiedzi były sporadycz-
nie wybierane i żadna z nich nie przekroczyła progu 2 proc. Podobnie męż-
czyźni za najpoważniejsze konsekwencje swojej postawy alkoholowej uznali 
kłopoty rodzinne (44 proc.), zdrowotne (30 proc.), finansowe (14 proc.) 
oraz edukacyjne (6 proc.). Tak jak w przypadku kobiet, pozostałe odpowie-
dzi nie cieszyły się znaczącą popularnością. Pole semantyczne najczęściej 
wskazywanych problemów u obu badanych grup dotyczy tych samych 
wariantów ułożonych w tej samej kolejności, z tą różnicą, że żadna spośród 
pytanych kobiet nie uznała za najpoważniejszy problem kwestii związanych 
z wykształceniem. Zarówno kobiety (31 proc.), jak i mężczyźni (29 proc.) 
zgodzili się, że najmniej poważną konsekwencją są problemy prawne267.

Grupę najbardziej dotkliwych konsekwencji nadmiernego spożywania 
alkoholu stanowią różnego rodzaju uszczerbki zdrowotne i zachorowania. 
Według Światowej Organizacji Zdrowia na początku trzeciego tysiąclecia 
w samej tylko Europie około 55 tys. młodych ludzi zginęło w efekcie pijań-
stwa, a co czwarty zgon w grupie wiekowej 15–29 lat wynikał z nadużycia 
alkoholu lub jego dalszych konsekwencji. W Europie Środkowo-Wschodniej 
aż połowa wszystkich zgonów miała związek z alkoholem268. Dla porów-
nania dekadę później alkohol w skali Europy odpowiadał bezpośrednio 
za prawie 7 proc. wszystkich zgonów, ale jednocześnie był uważany za jeden 

266 Por. Z. Mielecka-Kubień, E. Wędzicha, Ocena skutków picia alkoholu przez osoby uza-
leżnione (na podstawie badań ankietowych), „Alkoholizm i Narkomania” 21 (2008) 
nr 1, s. 22, 37.

267 Por. Z. Mielecka-Kubień, E. Wędzicha, Ocena…, dz. cyt., s. 35.
268 Por. Europejski raport zdrowia WHO 2002, http://www.parpa.pl/index.php/alko-

hol-w-europie/europejski-raport-zdrowia-2002-who (3.10.2018).
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z głównych czynników innych śmiertelnych chorób związanych z układem 
krążenia, trawienia i nerwowym269.

Etanol jest środkiem toksycznym dla organizmu i bardzo szybko powo-
duje jego degradację. Przejawia się ona przez uszkodzenia wielu narządów, 
wśród których najpoważniejsze dotyczą układu nerwowego, krwionośnego 
i pokarmowego. Najbardziej charakterystyczne dla opisywanego zaburzenia 
jest schorzenie wątroby ze względu na wysoką koncentrację przyjętego alko-
holu w tym organie. Przebiega ono fazowo i wyróżnia się w nim następujące 
etapy: stłuszczenie wątroby, alkoholowe zapalenie wątroby, zwłóknienie 
i marskość. Intensywność, stopień i czas rozwoju wymienionych zaburzeń 
zależą od wielu czynników, takich jak płeć, predyspozycje genetyczne, dieta, 
ilość przyjętego alkoholu i czas oddziaływania etanolu na wątrobę, jakość 
alkoholu, ewentualne nieprawidłowości trawienia, mogące wynikać z pre-
dyspozycji biologicznych, ingerencji środków chemicznych lub innych 
schorzeń. Wątroba jest najbardziej narażona na negatywne działanie alko-
holu, gdyż to ona odpowiada w największej mierze za trawienie tej substan-
cji (zob. 2.1. Wpływ chemicznych właściwości alkoholu na organizm człowieka 
w rozdziale pierwszym)270.

Drugim typowym schorzeniem będącym wynikiem nadmiernej obec-
ności alkoholu we krwi jest alkoholowe zapalenie trzustki. Alkohol niszczy 
komórki będące budulcem tego narządu i zaburza jego pracę, co w praktyce 
przekłada się na wadliwe działanie gospodarki hormonalnej i problemy z tra-
wieniem, szczególnie cukrów. Oprócz mechanicznych uszkodzeń trzustki 

269 Por. Europejski raport zdrowia 2012. Droga do osiągnięcia dobrostanu, Światowa Or-
ganizacja Zdrowia, Kopenhaga 2013, s. 6–8, https://docplayer.pl/28324187-Euro-
pejski-raport-zdrowia-2012-droga-do-osiagniecia-dobrostanu-streszczenie.html 
(3.11.2018).

270 Por. H. Cichoż-Lach i in., Nadużywanie alkoholu a alkoholowa choroba wątroby, 
„ Alkohol i Narkomania” 21 (2008) nr 1, s. 55–57.
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nadmierne picie alkoholu może przyczynić się do wystąpienia tzw. cukrzycy 
wtórnej, pojawiającej się jako wynik opisanych dolegliwości271.

Oprócz wątroby alkohol oddziałuje negatywnie przez bezpośredni kon-
takt na cały układ trawienny, gdyż podrażnia obecną w nim błonę śluzową. 
Może to powodować stany zapalne, nieżyt żołądka, problemy trawienne 
i niewydolność, co naraża poszczególne odcinki układu pokarmowego 
na negatywny wpływ czynników zewnętrznych zawartych w pokarmie oraz 
niedokrwienie. Zmiany w błonie śluzowej przebiegają również na poziomie 
cytologicznym, zaburzając proces namnażania komórek tego organu. Eta-
nol obniża także ogólną odporność organizmu na zakażenia przez wirusy 
i bakterie, gdyż zaburza pracę układu immunologicznego. Najszybciej widać 
to przez zakażenia w układzie trawienia, najbardziej narażonym na kontakt 
z niepożądanymi obiektami, analogicznie jak w przypadku uszkodzeń błony 
śluzowej272.

Alkohol odpowiada za nieprawidłową pracę serca, nadciśnienie tętnicze, 
chorobę wieńcową, przyczynia się do zawału serca, wylewu krwi do mózgu 
oraz udaru. Oprócz tego wzmaga rozwój nowotworów układu pokarmo-
wego, ze szczególnym uwzględnieniem jamy ustnej, gardła, przełyku, jelita 
grubego, i nowotworów piersi273.

Alkohol przyjmowany w nadmiarze powoduje również nieprawidłowości 
z zakresu neurofizjologii, które przyczyniają się do niewłaściwego przebiegu 
podstawowych procesów koniecznych do życia. Wyraźnym potwierdzeniem 
istnienia tego problemu jest przykład snu. Szacuje się, że w populacji amery-
kańskiej zaburzenia snu ma zaledwie 10 proc. osób niemających problemu 
z nadużywaniem alkoholu. Wśród przejawiających tego rodzaju skłonności 

271 Por. J. Klusek, Alkohol a układ pokarmowy, „Kosmos. Problemy nauk biologicz-
nych” 61 (2012) nr 1, s. 173–174.

272 Por. J. Klusek, Alkohol…, dz. cyt., s. 169–171.
273 Por. W. S. Zgliczyński, Alkohol w Polsce, „Infos – Biuro Analiz Sejmowych” 215 

(2016) nr 11, s. 2.
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alkoholowe odsetek ten wynosi 18 proc., a wśród pacjentów, którzy podjęli 
stałe leczenie uzależnienia alkoholowego, wskaźnik ten wzrasta wielokrot-
nie i utrzymuje się w przedziale 36–72 proc. Alkohol wpływa negatywnie 
na pracę centralnego układu nerwowego, utrzymując go w ciągłym stanie 
czuwania. Jest to spowodowane przede wszystkim wzmożonym wytwarza-
niem kwasu GABA oraz acetylocholiny, które działają pobudzająco, co ha-
muje sen wolnofalowy, a wzmaga czuwanie i sen w fazie REM (ang. Rapid 
Eye Movement – szybkie ruchy oczu), niewchodzące w zakres  głębokiego 
odpoczynku274.

Ciekawie przedstawia się korelacja obecności alkoholu w organizmie 
człowieka z prawidłowymi objawami snu. Powyżej pokazano, że u osób 
nadużywających tej substancji występują problemy z zasypianiem i odpo-
czynkiem w trakcie spania. Jednak powszechnie uważa się, że alkohol jest 
środkiem przyspieszającym zasypianie. Tę opinię potwierdzają również ba-
dania, ale jedynie w przypadku osób nieuzależnionych. Zasadnicza różnica 
pomiędzy obydwoma grupami występuje w przebiegu metabolizmu etanolu. 
U ludzi zdrowych jest on na tyle szybki, że pozwala na normalny sen, jed-
nak wraz z rozwojem uzależnienia zwiększa się także tolerancja na alkohol, 
co spowalnia jego trawienie. W efekcie następują zaburzenia pracy układu 
nerwowego, o których wspomniano wcześniej, a które przyczyniają się 
do bezsenności275. Dodatkowo uzależnienie alkoholowe zwiększa ryzyko 
pojawienia się zaburzeń układu oddechowego, w tym zespołu bezdechu 
sennego276. Problemy z zasypianiem spowodowane nadmiernym korzy-
staniem z alkoholu mogą nakręcać błędne koło – uzależniony, nie mogąc 

274 Por. A. Jakubczyk i in., Zaburzenia snu u osób uzależnionych od alkoholu, „Alkoho-
lizm i Narkomania” 22 (2009) nr 2, s. 144–145.

275 Por. A. Jakubczyk i in., Zaburzenia…, dz. cyt., s. 146.
276 Por. P. E. Peppard, D. Austin, R. L. Brown, Association of Alcohol Consumption and 

Sleep Disordered Breathing In Men And Women, „Journal of Clinical Sleep Medicine” 
3 (2007), s. 217–224.
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zasnąć z powodu swojego nałogu, sięga po alkohol, który w powszechnej 
opinii przyspiesza sen, a tym samym pogłębia swoją chorobę bezsenności277.

Innym zaburzeniem neurologicznym spowodowanym nadużywaniem 
alkoholu jest nieprawidłowe funkcjonowanie czynności hormonalnych osi 
podwzgórze–przysadka mózgowa–nadnercza (PPN). Długotrwały wpływ 
etanolu na organizm powoduje nieprawidłowości w gospodarce hormo-
nalnej. Te nieprawidłowości są związane z reakcjami ludzkiego organizmu 
na stres, gdyż w tego typu sytuacjach powstają odchylenia od standardowego 
działania osi PPN. Gdy jest ono dodatkowo zdeformowane przez etanol, 
wówczas reakcje na stres mogą być patologiczne, co z kolei zwiększa praw-
dopodobieństwo sięgania po trunki. To kolejne zjawisko, podczas którego 
używanie alkoholu wzmaga czynniki pobudzające do częstszego i bardziej 
obfitego korzystania z niego278. Wciąż otwarte pozostaje pytanie o podsta-
wy biologiczne wadliwie działającego układu hormonalnego na osi PPN. 
Przeprowadzone do tej pory badania nie wykazały jeszcze w pełni związku 
tego zaburzenia z predyspozycjami genetycznymi, a takie zjawisko wska-
zywałoby również na możliwość dziedziczenia skłonności do uzależnienia 
alkoholowego279.

Alkohol powoduje też znaczną część urazów. Wśród czterech najczęst-
szych, których skutkiem jest śmierć, alkohol odpowiada za odpowiednio 
50 proc. wypadków samochodowych, 28 proc. upadków, 34 proc. utonięć 
i 47 proc. pożarów i oparzeń280.

277 Por. A. Jakubczyk i in., Zaburzenia…, dz. cyt., s. 152–153.
278 Por. W. R. Lovallo i in., Blunted Stress Cortisol Response in Abstinent Alcoholic and 

Polysubstance-Abusing Men, „Alcoholism, Clinical and Experimental Research” 
24 (2000) No. 5, s. 651–658.

279 Por. J. Brykalski, M. Załuska, K. Brower, Zaburzenia hormonalnej osi podwzgórze–
przysadka–nadnercza w uzależnieniu od alkoholu. Przegląd piśmiennictwa, „Alkoho-
lizm i Narkomania” 23 (2010) nr 1, s. 87–95.

280 Por. Ch. J. Cheroitel, Urazy a picie alkoholu, „Alkohol a Zdrowie” 27 (2001), s. 47.
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Klasyfikacja chorobowa ICD-10 opracowana przez Światową Orga-
nizację Zdrowia podaje, że nadmierne spożywanie alkoholu przyczynia 
się do ponad 200 rodzajów różnych schorzeń281. Najczęściej występujące 
i najpoważniejsze z nich omówiono powyżej. Oprócz zaburzeń natury 
fizjologicznej uzależnienie alkoholowe generuje wiele innych negatywnych 
czynników w różnych zakresach, które teraz zostaną pokrótce omówione.

b) Konsekwencje psychiczne
Indywidualne następstwa choroby alkoholowej widoczne są również 

w sferze psychicznej człowieka i najczęściej są efektem nieprawidłowo 
działającego układu nerwowego, co zostało wykazane powyżej. Zaburzenia 
te dotyczą przede wszystkim funkcji poznawczych, których nieprawi-
dłowe działanie w różnym stopniu utrudnia lub uniemożliwia normalne 
funkcjonowanie. Oprócz bezpośredniego wpływu etanolu na psychikę 
istotną rolę odgrywają też dodatkowe zmienne, od których zależy siła 
tego wpływu. Należą do nich wiek, płeć, wcześniejszy stan zdrowia so-
matycznego i  psychicznego, predyspozycje genetyczne, model i przebieg  
picia282.

Wpływ wieku na stan funkcji poznawczych jest najistotniejszy i naj-
bardziej związany z działaniem alkoholu na organizm. Obniżenie jakości 
zdolności poznawczych łączy się ze stopniowym zanikiem istoty szarej 
i białej w mózgu, co dodatkowo istotnie oddziałuje na cały układ nerwo-
wy. Alkohol przyspiesza naturalny proces starzenia się, w którego trakcie 
zdolności poznawcze słabną. Wraz z nadużywaniem alkoholu pogłębiają 
się wady funkcji poznawczych, a poziom wielkości i intensywność tego 

281 Por. B. Woronowicz, Kliniczne i społeczne aspekty uzależnienia od alkoholu, http://
docplayer.pl/58547799-Kliniczne-i-spoleczne-aspekty-uzaleznienia-od-alkoholu.
html (3.10.2018).

282 Por. M. Kopera, M. Wojnar, W. Szelenberger, Czynniki wpływające na funkcjo-
nowanie poznawcze u osób uzależnionych od alkoholu, „Alkoholizm i Narkomania” 
24 (2011) nr 1, s. 39–40.
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zjawiska zależą od tego, w jakim wieku ono przebiega283. W związku z tym 
pod wpływem nadmiernego oddziaływania alkoholu na mózg może nastąpić 
zjawisko przedwczesnego starzenia się tego organu284.

Drugim ważnym czynnikiem wpływającym na tempo i jakość zmian psy-
chicznych jest płeć. U kobiet, pomimo mniejszej ilości wypitego alkoholu 
i krótszego czasu korzystania z niego, odnotowuje się o wiele szybszy regres 
funkcji poznawczych. Dotyczy to głównie pamięci krótkotrwałej i długotrwa-
łej, uwagi, psychomotoryki, zdolności wzrokowo-poznawczych, postrzega-
nia przestrzennego, radzenia sobie z problemami i umiejętności planowania. 
Zmiany te zachodzą na tyle gwałtowniej, że obserwuje się wyraźne różnice 
w strukturach mózgu na poziomie fizjologicznym w postaci znacznie pomniej-
szonego hipokampu u pijących kobiet w stosunku do pijących mężczyzn285.

Inne problemy psychologiczne związane z nałogiem alkoholowym 
to stany lękowe obecne u 23 proc. leczonych pacjentów oraz depresje cha-
rakterystyczne dla 27 proc. spośród tej samej kategorii osób286. Autorzy 
różnych badań nie są zgodni co do częstszego i intensywniejszego obniżenia 
jakości funkcji poznawczych u alkoholików, u których współwystępują 
lęki i depresje. Niektóre spośród przeprowadzonych badań wykazały taką 
zależność, ale wiele nie potwierdziło jej, dlatego nie można wysunąć w tej 
materii jednoznacznych wniosków287.

283 Por. A. Pfefferbaum, E. Adalsteinsson, E. V. Sullivan, Frontal Circuitry Degradation 
Marks Healthy Adult Aging. Evidence from Diffusion Tensor Imaging, „Neurolmage” 
26 (2005) No. 3, s. 891–899.

284 Por. M. Oscar-Berman, K. Marinković, Alcohol. Effects on Neurobehavioral Functions 
and the Brain, „Neuropsychology Review” 17 (2007), s. 239–257.

285 Por. M. Kopera, M. Wojnar, W. Szelenberger, Czynniki…, dz. cyt., s. 41.
286 Por. B. F. Grant i in., Prevalence and Co-Occurrence of Substance Use Disorders and In-

dependent Mood and Anxiety Disorders. Results from the National Epidemiologic Survey 
on Alcohol and Related Conditions, „Archives of General Psychiatry” 61 (2004) No. 8, 
s. 807–816.

287 Por. M. Kopera, M. Wojnar, W. Szelenberger, Czynniki…, dz. cyt., s. 42.



2. Uwarunkowania choroby alkoholowej 159

Przewlekła obecność alkoholu w organizmie może istotnie wpływać 
na przebieg choroby psychicznej człowieka, a wpływ ten niekiedy bywa 
zaskakujący. Potwierdza to przykład osób chorych na schizofrenię i uzależ-
nionych od alkoholu, wśród których substancja ta może stanowić czynnik 
łagodzący objawy tego zaburzenia. Zbadano, że wśród mężczyzn uzależ-
nionych od alkoholu i chorych na schizofrenię objawy tej choroby wystę-
pują później i w mniejszym nasileniu niż u wolnych od nałogu. Kobiety 
z podwójną diagnozą (schizofrenia i alkoholizm) miały zwiększone objawy 
depresyjne. Również wśród kobiet ze zdiagnozowaną schizofrenią częściej 
występował alkoholizm w obrębie rodzin288.

c) Konsekwencje moralne i duchowe
Alkoholizm ma też negatywne konsekwencje w wymiarze moralnym 

i duchowym. Alkohol używany w nadmiarze generuje negatywne postawy, 
które wpływają na człowieka rozumianego całościowo, także jako istota 
moralna i duchowa289. W związku z tym uzależnienie alkoholowe rodzi 
zło moralne. Nieodpowiedzialne używanie alkoholu może być grzechem 
i może generować grzechy, chociaż nie jest to tak oczywiste, jak wydaje 
się powszechnie. Zło moralne związane ze stosowaniem substancji psy-
choaktywnych objawia się w różnej formie i zostanie szerzej omówione 
w kontekście nauczania Kościoła w rozdziale trzecim. W tym miejscu 
jednak należy wspomnieć o najpoważniejszym indywidualnym następstwie 
nieodpowiedzialnego korzystania z alkoholu, występującym u wszystkich 
uczestniczących w tym procederze, niezależnie od wyznawanej religii. Jest 
nim utrata osobistej wolności. Każda osoba z natury jest wolna i odczu-
wa tę wolność, czyli zdolność do samostanowienia. Ta cecha osoby ludz-
kiej jest obecna w świadomości jako odczucie niezależności, zdolność 

288 Por. B. Konarzewska i in., Wpływ uzależnienia od alkoholu na przebieg i obraz  kliniczny 
schizofrenii, „Psychiatria Polska” 41 (2007) nr 5, s. 724.

289 Por. KKK 1700.
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 samostanowienia, podejmowania wyborów i decyzji według własnego 
 kierunku myślenia290.

Wolność bardzo często bywa błędnie pojmowana i w jej imię człowiek 
podejmuje decyzje, które okazują się destrukcyjne w skutkach dla niego sa-
mego. Wielu uważa, że prawdziwa wolność sprowadza się wyłącznie do nie-
zależności od praw, opinii i rad innych, co niekiedy bywa zanegowane przez 
postawę buntowniczą. Jednym z jej elementów jest wybór ekstremalnych 
doświadczeń, wśród których mieści się nieograniczone używanie alkoho-
lu. Dlatego wyróżnia się „wolność od” i „wolność do”, czyli dwa sposoby 
podejścia do tej zdolności człowieka.

W pierwszym podejściu osoba wybiera samowolnie, co uważa za słuszne, 
a niekiedy nawet wbrew sobie samej, by pokazać, że jest zupełnie niezależna 
od innych. W drugim natomiast dąży do tego, aby pozostać wolną, czyli 
niezdeterminowaną ku temu, co jest złe i może szkodzić zarówno jej, jak 
i otoczeniu291. Wówczas, chociaż człowiek podporządkowuje się pewnym 
regułom, ostatecznie pozostaje wolny, gdyż trwa w prawdzie i dobru, a przez 
to podejmuje mądre wybory, które nie sprowadzają go do niewoli prag-
nień, popędów, marzeń, idei, idolów czy substancji chemicznych. Dzieje 
się to w powiązaniu z opisanym już szeroko w poprzednich rozdziałach 
mechanizmem uzależnienia, który ma formę psychofizjologiczną, ale jego 
początek ma też często charakter decyzyjny.

Z utratą wolności związany jest też brak zdolności do odpowiedzialno-
ści. Te ostatnią cechę, również charakterystyczną dla dojrzałego i normal-
nie funkcjonującego człowieka, określa się przez czynniki partykularne 

290 Por. J. Kozielecki, Koncepcje…, dz. cyt., s. 53–55.
291 Por. T. Jelonek, Biblijna nauka o wolności i wyzwoleniu, „Polonia Sacra” 52 (2001) 

nr 8, s. 199–201; V. Kopińska, Pojęcie wolności i jego teoretyczne konotacje, „Kultu-
ra–Społeczeństwo–Edukacja” 2012 nr 1, s. 125–126; S. Przybyło, Wolność pozytyw-
na i negatywna w myśli ks. Józefa Tischnera jako krytyczne ujęcie stanowiska Isaiaha 
Berlina, „Polityka i Społeczeństwo” 11 (2013) nr 4, s. 118–123.
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wchodzące w jej skład. Są to: umiejętność przewidywania, świadomość za-
grożeń, ponoszenie konsekwencji i ewentualnych kar za swoje decyzje, gene-
rowanie procesów i świadome wpływanie na nie. Do zdrowego, w rozumie-
niu ogólnym, funkcjonowania osobistego oraz społecznego potrzebna jest 
dobrze rozwinięta odpowiedzialność292. Niestety uzależnienie alkoholowe 
odbiera również tę zdolność, a więc determinuje daną osobę do nieodpowie-
dzialnego funkcjonowania w swoim środowisku życia. Charakterystycznym 
objawem tego procesu jest związany z omawianym nałogiem system iluzji 
i zaprzeczeń, który jest obecny podczas wyższego stadium rozwojowego 
choroby. Uzależniony nie przyjmuje prawdy o sobie samym i o otoczeniu, 
podchodzi do rzeczywistości bardzo naiwnie, lekceważąc wszelkie oznaki 
zagrożenia swojego zdrowia i błędy, jakie popełnia w związku z chorobą. 
W jego świadomości świat rysuje się o wiele pozytywniej, niż ma to miejsce 
w realnym kształcie. Nie jest podatny na sugestie osób z zewnątrz i nie re-
alizuje tego, co deklaruje. Te deklaracje mają często charakter ucieczkowy, 
tzn. są wydawane dla zaspokojenia świadomości otaczających ludzi, bez naj-
mniejszej motywacji ich wypełnienia. Alkoholik swoim życiem i podejmo-
wanymi wyborami zaprzecza temu, co mówi, żyje jakby w zupełnie innym, 
iluzorycznym świecie293.

Konsekwencje moralne wynikające z choroby alkoholowej są efektem 
zaburzonej hierarchii wartości, w której alkohol jest absolutyzowany. 
Zapotrzebowanie fizjologiczne i psychologiczne organizmu na niego 
są tak wielkie, że staje się on najważniejszą dziedziną życia i plasuje się 
na szczycie drabiny wartości. Inne ważne dla prawidłowego rozwoju do-
bra, jak rodzina, bezpieczeństwo, zdrowie czy środki finansowe, znikają 

292 Por. A. Krzysztofek, Rozważania o pojęciu odpowiedzialności, „Prace Naukowe Uni-
wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015 nr 401, s. 222.

293 Por. E. Włodarczyk, Od uwikłania w uzależnienie od alkoholu do ustawicznego zdro-
wienia, w: Sytuacje trudne w perspektywie jednostkowej i społecznej, red. H. Karaszew-
ska, E. Silecka-Marek, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, s. 21–22.
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z horyzontu zainteresowań uzależnionego, który jest w stanie zrobić 
wszystko, aby zdobyć kolejną porcję alkoholu. W skrajnej sytuacji może 
dojść do tego, że większość swoich zarobków przeznacza on na kupno alko-
holu, zaniedbując tym samym inne potrzeby swoje oraz rodziny. Niekiedy 
nawet posuwa się do pozyskiwania zasobów pieniężnych przez sprzedaż 
wartościowych przedmiotów ze swojego gospodarstwa domowego, a za-
robione w ten sposób środki przeznacza na zakup trunków. W związku 
z tym kolejnym niepożądanym efektem choroby alkoholowej jest ubóstwo. 
Chociaż, tak jak było to wspomniane na początku drugiego rozdziału, 
istnieją różne modele spożywania alkoholu, to jednak w prostych, słabo 
sytuowanych społeczeństwach niski poziom życia wciąż koreluje z chorobą 
alkoholową294.

Alkoholik, żyjąc w świecie obniżonych wartości, w wyniku swojej cho-
roby i jej konsekwencji może stracić poczucie godności. Dzieje się tak przez 
utratę szacunku do samego siebie i zaufania do własnych możliwości, brak 
samoakceptacji i gorsze warunki egzystencjalne w porównaniu z innymi 
ludźmi z otoczenia295.

Ujmując całościowo zło moralne rodzące się pod wpływem uzależnienia 
alkoholowego, należy użyć terminu „cierpienie”, aby scharakteryzować stan, 
w jakim znajduje się alkoholik. Cierpienie to jest wielowymiarowe, dotyka ca-
łego człowieka, ale szczególnie w sferze samoświadomości jawi się jako silny 
dyskomfort. Powstaje w wyniku wielu różnych, złożonych i zachodzących 
na siebie konsekwencji, które w wielorakim stopniu dotykają uzależnionego. 

294 Por. I. Kaźmierczak-Kałuża, Ubóstwo jako problem społeczny. Kwestie terminologiczne 
i ustalenia empiryczne, „Kultura i Społeczeństwo” 56 (2012) nr 1, s. 150; P. Nosal, 
Symboliczno-relacyjny wymiar wykluczenia przez ubóstwo, „Studia Socialia Craco-
viensia” 6 (2014) nr 2, s. 26.

295 Por. S. Steuden, Z rozważań nad godnością człowieka, w: Jakość życia w refleksji psycho-
logicznej, red. B. Bartosz, E. Dryll, J. Klebaniuk, Eneteia, Wydawnictwo Psycholo-
gii i Kultury, Warszawa 2017, s. 196–201.
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Niekiedy są one bezpośrednim następstwem choroby alkoholowej, innym 
razem towarzyszą jej lub są efektem innego współzaburzenia296.

Po analizie wszystkich indywidualnych problemów wynikających z uza-
leżnienia alkoholowego widać, że jest to choroba wybitnie destrukcyjna, 
która w bardzo szerokim zakresie i szybkim tempie degeneruje organizm 
człowieka, jego psychikę i życie moralne.

3.2. Oddziaływanie społeczne uzależnienia alkoholowego
Choroba alkoholowa oprócz negatywnych następstw indywidualnych niesie 
ze sobą również poważne konsekwencje dla otoczenia alkoholika. Podobnie 
jak w poprzednio omawianym przypadku, również tutaj te efekty rozkładają 
się na różne przestrzenie życia i dotyczą bardzo wielu osób przebywających 
w obecności uzależnionego.

a) Płodowy zespół alkoholowy (FAS) i wpływ choroby alkoholowej na 
potomstwo

Pierwsza grupa problemów jest szczególna, gdyż dotyczy dzieci uzależ-
nionego, które najczęściej mają bardzo ograniczone możliwości radzenia 
sobie z problemem rodzica, pozostają bierne i zupełnie bezradne w obliczu 
patologii, w której przychodzi im żyć.

Już w trakcie ciąży może nastąpić pierwszy kontakt młodego organizmu 
z alkoholem. Działanie etanolu na dziecko w fazie prenatalnej jest bardzo 
negatywne. To jeden z nielicznych środków chemicznych, który powoduje 
zaburzenia w czterech zakresach: prawidłowego funkcjonowania, popraw-
nego tempa wzrostu, prawidłowego rozwoju oraz długości życia. Więk-
szość innych środków teratogennych powoduje nieprawidłowości w jednej 
z wymienionych dziedzin lub kilku, ale rzadko we wszystkich jednocześnie. 

296 Por. I. Niewiadomska, Dynamika cierpienia u osób uzależnionych. Porównanie do-
świadczeń alkoholików pijących i alkoholików w okresie wczesnej abstynencji, w: Cier-
pienie – między sensem a bezsensem. Studium interdyscyplinarne, red. M. Kalinowski, 
I. Niewiadomska, L. Szot, Wydawnictwo KUL , Lublin 2013, s. 137–140.
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Alkohol jest w tym przypadku wyjątkowo szkodliwy. Najpoważniejszym 
zaburzeniem, jakie może pojawić się u dziecka w okresie płodowym, jest 
tzw. FAS, czyli płodowy zespół alkoholowy (ang. Fetal Alcohol Syndrome). 
Łożysko jest wyposażone w naturalną barierę dla dużej ilości toksycznych 
związków chemicznych, ale alkohol stanowi tu po raz kolejny wyjątek i po-
konuje tę warstwę ochronną, przenikając do organizmu dziecka już po około 
czterdziestu minutach od wypicia go przez matkę. Najbardziej narażony 
na uszkodzenia jest tworzący się już od pierwszych dni życia układ nerwo-
wy, a w nim mózg. Szacuje się, że alkohol uszkadza bardziej i częściej niż 
nawet narkotyki przyjmowane w okresie ciąży. Syndrom FAS znajduje 
się w pierwszej trójce (obok zespołu Downa i rozszczepienia kręgosłupa) 
przyczyn wrodzonych wad płodu, dominuje też wśród faktorów chorób 
umysłowych. Dzieci rodzące się z FAS posiadają charakterystyczne cechy 
w swoim wyglądzie. Należą do nich płaskie czoło, niewielki i zadarty nos, 
wąska górna warga, płaskie policzki, deformacje uszu, małogłowie i zaniżona 
waga urodzeniowa297.

Zaobserwowano zanik fizjologicznych cech dzieci z FAS wraz z ich 
rozwojem za wyjątkiem małogłowia. Odnotowuje się także pewne niepra-
widłowości z zakresu motoryki, funkcji poznawczych, działania centralnego 
układu nerwowego, po których ślady zostają przez całe życie. W efekcie 
dorosłe osoby z FAS mają większe skłonności do uczestniczenia w patolo-
giach społecznych lub gorszego radzenia sobie z wypełnianiem ról społecz-
nych. Częściej popadają w bezrobocie, bezdomność, konflikty z prawem, 

297 Por. J. Klimczak, Fetal Alcohol Syndrom – czyli skutki oddziaływania alkoholu 
na płód, w: Alkoholowy zespół płodowy. Teoria, diagnoza, praktyka, red. M. Ba-
nach, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, s. 148–149; Education Consortium, 
Fetal Alcohol Syndrome, „TCHP Education Consortium” 12 (2000), s. 2–22; 
B. Szymoniak, A. Jankowska-Wika, Charakterystyka alkoholowego zespołu płodo-
wego na podstawie przypadku oraz piśmiennictwa, „Dental Forum” 42 (2000) nr 2,  
s. 81–84.
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uzależnienia, choroby psychiczne, stany lękowe i depresyjne, problemy 
edukacyjne i niekonwencjonalne negatywne zachowania298.

b) Rodzina alkoholowa
Rodzina, w której znajduje się alkoholik, nazywana jest „rodziną alkoho-

lową”, nawet kiedy w sposób szkodliwy pije tylko jedna osoba299. Najczęściej 
jest to mąż i ojciec dzieci, chociaż to stereotypowe zjawisko zmienia się coraz 
bardziej i tę patologię można zaobserwować również u innych członków 
rodziny. Istnieją dwa najpoważniejsze problemy związane z rodziną alko-
holową. Pierwszy to bardzo mocny wpływ pijącego na mieszkające z nim 
osoby, który objawia się ogólnym wycofaniem społecznym. Spowodowany 
jest agresją, obojętnością, zaniedbaniem, egoizmem, absolutyzacją alkoholu 
przez pijącego. Te czynniki wywierają mocne piętno szczególnie na dzie-
ciach, które mają bardzo poważne problemy w edukacji, relacjach ze swoimi 
rówieśnikami, trudno im odkrywać pasje i zainteresowania, realizować 
plany, częściej wchodzą w konflikty z prawem w wieku dojrzewania, a ich 
stan zdrowotny niekiedy jest gorszy ze względu na brak uwagi rodziców. 
Drugie najpoważniejsze zagrożenie w rodzinie alkoholowej to powtórze-
nie uzależnienia alkoholowego przez któregoś członka rodziny i wejście 
w nałóg, często w młodym wieku300. W rodzinie alkoholowej zaburzone 
są relacje, jakie powinny obowiązywać między małżonkami oraz rodzicami 

298 Por. A. Katarzyńska, Alkoholowy zespół płodowy – FAS, w: Wspomóc uzależnionych 
od alkoholu, dz. cyt., s. 33–36; J. Klimczak, Fetal…, dz. cyt., s. 153–154.

299 Por. A. Bodys, Choroba alkoholowa w rodzinie a sytuacja uczniów szkół ponadpodsta-
wowych, „Antidotum” 2003 nr 12 (8), s. 18–70.

300 Por. W. Ławska, G. Dębska, H. Kaducáková, Dzieci w rodzinie alkoholowej, w: Ro-
dzina w zdrowiu i w chorobie. Uwarunkowania środowiskowe zdrowia, red. G. Dęb-
ska, A. Goździalska, J. Jaśkiewicz, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2012, 
s. 52–53; J. Herda, K. Poznański, L. Wdowiak, Problemy społeczne dzieci i młodzieży 
w środowisku nauczania i wychowania, „Zdrowie Publiczne” 114 (2004) nr 4, s. 595–
599; E. Huk-Wieliczuk, A. Litwiniuk, Picie alkoholu przez uczniów wiejskich w wieku 
15–17 lat, „Zdrowie Publiczne” 114 (2004) nr 3, s. 312–314.
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i dziećmi. Przede wszystkim obserwuje się tam duży deficyt miłości, który 
wpływa negatywnie na rozwój emocjonalny młodych ludzi, pociąga za sobą 
również inne konsekwencje, takie jak izolacja tej rodziny w okolicznym 
społeczeństwie, problemy ekonomiczne, uczenie nieprawidłowych wzorców 
zachowania301.

W rodzinie alkoholowej poszczególne osoby dostosowują się do za-
istniałej sytuacji i zaczynają żyć w taki sposób, że przyjmują zazwy-
czaj postawy zupełnie nieadekwatne do właściwych ról społecznych 
i poziomu rozwoju. Młodzi ludzie chcą zataić na zewnątrz prawdzi-
wy obraz swojej rodziny, kryć patologie, jakie się z nią wiążą, szukać 
sposobów łagodzenia objawów alkoholizmu, godzić zwaśnione stro-
ny. Niekiedy manipulują nimi starsi, żeby podejmowali te wyzwania. 
Podstawowymi uczuciami, jakie panują w opisywanej sytuacji, są strach  
i nieufność302.

Dzieci wychowywane w tego typu środowiskach przyjmują określone 
sposoby funkcjonowania, które układają się w stały plan. W związku z tym 
mówi się o rolach, jakie odgrywają w swojej rodzinie. Są one scharakteryzo-
wane przez symboliczne, powszechnie obowiązujące nazwy, które pokazują 
pozycję danej osoby. Dotyczą najczęściej dzieci, ale w skrajnych indywi-
dualnych przypadkach mogą określać także innych członków rodziny 
przebywających stale w otoczeniu uzależnionego. Pierwszą z odgrywanych 
ról jest tzw. b o h a t e r  r o d z i n y. Najczęściej to najstarsze dziecko spo-
śród rodzeństwa biorące na siebie ciężar odpowiedzialności za pozostałe 
dzieci i starające się dostarczyć im wartości, których przekazać zaniedbali 
rodzice. Chce być dojrzałe, uczynne, przyjmować na siebie negatywne 
konsekwencje zachowania rodziców, działać wielowymiarowo, wykonywać 

301 Por. J. Kobylińska-Szkatuła, Patologia rodziny a wykolejenie nieletnich, „Problemy 
Alkoholizmu” 3 (2000), s. 1–3.

302 Por. W. Ławska, G. Dębska, H. Kaducáková, Dzieci…, dz. cyt., s. 55–56.
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liczne i różne obowiązki. W nauce wyróżnia się dobrymi wynikami i jest 
gotowe do  pomocy innym osobom303.

Kolejne to d z i e c k o  w e  m g l e  (inaczej: z a g u b i o n e  d z i e c k o) 
będące najbardziej pominięte ze wszystkich i wyobcowane. Problem alko-
holowy rodziny przeżywa indywidualnie, pozostając we własnym świecie 
marzeń i fantazji, za co płaci cenę osamotnienia i oddzielenia nie tylko 
od członków rodziny, ale również od swoich rówieśników. Przeżywa bardzo 
głębokie uczucia, które mogą być skrajnie różne – od gniewu i nienawiści 
po tęsknotę i chęć bliskości304.

M a s k o t k a  to inna rola odgrywana przez dziecko, najczęściej jedno 
z młodszych wśród rodzeństwa. Żyje ono między światem realnej powagi 
a iluzorycznym rozradowaniem i pozorną żartobliwością. To zawiesze-
nie między dwoma rzeczywistościami jest tak mocne, że niekiedy dziecko 
samo ma problemy z ich rozróżnieniem. Jego podstawowe zadanie w ro-
dzinie to rozładowanie emocji i napięcia, jakie powstają w konfliktowych 
sytuacjach. W swoim życiu staje się łatwowierne i naiwne, bywa podatne 
na wykorzystanie seksualne305.

Następna rola to k o z i o ł  o f i a r n y.  Polega ona na przyjmowaniu fru-
stracji i wyrzutów całej rodziny na siebie. Dziecko jest poza jakąkolwiek 
uwagą rodziców, bardzo często najbardziej zaniedbane spośród rodzeństwa. 
Najszybciej popada w konflikty z prawem i inne patologie, na które staje się 
podatne. Przez wyładowywanie na tym dziecku swoich frustracji rodzina 
alkoholowa szuka ucieczki od realnych problemów306.

303 Por. M. Ryś, Role pełnione w rodzinie z problemem alkoholowym a poczucie własnej 
wartości i relacje interpersonalne z najbliższymi u Dorosłych Dzieci Alkoholików, „Fides 
et Ratio” 8 (2011) nr 4, s. 97–98.

304 Por. M. Ryś, Role…, dz. cyt., s. 98–99.
305 Por. M. Ryś, Role…, dz. cyt., s. 99.
306 Por. M. Ryś, Role…, dz. cyt., s. 99–100.
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Czasami wymienia się jeszcze inne role dzieci w rodzinie alkoholowej, 
jak np. u ł a t w i a c z a, r a t o w n i k a, p r o w o k a t o r a, o f i a r y, d z i e c k a 
o d p o w i e d z i a l n e g o, d z i e c k a  d o p a s o w u j ą c e g o  s i ę, d z i e c k a 
ł a g o d z ą c e g o. Oczywiście w każdej rodzinie i w każdym indywidualnym 
przypadku te role i zadania, jakie podejmuje potomstwo uzależnionych, 
będą wyglądały różnie. Opisany powyżej schemat jest ogólnikowy i pokazu-
je pewne najbardziej powszechne sytuacje. Sposobów funkcjonowania dzieci 
alkoholików jest wiele i zależą one od liczby tych dzieci w rodzinie, a także 
od tego, czy w danym domu podjęto próby wychodzenia z nałogu. Osoby 
pozostające w stałej zależności od pijącego nałogowo określa się mianem 
w s p ó ł u z a l e ż n i o n y c h307. Przejawiają w swoim życiu typowe dla tego 
stanu cechy, takie jak: nadopiekuńczość rodząca się z przesadnego odczu-
wania odpowiedzialności, poczucie niskiej wartości, tłumienie własnych 
uczuć i przeżyć, doświadczanie obsesji, nadmierne kontrolowanie innych, 
zaprzeczanie negatywnym zjawiskom, powielanie uzależnienia, trudno-
ści w kontaktowaniu się, brak zaufania, niewyraźne granice tolerancji dla 
 negatywnych zjawisk, stale obecna złość, zaburzenia seksualne308.

c) Dorosłe dzieci alkoholików (DDA)
Kolejnym typowym negatywnym efektem uzależnienia alkoholowego, 

które rzutuje na najbliższe otoczenie pijącego, jest syndrom DDA, czyli 
dorosłego dziecka alkoholika. Okazuje się, że konsekwencje życia w rodzinie 
alkoholowej są noszone i odczuwane zazwyczaj przez całe życie, także doro-
słe i już samodzielne. Osoby, które wyszły z tego typu rodzin, mają problemy 
z rozpoczęciem normalnego funkcjonowania społecznego. Obserwuje się 

307 Por. K. Zalas, Rodzina z problemem alkoholowym, „Prace Naukowe AJD. Pedagogi-
ka” 20 (2011), s. 285–287.

308 Por. M. Świta, Wpływ rodziny alkoholicznej na psychospołeczne funkcjonowanie dziecka, 
„Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 10 (2013), s. 181–184; M. Beattie, Koniec 
współuzależnienia, tłum. A. Jankowski, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 
2003, s. 57–70.
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problemy rozwojowe opisywanej grupy szczególnie w trzech obszarach: 
kontaktu z rówieśnikami, osiągania niezależności i planowania przyszłości. 
Istotnym czynnikiem, który wpływa na obniżenie poziomu dysfunkcji 
rozwojowych, jest fakt podjęcia leczenia przez alkoholika znajdującego się 
w rodzinie. Dzieci alkoholików, którzy nie podjęli walki z nałogiem, radziły 
sobie z badanymi zagadnieniami o wiele trudniej309.

Pod wpływem obserwacji opracowano główne czynniki pojawiające się 
w rodzinie alkoholowej, które utrudniają normalne funkcjonowanie dzieci, 
także w okresie dorosłości i samodzielności. Do najważniejszych należą: 
dominacja osoby wnoszącej destrukcję (najczęściej uzależnionego, cho-
ciaż rzadko mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy dotyczy to osoby współuza-
leżnionej), przemoc stosowana przez alkoholika, konflikty i brak miłości 
wobec dzieci, brak opieki ze strony matki i brak zainteresowania dzieckiem 
w  sytuacjach zagrażających mu310.

Ciekawych wniosków dotyczących DDA dostarczyły badania Anny 
Siwy-Hudowskiej i Anny Wiewiórskiej przeprowadzone w 2008 roku na te-
renie Łodzi. Okazało się, że DDA odczuwają satysfakcję ze swojego życia 
i przeżywają objawy depresyjne na zbliżonym poziomie co osoby wywo-
dzące się z domów bez problemu alkoholowego. Istotne różnice pomię-
dzy obydwoma grupami były zauważalne po uwzględnieniu dodatkowego 
czynnika, tj. spożywania alkoholu. Dorosłe dzieci alkoholików, które nie 
piły alkoholu lub używały go bardzo mało, odczuwały o wiele mniejszą sa-
tysfakcję z życia i częściej miewały objawy depresyjne niż osoby pochodzące 
z trzeźwych rodzin również nienadużywające alkoholu. Sugeruje to, że DDA 
mogą odczuwać dostateczny komfort swojej egzystencji tylko w warunkach 

309 Por. I. Grzegorzewska, Realizacja zadań rozwojowych przez dorastające dzieci alkoholi-
ków, „Alkoholizm i Narkomania” 24 (2011) nr 3, s. 184–186.

310 Por. K. Gąsior, Czynniki zagrażające rozwojowi dzieci w rodzinie z problemem alko-
holowym na przykładzie Dorosłych Dzieci Alkoholików, „Alkoholizm i Narkomania” 
21 (2008) nr 3, s. 256–257.
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spożywania alkoholu. Wyniki badań jednak nie były na tyle istotne, aby 
to założenie uogólnić i przyjąć jako regularną zależność311.

d) Pozostałe skutki alkoholizmu w najbliższym środowisku
W stereotypowym spojrzeniu na rodzinę alkoholową uwypukla się rów-

nież przemoc jako patologia współobecna z uzależnieniem alkoholowym. 
Dogłębna analiza zjawiska i ocena badań pokazują, że przemoc wobec ko-
biet jest powszechnie obecna również w wysoko rozwiniętych kulturowo 
i gospodarczo państwach, takich jak Stany Zjednoczone czy kraje Unii 
Europejskiej. Alkohol stanowi czynnik wzmagający to negatywne zjawisko, 
gdyż wyzwala emocje, wzmaga agresję i niweluje wszelkie moralne hamulce. 
Odnotowano, że w momentach, kiedy przemoc pomiędzy partnerami była 
obecna i intensywna, ilość spożytego alkoholu przynajmniej przez jedne-
go z nich była duża lub zwiększona w stosunku do normalnego poziomu 
praktykowanego na co dzień312. Pomimo tych spostrzeżeń alkohol nie jest 
głównym czynnikiem prowokującym przemoc, a bardzo pobieżny ogląd 
sytuacji może przyczynić się do braku skupienia na innych problemach 
będących powodami wzmożonej agresji313. Niemniej jednak osoby uzależ-
nione i spożywające alkohol w sposób niebezpieczny są o wiele bardziej 
agresywne od pozostałych, zwłaszcza w swoich środowiskach domowych314.

311 Por. A. Siwy-Hudowska, A. Wiewiórska, Satysfakcja z życia i nasilenie objawów de-
presyjnych u Dorosłych Dzieci Alkoholików, „Alkoholizm i Narkomania” 23 (2010) 
nr 2, s. 134–139; K. Kowalewska i in., Zaburzenia psychiczne DDA skutkiem wycho-
wania w rodzinie alkoholowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zie-
lona Góra 2009, s. 18–24.

312 Por. P. Serafin i in., Przemoc pomiędzy partnerami i zachowania ryzykowne u osób uza-
leżnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, „Alkoholizm i Narkoma-
nia” 25 (2012) nr 3, s. 295–296.

313 Por. D. Duch-Krzystoszek, Alkohol i przemoc wobec kobiet – komentarz socjologa 
o wzajemnych związkach, „Alkoholizm i Narkomania” 22 (2009) nr 1, s. 21–28.

314 Por. A. Czernecka, Alkohol a przemoc domowa, w: Alkohol, alkoholizm i przemoc, 
red. D. Kapusta, Fundacja Rozwoju KUL , Lublin 2004, s. 17–18.
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Konsekwencją agresji jest obecność i nasilenie się zaburzenia stresu po-
urazowego (PTSD – ang. Posttraumatic Stress Disorder) u kobiet, których 
partner jest uzależniony. W licznych badaniach udowodniono, że przemoc 
alkoholika jest znaczącym czynnikiem pojawienia się PTSD i że może ono 
być odroczone w czasie. Objawy te powodują osłabienie jakości codziennego 
funkcjonowania315.

Osoby uzależnione od alkoholu często przeżywają konflikty z prawem. 
Jest wiele bezpośrednich przyczyn tego zjawiska, u których podłoża leży 
nałóg alkoholowy. Generuje on agresję, w której wyniku uzależnieni do-
konują przestępstw. Ich ofiarą najczęściej padają najbliżsi krewni. Niekiedy 
alkoholizm powoduje również rozbicie rodziny, a co za tym idzie zobowią-
zania finansowe w postaci alimentów, często nieopłacanych ze względu na 
zubożenie materialne316. Osoby pijące alkohol w nadmiernej ilości stają się 
też przyczyną wypadków drogowych. W 2010 roku co piąty wypadek na 
polskich drogach był spowodowany nietrzeźwością kierowcy317. Jednakże 
pomimo wzrostu spożycia alkoholu i liczby samochodów odnotowuje się 
z roku na rok tendencję spadkową w zakresie wypadków spowodowanych 
przez nietrzeźwych. Biorąc pod uwagę działanie programów prewencyj-
nych, należy spodziewać się utrzymania tego trendu w dalszych latach318.

W powszechnym podejściu do związku alkoholu z wykonywaniem 
pracy zawodowej dostrzega się pogląd, według którego ta substancja 
przeszkadza w solidnym wypełnianiu obowiązków przez pracownika. 
Jest to słuszne przekonanie, bo człowiek w stanie nietrzeźwym nie potrafi 

315 Por. M. Dąbkowska, Zaburzenie stresowe pourazowe u kobiet jako wynik przemocy 
ze strony partnera, „Alkoholizm i Narkomania” 22 (2009) nr 1, s. 18.

316 Por. E. Pelc, Wpływ wybranych zjawisk patologicznych na bezpieczeństwo i porządek pu-
bliczny w Polsce, Wydawnictwo WSPiA, Rzeszów 2010, s. 371–381.

317 Por. M. Goniewicz, K. Goniewicz, Wypadki drogowe w Polsce – czynniki sprawcze 
i zapobieganie, „Bezpieczeństwo Pracy” 9 (2010), s. 16.

318 Por. I. Kin-Dittmann, Nietrzeźwi uczestnicy wypadków drogowych w latach 2000–
2006, „Alkoholizm i Narkomania” 20 (2007) nr 4, s. 374–375.
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realizować odpowiedzialnie ról społecznych, a taką z pewnością jest po-
dejmowanie czynności zawodowych319. Trzeźwość pracownika w miejscu 
pracy jest jednym z jego podstawowych obowiązków, a wykroczenie w tym 
względzie jest sankcjonowane przez prawo. Pracodawca może dokonać 
kontroli trzeźwości swojego podwładnego. O wiele trudniejsze jest wyeg-
zekwowanie od pracownika, by nie przebywał w miejscu pracy w stanie 
po spożyciu alkoholu, kiedy już de facto nie jest pijany, ale fizjologiczne 
skutki nadmiernego spożycia wciąż dotykają jego organizmu. Pracownik 
będący uzależniony od alkoholu jest niewydajny i może przynosić straty 
instytucji, która go zatrudnia. Wynika to z jego postaw względem obo-
wiązków, które jednocześnie są symptomami uzależnienia. Jadwiga Fudała 
wymienia tutaj:

a) nieobecności podczas pracy, spóźnienia, skracanie czasu pracy;
b) narastające nieobecności, zwolnienia lekarskie, nieplanowane dni 

wolne;
c) problemy z koncentracją, pamięcią, sprawnością psychomotoryczną;
d) ogólnie zaniżoną wydajność pracy;
e) niewłaściwe relacje ze współpracownikami, klientami, przełożonymi;
f) zmienne nastroje i zachowania (takie jak nadaktywność, apatia, agresja, 

unikanie bliskich kontaktów osobowych itp.)320.
Jak pisze Fudała: „Powyższe sygnały mogą być wskaźnikiem różnych za-

burzeń czy kłopotów pracownika, jednak kiedy dołączają do nich incydenty 
nietrzeźwości w miejscu pracy – powinny stać się one impulsem do myślenia, 
że podwładny ma problem z alkoholem”321.

319 Por. M. Chodkowska, Teoria ról społecznych a badania socjopedagogicznych problemów 
zdrowia i choroby, „Chowanna” 1 (2002), s. 51.

320 Por. J. Fudała, Środowisko pracy a alkohol, Wydawnictwo PARPA, Warszawa 2012, 
s. 25–28.

321 J. Fudała, Środowisko…, dz. cyt., s. 28.
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Miejsce pracy może być dla alkoholika środowiskiem motywującym do 
podjęcia leczenia swojego zaburzenia oraz czynnikiem terapeutycznym 
pomagającym w jego przebiegu.

3.3. Globalne skutki alkoholizmu
Oddziaływanie choroby alkoholowej przebiega nie tylko indywidualnie 
wobec samego uzależnionego oraz bezpośredniego środowiska jego życia, 
ale ma również szerszy zakres o charakterze globalnym. W całościowym 
ujęciu konsekwencje te są negatywne w kulturze, gospodarce, medycynie 
i kondycji wielkich społeczeństw świata.

Na ogólny stan społeczeństwa największy wpływ mają jednostki je two-
rzące. Jeśli przedstawiciele danej grupy są osobami schorowanymi, uzależ-
nionymi od substancji chemicznych lub niepożądanych zachowań, nie-
potrafiącymi egzystować w sposób dojrzały w wielu wymiarach swojego 
życia, to całość grupy jest obciążona sumą tych niedomagań. Można do-
strzec wśród różnorodnych państw i narodów świata te społeczności, które 
są dotknięte w sposób szczególny jakimś zaburzeniem, wywołanym na sku-
tek chorób, urazów czy konsekwencji ogólnospołecznych doświadczeń. 
Przykładami mogą być występowanie choroby popromiennej w miejscach, 
w których doszło do eksplozji nuklearnej (np. w Hiroszimie, Czarnobylu), 
czy nieumiejętność samodzielnego utrzymania się niektórych obywateli 
tych krajów, gdzie dokonały się reformy ustrojowe przechodzące od socja-
lizmu do kapitalizmu (np. państw Europy Wschodniej). Jak mocno alkohol 
szkodzi ogólnemu stanowi zdrowia, pokazują wskaźniki lat utraconych 
z powodu dysfunkcji (YLD), czyli wyliczenia obrazujące, jaki odsetek życia 
degraduje dane schorzenie. W przypadku następstw picia alkoholu odse-
tek ten wynosił w pierwszej dekadzie XXI stulecia odpowiednio 15 proc. 
u mężczyzn i 2 proc. u kobiet zamieszkujących Unię Europejską. Podobne 
wyniki osiągnięto przy obliczaniu liczby lat całkowicie straconych w wy-
niku śmierci spowodowanej chorobą lub urazem (DALY). Wskaźnik ten 
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wyniósł również 15 proc. w populacji wszystkich mężczyzn z terenu Unii 
Europejskiej i 4 proc. dla kobiet z tego obszaru322.

Pierwszym poważnym i jednocześnie negatywnym globalnym skutkiem 
alkoholizmu jest pogorszenie stanu zdrowotnego społeczeństwa. To pociąga 
za sobą kolejną konsekwencję, jaką jest podwyższenie kosztów przezna-
czanych na opiekę medyczną i terapeutyczną dla osób uzależnionych. Ten 
parametr jest bardzo trudny do wyliczenia, gdyż zawiera w sobie dużą ilość 
zróżnicowanych danych, ale istnieją metody pozwalające na oszacowanie 
tych kosztów, jednoznacznie pokazujące, że są one znacznym udziałem 
w wydatkach czynionych na opiekę zdrowotną poszczególnych krajów. 
Należy przy tym uwzględnić, że w te koszty wchodzi nie tylko bezpośrednie 
leczenie alkoholizmu, ale także jego skutków związanych z przedwczesną 
umieralnością, zaburzeniami, chorobami, urazami, wypadkami, pomocą 
oferowaną patologicznym rodzinom, kosztami ubezpieczeń oraz kampanii 
przeciwdziałających uzależnieniom i niewłaściwemu użytkowaniu alkoho-
lu itd. Szacuje się, że straty budżetu państw Europy Zachodniej i Stanów 
Zjednoczonych w wyniku opłacania kosztów generowanych przez alkoho-
lizm wynoszą 3–5 proc. PKB, przy czym same koszty leczenia to średnio 
1,5 proc. PKB. Jest to nieporównywalnie więcej niż zysk ze sprzedaży alko-
holu. Dla porównania różnicy w obu parametrach dochodowych wystar-
czy przytoczyć przykład z rodzimego podwórka. Według różnych analiz 
straty polskiego budżetu tylko w 2001 roku mogły sięgnąć nawet 35 mld 
zł, samo leczenie pochłonęło prawie 18 mld zł, a zysk z podatku akcyzo-
wego wniósł do Skarbu Państwa zaledwie 7 mld zł323. W latach 2010–2011 
straty budżetu Polski związane z pokryciem kosztów leczenia choroby 

322 Por. M. Bogucki, J. Gierczyński, J. Gryglewicz, Ekonomiczne aspekty skutków picia 
alkoholu w Europie i w Polsce, Wydawnictwo Instytutu Zarządzania Ochrony Zdro-
wia Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Warszawa 2013, s. 17–18.

323 Por. Z. Mielecka-Kubień, Możliwość wykorzystania standaryzowanych wskaźników 
umieralności, „Alkoholizm i Narkomania” 21 (2008) nr 3, s. 287–310; Lundbeck 
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alkoholowej były na poziomie około 1,3 proc. PKB, co odpowiadało kwocie 
rzędu 18–20  mld zł324. Uwagę przykuwają także wydatki na terenie Unii 
Europejskiej na cele związane ze skutkami picia alkoholu. W 2010 roku 
wydano następujące kwoty:

Tab. 1. Wydatki na skutki nadmiernego spożywania alkoholu na terenie  
Unii Europejskiej w 2010 roku325

Cel wydatków Kwota (w mld euro)

Śmiertelność 45,2

Przestępczość 41,4

Ochrona zdrowia 27,7

Bezrobocie 17,6

Wypadki drogowe 12,6

Absencja w pracy 11,3

Łącznie państwa europejskie wydały ponad 150 mld euro w ciągu jedne-
go roku na cele będące wynikiem niekontrolowanego spożywania alkoholu. 
Suma ta mogłaby okazać się o wiele większa, gdyby uwzględnić daleko-
siężne konsekwencje niekontrolowanego spożywania alkoholu i poszerzyć 
opiekę państwową na osoby pozostające bez niej, jak np. mieszkańców 
niekontrolowanych osiedli imigrantów czy dzielnic biedy. Dodatkowo nie 
można skalkulować w pełni wydatków, jakie faktycznie ponoszą alkoholik, 

Poland, Wybrane aspekty ekonomiczne i społeczne związane z nadmiernym spożyciem 
alkoholu, Wydawnictwo Lundbeck Poland, Warszawa [b.r.], s. 4, 10–11.

324 Por. J. Gierczyński, Ekonomiczne aspekty choroby alkoholowej w Polsce, s. 2, https://
docplayer.pl/48790295-Ekonomiczne-aspekty-choroby-alkoholowej-w-polsce.
html (20.02.2019).

325 Por. M. Bogucki, J. Gierczyński, J. Gryglewicz, Ekonomiczne aspekty…, dz. cyt., s. 24.
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jego rodzina oraz najbliższe otoczenie. Wyniki ekonomiczne zaprezento-
wane powyżej bazują na danych wynikających bezpośrednio z wydanych 
kwot, jednak istnieją też zagrożone alkoholizmem wartości, których nie 
można przeliczyć na pieniądze. Wiążą się one z indywidualnymi przeży-
ciami osób uzależnionych, ich rodzin, sąsiedztwa oraz stratami, których 
nikt nie wlicza w całościowe wydatki na opisywane cele. Należą do nich 
choćby ubytki materialne gospodarstw domowych alkoholików. Osoba uza-
leżniona może w przypływie złości dewastować otoczenie albo sprzedawać 
przedmioty, by zyskać środki na zakup alkoholu. Nigdy nie będzie można 
też oszacować skutków utraconej miłości, poczucia strachu, zagrożenia 
duchowego bądź rozerwanych więzi rodzinnych i społecznych326. Duża 
część kosztów ponoszonych w związku z alkoholizmem jest subiektywna 
i powiązana z innymi czynnikami, które zachodzą wzajemnie na siebie, 
a więc trudno je rozgraniczyć. Zależy to też od natężenia uzależnienia 
alkoholowego, sposobu przeżywania go i podejmowanego leczenia. Naj-
częściej podawane wartości są szacunkowe i ogólne, ale nawet w tej for-
mie przyjmują rozmiary globalne i pokazują szkodliwy wpływ choroby 
 alkoholowej na społeczeństwa327.

326 Por. O. Saatcioglu, A. Yapici, D. Cakmak, Quality of Life, Depression and Anxiety 
in Alcohol Dependence, „Drug Alcohol Review” 27 (2008) No. 1, s. 83–90; L. Pła-
checka, Jakość życia osób z uzależnieniem alkoholowym i ich rodzin, „Zdrowie Publicz-
ne” 114 (2004) nr 3, s. 388–393.

327 Por. A. Černe, L. Zaletel-Kragelj, P. Selič, Quality of Life and Alcohol Consumption. 
A Review of the Literature, „Slovenian Journal of Public Health” 51 (2012) No. 2, 
s. 147–154.



3 
 Uzależnienie alkoholowe 

w nauczaniu  
Kościoła katolickiego

Podstawowym zadaniem Kościoła katolickiego jest troska o zbawienie jego 
wiernych realizowane w życiu wiecznym z Bogiem. Jednak to nie jedyny 
cel działalności Kościoła w świecie. Troszczy się on też o ogólne dobro 
tych, którzy do niego należą. Nie tylko sfera duchowa, choć najważniejsza, 
uczestniczy w dobrostanie człowieka. By móc prawidłowo funkcjonować, 
bardzo ważne są również równowaga psychiczna oraz zdrowie fizyczne. 
Dodatkowo te dwa czynniki pośredniczą w drodze do zbawienia, gdyż czło-
wiek rozumiany całościowo realizuje się w pełni swojego istnienia przed Bo-
giem. Chrześcijaństwo nie dewaluuje wartości ciała i nie uważa go za gorsze, 
co zresztą wyraża się w prawdzie zmartwychwstania – centralnego wyda-
rzenia w ziemskim życiu Chrystusa, do którego każdy z Jego  wyznawców 
dąży też osobiście i w którym spełnia się zbawienie328.

Środki prowadzące do życia wiecznego są osiągane na drodze wolności. 
To podstawowa różnica, jaka nastąpiła w stosunku do judaizmu, z którego 
wyrosło chrześcijaństwo. Jezus Chrystus przyszedł z orędziem Dobrej No-
winy, w której kładł ogromny nacisk, by wszelkiego rodzaju zasady wiary, 

328 Por. Sobór Watykański II, Lumen Gentium, 1–2; KKK 759.
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przykazania i tradycje były realizowane z własnej woli, najpierw na pozio-
mie sumienia, a dopiero potem przez czyny. Inaczej uczył judaizm, który 
z czasem zaczął opierać się przede wszystkim na biernym i zewnętrznym 
podporządkowaniu Prawu. Dla chrześcijanina najważniejsze jest nasta-
wienie duchowe, które dopiero dalej pociąga za sobą konkretną postawę. 
By to nastawienie mogło być spełnione, wierzący musi pozostawać wolny, 
przynajmniej w jakimś istotnym wymiarze329.

Alkoholizm jako choroba odbierająca wolność i zaburzająca właściwą 
pracę ludzkiego organizmu dążącego do zbawienia pojawia się również 
w nauczaniu Kościoła katolickiego. Już od pierwszych stron Starego Testa-
mentu można spotkać wskazówki dotyczące sposobu używania alkoholu, 
obchodzenia się z nim czy informacje na temat jego wpływu na ludzkie życie. 
Pismo Święte stanowi nie tylko zbiór wytycznych do osiągnięcia życia wiecz-
nego, ale również księgę życiowych mądrości o charakterze dydaktycznym. 
Motyw alkoholu i uzależnienia od niego przewija się także w wypowiedziach 
ważnych postaci Kościoła oraz w jego oficjalnym nauczaniu, gdyż ta choroba 
stanowi poważne zagrożenie dla dobrostanu życia ludzkiego.

W trzecim rozdziale będzie zaprezentowane, w jaki sposób o alkoholu 
wypowiada się Pismo Święte. W Starym i Nowym Testamencie znajdują 
się liczne teksty mówiące o alkoholu w różnych kontekstach, które można 
lepiej zrozumieć, jeśli zanalizuje się używane w nich terminy. Dalej zostanie 
zobrazowane nauczanie Kościoła na temat pijaństwa i trzeźwości od czasów 
starożytnych po współczesne. Końcowa część rozdziału będzie poświęcona 
omówieniu tematu nauczania Kościoła w Polsce na temat pijaństwa, trzeź-
wości i użycia alkoholu. Ze względu na powszechność i wagę problemów, 

329 Por. K. Wojtyła, Wystąpienie w auli soborowej podczas trzeciej sesji, w: Vaticanum II – 
czas twórczego myślenia, red. A. Dobrzyński, Fundacja Jana Pawła II. Ośrodek 
Dokumentacji i Studium Pontyfikatu, Rzym 2014, s. 105–107; G. Barth, Zbawie-
nie – uwolnienie – uzdrowienie, w: Nadzwyczajne i nadprzyrodzone, materiały pokon-
ferencyjne KUL, Wydawnictwo KUL , Lublin 2017, s. 16–17.
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jakie wiązały się z wymienionymi kwestiami na ziemiach polskich, treści 
tego nauczania są wyjątkowo bogate i mocno oddziałują społecznie.

1. Problematyka alkoholu w Piśmie Świętym

Pismo Święte jest dziełem składających się z wielu ksiąg, które mówią przede 
wszystkim o relacji między Bogiem a człowiekiem. Świętość zawartych 
w nim tekstów wynika nie tylko z tego, że głównym ich tematem jest dążenie 
do Boga i czynienie rzeczy dobrych, ale również z  przemawiającej z nich 
realności. Biblia nie mówi jedynie o ideale, o tym, jaki człowiek powinien 
być, by móc spotkać się z Bogiem, ale także o tym, jaki jest charakter jed-
nostki ludzkiej. Dlatego często dotyka ona kwestii związanych z ludzkimi 
ograniczeniami, problemami i tym, co przeszkadza w prawidłowym funk-
cjonowaniu oraz dojrzałej wierze. Pismo Święte pokazuje różne zachowania 
przekraczające zasady moralne i ostrzega przed nimi, stąd na jego kartach 
znajdują się również wersety mówiące o alkoholu. Innym powodem, dla któ-
rego Biblia porusza ten temat, jest chęć wychowania jej czytelników do mą-
drego używania tego rodzaju produktów. W kontekście biblijnym alkohol 
nie zawsze posiada negatywne konotacje. Sam Jezus miewał z nim styczność 
i wykorzystał go do ustanowienia materii Najświętszego Sakramentu330.

1.1. Terminologia związana z alkoholem w Piśmie Świętym
Dla poprawnej analizy tematyki alkoholu w obrębie Pisma Świętego naj-
pierw należy określić związane z nią słownictwo. W tekstach natchnionych 
nie występuje termin „alkohol”. Używane są za to szczegółowe nazwy 
konkretnych napojów, jak „wino” (hebr. ןיי. [jajin], gr. οἶνος [ho oinos]) 

330 Por. A. Kiejza, Czy Biblia rzeczywiście mówi o alkoholu?, w: Alkohol w Biblii, red. K. Koś- 
cielecki, A. Kiejza, Zakroczym 2010, s. 9–10.
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i „sycera” (hebr. רָכֵׁש [šēkar], gr. σίκερα [sikera]), czyli wódka produkowana 
ze zbóż, niekiedy z dodatkiem innych owoców. Dlatego w analizie tekstów 
biblijnych mówiących o alkoholu będzie on utożsamiany zawsze z jednym 
z tych dwóch napojów, stanowiących obok oliwy i chleba podstawowe 
składniki codziennej diety świata biblijnego331. Poza tymi dwoma gatunkami 
alkoholu raczej nie pojawiają się inne nazwy. Nawet jeśli zachodzą jakieś 
różnice w zakresie znaczeniowym, to dotyczą one co najwyżej różnych 
etapów wytwarzania lub odmian tych dwóch napojów332. W pierwszym 
rozdziale opisano szeroko aspekt kulturowy i historyczny produkcji i uży-
wania alkoholu. Zaznaczono, że ogromną popularnością cieszyło się piwo, 
jednak w Piśmie Świętym nie mamy o nim wzmianki. Prawdopodobnie 
wynika to z dużego rozpowszechnienia wina w obrębie Żyznego Półksię-
życa, zwłaszcza w późniejszej epoce, gdy Palestyna znajdowała się pod 
panowaniem rzymskim333.

Pojawiają się też, szczególnie w Nowym Testamencie, pojęcia związane 
z trzeźwością. Posługuje się nimi głównie Paweł Apostoł w listach kiero-
wanych do pierwszych wspólnot Kościoła, w których problem nieodpo-
wiedzialnego używania alkoholu był dość powszechny. Apostoł Narodów 
kieruje do wiernych słowa zachęty i nakazy do bycia trzeźwym. Pojęcia, 
jakimi operuje, skupiają się w kilku grupach leksykalnych. Nasuwa się 
ogólny wniosek, że termin „trzeźwość” można rozumieć w dwojaki spo-
sób – pozytywny i negatywny. Rozumienie pozytywne oznacza pewien 
stan umysłu lub nawet styl życia będący nastawieniem do unikania tego, 
co złe i niewłaściwe, oraz wybierania dobra, co wynika z realnego oglądu 
środowiska, w jakim żyje konkretna osoba. Rozumienie negatywne wiąże się 

331 Por. A. Kiejza, Czy…, dz. cyt., s. 19.
332 Por. A. Kiejza, Czy…, dz. cyt., s. 12.
333 Por. M. Sobolewska, Wino u orfików czasów Cesarstwa Rzymskiego, w: Szkice o antyku, 

t. 3, Hermeneutyka wina, red. A. Kucz, P. Matusiak, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Śląskiego, Katowice 2017, s. 94–96.
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ściśle z alkoholem. Pociąga za sobą wolność od zgubnego wpływu trunków 
na organizm, który może kończyć się pijaństwem, a w dalszej konsekwencji 
uzależnieniem. Trzeźwość bywa też kojarzona z czujnością, szczególną 
uwagą i  ostrożnością, postawami przeciwnymi do uśpienia334.

Greckie terminy mówiące o trzeźwości w niektórych sytuacjach posiadają 
nieco inne pole semantyczne niż polskie określenie tego stanu. Najbardziej 
podstawowym jest słowo νέφω (nêfô) oznaczające dosłownie „trzeźwość”. 
Oznacza wstrzemięźliwość od picia alkoholu (w świecie grecko-rzymskim 
dosłownie od wina), życie z umiarem i we wstrzemięźliwości335.

Innym słowem opisującym omawianą cnotę jest rzeczownik νέψις 
(nêpsis) oznaczający polskie słowo „trzeźwość”, ale występujący w Biblii 
zaledwie dwukrotnie w Księdze Lamentacji. Pojawiają się też przymiot-
niki νηϕαντικός (nêfantikos), co oznacza „trzeźwy”, „otrzeźwiający”, oraz 
νηϕάλιος (nêfalios), określający „używanie alkoholu według słusznej mia-
ry”. Inny termin – άνανήϕω (ananêfô) – oznacza „oprzytomnieć”, jednak 
jego znaczenie jest w tym przypadku głębsze i chodzi w nim o uwolnienie 
się spod złego wpływu. Od przedstawionych dotychczas słów tworzone 
są pokrewne terminy, które w swoim znaczeniu zbliżają się do opisywane-
go tematu w nieco zmienionej formie. Widać wyraźnie, że słowa opisujące 
trzeźwość zawierają w sobie rdzeń νηϕ- (nêf-), który oznacza „odurzenie”. 
Terminy określające stan trzeźwości są więc formułowane przez jego prze-
ciwieństwo i konstruowane w różny sposób. Owo odurzenie może mieć 
znaczenie dosłowne, związane z alkoholem oraz inną substancją, lub prze-
nośne, rozumiane jako trzeźwość umysłu, otwarte nastawienie, pewien stan 
gotowości, czujność336.

334 Por. R. Pindel, O chrześcijańskie rozumienie trzeźwości, w: Wspomóc uzależnionych 
od alkoholu, dz. cyt., s. 238.

335 Por. νέφω, w: Słownik grecko-polski, t. 2, na podstawie słownika Z. Węclewskiego 
oprac. O. Jurewicz, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2001, s. 79.

336 Por. R. Pindel, O chrześcijańskie…, dz. cyt., s. 239–240.
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Protestancki badacz Pisma Świętego i autor publikacji o kulturowej roli 
wina w historii świata Samuele Bacchiocchi sugeruje, że terminem „wino” 
określano w starożytności dwa rodzaje napojów: sok gronowy sfermen-
towany zawierający alkohol oraz sok niesfermentowany bez zawartości 
alkoholu. Ten drugi rodzaj nazywa się popularnie moszczem. Swoje bada-
nia Bacchiocchi opiera na analizie łacińskiego słowa vinum, które jeszcze 
w XVIII wieku, według współczesnych tym czasom słowników, stanowiło 
określenie nie tylko wspomnianych już dwóch rodzajów produktów pocho-
dzenia winogronowego, ale nawet samej winorośli, rozumianej jako gatunek 
rośliny. Tę tendencję miałoby również potwierdzać m.in. powielenie tych 
znaczeń na współczesne języki, np. na angielski, w którym jeszcze sto lat 
temu słowo wine wywodzące się od wspomnianego już łacińskiego wyrazu 
przybierało podobne znaczenia i dotyczyło nie tylko rodzaju alkoholu, ale 
również moszczu337.

Przywoływany już grecki termin οἶνος (oinos) także był używany do opisu 
dwóch rodzajów soków gronowych, spośród których jeden zawierał alkohol, 
a drugi nie. Przykłady są zawarte w tekście Arystotelesa pt. Meteorologika338. 
Bacchiocchi twierdzi, że również hebrajskie słowo ןיי (jajin) dotyczy zarówno 
wina sfermentowanego, jak i pozbawionego alkoholu339.

W konsekwencji tych analiz należałoby stwierdzić, że Pismo Święte wy-
raża się nieprecyzyjnie o alkoholu i niekiedy używa tego samego terminu 
na określenie dwóch rodzajów napojów. Chociaż obydwa są produktami 
powstałymi w wyniku wykorzystania owoców winogron, to jednak ich 
zasadnicza różnica wynika z obecności etanolu w ich składzie lub jego bra-
ku. Przy takim założeniu dalsza analiza stanie się niedokładna, gdyż nie 
będzie dotyczyć zawsze tego samego zagadnienia. Pogląd ten jednak nie 

337 Por. S. Bacchiocchi, Wino w Biblii, tłum. D. Jemiołek, Wydawnictwo Orion, Ra-
dom 2012, s. 26.

338 Por. Arystoteles, Meteorologika, 384, a. 4–5.
339 Por. S. Bacchiocchi, Wino…, dz. cyt., s. 29–32.
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jest popularny wśród badaczy Biblii, dlatego na potrzeby tej pracy założono, 
że pojawienie się wspomnianych terminów wiąże się z napojami alkoholo-
wymi. Określenia dotyczące trzeźwości i apel autorów Nowego Testamentu, 
zwłaszcza św. Pawła, potwierdzają słuszność takiego założenia. Do takiego 
stanowiska skłaniają też wykazane w pierwszym rozdziale informacje na te-
mat popularności wina i piwa w epoce antycznej. Miejsca, gdzie toczyły się 
wydarzenia biblijne, leżą na obszarze tzw. Żyznego Półksiężyca, którego 
uwarunkowania sprzyjają temu, by hodować winorośle i produkować z nich 
wino. Te predyspozycje wynikają zarówno ze środowiska naturalnego, jak 
i rozwoju cywilizacyjno-kulturowego, jaki nastąpił na tych terenach340.

1.2. Alkohol w Starym Testamencie
Produkcję alkoholu rozpoczęto bardzo dawno. Można założyć, że towarzy-
szył on każdej poważniejszej cywilizacji w jej rozwoju. Jednak na kartach 
Pisma Świętego nie pojawia się od razu i brak go w opisie życia pierwszych 
ludzi. Najwcześniejsza wzmianka o nim pochodzi z dziejów życia Noego. 
To on stał się pierwszym hodowcą winorośli i on jako pierwszy wykorzy-
stywał te rośliny w sposób zorganizowany. Wraz z Noem po raz pierwszy 
pojawia się określenie „winnica”341.

Noe ukazany jest jako postać nieznająca właściwości wytworzonego 
napoju. Nieznajomość ta była przyczyną upicia się bohatera, co pociągnę-
ło za sobą jego nieświadome obnażenie się przed synami, akt postrzegany 
bardzo negatywnie, w którego wyniku ojciec przeklął pokolenie swojego 
syna Chama342. Już pierwsza wzmianka o alkoholu pochodząca z Pisma 
Świętego pokazuje negatywne skutki jego nieodpowiedzialnego użycia 

340 Por. F. H. Wight, Obyczaje krajów biblijnych, tłum. R. Piotrowski, Wydawnictwo 
Vocatio, Warszawa 2013, s. 162–169.

341 Por. J. Lemański, Upadek Noego – grzech czy konieczność łaski (Rdz 9, 18–29)?, „Ze-
szyty Naukowe KUL” 48 (2005) nr 2, s. 27.

342 Por. Rdz 9, 20–29.
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i stanowi  przestrogę przed nim, ale nacisk tego ostrzeżenia jest położony 
nie tyle na samo wino, ile na ludzi nieumiejących z niego korzystać. Wy-
nika to z uznania wina i krzewu winnego jako Bożych darów; ponadto 
 spożywanie wina nie jest zasadniczo potępiane343.

Wino już we wczesnej kulturze judaistycznej było postrzegane jako szcze-
gólny dar od Stwórcy, na tyle cenny, że wykorzystywano je dla celów ofiar-
niczych. Składano je jako tzw. ofiarę płynną, niekiedy dodawano do innych 
darów złożonych głównie z produktów spożywczych. Ofiarowywano je sa-
modzielnie w określonej przez prawodawstwo mierze, a niekiedy używano 
też w tym celu sycery344. Wino stanowiło bardzo ważny element nie tylko 
w ofiarniczym kulcie publicznym, ale również w domowych celebracjach 
związanych z poszczególnymi świętami w trakcie roku. Przykładami mogą 
być choćby ofiara chleba i wina złożona Bogu przez Melchizedeka podczas 
spotkania z Abrahamem czy świętowanie Paschy, podczas której wznoszono 
cztery razy kielich napełniony winem345.

Opisywany napój, być może dzięki swoim nadzwyczajnym właściwo-
ściom, wprawiającym ludzi w stan ekstazy, od początku był uważany za czyn-
nik łączący ludzi z Bogiem. Ten motyw kultury judaistycznej przeszedł 
do chrześcijaństwa346. Wino jest postrzegane nie tylko jako środek kojący 
ciało, ale działający o wiele głębiej. Rozwesela ono ludzkie serce347, a to z ko-
lei utożsamiane jest ze sferą wewnętrzną, z duszą człowieka348. To działanie 

343 Por. D. Adamczyk, Upadek Chama i jego skutki na podstawie Rdz 9, 18–29, „Semina-
re. Poszukiwania naukowe” 30 (2011), s. 8–9.

344 Por. Lb 28, 7; Wj 29, 40; Kpł 23, 13; Kpł 13, 18; Kpł 13, 27.
345 Por. E. Gal-Ed, Księga świąt żydowskich, tłum. S. Lisiecka, tłum. wierszy M. Zalew-

ska, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2005, s. 32.
346 Por. E. Szymanek, Sok rozweselający bogów i ludzi (Sdz 9, 13), „Msza Święta” 7–8 

(2005) nr 6, s. 26–27.
347 Por. Ps 104, 15.
348 Por. K. Napora, „Dam wam serce nowe” (Ez 36, 26). Bóg Starego Testamentu wobec 

ludzkiego serca, „Sympozjum KUL” 27 (2014) nr 2, s. 23–24.
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może mieć różną moc i różny charakter, niekiedy nawet globalny, który 
odzwierciedla w przenośny sposób oddziaływanie całych społeczeństw 
i narodów. Prorok Jeremiasz pokazuje w jednym z literackich obrazów siłę 
oddziaływania Babilonii na inne narody, pisząc, że te wpadły w szał, pijąc 
jej wino349.

Duża wartość wina i docenianie jego właściwości, a także traktowanie 
go jako szczególnego daru od Boga wyrażają się w alegoriach używanych 
przez autorów natchnionych. Winnica jest symbolem całego Izraela, a Bóg 
jak dobry ogrodnik dba o wybrany przez siebie naród. Wskazuje to także 
na wysoką wartość Izraelitów, tak jak wysoka jest cena winnicy, którą trze-
ba założyć i starannie pielęgnować, aby przynosiła dobre owoce. Jej strata 
jest postrzegana jako wielka klęska350. Izajasz, zapowiadając przyszłe czasy 
jako szczęśliwe, za jedną z przyczyn tego szczęścia, dobrobytu i radości 
podaje darmowość wina. W zwyczajnych warunkach jest ono wysoce 
doceniane i wiele warte, a więc otrzymywanie go nieodpłatnie świadczy 
o innej jakości czasów, w których ma się to dziać351. Ta wysoka cena wina 
oddana jest również przez wzmiankę proroka Joela o sprzedaży kobiety 
za ten produkt352.

Wino może stanowić ważny instrument w historii zbawienia, jak w przy-
padku Judyty, która za jego pomocą upiła i zabiła Holofernesa – przy-
wódcę wojsk babilońskich oblegających izraelskie miasto Betulię353. Jej 
czyn, chociaż może być postrzegany w różnych kategoriach moralnych 
ze względu na podstęp, jakim się posłużyła, ostatecznie odebrano jako bo-
haterski i wyzwalający spod okupacji obcych wojsk. Symbolizuje również 

349 Por. Jr 51, 7.
350 Por. Ps 80, 9; Ps 80, 15; Ps 105, 33; Iz 5, 2; Iz 24, 7; Ez 17, 8; Ez 27, 18; S. Szymik, 

Winnica i wino – od praktyki do symboliki, w: Alkohol w Biblii, dz. cyt., s. 24–28.
351 Por. Iz 55, 1.
352 Por. Jl 4, 3.
353 Por. Jdt 12, 1 – 13, 13.
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wewnętrzne wyzwolenie spod panowania grzechu i przejście od zła w stronę  
Boga354.

Ustosunkowanie się do wina w Piśmie Świętym przebiega zasadniczo 
w pozytywnym kierunku355. Wino, jako towar ekskluzywny, stało się sy-
nonimem wysokiej wartości, kunsztu, piękna i dobrego smaku356. Księga 
Powtórzonego Prawa stawia wino i sycerę w jednym rzędzie, jako produkty, 
które mają cieszyć korzystającą z nich rodzinę357. Również w Księdze Syracy-
desa wino ukazane jest jako przyjaciel człowieka358 oraz środek rozweselający, 
uzdrawiający ze smutku, dający radość duszy359. Pomimo swoich pozytyw-
nych właściwości stoi ono jednak niżej niż dobra duchowe i intelektualne360. 
W podobnym tonie wypowiada się Kohelet, uznając wino za środek pro-
wadzący do chwilowej uciechy ciała361. Autor natchniony Drugiej Księgi 
Samuela podkreśla kojący charakter wina, zalecany szczególnie dla tych, 
którzy doznali znużenia na pustyni362.

Oczywiście mądrość tekstów biblijnych pokazuje też negatywne konse-
kwencje używania alkoholu363. Druga Księga Machabejska mówi, że picie 
samej wody i picie samego wina nie przynoszą dobrego efektu, a dopiero 
ich zmieszanie ze sobą jest pożyteczne dla człowieka364. Syracydes, podob-
nie jak autorzy innych ksiąg mądrościowych, nie szczędzi ostrzeżeń przed 

354 Por. M. Wojciechowski, Etyka Księgi Judyty, „Collectanea Theologica” 82 (2012) 
nr 1, s. 26–31.

355 Por. A. Piwowar, Rady mędrców starotestamentalnych odnoszące się do picia alkoholu, 
w: Alkohol w Biblii, dz. cyt., s. 35–37.

356 Por. Pnp 5, 1; Pnp 7, 10.
357 Por. Pwt 14, 26.
358 Por. Syr 9, 10.
359 Por. Syr 31, 27–28.
360 Por. Syr 40, 20.
361 Por. Koh 9, 7; Koh 10, 19.
362 Por. 2 Sm 16, 2.
363 Por. A. Piwowar, Rady…, dz. cyt., s. 37–51.
364 Por. 2 Mch 15, 39.
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nieodpowiedzialnym piciem wina, pisząc, że nawet najmądrzejsi mogą za-
tracić życie z powodu pijaństwa, a jego działanie jest tak mocne, że zostało 
porównywane do ukąszenia żmii. Nadmierne picie wina i sycery może stać 
się przyczyną ubóstwa, głupoty, nieodpowiedzialności i upadku moralnego, 
a kto ich nadużywa, nazywany jest niemądrym. Skupienie się na alkoholu 
odbiera przytomność i świadomość tego, co się dzieje, a także odwraca uwa-
gę od najważniejszych wartości365 tak bardzo, że odradza się go piastującym 
ważne stanowiska publiczne366. W Księdze Przysłów wino i sycera zmniej-
szają udrękę więźniów367, natomiast w Księdze Kapłańskiej przestrzega się 
przed sprawowaniem kultu Boga po spożyciu wina lub sycery368. Niekiedy 
wino występuje jako alegoria gwałtownego, porywczego, niespokojnego czy-
nu, jak w Księdze Przysłów, w której jej autor mówi o „winie przemocy”369.

W Starym Testamencie pojawiają się przykłady abstynencji. Dobrowol-
ne wyrzeczenie się alkoholu było jednym ze znaków ślubu nazireatu, czyli 
szczególnego oddania się Bogu na Jego służbę, które wymagało ciągłej przy-
tomności i jasności umysłu. Drugim motywem przyjmowania nazireatu był 
sprzeciw wobec rozpowszechnionego wśród Kananejczyków pogańskiego 
kultu, którego wymowny element stanowiło upijanie się370. Jednymi z naj-
bardziej znanych postaci, które podjęły ten ślub i żyły w abstynencji, byli 
Samuel i Samson, przywódcy narodu izraelskiego, których dzieje można 
odnaleźć w Księdze Sędziów371. Inną grupą trwającą w całkowitej abstynencji 

365 Por. Syr 19, 10; Syr 31, 26; Syr 31, 29; Prz 23, 31; Prz 20, 1; Iz 28, 7; Dn 5, 4; Oz 4, 10.
366 Por. Prz 31, 4.
367 Por. Koh 31, 4–6.
368 Por. Kpł 10, 9.
369 Por. Prz 4, 17.
370 Por. T. Tułodziecki, Starotestamentowe tradycje nazireatu i ich recepcja w Dziejach Apo-

stolskich (Dz 18, 18–22 i 21, 15–27), „Teologia i Człowiek” 20 (2012), s. 50.
371 Por. Lb 6, 3; Sdz 13, 1 – 16, 31; M. Majewski, Samson i Dalila – mężczyzna i kobieta 

wobec pokusy złego wykorzystania swej siły, „Biblia Krok po Kroku” 43 (2013), s. 29; 
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byli rekabici, prowadzący surowy i wędrowny tryb życia, zgodny z naturą. 
Ich pochwałę wysunął prorok Jeremiasz372.

Podsumowując, można stwierdzić, że tak jak w przypadku Noego to nie 
sam alkohol jest zły, a raczej jego niewłaściwe użycie i zastosowanie. Wino 
cieszyło się w Biblii dużą popularnością i zainteresowaniem. Stanowiło 
towar powszechny, ale jednocześnie wartościowy i nieco ekskluzywny, po-
strzegany jako dar od Boga, używany również podczas kultu jako łącznik 
z Nim. Sycera natomiast pojawia się najczęściej w negatywnym kontekście, 
szczególnie gdy współwystępuje z winem. Być może dzieje się tak ze względu 
na dużą moc tego drugiego napoju i szybsze działanie, wynikające z większej 
zawartości alkoholu373. Uwzględniając wypracowane zasady i reguły moralne 
oraz mądre podejście do wina i sycery, dostrzega się ich pozytywny udział 
w kulturze i życiu człowieka zakorzenionego w środowisku biblijnym.

1.3. Motyw alkoholu i trzeźwości w Nowym Testamencie
Nowy Testament wyraźnie różni się w sposobie mówienia o alkoholu od Sta-
rego Testamentu. Rzadziej pojawiają się konkretne nazwy napojów alko-
holowych i mniej jest bezpośrednich wskazań oraz wniosków związanych 
z ich używaniem, a o wiele więcej przekazuje się rozważań na temat stanu 
trzeźwości, który jest przygotowaniem na powtórne przyjście Chrystusa. 
Nazwa „sycera” pojawia się w tekstach Nowego Testamentu zaledwie raz 
w Ewangelii św. Łukasza374. W podejściu nowotestamentalnym to właśnie 
paruzja była najbardziej wyczekiwanym i kulminacyjnym momentem życia 

R. de Vaux, Instytucje Starego Testamentu, tłum. T. Brzegowy, Wydawnictwo Pallot-
tinum, Poznań 2005, s. 477–478.

372 Por. Jr 35, 1–19; D. Dziadosz, Lewici i kapłani w Księdze Powtórzonego Prawa, „Ver-
bum Vitae” 17 (2010), s. 60–61.

373 Por. M. Miduch, „Wina i sycery pić nie będzie” (Łk 1, 15). Wstrzemięźliwość od napojów 
alkoholowych w świetle wybranych tekstów biblijnych, w: Wspomóc uzależnionych od al-
koholu, dz. cyt., s. 229.

374 Por. Łk 1, 15.
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pierwszych chrześcijan. Wierzono, że Jezus przybędzie stosunkowo szybko, 
w związku z tym nieustannie należy czuwać i być trzeźwym375.

Trzeźwość wynika bezpośrednio z mądrego używania alkoholu, ale ozna-
cza także głębszą świadomość postrzegania i rozumienia świata. Może być 
zaburzona nie tylko przez nierozważne picie wina, sycery czy innych pro-
duktów, ale również przez niewłaściwy styl życia. Do zagrożeń dla trzeź-
wości można zaliczyć nie tylko alkohol, ale też m.in. rozpustę i rozpasanie 
seksualne, podążanie za swoimi żądzami, chciwość, egoizm, przyjemności 
zmysłowe, podążanie za fałszywa ideą, pychę, zapatrzenie w fałszywego boż-
ka. Trzeźwość przygotowuje człowieka do trudnych wydarzeń życiowych, 
stawia go w sytuacji czuwania i wzmaga uwagę na wypadek niebezpieczeń-
stwa, w tym ataku złego ducha. Można wyróżnić za Nowym Testamentem 
trzy rodzaje trzeźwości: m a t e r i a l n ą, i n t e l e k t u a l n ą  i d u c h o w ą. 
Każda z nich buduje wymienione wyżej cnoty w sferze, której dotyczy, 
adekwatnie do nazwy376.

W czasach Nowego Testamentu, podobnie jak we wczesnym judaizmie, 
również istniała instytucja nazireatu związana m.in. z abstynencją. Na-
leżał do niej Jan Chrzciciel, który powstrzymywał się od picia alkoholu, 
by podkreślić szczególny rodzaj misji, jaką miał od Boga, i Jego bliską 
obecność, co wyrażało się w ciągłej gotowości nieodzownie związanej 
z trzeźwością377.

Najważniejszą osobą pojawiającą się w Nowym Testamencie jest Jezus 
Chrystus. Jego wypowiedzi na temat alkoholu, a szczególnie wina, można 

375 Por. H. Witczyk, Rudolfa Schnackenburga „Nauka moralna Nowego Testamentu” wo-
bec wyzwań współczesności, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 47 (2014) 
nr 2, s. 420–421.

376 Por. M. Majewski, Używanie napojów alkoholowych zagadnieniem moralnym, „Per-
spectiva. Legnickie studia teologiczno-historyczne” 2 (2003) nr 1, s. 203–205.

377 Por. M. Miduch, Biblijny model życia poświęconego Bogu, „Życie Duchowe” 85 (2016), 
s. 9.
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podzielić na dwie kategorie. W pierwszej uznaje wino za naturalny i nor-
malny element współczesnej Mu kultury i wyraża aprobatę względem niego, 
a przynajmniej nie utożsamia go ze złym środkiem. W tego typu sformuło-
waniach wino przybiera dosłowne znaczenie. Druga kategoria zawiera zwro-
ty oscylujące wokół motywu wina, którymi najczęściej są „krzew winny”, 

„winna latorośl”, „owoc winnego krzewu”. Mają one znaczenie alegoryczne, 
wyrażają sens duchowy i teologiczny w mowach o wspólnocie wierzących, 
ich wzajemnych relacjach oraz ich odniesieniu do Boga lub służą za tło 
środowiskowe opowiadanych przypowieści378.

Najbardziej znanym wydarzeniem kojarzonym z Jezusem obecnym 
w miejscu i okolicznościach picia wina jest wesele w Kanie Galilejskiej. 
Podczas jego trwania Chrystus zamienił wodę w wino, którego zabrakło, 
co było powodem do wielkiego strapienia i hańby dla pana młodego, ma-
jącego w obowiązku zatroszczyć się o zapewnienie gościom wszystkiego, 
co potrzebne do zabawy. Również tutaj wino rozumiane jest jako dobro, 
które stanowi szczególny produkt, świadczy o dostojeństwie i wysokiej 
jakości uczty. Chrystus jest tym, który je daje, w dodatku w nadmiarze. 
Wino oprócz swojego dosłownego znaczenia staje się także symbolem 
eschatologicznym, nadzieją i dobrem, na które czekają chrześcijanie379. Jest 
znakiem czasów mesjańskich, narzędziem, dzięki któremu Chrystus po raz 
pierwszy objawia się publicznie światu jako Zbawiciel, i tym samym rozpo-
czyna swoją działalność, do jakiej powołał Go Ojciec. Dzięki interwencji 

378 Por. S. Szymik, Jezus Chrystus a konsumpcja alkoholu, w: Alkohol w Biblii, dz. cyt., 
s. 53–54.

379 Por. J 2, 1–11; M. M. Michalak, Teologiczny wymiar godów weselnych i oczyszczenia 
świątyni (J 2, 1–22), „Polonia Sacra” 21 (2017) nr 1, s. 110–112; J. Klinkowski, Mię-
dzy starym a nowym Prawem. Znak w Kanie Galilejskiej (J 2, 1–12), w: Żyjemy dla 
Pana. Księga pamiątkowa dedykowana s. profesor Ewie Józefie Jezierskiej OSU w sie-
demdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Rosik, Wydawnictwo PWT, Wrocław 2005, 
s. 221–222; S. Szymik, Jezus…, dz. cyt., s. 56.
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Jezusa wino w sposób pośredni uświęciło też związek małżeński i całe 
wydarzenie zaślubin380.

Chrystus w jednej z dyskusji z faryzeuszami został nazwany „żarło-
kiem” i „pijakiem”, co mogłoby sugerować Jego bliski związek z alkoho-
lem. Te oskarżenia wyrosły na tle abstynencji Jana Chrzciciela i udziału 
Jezusa w uczcie weselnej czy innych przyjęciach organizowanych choćby 
przez faryzeuszów381. Jezus wykorzystał to fałszywe oskarżenie do tego, 
aby przywołać głębszą rzeczywistość związaną z Jego misją mesjańską. 
Słowa: „Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest 
z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą 
pościć”382 pokazują Jego aprobatę dla radości, jaką przeżywa człowiek, 
szczególnie jeśli jej najgłębszym podłożem jest bliskość Boga. W poszu-
kiwaniu Jezusowej postawy względem alkoholu można posłużyć się przy-
wołanym fragmentem Ewangelii, aby za pomocą analogii stwierdzić, że  
pił wino383.

Wino traktowano od zawsze jako napój wyjątkowy, w pewnym sensie 
święty, ale prawdziwego uświęcenia doznało ono w rękach Jezusa, kiedy 
konsekrował je podczas ostatniej wieczerzy i uczynił z niego materię Naj-
świętszego Sakramentu. Odbyło się to podczas jednego z najważniejszych 
żydowskich świąt, Paschy, w której trakcie wypijano cztery kielichy wina. 
Chrystus podczas wzniesienia kielicha zmienił tradycję i zamiast modlitwy 
błogosławieństwa odmówił dziękczynienie, uświęcając wino i zamieniając 
je w swoją krew, która jako Najświętszy Sakrament jest podstawowym 

380 Por. A. Gibek, Wino weselne w Kanie Galilejskiej, w: Wspomóc uzależnionych od alkoho-
lu, dz. cyt., s. 272–277.

381 Por. Łk 7, 34–35; Mt 11, 19.
382 Mt 9, 14–15.
383 Por. S. Szymik, Jezus jako gość w świetle ewangelii kanonicznych, „Biblica et Patristica 

Thoruniensia” 9 (2016) nr 2, s. 132–134; S. Szymik, Jezus…, dz. cyt., s. 58–59.
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środkiem zbawienia. W tekście biblijnym nie pojawia się bezpośrednio 
termin „wino”, jednak nie ma możliwości, by zawartość kielicha była inna384.

Pozostałe teksty Nowego Testamentu dość często odwołują się do proble-
mu trzeźwości. Najwięcej tej problematyki można odnaleźć w Corpus Pauli-
num, w którym poruszane są kwestie teologiczne oraz odnoszące się do pasto-
ralnej recepcji Ewangelii przekazywanej konkretnym wspólnotom Kościoła 
lub poszczególnym jednostkom, a dalej wszystkim chrześcijanom. Stąd kon-
tekst napomnień, wskazań czy zasad moralnych jest różny i zależy od środo-
wiska, do jakiego zostały one skierowane. Duża część pism Apostoła Narodów 
adresowana jest do wspólnot w diasporze na terenie Imperium Rzymskiego, 
gdzie obecność i użycie wina były codziennością (zob. 3.1. Alkohol w ujęciu 
historycznym w rozdziale pierwszym), a to również wywarło wpływ na rozwój 
idei trzeźwości koniecznej do wprowadzenia w pastoralne zadania Kościoła385.

W Corpus Paulinum można wyróżnić trzy zasadnicze kierunki, w jakich 
zmierzają teksty poruszające temat trzeźwości. W pierwszym krytykowane 
są pijaństwo i nadużycia w dziedzinie rozpusty w poszczególnych Kościo-
łach. Drugi dotyka godności chrześcijańskiego życia, której wzorem pozo-
staje oczywiście Jezus Chrystus. Tutaj Apostoł Narodów bardziej skupia 
się na pozytywnym charakterze tego przykładu, uwypuklając cechy, jakimi 
winni charakteryzować się wierzący, nie zaś przytaczając motywy krytyku-
jące złą postawę. Trzeci kierunek prezentuje zasady i pouczenia związane 
ze stanem życia, przeznaczone np. dla biskupów, diakonów czy dziewic386.

W pierwszej grupie mieści się m.in. część Pierwszego Listu do Koryntian, 
w którym miejscowa wspólnota została osadzona w pogańskich zwyczajach, 

384 Por. R. Bartnicki, Ostatnia Wieczerza nową Paschą Jezusa (Mk 14, 22–25), „Warszaw-
skie Studia Teologiczne” 33 (2015) nr 10, s. 27–31; S. Szymik, Jezus…, dz. cyt., s. 61–61.

385 Por. J. Salij, Biblijne podstawy trzeźwości, „Fides et Ratio” 31 (2017) nr 3, s. 66–67; 
D. Batchelor, The Christian and Alcohol, Amazing Fact, Roseville 2002, s. 28–30.

386 Por. A. Kiejza, Nowotestamentalne wskazania dotyczące trzeźwości, w: Alkohol w Biblii, 
dz. cyt., s. 68.
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jakie przeszły do złej tradycji chrześcijan. Paweł stanowczo i surowo krytyku-
je nadużywających alkoholu, pisząc: „Dlatego pisałem wam wówczas, byście 
nie przestawali z takim, który nazywając się bratem, w rzeczywistości jest 
rozpustnikiem, chciwcem, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą. 
Z takim nawet nie siadajcie wspólnie do posiłku”387. Ten tekst uwypukla, 
że pijaństwo często łączy się z różnymi innymi patologiami społecznymi 
lub, tak jak w tym wypadku, duchowymi. Paweł zupełnie wyklucza ze spo-
łeczności wierzących m.in. pijaków, gdyż szkodzą sobie i innym, szcze-
gólnie w odnalezieniu właściwej relacji do Boga388. W dalszych wersetach 
Paweł jest jeszcze bardziej surowy, gdyż wymienia sporą grupę osób, które 
nie wejdą do królestwa Bożego. Jest wśród nich grupa pijaków, obok np. 
zdzierców, bałwochwalców, złodziei czy chciwych389. Pijaństwo zaburza 
więc nie tylko bliską relację z Bogiem tu na Ziemi wyrażaną przez ducho-
wość i religijność, ale jest również zagrożeniem dla życia wiecznego. Ten 
niewłaściwy porządek objawia się już tutaj w świętokradzkim przeżywaniu 
liturgii, jeśli człowiek uczestniczy w niej w stanie nietrzeźwości. Apostoł 
Narodów krytykuje takie zachowanie w kolejnej partii omawianego już 
Pierwszego Listu do Koryntian. Podkreśla też, że dom jest właściwym miej-
scem do picia alkoholu, a więc wedle tradycji starotestamentowej nie widzi 
on zła w samym alkoholu, ale w jego niewłaściwym użyciu390. List do Galatów 
zawiera też wzmianki o pijaństwie, które mieszczą się w pierwszej katego-
rii tekstów o trzeźwości. Tym razem Paweł wykazuje, że pijaństwo i inne 
negatywne zachowania (np. spór, zawiść, wyuzdanie czy bałwochwalstwo) 
rodzą się z ciała. Ci, którzy dopuszczają się ich, nie osiągną zbawienia391.

387 Por. 1 Kor 5, 11.
388 Por. A. Kiejza, Nowotestamentalne…, dz. cyt., s. 69.
389 Por. 1 Kor 6, 9–10.
390 Por. 1 Kor 11, 18–22.
391 Por. Ga 5, 19–21.
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Teksty z drugiej grupy, w których trzeźwość jest rozumiana jako perma-
nentna postawa wobec Boga, człowieka i świata, właściwa dla naśladowania 
Chrystusa, są obecne również w dziełach św. Pawła Apostoła oraz u św. Pio-
tra. W Liście do Rzymian znajduje się zachęta do głęboko chrześcijańskiej 
postawy zobrazowanej przez alegorię uzbrojenia w światło, w której trzeba 
odrzucić hulanki, pijatyki, rozpustę i wyuzdanie, a zamiast tego wybrać 
Jezusa Chrystusa392. Pijaństwo towarzyszy tutaj rozpasaniu seksualnemu, 
gdyż obydwa negatywne zjawiska wiążą się ze sobą i mogą być wzajemnie 
przez siebie wyzwalane. W podobnym tonie przebiega argumentacja z Li-
stu do Efezjan, w którym jego autor ostrzega przed „upijaniem się winem, 
bo to jest przyczyną rozwiązłości […]”393. Zamiast tego należy „napełniać się 
Duchem, przemawiać do siebie w psalmach i hymnach, pieśniach pełnych 
ducha, śpiewając i wysławiając Pana […]”394.

Tymczasem autor Pierwszego Listu św. Piotra tłumaczy jego adresa-
tom, skąd bierze się złość pogan względem nich. Jest to spowodowane tym, 
że chrześcijanie, do których pisze Piotr, nie biorą udziału w „rozwiązło-
ściach, żądzach, nadużywaniu wina, obżarstwie, pijaństwie i niegodziwym 
bałwochwalstwie”395. Pogańskie zwyczaje chętnie łączyły kult bogów z roz-
pustą seksualną i alkoholową. To jedyne miejsce w Nowym Testamencie poza 
Corpus Paulinum, w którym znajdują się wskazania dotyczące trzeźwości 
związanej z odpowiedzialnym używaniem alkoholu. Apokalipsa św. Jana 
z kolei posługuje się słowem „wino”, ale zawsze w sensie metaforycznym, 
używanym w kontekście eschatologicznym396.

392 Por. Rz 13, 12–14.
393 Por. Ef 5, 18.
394 Por. Ef 5, 18–19.
395 Por. 1 P 4, 3.
396 Por. R. Kimsza, Cezarego z Arles (470/471–542/543) rozumienie symboli Apokalipsy 

św. Jana Apostoła (1–9), „Rocznik Teologii Katolickiej” 11 (2012) nr 2, s. 56; A. Żóraw-
ski, Apokalipsa św. Jana w interpretacji matematyczno-symbolicznej – cz. 1, wyd. A. Żó-
rawski, Nowy Jork 2014, s. 24.
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Ostatnią grupę tekstów stanowią wskazania Pawła Apostoła dotyczące 
poszczególnych grup we wspólnocie Kościoła, takich jak biskupi, diakoni 
i ludzie starsi. Dla nich, piastujących szczególne miejsce wśród chrześcijan, 
trzeźwość to nie tylko wyrobiona cecha, jaka przystoi wierzącym, ale cnota, 
charakterystyczna dla całokształtu ich życia. W Pierwszym Liście do Tymo-
teusza w obszernym katalogu cech, jakimi musi odznaczać się biskup, jest 
wymieniona trzeźwość, diakoni z kolei mają być „nienadużywający wina”397. 
Paralelne teksty znajdują się w Liście do Tytusa398. Trzeźwość towarzyszy 
mądrości, odpowiedzialności, roztropności i rozwadze, jakie muszą być 
obecne w życiu ludzi posługujących we wspólnotach.

Podsumowując, zauważa się, że teksty Nowego Testamentu zachęcają 
do trzeźwości. Postrzegają ją w sposób bezpośredni jako wolność od zgubne-
go wpływu alkoholu na organizm ludzki oraz jako stałą postawę otwartości 
i gotowości wobec tego, co może człowieka spotkać w życiu, ze szczególnym 
naciskiem na postawę wobec Boga. Trzeźwość może być utrzymana nie 
tylko przez całkowitą abstynencję od alkoholu, ale również przez rozważne 
używanie go, czego przykładem stał się sam Jezus Chrystus.

2. Nauczanie Kościoła powszechnego 
o alkoholizmie

Refleksja nad wskazaniami zawartymi w Piśmie Świętym oraz fenomen wia-
ry w pierwszych wspólnotach Kościoła doprowadziły do rozwoju teologii, 
czyli usystematyzowanej nauki o objawieniu Boga. Podstawowe problemy 
starożytnego chrześcijaństwa dotyczyły głównie kwestii fundamentalnych, 
takich jak eksponowanie najważniejszych prawd wiary, określenie cech 

397 Por. 1 Tm 3, 1–10.
398 Por. Tt 1, 7–9; Tt 2, 1–3.
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Boga oraz formułowanie zasad moralnych. Tym spostrzeżeniom towarzy-
szyła zawsze duszpasterska troska o dobro chrześcijan, która przejawiała 
się w pouczeniach i wskazaniach kierujących ku prawidłowym postawom. 
Powiększający się liczebnie i terytorialnie Kościół napotykał różne pro-
blemy wśród asymilowanej ludności. Szybko dostrzeżono, że nie można 
troszczyć się wyłącznie o wartości duchowe i nadprzyrodzone, ale ważne 
jest również zapewnienie wskazań do godnego i odpowiedzialnego życia 
ziemskiego. Etap doczesnej egzystencji zaczęto rozumieć jako czas przy-
gotowania na spotkanie z Bogiem, w którego trakcie należy uformować 
całą osobę wraz z sumieniem, czułym na wpływy negatywnych zachowań 
i złych wyborów. Jednym z powszechnych problemów starożytności było 
pijaństwo, stąd wykład nauki niektórych świętych oraz innych ważnych 
postaci na temat trzeźwości. W duchu Nowego Testamentu ta postawa była 
rozumiana szerzej, niekiedy w oderwaniu od samego alkoholu, jako ogólne 
nastawienie człowieka do roztropnego poznawania i rozumienia świata.

2.1. Ojcowie Kościoła o trzeźwości i nadużywaniu alkoholu
Już pierwsze teksty wczesnych autorów chrześcijańskich uwzględniały 
kwestię pijaństwa i zagrożenia, jakie ono ze sobą niesie. Jeden z najwybit-
niejszych afrykańskich teologów, Tertulian, wspomina o alkoholu jako 
przyczynie, dla której chrześcijanie nie powinni brać udziału w widowiskach 
teatralnych. Zaznaczył, że tego rodzaju rozrywka prowadzi do rozwiązło-
ści i pijaństwa, a to z kolei przynosi szkodę w życiu doczesnym, a swoje 
 konsekwencje może mieć także w wieczności399.

Orygenes, jeden z najbardziej płodnych komentatorów Pisma Świętego 
we wczesnym chrześcijaństwie, pisze w Homilii o Księdze Kapłańskiej, że nad-
używanie wina prowadzi do zguby. Podkreśla, że pijaństwo niszczy przede 

399 Por. E. Stanula, Widowiska w ocenie Ojców Kościoła, „Saeculum Christianum” 
2 (1995) nr 1, s. 12.
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wszystkim człowieka od strony cielesnej i oszpeca go, ale jednocześnie zabija 
też jego duszę400. W innej homilii ukazał liczne wady pijaństwa, wyrażając 
to w następujący sposób: „Trzeźwość jest matką wszystkich cnót, tak jak 
na odwrót – pijaństwo jest matką wszelkich wad”401. Autor ten ma negatywne 
podejście do nadużywania alkoholu, jednak jednocześnie postrzega wino 
jako napój niezwykły, niecodzienny i jakościowo lepszy od wody. Buduje 
metaforę, w której pisze, że Pismo Święte po przyjściu Chrystusa zmie-
niło się z wody w wino. W ten sposób ukazuje jakościową różnicę i roz-
wój tekstów biblijnych oraz nową rzeczywistość wiary od czasów Nowego 
Testamentu402.

Problem nadużycia alkoholu w nauczaniu ojców Kościoła najczęściej 
ma charakter duszpasterski. Zwracają oni uwagę na konkretne zjawisko, 
po czym następuje przestroga, niekiedy opatrzona dodatkowym komenta-
rzem. W tym kontekście uczy św. Jan Chryzostom. Jedną ze swoich homilii 
w całości poświęca tematowi umiaru w dziedzinie picia alkoholu. Wino 
klasyfikuje jako środek leczący słabości ludzkiego ciała, pochodzący od Boga 
i będący Jego darem. Przestrzega przed jego nadmiernym piciem, które jest 
według niego dziełem diabła. Człowiek nietrzeźwy z łatwością oddaje się 
w ręce złego ducha403.

W innym tekście z przełomu IV i V wieku pt. De Lazaro ten sam autor 
gani pijaństwo panów, czyli właścicieli niewolników. Omawiany fragment 

400 Por. Mądrość Ojców Kościoła, oprac. J. Hojnowski, Wydawnictwo Spes, Kraków 
2004, s. 128.

401 Orygenes, Homilie o Księdze Kapłańskiej, w: Mądrość Ojców Kościoła, dz. cyt., s. 351, 
hom. 7.

402 Por. Orygenes, Komentarz do Ewangelii według św. Jana, tłum. S. Kalinowski, Wy-
dawnictwo WAM, Kraków 2003, LXII, nr 438.

403 Por. Jan Chryzostom, Homilia na słowa: „Wina po trosze używaj”, w: Jan Chryzo-
stom, Homilie na Ewangelię według świętego Mateusza, cz. 2, Homilie 41–90, Kraków 
2001, 4n; Jan Chryzostom, Ze względu na niebezpieczeństwo rozpusty należy się żenić, 
tłum. T. Krynicka, „Vox Patrum” 31 (2011) nr 56, s. 587–589.
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porusza kwestię moralności niewolników, jest zachętą do ich nawracania 
i pielęgnowania cnót. Wzywał ich, aby mimo niskiego stanu społecznego 
dbali o swój duchowy rozwój, w tym o trzeźwość. Chryzostom chwali 
przedstawicieli wspomnianego stanu społecznego i wskazuje, że właśnie 
umiar lub niekiedy całkowita abstynencja od alkoholu mogą być wzorem 
do naśladowania przez ich właścicieli. Ci drudzy z kolei nierzadko miewali 
problem z umiarem w korzystaniu z alkoholu, zwłaszcza w bogatych śro-
dowiskach, w których nie stroniono od uczt i zabaw404. W innym tekście, 
będącym homilią wygłoszoną do mieszkańców Antiochii, chwali chłopów 
za ich proste życie, w którym oprócz zamiłowania do pracy, dbałości o ro-
dzinę i wiarę widać również, że wygnali oni „potoki pijaństwa”. Pisze o nich, 
że jedzenia i picia używają tylko tyle, aby przeżyć, nie jest to dla nich wielka 
wartość405. Jan Chryzostom w swoich homiliach wielokrotnie podaje też kon-
kretne wskazania o charakterze moralnym dla życia rodzinnego. W jednym 
z tego rodzaju tekstów, poświęconym obrzędowi małżeństwa, autor pisze, 
aby nie urządzać przyjęć suto zakrapianych alkoholem406.

Powszechność alkoholu w starożytnym świecie spowodowała, że zrodziła 
się pokusa, by do mszy świętej używać innej materii niż wina, kojarzone-
go bardzo mocno z pijaństwem. Niektórzy nadgorliwi asceci próbowali 
zaszczepić te pomysły, jednak nauczanie wielu ojców Kościoła skutecznie 
odwiodło ich od tej idei. Wśród obrońców zachowania dotychczasowej tra-
dycji liturgicznej, wywodzącej się od samego Chrystusa, znalazł się Cyprian 

404 Por. Jan Chryzostom, De Lazaro, col. 986 (PG 48); P. Szczur, Niewolnictwo jako 
problem duszpasterski w nauczaniu Jana Chryzostoma, w: Problemy duszpasterskie sta-
rożytnego Kościoła, red. J. Pałucki i in., Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2009, 
s. 69–89. 

405 Por. Jan Chryzostom, Ad populum Antiochenum, hom. XIX, 1, col. 190 (PG 49); 
P. Szczur, Praca w życiu chrześcijanina. Stanowisko św. Jana Chryzostoma, „Verbum 
Vitae” 25 (2014), s. 188.

406 Por. J. Gliściński, Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Ojców Kościoła, „Seminare. Po-
szukiwania naukowe” 11 (1995), s. 55.
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z Kartaginy. W jednym ze swoich listów pasterskich apelował o zachowanie 
wina dla celów sakramentalnych, argumentując swoje zdanie twierdzeniem 
pochodzącym z Pisma Świętego, według którego nawet anioł pochodzący 
z nieba nie mógłby zmienić tego, co ustanowił Jezus, i głosić nowej ewan-
gelii407. Według wspomnianego świętego wycofanie wina z mszy świętej 
oznaczałoby ucieczkę wiernych uczestniczących w tym sakramencie przed 
męką, w której udział miał Zbawiciel408.

Grzegorz z Nyssy w dziele Do tych, którzy odwlekają chrzest przestrzega 
przed odkładaniem chrztu na ostatnią chwilę, jako jeden z powodów takiej 
postawy podając umiłowanie hucznych zabaw i pijaństwa409. Jednak w innym 
tekście zatytułowanym Homilia na Wniebowstąpienie ten sam autor używa 
w pozytywnym kontekście ciekawej metafory związanej z piciem alkoholu. 
Pisze o konieczności dojrzałej wiary, opartej na rozumieniu Boga i głębo-
kiej, osobistej relacji z Nim, która wynika z wylania darów Ducha Świętego. 
Obrazując działanie Trzeciej Osoby Boskiej, używa następującej metafory: 

„[…] wprowadza w duszę trzeźwe upojenie, przenosząc jej myśli ze spraw 
doczesnych ku wiecznym”410.

Także św. Augustyn, jeden z największych ojców Kościoła zachodniego, 
nie pominął tematu pijaństwa. W swoim tekście o charakterze metodolo-
gicznym, który jest kierowany do nauczycieli wiary i dotyczy sposobu prze-
mawiania o Chrystusie przez nieznających Go, Augustyn przestrzega przed 
pijakami. Mogą oni łatwo odwieść od wiary, a sam alkohol może przyćmić 

407 Por. Ga 1, 8.
408 Por. Cyprian z Kartaginy, List 63, w: Cyprian z Kartaginy, Listy, tłum. W. Szoł-

dorski, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1963, nr 11, 15; 
D. Drążek, Ofiara Eucharystii jako zobowiązanie do jedności i świętości w pismach 
św. Cypriana, „Verbum Vitae” 8 (2005), s. 155–158.

409 Por. Grzegorz z Nyssy, Do tych, którzy odwlekają chrzest, tłum. M. Przyszychowska, 
„Vox Patrum” 33 (2013) nr 60, s. 553.

410 Grzegorz z Nyssy, Homilia na Wniebowstąpienie, tłum. P. P. Szewczyk, http://patres.
pl/grzegorz-z-nyssy-na-wniebowstapienie/ (3.10.2018).
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początkową euforię oddania się Jezusowi. Biskup Hippony zauważa w ten 
sposób ogromną podatność ludzi na wpływy środowiska i jego negatywne 
oddziaływanie na rzecz rozwoju choroby alkoholowej411. Według omawia-
nego autora pijaństwo znajduje się w katalogu najpoważniejszych i najpow-
szechniejszych grzechów. Dodatkowo obciążone jest wadą generowania 
innych grzechów. Tych, którzy mu ulegli, Augustyn ostrzega, przytaczając 
przede wszystkim argumenty eschatologiczne. Zbawienie powinno być 
główną motywacją, dla której należy zerwać z upijaniem się412.

W swoim nauczaniu dużo miejsca kwestii trzeźwości poświęcił Piotr 
 Chryzolog, który ganił postawy pijaństwa wyraźnie widoczne w Kościele 
w V wieku. Na uwagę zasługują jego zdecydowane teksty skierowane do paste-
rzy, którzy niekiedy popadali w problemy alkoholowe. Nadużywanie trunków 
w kulturze antycznej, w której wino obficie występowało, stało się powszech-
ną praktyką. Po edykcie mediolańskim z 313 roku chrześcijaństwo zyskało 
wiele przywilejów i zaczęło odgrywać coraz poważniejszą rolę w Cesarstwie 
Rzymskim, aż zdominowało obszary wokół Morza Śródziemnego. Wraz 
z przyjmowaniem kolejnych wiernych z różnych rejonów Kościół musiał 
zmierzyć się ze słabościami i negatywnymi postawami, jakie wówczas wystę-
powały. Już nie był elitarną wspólnotą ludzi prawie doskonałych, szczególnie 
w obrębie moralności następowało pogarszanie się obyczajów na dużą skalę413.

Piotr Chryzolog w mocnych słowach wspomina o szczególnej winie 
kapłanów, którzy sami, jako sprawujący kult, stający przed obliczem Boga, 
otaczający ołtarz i dający innym przebaczenie, powinni pozostawać w goto-
wości, czyli być trzeźwymi. Problem wśród duchowieństwa był tak poważny, 

411 Por. Augustyn z Hippony, De catechizandis rudibus, w: Św. Augustyn. Pisma katechetycz-
ne, red. i tłum. W. Budzik, Wydawnictwo PAX, Warszawa 1952, s. 12–13, VII 11, 1–3.

412 Por. D. Kasprzak, Kościół IV i V wieku a połowiczne nawrócenia na chrześcijaństwo, 
w: Problemy duszpasterskie starożytnego Kościoła, dz. cyt., s. 179–180.

413 Por. A. Żurek, Chrystianizacja prawa po „edykcie mediolańskim”, „Vox Patrum” 
34 (2014) nr 61, s. 83–85.
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że święty z Imoli napisał, iż zapach kadzideł i woń unosząca się z ołtarzy 
zostały przyćmione odorem wina. Pijaństwo kapłana ma o wiele poważ-
niejsze skutki i większą wagę niż u pozostałych wiernych. Jest ono w opinii 
Chryzologa świętokradztwem, a karą za nie będzie spalenie w ogniu Bożym, 
gdyż takie praktyki prowadzą do zabijania duszy. Omawiany autor dokonuje 
ciekawego zestawienia rzeczywistości doczesnej z metafizyczną, pokazując 
w ten sposób, że wino będące przedmiotem codziennego użytku staje się 
śmiercionośne dla duchowej przestrzeni człowieka414. Uzasadnia to, pisząc 
dalej: „Pijaństwo jest matką zabójstwa, rodzicielką kłótni, synową szaleństwa, 
niegodną mistrzynią arogancji. Kto ją ma, nie posiada siebie samego, nie jest 
człowiekiem; nie popełnia grzechu, gdyż sam jest grzechem […]”415. Piotr 
Chryzolog nadaje w analizowanej mowie jeszcze mocniejszy wydźwięk wa-
dzie pijaństwa, odbierając status człowieczeństwa tym osobom, które są w nią 
uwikłani, i nazywając je grzechem416. W czasach i w kulturze, w których żył 
wspomniany ojciec Kościoła, nadużywanie alkoholu było bardzo charak-
terystyczne i towarzyszyło właściwie każdej kategorii społecznej. Przyno-
siło to destrukcyjne konsekwencje indywidualne i zbiorowe w dziedzinie 
 moralności, co wpłynęło pośrednio na degenerację ówczesnej cywilizacji.

Bazyli Wielki przypisuje pijaństwu cechy niszczącego, zgubnego demona, 
wroga cnót i matki zła. Dodaje, że demon ten wybierany jest przez ludzi 
dobrowolnie w zaślepieniu i pozornym dążeniu do radości417.

Pojęcie trzeźwości pojawia się także w starożytnych regułach zakon-
nych, które były tworzone celem ujednolicenia życia monastycznego. 

414 Por. D. Kasprzak, Sposoby reakcji Kościoła na zło w V wieku – przykład Italii Północnej 
i Galii, w: Problemy duszpasterskie starożytnego Kościoła, dz. cyt., s. 205–207.

415 Sermo 26, 4, OSPC 1, s. 202; cyt. za: D. Kasprzak, Sposoby…, dz. cyt., s. 206.
416 Por. Sermo 26, 4, OSPC 1, s. 202; cyt. za: D. Kasprzak, Sposoby…, dz. cyt., s. 206.
417 Por. P. Wygralak, Vinum laetificat cor hominis (Ps 104, 15). Ojcowie Kościoła o spoży-

waniu wina i związanych z tym problemach, „Poznańskie Studia Teologiczne” 2011 
nr 25, s. 150.
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Wspomina o niej Benedykt z Nursji, twórca najpowszechniejszej reguły 
zakonnej, która przetrwała w różnej formie do czasów współczesnych. 
W regule benedyktyńskiej trzeźwość pojawia się jako konieczny przymiot 
opata zakonnego. Ma ona charakter nie tylko bezpośredni, związany 
z wolnością od substancji zaburzających postrzeganie świata, ale również 
głębszy, ujmujący całościowo postawę człowieka według myśli Pawła 
Apostoła. W tym przypadku utożsamiana jest z takimi cechami jak mą-
drość, roztropność, otwartość, rozumność, zdolność właściwej oceny418.

Hieronim porusza w sposób pośredni problem trzeźwości i umia-
ru w różnych aspektach ludzkiego życia. Pisze on głównie o grzechu 
oraz złych nawykach i choć nie dotyka bezpośrednio kwestii pijaństwa, 
to jednak przestrzega przed stopniowym przyzwyczajaniem się do zła. 
Każde uzależnienie w swojej pierwszej fazie zaczyna się od przyzwycza-
jenia, które rozwijając się mocniej, z czasem zupełnie zniewala człowieka. 
W swoim liście zatytułowanym Ad Laetam de institutione filiae Hieronim 
zwraca uwagę na ten problem w następujących słowach: „[…] z tru-
dem uda ci się poprawić to, do czego się spokojnie przyzwyczajasz”419. 
W innym miejscu ten sam autor pisze, że wino jest jedną z najgroźniej-
szych broni Szatana przeciwko młodym osobom, gdyż łączy w sobie złe 
przyjemności charakterystyczne dla innych grzechów: chciwości, pychy  
i   bałwochwalstwa420.

Ojcowie Kościoła w swoim nauczaniu poświęcili wiele miejsca spra-
wie postu. Podobnie jak kwestię trzeźwości rozumieją go bardzo szeroko, 

418 Por. Benedykt XVI, Katecheza patrystyczna Benedykta XVI, „Vox Patrum” 31 (2011) 
nr 56, s. 35.

419 Por. Hieronim ze Strydonu, Epistula CVII (Ad Laetam de institutione filiae), w: Hie-
ronim ze Strydonu, Listy, t. 3, red. H. Pietras, tłum. J. Czuj, M. Ożóg, Wydaw-
nictwo WAM, Kraków 2011, nr 8; Benedykt XVI, Ojcowie Kościoła. Od Klemensa 
do Augustyna, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 2008, s. 181.

420 Por. Mądrość Ojców Kościoła, dz. cyt., s. 139.
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począwszy od ograniczenia ilości spożywanych pokarmów i napojów przez 
obniżenie ich jakości po rezygnację z niektórych rodzajów jedzenia i picia. 
Praktyka ta może dotyczyć także innych przyjemności, które niekiedy stają 
się powodem upadku moralnego. W tej przestrzeni zawiera się także wino, 
które było postrzegane jako napój odbierający trzeźwe spojrzenie na świat. 
Stąd zalecenia postne objawiające się przez odmawianie sobie różnych dóbr 
pojawiają się już w najwcześniejszych tekstach chrześcijańskich, np. Pasterzu 
Hermasa czy Kobiercach Klemensa Aleksandryjskiego, i są kontynuowane 
w nauczaniu Kościoła przez całą epokę antyczną421.

Na podstawie przytoczonych powyżej tekstów widać, że starożytni 
myśliciele chrześcijańscy widzieli w nadmiernym spożywaniu alkoholu 
poważne zagrożenie, które miało swoje konsekwencje nie tylko w życiu 
doczesnym, ale mogło wpłynąć negatywnie na kontakt z Bogiem w rzeczy-
wistości duchowej. Plaga pijaństwa, jaka ogarnęła ówczesny świat, miała 
swoje  odzwierciedlenie w życiu Kościołów.

Można też znaleźć pozytywne wypowiedzi ojców Kościoła dotyczące al-
koholu, a konkretnie wina, które postrzegane było jako Boży dar i wykwint-
ny napój. Klemens Aleksandryjski przestrzega młodych i nierozważnych 
ludzi przed piciem tego napoju w sposób bezmyślny, natomiast Cezary 
z Arles za kryterium dostępności alkoholu uznaje osobistą dojrzałość piją-
cego422. Pierwszy z autorów widzi nawet w winie napój leczniczy i rozgrze-
wający, chwaląc jego właściwości. Pisze o nim jako o środku rozweselającym 
i wzmagającym ludzkie siły423.

Teologia patrystyczna jest kontynuacją myśli nowotestamentalnej, re-
prezentowanej w dużej mierze przez Pawła Apostoła, w której człowiek jest 

421 Por. A. Baron, Świętość a ideały człowieka, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013, 
s. 228, 266.

422 Por. P. Wygralak, Vinum…, dz. cyt., s. 142–143.
423 Por. Klemens Aleksandryjski, Wychowawca, tłum. M. Szarmach, Wydawnictwo 

UMK, Toruń 2012, s. 23.
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rozumiany holistycznie. Życiowe sfery współgrają ze sobą i konsekwencje 
złych postaw w jednym wymiarze (w przypadku pijaństwa w wymiarze 
cielesnym) pociągają za sobą następstwa dla innych przestrzeni, szczegól-
nie duchowej. W nauczaniu patrystycznym widoczne też jest ciągłe dąże-
nie do doskonałości i wezwanie do zachowywania wysokich standardów 
moralnych. Jednak w samym słownictwie pism patrystycznych występuje 
różnica w stosunku do słownictwa tekstów z Pisma Świętego, gdyż ojcowie 
Kościoła raczej nie piszą o konkretnym gatunku alkoholu, nie wyróżniają 
poszczególnych rodzajów nietrzeźwości, nie krytykują alkoholu w ogóle, 
ale mówią całościowo o zjawisku pijaństwa. Widzą w tej postawie, tak 
jak już to wspomniano, zagrożenie cielesno-duchowe, dotykające całego 
człowieka.

2.2. Trzeźwość i alkohol w późniejszej tradycji chrześcijańskiej
Na początku zostanie ukazane podejście tomistyczne do problemu trzeź-
wości i alkoholu. Tomasz z Akwinu w swojej myśli bazował na dorobku 
filozoficznym kształtującym się przez wieki w tradycji europejskiej i łączył 
to z danymi objawienia, do których miał dostęp przez Pismo Święte i Tra-
dycję Kościoła. Dotyczy to także dziedziny moralności, w której głównym 
przedmiotem rozważań stało się pojęcie cnoty ufundowane w dużej mierze 
przez Arystotelesa. By móc dobrze zrozumieć podejście Akwinaty, należy 
krótko przypomnieć, że podstawową osią rozumienia tego, czym jest cnota 
u wspomnianego greckiego myśliciela, jest umiar. Oznacza to, że cnota jest 
taką postawą, która zajmuje swoje miejsce pomiędzy dwoma skrajnościami. 
Klasycznym przykładem może być hojność, będąca cnotą i jednocześ-
nie stanem równowagi między rozrzutnością a sknerstwem. Współcześnie 
jednak etyka została rozbita na różne czynniki wybiórczo przypasowa-
ne do poszczególnych dziedzin życia, w których język moralności często 
jest nieuporządkowany. W takich realiach również pojęcie cnoty stało się 
relatywne i nie cechuje się taką ostrością znaczeniową jak w klasycznych 
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systemach filozoficznych. Ma charakter emotywistyczny, czyli sprowadza 
się do poziomu indywidualnych opinii i preferencji, sytuacji życiowych 
i emocji424. W związku z tym nauka w ujęciu tomistycznym może wydawać 
się przestarzała, ale mimo takiego wrażenia warto do niej wracać, gdyż 
w swoich fundamentach jest głęboko przemyślana i łączy w sobie tradycję 
filozoficzną różnych epok z głosem Boga zawartym w objawieniu.

Dla Tomasza z Akwinu cnota była rzeczywistością złożoną i stanowiła 
podstawę rozumnego życia człowieka. Ten, kto sprawnie używał rozumu 
i poznawał właściwie świat, budował w sobie podstawy do cnotliwego ży-
cia. Trzeźwość to jedna z takich cnót, a Tomasz dzieli ją na trzy kategorie: 
materialną, intelektualną i duchową425.

T r z e ź w o ś ć  m a t e r i a l n a  jest najbliższa kwestii związanych z alko-
holem i dotyczy bezpośrednio stanu ludzkiego ciała, które powinno być 
sprawne i gotowe do działania. Doktor Anielski w swoim nauczaniu nie 
wypowiada się kategorycznie na temat odgórnego zła alkoholu, widzi w nim 
raczej – szczególnie w winie – dar Boga. Dlatego nie zalicza do tego rodzaju 
cnoty jedynie zupełnej abstynencji od alkoholu lub okresowej trzeźwości 
wynikającej z niepicia w jakimś czasie. Trzeźwość ciała występuje wtedy, 
kiedy nie przekroczono umiaru w piciu alkoholu.

T r z e ź w o ś ć  i n t e l e k t u a l n a  wiąże się z głębszym rozumieniem tej 
cnoty, które swoje źródło ma w Nowym Testamencie. Ten rodzaj trzeźwości 
odzwierciedla ogólną postawę usprawniającą przytomne spojrzenie na świat 
i roztropne rozsądzanie konkretnych problemów. Choć ta trzeźwość bywa 
zaburzona przez alkohol, to jednak może też wynikać z wielu innych czyn-
ników, niekiedy zupełnie niezwiązanych z pijaństwem. Przeciwieństwem 

424 Por. A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty – studium z teorii moralności, tłum. A. Chmie-
lewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 37–42.

425 Por. J. Pyrek, Cnota trzeźwości według św. Tomasza z Akwinu, w: Alkohol w Biblii, 
dz. cyt., s. 101.
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tego wariantu trzeźwości są roztargnienie, nieprzytomność, głupota, brak 
roztropności.

Trzeci wariant, czyli t r z e ź w o ś ć  d u c h o w a,  nie ma już związku 
ze światem materialnym, a wiąże się z wewnętrzną duchową dyspozycją osób 
wierzących. Dotyczy ona osobistej relacji chrześcijanina do Boga, otwarcia 
się na Niego i mądrego rozeznawania na poziomie sumienia426.

Pokrewne do pojęcia trzeźwości jest pojęcie umiarkowania, które znajdu-
je się w katalogu cnót kardynalnych i dobrze oddaje sens tego rozumienia, ja-
kie przypisywał omawianej cnocie Tomasz z Akwinu. Umiarkowanie to nie 
zupełny brak używania dóbr, ale takie ich wykorzystanie, by nie  szkodziły 
człowiekowi.

W nauczaniu o trzeźwości Doktor Anielski podąża za myślą Pawła Apo-
stoła i znacznie pogłębia rozumienie tej cnoty w stosunku do tego, jak jest 
ona powszechnie pojmowana. Wynika to m.in. z całościowego rozumienia 
człowieka jako istoty złożonej, której poszczególne przestrzenia życia bar-
dzo mocno na siebie oddziałują. Choć nietrzeźwość bierze swój początek 
w nierozważnym używaniu alkoholu, to jej konsekwencje często stają się 
o wiele poważniejsze i mogą sięgać aż do sfery duchowej427.

Przykładem podobnego rozumienia trzeźwości była Hildegarda z Bingen, 
żyjąca mniej więcej sto lat przed Tomaszem z Akwinu. Komentatorzy jej 
życia podkreślają bardzo mocno, że trzeźwość stale jej towarzyszyła. W tym 
wypadku należy ją pojmować jako odpowiedź na rozumne i adekwatne 
spojrzenie na przeżywane doświadczenia oraz dostrzeżenie problemów 
ówczesnego Kościoła428.

426 Por. J. Pyrek, Cnota…, dz. cyt., s. 101–102.
427 Por. J. Pyrek, Cnota…, dz. cyt., s. 103–106.
428 Por. T. Paszkowska, Nowa Doktor Kościoła – trzeźwa mistyczka nadreńska. Hildegarda 

Bingen (1098–1179), w: Tylko służyć. Księga jubileuszowa dedykowana ks. prof. dr. hab. 
Stanisławowi Urbańskiemu, t. 2, red. T. Paszkowska, Wydawnictwo UKSW, War-
szawa 2006, s. 191–205.
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W kolejnych epokach chrześcijaństwa nie skupiano się tak bardzo na kwe-
stii trzeźwości i pijaństwa. Chrześcijańskie nauczanie średniowiecza i póź-
niejszych czasów, przepełnione zachętami do ascezy, częściej wypowiadało 
się na temat ideału świętości. Widziano ją przede wszystkim w stanie du-
chownym, i to właśnie osobom powołanym do niego przypisywano ten 
przymiot jako możliwy do osiągnięcia. W nauczaniu o ascezie ważnym 
motywem związanym z trzeźwością był wspomniany już post. Obejmował 
on liczne dni w ciągu całego roku. Zalecany był także przed ważnymi wy-
darzeniami w życiu osobistym. Post był praktyką pokutną oczyszczającą. 
Dotykał sfery fizycznej przez oczyszczenie od nadmiaru produktów spo-
żywczych, ale miał także swoje odniesienie duchowe, gdyż odciągając uwagę 
człowieka od rzeczywistości ziemskiej, kierował ją na Boga429. Widać tutaj 
pewną analogię do stanu trzeźwości, która dotyczy wymiaru cielesnego, 
ale przekłada się też na przestrzeń duchową i metafizyczną, podobnie jak 
w rozumieniu Pawła Apostoła i ojców Kościoła.

Problem pijaństwa zaczął być bardziej dostrzegany wraz z nadejściem 
oświecenia, które zaszczepiło sprzeciw wobec metafizyki, w tym wobec Boga 
i związanej z Nim wiary. Wraz z separacją społeczeństwa od Kościoła i sil-
nym rozdziałem obu podmiotów nastąpił rozłam w sposobie życia. Według 
ówczesnych poglądów promowanych przez filozofów codzienne życie nie 
powinno być już związane z religią. Kwestia wyznawanej wiary miała stano-
wić prywatną przestrzeń życiową, raczej trudną do opisania, a z pewnością 
niemożliwą do badania w sposób empiryczny, który coraz bardziej zaczął 
być przyjmowany jako jedyne właściwe podejście do uprawiania nauki430.

Wraz z opisanym rozdziałem codzienne życie, odseparowywane od za-
sad religijnych, zaczęło toczyć się własnymi torami i często przyjmowało 

429 Por. B. Leszczyński, Znaczenie i symbolika postu, „Studia Koszalińsko-Kołobrze-
skie” 2014 nr 21, s. 137–139.

430 Por. J. Miklaszewska, Radykalne Oświecenie a myśl współczesna, „Przegląd Filozo-
ficzny – Nowa Seria” 3 (2012) nr 83, s. 498–499.



208  Wsparcie duszpasterskie osób uzależnionych od alkoholu w procesie leczenia

postawy niezgodne z chrześcijaństwem, sprzeczne z troską o dobro i życie 
ludzkie. W odpowiedzi na te problemy przedstawiciele Kościoła próbo-
wali pouczać wiernych i znajdować rozwiązania dla świata oddalającego się 
od Boga. Niektórzy uczeni określają nawet te próby oddziaływania na ów-
czesne laicyzujące się społeczeństwa mianem „oświecenia chrześcijańskie-
go”. Termin ten nie zawsze cieszył się pozytywnym odbiorem z racji dużej 
niechęci epoki oświecenia względem wiary, jednak w ogólny sposób charak-
teryzuje wysiłek wierzących w odpowiedzi na pojawiające się problemy431. 
Wśród nich istotną rolę odgrywało pijaństwo, które rozpowszechniało się 
na Starym Kontynencie. Jednym z czynników, który sprzyjał rozrastaniu 
się zjawiska pijaństwa, było nasilenie się konfliktów zbrojnych obejmu-
jących właściwie całą Europę od końca XVIII wieku. Sytuacja wojny i jej 
konsekwencje sprzyjały rozprzestrzenianiu się alkoholu oraz przyjmowaniu 
alkoholowego stylu życia (zob. 3.1. Alkohol w ujęciu historycznym w rozdzia-
le pierwszym). Za przykład tego zjawiska może posłużyć rzeczywistość 
porewolucyjnej Francji, gdzie życie codzienne przybierało coraz bardziej 
destrukcyjne formy, a zniszczony Kościół miał mały autorytet. Na tle tego 
społecznego załamania moralności wyróżnił się Jan Maria Vianney. Zasłynął 
postawą gorliwego spowiednika przywracającego życie duchowe chrześcija-
nom, ale za jedną z najpoważniejszych przyczyn upadku moralnego uznał 
dużą i częstą obecność alkoholu w życiu mieszkańców Ars – miejscowości, 
w której objął urząd proboszcza. W tej niewielkiej wiosce, liczącej zaledwie 
kilkaset osób, znajdowały się aż cztery karczmy, które stanowiły swoiste cen-
trum życia towarzyskiego i miejsce spotkań. To tam według Jana Vianneya 
rodziły się liczne grzechy z różnych dziedzin życia, a podstawową ich przy-
czyną było masowe upijanie się bywalców tych miejsc432. Święty proboszcz 

431 Por. S. Janeczek, Rola oświecenia chrześcijańskiego w kulturze wieku XVIII, „Kultura 
i Wartości” 2015 nr 15, s. 16–18.

432 Por. M. Piotrowski, Św. Jan Maria Vianney (1786–1859), „Miłujcie się!” 2009 nr 4, 
s. 6–9.
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rozpoczął walkę ze złem moralnym w swojej parafii od napominania tych, 
którzy regularnie upijali się, a potem wchodzili w sidła grzechu. Intuicja 
Vianneya wypływała nie tylko z życiowego doświadczenia oraz zdrowe-
go oglądu sytuacji, w jakiej się znalazła powierzona mu miejscowość, ale 
również z głębokiego zakorzenienia w Piśmie Świętym i Tradycji Kościoła, 
wzywających do trzeźwości. Sytuacja Ars stała się żywym przykładem tego, 
jak zaburzona trzeźwość ciała wpływa na całego człowieka łącznie z jego 
stanem ducha.

Jan Vianney w swoim nauczaniu wielokrotnie podkreślał zło upijania się 
i poświęcał temu tematowi wiele kazań. W jednym z nich przytoczył nastę-
pujące słowa: „Pijaństwo pociąga za sobą wielkie nieszczęścia w tym i przy-
szłym życiu. Pozbawia ono człowieka zdrowia, spokoju sumienia i wieczne-
go zbawienia. Pijak rujnuje swe zdrowie, jest obmierzłym w oczach ludzkich 
i przeklętym u Boga”433. Święty z Ars zwrócił także uwagę na kwestię, która 
do tej pory raczej nie pojawiała się w nauczaniu Kościoła w kontekście 
nadużywania alkoholu, a mianowicie podobieństwa człowieka do Boga. 
W dalszej części przytoczonego kazania w bardzo dosadnych słowach 
mówi: „Sądzę, że już teraz pojęliście, jak ciężkim grzechem jest pijaństwo. 
Gdyby Bóg nie był istotą nieśmiertelną, umarłby ze wstrętu na jego widok. 
Tak strasznie niweczy ten występek w człowieku obraz i podobieństwo 
 Boże!”434. Widać wyraźnie, że problem pijaństwa był wielką bolączką Vian-
neya i podstawowym rodzajem grzechu, z jakim się zmagał u powierzonych 
mu wiernych. Nieco odmiennie niż współczesne nauki osadzone w neu-
rologii i psychologii interpretował odpowiedzialność za nałóg alkoholo-
wy. Dobitnie wypowiadał się, że żaden człowiek nie może usprawiedliwić 
się ze swojego uzależnienia, choć taka tendencja powszechnie panowała 

433 J. M. Vianney, Kazania, tłum. J. Górka, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomie-
rzu, Sandomierz 2010, s. 341.

434 J. M. Vianney, Kazania, dz. cyt., s. 344.
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wśród mieszkańców Ars, co uwidaczniało się szczególnie w obarczaniu 
tą odpowiedzialnością towarzyszy wspólnego picia. Miejscowy proboszcz 
podkreślał, że każdy, kto prawdziwie wierzy w Jezusa i jest chrześcijaninem, 
nie może nikogo namawiać do alkoholu435.

Jan Vianney w swoim nauczaniu kładł także nacisk na umiar w jedzeniu 
i piciu, który miał być warunkiem szeroko rozumianej trzeźwości i drogą 
do niej. Sam był znany z ascetycznych praktyk i ekstremalnie ubogiej diety. 
Dawał przez to wyraz temu, jak post wpływa na doskonalenie swojej moral-
ności. W jednej ze swoich wypowiedzi wyraził to następującymi słowami: 

„A naprawdę – ten, kto się nie umartwia, na przykład w jedzeniu i piciu, nie 
będzie się mógł podobać Bogu”436. Pomimo bardzo stanowczego podejścia 
do wad związanych z pijaństwem i srogiego tonu, który grzmiał z ambony 
Vianneya, ten francuski święty nie skreślił definitywnie możliwości zba-
wienia dla upijających się osób. W cytowanym już kazaniu przypomniał 
nieskończoność Bożego miłosierdzia i możliwość ratunku dla tych, którzy 
będą unikać alkoholu, żałować i prosić o przebaczenie, szanować świętości 
związane z religią oraz wejdą na drogę sakramentalnej jedności z Bogiem437.

Bardzo wyrazistą postacią, która prawdopodobnie jako pierwsza na świe-
cie rozpoczęła zorganizowany ruch trzeźwościowy, był kapucyn o. Theobald 
Mathew, działający na początku XIX wieku w Irlandii. To on rozpoczął 
nauczanie o trzeźwości i konieczności zupełnej abstynencji w środowisku, 
które używało dużych ilości mocnego alkoholu. Był pomysłodawcą idei 
składania ślubów abstynencji przed Bogiem (ang. the pledge). W roku 1843 
do tego ruchu przystąpiło około 250 tys. Irlandczyków, a po trzymiesięcznej 
podróży o. Mathew po Wielkiej Brytanii przyłączyło się blisko 600 tys. osób. 
Szacuje się, że jego działanie stało się jednym z głównych wzorców zbiorowej 

435 Por. J. M. Vianney, Kazania, dz. cyt., s. 349.
436 J. M. Vianney, Kazania niedzielne i świąteczne, oprac. J. Górka, wyd. J. Chęciński, 

Lwów 1906, s. 99.
437 Por. J. M. Vianney, Kazania, dz. cyt., s. 347.
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prohibicji, jaka nastąpiła w Stanach Zjednoczonych na początku XX wieku, 
gdzie wielu mieszkańców przybyło z Wysp Brytyjskich438.

2.3. Trzeźwość jako forma umiarkowania w dokumentach Kościoła 
oraz ocena moralna alkoholizmu
Współcześnie Kościół skłania się do rozumienia trzeźwości i ograniczania 
spożycia alkoholu w kategoriach cnoty umiarkowania. Niekiedy wypowie-
dzi dotyczą szerszej grupy substancji uzależniających, takich jak narkotyki 
czy leki, które stanowią zagrożenie życia ludzkiego i wykroczenie przeciwko 
woli Boga. Poszczególne przypadki związane z nieumiarkowanym piciem 
alkoholu nie są nigdy jednolite i nie można ich pojmować szablonowo. Stąd 
ważne jest, aby dokonać właściwej oceny moralnej konkretnych postaw, jakie 
pojawiają się na drodze do uzależnienia alkoholowego.

a) Trzeźwość we współczesnych dokumentach Kościoła
Oficjalne dokumenty Stolicy Apostolskiej nie poruszają zbyt często 

tematów bezpośrednio związanych z alkoholizmem. Skupiają się bardziej 
na podkreśleniu wartości cnót wstrzemięźliwości i umiaru, wśród których 
niewątpliwie mieści się trzeźwość i ograniczanie korzystania z wszelkiego 
rodzaju środków zagrażających zdrowiu i życiu, w tym alkoholu. Można 
dostrzec głębokie zakorzenienie współczesnych dokumentów w tradycji 
starożytnego Kościoła wywodzącej się z Biblii oraz pism patrystycznych, 
w których problematyka trzeźwości ma swoje odniesienie w sferze duchowej 
(zob. 1.3. Motyw alkoholu i trzeźwości w Nowym Testamencie oraz 2.1. Ojcowie 
Kościoła o trzeźwości i nadużywaniu alkoholu w rozdziale trzecim).

Katechizm Kościoła katolickiego dwukrotnie porusza problematykę al-
koholu w sposób bezpośredni. Po raz pierwszy czyni to w punkcie 2211, 
w którym jest mowa o moralnych obowiązkach wspólnoty politycznej 

438 Por. N. Breen, Irish influence on the temperance movement, „British Journal of Gene-
ral Practice” 62 (2012), s. 538.
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wobec rodziny. Wymienione obowiązki mają dwojaki charakter: wspiera-
jący oraz ochronny. W tej drugiej grupie wśród zagrożeń, od jakich rodzina 
powinna być chroniona za przyczyną środków politycznych, wymieniony 
został m.in. alkoholizm. Co ciekawe, wśród zagrożeń dla zdrowia i życia 
Katechizm wymienia w sposób bezpośredni wyłącznie nałogi, z pominięciem 
innych niebezpieczeństw i dolegliwości. Oprócz wspomnianego alkoho-
lizmu pojawiają się także pornografia i narkomania439. Druga wzmianka 
o alkoholu znajduje się w punkcie 2290, w którym pokazano wartość cnoty 
umiarkowania jako podstawowego sposobu unikania nadużywania środków 
uzależniających. Tym razem Katechizm ujmuje w tej grupie pożywienie, alko-
hol, tytoń i leki. Podkreśla też, że nietrzeźwi prowadzący środki lokomocji 
ponoszą dużą winę za swoje czyny440.

Katechizm Kościoła katolickiego kładzie mocny nacisk na umiarkowanie 
i wstrzemięźliwość. W punkcie 1809 mówi, że umiarkowanie jest drogą 
do jedności z Bogiem. To ono pozwala na ograniczenie popędów i zachcia-
nek, a dołączony do tego numeru cytat z tekstu Augustyna podkreśla, iż jest 
też koniecznym warunkiem miłości441. Komentarz do tych zasad podał także 
papież Benedykt XVI, który w jednym z wywiadów przekonywał, że czło-
wiek, by być w pełni sobą, nie może robić wszystkiego, co by chciał lub czego 
by pragnął. Wówczas oddalałby się od Boga442. Umiarkowanie i wstrzemięź-
liwość są regułami zrównoważonego rozwoju prowadzącego do harmonii 
i pełni człowieczeństwa w każdym jego wymiarze. Wszelkiego rodzaju 
zachowania i środki działające przeciw tym cnotom degradują człowieka, 

439 Por. KKK 2211.
440 Por. KKK 2290.
441 Por. KKK 1809; Augustyn z Hippony, De moribus ecclesiae catholicae, I, XXV, 46, 

col. 1330–1331 (PL 32).
442 Por. Benedykt XVI, Il sale della terra. Cristianesimo e Chiesa cattolica nella svolta del 

millennio. Un colloquio eon Peter Seewald, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 
2005, s. 260–261.
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a wśród tych destrukcyjnych czynników swoje miejsce mogą mieć również 
substancje psychoaktywne takie jak alkohol443.

Kodeks prawa kanonicznego odnosi się do kwestii alkoholu i trzeźwości 
bardzo pobieżnie, rozpatrując je przede wszystkim w zakresie odpowiedzial-
ności za popełnione czyny. Kanon 1324 mówi o możliwości złagodzenia 
kary za czyn dokonany bez pełnego używania rozumu, np. pod wpływem 
alkoholu, nawet jeśli było to zawinione, ale jednocześnie nie ściąga zupełnie 
odpowiedzialności za takie zło444. W kolejnym miejscu, w kanonie 1325, pra-
wodawca odwołuje się do stanu nietrzeźwości wywołanej celowo dla popeł-
nienia przestępstwa albo obniżenia winy za nie. Taka sytuacja nie uprawnia 
do stosowania poprzednich kanonów (kan. 1323 i kan. 1324), nawiązujących 
do złagodzenia lub pozbawienia kary za przestępstwo kanoniczne, którego 
powodem może być m.in. brak używania rozumu445. W podobnym tonie Ko-
deks wypowiada się w kanonie 1345 dotyczącym możliwości powstrzymania 
się od wymierzenia kary. Określa on, że sędzia może nie zastosować kary 
względem przestępcy, który działa „w stanie nietrzeźwym bądź w innym 
podobnym wzburzeniu umysłu”446.

W nieco innym kontekście cnota trzeźwości pojawia się w Kodeksie prawa 
kanonicznego w kanonie 600, w części dotyczącej instytutów życia konsekro-
wanego. Podając ogólne normy i zasady ogólne funkcjonowania członków 
takich zgromadzeń, Kodeks odwołuje się do ewangelicznej rady ubóstwa. 
Jej częścią jest trzeźwość, której wymaga się od pracowitego, uczciwego 
i wzorowanego na Chrystusie życia konsekrowanego447.

443 Por. R. F. Sadowski, Religia i kultura klasyczna u podstaw idei zrównoważonego rozwo-
ju, „Seminare. Poszukiwania naukowe” 30 (2011), s. 71–72.

444 Por. Kodeks prawa kanonicznego, kan. 1324.
445 Por. Kodeks prawa kanonicznego, kan. 1325.
446 Kodeks prawa kanonicznego, kan. 1345.
447 Por. Kodeks prawa kanonicznego, kan. 600.
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Współczesne dokumenty Kościoła powszechnego nie poruszają zbyt 
często kwestii trzeźwości i zagrożenia wynikającego z nadmiernego picia 
alkoholu. O wiele więcej wskazań, wytycznych i propozycji można odna-
leźć w nauczaniu Kościoła w Polsce. Być może jest to związane z innymi 
modelami spożywania tego napoju w kręgach cywilizacji zachodniej oraz 
szczególnym wyczuleniem Polaków na obecność alkoholu w przestrzeni 
publicznej i jego negatywne następstwa. Dodatkowo polski katolicyzm 
był zawsze mocno związany z losami ojczyzny i odgrywał ważną rolę 
w kształtowaniu społeczeństwa. Ten wpływ jest możliwy przez wzajem-
ne przyjazne relacje Kościoła i państwa, a także duże możliwości prawne 
w przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Również w Polsce najsilniej rozwijały 
się ruchy trzeźwościowe, co dało podwaliny pod pewną duszpasterską 
tradycję posługi w tej dziedzinie448.

W nauczaniu papieży kwestia trzeźwości, alkoholizmu i pijaństwa nie 
była popularnym tematem. Krótko odniósł się do niej Leon XIII, chwaląc 
wszelkiego rodzaju ruchy, towarzystwa i organizacje trzeźwościowe, które 
podczas jego pontyfikatu, na przełomie XIX i XX wieku, rozkwitały w róż-
nych miejscach Kościoła. Papież zachęcał do dalszego promowania takiej 
postawy449. W oficjalnej wypowiedzi, zawartej w encyklice Rerum novarum, 
Leon XIII pisze o tym, że bliska relacja z Jezusem Chrystusem i poznanie 
Jego autentycznego nauczania budują prawdziwe człowieczeństwo, którego 
jednym z fundamentów jest cnota umiarkowania450.

Motyw trzeźwości pojawia się również w nauczaniu Piusa XI. W swojej 
encyklice Casti connubi w części poświęconej podkreśleniu sakramental-
nego charakteru małżeństwa papież nawiązuje do słów Pawła Apostoła 
o konieczności bycia trzeźwym i wskazuje, że ta postawa musi towarzyszyć 

448 Por. P. Kublacki, Kościół ma program działania!, „Eleuteria” 3 (2008) nr 75, s. 4–5.
449 Por. J. Bokun, Trzeźwość i abstynencja w nauczaniu Kościoła, „Studia Gdańskie” 

40 (2017), s. 95.
450 Por. Leon XIII, Rerum novarum, 20.
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mężczyźnie i kobiecie, którzy zakładają rodzinę451. Również ten papież wy-
raził entuzjazm i poparcie dla ruchów abstynenckich, podkreślając, że ich 
sposób funkcjonowania jest nie tylko sposobem zaprowadzania ładu spo-
łecznego, ale również możliwością zbawienia dla wielu wiernych. Pius XII 
także odnosił się przychylnie do tego rodzaju inicjatyw i nazwał je aposto-
latem posiadającym aprobatę całego Kościoła452.

Benedykt XVI odniósł się do problemu nadmiernego upijania się 
w liście do seminarzystów z 2010 roku, w którym opisywał piękno i po-
trzebę powołania kapłańskiego. Zaznaczył wówczas, że należy o tym 
rodzaju powołania myśleć w kategoriach przyszłości, by miał kto wy-
chodzić do ludzi pogrążających się coraz częściej w poważnych proble-
mach. Pisał, że „tam, gdzie człowiek nie dostrzega już Boga, życie staje 
się puste; wszystko jest niewystarczające. Człowiek szuka ucieczki w pi-
jaństwie albo w przemocy, która coraz bardziej zagraża młodzieży”453. 
Według Benedykta XVI wybór różnych używek lub destrukcyjnych po-
staw stanowi zagrożenie dla tych młodych, którzy wahają się, czy pod-
jąć Boże wezwanie do stanu kapłańskiego, jakie Stwórca kieruje w stronę  
wybranych.

Papież Franciszek podjął kwestię trzeźwości w liście skierowanym 
do uczestników Narodowego Kongresu Trzeźwości, który odbył się we wrze-
śniu 2017 roku w Warszawie. Napisał w nim, że „brak trzeźwości niszczy więź 
z Bogiem, z Kościołem, niszczy osobę, rodziny, relacje międzyludzkie”454.  

451 Por. Pius XI, Casti connubi, 5, 9.
452 Por. J. Bokun, Trzeźwość…, dz. cyt., s. 95.
453 Benedykt XVI, List do seminarzystów, 18.10.2010, https://opoka.org.pl/bibliote-

ka/W/WP/benedykt_xvi/listy/seminarzysci_18102010.html (11.03.2019).
454 Franciszek, List do uczestników Międzynarodowego Kongresu Trzeźwości w Warsza-

wie, Watykan 2017, https://ekai.pl/papiez-do-uczestnikow-narodowego-kongre-
su-trzezwosci-brak-trzezwosci-niszczy-osobe-rodziny-relacje-miedzyludzkie/ 
(11.03.2019).
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Franciszek przypomniał również o konieczności niesienia przez Kościół 
pomocy uzależnionym od alkoholu i nadużywającym go455.

b) Ocena moralna alkoholizmu
Nie ulega wątpliwości, że nadmierne spożywanie alkoholu jest grzechem. 

Znajduje się w katalogu grzechów głównych w kategorii nieumiarkowania, 
ale też jest włączone we wszelkiego rodzaju zachowania sprzeciwiające się 
przykazaniu piątemu „Nie zabijaj”. Pytanie o ciężar grzechu upicia wiąże 
się najczęściej z konsekwencjami, które wynikają z wejścia w ten stan. Nie 
można jednoznacznie odpowiedzieć, którędy przebiega granica pomię-
dzy bezgrzesznym użyciem alkoholu a nieprawidłowością moralną w tej 
dziedzinie oraz dodatkowo – kiedy staje się ona grzechem śmiertelnym. 
Wynika to choćby z indywidualnych różnic w reakcji na ilość przyjmowanej 
 substancji, częstotliwość i sposób jej spożywania456.

Katechizm Kościoła katolickiego określa, że do popełnienia grzechu ciężkie-
go potrzebne jest zaistnienie jednocześnie trzech warunków: pełnej świado-
mości, wolnej woli i poważnej materii winy457. W przypadku nadużywania 
alkoholu ostatni warunek jest najbardziej oczywisty i widoczny. Skutki 
pijaństwa są poważne i bardzo rozległe, rozciągają się zarówno na same-
go pijącego, jak i na otaczające go środowisko. Kwestią otwartą pozostaje 
świadomy i dobrowolny wybór pijaństwa. Jeśli ktoś nadużywa alkoholu, wie-
dząc, jakie negatywne następstwa niesie to ze sobą, i bez żadnego przymusu 
sięga po kolejne jego porcje, ten nie może być usprawiedliwiony. Istnieją 
pewne okoliczności łagodzące te zachowania, takie jak wpływ środowiska 
i kultury dorastania. Jednak trudno sobie wyobrazić osobę, która całkowicie 
bezwiednie sięga po alkohol, nie mając możliwości poznania konsekwencji, 

455 Por. Franciszek, List…, dz. cyt.
456 Por. S. Gałkowski, Obżarstwo i opilstwo czy nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, w: Sie-

dem grzechów głównych. Eseje z filozofii kultury, red. M. Żardecka-Nowak, W. M. No-
wak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, s. 115.

457 Por. KKK 1857–1859.
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jakie wiążą się z upijaniem458. Tutaj pojawia się też kwestia grzechów cudzych, 
czyli udziału konkretnej osoby w czyimś grzechu. Ktoś, kto namawia lub 
zmusza do picia, aprobuje je swoją postawą albo udostępnia konieczne 
ku temu środki, również ponosi winę za cudze pijaństwo459.

O wiele bardziej złożoną kwestią jest uzależnienie alkoholowe. Z racji 
na swoje właściwości można przyjąć, że odbiera ono pełną świadomość 
uzależnionego, w związku z czym niektóre grzechy popełniane w tym stanie 
mogą mieć obniżoną winę moralną, jednak w tego typu ocenach należy być 
bardzo ostrożnym. Budowanie nałogu przez kolejne przyzwyczajenia nie 
zawsze musi odbierać zdolność obiektywnej oceny moralnej czynu. Dodat-
kowo człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo Boga, ma wrodzoną 
tendencję do czynienia dobra460. Dyskusja na temat ciężkości popełnianego 
grzechu w stanie uzależnienia powinna mieć zawsze charakter indywidualny 
z uwzględnieniem możliwości poznawczych uzależnionego i drogi, która 
wprowadziła go w nałóg. Jednak nawet w sytuacji, kiedy ocena moralna czy-
nów popełnianych w stanie uzależnienia i pod wpływem środka odurzające-
go jest obniżona, powinna pociągać za sobą żal tej osoby i chęć poprawy461.

Dużym problemem w ocenie moralnej czynów popełnianych w nałogu 
jest ich natura. Współcześnie uważa się je i klasyfikuje jako jednostki cho-
robowe, co świadczyłoby o ich nabywaniu także pod wpływem pewnych 
predyspozycji ku temu, jak choćby niektórych cech kształtowanych przez 
genotyp lub wzorców powielanych od rodziny i najbliższego środowiska 
w procesie uczenia się. Prowadzone są liczne badania, których interpretacje 

458 Por. M. Łęczycki, Pobudki do unikania grzechu śmiertelnego i kilka innych rozważań 
pobożnych, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, s. 29.

459 Por. A. Zwoliński, Grzechy cudze, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, s. 26–30.
460 Por. S. Rosik, Grzech i nałóg jako czynniki społeczno-moralnej destrukcji, „Seminare. 

Poszukiwania naukowe” 5 (1981), s. 70–72.
461 Por. K. Niewiadomski, Czy powinno się wyznawać swoje grzechy także poza sakramen-

tem pojednania? Na podstawie rozważań bł. Jana Dunsa Szkota, św. Tomasza z Akwinu 
i innych autorów, „Studia Gdańskie” 39 (2016), s. 64.
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pokazują, że uzależnienie alkoholowe nie zawsze jest wyłącznie świadomym 
i dobrowolnym wyborem danego człowieka. Wówczas jego wina moralna 
za popełniane w stanie uzależnienia czyny byłaby mniejsza. Jednakże dysku-
tuje się, czy słuszne jest zaliczanie niektórych patologii społecznych, w tym 
alkoholizmu, do jednostek chorobowych i próbowanie przynajmniej czę-
ściowego usprawiedliwiania ich. Poszukuje się różnorakich czynników wy-
wołujących je i nie zawsze ukazuje się je jako wytwór kulturowy współczes-
nej cywilizacji. W ten sposób próbuje się ściągać osobistą  odpowiedzialność 
za wybór zła. Proces ten został nazwany „medykalizacją”462.

Podsumowując, należy stwierdzić, że wpływ alkoholu na świadomość 
człowieka może powodować zmniejszenie odpowiedzialności za popełniane 
czyny. Stan uzależnienia, z którym wiąże się wewnętrzny przymus korzy-
stania z tego środka, może wpływać na ograniczoną wolność w podejmowa-
nych wyborach. W związku z tym grzechy dokonane w takich warunkach 
mogą być zaliczane do lekkich, jednak należy zawsze rozpatrywać to indy-
widualnie, z uwzględnieniem zachodzących okoliczności, i zbyt szybko nie 
usprawiedliwiać nadużywającego alkoholu. Właściwą przestrzenią duszpa-
sterską do podjęcia tego typu rozważań są sakrament pokuty i pojednania, 
szczególnie we współpracy ze stałym spowiednikiem, oraz kierownictwo 
i towarzyszenie duchowe463.

462 Por. J. I. Klingemann, Zachowania nałogowe w Polsce, Wydawnictwo UW, Warsza-
wa 2010, s. 19–29.

463 Por. P. Adamus, Grzech i choroba, w: Duszpasterze trzeźwości – przewodnik po dzia-
łalności trzeźwościowej Kościoła Katolickiego i innych związków wyznaniowych, red. 
M. Stokłosa, A. Wójcik, M. Zdziarski, Wydawnictwo PARPA, Warszawa [b.r.], 
s. 29–34.
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2.4. Trzeźwość i problematyka uzależnień w wypowiedziach Jana Pawła II
Wiele miejsca tematowi pijaństwa, trzeźwości i umiarkowania poświęcił 
w swoim nauczaniu Jan Paweł II. Ze względu na obszerność materiału zo-
stał temu poświęcony oddzielny podrozdział. Wypowiedzi Karola Woj-
tyły na temat pijaństwa i trzeźwości były obecne już podczas jego posłu-
gi kardynalskiej w Krakowie, zanim został wybrany na Stolicę Piotrową, 
jednak opracowanie działalności z tego okresu zostanie zaprezentowane 
w części dotyczącej dorobku Kościoła w Polsce (zob. 3.3. Polscy duszpasterze 
 trzeźwościowi w XX wieku w niniejszym rozdziale).

W liście do Polaków zatytułowanym Zachowajcie wierność Chrystusowi, Jego 
Krzyżowi, Kościołowi pojawiły się pierwsze słowa Jana Pawła II dotyczące 
cnoty umiarkowania i trzeźwości. Papież apelował w nich o zachowanie 
postawy godnej człowieczeństwa i wyzbycie się wszystkiego, co uwłacza 
godności ludzkiej i dobrym, zdrowym obyczajom społecznym. Te postawy 
upodabniają przyjmujących je do samego Chrystusa, a to jest gwarantem 
samorealizacji człowieka i drogi do Boga464.

Według papieża każdy, kto wybiera chrześcijańskie życie, powinien przyj-
mować cnoty kardynalne, a te z kolei nie mogą funkcjonować samodzielnie, 
lecz muszą tworzyć pewien moralny kolektyw. Jan Paweł II pisze, że nie 
można mówić o cnocie jako samej w sobie, a raczej o człowieku cnotliwym, 
który obiera roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie jako oso-
biste cechy łączące się w jedną całość. Umiarkowanie, utożsamiane ze wstrze-
mięźliwością, jest tą cnotą, która pozwala odrzucać szkodliwe czynniki ze-
wnętrzne, w tym alkohol, ale też kształtuje wnętrze człowieka. Nie pozwala 
bowiem na traktowanie siebie samego jako kogoś wyjątkowego, kżyjącego 
ponadprzeciętnie w stosunku do innych, oczekującego i biorącego więcej 

464 Por. Jan Paweł II, Zachowajcie wierność Chrystusowi, Jego Krzyżowi, Kościołowi, list 
do Polaków z 23.10.1978, w: Jan Paweł II w trosce o trzeźwość człowieka, red. M. P. Ro-
maniuk, Wydawnictwo MCPS, Warszawa 2008, s. 102.
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niż to, co jest dla niego właściwe. Odpowiada więc za harmonię wewnętrzną 
i zewnętrzną. Warunkiem bycia umiarkowanym jest duża pokora wobec 
darów, jakie otrzymuje się od Boga465.

W marcu 1979 roku Jan Paweł II nauczał o konieczności podjęcia postu, 
będącego środkiem umożliwiającym rozwój osoby. To praktyka pozwalająca 
na przeciwstawienie się cywilizacji konsumpcyjnej, jaka już w momencie 
wygłaszania tych słów rozwijała się w świecie, a dzisiaj jest jeszcze bardziej 
widoczna. Według papieża należy ograniczać wszelkie przyczyny, które 
prowadzą do nadmiernego wzrostu ludzkich pragnień zmysłowych, bo one 
zagrażają życiu wewnętrznemu. Osoba skupiona na zaspakajaniu wyłącznie 
swoich materialnych potrzeb zatraca poczucie duchowości, a ono związane 
jest z przeżywaniem wyższych wartości niż tylko skupienie na przyziem-
nych dobrach materialnych. Oprócz tego post pozwala na uniknięcie uza-
leżnienia i powinien być rozumiany szeroko, jako każde ograniczenie lub 
pozbawienie przedmiotów prowadzących do nałogu466.

Papież wiele mówił o trzeźwości i konieczności walki z pijaństwem pod-
czas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski. Na początek wskazał na grzech 
nietrzeźwości połączony z rozwiązłością, uznając je za najpoważniejsze 
wady Polaków, które zagrażają ogólnemu dobru moralnemu całego spo-
łeczeństwa oraz konkretnym osobom, szczególnie dzieciom poczętym. 
W tym kontekście pochwalił działalność Episkopatu Polski i wezwał do dal-
szej aktywności na rzecz trzeźwości wiernych467. Podczas modlitwy ape-

465 Por. Jan Paweł II, Cnota umiarkowania, fragment przemówienia podczas audien-
cji generalnej, Watykan, 22.11.1978, w: Jan Paweł II w trosce o trzeźwość człowieka, 
dz. cyt., s. 103–104.

466 Por. Jan Paweł II, Post jako pokuta potrzebna dla rozwoju osoby, fragment rozważania 
podczas audiencji, Watykan, 21.03.1979, w: Jan Paweł II w trosce o trzeźwość człowie-
ka, dz. cyt., s. 105–106.

467 Por. Jan Paweł II, W poczuciu odpowiedzialności za losy narodu, fragment przemó-
wienia podczas 169. Konferencji Episkopatu Polski, Jasna Góra, 5.06.1979, w: Jan 
Paweł II w trosce o trzeźwość człowieka, dz. cyt., s. 107.
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lem jasnogórskim papież Polak zawierzył Maryi sprawę trzeźwości swo-
ich rodaków, wyrażając tym samym konieczność współpracy z Bogiem 
w tej materii. Podkreślił także obowiązek cierpliwości względem siebie 
i wzajemnej pomocy, szczególnie jeśli widzi się słabość innych468. Bardzo 
przejmujące słowa modlitwy o trzeźwość i wolność od złych wpływów 
skierowane do Polaków padły z ust Jana Pawła II podczas uroczystości 
Maryi Królowej Polski na placu św. Piotra w 1980 roku. Papież modlił się 
o wolność wewnętrzną, która pozwala na godność i szacunek społeczny, tak 
bardzo wówczas potrzebny. Prosił także o oddalenie naszych narodowych 
słabości, wśród których znajduje się m.in. pijaństwo469.

Papież ponowił apel o pomoc i wsparcie dla uzależnionych od alkoho-
lu podczas wizyty w ojczyźnie w 1987 roku, również podczas modlitwy 
na Jasnej Górze, prosząc Maryję o wstawiennictwo dla tych, którzy uwi-
kłali się w ten nałóg, oraz o pomoc i wytrwałość dla pomagających im470. 
W wypowiedzi skierowanej do alumnów, młodzieży i służby liturgicznej 
Jan Paweł II zachęcił do pracy nad sobą, szczególnie w dziedzinie zmy-
słowości, która w młodym wieku potrafi być rozbudzona, a tym samym 
narażona na działanie różnych czynników o charakterze uzależniającym471. 
W Nowym Targu padła z kolei zachęta skierowana do ludzi młodych, aby 
odpoczynek traktować jako odnawianie swojego człowieczeństwa w wielu 

468 Por. Jan Paweł II, Chronić człowieka, rodzinę, naród wobec każdego zagrożenia, modli-
twa podczas apelu jasnogórskiego, Jasna Góra, 5.06.1979, w: Jan Paweł II w trosce 
o trzeźwość człowieka, dz. cyt., s. 107–109.

469 Por. Jan Paweł II, Modlitwa o odnowę moralną Narodu, audiencja generalna, Waty-
kan, 3.05.1980, w: Jan Paweł II w trosce o trzeźwość człowieka, dz. cyt., s. 115–116.

470 Por. Jan Paweł II, O zwycięską nadzieję proszę dla moich rodaków, przemówienie pod-
czas apelu jasnogórskiego, Jasna Góra, 12.06.1987, w: Jan Paweł II w trosce o trzeź-
wość człowieka, dz. cyt., s. 155–157.

471 Por. Jan Paweł II, Praca nad sobą jest kształtowaniem swego człowieczeństwa, homi-
lia do alumnów, służby liturgicznej i młodzieży, Jasna Góra, 6.06.1979, w: Jan 
 Paweł II w trosce o trzeźwość człowieka, dz. cyt., s. 109–110.
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aspektach. Droga do tego wiedzie przez odczytywanie słowa Bożego, Eucha-
rystię oraz służbę ewangeliczną w różnych aspektach. Te postawy prowadzą 
do trzeźwego życia w zjednoczeniu z Chrystusem, a jedną z jego form 
stanowi Krucjata Wyzwolenia Człowieka, czyli trzeźwościowa inicjatywa 
wywodząca się z Ruchu Światło-Życie. Obecni podczas nowotarskiej liturgii 
członkowie tej grupy otrzymali od Jana Pawła II specjalne podziękowania, 
zachętę do  wytężonej pracy na rzecz trzeźwości i słowa wsparcia472.

Na Westerplatte w 1987 roku Jan Paweł II przekonywał ludzi młodych, 
że sytuacja człowieka wierzącego nigdy nie jest beznadziejna i tak zła, aby 
dokonywać wyborów niszczących życie i uciekać się do czynników zmienia-
jących ludzką świadomość. To Chrystus, jako najwyższe dobro, jest nadzieją 
w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji i nic nie jest w stanie Go zastąpić. 
Autentyczne doświadczenie Jego osoby i Jego obecności dają poczucie 
własnej godności i człowieczeństwa, a te mogą z kolei zostać zaciemnione 
przez nieodpowiedzialne użycie środków (np. alkoholu), które tylko pozor-
nie, najczęściej przez zaburzenie myślenia, rozwiązują problemy. W tym 
kontekście papież przytoczył ewangeliczną historię młodzieńca, który od-
szedł zasmucony sprzed oblicza Chrystusa, gdy Ten zalecił mu sprzedanie 
dóbr materialnych. Ta historia jest ważna także współcześnie, kiedy istnieje 
pokusa, by bardziej mieć niż być. Ona zawsze sprowadza człowieka na kręte 
drogi niewiary i braku nadziei, a to może stać się przyczyną poszukiwania 
wytchnienia i spokoju wśród rzeczy, które nie mogą ich dać w pełni473.

W kolejnych latach pontyfikatu papież wielokrotnie nawiązywał 
do problematyki nadmiernego upijania się i troski o trzeźwość na forum 

472 Por. Jan Paweł II, Wypełniajcie swoją ewangeliczną służbę czyli diakonię, fragment ho-
milii w Nowym Targu, Nowy Targ, 8.06.1979, w: Jan Paweł II w trosce o trzeźwość 
człowieka, dz. cyt., s. 111.

473 Por. Jan Paweł II, Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna, przemówie-
nie podczas spotkania z młodzieżą na Westerplatte, Gdańsk, 12.06.1987, w: Jan 
Paweł II w trosce o trzeźwość człowieka, dz. cyt., s. 152–155.
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światowym. Czynił to często w miejscach, które odwiedzał podczas swoich 
podroży apostolskich – przez homilie, przemówienia i słowa kierowane 
do konkretnych wspólnot i społeczności oraz w trakcie spotkań z zaangażo-
wanymi w działanie na rzecz walki z alkoholizmem. Przykładem tego rodza-
ju wypowiedzi może być homilia w Galway, w której skierował do irlandzkiej 
młodzieży słowa przestrogi przed zbytnim konsumpcjonizmem, tak bardzo 
promowanym przez cywilizację XX wieku nastawioną przede wszystkim 
na zysk. Umiar i wstrzemięźliwość oraz właściwe rozumienie wolności, 
także w dziedzinie używek, stanowią istotną część prawdy o człowieku474. 
Z kolei w Bostonie Jan Paweł II podkreślił, że miłość jest alternatywą dla 
ucieczki w uzależnienia, gdyż one zawsze mają podłoże egoizmu475.

Podczas Jubileuszu Młodych w Watykanie w 1984 roku papież wezwał 
wszystkich obecnych do walki z kulturą śmierci, która we współczesnych 
czasach przybiera różne postaci. Jedną z nich jest destrukcyjne uciekanie 
z realizmu do świata fikcyjnego, niekiedy wytworzonego sztucznie przez 
substancje odurzające i alkohol, ograniczające lub zmieniające świadomość 
człowieka. Każdy, kto chce cieszyć się życiem i czuć się spełnionym w powo-
łaniu, jakim obdarzył go Pan Bóg, musi istnieć realnie i świadomie w danej 
mu rzeczywistości476.

W przemówieniu do uczestników kongresu poświęconego przeciwdziała-
niu alkoholizmowi Jan Paweł II skupił się na wiodącej roli prewencyjnej, jaką 
ma rodzina w kształtowaniu młodych ludzi w dziedzinie wolności i mądrego 

474 Por. Jan Paweł II, Chrystus wzywa do prawdy, homilia podczas mszy św. dla mło-
dzieży, Galway, 30.09.1979, w: Jan Paweł II w trosce o trzeźwość człowieka, dz. cyt., 
s. 111–112.

475 Por. Jan Paweł II, Miłość jest przeciwieństwem ucieczki w uzależnienia, homilia wy-
głoszona w parku Boston Common, Boston, 1.10.1979, w: Jan Paweł II w trosce 
o trzeźwość człowieka, dz. cyt., s. 113.

476 Por. Jan Paweł II, Nie poddawajcie się „kulturze śmierci”. Wybierajcie życie, przemó-
wienie do uczestników Jubileuszu Młodych, Watykan, 14.04.1984, w: Jan Paweł II 
w trosce o trzeźwość człowieka, dz. cyt., s. 132–135.
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jej wykorzystywania. Miłość rodziców względem dzieci i wzajemna bliskość 
gwarantują poczucie bezpieczeństwa, wsparcia w trudnych momentach 
i oddania. Dobre przykłady wychowania do odpowiedzialnych postaw ży-
ciowych są gwarantem mądrych wyborów, wśród których alkohol nie musi 
stanowić alternatywy dla obecności bliskich477.

Jan Paweł II rozumiał uzależnienia, szczególnie alkoholizm i narkomanię, 
jako efekt utraconej nadziei. W przemówieniu podczas międzynarodowej 
konferencji poświęconej problematyce tych nałogów powiedział: „Z jednej 
strony źródłem nadużywania alkoholu i narkotyków jest zwykle – przy całej 
złożoności przyczyn i sytuacji – pustka egzystencjalna, będąca skutkiem 
niedostatku wartości i wiary w samego siebie, innych i w życie”478. Po raz 
kolejny papież podkreślił ogromną wagę wartości, jakimi kieruje się czło-
wiek. To w dużej mierze od jego światopoglądu, wychowania i umiejętności 
obiektywnej oceny tego, co dobre, zależy, na ile będzie narażony na wejście 
w nałóg. Trwałe wartości, takie jak Bóg, rodzina, prawidłowe relacje społecz-
ne czy docenienie własnej osoby, są podstawą do życia w wolności. Ludzkość 
potrzebuje ciągłego odnawiania tych wartości, którymi żyje, i realnego 
spojrzenia na konsekwencje złych wyborów. Papież podczas przemówie-
nia wyraził zaniepokojenie globalnymi rozmiarami i szerokim zasięgiem 
zjawiska uzależnień. Wyraził też nadzieję, że powrót do tego, co moralnie 
cenne, szczególnie poszukiwanie miłości w różnych jej aspektach, pozwoli 

477 Por. Jan Paweł II, Alkoholizm: prewencyjna rola rodziny, przemówienie do 300 uczest-
ników XXXI Międzynarodowego Kongresu poświęconego profilaktyce przeci-
walkoholowej, zorganizowanego przez Międzynarodową Radę ds. Alkoholizmu 
i Narkomanii w Lozannie oraz Włoski Ośrodek Solidarności w Rzymie, Watykan, 
7.06.1985, w: Jan Paweł II w trosce o trzeźwość człowieka, dz. cyt., s. 142–143.

478 Jan Paweł II, Uwierzyć nadziei wbrew nadziei, słowo na zakończenie VI Międzyna-
rodowej konferencji na temat problemów narkomanii i alkoholizmu pt. Narkoma-
nia i alkoholizm przeciw życiu zorganizowanej przez Papieską Radę ds. Duszpaster-
stwa Pracowników Służby Zdrowia, Watykan, 23.11.1991, w: Jan Paweł II w trosce 
o trzeźwość człowieka, dz. cyt., s. 164.
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na życie w trzeźwości i powrót do niej dla tych, którzy ją utracili. Przestrzeń 
duchowa jest zatem podstawą do tego, by budować zdrowie ciała479. Prawdę 
tę Jan Paweł II powtórzył również podczas swojej wizyty w Niemczech 
w 1996 roku, gdzie w Berlinie przypomniał o podstawowym powołaniu 
człowieka, którym jest wolność. Przestrzegł też przed zagrożeniami dla 
tej cnoty, które mogą ją ograniczyć w różny sposób. Jednym z nich jest 
konsumpcjonizm i chęć zaspakajania wszystkich, także tych niezdrowych, 
pragnień, spośród których wiele prowadzi do uzależnienia480. By ich unik-
nąć, trzeba za wszelką cenę kształtować w sobie prawidłowe sumienie, które 
będzie potrafiło właściwie rozróżniać dobro od zła, bo ono stoi u początku 
dobrze przeżywanej wolności481.

Temat uzależnień i trzeźwości rzadziej pojawiał się w oficjalnych doku-
mentach papieskich, chociaż tam też można odnaleźć przykłady z nim zwią-
zane. Spośród nich omawiane kwestie poruszyła przede wszystkim Adhorta-
cja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym 
Familiaris Consortio. W punkcie 46. zatytułowanym Karta praw rodziny papież 
pisze o konieczności zagwarantowania przez państwo i inne wspólnoty 
podstawowych praw dla rodziny, wśród których wymienia ochronę przed 
środkami szkodliwymi prowadzącymi do uzależnienia, w tym od alkoholu. 
Rodzina ma szczególny charakter, jest podstawową komórką społeczną, któ-
ra buduje cały naród jako instytucja powstała z woli i zamysłu samego Boga. 
Dobro rodziny jest zawsze dobrem ogólnospołecznym, dlatego troska o nią 
jest konieczna ze względu na budowanie przyszłości narodu i państwa. Jest 

479 Por. Jan Paweł II, Uwierzyć…, dz. cyt., s. 164–167.
480 Por. Jan Paweł II, Człowiek jest powołany do wolności, przemówienie podczas cere-

monii pożegnalnej pod Bramą Brandenburską, Berlin, 23.06.1996, w: Jan Paweł II 
w trosce o trzeźwość człowieka, dz. cyt., s. 173–175.

481 Por. Jan Paweł II, Odnowa człowieka i społeczeństwa dokonuje się za sprawą odnowy 
sumień, przemówienie do trzeciej grupy biskupów z Polski, Watykan, 14.02.1998, 
w: Jan Paweł II w trosce o trzeźwość człowieka, dz. cyt., s. 180–181.
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też pierwszym miejscem, gdzie człowiek spotyka Boga i nawiązuje z Nim re-
lację, w związku z tym potrzeba wysokich standardów moralnych w jej wnę-
trzu, by mogła zagwarantować dogodne warunki dla rozwoju religijnego482. 
W innym miejscu Jan Paweł II wskazuje na konieczność szczególnej uwagi 
i poświęcenia czasu dla rodzin dotkniętych problemami patologii, znie-
kształcających jej wewnętrzne struktury. Należą do nich różnego  rodzaju 
uzależnienia, szczególnie nałóg narkotykowy i alkoholowy483.

Podsumowując nauczanie Jana Pawła II w kwestii uzależnień, można 
stwierdzić, że opiera się ono głównie na nawoływaniu do trzeźwości. Jest 
to stan konieczny do pełnego przeżywania człowieczeństwa i potrzebny 
do tego, żeby móc nawiązać osobistą relację z Panem Bogiem, niezbędną do 
realizacji swojego powołania w świecie ziemskim i osiągnięcia zbawienia 
w życiu wiecznym. Trzeźwość jest utożsamiana z cnotą umiarkowania, która 
pozwala na odrzucanie wszystkiego tego, co prowadzi do zbytniego sku-
pienia na materialnych wartościach doczesnych, a one bardzo często zabu-
rzają osobistą wolność człowieka potrzebną do świadomego wyboru Boga 
jako największego dobra. Środki uzależniające, w tym szczególnie alkohol, 
są ucieczką od prawdziwej odpowiedzialności i niewłaściwą alternatywą 
dla miłości, poczucia bezpieczeństwa i bliskości, jakie może dać jedynie 
Bóg oraz zdrowe relacje ze środowiskiem, w którym wzrastają ludzie. Jan 
Paweł II jako główną przyczynę wyboru substancji uzależniających widzi 
brak trwałych wartości, które mogłyby odpowiedzieć na pytanie o sens ży-
cia człowieka. Wybór środków modyfikujących świadomość jest ucieczką 
w zafałszowany, wytwarzany tymczasowo, nierealny świat, dającą chwilo-
we zapomnienie i pozorne ukojenie. Drogą do autentycznie realizowanej 
wolności, której jeden z warunków stanowi brak jakiejkolwiek zależności 
fizjologicznej lub psychologicznej, jest prawidłowo kształtowane sumienie. 

482 Por. Jan Paweł II, Familiaris Consortio, 46.
483 Por. Jan Paweł II, Familiaris Consortio, 77.
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Ono odpowiada za poznawanie prawdy o Bogu, świecie i samym sobie, a to 
daje gwarancję przeżywania swojej egzystencji według zamysłu, jaki obrał 
względem ludzi sam Bóg. Wówczas człowiek jest nie tylko prawdziwie wolny, 
ale przede wszystkim szczęśliwy i spełniony.

3. Nauczanie Kościoła w Polsce o alkoholizmie

Problem nadmiernego picia alkoholu nie ominął Polski i stał się jedną 
z głównych przyczyn jej upadku moralnego od XVIII wieku. Dał temu 
wyraz choćby Ignacy Krasicki, biskup warmiński i arcybiskup gnieź-
nieński, który jedną ze swoich satyr poświęcił w całości problematyce 
nietrzeźwości i nadał jej tytuł Pijaństwo. Krasicki w swoim utworze, przy 
użyciu poetyckiego i przenośnego języka bogatego w sarkazm, ukazuje 
konsekwencje upijania się, które według niego sprowadzają się do zanie-
chania podejmowanych planów, rezygnacji z powierzonych zadań, a więc 
najogólniej przyjęcia postawy nieodpowiedzialności. Ma ona swoje konse-
kwencje nie tylko w życiu osobistym, ale również ogólnopaństwowym484. 
Ten sam autor wskazał na problem pijaństwa w sferach, które winny 
dawać wszystkim dobry przykład. Przy użyciu humorystycznego języka 
zbudował obraz pijanych mnichów w dziele Monachomachia485. Tego ro-
dzaju problemy nie omijały żadnej grupy społecznej. Próbę ratowania 
zaistniałej sytuacji podjął jako pierwszy na ziemiach polskich Kościół, 
który zawsze był zatroskany o dobro swoich wiernych. W tym wypadku 
chodziło nie tylko o wartości duchowe, ale również psychiczne i fizyczne, 
a więc o dobrostan człowieka.

484 Por. I. Krasicki, Pijaństwo, w: Antologia poezji polskiej. Od średniowiecza do współcze-
sności, red. J. Grzybowski, Wydawnictwo Videograf II, Katowice 2007, s. 220–222.

485 Por. I. Krasicki, Monachomachia, w: Antologia poezji polskiej, dz. cyt., s. 233–240.
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3.1. Początek ruchu trzeźwościowego w Kościele w Polsce
Właściwie cała dziewiętnastowieczna Polska cierpiała na problem pijaństwa. 
To, co Krasicki sparodiował w swoich utworach na sposób komediowy, 
miało odzwierciedlenie w oficjalnych dokumentach. Akta krakowskich 
kamedułów z połowy XIX wieku wspominają, że niektórzy mnisi scho-
dzili z eremu do usytuowanej poniżej Srebrnej Góry karczmy i wdawali się 
w zabawy, którym towarzyszyło obfite spożywanie alkoholu. Upijanie się 
zakonników trwało niekiedy do późnych godzin nocnych, o czym mówią 
wspomniane dokumenty486.

Jednym z najbardziej dotkniętych problemem pijaństwa rejonów Polski 
był Śląsk. Składało się na to wiele przyczyn, m.in. nadwyżka zbiorów zboża, 
które przerabiano na alkohol, używanie alkoholu jako środka płatniczego 
za prace, duża liczba gorzelni oraz popularność miejsc dystrybucji alko-
holu, głównie karczm, z których robotnicza ludność chętnie korzystała 
po pracy487.

Kościół katolicki stanowił jedną z nielicznych instytucji zainteresowa-
nych ograniczeniem spożycia alkoholu dla dobra osobistego i społecznego 
swoich wiernych. Ksiądz Jan Alojzy Ficek, na wzór wspomnianego wcześ-
niej irlandzkiego kapucyna o. Theobalda Mathew, rozpoczął oddolny ruch 
trzeźwościowy. Ficek szybko skupił wokół siebie kilku księży, którzy rów-
nież podjęli podobną inicjatywę w swoich parafiach, głównie na terenie de-
kanatu bytomskiego. Ich wysiłek polegał na indywidualnej pracy ze swoimi 
parafianami i przekonywaniu ich do podjęcia zobowiązań trzeźwościowych. 
Odnotowano, że w początkowej fazie tej działalności inicjatywę podej-
mowały pojedyncze osoby, dopiero po kilku lub kilkunastu tygodniach 

486 Por. R. Szczurowski, Mnisi pustelnicy ze Srebrnej Góry, „Folia Historica Cracovien-
sia” 11 (2005), s. 48.

487 Por. J. Myszor, Ruch trzeźwości na Górnym Śląsku w latach 1844–1914, „Śląskie Stu-
dia Teologiczne” 14 (1981), s. 219–221; P. Zwoliński, Dzieje kościoła polskiego służbą 
na rzecz człowieka, rodziny i narodu, „Łódzkie Studia Teologiczne” 10 (2010), s. 174.
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pracy duszpasterskiej liczby te znacznie wzrastały, nawet do poziomu prze-
kraczającego 1 tys. osób w ramach jednej wspólnoty parafialnej, co często 
stanowiło aż połowę wszystkich jej członków. Ruch zaczął cieszyć się dużą 
popularnością, rozprzestrzeniał się i w ciągu kilku miesięcy w roku 1844 
deklarację o trzeźwości wyraziło kilkaset tysięcy osób w całej archidiecezji 
wrocławskiej488. W ten sposób narodziły się bractwa trzeźwości, jednak pod 
koniec XIX stulecia zaczęły tracić swoją popularność i aktywność, a pro-
blem pijaństwa odradzał się na nowo, głównie za sprawą łatwego dostępu 
do alkoholu. W związku z tym bp Jerzy Kopp, ordynariusz wrocławski, 
stanowczo zachęcał do odnowienia ruchu trzeźwościowego i wydał list w tej 
sprawie. Postanowił w nim o odbudowie istniejących w przeszłości bractw 
trzeźwościowych, ożywieniu wciąż działających i erygowaniu nowych489. 
Działania te miały charakter kanoniczny i za zgodą władzy apostolskiej 
w Rzymie bp Kopp uzyskał aprobatę do ich podjęcia. Odnowienie i zakła-
danie nowych wspólnot trzeźwościowych rozpoczynało się od trzydnio-
wych misji świętych i było silnie związane z liturgią, jaką sprawowano w tej 
intencji. Odprawiano także różaniec oraz wygłaszano okolicznościowe 
kazanie, a wstępujących do tego rodzaju grup przyjmowano przez głośną 
wspólnotową przysięgę. Innym wielkim działaczem w tej dziedzinie stał 
się ks. Jan Kapica, z którego inicjatywy bractwa trzeźwościowe otrzymały 
odgórną administrację z siedzibą we Wrocławiu. Był on też propagatorem 
i głosicielem ponad stu rekolekcji, które dały początek wielu tego typu 
bractwom w parafiach całej archidiecezji wrocławskiej490. Bardzo ważną 

488 Por. J. Myszor, Ruch…, dz. cyt., s. 223.
489 Por. J. Kopp, Oto teraz czas przyjemny…, list pasterski z 2.02.1890, druk R. Nisch- 

kowskiego, Wrocław 1890.
490 Por. J. Myszor, Ks. Jan Kapica (1866–1930). Karta z dziejów ruchu abstynenckiego 

na Górnym Śląsku, „Śląskie Studia Teologiczne” 22 (1989), s. 132; Protocoll der 10–
12 Oktober 1899 im theologische Konvikt abgehaltenen Diözesan Konferenz, Breslau 
1899, s. 36–37; J. Myszor, Ruch…, dz. cyt., s. 231.
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rolę w propagowaniu idei trzeźwości wśród mieszkańców dziewiętnasto-
wiecznego Śląska odegrała rodząca się wówczas prasa katolicka wydawa-
na w języku polskim i niemieckim. Stała się ona jednym z podstawowych 
 narzędzi opisywanego ruchu491.

Ludność zamieszkująca ziemie znajdujące się pod zaborem austriackim 
również mocno cierpiała z powodu pijaństwa. Tutaj społeczeństwo było 
nieco inaczej zorganizowane niż na terenach zajętych przez Prusy, istnia-
ło bowiem mniej zakładów przemysłowych, a pokaźną grupę społeczną 
stanowili chłopi. Z uwagi na rolnicze tereny, a co za tym idzie dużą ilość 
surowców, z których otrzymuje się alkohol, oraz pewne ramy kulturowe 
picia mocno zakorzenione w wiejskim społeczeństwie nieodpowiedzialne 
używanie trunków stało się codziennością492.

Niestety było ono też sterowane przez zarządzających tymi terenami, 
gdyż obfita ilość plonów sprawiała, że istniał obowiązek wykupienia ich 
w postaci wódki, który z czasem zniesiono, podobnie zresztą jak w przy-
padku innych zaborów. Dodatkowym czynnikiem rozpowszechniania pi-
jaństwa była obecność bardzo dużej liczby karczm, prowadzonych głównie 
przez ludność żydowską. Niekiedy w jednej niewielkiej wsi można było 
odnaleźć nawet kilka tego rodzaju obiektów493.

Kościół dał mocną odpowiedź na problemy w dziedzinie pijaństwa w za-
borze austriackim, rozwijając bardzo szybko ruchy propagujące trzeźwość. 
Już w połowie 1844 roku odnotowano działania zwalczające alkoholizm 

491 Por. E. Sukiennik, Prasa katolicka na Górnym Śląsku w służbie krucjaty trzeźwości 
w połowie XIX wieku, „Saeculum Christianum. Pismo historyczno-społeczne” 
17 (2010) nr 2, s. 172.

492 Por. K. Ślusarek, Ziemiaństwo a rozwój gospodarczy Galicji w 2. połowie XVIII i na po-
czątku XIX wieku, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej” 8 (2010), s. 19–20.

493 Por. A. Wóycicka, Uwarunkowania działalności Kościoła katolickiego w zaborze au-
striackim, „Bielańskie Studia Teologiczne” 1 (2015), s. 24; F. Ziejka, Misjonarz wśród 
rabantów, w: Rok 1846 w Galicji. Ludzie, wydarzenia, tradycje, red. Z. Czarnecka, 
Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1997, s. 65.
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w okolicy Wadowic, do których ówczesna władza austriacka odniosła się 
przychylnie. W ślad za tym zjawiskiem poszli duszpasterze różnych miejsc 
na terenie Galicji, którzy otrzymali nie tylko zgodę Austriaków, ale nawet 
ich gorącą zachętę do propagowania tej idei wśród ludu. Duchowni zyskali 
również przychylność wpływowych wówczas magnatów małopolskich, 
których przekonywali, że trzeźwy pracownik lub poddany jest o wiele 
bardziej wydajny niż pijany. Ważnym momentem w historii tego ruchu 
było wydanie przez biskupa tarnowskiego Jerzego Grzegorza Wojtarowi-
cza Instrukcji dla duchowieństwa; wskazał on w niej główne cele i zadania 
stojące przed pasterzami, winnymi podejmować troskę o trzeźwość swoich 
wiernych494. Szybko w ślad za tym poszli biskup lwowski Franciszek Pisztek 
i biskup przemyski Franciszek Zachariasiewicz, którzy opracowali podob-
ne wytyczne. Miały one charakter duszpasterski, zachęcały do szczerego 
i głębokiego przygotowania się do korzystania z sakramentu Eucharystii 
oraz współpracy ze spowiednikiem, również w kwestii złożonej przez siebie 
przysięgi trzeźwości495.

Idea trzeźwościowa nazwana Towarzystwem Wstrzemięźliwości nie wy-
muszała zupełnej abstynencji, sugerowała raczej dowolność wyboru przez 
samego zainteresowanego między całkowitą rezygnacją z alkoholu a jego 
ograniczeniem. Wspomniane powyżej wypowiedzi biskupów galicyjskich 
kładły nacisk na osobisty charakter podejmowanych decyzji, które miały być 
realizowane przede wszystkim przed Bogiem, zarówno dla dobra własnego, 
jak i zbiorowego. Indywidualny charakter tego rodzaju ruchów wyrażał 
się także w konieczności osobistej rozmowy, którą miał przeprowadzić 
duszpasterz i w której musiał dokładnie objaśnić zasady funkcjonowania 
ruchu i konsekwencje płynące z przyjmowanej decyzji. Biskupi zalecali 

494 Por. „Notificationes ad universum clerum diocesis Tarnoviensis” 1844 nr 202.
495 Por. „Curendae Consistorii Metropolitani Leopoliensis” 1848 nr 56; F. Zacharia-

siewicz, List pasterski, z dnia 8.10.1844.
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dużą roztropność w przyjmowaniu przez księży ślubów od swoich wier-
nych, sugerowali, by w poszczególnych wątpliwych przypadkach odroczyć 
moment przysięgi do czasu wypróbowania woli ślubującego. Szybko oka-
zało się, że praktyka ślubowania umiaru alkoholowego przynosi skutki. 
Zmniejszenie liczby pijących odnotowano m.in. w Wadowicach, Nowym 
Sączu, Lwowie i Tarnowie496.

Biskupi widzieli pozytywne skutki i nadal starali się motywować poddane 
im duchowieństwo do pracy na rzecz trzeźwości. Podejmowali ten temat tak-
że w oficjalnych wypowiedziach skierowanych do wiernych. Wspomniany 
już biskup lwowski Pisztek namawiał ich, by nie pozwolili na wyprzedzenie 
innych diecezjan w gorliwości do rezygnacji z alkoholu lub ograniczenia 
go497. Za wezwaniem swoich pasterzy poszły całe rzesze wiernych. Szacuje się, 
że w samej tylko diecezji przemyskiej do marca 1845 roku ślub abstynencji 
złożyły 114 422 osoby. Łącznie z tymi, którzy ślubowali umiar, w liczbie 
ponad 30 tys. osób, stanowiło to mniej więcej 20 proc. wszystkich mieszkań-
ców diecezji. Jeszcze więcej ślubujących było w tym samym czasie w diecezji 
tarnowskiej, gdzie zupełną abstynencję zadeklarowało 503 457 osób, a ogra-
niczenie picia blisko 300 tys. osób, co razem stanowiło 75 proc. wszystkich 
mieszkańców diecezji498.

Oprócz tych pozytywnych efektów wystąpiły też nadużycia ze strony 
kleru, który zaczął zmuszać do składania przysięgi zupełnej abstynen-
cji, a w skrajnych przypadkach uzależniał od tego możliwość spowie-
dzi wielkanocnej, jak to miało miejsce w rejonie Złoczowa i Żółkwi499. 
Oprócz tego szybko okazało się, że ogromne masy ludności, które ślu-

496 Por. J. Kracik, W Galicji trzeźwiejącej, krwawej, pobożnej, Wydawnictwo Salwator, 
Kraków 2007, s. 13–14.

497 Por. F. Pisztek, List pasterski, z dnia 10.04.1845.
498 Por. C. Czechowska, Towarzystwo Wstrzemięźliwości w diecezji tarnowskiej za rządów 

biskupa J. G. Wojtarowicza (1844–1850), Wydawnictwo KUL , Lublin 1981, s. 40.
499 Por. J. Kracik, W Galicji…, dz. cyt., s. 16.
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bowały wstrzemięźliwość od alkoholu, nie dochowywały danego słowa. 
Po szybkim spadku liczby pijących z czasem następował jej ponowny 
wzrost. Spowodowane to było nie tylko słabą wolą ślubujących i zrytuali-
zowaniem wypowiedzi dotyczących abstynencji, ale również napięciami 
społecznymi. Zmniejszenie spożycia alkoholu wiązało się z pogrzebaniem 
możliwości utrzymania się wielu karczmarzy i ze spadkiem dochodów 
z podatków. To spowodowało liczne konflikty, które także przyczyniły 
się do nawrotu picia. Pomimo szybkiego zniwelowania początkowych 
sukcesów działalność Towarzystwa Wstrzemięźliwości z pewnością za-
sługuje na odnotowanie, gdyż było ono jednym z pierwszych ruchów, 
które dążyły do ograniczenia spożycia alkoholu w okupowanej Polsce. 
Z czasem organizacja ta straciła swój powszechny charakter i zaczęła 
zmieniać strukturę, przechodząc na poziom lokalny, a więc składała się 
najczęściej z parafialnych stowarzyszeń. Te mniejsze wspólnoty zostały 
włączone z kolei do ogólnopolskiego ruchu  trzeźwościowego, jaki narodził 
się w naszej ojczyźnie w czasach zaborów500.

Podobne projekty rozwijały się również w innych rejonach. W Wiel-
kopolsce istniał silny ruch abstynencki zainicjowany już w latach 40. 
XIX wieku przez ks. Kazimierza Niesiołowskiego, wikariusza, a później 
proboszcza w Pleszewie. Działania Kościoła w tej kwestii odbywały się 
przy wsparciu władz pruskich, które dążyły do oczyszczenia społeczeństwa 
z destrukcyjnych postaw, w tym pijaństwa. Pomagały tu powołane dla tego 
celu instytucje świeckie, wśród których najprężniejsze było Towarzystwo 
ku Przytłumieniu Używania Wódki w Wielkim Księstwie Poznańskim 
z siedzibą w Kórniku501.

500 Por. C. Czechowska, Towarzystwo…, dz. cyt., s. 85–87.
501 Por. I. Krasińska, Ruch abstynencki w Wielkopolsce w latach 1840–1902, „Folia Hi-

storica Cracoviensia” 19 (2003), s. 248–249.
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Opisywane dzieło rozwijało się w Wielkopolsce niezwykle szybko. Wy-
mownym przykładem są czterodniowe misje ówczesnego poznańskiego 
biskupa pomocniczego Jana Kantego Dąbrowskiego, podczas których 
 pozyskał aż 7 tys. członków towarzystw trzeźwościowych502.

W odróżnieniu od towarzystw trzeźwościowych funkcjonujących w Ga-
licji, na Śląsku czy na Kujawach wielkopolskie wspólnoty początkowo nie 
posiadały statusu kanonicznego, a ich działalność nie była kierowana żad-
nym rozporządzeniem kościelnym. Zmieniło się to w 1868 roku, kiedy 
abp Mieczysław Halka Ledóchowski, metropolita poznański i gnieźnieński, 
zaczął oficjalne erygować istniejące już od lat grupy parafialne o charakterze 
trzeźwościowym503.

Pewną innowacją w sposobie działania na rzecz trzeźwości oprócz po-
sługi duszpasterskiej duchownych było założenie z ich inicjatywy lokalu, 
który serwował napoje bezalkoholowe i miał stanowić wzorzec dla innych 
tego typu miejsc. Jednak kościelny ruch trzeźwościowy na ziemiach wielko-
polskich nie odniósł takich sukcesów pod względem liczby podejmujących 
przyrzeczenie abstynenckie lub ograniczenia picia alkoholu jak w innych 
zaborach. Władze pruskie szybko zauważyły ożywienie wiary wynikające 
z uczestnictwa w tego typu grupach i przestały wspierać duchowieństwo 
w ich dążeniach do walki z pijaństwem. Mimo to należy zaznaczyć, że rów-
nież na tych terenach Kościół wyszedł z propozycją zaprzestania pijań-
stwa w społeczeństwie, które było nim ogarnięte. Dodatkowym walorem 
była współpraca z organizacjami świeckimi, która układała się pomyślnie 
i dawała szansę na jeszcze większe otwarcie się Kościoła na różnych ludzi504.

502 Por. L. Bystrzycki, Duchowieństwo polskie Kościoła Rzymskokatolickiego w Wielko-
polsce w latach 1815–1918, Wydawnictwo Wyższego Seminarium Duchownego 
 Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Koszalin 1986, s. 528–529.

503 Por. I. Krasińska, Ruch…, dz. cyt., s. 260–261.
504 Por. I. Krasińska, Ruch…, dz. cyt., s. 265–267.
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Duchowieństwo działało prężnie na rzecz trzeźwości również na zie-
miach diecezji kujawsko-kaliskiej, w której powstała nawet specjalna ustawa 
regulująca sposób powstawania towarzystw trzeźwościowych i możliwości 
uczestniczenia w nich wiernych505. Również na terenie tej diecezji doszło 
do ciekawego projektu polegającego na założeniu towarzystwa wstrzemięź-
liwości przy seminarium duchownym we Włocławku, którego członkami 
byli alumni. Bliźniacze inicjatywy miały miejsce przy seminarium lwow-
skim i przemyskim i polegały na tym, że klerycy nie tylko podejmowali 
zobowiązania do wyrzeczenia się alkoholu, ale oprócz tego działali na rzecz 
trzeźwości wśród okolicznej ludności na tyle, na ile było to możliwe z ra-
cji sposobu ich funkcjonowania. Działania Kościoła w diecezji kujawsko- 

-kaliskiej były wyjątkiem na terenie zaboru rosyjskiego, w którym nasilały 
się postawy antyklerykalne i antykościelne, w związku z czym nie godzono 
się na oficjalne działanie duchowieństwa na rzecz poprawy stanu moralne-
go społeczeństwa. Jeśli istniały jakieś ruchy lub stowarzyszenia, to miały 
one charakter konspiracyjny i jednostkowy, a prowadzący je narażali się 
na  represje ze strony władzy carskiej506.

Należy podkreślić, że inicjatorem walki o trzeźwość polskiego narodu był 
Kościół. Działał oficjalnie, na podstawie prawa kanonicznego i wydawanych 
przez siebie dokumentów, ale również konspiracyjnie, jeśli nie posiadał 
dogodnych warunków do podjęcia swobodnej aktywności. Liczbę osób, 
które przyjęły zaproponowane postawy na rzecz trzeźwości, szacuje się 
na setki tysięcy. Wiele osób przystępowało do towarzystw trzeźwościowych 
z wielkim entuzjazmem, z czasem jednak szybko rezygnowało ze złożonej 
przysięgi. Mimo to niewątpliwie praca wielu pasterzy i świeckich przyczyni-
ła się do częściowej odnowy moralnej polskiego społeczeństwa. To zjawisko 

505 Por. „Kronika Diecezji Kujawsko-Kaliskiej” 11 (1907), s. 355–357.
506 Por. I. Krasińska, Towarzystwa trzeźwości w Królestwie Polskim na przełomie XIX 

i XX wieku, „Medycyna Nowożytna” 11 (2004) nr 1, s. 72–73.
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pokazuje, że religia bardzo mocno oddziaływała na ludność i pełniła również 
funkcję terapeutyczną w skali całego społeczeństwa, a duszpasterze będący 
często najbliżej ludzkich problemów w różnych sytuacjach mogli odgry-
wać rolę pierwszego lekarza dusz, psychiki i ciał swoich wiernych. W tym 
kontekście warto przytoczyć słowa wspomnianego już wybitnego śląskiego 
działacza trzeźwościowego ks. Jana Kapicy, który powiedział: „Nikt nie 
ma tyle sposobności do oświecenia ludu o alkoholizmie, a zarazem do wpły-
wania na zwyczaje pijackie, jak duszpasterz. On może działać oświecająco 
i pouczająco w szkole, na ambonie, w konfesjonale, związkach, kancelarii 
parafialnej, w rodzinie, na ulicy, przez odczyty, jak i przez rozszerzanie 
literatury antyalkoholowej”507. Wydaje się, że słowa jednego z prekursorów 
polskiego ruchu trzeźwościowego były trafne, gdyż rzeczywiście – okolicz-
ności, narzędzia, bliskość relacji z samymi zainteresowanymi, możliwości 
i sposoby rozwiązania problemu, jakimi dysponuje duszpasterz, często 
bywają nieosiągalne dla innych osób.

3.2. Konferencja Episkopatu Polski w walce z pijaństwem
Przy Konferencji Episkopatu Polski działa Zespół ds. Apostolstwa Trzeź-
wości (ZAT) składający się z duchownych i świeckich specjalistów z róż-
nych dziedzin naukowych wspomagających walkę o trzeźwość. Zajmuje 
się on przede wszystkim tworzeniem kościelnych programów i inicjatyw 
trzeźwościowych, promocją wydarzeń o takim charakterze, opracowywa-
niem dorobku naukowego związanego z alkoholizmem i metodami jego 
zwalczania oraz przygotowywaniem tekstów liturgicznych pomocnych 
w przeżywaniu nabożeństw trzeźwościowych, szczególnie w corocznym 
tygodniu modlitw o trzeźwość.

507 J. Kapica, Duszpasterstwo a ruch trzeźwości, Drukarnia Diecezjalna, Włocławek 
1912, s. 28.
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Pierwszym istotnym krokiem w działalności trzeźwościowej KEP było 
ustanowienie w 1959 roku, a później znowelizowanie w 1971 roku Wy-
tycznych Episkopatu Polski dla kościelnej działalności trzeźwościowej, w których 
określono cele i formy tego rodzaju zadań. Podkreślono w nich konieczność 
mądrego wychowania do odpowiedzialności przez trzeźwość, w czym ważną 
rolę powinny odgrywać godne naśladowania postawy kapłanów i zgroma-
dzeń zakonnych. Według omawianego dokumentu pierwszą i najcenniejszą 
szkołą wychowania do trzeźwości jest rodzina, a wspólnota parafialna po-
winna służyć pomocą w tym zakresie. Nie wolno zapomnieć o charakterze 
nadprzyrodzonym tego typu działań, w których w sposób szczególny uwy-
datnia się moc i aktywność Ducha Świętego. Wytyczne określają kościel-
ną strukturę tych oddziaływań, z duszpasterzem krajowym na czele oraz 
duszpasterzami diecezjalnymi, którzy według potrzeb powinni dobierać 
sobie współpracowników będących specjalistami z zakresu uzależnienia 
alkoholowego508.

W ostatnich latach obserwuje się wzmożoną aktywność działalności 
ZAT. Podejmowane są różne inicjatywy zmierzające do promowania po-
stawy trzeźwości i walki z pijaństwem. Jednym z najważniejszych osiągnięć 
w tym zakresie stało się opracowanie Narodowego programu trzeźwości (NPT), 
który jest owocem kongresu trzeźwościowego, jaki odbył się w Warszawie 
w dniach 21–23 września 2017 roku. Wskazano w nim, że wychowanie 
do trzeźwości nie może przebiegać na zasadzie przymusu i odgórnego 
ustawodawstwa, ale powinno stać się efektem stopniowego i cierpliwego 
ukazywania negatywnych konsekwencji pijaństwa i pozytywnego wpływu 
trzeźwości509. W dalszej części programu zobrazowane są negatywne skutki 

508 Por. Konferencja Episkopatu Polski, Wytyczne Episkopatu Polski dla kościelnej dzia-
łalności trzeźwościowej, 15–20, http://www.duszpasterstwotrzezwosci.pl/index.
php?option=com_content&view=article&id=83:wytyczneep&catid=10:konfe-
rencja-episkopatu&Itemid=22 (3.10.2018).

509 Por. Zespół Apostolstwa Trzeźwości, Narodowy…, dz. cyt., s. 12.
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pijaństwa w Polsce z przytoczonymi statystykami pokazującymi to zjawi-
sko w zestawieniu z danymi europejskimi i światowymi. Te wskaźniki były 
omówione w drugim rozdziale niniejszej pracy.

Autorzy NPT wskazali podstawowe cele, jakie winien postawić so-
bie Kościół we współpracy z państwem w kwestii redukcji pijaństwa. 
Są one skumulowane w kilku przestrzeniach. Pierwszą z nich są c e l e 
 e d u k a c y j n o - k u l t u r o w e, które zakładają uświadamianie społeczne 
o zgubnych skutkach alkoholu, zmianę postawy Polaków względem alko-
holu i jego usytuowania w polskiej kulturze oraz budowanie autorytetu dla 
postawy wstrzemięźliwości. Kolejne cele dotyczą z m i a n y  z a c h o w a ń. 
Przyjmują one abstynencję dzieci i młodzieży do lat 21 wzorem niektó-
rych krajów – w tym USA, realne odseparowanie alkoholu w sytuacjach 
zawodowych, rodzinnych i społecznych wymagających trzeźwości, zmianę 
sposobu spożywania napojów alkoholowych do warunków, w których nie 
jest on używany jako środek uśmierzający cierpienie, oraz obniżenie ilości 
spożywanego alkoholu. Ostatnia grupa c e l ó w  z w i ą z a n y c h  z  o r -
g a n i z a c j ą  ż y c i a  s p o ł e c z n e g o  podkreśla konieczność pomocy 
osobom poszkodowanym i ich rodzinom, wsparcia instytucji promujących 
trzeźwość, ograniczania wpływów podmiotów działających przeciwnie 
do NPT, wspierania reform prawnych zmierzających do ograniczenia 
pijaństwa510.

Uzasadniając możliwości realnego wprowadzenia założeń NPT, auto-
rzy odwołują się do doświadczeń historycznych Kościoła w Polsce. Wśród 
nich wymieniają: liczne i skuteczne działania trzeźwościowe; dużą liczbę 
abstynentów i osób pijących w umiarkowany sposób, którzy mogą stano-
wić wzór dla innych; wysoki poziom życia duchowego Polaków; dowarto-
ściowanie postawy trzeźwości; stałą troskę Kościoła katolickiego i innych 
związków wyznaniowych o trzeźwość; działalność religijnych i świeckich 

510 Por. Zespół Apostolstwa Trzeźwości, Narodowy…, dz. cyt., s. 21–24.
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ruchów abstynenckich; dobre ustawodawstwo przeciwalkoholowe; zasoby 
kadrowe ekspertów w dziedzinie walki z alkoholizmem511.

NPT ma być wdrażany stopniowo, od fazy początkowej, w której po roz-
poznaniu sytuacji następują uświadamianie i działania edukacyjne, przez 
moment właściwy wprowadzania konkretnych norm w życie aż do końco-
wego etapu związanego z utrwalaniem wypracowanych postaw. Ważne jest 
rzetelne podejście do realizacji opisywanych wskazań, których duża część 
może być spełniana w życiu religijnym wspólnot parafialnych, a wszystkie 
one powinny przebiegać we współpracy z adekwatnymi jednostkami, takimi 
jak władze państwowe i lokalne, terapeuci, wychowawcy, rodziny itp. By to 
mogło zostać spełnione, potrzebne są powszechna zgoda i poparcie dla NPT, 
które powinno być podkreślane przez społeczne autorytety, cierpliwość 
i długofalowość trwania programu512.

NPT ma dwojaki charakter. Z jednej strony jest on programem społecz-
nym, promującym zdrowie obywateli, troskę o rodziny, w szczególności o jej 
najmłodszych członków. Z drugiej strony stanowi on próbę pogłębienia 
duchowości wiernych, która może być zachwiana przez pijaństwo513.

Z inicjatywy ZAT od 1968 roku odbywa się co roku Tydzień Modlitw 
o Trzeźwość Narodu (TMoTN), który rozpoczyna się w ostatnią niedzielę 
zwykłą przed Wielkim Postem. Każdemu TMoTN towarzyszy hasło prze-
wodnie, które jest jednocześnie głównym tematem wydarzeń duszpaster-
skich związanych z inicjatywami na rzecz trzeźwości, w tym najbardziej 
znanej ogólnopolskiej akcji w tej dziedzinie, czyli promocji sierpnia jako 
miesiąca abstynencji. Wśród materiałów wydawanych przez ZAT są teks-
ty liturgiczne, które można wykorzystać do poprowadzenia nabożeństw 
z modlitwą o trzeźwość, opracowania i artykuły o tematyce alkoholowej 

511 Por. Zespół Apostolstwa Trzeźwości, Narodowy…, dz. cyt., s. 30–35.
512 Por. Zespół Apostolstwa Trzeźwości, Narodowy…, dz. cyt., s. 37–38.
513 Por. Zespół Apostolstwa Trzeźwości, Narodowy…, dz. cyt., s. 42–43.
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oraz wypowiedzi pasterzy na ten temat. Można je odnaleźć w roczniku za-
tytułowanym Apostoł trzeźwości stanowiącym podsumowanie i vademecum 
pracy ZAT w danym roku.

W 2018 roku hasło TMoTN i miesiąca trzeźwości brzmiało: Trzeźwość 
egzaminem z wolności. Działania trzeźwościowe zostały związane z setną 
rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji ZAT posta-
nowił przyjrzeć się bliżej wolności rozumianej jako dar od Boga, który 
przejawia się w życiu człowieka na różnych poziomach: społecznym, po-
litycznym, moralnym i osobistym. Zwrócono uwagę na wypaczone rozu-
mienie terminu „wolność”, który jest tak bardzo promowany w dziedzinie 
obyczajowości, ale jednocześnie łamany w sferze gospodarki bądź ekono-
mii. Błędnym przekonaniem o wolności jest uznanie braku reguł moralnych 
i coraz większe podporządkowywanie się substancjom i czynnościom. 
Drogą do wolności jest opanowanie swoich pragnień i wyjście z przeko-
nania, że szczęście można osiągnąć w łatwy sposób. Jednym z czynników 
ograniczających wolność jest alkohol, który wprowadza człowieka w ułudę 
radości, dlatego zbiera tak wielkie żniwo uzależnień i szkodzi nie tylko 
jednostce, ale również całemu społeczeństwu. Wolność Polski nie może 
ograniczyć się wyłącznie do swobody politycznej, ale musi sięgać o wiele 
głębiej: do sumień Polek i Polaków, bo tylko wolni obywatele mogą tworzyć 
wolne państwo, także na poziomie moralnym, a to może zagwarantować 
wyłącznie Bóg. On jest źródłem miłości, a ta z kolei owocuje ludzkim 
spełnieniem, które chroni przed uzależnieniem514. Trzeźwość jest istotnym 
składnikiem nie tylko wolności, ale też innych cnót, przede wszystkim mi-
łości, która zawsze otwiera człowieka na drugą osobę i stawia na pierwszym 
miejscu jej dobro. W tym duchu już w 2017 roku powstało hasło promu-

514 Por. M. Dziewiecki, Trzeźwość egzaminem z wolności, w: Apostoł trzeźwości 2018, 
red. Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości, Wydaw-
nictwo Spes, Łomża 2018, s. 6–43.



3. Uzależnienie alkoholowe w nauczaniu Kościoła katolickiego 241

jące sierpień jako miesiąc abstynencji w  Kościele, które brzmiało Kocham,  
nie piję515.

Przygotowaniem do jubileuszowego roku niepodległości Polski były 
obchody 1050 rocznicy chrztu Polski. Odwołano się podczas nich do całej 
społeczności i powiązano je z ideą wolności, której zasadniczym elemen-
tem jest także trzeźwość rozumiana jako osobista wolność od środków 
ograniczających ją. Ich efektem było m.in. hasło Ku trzeźwości narodu, które 
przyświecało duszpasterzom w walce z pijaństwem w 2017 roku. Stało się 
też motywem przewodnim i głównym tematem wielkiego kongresu trzeź-
wościowego, o którym wspomniano już wcześniej. Podkreślono wówczas, 
że przywołując wydarzenia sprzed ponad tysiąca lat, trzeba zwrócić uwagę 
na dobro wszystkich obywateli, a także na to, że odpowiedzialność i mądre 
życie jednostek przekładają się na ogólny dobrostan. Dlatego pamiętając 
o kolejnej rocznicy wejścia polskiego narodu w kulturę chrześcijańską oraz 
światową cywilizację, należy również mieć na uwadze przyszłość i uświada-
miać sobie, jak bardzo zależy ona od odpowiedzialnej postawy „tu” i „te-
raz”516. Szczególnym adresatem tego apelu pozostają osoby młode, które 
będą tworzyć przyszłe pokolenia rodzin i rozwijać światopogląd u swoich 
potomków. Od ich trzeźwości zależy trzeźwość następnych generacji Polek 
i Polaków, a zatem również przyszłość całego narodu517. Uwypuklono, jak 
ważna jest wolność osobista, która kształtuje całe społeczeństwa, i pod-
kreślono, że należy ją rozumieć nie jako samowolę stanowienia własnych 
zasad moralnych, ale niezależność od wszystkiego, co ogranicza wolną wolę. 

515 Por. O. J. Puszkiewicz, Kocham, nie piję!, w: Apostoł trzeźwości 2018, dz. cyt., s. 180–
181.

516 Por. T. Bronakowski, Ku trzeźwości narodu, w: Apostoł trzeźwości 2017, red. Zespół 
Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości, Wydawnictwo Spes, 
Łomża 2017, s. 3–4.

517 Por. Zespół Apostolstwa Trzeźwości, Młodzi, nie dajcie się zniewolić, w: Apostoł trzeź-
wości 2017, dz. cyt., s. 154–158.
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W tym kontekście ukazano alkohol jako podstawowy środek degradujący 
tę zdolność człowieka. Wolność powinna być wykorzystywana do wybie-
rania dobrych wartości, które w sposób rzeczywisty i trwały rozwijają czło-
wieczeństwo518. Odwaga w podejmowaniu słusznych decyzji to nie tylko 
troska o siebie i środowisko, w którym wzrastają młodzi ludzie, to także 
pójście za Chrystusem i odpowiedź na Jego słowa: „Wypłyń na głębię!”, 
które choć trudne w realizacji, ostatecznie dają spełnienie i szczęście wyni-
kające z bliskiej relacji z Nim519.

W 2015 roku ZAT naświetlił problem pijaństwa wśród dzieci i młodzieży. 
Wykazano złożone przyczyny, dla których najmłodsi sięgają po alkohol. 
Wśród nich zostały wyróżnione: samotność, brak zainteresowania doros-
łych, problemy szkolne i brak poczucia miłości ze strony innych. Alkohol, 
pomimo istnienia świadomości o wywoływanych przez niego zagrożeniach, 
traktowany jest przez młodych ludzi jako środek pozwalający na ucieczkę 
od trudnej codzienności. Jedyną możliwą postawą dla młodych w związ-
ku z tymi zagrożeniami jest postawa abstynencji, także ze względu na ich 
intensywny rozwój biologiczny520. Na patronów działań trzeźwościowych 
obrano wówczas błogosławione dzieci z Fatimy: Łucję, Hiacyntę i Fran-
ciszka, ukazując za wzór czystość ich dusz i ciał, która pozwoliła na bliskie 
spotkanie z Matką Bożą. Troska o dzieci i młodzież to nie tylko długofa-
lowa inwestycja w dobro społeczne, ale kolejny etap na drodze naślado-
wania Chrystusa, który zawsze chętnie spotykał się z dziećmi i wyrażał 

518 Por. T. Bronakowski, Nie dajcie się zniewolić, w: Apostoł trzeźwości 2016, red. Zespół 
Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości, Wydawnictwo Spes, 
Łomża 2016, s. 3–4.

519 Por. T. Bronakowski, Homilia na niedzielę rozpoczynającą TMoTN, w: Apostoł trzeź-
wości 2016, dz. cyt., s. 37–41.

520 Por. M. Dziewiecki, Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i narodu, w: Apostoł 
trzeźwości 2015, red. Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeź-
wości, Wydawnictwo Spes, Łomża 2015, s. 11–19.
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o nie troskę. Stąd apelowanie o trzeźwość młodego pokolenia jest jednym 
z  obowiązków Kościoła521. Przy okazji dziesiątej rocznicy śmierci Jana Paw-
ła II ZAT powołał się także na jego słowa wyrażające zatroskanie o młodzież. 
Papież Polak pokazywał, jak bardzo człowieczeństwo wiąże się z wolnością 
od złych wpływów i jak wiele trzeba włożyć wysiłku, by w swoim osobistym 
życiu ocalić ją od degradacji przez zgubne decyzje. Aby uchronić siebie 
i innych od uzależnienia alkoholowego, należy w sposób czynny promować 
trzeźwość i abstynencję, wspierać tego rodzaju dzieła i uświadamiać swoje 
otoczenie o takich potrzebach522. Troska o trzeźwość jest również troską 
o zbawienie siebie i innych, gdyż tylko będąc świadomym i odpowiedzial-
nym, można wybrać Chrystusa. Z kolei pomoc innym to zasługa u Boga 
dla siebie samego523. Najskuteczniejsza promocja idei trzeźwości odbywa 
się przede wszystkim przez osobisty przykład i postawę godną naślado-
wania przez innych. Dobrowolna abstynencja stanowi wyrzeczenie, które 
może być ofiarowane Bogu jako forma postu, ale jest też umocnieniem 
dla innych, którzy muszą dokonać takiego wyboru ze względu na leczenie 
z alkoholizmu524.

W nauczaniu ZAT o trzeźwości widać ogromny nacisk na wolność rodzi-
ny od wpływu alkoholu. Poza poczynieniem wskazań dotyczących młodego 
pokolenia skupiono się także na zadaniach dorosłych w zakresie wychowy-
wania i kształtowania rodziny, a także na pełnionych przez nich funkcjach 
społecznych i rodzicielskich. Najpierw starano się ukazać ideał matki, która 
zawsze powinna być trzeźwa, gdyż rodzi dzieci i buduje ognisko domowe. 

521 Por. T. Bronakowski, Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i narodu, w: Apostoł 
trzeźwości 2015, dz. cyt., s. 3–4.

522 Por. T. Bronakowski, Święty Jan Paweł II uczy nas, jak troszczyć się o trzeźwość, w: Apo-
stoł trzeźwości 2015, dz. cyt., s. 153–159.

523 Por. T. Bronakowski, Troska o trzeźwość bliźniego troską o zbawienie, w: Apostoł trzeź-
wości 2015, dz. cyt., s. 160–167.

524 Por. T. Bronakowski, Nasza ojczyzna potrzebuje świadków abstynencji, w: Apostoł 
trzeźwości 2015, dz. cyt., s. 168–178.
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Patronką działań trzeźwościowych w 2014 roku była Najświętsza Maryja 
Panna, która stanowi wzór każdej rodzicielki. Każda matka powinna wyka-
zywać się szczególną troską o życie już od momentu jego poczęcia. Niestety 
ta podstawowa wartość często bywa zaburzona, dlatego przed każdą kobietą 
otrzymującą powołanie małżeńskie i rodzicielskie staje ogromne zadanie 
związane z troską o tych, którzy są jej powierzeni. Taka postawa wynika 
z miłości i wiary, które swoje źródło mają w Bogu i w naśladowaniu Go525. 
W 2013 roku ZAT skupił się z kolei na promowaniu ojcostwa jako najwięk-
szego dobra, którego może doświadczyć mężczyzna. We współczesnej epoce 
jest on narażony na wiele wpływów związanych z pracą zawodową, karierą, 
rosnącym stresem oraz możliwościami dostarczanymi przez cywilizację 
w dziedzinie rozrywki. Wpływ środowiska i moda na skupiony wokół siebie 
styl życia mogą prowadzić do rozwoju uzależnień. ZAT próbował ukazać, 
że ojciec może odnaleźć najwięcej radości i szczęścia w rozwijaniu swojej 
rodziny, w budowaniu miłości z żoną i wychowywaniu potomstwa. Jeśli 
odnajdzie w tym prawdziwie cenne wartości, to nie ulegnie pokusie wybo-
ru alkoholu, który tylko pozornie i krótkotrwale daje radość526. Patronem 
Apostolstwa Trzeźwości został wówczas św. Józef, który w ziemskim życiu 
Jezusa uczył Go wiary i odpowiedzialności. Te zadania pozostają wciąż 
aktualne dla każdego z ojców. Powinni oni kształtować w rodzinach, w któ-
rych żyją, powołanie do Bożego synostwa, a jego istotną częścią są wiara, 
odpowiedzialność i trzeźwość umysłu527.

525 Por. T. Bronakowski, Kochająca matka zawsze trzeźwa, w: Apostoł trzeźwości 2014, 
red. Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości, Wydaw-
nictwo Spes, Łomża 2014, s. 3–4.

526 Por. T. Bronakowski, Ojciec – świadek wiary i trzeźwości, w: Apostoł trzeźwości 2013, 
red. Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości, Wydaw-
nictwo Spes, Łomża 2013, s. 3–4.

527 Por. M. Dziewiecki, Ojciec – świadek wiary i trzeźwości, w: Apostoł trzeźwości 2013, 
dz. cyt., s. 9–19.
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Temat trzeźwości w rodzinie został podjęty już w 2012 roku, kiedy ob-
chodzono TMoTN pod hasłem Rodzina szkołą trzeźwości i postulowano 
konieczność budowania wspólnoty, czyli komunii między poszczególnymi 
osobami wchodzącymi w skład rodziny. Ta komunia ma swoje odniesienie 
transcendentne i łączy nie tylko członków rodziny ze sobą, ale również 
ich wszystkich razem wziętych z Bogiem. Tylko takie relacje dają szczęście 
i wypełnienie powołania, jakie każdy otrzymuje od Stwórcy, a dzięki temu 
ubogaca swoje człowieczeństwo528.

Osobista komunia z Bogiem była tematem przewodnim nauczania 
ZAT w 2011 roku. Pokazano wtedy osobistą relację z Bogiem jako źródło 
trzeźwości oraz to, co można osiągnąć dzięki tej cnocie. Tylko człowiek 
mający głęboki i intymny kontakt ze Stwórcą potrafi budować mądre re-
lacje z innymi ludźmi, a to jest potrzebne do zakładania zdrowych rodzin, 
z których biorą się ludzie odpowiedzialni w życiu osobistym i społecznym. 
Na przykładzie strat, jakie powoduje choroba alkoholowa w budżecie pań-
stwowym, wykazano wagę odpowiedzialności rządzących za trzeźwość 
społeczeństwa, która swoje źródło ma ostatecznie w Bogu. Jedność z Bo-
giem zawsze wyraża się m.in. przez odniesienie do drugiego człowieka, 
stąd każdy ma obowiązek troski o innych529. Wobec omawianego spoj-
rzenia na kwestię trzeźwości wysiłki duszpasterzy zmierzały do ukazania 
wartości osobistej więzi człowieka z Bogiem. Stanowi ona najdoskonalszą 
relację, w jakiej można uczestniczyć, a ponadto uzdalnia do samorozwoju. 
Jest to również zauważalne w kontekście trzeźwości: komunia z Bogiem 

528 Por. T. Bronakowski, Rodzina szkołą trzeźwości, w: Apostoł trzeźwości 2012, red. Ze-
spół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości, Wydawnictwo 
Spes, Łomża 2012, s. 3–4.

529 Por. T. Bronakowski, Komunia z Bogiem źródłem trzeźwości – apel na sierpień miesiąc 
abstynencji 2011 r., w: T. Bronakowski, Ku trzeźwości narodu, Wydawnictwo Signum 
Magnum, Warszawa 2017, s. 23–28.
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daje siły do uniknięcia wejścia na drogę nałogu, a trzeźwość umysłu jest 
potrzebna, by uczestniczyć w pełni w tej relacji530.

W 2010 roku ZAT próbował przekonać odbiorców swoich działań, 
że abstynencja jest czymś więcej niż tylko wymogiem zmierzającym do ure-
gulowania własnego stosunku wobec alkoholu. Jest to przede wszystkim 
wynik szeroko rozumianej miłości, która może przebiegać w zakresie relacji 
zarówno wąskich, osobistych, jak i szerokich, ogólnospołecznych. Bardzo 
często niektórzy nie rozumieją potrzeby abstynencji, ale kiedy weźmie 
się pod uwagę ilość krzywd doznawanych przez dotknięte alkoholizmem 
rodziny, wtedy lepiej można pojąć jej sens. Abstynencja, nawet jeśli nie jest 
promowana bezpośrednio w ten sposób, zawsze ma charakter społeczny, 
gdyż ukazuje wzór do naśladowania przez innych i obrazuje, jak realizować 
swoją miłość. Jest także jej ważnym wyznacznikiem, ponieważ staje się 
darem, a nie okazją do czerpania osobistych korzyści531.

Miłość jest zawsze życiodajna i troska o nią jest jednoznaczna z troską 
o życie. Tę prawdę ZAT pokazywał w 2009 roku, kiedy wyszczególniono 
kwestie dotyczące ochrony życia. Tylko trzeźwa osoba może stanąć w jego 
obronie, świadomie je przyjmować i pielęgnować. W przypadku naduży-
wania alkoholu zauważa się degradację życia na różnych jego poziomach, 
począwszy od fizycznego wyniszczania organizmu, przez zniszczenie 
własnego sumienia, a na relacjach międzyludzkich kończąc. Wszędzie tam 
widać zgubny wpływ pijaństwa. Każdy, kto jest szczególnie odpowiedzialny 
za obronę życia, musi uwzględniać trzeźwość w swoich poczynaniach532.

530 Por. T. Bronakowski, Komunia z Bogiem źródłem i owocem trzeźwości, w: Apostoł 
trzeźwości 2011, red. Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeź-
wości, Wydawnictwo Spes, Łomża 2011, s. 3–4.

531 Por. T. Bronakowski, Abstynencja jest darem miłości – apel na sierpień miesiąc abstynen-
cji 2010 r., w: T. Bronakowski, Ku trzeźwości narodu, dz. cyt., s. 17–20.

532 Por. T. Bronakowski, Troska o trzeźwość jest troską o życie, w: T. Bronakowski, 
Ku trzeźwości narodu, dz. cyt., s. 12–16.
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Różnorakie inicjatywy ZAT pokazały, że wszelkiego rodzaju działania 
duszpasterskie nie mogą sprowadzać się wyłącznie do próśb, ale trzeba 
pamiętać również o pokucie za popełnione grzechy w dziedzinie pijaństwa. 
Nawet jeśli one nie dotyczą bezpośrednio konkretnych osób i posiadają 
charakter bardziej społeczny czy zbiorowy, to Kościół jako rodzina złą-
czona jedną wiarą zawsze czuje się współodpowiedzialny za swoje dzieci. 
W związku z tym niedziela 19 lutego 2012 roku upłynęła jako dzień ekspia-
cji za grzechy pijaństwa. Proponowane na ten dzień kazanie wskazywało 
na ludzką słabość i kruchość woli, a jednocześnie uwypuklało wielkość 
Bożego miłosierdzia i siłę modlitwy wstawienniczej. Kościół jako wspól-
nota wierzących ma bardzo istotne zadanie pamiętania o swoich braciach 
i siostrach, którzy pogubili się i weszli na drogę nałogu. Dzięki tej pamięci 
wynikającej z miłości bliźniego można uzyskać pomoc, która ostatecznie 
staje się dobrem ogólnospołecznym533.

W dobie kiedy Kościół dokonuje refleksji nad nowymi sposobami docie-
rania do wiernych oraz tych, którzy zatracili wiarę w duchu ewangelicznym 
na rzecz czegoś innego, należy ukazywać działalność Apostolstwa Trzeź-
wości jako formę nowej ewangelizacji. Ona zawsze prowadzi do Chrystusa, 
który jest lekarzem, i do Niego należy zmierzać po uzdrowienie. Miłość 
do bliźnich buduje troskę o nich, a przykładem staje się setnik proszący 
Jezusa o uzdrowienie swojego sługi534.

Intensywne prace ZAT pokazują, że pomimo niedużej odpowiedzi 
ze strony społeczeństwa warto walczyć o trzeźwość każdej pojedynczej 
osoby, gdyż jest ona zawsze skarbem Kościoła. Tematy, jakie stanowiły 
podwaliny inicjatyw trzeźwościowych w ostatnich latach, oscylowały wokół 
wolności osobistej, która może przełożyć się na wolność narodu. Kładziono 

533 Por. Zespół Apostolstwa Trzeźwości, Niedziela ekspiacji za grzechy pijaństwa, w: Apo-
stoł trzeźwości 2013, dz. cyt., s. 28–33.

534 Por. T. Bronakowski, Apostolstwo trzeźwości – istotny wymiar nowej ewangelizacji, 
w: Apostoł trzeźwości 2013, dz. cyt., s. 9–19.
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też nacisk na dobrostan rodziny i odpowiedzialne wypełnianie ról przez 
mężczyzn i kobiety powołanych do życia rodzinnego. Trzeźwość jest nie 
tylko troską o siebie samego, ale również dobrem, jakie można dać innym 
osobom. Wynika ona z miłości, której podstawowym źródłem jest Bóg. 
Pełna wolność człowieka, w której nie ma miejsca na pijaństwo, jest możli-
wa do realizacji dla każdego, kto żyje najcenniejszymi wartościami. Są one 
w zasięgu każdego człowieka, a nabywa się je przez głęboką relację z Jezusem 
Chrystusem pozostającym wzorem do naśladowania.

3.3. Polscy duszpasterze trzeźwościowi w XX wieku
W dwudziestowiecznej Polsce działalność trzeźwościowa Kościoła katolic-
kiego wciąż była obecna pomimo jej chwilowego osłabienia spowodowa-
nego jednoczeniem państwa po zaborach i drugą wojną światową. Akcję 
wychowania do trzeźwości podjęli duchowni na całym obszarze kraju, często 
wspierani wysiłkiem osób świeckich. Początkowo ruch abstynencki lub 
ograniczający pijaństwo powstawał w wyniku indywidualnego zaangażo-
wania poszczególnych osób, jednak z czasem nabrał charakteru oficjalnego 
i rozwijał się za aprobatą Episkopatu Polski. W tej części rozdziału zosta-
nie poddana analizie indywidualna aktywność najważniejszych działaczy 
 trzeźwościowych w naszym kraju.

a) Maksymilian Maria Kolbe (1894–1941)
Ojciec Kolbe zasłynął jako twórca i promotor wielu dzieł ewangeliza-

cyjnych. Jednym z nich była promocja trzeźwości i właśnie jej patronem 
został święty z Niepokalanowa. Był on znany także z ogromnej miłości 
do ojczyzny i działań o charakterze patriotycznym. W jego przekonaniu 
dobrostan Polski bardzo silnie związany był z kwestią poradzenia sobie 
z zagrożeniem pijaństwa w skali społecznej. U podłoża problemów bez-
robocia, niegospodarności, błędów politycznych, nieuczciwości, braku 



3. Uzależnienie alkoholowe w nauczaniu Kościoła katolickiego 249

odpowiedzialności widział nadmierne picie alkoholu535. Ojciec Kolbe pro-
mował konieczność bycia trzeźwym wśród swoich współbraci w Niepoka-
lanowie, gdzie w trakcie swoich konferencji ascetycznych dawał wskazówki, 
jak zachować godność dziecka Bożego i apostoła Dobrej Nowiny podczas 
wojny, która przyniosła rozproszenie braci w różnych miejscach oraz posta-
wiła ich w nowych sytuacjach. Jednym z istotnych punktów była przysięga 
abstynencji od alkoholu i tytoniu536. Na pamiątkę pracy na rzecz trzeźwości 
wykonywanej przez Kolbego jego imieniem został nazwany w 1982 roku 
ogólnopolski Maksymiliański Ruch Trzeźwościowy, który jest kontynu-
acją wielu dzieł, jakie istniały na terenie Polski już od XIX wieku. Zrzesza 
on wiele pomniejszych ruchów, a do jego głównych zadań należy nauczanie 
o szacunku i godności osoby, promowanie trzeźwych form współżycia spo-
łecznego, uświadamianie zagrożeń płynących z uzależnień oraz zachęcanie 
wiernych do decyzji o abstynencji537.

b) Michał Sopoćko (1888–1975)
Michał Sopoćko kojarzony jest przede wszystkim z propagowaniem idei 

Bożego miłosierdzia, jednak w swoim dorobku duszpasterskim ma również 
wiele zasług dla trzeźwości polskiego narodu. Sam prywatnie był absty-
nentem już od młodych lat. Podczas swoich studiów pedagogicznych zaj-
mował się wychowaniem młodzieży do trzeźwości, czego uwieńczeniem 
była jego praca dyplomowa na ten temat wydana w 1924 roku. Zwrócił się 
w niej z apelem do władz państwowych o uchwalenie ustawy antyalkoholo-
wej538. Założył też koło abstynenckie dla alumnów wileńskiego seminarium 

535 Por. M. M. Kolbe, Dlaczego bezrobocie?, „Rycerz Niepokalanej” 1926 nr 5, s. 73–74.
536 Por. K. W. Kaczmarek, J. A. Książek, J. R. Bar, Konferencje ascetyczne, notatki słucha-

czy z przemówień Ojca Maksymiliana Kolbego, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 
Niepokalanów 1990, s. 363–365.

537 Por. J. Bokun, Trzeźwość głównym założeniem i zadaniem Maksymiliańskiego Ruchu 
Trzeźwości, „Teologia i Człowiek” 40 (2017) nr 4, s. 165–166.

538 Por. H. Ciereszko, Droga świętości ks. Michała Sopoćki, Wydawnictwo WAM, Kra-
ków 2002, s. 87–88.
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 duchownego539. Zajmowało się ono m.in. prenumeratą pisma abstynenc-
kiego i promocją akcji trzeźwościowych w parafiach, np. przez misje tema-
tyczne organizowane przez diecezjalny zespół misjonarzy trzeźwościowych 
 powołany z  inicjatywy Sopoćki540.

Tematyce pijaństwa i trzeźwości Sopoćko poświęcił serię kazań i ma-
teriałów pomocniczych do ich tworzenia. W Szkicach kazań o abstynencji 
i pijaństwie zaznaczył, że abstynencja, choć nie jest obowiązkowa dla wie-
rzących, w konkretnych czasach i okolicznościach może być wyrzeczeniem 
koniecznym do wypełnienia. Jest ona wyrazem gorliwości chrześcijańskiej 
i pełnego oddania się woli Bożej. Charakterystyczną cechą życia chrześcijań-
skiego jest radość, a ona w pełni i autentycznie może być przeżywana tylko 
w trzeźwości, która jest odpowiedzią człowieka na miłość Boga541. W innym 
tekście Sopoćko napiętnował pijaństwo jako grzech ciężki, gdyż zniekształca 
ono nasze podobieństwo do Boga. Zauważył też, że wiele osób, których nie 
stać na podstawowe rzeczy konieczne do życia, wybiera alkohol, niszcząc 
w ten sposób swój umysł, zamiast skupić się na trosce o codzienny byt. Uka-
zał pijaństwo jako jednego z największych wrogów rodziny i rodzicielstwa542.

Sopoćko widział też w alkoholu zagrożenie dla zdrowej religijności. 
Każdy, kto wybiera ten środek jako istotną część życia, rezygnuje w jakimś 
stopniu z Boga i czyni nim praktykę picia. Duchowny wskazywał też na wy-
chowawcze zadania rodziny, Kościoła i społeczeństwa, które powinny mieć 
charakter prewencyjny, a więc z jednej strony ograniczający dostęp do alko-
holu, a z drugiej uczący właściwych, trwałych wartości. Te trzy środowiska 

539 Por. S. Wiśniewski, Błogosławiony ks. Michał Sopoćko. Kapłan o miłosiernym obliczu, 
„Łódzkie Studia Teologiczne” 24 (2015) nr 4, s. 118–119.

540 Por. H. Ciereszko, Ksiądz Michał Sopoćko profesor, wychowawca i ojciec duchowy alum-
nów i kapłanów, Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej Białostockiej, Białystok 
2008, s. 26–28.

541 Por. M. Sopoćko, Szkice kazań o abstynencji i pijaństwie, Wilno 1936 [broszura].
542 Por. M. Sopoćko, Szkic kazania o pijaństwie, „Wiadomości Archidiecezjalne Wileń-

skie” 8 (1934), s. 6–7.
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powinny również pomagać tym, którzy są już w nałogu, przez motywowanie 
ich do odłożenia alkoholu543.

c) Antoni Cząstka (1886–1976)
Jeden z inicjatorów działań trzeźwościowych na ziemiach polskich, 

kapłan diecezji przemyskiej ks. Antoni Cząstka już jako student Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, w latach przedwojennych, wstąpił do stowarzyszenia 
abstynentów, a później założył podobną grupę w seminarium duchownym 
w Przemyślu. W 1947 roku osiadł w Krakowie, gdzie przy tamtejszej in-
stytucji Caritas stał się kierownikiem referatu trzeźwości. Do zapocząt-
kowanej przez niego akcji trzeźwościowej przyłączyło się około 118 tys. 
osób. Zajmował się również w profesjonalny i zorganizowany sposób 
społecznym przeciwdziałaniem alkoholizmowi544. Cząstka stał się także 
autorem licznych tekstów o charakterze przeciwalkoholowym. W swoim 
cyklu kazań wielkopostnych zatytułowanych Sobri estote (pol. „Trzeźwymi 
bądźcie”) wiele miejsca poświęcił roli postu w życiu chrześcijanina. We-
dług niego ta praktyka jest naśladowaniem Chrystusa, uświęceniem duszy 
oraz źródłem przynoszącym wymierne korzyści, takie jak zdrowie ciała 
i przytomność umysłu. Szczególnym rodzajem postu jest wstrzemięźliwość 
od alkoholu, tak bardzo potrzebna polskiemu narodowi. Alkohol stwarza 
tylko pozory szczęścia, prawdziwe szczęście chrześcijanina nie może się 
kryć w wymiernych wartościach, ale w trwałym zjednoczeniu z Chrystu-
sem, któremu może przeszkodzić wspomniana substancja przez odebranie 
władz umysłowych. Walka z alkoholizmem powinna przebiegać w sposób 
zorganizowany i całościowy na forum całego kraju. Cząstka uznał za głów-
ne przyczyny pijaństwa zwyczaj i złą tradycję, fałszywie pozytywną opinię, 
jaką cieszą się napoje alkoholowe, brak ludzkiej świadomości zagrożeń 

543 Por. M. Sopoćko, Alkoholizm a młodzież i jej wychowanie, Kraków 1949 [broszura].
544 Por. A. Motyka, Cząstka Antoni, ks. (1886–1976), http://www.diecezja.rzeszow.

pl/2015/04/czastka-antoni-ks-1886-1976/ (3.10.2018); R. B. Sieroń, Połączenie wie-
lu inicjatyw, „Gość Sandomierski” 5 (2006) nr 591, s. VIII.
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z nich płynących oraz brak ambicji przejawiający się w dążeniu do łatwej 
i szybkiej przyjemności. Zachęcił też do tworzenia bractw trzeźwościowych 
działających na różnych poziomach, od wspólnot parafialnych po obszar 
całego państwa545.

d) Piotr Gołębiowski (1902–1980)
Kolejnym aktywnym działaczem trzeźwościowym Kościoła w Polsce był 

Piotr Gołębiowski. Promował abstynencję prywatnie w swoim otoczeniu 
oraz w sposób zorganizowany jako duszpasterz i biskup sandomierski. 
Wspierał wszelkiego rodzaju ruchy trzeźwościowe, prowadził rekolekcje 
o takiej tematyce, łączył kwestię wstrzemięźliwości od alkoholu z posta-
cią Matki Bożej Jasnogórskiej i Jej zawierzał tę sprawę. Dogodną okazją 
do walki z pijaństwem stała się peregrynacja obrazu jasnogórskiego w die-
cezji sandomierskiej, która w dużym stopniu kładła nacisk na trzeźwość. 
Gołębiowski zostawił po sobie wiele tekstów związanych z promowaniem 
trzeźwego stylu życia546.

W liście pasterskim na Wielki Post w 1972 roku wskazał, że pijaństwo 
jest formą kuszenia człowieka współczesnego, a nieodparcie go prowadzi 
do zatracenia wolności, w czego wyniku cierpi nie tylko sam zainteresowany, 
ale również jego otoczenie, a najbardziej najbliższa rodzina. By ustrzec się 
przed tą pokusą, należy być człowiekiem bliskim Chrystusowi, wówczas 
bowiem ma się siłę, by oddalić pragnienie alkoholu, szczególnie dzięki 
 sakramentalnemu wsparciu Eucharystii i spowiedzi świętej547.

545 Por. M. P. Romaniuk, Ksiądz Antoni Cząstka, w: W trosce o trzeźwość Narodu, 
red. M. P. Romaniuk, Wydawnictwo Yamaco, Warszawa 2007, s. 49–62.

546 Por. A. Warso, Kwestia przejścia na emeryturę bp. Piotra Gołębiowskiego, administrato-
ra apostolskiego diecezji sandomierskiej, „Rocznik Kolbuszowski” 13 (2013), s. 149–
151; M. Zimałek, Wstęp, w: Maria spes nostra. Listy i odezwy pasterskie 1961–1980, 
red. M. Zimałek, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 1989, s. 7–10.

547 Por. P. Gołębiowski, List pasterski na Wielki Post 1972, w: Maria spes nostra, dz. cyt., 
s. 95–98.
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Gołębiowski wielokrotnie pisał również odezwy przed tygodniem trzeź-
wości. W pijaństwie widział podstawową przeszkodę do szczęścia ludzkiego 
i pojednania się z Bogiem oraz ludźmi. Wezwanie do trzeźwości to spo-
sób osobistej reformy własnego człowieczeństwa, ale też szansa do troski 
fizycznej i moralnej o rodzinę, młodzież i dzieci. Pijaństwo odbiera godność 
chrześcijańską, jaką na mocy chrztu i innych sakramentów człowiek otrzy-
muje od Boga. Tylko w trzeźwości można wybierać dobro i stawać się jego 
świadkiem. Uzdrowienie z nałogu alkoholowego rozpoczyna się przede 
wszystkim na poziomie ducha i wartości, a skutecznym początkiem takiego 
procesu może być sakrament pokuty i pojednania. Biskup sandomierski 
wielokrotnie dawał za wzór Jana Chrzciciela, który trwając w trzeźwości, 
pokazywał ludziom Chrystusa. W tej formie postu widział też okazję do 
zadośćuczynienia za grzechy548.

e) Mikołaj Sasinowski (1909–1982)
Mikołaj Sasinowski jako prezbiter, a potem biskup posługiwał w diecezji 

łomżyńskiej, pełnił też funkcję kapelana wojskowego. Prywatnie od młodo-
ści związany był z ruchami trzeźwościowymi, przyjął abstynencję i wspierał 
ośrodki działające na rzecz jej rozwoju. Dużą część swojego nauczania kiero-
wał do młodzieży, w której widział nadzieję na przyszłość i na uzdrowienie 
społeczeństwa, kiedy dorośnie549.

W pijaństwie dostrzegał zagrożenie zdrowia i życia zarówno biologicz-
nego, jak i moralnego. Wskazywał na środki walki z alkoholizmem oparte 
na zwyczajnych ludzkich działaniach w zapobieganiu stanu upojenia i wy-
chowaniu do wartości oraz na działaniach nadprzyrodzonych, polegających 
na budowaniu więzi i dojrzałej relacji z Bogiem. Ta druga droga zapewnia 

548 Por. P. Gołębiowski, Odezwa przed tygodniem trzeźwości w adwencie 1974 roku, 
w: Maria spes nostra, dz. cyt., s. 156–157; P. Gołębiowski, Odezwa z racji tygodnia 
trzeźwości w 1979 roku, w: Maria spes nostra, dz. cyt., s. 269–270.

549 Por. M. P. Romaniuk, Biskup Mikołaj Sasinowski, w: W trosce o trzeźwość Narodu, 
dz. cyt., s. 315–317.
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życie pełnią chrześcijaństwa bez potrzeby szukania zgubnych środków, 
które tylko pozorują szczęście550.

f) Michał Żukowski (1899–1983)
Urodzony na Kresach Wschodnich, ks. Żukowski bardziej znany był 

z działań pedagogicznych, których dokonywał jako nauczyciel i wychowaw-
ca seminariów oraz szkół na wschodzie Polski. Już na emeryturze podjął 
intensywną działalność trzeźwościową, opierającą się głównie na głoszeniu 
nauk i rekolekcji do różnych środowisk. Powołał także międzydiecezjalny 
zespół misjonarzy trzeźwościowych. Prowadził współpracę w środowisku 
kościelnym z wieloma kapłanami i świeckimi na rzecz walki z pijaństwem551.

W tekście zatytułowanym W obronie godności ludzkiej Żukowski prezen-
tuje psychologiczne podejście do problematyki wpływu alkoholu na ludz-
kość. Pisze, że zaburza on osobowość człowieka, wprowadza w złudzenie, 
które w sposób fałszywy podnosi godność. Również pozornie dodaje sił, 
energii i odwagi. W dużej mierze sposób reakcji na alkohol zależy według 
Żukowskiego od temperamentu, jaki ma człowiek. W pewnym sensie alko-
hol nieświadomie odkrywa prawdziwe pragnienia, jakie rodzą się w ludzkim 
umyśle. Jest nim przede wszystkim potrzeba szacunku i godności. Człowiek 
nietrzeźwy bardzo mocno o nie walczy, ponieważ chce być traktowany 
poważnie. To odsłania tęsknoty noszone przez ludzi, które próbują być 
sztucznie zaspokojone. Za przyczynę takiego stanu rzeczy Żukowski podaje 
brak właściwego rozwoju duszy już od dzieciństwa. Właściwy kierunek tego 
rozwoju gwarantuje wybór takich wartości, które zaspokoją te najbardziej 
podstawowe ludzkie potrzeby i pragnienia552.

550 Por. M. Sasinowski, List pasterski o potrzebie i konieczności misji trzeźwościowej, 
10.11.1970, Archiwum Kurii Biskupiej w Łomży, Łomża 1970.

551 Por. W. Osmólski, Ksiądz Michał Żukowski. Sylwetka abstynenta i działacza trzeźwo-
ściowego, „Trzeźwymi Bądźcie” 1983 nr 5, s. 24–27.

552 Por. M. Żukowski, W obronie godności ludzkiej, maszynopis ze zbiorów OAT w Za-
kroczymiu, Zakroczym 1976.
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g) Franciszek Blachnicki (1921–1987)
Blachnicki, znany głównie z założenia Ruchu Światło-Życie (Oaza) ma-

jącego na celu odnowę liturgiczną i duchową wiernych, wpisał się także 
w historię kościoła jako działacz trzeźwościowy. Pod wpływem szerzącego 
się w Polsce pijaństwa rozpoczął organizację Krucjaty Wyzwolenia Człowie-
ka (KWC), czyli szerokiego programu promującego przyjęcie abstynencji 
jako stylu życia, szczególnie wśród ludzi młodych. U genezy tego pomysłu 
stały przytaczane już w tej pracy słowa Jana Pawła II z listu do Polaków 
z października 1978 roku, którymi wezwał swoich rodaków do trzeźwości. 
KWC wyłoniła się z Ruchu Światło-Życie, który miał za zadanie odnowienie 
życia wiary przez regularną formację i rekolekcje. Powołanie tego rodzaju 
inicjatywy trzeźwościowej było odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie 
w Polsce na promocję cnoty umiarkowania. Krucjata została oficjalnie po-
wołana podczas papieskiej pielgrzymki w 1979 roku w czasie mszy świętej 
w Nowym Targu553.

W swoich założeniach metodologicznych Blachnicki bardzo mocno 
odwoływał się do nadprzyrodzonego charakteru KWC. Pisał, że człowiek 
powinien żyć według zbawczego planu Boga, który ostatecznie powołuje 
go do nadprzyrodzoności, a więc także metody postepowania w KWC mu-
szą być przede wszystkim nadprzyrodzone, co nie oznacza wyjścia poza 
realizm i codzienną rzeczywistość554. Takie podejście, które można nazwać 
odgórnym ze względu na kierunek – rozpoczynający się u Boga i zmierza-
jący ku człowiekowi, wyróżnia KWC wśród innych, podobnych ruchów, 
mających jednak o wiele bardziej antropologiczny charakter i kładących 
większy nacisk na działanie społeczne, poszukiwanie odpowiednich strategii 
i postaw, jakie miał przyjąć człowiek w kontekście Boga.

553 Por. F. Blachnicki, Krucjata wyzwolenia człowieka. Podręcznik, Wydawnictwo  Światło- 
-Życie, Kraków 2017, s. 7–12.

554 Por. F. Blachnicki, Krucjata…, dz. cyt., s. 39–41.
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KWC skupia się mocno na formacji swoich członków. Członkostwo w tej 
grupie wiąże się nie tylko z deklaracją nieużywania alkoholu i innych środ-
ków psychoaktywnych, ale przede wszystkim z byciem wspólnotą podobną 
do wielkiej rodziny, która razem wzrasta w wierze. Dzięki rozwiniętemu 
życiu wspólnotowemu można łatwiej i skuteczniej poznać wartość cnoty 
trzeźwości, poza tym staje się możliwe jej zaszczepienie wśród różnych 
pokoleń, począwszy od najmłodszych. Prowadzi to do trwałego wpojenia 
konieczności praktyki umiarkowania w życiu dorosłym555.

Dużą zaletą KWC jest ścisły związek ze wspólnotą religijną (parafią), 
w której obrębie odbywa się stała formacja duchowa. Pokazuje to, że wy-
bór abstynencji jako istotnego elementu własnej egzystencji nie musi być 
następstwem kryzysu związanego z alkoholem. Staje się samodzielnym wy-
borem, u którego podstaw leży głębokie zakorzenienie w Chrystusie i Jego 
nauce. Regularny rozwój wiary i dojrzałej osobowości, której częścią jest 
trzeźwość, przebiega efektywniej we wspólnocie bliskich ludzi, mających 
podobne doświadczenia i światopogląd556. Założenia KWC najprościej 
można podsumować przez podkreślenie osobistej i głębokiej relacji czło-
wieka z Chrystusem, zapewniającej jednostce wyzwolenie ze środków, jakie 
mogą ograniczać prawdziwą ludzką wolność, i dającej szczęście w spotkaniu 
z uosabianą przez Zbawiciela miłością557.

h) Marian Piotr Lisowski (1919–1991)
Był franciszkaninem, teologiem moralnym, a większość swojej posłu-

gi kapłańskiej spędził w Krakowie i Kalwarii Zebrzydowskiej, prowadząc 

555 Por. W. I. Dzietczyk, Społeczny wymiar wychowania do trzeźwości w świetle Krucjaty 
Wyzwolenia Człowieka, Wydawnictwo Polimer, Koszalin 2010, s. 53–61.

556 Por. J. Świst, Współpraca z parafią w integralnej koncepcji pomagania, w: Krucjata Wy-
zwolenia Człowieka w kościelnej i świeckiej działalności trzeźwościowej, red. P. Kulbac-
ki, Wydawnictwo APIS, Krościenko nad Dunajcem–Wrocław 2002, s. 57–62.

557 Por. Blachnicki F., Ewangelizacja według planu ad Christum Redemptorem, Wydaw-
nictwo Światło-Życie, Kraków 2013, s. 4–5.



3. Uzależnienie alkoholowe w nauczaniu Kościoła katolickiego 257

wykłady w seminariach zakonnych. Tradycje trzeźwościowe wyniósł z przy-
kładnego domu, który dał podwaliny pod jego wychowanie i religijność. 
W swojej działalności duszpasterskiej i naukowej łączył bardzo mocno 
potrzebę trzeźwości z moralnością, i tę pierwszą stawiał jako fundament 
właściwej relacji ludzi z Bogiem i z sobą nawzajem. Okazał się też znakomi-
tym specjalistą w profilaktyce choroby alkoholowej, przez pięć lat należał 
do komisji ds. trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski, w której 
opracowywał narodowe programy trzeźwościowe558.

W swoim opracowaniu zatytułowanym Współczesne teorie źródeł alko-
holizmu doszukiwał się metafizycznych przyczyn nałogu alkoholowego. 
Widział je zwłaszcza w nieudolnej próbie zaspakajania przez alkohol prag-
nień religijnych związanych z chęcią przeżywania czegoś więcej niż tylko 
wartości przyziemnych i znalezienia się w innym świecie. Wskazał jego 
istotne miejsce w różnych religiach i kulturach świata, a także jego związek 
z niektórymi praktykami duchowymi wybranych wierzeń. Określił alkohol 
mianem „cudownej siły”, która wprowadza człowieka w pozornie lepszą 
jakość swojego bytu. Jest to też środek do złagodzenia lęku egzystencjal-
nego, jaki towarzyszy każdemu człowiekowi, a który ma u swych podstaw 
bardzo często traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa. Alkohol ułatwia 
także zaspokojenie potrzeby budowania więzi społecznych559.

W innych pismach Lisowski podawał konkretne wskazania duszpa-
sterskie do pracy z alkoholikami. Widział konieczność indywidualnego 
podejścia do każdego z nich, współpracy ze specjalistą do spraw uzależ-
nień, np. członkiem stowarzyszenia Anonimowych Alkoholików, oraz 
budowy właściwego systemu wartości, w tym przede wszystkim osobistej 

558 Por. M. P. Romaniuk, Ksiądz Marian Piotr Lisowski, w: W trosce o trzeźwość Narodu, 
dz. cyt., s. 170–171.

559 Por. M. P. Lisowski, Współczesne teorie źródeł alkoholizmu, „Chrześcijanin w Świecie” 
1977 nr 11–12, s. 211–213.
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religijności, która posiadała według autora niezwykle silną moc wyzwa-
lania się ze zła. Sklasyfikował również atrybuty charakterystyczne dla 
człowieczeństwa, które postulują potrzebę trzeźwości. Według Lisow-
skiego należą do nich: godność, jedność psychofizyczna i substancjo-
nalna, harmonia władz, rozumność, miłość, religijność, uspołecznienie, 
Boże przykazania, stworzenie, odkupienie, mieszkanie Boga, miłość  
bliźniego560.

i) Karol Wojtyła (1920–2005)
Karol Wojtyła w swoim nauczaniu wielokrotnie zwracał uwagę na pilną 

potrzebę walki o trzeźwość w polskim narodzie. Widział wielką rolę w dusz-
pasterstwie, w którym można spotkać człowieka wraz z jego największymi 
problemami i słabościami. Dodatkowo kapłan może stanowić motywujący 
wzór dla innych. Krakowski kardynał porównywał w tej materii abstynen-
cję przyjmowaną przez duchownych dobrowolnie, ku pokrzepieniu serc 
wiernych, z przyjęciem przez Chrystusa krzyża dla zbawienia ludzkości561. 
Główny nacisk w działalności Kościoła promującej trzeźwość należy po-
łożyć oprócz dawania przykładu na modlitwę, która w tej intencji powin-
na zaistnieć w różnej formie. Dodatkowymi praktykami ascetycznymi 
ofiarowanymi w tym celu mogą być post i jałmużna562. Pijaństwo jako 
grzech powszechny i społeczny może być przyczyną deprawacji sumie-
nia, osłabienia jego czujności i tworzenia błędnych osądów. Pociąga to za 
sobą różne inne wady, jak upadek moralności małżeńskiej, rozwiązłość 
seksualna, a w dalszych konsekwencjach osłabienie całego narodu przez 

560 Por. M. P. Romaniuk, Ksiądz Marian…, dz. cyt., s. 182–201.
561 Por. K. Wojtyła, List do kapłanów przed Tygodniem Modlitw o Trzeźwość Narodu, 

31.12.1968, w: Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II, Nauczyciel i pa-
sterz. Listy pasterskie, komunikaty, zarządzenia 1959–1978, oprac. M. Jagosz, Rzym 
1987, s. 257.

562 Por. K. Wojtyła, Słowo pasterskie na III Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, 
2.02.1970, w: Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II, Nauczyciel i pa-
sterz, dz. cyt., s. 310–311.
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promocję negatywnych postaw czy drastyczny spadek liczby narodzin563. 
Alkohol szeroko obecny w społeczeństwie niszczy także przyszłe pokolenia, 
gdyż deprawuje ich sumienia, skłania do przyjmowania złych nawyków 
i  rozwijania wad564.

Wojtyła w swoich wypowiedziach ukazywał niezwykle głęboki zwią-
zek człowieka z Chrystusem oraz doniosłe znaczenie stworzenia istoty 
ludzkiej, która została obdarowana wieloma łaskami, m.in. darem odpo-
wiedzialności i wolności. One są podłożem życia w trzeźwości, które jest 
jednym z etapów drogi do zjednoczenia z Bogiem565. Można uznać, że głów-
nym kierunkiem myśli kardynała Karola Wojtyły w opisywanej kwestii jest 
problematyka ludzkiej egzystencji, będącej darem Boga. Należy ją szanować 
i przez osobistą relację z Jezusem Chrystusem dążyć w pełnej wolności, 
której  konsekwencją jest trzeźwość, do ponownego spotkania ze Stwórcą.

j) Jan Mazur (1920–2008)
Już od młodych lat związał się z ideą trzeźwości, zostając abstynentem. 

W swojej posłudze kapłańskiej również wspierał organizacje i działania 
na rzecz ograniczenia trzeźwości, szczególnie stowarzyszenie Anonimo-
wych Alkoholików i Grupy Rodzinne Al-Anon. Ciekawą inicjatywę podjął 
jako biskup diecezji siedleckiej. Napisał dekret zabraniający spożywania 
alkoholu przez kapłanów podczas wizyty duszpasterskiej. Wydał zakaz 
rozgrzeszania, udzielania komunii świętej, a nawet pochówku kościelne-
go dla tych, którzy świadomie i nagminnie przyczyniają się do rozpijania 
społeczeństwa. Wzywał też do podkreślania roli przyrzeczeń abstynenc-
kich związanych z sakramentami, szczególnie pierwszą komunią świętą 

563 Por. K. Wojtyła, List pasterski na I Niedzielę Wielkiego Postu, 5.02.1968, w: Ośrodek 
Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II, Nauczyciel i pasterz, dz. cyt., s. 238–240.

564 Por. K. Wojtyła, List pasterski na Wielki Post, 31.01.1972, w: Ośrodek Dokumentacji 
Pontyfikatu Jana Pawła II, Nauczyciel i pasterz, dz. cyt., s. 393–396.

565 Por. K. Wojtyła, Odezwa na Wielki Post 1963, „Notificationes e Curia Metropolita-
na Cracoviensi” 1963, s. 144–146.
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i bierzmowaniem. Domagał się też rozwoju ruchów trzeźwościowych 
przez proboszczów wśród dorosłych wiernych. W ramach swojej diecezji 
zorganizował wielki kongres trzeźwościowy w 1995 roku. Był też stałym 
konsulatorem Konferencji Episkopatu Polski ds. trzeźwości i w ramach 
tego zadania opracowywał programy i dokumenty związane z promocją 
tej postawy na forum Polski566.

Biskup Jan Mazur wielokrotnie w swoich tekstach nauczał o złu pijań-
stwa i konieczności podejmowania trzeźwości. W 1972 roku w odezwie 
do młodzieży wyraził przekonanie, że trzeźwa młodość jest drogą do doj-
rzałej dorosłości. Pijaństwo rozbudowuje niedojrzałość i służy jej jako jedno 
z podstawowych źródeł nieodpowiedzialności za siebie567. Mocny nacisk 
kładł na społeczne skutki pijaństwa i szkody wyrządzane w środowisku 
pijącego568.

Drogą do wolności od pijaństwa jest właściwy system wartości, wśród 
których Chrystus zajmuje najwyższe miejsce. Pierwszym ogniwem zapew-
niającym tę więź są rodzice, którzy w jedności z Kościołem uczą wiary 
młodego człowieka. Ważne jest w tej kwestii wychowanie do wdzięczności, 
sprawiające, że człowiek, pogodzony z tym, co ma, nie szuka złudnych 
pociech i fałszywego wsparcia w alkoholu569. Mazur opracował także teksty 
licznych modlitw o ograniczenie pijaństwa, co pokazuje, że potrzebna jest 

566 Por. J. Mazur, Zarządzenie biskupa podlaskiego do duchowieństwa o sankcjach wobec 
osób trudniących się sprzedażą alkoholu, „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie” 1981 
nr 2, s. 100–101; J. Gomółka, Biskup Jan Mazur, w: W trosce o trzeźwość Narodu, 
dz. cyt., s. 250–252.

567 Por. J. Mazur, Apel biskupa siedleckiego z okazji tygodnia modłów o trzeźwość narodu, 
„Wiadomości Diecezjalne Lubelskie” 1972 nr 2, s. 64–65.

568 Por. J. Mazur, List pasterski biskupa siedleckiego na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, 
„Wiadomości Diecezjalne Lubelskie” 1973 nr 4–5, s. 120–121.

569 Por. J. Mazur, Wielkopostny list pasterski biskupa siedleckiego, „Wiadomości Diecezjal-
ne Lubelskie” 1974 nr 2–3, s. 81–82; J. Mazur, List pasterski na Wielki Post, „Wiado-
mości Diecezjalne Lubelskie” 1975 nr 2, s. 50–53.
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w tym celu współpraca z nadprzyrodzoną łaską Boga i nie wystarczy sam 
wysiłek ludzki. Jednym z najbardziej wyrazistych przykładów takiego tekstu 
jest Akt wynagrodzenia za grzechy pijaństwa i z niego płynące, przeznaczony 
przede wszystkim do wykorzystania podczas nabożeństw okolicznościo-
wych i adoracji Najświętszego Sakramentu. Jest to modlitwa litanijna skiero-
wana do Chrystusa, w której dominują wezwania przebłagalne oraz prośby 
o umocnienie w trzeźwości570.

Biskup siedlecki korespondował także z władzami państwowymi, najczęś-
ciej na poziomie lokalnym, które nakłaniał do współpracy z Kościołem 
na rzecz działań przeciwalkoholowych. Stawiał propozycje rozwiązań 
prawnych zmierzających do limitowania i ograniczania sprzedaży alko-
holu, większej kontroli wydawanych zezwoleń na ten cel i podejmowania 
 zorganizowanych programów profilaktycznych571.

570 Por. J. Mazur, Akt wynagrodzenia za grzechy pijaństwa i z niego płynące, „Wiadomości 
Diecezjalne Lubelskie” 1986 nr 11–12, s. 71–72.

571 Por. Magnificat anima mea Dominum, red. H. Tomasik, K. D. Korszniewicz, J. A. 
Jóźwik, Wydawnictwo Michalineum, Marki-Struga 1993, s. 121–122.





4 
 Pomoc  

terapeutyczno-duszpasterska 
w chorobie alkoholowej

Każda nieprawidłowość będąca chorobą lub zaburzeniem wymaga adekwat-
nej pomocy. W przypadku uzależnienia alkoholowego, ze względu na jego 
chroniczny charakter, wsparcie to musi odbywać się w formie ciągłej, sta-
łej i zorganizowanej. Brak którejkolwiek z wymienionych cech powoduje, 
że uzależniony nie podejmie próby wyjścia z nałogu i pozostanie ciągle uwi-
kłany w system kłamstw i zaprzeczeń generowany wraz z chorobą alkoholową.

W terapii uzależnień pomocne są różnorodne czynniki, gdyż jak wy-
kazano w poprzednich rozdziałach, jest to specyficzny rodzaj schorzenia, 
dotykający wszystkich wymiarów ludzkiej egzystencji. Stąd w procesie le-
czenia konieczne są: profesjonalna pomoc psychologiczna, terapia medycz-
na, wsparcie osobowe oraz wsparcie religijne, które Kościół może zapewnić 
w różnej formie.

W tej części pracy zostanie podjęta kwestia pomocy, jakiej może udzielić 
wspólnota wierzących oraz sam duszpasterz osobie uzależnionej od alko-
holu i tym, którzy pozostają pod jej wpływem. Na początek jednak, aby 
lepiej zrozumieć złożoność procesu terapii uzależnień, przedstawione będą 
inne formy leczenia tego schorzenia, nie zawsze związane z wiarą i religią. 
Dalej będzie zaprezentowany wpływ, jaki religia wnosi w terapię uzależnień. 
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Liczne badania pokazują, że osobista wiara może stać się istotnym czynni-
kiem motywującym do walki z uzależnieniem oraz chroniącym przed jego 
powstaniem. Religia oddziałuje tutaj psychologicznie, zapewniając różne-
go rodzaju doświadczenia o charakterze terapeutycznym, ale nie wolno 
zapomnieć również o wpływie nadprzyrodzonej łaski Boga na wierzących. 
Na koniec tej części pracy zostaną podane konkretne czynności i sposoby 
wsparcia, jakie może podjąć duszpasterz względem uzależnionych od al-
koholu oraz współuzależnionych przebywających w otoczeniu alkoholika.

1. Formy leczenia nałogu alkoholowego

Historia zorganizowanych metod leczenia alkoholizmu sięga połowy 
XX wieku, kiedy ostatecznie zgodzono się z tym, że jest to rodzaj choroby. 
Początkowo, jeszcze przed próbą podjęcia terapii w tym zakresie, starano 
się podawać różnego rodzaju narkotyki i środki chemiczne jako odtrutki 
organizmu lub substancje mające zniechęcić do przyjmowania alkoholu 
przez nasilenie negatywnych skutków jego działania. Używano w tym celu 
siarczanów, amfetaminy, zastrzyków z własnej surowicy pacjenta zmieszanej 
z whisky, wapnia, zastrzyków podskórnych z dwutlenku węgla, antyhista-
miny, LSD (dietyloamidu kwasu lizergowego), witaminy B, diazepamu oraz 
konopi indyjskich572. Obecnie jednak w terapii uzależnień, niezależnie jaki 
ma ona charakter, dominuje podejście, które utrwaliło się wraz z opracowa-
niem tzw. modelu Minnesota. Zakłada ono traktowanie alkoholizmu jako 
niezawinionej, postępującej i śmiertelnej choroby, indywidualne podejście 
do uzależnionego oraz wykorzystanie wielu sposobów leczenia573.

572 Por. M. Wnuk, J. T. Marcinkowski, Alcoholism…, dz. cyt., s. 49–50.
573 Por. E. Rachowska, Model Minnesota, w: Uzależnienie od narkotyków. Podręcznik dla 

terapeutów, red. P. Jabłoński, B. Bukowska, J. C. Czabała, Krajowe Biuro ds. Prze-
ciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2012, s. 199–206; S. Bukowski, B. Bukowska, 
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Każdy rodzaj terapii alkoholowej należy starannie zaplanować i przy-
gotować. Powinna ona obejmować takie etapy jak: diagnoza, ocenienie po-
ziomu zmian w organizmie pod wpływem chronicznej obecności alkoholu, 
wyznaczenie przez terapeutę wraz z uzależnionym dalszych celów działania. 
Niektórzy pacjenci nie będą potrzebowali decyzji o trwałej abstynencji 
i wystarczy korekta dotychczasowego modelu spożywania alkoholu, wobec 
innych będą konieczne konkretne kroki zmierzające do podjęcia zorgani-
zowanego leczenia574. Powszechnie funkcjonujące formy terapii uzależnień 
można podzielić zasadniczo na dwie grupy: terapię profesjonalną w spe-
cjalistycznych ośrodkach stacjonarnych lub ambulatoryjnych oraz terapię 
samopomocową, która nie przebiega pod okiem specjalistów, ale polega 
na wzajemnym wsparciu osobowym samych uzależnionych.

Pierwsza jest oparta najczęściej na psychoterapii, która może przebiegać 
w różnych nurtach, i farmakoterapii (może być stosowane jedno z podejść 
lub obydwa jednocześnie w celu wzajemnego uzupełniania się). Leczenie 
samopomocowe, chociaż nie jest kierowane przez profesjonalistów (tzn. 
osoby wykwalifikowane terapeutycznie), pozostaje bardzo skutecznym 
narzędziem w walce z alkoholizmem575. Obydwie formy mogą łączyć się 
z dodatkowymi środkami wspierającymi, jak np. aplikacją środków far-
makologicznych czy poradnictwem indywidualnym lub grupowym576. Po-
niżej zamieszczono charakterystykę obydwu rodzajów terapii uzależnień, 

S. Ilnicki, Ocena efektywności ambulatoryjnej terapii alkoholików wzorowanej na mode-
lu Minnesota, „Alkoholizm i Narkomania” 35 (1999) nr 2, s. 237–245.

574 Por. D. Semple i in., Oksfordzki podręcznik psychiatrii, tłum. J. J. Grzywa i in., Wy-
dawnictwo Czelej, Lublin 2007, s. 598–599.

575 Por. R. Modrzyński, Co leczy w podstawowym programie terapii uzależnień? Przegląd 
badań nad efektywnością terapii uzależnienia od alkoholu, „Alkoholizm i Narkoma-
nia” 25 (2012) nr 4, s. 417–418.

576 Por. I. Kowalewski, Zespół uzależnienia od alkoholu wśród dorosłych, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2016, s. 46.
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poprzedzając ją krótkim opisem warunków, jakie należy spełnić, by w ogóle 
podjąć jakiekolwiek leczenie nałogu.

1.1. Czynniki preterapeutyczne motywujące  
leczenie uzależnienia alkoholowego
Jedną z charakterystycznych cech alkoholizmu jest zachwiana wola. To za-
burzenie natury moralnej dotyczy każdego uzależnienia i jest podstawo-
wym czynnikiem generującym je. Na brak wolnej woli wpływają różnorakie 
elementy związane z procesem uczenia się, przyzwyczajeniem, systemem 
nagrody i kary, zapotrzebowaniem fizjologicznym na daną substancję, trwa-
łymi zmianami w układzie nerwowym wywołanymi kontaktem z obiek-
tem, który uzależnia, patologicznym wpływem środowiska. Te wszystkie 
najczęściej współwystępujące psychofizyczne składniki nałogu budują sys-
tem iluzji i zaprzeczeń skutecznie odwodzący uzależnionego od prawdy 
o samym sobie (zob. 2. Przyczyny choroby alkoholowej w rozdziale drugim). 
Dlatego jednym z podstawowych warunków, od których zależy skutecz-
ne wychodzenie z nałogu, jest wewnętrzna zgoda i przekonanie do tego, 
by zmienić samego siebie i pracować nad zaburzeniem, niepozwalającym 
funkcjonować w pełny i dojrzały sposób. Ta zgoda i to przekonanie nie 
mogą być tylko zwyczajnym „chceniem” zmiany, jakimś zamiarem lub 
powierzchownym zobowiązaniem, ale muszą stać się głębokim i osobistym 
doświadczeniem, pełną zgodą związaną z decyzją i konkretnym planem, jak 
dążyć do  odwracania niekorzystnych zmian577.

Po zgodzie woli uzależnionego z tym, że jest dotknięty poważnym 
problemem, musi nastąpić podjęcie decyzji o zaprzestaniu picia, a da-
lej o życiu w trzeźwości. To pojęcie należy rozumieć o wiele szerzej niż 

577 Por. M. Tałasiewicz, Wolna wola jako najlepsze wyjaśnienie, w: Wolność ocalona. Chrze-
ścijańskie światło na ludzkich drogach, red. T. Adamczyk, Towarzystwo Naukowe 
KUL , Lublin 2016, s. 172.
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tylko jako abstynencję od alkoholu. Oznacza konkretną postawę związaną 
z  przytomnością umysłu, otwartością myślenia o świecie i pracą nad sobą578.

Istotnym warunkiem walki z uzależnieniem jest także uświadomienie 
samemu zainteresowanemu, jaka jest istota problemu, którym został do-
tknięty. Dostarczona wiedza, zobrazowana przykładami z jego osobistych 
doświadczeń i życia innych osób, znajomość mechanizmu uzależnienia wraz 
z jego skutkami będą skutecznie motywowały alkoholika do pracy nad sobą, 
jeśli podjął już takie zobowiązanie579. Ważnym etapem uświadamiania jest 
wspólna analiza zagrożeń płynących z konkretnego zjawiska, szczególnie 
jeśli ma ono charakter destrukcyjny580.

Uzależnionego trzeba także przygotować na możliwość niepowodzenia 
na swojej drodze powrotu do równowagi zdrowotnej w kontekście nałogu. 
Należy przekonywać go, że każdy upadek może stać się okazją do zintensyfi-
kowania pracy nad własnym rozwojem i dodatkową motywacją do większej 
walki o swoją trzeźwość. Dotyczy to szczególnie etapu umacniania posta-
nowień i podjętych działań trzeźwościowych, a więc w praktyce oznacza to 
dodatkową zachętę do kontynuowania terapii pomimo komplikacji i  błędów, 
jakie mogą się przydarzyć581.

578 Por. R. Marek, Motywacje Anonimowych Alkoholików do abstynencji i życia w trzeźwo-
ści. Studium socjologiczne na podstawie województwa podkarpackiego, Poligrafia Wyż-
szego Seminarium Duchownego, Rzeszów 2007, s. 13.

579 Por. J. Goedhuys, G. Thijs, Trening motywacyjny w ochronie zdrowia i pomocy społecz-
nej – materiały szkoleniowe, w: Jak motywować do zmiany zachowania? Trening moty-
wacyjny dla studentów i profesjonalistów, red. E. Wilczek-Rużyczka, K. Czabanowska, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 54; E. Szcześniak, 
Terapia osób uzależnionych od alkoholu w podstawowym etapie leczenia, „Studia Gdań-
skie. Wizje i rzeczywistość” 8 (2010), s. 289–290.

580 Por. J. O. Prochaska, C. C. DiClemente, Transtheoretical Therapy. Toward a More Inte-
grative Model of Change, „Psychotherapy. Theory, Research and Practice” 19 (1982) 
No. 3, s. 276–288.

581 Por. W. R. Miller, Wzmacnianie motywacji do zmiany w terapii nadużywania substan-
cji. Zalecenia do optymalizacji terapii, tłum. K. Mazurek, Wydawnictwo Edukacyjne 
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Najogólniej proces terapeutyczny można usystematyzować według pię-
cioelementowego modelu z uwzględnieniem etapu przed terapią właściwą. 
Wyróżnia się w nim następujące fazy582:

• fazę pierwszą: przedkontemplacyjną – charakteryzuje się zagubieniem, 
chaosem, niepewnością, brakiem stałej decyzji o zmianie;

• fazę drugą: kontemplacyjną – obecne są przemyślenia, analiza sytuacji, 
zamysł, planowanie i początkowe stadia decyzji;

• fazę trzecią: przygotowania do zmiany – wyróżnia się świadomością 
problemu i poczuciem konieczności zmiany swojego dotychczasowego 
sposobu życia, następuje w niej trwała decyzja o zmianie;

• fazę czwartą: faktycznego działania – wyraża się przez konkretne 
działanie na rzecz zmiany, zmianę życiowych ról, faktyczne podjęcie 
obowiązków;

• fazę piątą: podtrzymywania/wzmacniania – zawiera w sobie czynniki 
motywujące utrzymanie wypracowanego stanu i dalszy jego rozwój; 
na tym etapie ewentualne niepowodzenia skłaniają do bardziej wytężonej 
pracy na rzecz utrzymania już widocznej zmiany.
Główny nacisk na motywację i przygotowanie się do terapii spoczywa 

na samym uzależnionym. Jednak środowisko, w jakim żyje, również od-
grywa znaczącą rolę, szczególnie to, które jest zaangażowane bezpośrednio 
w terapię. Powinno ono umożliwić uzależnionemu walkę z nałogiem i być 
dodatkowym czynnikiem motywującym. Dlatego ze strony terapeuty, oso-
by prowadzącej lub wspierającej terapię oraz współuczestnika niezbędne 
są szacunek i uznanie dla uzależnionego. Podejście personalne jest kluczo-
we do tego, aby w pełni zrozumieć problem nałogu, który zawsze pozo-
staje w jakiejś mierze swoisty, osobisty i wyjątkowy (tzn. niepowtarzalny, 

PARPAMEDIA, Warszawa 2009, s. 29–30.
582 Por. E. Włodarczyk, Proces wychodzenia z uzależnienia alkoholowego – od ograniczeń 

i spętania ku lepszej jakości życia, „Resocjalizacja Polska” 8 (2014), s. 106–107.
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indywidualny). Uzależniony musi poczuć się jak podmiot działań, w któ-
rych sam uczestniczy. Konieczne też jest rozumienie uzależnienia jako 
jednostki chorobowej, a nie tylko samowolnej negatywnej decyzji zmierza-
jącej w kierunku patologii. Osoba, która towarzyszy w terapii, niezależnie 
w jakiej roli pojawia się w tym procesie, jest zobowiązana do motywowania 
i  wzmacniania poczucia godności uzależnionego583.

Ważną rolę w leczeniu uzależnionych odgrywają ich rodziny. Alkoho-
lizm jest chorobą rodzinną, co oznacza, że oddziałuje na wszystkich naj-
bliższych pijącego nałogowo. Dlatego istotne jest, aby również najbliżsi 
krewni uzależnionego byli gotowi do podjęcia terapii lub do towarzyszenia 
w niej. Może to odbywać się przez indywidualny kontakt z terapeutą, udział 
w terapii zbiorowej, szkolenia rodzinne, precyzyjną terapię małżeństw oraz 
przez refleksję i planowanie dalszego funkcjonowania członków rodziny 
alkoholowej. Takie nastawienie zwiększa skuteczność i trwałość osiąganej 
trzeźwości584.

Opisane powyżej czynniki są niezbędne do tego, aby podjąć leczenie. Cho-
ciaż mogą wydawać się drugorzędne, to jednak odpowiadają za  motywację 
i właściwe, obiektywne podejście do walki z nałogiem.

1.2. Podstawowe rodzaje terapii uzależnień
Pojęcie terapii uzależnień jest szerokie i zawiera w sobie niejednolity zbiór 
różnorakich metod wywodzących się głównie z psychologii, łączących nie-
kiedy ze sobą farmakoterapię. Istnieją jednak formy leczenia o odwrotnej 
orientacji, które głównie opierają się na wykorzystaniu medykamentów 
ze wsparciem psychoterapeutycznym. Można zatem uznać, że terapia 

583 Por. J. Woźniak, Terapia uzależnień, w: Między wolnością a nałogiem, red. M. Ren-
kielska, Wydawnictwo Jedność, Kielce 1999, s. 41.

584 Por. G. J. Connors i in., Etapy zmiany w terapii uzależnień, tłum. D. Braithwaite, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 207–241.
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profesjonalna to działanie psychoterapeutyczne, farmakologiczne lub ich 
synteza585.

W psychoterapii uzależnień najczęściej uznaje się za kluczowe i najpopu-
larniejsze podejście w nurcie behawioralno-poznawczym, które daje narzę-
dzia do leczenia w postaci zbioru metod i technik świadomego zachowania 
się w sytuacji zagrożenia sięgnięciem po przedmiot uzależnienia (w tym 
wypadku alkohol)586. W tym nurcie terapeuta pracuje nad wyrobieniem 
u uzależnionego pewnych nawyków, schematów, sposobów działania i reak-
cji na otoczenie, które nauczą go unikania kontaktu z alkoholem. Istotnym 
czynnikiem jest tutaj regulacja emocji, która często decyduje o powrocie 
do picia lub o jego stanowczym odłożeniu. Badani wskazywali, że zazwyczaj 
wracali do niekontrolowanego spożywania alkoholu pod wpływem emo-
cji587. Szacuje się, że co trzeci leczony tą metodą osiąga trwałą trzeźwość588. 
Psychoterapia przez kontakt i pracę z terapeutą lub grupą terapeutyczną 
doprowadza pacjenta do usunięcia zaburzenia589.

W ostatnich latach nastąpiły rozwój i intensyfikacja wykorzystania terapii 
motywującej. Polega ona na budowie systemu wartości u pacjenta, który 
przyswaja go jako swój i odkrywa własny autorytet. Terapia ta charaktery-
zuje się małą intensywnością i wydłużonym czasem pracy z pacjentem, ale 

585 Por. L. Kapler, Porządek pojęciowy w pracy z alkoholikami z długą abstynencją, http://
docplayer.pl/54353252-Leszek-kapler-rok-wydawnictwo-miejsce-wydania.html 
(15.10.2018).

586 Por. L. Kapler, Granice terapii uzależnienia i psychoterapii, „Świat Problemów” 
11 (2001), s. 15–17.

587 Por. G. J. Rahill i in., What Is Relapse? A Contemporary Exploration of Treatment of Al-
coholism, „Journal of Social Work Practice in the Addictions” 9 (2009) nr 3, s. 245–
260; R. Modrzyński, Co leczy…, dz. cyt., s. 419–420.

588 Por. Instytut Psychologii Zdrowia, Badania nad rezultatami leczenia, „Alkohol 
i Nauka” 10 (2000), s. 1–10.

589 Por. W. Łosiak, Psychoterapia, w: Słownik psychologii, red. J. Siuta, dz. cyt., s. 233.
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badania wskazują na równie wysoką skuteczność jak w przypadku innych 
sposobów oraz długą trwałość wypracowanych osiągnięć590.

Bardzo istotny jest osobisty kontakt psychoterapeuty z uzależnionym, 
dlatego w leczeniu uzależnień często wykorzystuje się techniki komunika-
cyjne wypracowane przez Carla Rogersa, zakładające pełną akceptację, uzna-
nie, szacunek, szczerość kontaktów, wysoki poziom empatii, oraz system 
Victora Emila Frankla, związany z przepracowaniem tzw. frustracji narasta-
jącej pod wpływem trudnego doświadczenia591. Istnieją ośrodki, w których 
uzależnienie próbuje się leczyć przez wykorzystanie terapii zajęciowej w celu 
znalezienia aktywności wykonywanej w zamian za uzależnienie, tak aby 
ta ćwiczona i powtarzana czynność stała się tzw. nałogiem zastępczym592.

Jednymi z częściej stosowanych metod są również analiza transakcyjna 
i terapia Gestalt, pozwalające na efekt oczyszczenia, spojrzenia we własną 
głębię i doświadczenia własnego „ja”, które ze względu na system iluzji i za-
przeczeń nie zawsze jest w pełni znane uzależnionemu593. Oprócz tego używa 
się metod kognitywnych, które uczą pacjenta doceniania swoich wartości, 
spojrzenia na siebie samego z perspektywy zalet, motywowania się i opty-
mizmu, co pozwala na rozwój autonomiczności własnej osoby594. W leczeniu 
uzależnień stosowana jest też hipnoza, która stanowi specyficzny element 
komunikacyjny w relacji z pacjentem. Treści przekazywane w ten sposób 

590 Por. I. Jaraczewska, Skuteczność terapii motywującej w redukcji problemów alkoholo-
wych. Przegląd badań, „Alkoholizm i Narkomania” 22 (2009) nr 2, s. 138–139.

591 Por. D. Pstrąg, Wybrane zagadnienia…, dz. cyt., s. 186–187.
592 Por. M. Przybysz-Zaremba, Terapia profesjonalna i samopomocowa w uzależnieniu al-

koholowym, Wydawnictwo Enea Communication, Toruń 2006, s. 40.
593 Por. J. Schoenholtz-Read, Wybór interwencji grupowej, w: Podstawy terapii grupowej, 

red. H. S. Bernard, K. R. Mackenzie, tłum. W. Kampert, Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, Gdańsk 2001, s. 161.

594 Por. J. Świst, Zastosowanie metod terapii kognitywnej w leczeniu osób z problemem al-
koholowym, w: Profilaktyka uzależnień drogą do wolności człowieka, red. C. Cekiera, 
I. Niewiadomska, Wydawnictwo KUL , Lublin 2001, s. 241–245.
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mogą na dłużej pozostawać w świadomości chorego i mocniej oddziaływać 
na jego zdolności wolitywne. Hipnoza zastępuje tradycyjny przekaz treści 
koniecznych do podjęcia walki z uzależnieniem, może też stanowić narzę-
dzie do uczenia właściwego podejścia pacjenta do samej terapii, co często 
bywa dużą przeszkodą w leczeniu. W praktyce jest rzadko używana, ale 
przy umiejętnym zastosowaniu staje się skutecznym sposobem terapii595. 
Inną niekonwencjonalną metodą leczenia nałogów, jaką sugerują niektórzy 
autorzy, jest biohipnoterapia, czyli hipnoza połączona z bioenergoterapią, 
w której wykorzystuje się bliżej nieokreślone siły naturalne mające wpływać 
na uzależnionego596.

Należy zaznaczyć, że dwie ostatnie metody budzą kontrowersje i są trud-
ne do pogodzenia ze światopoglądem chrześcijańskim z co najmniej dwóch 
powodów. Po pierwsze chrześcijaństwo zakłada konieczność wolnego i świa-
domego przeżywania swojej egzystencji także w przypadku podejmowanego 
leczenia, a po drugie za właściwe źródło uzdrowienia osiąganego drogą 
nadprzyrodzoną uznaje ono wyłącznie Boga597.

Odnotowano w wielu badaniach, że istnieje silny związek skuteczno-
ści psychoterapii odwykowej z przebiegiem relacji między terapeutą a pa-
cjentem oraz ogólnym nastawieniem chorego. Czynniki, które najmoc-
niej wpływają na efektywność podejmowanego leczenia, można zestawić 
w trzech grupach. Pierwsza dotyczy subiektywnego przekonania pacjentów 
o możliwości zachowania trzeźwości po terapii w związku z różnymi do-
świadczeniami sytuacyjnymi. Druga zawiera w sobie ocenę zmian, jakie do-
konały się w życiu uzależnionego w trakcie i po zakończeniu terapii. Trzecia 

595 Por. A. Augustynek, Jak walczyć z uzależnieniami?, Wydawnictwo Difin, Warszawa 
2011, s. 35–36.

596 Por. Z. W. Dudek, Biohipnoterapia. Jak pomóc uzależnionym od alkoholu i nikotyny, 
Eneteia, Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2000, s. 10–35.

597 Por. M. Jagodziński, Teologiczne spojrzenie na „bioenergoterapię”, „Studia Koszalińsko- 
-Kołobrzeskie” 2011 nr 17, s. 95–110.
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uzależnia skuteczność terapii od jej ogólnego wyniku rozumianego jako 
poprawa stanu zdrowia, a w wypadku alkoholizmu przekłada się na trwa-
nie w trzeźwości. Oczywiście w zakres tych grup wchodzą różnorodne 
elementy składowe szczegółowe, potwierdzające, że terapia uzależnień jest 
specyficznym rodzajem leczenia, w którym relacja interpersonalna oraz po-
czątkowe nastawienie obu stron przed jego podjęciem odgrywają kluczową 
rolę w osiąganiu pozytywnych efektów598.

Specyficznym rodzajem terapii wykorzystywanej w leczeniu nałogów jest 
biofeedback, który łączy w sobie podejście psychologiczne i neurologiczne 
i opiera swoje działanie na próbach regulacji i stymulacji pracy mózgu599.

Wspomniano wyżej o formie terapii profesjonalnej związanej z le-
czeniem farmakologicznym. Patrząc na leczenie nałogów z perspektywy 
historycznej, zauważa się, że tego rodzaju działania były stosowane jako 
pierwsze i pojawiły się już z końcem XIX wieku. Postrzegano wówczas 
alkoholizm jako przewlekłe zatrucie organizmu etanolem i poszukiwa-
no odtrutki chemicznej, która mogłaby zneutralizować jego działanie600. 
To spostrzeżenie było częściowo słuszne, gdyż działanie alkoholu na ludzki 
organizm, w szczególności na ośrodkowy układ nerwowy, wiąże się z zatru-
ciem i można je neutralizować w pewnym stopniu przez podanie chemicz-
nego antidotum. Oczyszcza ono z toksyn, blokuje wpływ etanolu na układ 
nerwowy i ogranicza potrzebę przyjmowania go; działa też substytucyjnie, 
czyli zastępczo, jako nieszkodliwy lub mniej szkodliwy wymiennik etanolu. 
Najczęściej stosowanym lekiem jest disulfiram, który działa zniechęcająco 

598 Por. L. Cierpiałkowska, J. Kubiak, Efektywność terapii podstawowej alkoholików a nie-
specyficzne czynniki leczące, „Alkoholizm i Narkomania” 25 (2012) nr 1, s. 74.

599 Por. Z. Michalczyk, Terapia młodzieży w ośrodku podwójnej diagnozy, Wydawnictwo 
GIMPO, Warszawa 2017, s. 49.

600 Por. E. Griffith, Alkohol. Tajemnicza substancja, tłum. A. Grzybek, Klub dla Ciebie, 
Warszawa 2001, s. 136–138.
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na pragnienie alkoholu601. Innym spośród najbardziej znanych leków prze-
ciwalkoholowych o podobnych właściwościach jest esperal, który stosuje 
się w formie wszczepianych pod skórę implantów. Ich działanie wystarcza 
na około rok i powoduje hamowanie dehydrogenazy aldehydowej, a więc 
utrudnia trawienie etanolu (zob. 2.1. Wpływ chemicznych właściwości alkoholu 
na organizm człowieka w rozdziale pierwszym), co w efekcie sprawia bardzo 
negatywne i nieprzyjemne efekty spożycia alkoholu. Jest to metoda siłowego 
wymuszenia abstynencji, gdyż taka postawa pozostaje jedynym sposobem 
ustrzeżenia się przed negatywnymi skutkami picia602.

Inne leki stymulują neurotransmitery układu nerwowego, które oddzia-
łują na ośrodki związane z pamięcią. Pozwala to na ograniczenie sponta-
nicznej potrzeby picia i zmniejszenie trwałego łaknienia alkoholu603. W od-
miennym podejściu farmakologicznym alkohol rozumie się jako środek 
dający pocieszenie w stanach depresyjnych, w związku z czym podaje się 
leki antydepresyjne, aby wzmocnić nastrój pacjenta i zastąpić nimi alkohol604.

Kolejny znany lek stosowany w terapii alkoholowej to metadon będący sub-
stancją psychoaktywną mającą zastąpić alkohol, jednak jego działanie bywa 
coraz częściej krytykowane ze względu na badania ukazujące jego negatywne 
konsekwencje dla organizmu oraz brak wyraźnej poprawy u nałogowych 
alkoholików po jego podaniu. Skuteczność tego medykamentu wzrasta wraz 
ze starannym używaniem go w ściśle kontrolowanych programach leczenia605.

601 Por. M. Przybysz-Zaremba, Terapia…, dz. cyt., s. 36.
602 Por. J. Vetulani, Alkoholizm i neurobiologia farmakoterapii alkoholizmu, „Wszech-

świat” 114 (2013) nr 1–3, s. 27.
603 Por. J. Vetulani, Uzależnienie lekowe. Mechanizmy neurobiologiczne i podstawy farma-

koterapii, „Alkoholizm i Narkomania” 14 (2001) nr 1, s. 20–28.
604 Por. B. Habrat, Leki stosowane w leczeniu uzależnienia od alkoholu, „Alkoholizm 

i Narkomania” 14 (2001) nr 1, s. 143–145.
605 Por. K. M. Kampman, Biologiczne metody leczenia uzależnienia od alkoholu i innych 

substancji psychoaktywnych, „Psychiatria po Dyplomie” 7 (2010) nr 2, s. 50–51; J. Ve-
tulani, Alkoholizm…, dz. cyt., s. 28.
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Opisywany rodzaj terapii jest skuteczny w przypadku osób pijących 
niebezpiecznie i incydentalnie. Wydaje się, że dla zaawansowanychalkoho-
lików niezbędna jest psychoterapia, która może wywierać trwałe zmiany 
w psychice związane ze zmianą stylu życia606.

Psychoterapia i farmakoterapia bardzo często mogą wspomagać się na-
wzajem i nie muszą tworzyć wobec siebie alternatyw. Polskie doświadczenia 
z lat 90. pokazują, że nadmierne dowartościowanie jednej z metod powoduje 
ograniczenia. Na polskim gruncie po transformacji systemowej przekierowa-
no ciężar leczenia odwykowego na psychoterapię, co skutkowało negatywny-
mi efektami ze względu na brak wymaganych leków, które w poszczególnych 
przypadkach należało aplikować. Przewartościowanie farmakoterapii może 
skutkować zaś nietrwałością zmiany systemu wartości i sposobu patrzenia 
na świat, co w konsekwencji obniża skuteczność osiąganych wyników607.

Farmakoterapia może też być narzędziem wspomagającym terapię 
w przypadku, kiedy uzależniony ma zdiagnozowane dodatkowe zaburze-
nia. W uzależnieniu alkoholowym dodatkowe schorzenia występują często, 
a wiąże się to m.in. z podobnym podłożem tego nałogu i innych dolegliwości, 
zwiększoną podatnością na substancje psychoaktywne, tendencjami do się-
gania po alkohol w przypadku dysfunkcyjności organizmu, co wspomaga 
obniżenie napięcia psychicznego. Najczęściej współwystępującymi z alko-
holizmem chorobami są inne uzależnienia oraz zaburzenia lękowe, osobo-
wościowe, nastroju i psychotyczne608.

606 Por. J. Szczepkowski, L. Grodzki, B. Augustyńska, Leczenie osób z problemem alkoholo-
wym, w: Uzależnienie od alkoholu – diagnoza i terapia (wybrane zagadnienia), red. B. Au-
gustyńska, L. Grodzki, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To-
runiu, Toruń 2007, s. 19–22; M. Przybysz-Zaremba, Terapia…, dz. cyt., s. 36–39.

607 Por. E. Miturska, K. Dąbrowska, Lecznictwo uzależnienia od alkoholu w Polsce w la-
tach 1982–2005, „Alkoholizm i Narkomania” 22 (2009) nr 4, s. 382–383.

608 Por. W. R. Miller, A. A. Forcehimes, A. Zweben, Terapia uzależnień. Podręcznik 
dla specjalistów, tłum. M. Cierpisz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
 Kraków 2014, s. 324–333.
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Należy pamiętać, że ze względu na dużą złożoność uzależnienia i indy-
widualną drogę jego przebiegu tylko personalny dobór środków leczenia 
do konkretnego przypadku może być skuteczny. Między innymi dlatego 
nie można jednoznacznie określić, która z terapii jest bardziej skuteczna. 
Obecnie dąży się do integracji wielu sposobów terapeutycznych i łączenia 
różnych podejść oraz metod udostępnianych przez najnowsze osiągnięcia 
naukowe609. Każdy rodzaj leczenia uzależnień powinien prowadzić ostatecz-
nie do trzeźwości rozumianej jako całościowy sposób życia. Jednak i tutaj 
pojawia się pytanie, czym ta trzeźwość jest i czy można ją uogólnić przez wy-
ciągnięcie jakiejś średniej ze stanu życia osób, które osiągnęły sukces w lecze-
niu alkoholizmu. Często te osoby są wspomagane innymi substancjami psy-
choaktywnymi. Zazwyczaj unikają sytuacji i miejsc, w których mogą natrafić 
na alkohol, a to powoduje diametralną zmianę w zachowaniach i wprowadza 
w stan ciągłego czuwania i nieustannej kontroli. Powstaje kolejne pytanie o to, 
po jakim okresie niesięgania po alkohol można mówić o trzeźwości. Thomas 
McLellan proponuje trójpodział na „trzeźwość wczesną” (rok), „trzeźwość 
utrwaloną” (rok–pięć lat) i „trzeźwość stabilną” (powyżej pięciu lat)610.

Od samego początku terapii przez cały jej przebieg pacjent musi zachować 
swoją podmiotowość. Nie może być traktowany jak kolejny przypadek, ale 
jak autonomiczna i samodzielna osoba, która ostatecznie decyduje o rozpo-
częciu i przebiegu terapii w porozumieniu z terapeutą. Najskuteczniejsze for-
my oddziaływania na uzależnionego łączą ze sobą różnego rodzaju podejścia 
i uwzględniają zarówno leczenie psychoterapeutyczne, jak i farmakologiczne, 
dlatego można mówić o „wielowymiarowej terapii uzależnionych”611.

609 Por. Z. Michalczyk, Terapia…, dz. cyt., s. 48.
610 Por. T. McLellan, Czym jest wyzdrowienie?, tłum. M. Wojnar, „Alkoholizm i Narko-

mania” 23 (2010) nr 3, s. 260.
611 Por. M. Stradowski, Wielowymiarowa terapia osób uzależnionych od alkoholu i narkoty-

ków jako wychowanie do wolności i odpowiedzialności, „Fides et Ratio” 21 (2015) nr 1, 
s. 286–288.
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1.3. Samopomocowe grupy terapeutyczne
Samopomoc to forma działania na rzecz wzajemnego wsparcia w prze-
strzeniach, w których nie jest ono dostarczone przez wyspecjalizowane 
służby. Istotnym czynnikiem tego zjawiska jest to, że biorą w nim udział 
osoby dotknięte takim samym lub podobnym problemem, a co za tym idzie 
lepiej rozumieją siebie nawzajem. Samopomoc najczęściej przybiera formę 
socjalną lub psychologiczną. W przypadku leczenia uzależnień ta druga 
odgrywa znaczącą rolę i pozostaje wciąż jedną z najskuteczniejszych form 
wychodzenia z nałogu612.

Najpopularniejszą terapią samopomocową w leczeniu alkoholizmu jest 
ruch Anonimowych Alkoholików (AA), który działa praktycznie na całym 
świecie już od czasów przedwojennych. Za jego początek uważa się rok 1935, 
kiedy to w miejscowości Akron w USA (stan Ohio) dwóch uzależnionych 
od alkoholu mężczyzn zaczęło spotykać się ze sobą i rozmawiać na temat swo-
ich problemów z pijaństwem oraz opowiadać o tym, jakie problemy rodzinne 
i społeczne generuje ich nałóg. Ta pozornie prosta forma wzajemnego wspar-
cia szybko zyskała popularność. Już w 1939 roku AA liczyli ponad 100 tys. 
członków, a w 1999 roku odnotowano uzdrowienie z nałogu, rozumiane 
jako powrót do trzeźwości, u 2 mln uczestników tego rodzaju spotkań613.

Terapia odbywająca się w grupach AA opiera się na wzajemnym odnie-
sieniu i tworzeniu więzi osób uczestniczących w niej. Członkowie tego 
ruchu bardzo dobrze rozumieją się nawzajem, gdyż wszyscy są dotknięci 
tym samym problemem. Ich droga do trzeźwości przebiega przez wzajem-
ne wysłuchiwanie, akceptację, zrozumienie, wsparcie osobowe wynikają-
ce ze wspólnej obecności oraz podjęcie konkretnych postanowień zmian 
w swoim życiu wynikających z obowiązujących w ruchu zasad. Spotkania 

612 Por. J. Szmagalski, Fundamenty samopomocy, w: Od pomocy do samopomocy, red. P. Jor-
dan, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL , Warszawa 2003, s. 8–10.

613 Por. Grupa AA, Dwanaście kroków i dwanaście tradycji, Fundacja Biuro Służby Kra-
jowej Anonimowych Alkoholików w Polsce, Warszawa 2017, s. 17–18.
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AA charakteryzują się dużą otwartością i szczerością wobec siebie, akcen-
towaniem swojej wiary, przekonaniem, że z alkoholizmem można wygrać, 
oraz bazowaniem na doświadczeniu tych, którzy już są zaawansowani w le-
czeniu swojego nałogu. Grupa Oksfordzka, która stanowiła pierwowzór dla 
AA, wywodziła się w protestanckiego odłamu chrześcijaństwa (konkret-
nie ze szwajcarskiego luteranizmu), dlatego obraz Boga charakterystyczny 
dla tego wyznania jest najbliższy spotykającym się alkoholikom w ramach 
 omawianego ruchu614.

Uczestnicy spotkań powierzają się Bogu, uznając swoją bezsilność i nie-
wystarczalność własnej motywacji w walce z nałogiem615. Badania pokazują, 
że duchowość, jaka wiąże się z AA, istotnie wpływa na przebieg terapii616. 
Więcej na temat terapeutycznej użyteczności religii zostanie wskazane 
w dalszej części pracy. Sposób podejścia do swojej choroby, jej rozumienie 
przez samego zainteresowanego oraz podstawowe wytyczne co do dalsze-
go funkcjonowania zostały określone w tzw. dwunastu krokach. Składa 
się na nie dwanaście kolejnych etapów, jakie musi pokonać alkoholik, aby 
móc wyzwolić się z nałogu. Uzależniony nie może podjąć dalszego kroku, 
jeżeli uczciwie nie zrealizuje poprzedniego617. Wykaz „dwunastu kroków” 
Anonimowych Alkoholików zawiera Aneks 1.

Program dwunastu kroków ma charakter religijny, tzn. odwołuje się 
do Boga, jako tego, od którego zależy uzdrowienie z nałogu. W związ-
ku z tym w połowie XX wieku powstała zagorzała dyskusja pomiędzy 

614 Por. Meszuge, Krok za krokiem. Z alkoholizmem można wygrać!, Wydawnictwo WAM, 
Kraków 2014, s. 262–264; E. Griffith, Alkohol. Tajemnicza…, dz. cyt., s. 121–124.

615 Por. E. Dowling, S. Shoemaker, Wspólnota Anonimowych Alkoholików w oczach religii, 
w: Anonimowi Alkoholicy wkraczają w dojrzałość, red. Grupa AA, Centrum Wspiera-
nia Aktywności Lokalnej, Warszawa 2012, s. 327–328.

616 Por. M. Wnuk, Duchowy charakter Programu Dwunastu Kroków a jakość życia Anoni-
mowych Alkoholików, „Alkoholizm i Narkomania” 20 (2007) nr 3, s. 289–301.

617 Por. Grupa AA, Życie w trzeźwości, Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimo-
wych Alkoholików w Polsce, Warszawa 2014, s. 125–128.
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sceptykami religijnymi zainteresowanymi leczeniem alkoholizmu na temat 
tego, co mogłoby zastąpić dotychczasowe sformułowania mające swoje 
odniesienie w religii. Jedną z możliwych odpowiedzi dał Burrhus Frederic 
Skinner, który zastąpił Boga najbliższymi osobami – przyjaciółmi i współ-
towarzyszami choroby618. Szczegółowy wykaz humanistycznej wersji „dwu-
nastu kroków” Skinnera znajduje się w Aneksie 1.

Istnieje wiele czynników pośrednich, które współwystępują z alkoho-
lizmem. Niekiedy są przez niego generowane lub rozwijane, a jednocześnie 
same stają się przyczynami zintensyfikowanego sięgania po alkohol. Należy 
do nich skrajnie niskie poczucie wartości własnej osoby i swojego życia, 
osiągnięcie tzw. dna alkoholowego, czyli stanu, kiedy ogólnie pojmowana 
egzystencja jest wyniszczona przez nałóg we wszystkich możliwych aspek-
tach. Z tym wiąże się utrata własnej godności wynikająca z braku czegoś 
istotnego (różnorodnych wartości od poziomu materialnego po moralny 
i duchowy) oraz niezgodności pomiędzy faktyczną postawą wobec świata 
a jej stanem pożądanym i akceptowanym przez własny system wartości. 
Odkrywane to jest zarówno w autorefleksyjnym spojrzeniu na siebie, jak 
i opinii innych619. Do tego dochodzą zwyczajne uczucia, które towarzyszą 
negatywnym przeżyciom, takie jak strach, lęk, niepewność, wstyd, osa-
motnienie i tendencje do socjopatycznego wycofywania się z przestrzeni 
publicznej, brak wiary w możliwość podołania problemom związanym 
z uzależnieniem, obawa przed dalszymi konsekwencjami picia620. Badania 

618 Por. B. F. Skinner, A Humanist Alternative to AA’s Twelve Steps, „The Humanist” 
47 (1987) No. 4, s. 5.

619 Por. I. Kaczmarczyk, Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Polsce. Alkoholowe dno 
i co to znaczy trzeźwieć, Eneteia, Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 
2008, s. 72–73.

620 Por. I. Kaczmarczyk, Terapeutyczne oddziaływania wspólnoty Anonimowych Alko-
holików, w: Psychoterapia. Podręcznik akademicki, t. 7, Pogranicza, red. L. Grzesiuk, 
H. Suszek, Eneteia, Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2012, s. 527–
529.
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wskazują, że udział w AA odbudowuje system wartości i poczucie godności 
uczestników tej grupy621.

O wysokiej skuteczności wspólnot AA decyduje ich specyficzna forma tera-
peutyczna. Już sam termin „wspólnota” kojarzy się pozytywnie i łączy ze sobą 
ludzi mających podobne doświadczenia i wspólne cele622. W przypadku uzależ-
nionych, którzy najczęściej pozostają osobami bardzo mocno zdegradowa-
nymi duchowo, moralnie, społecznie, rodzinnie, zdrowotnie i ekonomicznie, 
tworzy idealne warunki do tego, by wzrastać we wskazanych przestrzeniach. 
Realizuje się to przez zapewnienie bezpieczeństwa i dokonanie autoreflek-
sji, która jest wartościowa dzięki możliwościom świadomego wyjaśnienia623.

Ważna też jest zmiana własnej tożsamości dzięki wypracowanej samo-
kontroli picia i możliwości bycia trzeźwym oraz trwałym zmianom po-
staw autodestrukcyjnych i negatywnych względem otoczenia. Uzależnio-
ny nabywa umiejętności aktywnego życia, a nie tylko unikania alkoholu 
i egzystencji w stanie ciągłego czuwania. Wraz z długim stażem w grupie 
AA możliwe jest realizowanie swojej wolności, która z czasem może odtwo-
rzyć się pod wpływem rekonstrukcji godności i procesu uczenia się wyżej 
wymienionych umiejętności624. Ujmując całościowo terapeutyczne walory 
wspólnot AA, można uznać, że dzięki nim następuje stopniowa odbudowa 

621 Por. D. E. Polcin, S. E. Zemore, Psychiatric Severity and Spirituality, Helping, and Par-
ticipation in Alcoholics Anonymous During Recovery, „American Journal of Drug and 
Alcohol Abuse” 30 (2004) No. 3, s. 577–592; C. Timko, R. Billow, A. DeBenedetti, 
Determinants of 12-Step Group Affiliation and Moderators of the Affiliation-Abstinence 
Relationship, „Drug and Alcohol Dependence” 83 (2006) Issue 2, s. 111–121.

622 Por. A. Cudowska, Wspólnota w kulturze indywidualizmu, w: Wspólnoty z perspektywy 
edukacji międzykulturowej, red. J. Nikitorowicz, J. Muszyńska, M. Sobecki, Wydaw-
nictwo Uniwersyteckie Trans, Białystok 2009, s. 211–213.

623 Por. E. Woydyłło, O nawrotach choroby (z różnych perspektyw), „Terapia Uzależnienia 
i Współuzależnienia” 2003 nr 4, s. 12.

624 Por. M. Wnuk, Abstynencja i długość pobytu w ruchu samopomocy a dobrostan psychicz-
ny osób uzależnionych (1), „Alkoholizm i Narkomania” 20 (2007) nr 4, s. 403.
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wartości w uzależnionym, które zostały utracone pod wpływem nałogu625. 
Opisane kierunki rozwoju są możliwe przez stworzenie dogodnego środo-
wiska. Najważniejszymi jego elementami są wzajemność i współobecność 
podobnie doświadczonych osób oraz poświęcenie im swojego zaangażo-
wania, czasu i swojej uwagi626. To dzięki pracy na rzecz drugiego człowieka 
sam uzależniony może osiągnąć sukces, bo wtedy poświęcenie dla innych 
staje się terapią627.

Wspólnota AA stanowi najpopularniejszą i najliczniejszą formę samo-
pomocy w uzależnieniu alkoholowym. Oprócz niej funkcjonują też liczne 
kluby abstynenta posiadające charakter socjoterapeutyczny. Działają przez 
wzajemne wzmacnianie osobowe uzależnionych, którzy doszli do etapu 
trzeźwości i pozostają w stanie abstynencji. Opisywany rodzaj placówek 
oferuje także różnorodne usługi i udogodnienia związane z procesem trzeź-
wienia i codziennymi przestrzeniami życia. Mogą to być warsztaty, wykłady, 
zorganizowane formy terapii, wspólne wyjazdy i inne rodzaje aktywności628.

Istnieją też wspólnoty Al-Anon, które są przeznaczone dla współ-
uzależnionych, czyli osób pozostających w zasięgu alkoholika. Działają 
 analogicznie do grup AA629.

Inną grupą, która wychowuje uzależnionych do życia w trzeźwości, 
jest Wspólnota Cenacolo (wł. „wieczernik”). Jej członkowie zamieszkują 
razem na dłuższy okres, w którym podejmują walkę z uzależnieniem. 

625 Por. I. Kaczmarczyk, Terapeutyczne…, dz. cyt., s. 531–533.
626 Por. J. Trzebiatowski, Jakość życia trzeźwiejących alkoholików a skuteczność progra-

mów AA i placówek leczenia uzależnień, „Alkoholizm i Narkomania” 23 (2010) nr 3, 
s. 217–235.

627 Por. Grupa AA, Anonimowi alkoholicy, Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimo-
wych Alkoholików w Polsce, Warszawa 2009, s. 80–82.

628 Por. H. Jakubowska, Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień, Wydawnictwo 
PWN, Warszawa 1994, s. 11–12.

629 Por. Grupy Rodzinne Al-Anon, Al-Anon o sobie. Informator dla profesjonalistów 
i przyjaciół Al-Anon w Polsce, 3 (2016) nr 2, s. 2–4.
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Nie prowadzi się tam żadnego rodzaju terapii rozumianej jako działanie 
psychologiczne lub farmakologiczne. Uczestnicy poddają się zasadom obo-
wiązującym wewnątrz wspólnoty, skupionym wokół rozwoju duchowego 
realizowanego przez indywidualną i zbiorową modlitwę, regularną pracę, 
rozmowy i kontakt osobisty między sobą. Głównym założeniem wspól-
not Cenacolo jest leczenie duszy, w której rodzi się motywacja do tego, 
aby nie sięgać po środek uzależniający. W sposobie podejścia do nałogu 
Wspólnota Cenacolo jest podobna do wspólnot AA. Również opiera się 
na stałym harmonogramie i odgórnych zasadach funkcjonowania, które 
umożliwiają trzeźwienie. Podstawowa różnica tkwi w naturze opisywanych 
ruchów. Cenacolo jest wspólnotą powstałą we wnętrzu Kościoła i opartą 
na wierze katolickiej, stowarzyszenie AA natomiast, chociaż związane 
z wiarą, jest uniwersalne, jeśli chodzi o wyznanie. Oprócz tego uczestni-
cy Cenacolo mieszkają ze sobą w jednym miejscu podczas wychodzenia  
z uzależnienia630.

2. Czynniki religijne wspierające terapię 
uzależnienia alkoholowego

Istnieją różne definicje religii uwypuklające rozmaite składniki wchodzące 
w jej zakres. W najogólniejszym ujęciu jest to sposób odniesienia do sfe-
ry sacrum, a więc do Boga lub bóstwa rozumianego w różny sposób oraz 
związane z tym elementy ziemskie, na które składają się instytucje, kultura 
i sztuka, system praw i zasad oraz inne631. Emile Durkheim traktował religię 

630 Por. A. Misztal, Wspólnota Cenacolo – drogą wyjścia z uzależnienia, „Fides et Ratio” 
8 (2011) nr 4, s. 87–91.

631 Por. J. Dziedzic, Religijność a postawy moralne polskiej młodzieży. Refleksja psycholo-
giczno-pastoralna, „Polonia Sacra” 20 (2016) nr 4, s. 67–86.
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jako wytwór kultury i kładł nacisk na jej różnorakie funkcje socjologiczne632. 
Ta tendencja wciąż utrzymuje się w dociekaniach naukowych i pospoli-
tym spojrzeniu na religijność, a nawet nasila w związku z coraz większą 
sekularyzacją świata, jaką można zaobserwować szczególnie w cywilizacji 
zachodniej633.

Pomimo tego rodzaju preferencji w patrzeniu na zjawisko religii nie 
można określić jej w sposób jednoaspektowy, z pominięciem czynnika 
boskiego lub ziemskiego. Zawsze wiązała się ona z oddziaływaniem Boga 
na człowieka, który w ziemskim życiu pozostawał uwikłany w przestrzeń 
materialną i obciążony wszystkimi konsekwencjami cielesnego istnienia634. 
Wśród nich pojawia się wiele zagrożeń dla kondycji ludzkiego ciała i umy-
słu, takich jak m.in. uzależnienie od substancji psychoaktywnych, w tym 
od alkoholu. Religia jest zatem ważnym elementem, który pełni funkcję te-
rapeutyczną podczas leczenia uzależnienia alkoholowego oraz prewencyjną 
w stosunku do niego. Poniżej zostaną przedstawione najważniejsze aspekty 
religijności w ogólnym rozumieniu, które mają istotny udział w leczeniu 
i zapobieganiu alkoholizmu. Kolejne części rozdziału czwartego ukażą 
możliwości  duszpasterskiego wsparcia podejmujących terapię alkoholową.

2.1. Terapeutyczna i prewencyjna funkcja religii
Wiele chorób, szczególnie o silnym oddziaływaniu psychicznym, przez lata 
było postrzegane w kontekście religijnym za efekt grzechu lub opętania635. 
Współcześnie raczej nikt racjonalnie myślący nie uzna alkoholizmu jedynie 

632 Por. Z. Drozdowicz, Społeczne następstwa racjonalizacji religii, Wydawnictwo UAM, 
Poznań 2011, s. 125–127; W. Jacher, Emila Durkheima koncepcja religii jako czynnika 
integracji społecznej, „Studia Philosophiae Christianae” 9 (1973) nr 2, s. 43–62.

633 Por. J. Mariański, Religia i religijność w zsekularyzowanych społeczeństwach, „Zeszyty 
Naukowe KUL” 59 (2016) nr 4, s. 3–26.

634 Por. P. Socha, Przemiana. W stronę teorii duchowości, Zakład Wydawniczy „Nomos”, 
Kraków 2014, s. 36.

635 Por. H. Zarzecka, Pierwszy dzień reszty życia, „Arka” 2008 nr 51, s. 9–21.
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za zło moralne wynikające z samowolnej decyzji i będące konsekwencją błęd-
nych wyborów. Tym bardziej trudno mówić już o tym zaburzeniu jako efek-
cie grzechu albo kary zesłanej od Boga. Takie podejście, choć pewnie wciąż 
obecne w spłyconym rozumieniu wiary, jest zupełnie błędne i niezgodne 
z nauczaniem Kościoła katolickiego636. Szerzej ta kwestia została omówio-
na w rozdziale trzecim poświęconym w całości zagadnieniu  alkoholizmu 
widzianego z perspektywy doktryny katolickiej.

Do tej pory wykazano w wielu badaniach, że uzależnienie alkoholowe 
ma cechy schorzenia i znajduje się w światowych klasyfikacjach chorobo-
wych, co zostało już zasygnalizowane w niniejszej pracy. Pomimo istnienia 
wielu elementów fizjologicznych, psychologicznych i społecznych należy 
także wziąć pod uwagę perspektywę wiary i zastanowić się, jakie jej elementy 
oraz ich brak wpływają na rozwój uzależnienia alkoholowego. Wówczas 
ewentualne niedostatki można uzupełnić, aby uniknąć wejścia w nałóg lub 
wspomóc jego leczenie. W tym wypadku istotne będą te czynniki religijne, 
które wskazują na właściwy kierunek rozwoju człowieka, gdyż najczęściej 
dotykają one nie tylko sfery duchowej, ale obejmują osobę ludzką całościo-
wo637. Dotyczy to szczególnie chrześcijaństwa, a w różnym stopniu także 
innych religii. Oprócz tego nie należy lekceważyć możliwości istnienia 
działań nadprzyrodzonych, które również mogą wpływać na powstawanie 
uzależnienia lub na jego leczenie. W badaniach wykazano ujemną korelację 
pomiędzy religijnością a alkoholizmem oraz dodatnią wraz z upływem czasu 
leczenia tego uzależnienia638.

636 Por. KKK 385; S. Sojka, Chrześcijański sens cierpienia, Wydawnictwo Karmelitów 
Bosych, Kraków 2011, s. 97–102.

637 Por. E. Starzyńska-Kościuszko, Holistyczna (całościowa) koncepcja zdrowia. Zdrowie 
jako wartość, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 16 (2010), s. 319–326.

638 Por. T. J. Johnson, V. L. Sheets, J. Kristeller, Identifying Mediators of the Relationship 
Between Religiousness / Spirituality and Alcohol Use, „Journal of Studies on Alcohol 
and Drugs” 69 (2008) Issue 1, s. 160–170; L. Pullen i in., Spiritual High Versus High 
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F u n k c j a  t e r a p e u t y c z n a  to jedna z wielu, jakie posiada religia. 
Wiąże się ona z jej pozytywnym wpływem na zdrowie człowieka w rozumie-
niu wielowymiarowym. Dalszym rozwinięciem tej klasycznie ujmowanej 
funkcji religijnej może być nie tylko oddziaływanie na samo leczenie, ale 
także prewencja639. Te dwa rodzaje działania religii są ze sobą powiązane 
i w obu przypadkach generują je podobne czynniki, które wobec osób 
trzeźwych lub trzeźwiejących mogą wpływać wychowawczo, a na samych 
uzależnionych leczniczo. F u n k c j a  p r e w e n c y j n a  religii objawia się 
w różnych przestrzeniach wpływających budująco na człowieka żyjącego 
wobec różnorakich zagrożeń. W każdej zorganizowanej religii znajduje się 
bardziej lub mniej rozbudowana klasyfikacja norm moralnych640. Najczęściej 
wywodzą się one z prawa naturalnego, które zawsze stoi w zgodzie z dobrem 
człowieka i dba o niego, w tym także o jego zdrowie i poprawę jakości 
życia641. Człowiek, aby mógł funkcjonować w spójny sposób, potrzebuje 
kryteriów wyboru i celów, którymi będzie się kierował642. Te cele układają się 
najczęściej w jakiejś hierarchii, od najbardziej koniecznych i przyziemnych 
do takich, które mają w sobie odniesienie do wyższych sfer związanych z re-
lacją wobec sacrum. W związku z tym religia jest przestrzenią prawodawczą 

on Spirits. Is Religiosity Related to Adolescent Alcohol and Drug Abuse?, „Journal of 
Psychiatrics and Mental Health Nursing” 6 (1999) No. 1, s. 3–8.

639 Por. J. Swokień, Ł. Trzciński, Wprowadzenie do etnologii religii, Wydawnictwo UJ, 
Kraków 1987, s. 72.

640 Por. K. Kowalczyk-Purol, Religia w perspektywie ewolucjonistycznej, ze szczególnym 
uwzględnieniem jej funkcji socjalizacyjnej, „Semina Sceintiarum” 2014 nr 13, s. 36; 
S. H. Zaręba, W kierunku jakiej religijności? Studia nad katolicyzmem polskiej młodzie-
ży, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2008, s. 217–219.

641 Por. A. F. Utz, Prawo naturalne jako pojęcie zbiorcze neopozytywistycznych teorii prawa, 
tłum. A. Kość, J. Potrzeszcz, „Roczniki Nauk Prawnych” 20 (2010) nr 1, s. 66.

642 Por. J. Cieciuch, Kształtowanie się systemu wartości. Od dzieciństwa do wczesnej dorosłości, 
Wydawnictwo Liberi Libri, Stare Kościeliska 2013, s. 28–31; M. Parol, Znaczenie sys-
temu wartości i jego uporządkowania w sytuacjach kryzysu na przykładzie funkcjonowania 
 rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością, „Fides et Ratio” 17 (2014) nr 1, s. 114–116.
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nie tylko w rozumieniu ogólnym przez zorganizowany system, ale także 
w rozumieniu indywidualnym, jako wyznacznik podejmowanych przez jej 
wyznawców decyzji. Odpowiedni system wartości jest potrzebny do tego, 
żeby móc unikać patologicznych zachowań, w których obrębie mieści się 
przedwczesne lub niekontrolowane korzystanie z alkoholu, stanowiące 
początek drogi do uzależnienia. Dlatego dla kogoś związanego ze sferą wiary 
religia może być czynnikiem pomagającym w uchronieniu się przed złymi 
wyborami, w tym wejściem na drogę nałogu, lub wzmocnieniu postano-
wienia o leczeniu zaburzeń wynikających z nieodpowiedniego używania 
substancji psychoaktywnych643.

Pod tym względem religia, jeśli jest szczerze i głęboko przeżywana, 
ma pozytywny wpływ na dokonywane wybory i może stanowić czynnik 
chroniący przed niebezpiecznym zachowaniem. Odwracając sposób po-
dejścia do tej kwestii, należałoby powiedzieć, że źle przeżywana religijność 
może prowadzić do uzależnienia, albo przynajmniej nie pomoże w zapo-
biegnięciu mu644. To oddziaływanie religii wiąże się z jej f u n k c j ą  m o -
r a l n ą, która określa zakres norm i praw odnoszących się do ziemskiego  
życia645.

Nieodpowiedzialne korzystanie z alkoholu pojawia się często w sytu-
acjach kryzysu. Wcześniej wspomniano już, że stanowi on środek rozła-
dowujący stres, pozwalający zapomnieć o problemach i wprowadzający 
w poczucie błogostanu. W amerykańskich badaniach wykazano, że religia 

643 Por. S. Lachowski, Droga ważniejsza niż cel, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 
2012, s. 20–22.

644 Por. M. Wnuk, J. T. Marcinkowski, Psychologiczne funkcje religii, „Problemy Higieny 
i Epidemiologii” 93 (2012) nr 1, s. 240.

645 Por. Z. Kulesz, Religijność w perspektywie psychologicznej, „Studia Elbląskie” 14 (2013), 
s. 193–195; T. Burdzik, Prawo jako narzędzie kontroli społecznej, w: III Forum Socjolo-
gów Prawa „Prawo i ład społeczny”, red. E. Moczuk, B. Sagan, Wydawnictwo Mitel, 
Rzeszów 2010, s. 63–72.
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jest przestrzenią, która działa łagodząco lub kojąco na stres646. W trudnych 
momentach może również pojawić się pytanie o sens życia, na które odpo-
wiada religia. Z polskich badań przeprowadzonych już przed czterema de-
kadami wynika, że określenie sensu życia jest główną funkcją religii. Na taką 
odpowiedź wskazało wówczas ponad 80 proc. badanych647. Dlatego religia 
stanowi istotny czynnik w walce ze stresem, trudnymi sytuacjami, poczu-
ciem braku, opuszczeniem, wewnętrznym rozbiciem i samotnością648. Przez 
odniesienie się do wartości i nadanie człowiekowi życiowego celu ułatwia 
także r a d z e n i e  s o b i e  z trudnymi doświadczeniami, które można kla-
syfikować w kategorii o b c i ą ż e ń649. W związku z powyższym religia jest 
antidotum na pogłębianie się osobistych kryzysów, co przejawia się w jej 
f u n k c j i  e g z y s t e n c j a l n e j. Pośrednio może zapobiegać to sięganiu 
po alkohol, który zarówno pobudza, jak i łagodzi negatywne objawy trud-
nych doświadczeń. Również w tym kontekście można stwierdzić, że źle 
przeżywana religijność nie dostarcza wsparcia w osobistych problemach, 
co może być pośrednią przyczyną rozpoczęcia niekontrolowanego spożywa-
nia alkoholu. Funkcja prewencyjna religii wobec zagrożeń w tym wypadku 
związana jest z tworzeniem poczucia sensu życia650.

Religie dbają nie tylko o rozwój wiary, ale również o całościowy dobrostan 
człowieka, realizowany także w sferze somatycznej i psychicznej. Potwierdza-
ją to pisma mistrzów duchowych, w których znajdują się wskazówki na temat 

646 Por. L. M. Chatters, Religion and Health. Public Health Research and Practice, „Annul 
Review Public Health” 21 (2000), s. 335–367.

647 Por. Z. Chlewiński, Z badań obrazu religii w świadomości społecznej, „Więź” 262 
(1980) nr 2, s. 13–31.

648 Por. M. F. Steger, P. Frazier, Meaning in Life. One Link in the Chain From Religiousness 
to Well-Being, „Journal of Counseling Psychology” 52 (2005) No. 4, s. 574–582.

649 Por. B. Grom, Psychologia wychowania religijnego, tłum. H. Machoń, Wydawnictwo 
WAM, Kraków 2011, s. 210–215.

650 Por. A. A. Zych, Pomiędzy wiarą a zwątpieniem. Wprowadzenie do psychologii religii, 
 Wydawnictwo Impuls, Kraków 2012, s. 50–51.
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tego, jak postępować i co jest potrzebne, by móc odnaleźć zjednoczenie z Bo-
giem. Przykładem może być krótkie opracowanie Thomasa Mertona pt. Kie-
rownictwo duchowe i medytacja, w którym badacz ten podkreśla, że jasność 
i przejrzystość umysłu, zdolność do koncentracji i obiektywnego spojrzenia 
na świat są konieczne, by móc podjąć jakąkolwiek formę medytacji, a więc 
drogi do Boga. Wspomniany autor za medytację uważa przy tym nie tylko 
nadzwyczajny stan uniesienia duchowego, ale także każdą próbę przemyśle-
nia swojego życia w kontekście Boga lub skierowania umysłu w Jego stronę651. 
Nie jest możliwe bycie osobą zaangażowaną religijnie, gdy ma się wyraźne 
problemy z normalnym funkcjonowaniem umysłu na skutek jego sztucz-
nych zaburzeń. Oczywiście istnieją przykłady użycia środków psychoak-
tywnych w różnych formach kultu religijnego, jednak raczej są to przypadki 
związane z próbami osiągnięcia stanów pogłębionej czułości sensorycznej 
bądź wejścia w nadzwyczajne stany świadomości, pozwalające na oderwanie 
się od codziennej rzeczywistości i skupienie się na sacrum. Ostateczny efekt 
takich praktyk jest negatywny, gdyż zniekształca realną percepcję świata, 
zaburza ludzką wolność, w sposób sztuczny wprowadza w uniesienie, za-
kłóca autentyzm i szczerość, a w konsekwencji naraża na uzależnienie. Zbli-
żone objawy mają również osoby z niepełnosprawnością umysłową, które 
nie spełniają podanego kryterium dojrzałej religijności. Tworzą one jednak 
zupełnie inną kategorię, gdyż ich niepełnosprawność nie jest wymuszo-
na, a religijność dopełnia się w innych przestrzeniach ich osobowości652.

Dostrzega się, że niektóre spośród religii w szczególny sposób dążą 
do umiłowania witalności. Wynika to nie tylko z konieczności zachowa-
nia dobrej formy dla praktykowania swojej wiary, ale również z dostrzeżenia 

651 Por. T. Merton, Kierownictwo duchowe i medytacja, tłum. W. Grzybowski, Wydaw-
nictwo M, Kraków 1995, s. 98–99.

652 Por. M. Motyka, J. T. Marcinkowski, Dlaczego zażywali środki psychoaktywne? 
Cz. I. Rola i znaczenie środków psychoaktywnych w kulturze: od Pradziejów do początku 
XX wieku, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 95 (2014) nr 2, s. 224–225.
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wartości egzystencji samej w sobie653. W tej materii wyróżnia się chrześci-
jaństwo, które mówi o świętości życia i widzi je jako dar od samego Boga. 
Życie, również na poziomie fizjologicznym, nie powinno być w żaden spo-
sób naruszone ani zepsute, także pod wpływem wolnej woli człowieka654.

Prewencyjna funkcja religii przejawia się również w działaniu jedno-
czącym na rzecz wspólnoty ludzkiej. Wiele spośród systemów religijnych, 
a na pewno dotyczy to największych wyznań świata, dąży do budowania 
głębokich więzi społecznych. Dla ich poprawnego przebiegu potrzebna 
jest wolność danej grupy od wszelkich zaburzeń, które oddziałują nega-
tywnie na wspólnoty. Do takich należą uzależnienia, w tym alkoholizm, 
który skutecznie działa na niekorzyść bezpieczeństwa nie tylko w wymiarze 
indywidualnym, ale również zbiorowym655. Oprócz tego religia wspiera 
samokontrolę, samoregulację i kierowanie wolną wolą656.

Istnieją badania, które wykazują dobroczynny wpływ modlitwy na zdro-
wie organizmu ludzkiego i wzmacnianie procesów leczenia z różnorakich 
chorób. Jest to potwierdzenie pozytywnych wpływów wiary na ludzkie życie 
w sferze cielesnej. Prewencyjność religii dotyczy zatem nie tylko przestrzeni 
duchowej, ale może oddziaływać na całego człowieka657.

Podsumowując, należy stwierdzić, że wpływ religii na uzależnienie jest 
dwojaki. Od strony pozytywnej religia pozwala na odnalezienie sensu 

653 Por. E. Zimnica-Kuzioła, Główne stanowiska w psychologii religii – wprowadzenie, 
„Kultura i Wartości” 1 (2012), s. 63.

654 Por. Jan Paweł II, Evangelium Vitae, 53; KKK 2260–2262.
655 Por. Sprawozdanie z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi w okresie 1 stycznia–31 grudnia 2004 roku, Ministerstwo Zdrowia, 
Warszawa 2005, s. 67–76.

656 Por. M. E. McCullough, E. Carter, Religion, Self-Control, and Self-Regulation. How 
and Why Are They Related?, w: APA Handbook of Psychology, Religion, and Spirituality, 
ed. J. J. Exline, American Psychology Association, Washington 2013, s. 123–138.

657 Por. K. L. Ladd, B. Spilka, Psychologia modlitwy, tłum. M. Chojnacki, Wydawnic-
two WAM, Kraków 2014, s. 154–173.
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swojego życia i pokierowanie się wartościami, które je chronią. Zawiera 
w sobie także zestaw praw, które pomagają w dokonywaniu dobrych wy-
borów i unikaniu złych. Poczucie sensu życia i zdolność do podejmowania 
mądrych decyzji mają charakter wspierający w sytuacjach kryzysowych, 
gdy bardzo łatwo wejść w kontakt z substancjami uzależniającymi. Religia 
umożliwia też otwarte relacje z ludźmi mającymi podobny światopogląd, 
co wzmacnia poczucie akceptacji i bezpieczeństwa658.

Drugie podejście – negatywne – przejawia się w sankcjach, które zakazują 
nieodpowiedzialnego i niezdrowego trybu życia oraz złego oddziaływania 
na innych ludzi, co zaburza religijne życie wspólnotowe. Należy je rozumieć 
nie tylko w sensie zgromadzeń religijnych, ale także jako ciągłą koegzysten-
cję na poziomie wspólnego miejsca zamieszkania konkretnego środowiska. 
Te czynniki, które są restrykcjami, w sposób pośredni wpływają motywująco 
w unikaniu i zwalczaniu nałogów. Wszystkie razem wzięte elementy o cha-
rakterze motywującym i ostrzegawczym w kontekście prawa moralnego 
stanowią ważne źródło prewencji wobec wielu zagrożeń, w tym nałogu alko-
holowego. Stają się one także motywacją i wzmocnieniem w procesie leczenia 
osób już uzależnionych. W poprzedniej części tego rozdziału wykazano, jak 
przejawia się pozytywny wpływ terapii, szczególnie w swojej specyficznej 
odmianie, jaką jest samopomoc. Duża część tych składników, zwłaszcza 
związanych z tworzeniem systemu wartości, odbudową poczucia godności, 
nadawaniem sensu życia i gromadzeniem wspólnoty, zapewnia religia659.

W kolejnych partiach niniejszej pracy zostaną pokazane praktyczne 
możliwości oddziaływania przez Kościół na uzależnionych w procesie le-
czenia oraz na osoby wolne od nałogu w ich wychowywaniu do trzeźwości. 

658 Por. J. Lulek, S. Głaz, Problematyka sensu ludzkiego życia, w: Człowiek i jego życie 
religijne, red. S. Głaz, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, s. 29–34.

659 Por. C. D. Batson, E. L. Stocks, Religion. It’s Core Psychological Functions, w: Han-
dbook of Experimental Existential Psychology, ed. S. L. Koole, J. Greenberg, T. Pysz-
czynski, The Guilford Press, New York–London 2004, s. 142–153.
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Choroba alkoholowa może wywołać ożywienie religijne, a niekiedy inicjuje 
odkrycie własnej tożsamości religijnej660.

2.2. Wpływ osobistej relacji z Bogiem  
na leczenie uzależnienia alkoholowego
Powyżej zostały opisane podstawowe funkcje religii, które są pomocne 
w procesie leczenia i zdrowienia, wspierające również w kontekście uzależ-
nienia alkoholowego. W tej części zostanie ukazane, że już nie tylko psycho-
logiczne czynniki religijne mogą być wartościowe w terapii uzależnień, ale 
także prywatny kontakt z Bogiem. Największy rozwój medycyny i psychote-
rapii nastąpił w obrębie cywilizacji zachodniej, dlatego w naturalny sposób 
to odniesienie do sacrum uwzględnia obraz Boga charakterystyczny dla 
kultury judeochrześcijańskiej661. Nie można negować możliwości pozy-
tywnego wpływu głębokiego przeżywania swojej wiary w obrębie innych 
religii. Również pośród nich są przykłady dobroczynnego oddziaływania 
na zdrowie ich wyznawców, szczególnie wśród wierzeń azjatyckich, takich 
jak buddyzm, hinduizm czy religie chińskie, jednak mają one o wiele mniej 
personalny charakter niż chrześcijaństwo662.

Dojrzała religijność chrześcijańska wiąże się z budowaniem prywatnej 
relacji z Bogiem, który w osobie Syna Bożego stał się człowiekiem. Dodatko-
wy atut chrześcijaństwa w kontekście walki o swoje zdrowie, w tym o trzeź-
wość, można wykazać na przykładzie cierpienia i ogromnego wysiłku, jakie 
Jezus pokazał w ziemskim życiu. Jednocząc się z Nim, człowiek w naturalny 

660 Por. D. Hofner, Kryzys drogą do tożsamości religijnej, w: Tożsamość religijna w nowocze-
sności, red. L. Dyczewski, K. Jurek, Wydawnictwo KUL , Lublin 2015, s. 123–125.

661 Por. Z. Domosławski, Wprowadzenie do medycyny, Kolegium Karkonoskie, Jelenia 
Góra 2007, s. 30–53; Z. Gajda, Do historii medycyny wprowadzenie, Wydawnictwo 
WAM, Kraków 2011, s. 24–35.

662 Por. H. Grzymała-Moszczyńska, Perspektywa kulturowa w postrzeganiu zdrowia 
i patologii psychicznej, w: Psychologia religii. Dusza i archetyp Boga, red. J. Karpowicz, 
Eneteia, Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2003, s. 45–53.
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sposób jest wezwany do przezwyciężania siebie, pokonywania własnych 
ograniczeń, stawiania sobie wyrzeczeń – jednym słowem do wysiłku na rzecz 
kształtowania swojej osoby. Ostateczny cel wierzącego to osiągnięcie 
świętości, a ta nie wyklucza obecności zachowań i postaw patologicznych 
w doczesnej egzystencji, jednak zakłada wytężoną pracę nad sobą prowa-
dzącą do ich redukcji, która osiągana jest na drodze wzrostu religijnego663.

Konieczność ciągłego rozwoju i wysiłku na rzecz własnej osoby są stale 
obecne w dążeniu do dojrzałej wiary. Podejście to było obecne już w teologii 
pierwszych wieków Kościoła664 i pozostaje aktualne do dzisiaj665. W dużej 
mierze koreluje to z ogromnym wysiłkiem i potrzebą samorozwoju, jakie 
trzeba wnieść w leczenie uzależnienia alkoholowego. Wiele grup terapeu-
tycznych zresztą (dotyczy to przede wszystkim wspólnot Anonimowych 
Alkoholików) ma podłoże religijne lub działa w porozumieniu z instytucja-
mi o takim charakterze666. Te teoretyczne założenia są potwierdzone przez 
pomiary empiryczne, wykazujące, że alkoholicy są osobami religijnymi, 
a w trakcie podjętej przez nich terapii widać wyraźny wzrost częstotliwości 
i różnorodności praktyk duchowych667. Wiara w Boga albo siłę wyższą jest 
istotnym elementem terapii alkoholowej, przynajmniej w jej odmianie samo-
pomocowej. Badania wskazują również, że w tym wypadku wiara jest bardzo 
osobista i nienastawiona wyłącznie na czerpanie korzyści leczniczych wyni-

663 Por. S. Morgalla, Dojrzałość osobowościowa i religijna. Luigi Maria Rulla i jego teo-
rie psychologiczne oraz poglądy antropologiczne, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006, 
s. 169–172.

664 Por. N. Widok, Droga dążenia do świętości według Klemensa Rzymskiego, „Vox Pa-
trum” 32 (2012) nr 57, s. 727–735.

665 Por. P. Wróblewski, Świętość fundamentem odnowy Kościoła. Powszechne wezwanie 
do świętości, „Łódzkie Studia Teologiczne” 24 (2015) nr 3, s. 161–174.

666 Por. B. Hamilton, 12 kroków ze sponsorem, tłum. J. Zuzanna, Wydawnictwo Media 
Rodzina, Poznań 1998, s. 85.

667 Por. G. Wąchol, Wpływ czynników religijnych na terapię uzaleznień, w: Wspomóc uzależ-
nionych od alkoholu, dz. cyt., s. 146–172.
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kających ze sposobu przeżywania swojej religijności. Istnieje w niej głębsze, 
duchowe odniesienie do sacrum668. Inne badania potwierdziły, że praktyki 
religijne motywowane wewnętrznie, takie jak np. osobista modlitwa, siła 
wiary czy udział w nabożeństwach, sprzyjają zachowaniu abstynencji669.

W Polsce badania nad religijnością uzależnionych od substancji psy-
choaktywnych wykazały pewne zależności pomiędzy wiarą a przebiegiem 
terapii uzależnień. Po pierwsze uzależnieni pod wpływem środka, który od-
działywał na nich, utracili wiarę w Boga lub skrajnie ją zniwelowali. Po drugie 
sami zainteresowani mieli nadzieję na to, że religia pomoże im w leczeniu 
nałogu lub zajęli wobec niej obojętne stanowisko, niewielu wyraziło swo-
ją dezaprobatę. I wreszcie, zanotowano wzrost i rozwój religijności wraz 
z leczeniem nałogu, co może wskazywać na istotność przeżyć religijnych 
w procesie trzeźwienia670.

Religijność, szczególnie przeżywana osobiście i z zaangażowaniem, nie 
tylko pomaga w procesie trzeźwienia, ale posiada też ważną funkcję pre-
wencyjną wobec alkoholizmu. Pokazały to liczne badania przeprowadzone 
przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, jednak ze względu na podo-
bieństwo kulturowe Ameryki i Europy można uznać ich wyniki za istotne 
także dla Starego Kontynentu. Różnorodne pomiary uwzględniały zwłasz-
cza dwa wymiary religijności: społeczny, realizowany na zewnątrz przez 
praktyki religijne i tworzenie wspólnoty, oraz osobisty, który wypełniał się 
w prywatnej modlitwie, medytacji czy analizie Pisma Świętego. Niekiedy 

668 Por. M. Wnuk, Emocjonalne uwarunkowania jakości życia Anonimowych Alkoholików, 
praca doktorska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Pozna-
niu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Poznań 2010, s. 86.

669 Por. R. G. Atkins, J. E. Hawdon, Religiosity and Participation in Mutual-Aid Support 
Groups for Addiction, „Journal of Substance Abuse Treatment” 33 (2007), s. 321–
331.

670 Por. B. Zajęcka, Rola duchowości w procesie leczenia osób uzależnionych od substancji 
psychoaktywnych, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie” 
25 (2016) nr 2, s. 265–276.
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korelowano religijność z cechami osobowości, jakie miały wpływ na od-
rzucenie lub ograniczenie środków psychoaktywnych, w tym alkoholu671.

W badaniach przeprowadzonych na początku XXI wieku nad uzależnio-
nymi od substancji psychoaktywnych wykazano, że ich religijność wpisuje 
się w model osobowości, w którym m.in. wiara (obok np. otwartości społecz-
nej) i związane z nią praktyki duchowe zajmują ważne miejsce672. Oznacza 
to, że osobista relacja z Bogiem może być istotna dla uzależnionych także 
w procesie ich powrotu do trzeźwości. Na podstawie pomiarów przepro-
wadzonych już w połowie lat 70. XX wieku zanotowano, że wśród uzależ-
nionych od substancji psychoaktywnych jest ponaddwukrotnie mniej osób 
regularnie uczestniczących w nabożeństwach religijnych niż niepraktykują-
cych aktywnie swojej wiary673. W publikacjach można odnaleźć także ogólne 
wnioski, które przekonują, że osoby religijne spożywają mniej alkoholu 
lub rzadziej robią to w sposób niebezpieczny, co przekłada się na mniejszą 
liczbę wypadków z ich udziałem674. Koresponduje to z wynikami opracowań 
z początku lat 90. ubiegłego wieku, które pokazały, że przestrzeganie prawa 
religijnego wpływa pozytywnie na realizowanie norm społecznych, a wśród 
nich na kontrolowane spożywanie alkoholu675.

671 Por. B. Zarzycka, D. Ziółkowska, J. Śliwak, Wsparcie i zmagania religijne jako pre-
dykatory jakości życia Anonimowych Alkoholików – moderacja przez czas abstynencji, 

„Roczniki Psychologiczne” 20 (2017) nr 1, s. 99–120.
672 Por. D. M. Becker, Public Health and Religion, w: Integrating Behavioral and Social 

Sciences with Public Health, ed. N. Schneiderman, M. A. Speers, American Psycho-
logy Assocation, Washington 2001, s. 351–368.

673 Por. M. Argyle, B. Beit-Hallahmi, The Social Psychology of Religion, Routledge & Ke-
gan Paul, London 1975, s. 145–152.

674 Por. S. Bazargan, D. E. Sherkat, M. Bazargan, Religion and Alcohol Use Among 
African-American and Hispanic Inner-City Emergency Care Patients, „Journal for the 
Scientific Study of Religion” 2004 No. 3, s. 419–428.

675 Por. J. D. Hawkins, R. F. Catalano, J. Y. Miller, Risk and Protective Factors for Alcohol 
and Other Drug Problems in Adolescence and Early Adulthood. Implications for Other 
Substance Abuse Prevention, „Psychological Bulletin” 112 (1992) No. 1, s. 64–105.
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W badaniach węgierskich z 2004 roku szukano, z czym koreluje niewiel-
kie spożycie alkoholu. Jedną z najsilniej skorelowanych cech była osobista 
i głęboka religijność. Przewyższyła ona inne rodzaje aktywności związane 
ze sportem, działalnością prospołeczną lub udziałem w kołach wspólnych 
zainteresowań676.

Alkohol generuje również niebezpieczne i niepożądane zachowania spo-
łeczne. Wśród nich występuje przemoc domowa, szczególnie realizowana 
wobec kobiet. Religijność była ważnym pośrednim czynnikiem obniżają-
cym poziom agresji wyzwalającej przemoc pod wpływem niebezpiecznego 
używania alkoholu677. Osobiście, świadomie i głęboko przeżywana przez 
młodych ludzi religijność odpowiadała także za rzadsze sięganie po środki 
psychoaktywne takie jak narkotyki i alkohol678. W 2004 roku w Stanach 
Zjednoczonych przeprowadzono badanie związku zaangażowania religij-
nego z częstotliwością sięgania po alkohol oraz pracą charytatywną na rzecz 
innych wśród trzech grup młodzieży: katolików, protestantów i żydów. 
Korzystanie z alkoholu występowało rzadziej, a praca społeczna częściej 
w przypadku osób zaangażowanych w swoją religię, niezależnie od wyzna-
nia679. Podobna tendencja dotyczyła studentów, u których wraz z pogłębioną 
religijnością współwystępowały cechy związane z otwartością społeczną, 

676 Por. B. F. Piko, K. M. Fitzpatrick, Substance Use, Religiosity, and Other Protective 
Among Hungarian Adolescents, „Addictive Behaviors” 6 (2004), s. 1095–1107.

677 Por. C. G. Ellison, K. L. Anderson, Religious Involvement and Domestic Violence 
Among U.S. Couples, „Journal for the Scientific Study of Religion” 40 (2001) No. 2, 
s. 269–286.

678 Por. T. A. Wills, A. M. Yaeger, J. M. Sandy, Buffering Effect of Religiosity for Adole-
scent Substance Use, „Psychology of Addictive Behaviors” 17 (2003) No. 1, s. 24–31; 
L. Miller, M. Davies, S. Greenwald, Religiosity and Substance Use and Abuse Among 
Adolescents in the National Comorbidity Survey, „Journal of the American Academy 
of Child & Adolescent Psychiatry” 39 (2000) Issue 9, s. 1190–1197.

679 Por. M. Kerestes, J. Youniss, E. Metz, Longitudinal Patterns of Religious Perspective and 
Civic Integration, „Applied Developmental Science” 8 (2004) No. 1, s. 39–46.
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pozytywnym odbiorem samego siebie i dobrym nastrojem występującym 
przez większość czasu680.

Inną ważną funkcją osobistej wiary przeżywanej w intymnej relacji z Bo-
giem jest funkcja budowania lub odnawiania swojej tożsamości. Prawdziwy 
obraz człowieka wyłania się tylko w spotkaniu z Bogiem, który konstytu-
uje najtrwalsze wartości, tak bardzo konieczne, by człowiek określił swoje 
miejsce w świecie681.

Powyższa charakterystyka terapeutycznych i profilaktycznych czynni-
ków religijnych oraz przytoczone przykłady badań jasno wskazują, że prze-
żywanie swojej wiary w zakresie społecznym i prywatnym jest ważnym 
czynnikiem w skutecznym niwelowaniu uzależnienia alkoholowego i zapo-
bieganiu mu682. Oczywiście można starać się tłumaczyć to czysto psycholo-
gicznym wpływem elementów związanych z praktykami religijnymi na siłę 
woli samych zainteresowanych, bo również takie tendencje redukujące reli-
gię do psychologizmu pojawiają się w różnych opracowaniach. Przykładem 
może być publikacja Josepha Murphy’ego Potęga podświadomości, w której 
badacz ten postrzega religijność przede wszystkim jako zorganizowane 
oddziaływanie motywujące i nie dopuszcza możliwości istnienia zjawisk 
nadprzyrodzonych czy chociażby osobistego, realnego i trwałego odnie-
sienia do Boga, które pomagałoby w wychodzeniu z kryzysu683. Jednak 
dynamika i złożoność osobowości, zdolność przeżywania prywatnej relacji 

680 Por. L. W. Galen, W. M. Rogers, Religiosity, Alcohol Expectancies, Drinking Motives 
and Their Prediction of Drinking Among College Students, „Journal of Studies on Al-
cohol” 65 (2004) No. 4, s. 469–476.

681 Por. T. Niemirowski, Poznanie Boga jako droga do wolności od uzależnień, w: Drogi 
rozwoju. Od uzależnienia do wolności, red. M. Tatala, J. Karczewski, Wydawnictwo 
OAT, Zakroczym 2007, s. 170–171.

682 Por. S. Ślaski, Religijność a używanie substancji psychoaktywnych, w: Podstawowe zagad-
nienia psychologii religii, red. S. Głaz, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006, s. 572.

683 Por. J. Murphy, Potęga podświadomości, tłum. E. Westwalewicz-Mogilska, Świat 
Książki, Warszawa 2013, s. 10–12, 50–51.
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z sacrum, różnorodność psychologicznego wpływu wywieranego przez re-
ligię stanowią tak indywidualny i rozbudowany problem, że trudno podjąć 
jednoznaczną negację tych zależności, szczególnie jeśli są poparte nie tylko 
refleksją rozumową, ale również empirycznymi badaniami ukazującymi 
praktyczne odniesienie religijne do nałogu pijaństwa.

2.3. Nadprzyrodzone działanie Boga w życiu alkoholików
Dodatkowym walorem i argumentem w dyskusji o wpływie wiary na lecze-
nie i zapobieganie uzależnieniu alkoholowemu są doświadczenia i świadec-
twa samych zainteresowanych. Oczywiście nie mogą one podlegać nauko-
wej weryfikacji, ale są ważnym subiektywnym wskaźnikiem współpracy 
człowieka z Bogiem nad leczeniem nałogu. W literaturze można spotkać 
różnorodne formy świadectw osób, które zetknęły się z alkoholem w sposób 
niekontrolowany, a które swoją drogę zawierzyły Bogu.

Jednym z tego typu przykładów są modlitwy, które zostały ułożone przez 
trzeźwiejących alkoholików. Ich teksty ukazują położenie uzależnionego 
względem Boga. Pierwsze odczucia, jakie wyrażają, to zaniedbanie wiary i jej 
utrata w wyniku nieograniczonego picia. To początek drogi do degradacji 
siebie samego, również w przestrzeni duchowej. Na pierwotnym etapie 
nałogu uzależnieni najczęściej postrzegali Boga jako przeszkodę w reali-
zowaniu swojej wolności w kontakcie z alkoholem. Jednak po odkryciu 
rzeczywistych realiów własnej sytuacji życiowej zaczęli widzieć Boga jako 
wybawiciela ze zła, w jakim się znaleźli684. Szczególnie bliska dla nich oka-
zała się osoba Jezusa Chrystusa, która realizuje w sobie jednocześnie naturę 
boską i ludzką. Dodatkowo w swoim ziemskim życiu Jezus był obarczony 
cierpieniem, co także może stanowić o Jego bliskości dla ludzi zmagających 

684 Por. Ryszard – Alkoholik, Przy wstąpieniu do Wspólnoty Krwi Chrystusa, w: Nadzie-
ja dla alkoholików, red. W. Wermter, Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa, 
Częstochowa 1995, s. 152.
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się z trudnymi doświadczeniami685. W słowach kierowanych do Boga przez 
alkoholików przejawiają się także poczucie ogromnej samotności i związana 
z tym bezradność wobec uzależnienia. Jezus pojawia się w ich rozumowaniu 
jako ten, który towarzyszy człowiekowi w jego drodze cierpienia686.

Ciekawe podejście do kwestii relacji z Jezusem ujawnia się również w mo-
dlitwach przebłagalnych, w których modlący się alkoholicy przepraszają 
za ból wyrządzony samemu Bogu po wejściu w nałóg, a także za krzywdy 
wobec innych ludzi, jakie z tego wynikły. Jednocześnie widać też wysoki 
poziom autorefleksji, pod której wpływem cierpienie związane z uzależ-
nieniem jawi się jako szansa na przemianę swojego dotychczasowego życia. 
W związku z tym pojawiają się dziękczynienie i prośba o pomoc w zmianie687. 
Jezus zarysowywał się w wyznaniach i modlitwach jako osoba nadająca i od-
budowująca wartości, przywracająca godność, uzdalniająca do przebaczenia, 
zmieniająca osobowość alkoholików688.

Relacja z Chrystusem, która stanowi pomoc w przypadku walki z nało-
giem, przebiega także w formie wewnętrznej rozmowy prowadzonej w umy-
śle alkoholika. W jednym z przykładów przytoczonych przez Daphne K., 
kobietę uzależnioną od alkoholu, Jezus jest jej wsparciem w chwili kryzysu 
wywołanego walką o trzeźwość, pokazującym na własnym przykładzie 
ziemskiego życia, że cierpienie ostatecznie może prowadzić do chwały zwy-
cięstwa. Można upatrywać w tym pewną analogię do przeżyć mistycznych, 
jakich doznawali niektórzy mistrzowie duchowi689.

685 Por. J. Szczurek, Trójjedyny, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2003, s. 182–
184; K. T. Wencel, Traktat o człowieku, w: Dogmatyka, t. 5, red. E. Adamik, A. Czaja, 
J. Majewski, Wydawnictwo „Więź”, Warszawa 2005, s. 134–139.

686 Por. Ryszard – Alkoholik, Przy wstąpieniu…, dz. cyt., s. 153.
687 Por. Janusz – Alkoholik, Drogi Panie Jezu!, w: Nadzieja dla alkoholików, dz. cyt., s. 154.
688 Por. Jakub – Alkoholik, To Jego krew mnie obmyła!, w: Nadzieja dla alkoholików, 

dz. cyt., s. 157–158.
689 Por. Daphne K., 12 kroków z Jezusem, tłum. E. Serafin, Wydawnictwo Serafin, Kra-

ków 2012, s. 179–180.
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Antoni Nowak w swoim opracowaniu przekonuje, że obecność Jezusa 
na Ziemi stała się faktem, który nie może być obojętny dla życia człowieka. 
Jest to wydarzenie, które nie tylko jednorazowo odmieniło ludzi, ale na-
dal ich przemienia, szczególnie ukierunkowuje ich na rozwój wewnętrzny, 
wzrost pozytywnych cech i wartości. Za tym idzie mocne oddziaływanie 
na wszelkiego rodzaju zaburzenia, zwłaszcza mające podłoże duchowe lub 
związek z tą sferą. Należy do nich alkoholizm, na który dobroczynny wpływ 
ma religijność. Nowak postuluje nawet użycie terminu „chrystoterapia”, 
który charakteryzuje relację mogącą stać się formą terapii dla wierzących 
jednoczących się z Chrystusem. On daje im słowa życia – słowa nadziei, 
motywuje i uczy modlitwy, przekazując tym samym radość, oczyszcza 
przez sakramenty uzdrowienia, wskazuje kierunek samorealizacji, otwiera 
na przestrzenie o nowej jakości, oświeca do lepszego rozumienia świata 
i siebie, wzywa do miłości690.

Kontakt z Bogiem uwikłanych w nałóg to też powierzenie się Jemu w peł-
ni, oddanie Mu swojej woli i całego życia691. W przypadku uzależnionych 
występuje ograniczenie wolności lub jej całkowity brak, a Bóg jest osobą, któ-
ra może ją przywrócić. Ten sposób oddziaływania koresponduje z trzecim 
krokiem w terapii Anonimowych Alkoholików, mówiącym o powierzeniu 
się Bogu lub sile wyższej692.

Osobiste świadectwa spotkań uzależnionych z Bogiem przekonują, 
że rozwój wiary nie tylko pomógł im w wyzwoleniu się z niekontrolowa-
nego picia, ale również odmienił ich życie w przestrzeniach rodzinnych, 
zawodowych i społecznych. Dzięki temu mogli jeszcze mocniej odczuć 
działanie Stwórcy w przeżywaniu swojego nałogu. Tę przemianę porównują 

690 Por. A. J. Nowak, Chrystus, jedyny lekarz ludzkiego ducha, w: Duchowa terapia osób 
uzależnionych, red. A. Baran, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2006, s. 51–61.

691 Por. Daphne K., 12 kroków…, dz. cyt., s. 164–165.
692 Por. W. Poleszak, Oblicza uzależnień. Terapia jako przywracanie wolności, Wydawnic-

two Naukowe Innovatio Press, Lublin 2013, s. 263.
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z sakramentem chrztu, w którym człowiek odradza się na nowo, wchodząc 
na drogę życia z Bogiem693.

Znany polski promotor trzeźwości, który sam przeszedł przez alkoho-
lizm i terapię odwykową, działający pod pseudonimem Meszuge, opisuje 
w najbardziej ogólnej formie wpływ Boga na trzeźwość uzależnionych i tych, 
którzy powinni zachować szczególną ostrożność w kontakcie z alkoholem. 
Pisze on, że istotą oddziaływania Boga jest zmiana wartości życia w mo-
mencie przerwy w piciu. Bóg pozwala na to, żeby nie sięgnąć po raz kolejny 
po alkohol, gdyż ukazuje, że są wyższe cele niż tylko zaspokojenie swojego 
głodu694.

Te osobiste doświadczenia pokazują, że rola religii i wiary jest bardzo waż-
na w procesie zachowywania trzeźwości. Dotyczy to uzależnionych, którzy 
o tę trzeźwość walczą, oraz nieuzależnionych, którzy chcą w niej wytrwać. 
W kulturze uformowanej przez chrześcijaństwo czymś naturalnym jest 
odwołanie się właśnie do tej religii. Każda inna osobista duchowość, która 
wartościuje codzienną egzystencję, też wpływa pozytywnie na wsparcie 
uzależnionych. Można w niej dopatrywać się szczególnego – nadprzyrodzo-
nego – oddziaływania Boga na ludzi, którzy odkrywają drogę do jedności 
z Nim695.

693 Por. H. Krzosek, Bóg znalazł mnie na ulicy i co z tego wynikło. Historia bezdomnego 
alkoholika, Wydawnictwo Znak, Kraków 2014, s. 153–172.

694 Por. Meszuge, Krok…, dz. cyt., s. 262–263.
695 Por. K. Alagor, Alkoholizm. Duchowe samoleczenie, Wydawnictwo Alagor, Radom 

2000, s. 30–37.
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3. Bezpośrednie wsparcie duszpasterskie  
osób uzależnionych od alkoholu

Dotychczas ukazano związek sfery duchowej z uzależnieniem alkoholowym 
i możliwościami wsparcia, które wykraczają poza medycynę i psychologię. 
Religia pozostaje ważną przestrzenią wspomagającą walkę z nałogiem i za-
pobiegającą jego powstawaniu. W chrześcijańskim świecie Europy i Ame-
ryki Północnej rozwojowi terapii uzależnień towarzyszyło zaangażowanie 
organizacji religijnych, a bardzo często stawały one u początków różnego 
rodzaju ruchów trzeźwościowych lub dawały im podstawy ideologiczne. 
W rozdziale trzecim pokazano, że w Kościele już od czasów apostolskich 
troska o trzeźwość była ważnym tematem nauczania. Także dzisiaj stanowi 
to liczącą się część działalności duszpasterskiej kierowanej do różnych osób, 
m.in. uzależnionych i ich rodzin, ale też innych wiernych żyjących w ich 
otoczeniu. Duszpasterz jest często jedną z pierwszych osób, które spotykają 
się z problemem konkretnego człowieka, stąd powinien on posiadać wiedzę 
na temat możliwości wsparcia jednostki. Zostaną teraz przedłożone środki 
i obszary, które mogą przyczynić się do większej świadomości duszpasterzy 
na temat nałogu alkoholowego.

3.1. Kształtowanie wiedzy o uzależnieniu alkoholowym  
przez duszpasterzy
Duszpasterskie wsparcie osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin należy 
do zadań duszpasterzy, którzy są powołani do kształtowania religijnego 
wiernych, w związku z tym powinni posiadać minimalną wiedzę na ten te-
mat. Duszpasterzami mogą być kapłani, którzy z natury swojego powołania 
pełnią takie zadania, oraz świeccy przeznaczeni do takiej misji696.

696 Por. Sobór Watykański II, Lumen Gentium, 26.
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W przypadku kandydatów do kapłaństwa podstawową formą kształ-
cenia i wychowywania jest seminarium duchowne zespolone ze studiami 
teologicznymi, które przede wszystkim dostarczają wiedzy. Jan Paweł II 
w adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis podkreśla konieczność cało-
ściowej formacji przyszłych duchownych, adekwatnej do czasów, w jakich 
żyją, i środowiska, do którego będą posłani. Takie podejście przygotowuje 
do późniejszej posługi i pracy dla konkretnych ludzi, ukształtowanych przez 
różne miejsca, czasy i społeczności697.

W podobnym tonie wypowiada się dokument Kongregacji ds. Ducho-
wieństwa z 2016 roku zatytułowany Dar powołania do kapłaństwa. Określa 
on ogólne wytyczne dla formacji seminaryjnej. W części dotyczącej kształ-
cenia podkreśla konieczność kształtowania wiedzy z różnych zakresów. 
Oprócz filozofii i teologii, które stanową fundament w intelektualnym 
przygotowaniu do stanu kapłańskiego, równie ważne są inne dyscypliny 
wspomagające praktyczne działanie duszpasterskie. Należą do nich dziedzi-
ny teologii praktycznej oraz nauk społecznych, szczególnie takich jak socjo-
logia, psychologia i pedagogika. One umożliwiają spojrzenie na człowieka 
oraz społeczeństwo z różnych perspektyw i postawienie oceny adekwatnej 
do danej sytuacji698. W kontekście nabywania wiedzy o nałogach przedmioty 
te z pewnością są potrzebne, aby zrozumieć mechanizm uzależnienia, jego 
skutki, oddziaływanie oraz różne możliwości podejścia do osób dotkniętych 
tym schorzeniem. Te informacje stanowią podstawy do umiejętności wspo-
magania rozwoju życia chrześcijańskiego wobec wiernych, którzy są bez-
pośrednio dotknięci alkoholizmem lub pozostają w zasięgu jego wpływu699. 

697 Por. Jan Paweł II, Pastores dabo vobis, 5.
698 Por. Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dar powołania do kapłaństwa. Ratio funda-

mentalis institutionis sacerdotalis, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2017, s. 122, 
163.

699 Por. A. Favale, La formazione iniziale dei candidati al presbiterato, Rogate, Roma 1995, 
s. 96–97.
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Dawniej mówiło się o „alkohologii” jako o osobnej dziedzinie naukowej, 
która opisywała wpływ alkoholu na ludzi i mechanizm uzależnienia, jednak 
obecnie ta wiedza funkcjonuje w obrębie innych nauk, takich jak chemia, 
biologia, neurologia, psychologia, socjologia700.

Oprócz przekazywania teoretycznej wiedzy rzymski dokument kładzie 
duży nacisk na przygotowanie pastoralne i wyodrębnia ten rodzaj działal-
ności kapłańskiej jako konieczny do przygotowania na osobnym etapie 
podczas drogi formacyjnej. Według autorów omawianego dekretu przygo-
towanie pastoralne najczęściej przebiega poza budynkiem seminarium i ma 
charakter prakseologiczny oraz syntetyczny, gdyż łączy w sobie informacje 
z różnych zagadnień teoretycznych i próbuje je przenieść na praktyczne 
działanie. Stwarza to szansę na spotkanie z konkretnym problemem, w tym 
wypadku ze zjawiskiem uzależnienia, dokładne przyglądnięcie się mu, próbę 
wyciągnięcia wniosków, a przy odpowiednich warunkach, np. współpracy 
z grupą terapeutyczną, próbę zastosowania tych spostrzeżeń w działaniu 
duszpasterskim701.

Niekiedy z powodu braku duchownych ich zadania przejmują świec-
cy, którzy pełnią funkcję asystenta pastoralnego. Jest to osoba zajmująca 
się wsparciem duszpasterza w takim zakresie, jaki jest możliwy bez sakra-
mentu święceń. Asystent pastoralny może przewodniczyć nabożeństwom, 
prowadzić rozmowy duszpasterskie, przewodzić akcjom o charakterze 
ewangelizacyjnym, towarzyszyć osobom poszukującym kontaktu z Bo-
giem i przeżywającym trudności w wierze, a nawet prowadzić pogrzeby 
w sytuacjach niedostępności kapłana702. W Kościele w Polsce wciąż nie jest 
to znane zjawisko, ale w wielu miejscach świata staje się ono powszechną 

700 Por. Alkohologia, w: Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2011.

701 Por. Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dar…, dz. cyt., s. 74–76.
702 Por. A. Ulaczyk, A. Wośko, Działalność duszpasterska w Austrii i Chorwacji, „Sym-

pozjum” 12 (2004) nr 1, s. 205–212; V. Magezi, Pastoral Counselling. Towards 
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praktyką. Asystent pastoralny nie tylko uzupełnia niedobory kadrowe 
wśród duchownych, ale także wypełnia misję ewangelizacyjną, która wy-
nika z uczestniczenia w funkcji Chrystusa-Kapłana i Chrystusa-Proroka 
oraz posłania wszystkich wierzących do szerzenia Dobrej Nowiny703. Za-
chęty do takiej aktywności znajdują się również w dokumentach Soboru 
Watykańskiego II i Jana Pawła II, w których zostały podkreślone ogromny 
wkład, jaki mogą wnieść świeccy w rozwój duszpasterstwa i ewangelizacji, 
oraz wielkie bogactwo ich posługi pośród różnorakich zadań pojawiających 
się we wciąż rozwijającym się świecie704. Zapotrzebowanie na tego rodzaju 
aktywność duszpasterską i oferowane przez nią możliwości wynika w dużej 
mierze z przemian cywilizacyjnych, przynoszących ze sobą wiele dobra, ale 
też wiele potężnych wyzwań natury duchowej. Z jednej strony cywilizacja 
usprawnia ludzkie życie, ale z drugiej strony często tworzy nowe, do tej pory 
niespotykane problemy. Niekiedy dzięki rozwojowi nauk i praktycznych 
sposobów rozwiązania trudności pozwala ona również na lepsze rozumienie 
tego, co do tej pory było ignorowane lub niedostatecznie pojmowane705. 
Zaangażowanie duszpasterskie świeckich może przebiegać w obrębie para-
fii i mieć charakter ogólny lub w konkretnej wspólnocie i być skierowane 
do osób zainteresowanych tego rodzaju wsparciem706. W przypadku uza-
leżnienia alkoholowego i wychowania do trzeźwości pomoc duszpasterska 
wpisuje się w ten drugi segment i przebiega najczęściej w wyspecjalizowa-
nych grupach, powołanych do tego, by kształtować religijność wychodzących 

a  Diagnostic and Interpretational Approach in Africa, „In die Skriflig” 41 (2007) No. 4, 
s. 655–672.

703 Por. J. Dyduch, Posłannictwo świeckich w Kościele w świetle II Polskiego Synodu Ple-
narnego, „Prawo Kanoniczne. Kwartalnik prawno-historyczny” 47 (2004) nr 3–4, 
s. 25–38.

704 Por. Jan Paweł II, Christifideles laici, 36.
705 Por. Sobór Watykański II, Apostolicam actuositatem, 36.
706 Por. P. Duksa, Rola i zadania świeckich we współczesnej parafii, „Studia Redemptory-

stowskie” 13 (2015), s. 273–278.
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z  uzależnienia i  motywować trzeźwych do wytrwałości. Oczywiście nie wy-
klucza to możliwości indywidualnego kontaktu w obrębie dużej wspólnoty, 
jak np. parafia, jednak przygotowanie przyszłych duszpasterzy trzeźwości 
zakłada raczej ich pracę w wąskim gronie zainteresowanych707.

Przygotowanie do pracy duszpasterskiej osób świeckich odbywa 
się głównie przez studia teologiczne, w których obrębie jest też miejsce 
na różnorodne praktyki i poznanie środowisk przyszłej posługi. Oprócz 
kształtowania wiedzy w ramach studiów istnieją różne możliwości czyn-
nego zaangażowania seminarzystów i innych osób przygotowujących się 
do posługi duszpasterskiej. Praktyczna działalność na rzecz uzależnionych 
stanowi ważną część formacji pastoralnej do duszpasterstwa o takim profilu. 
Może polegać ona na stałej współpracy z konkretną wspólnotą Anonimo-
wych Alkoholików, doraźnej pomocy kapelanom oddziałów detoksykacyj-
nych, udziale w spotkaniach edukacyjnych z uzależnionymi, którzy podjęli 
terapię, udziale w zorganizowanych kursach duszpasterstwa trzeźwości, 
pomocy w rekolekcjach o charakterze trzeźwościowym, promowaniu akcji 
trzeźwościowych708.

Obok przygotowania do pełnienia funkcji duszpasterskich, które zawsze 
ma charakter ogólny i otwarty na różne gałęzie tej działalności, istotne 
jest także rozwijanie się w tej dziedzinie już podczas konkretnych zadań 
postawionych przez Kościół. Skierowanie do pracy z osobami uzależnio-
nymi lub posługa względem nich w ramach wspólnot parafialnych wiąże się 
z koniecznością posiadania wiedzy teoretycznej o tym schorzeniu. Należy 
poznać mechanizmy i skutki jego rozwoju, właściwości samego alkoholu, 

707 Por. K. Łukowska, Rola Kościoła w systemie rozwiązywania problemów alkoholowych, 
w: Duszpasterze trzeźwości. Przewodnik po działalności trzeźwościowej Kościoła katolic-
kiego i innych związków wyznaniowych, red. M. Stokłosa, A. Wójcik, M. Zdziarski, 
Wydawnictwo PARPA, Warszawa 2016, s. 7–14.

708 Por. S. Calik, W trosce o trzeźwość Narodu, rozm. przepr. J. Lewandowska, https://www.
niedziela.pl/artykul/58762/nd/W-trosce-o-trzezwosc-Narodu (23.02.2019).
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jego oddziaływanie na społeczeństwo, rolę religijności w procesie wycho-
dzenia z nałogu, konkretne formy terapii i zakres pomocy, jakiej może 
udzielić duszpasterz709.

Ważne jest także rozróżnienie pomiędzy duszpasterstwem trzeźwości 
a duszpasterstwem osób uzależnionych. Pierwsze polega na wychowaniu 
dzieci i młodzieży oraz motywowaniu dorosłych do postawy trzeźwości. 
Wiąże się ona z abstynencją od alkoholu i odpowiedzialnym używaniem 
go już w wieku dorosłym. Jest to jedno z zadań duszpasterstwa ogólnego 
przypisanego parafiom, ale może stanowić też przestrzeń działania specja-
listycznego. Dzieje się to szczególnie w ramach przygotowywanych akcji 
mających na celu uświadamianie wiernych o wartości cnoty wstrzemięźliwo-
ści lub w odniesieniu do osób, które żyją w trzeźwości po nałogowym piciu 
alkoholu710. Więcej na temat wychowania do trzeźwości będzie powiedziane 
w rozdziale piątym, który w całości dotyczy tego zagadnienia.

Czymś innym jest duszpasterstwo uzależnionych, które sprowadza 
się do tego, aby towarzyszyć podczas wychodzenia z nałogu, motywować 
do wytrwałości, pomagać rozwijać własną wolę i wspierać w odbudowy-
waniu religijności. Duszpasterstwo uzależnionych to specyficzne towarzy-
szenie w kontekście wiary tym, którzy podejmują specjalistyczną terapię711. 
Samo oddziaływanie duszpasterskie na alkoholika prawdopodobnie nie 
sprawi, że przestanie on pić w sposób niekontrolowany. W związku z tym 
od duszpasterza oprócz tych wiadomości, które związane są z pracą pasto-

709 Por. M. Dziewiecki, Natura duszpasterstwa trzeźwości, w: Nowe przesłanie nadziei. 
Podręcznik duszpasterstwa trzeźwości, red. M. Dziewiecki, Wydawnictwo PARPA, 
Warszawa 2000, s. 137–151.

710 Por. P. Kulbacki, Duszpasterstwo parafialne wobec nadużywania alkoholu a działania 
profilaktyczne, „Łódzkie Studia Teologiczne” 15 (2006), s. 81–92.

711 Por. A. Gołębiowski, Instytucjonalne i społeczne formy wsparcia rodzin z problemem 
alkoholowym w regionie radomskim, w: Trzeźwość i uzależnienia jako wyzwanie dusz-
pasterskie i pedagogiczne, red. K. Linowski, M. Jędrzejko, Mazowieckie Centrum 
Profilaktyki, Radom 2012, s. 216–218.
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ralną na rzecz trzeźwości, wymagane są świadomość, że to rodzaj choroby, 
umiejętność rozpoznawania nałogu, podstawowe wiadomości z zakresu 
terapii uzależnień oraz wiedza o miejscach, gdzie można skierować pijącego 
na leczenie. Duszpasterz nie może być jednocześnie terapeutą, gdyż zakres 
prac obydwu profesji jest zupełnie inny. Sfera duchowa, choć istotna w le-
czeniu i profilaktyce uzależnień, nie jest jedyną, którą należy objąć pomocą 
u dotkniętych tym schorzeniem712.

Duszpasterz może nabierać wiedzy i świadomości przez samokształcenie 
i sięganie po materiały związane z chorobą alkoholową oraz wychowaniem 
do trzeźwości. Istotne jest korzystanie z nauk, które opisują uzależnienie 
od strony fizjologicznej, neurologicznej, psychologicznej i społecznej. Z sa-
mej natury funkcji duszpasterskiej wynika też konieczność zapoznawania się 
z nauczaniem Kościoła w tej dziedzinie, które w Polsce jest wyjątkowo boga-
te. Daje ono możliwość spojrzenia na nałóg od strony duchowej i pastoralnej. 
Oprócz indywidualnego powiększania zasobu wiedzy przydatne może być 
kształcenie w formie studiów podyplomowych z zakresu wsparcia duszpa-
sterskiego i współpracy w ramach posługi kapelanów jednostek medycznych 
lub w formie specjalistycznych kursów duszpasterstwa trzeźwości713.

Duszpasterstwo zawsze pozostaje formą pracy z ludźmi. Aby mogło 
właściwie przebiegać, duszpasterz musi prawidłowo kształtować własne 
człowieczeństwo. Składają się na nie oprócz teoretycznej wiedzy także 
umiejętność obcowania z innymi, pozytywne nastawienie przejawiające 
się w chęci pomocy i zaangażowania, wysoki poziom empatii, cierpliwość, 
podejście indywidualne i zdolność zauważania problemów u innych osób. 
Te cechy najlepiej nabywać w relacji z innymi. Dlatego ważne są osobiste 

712 Por. M. Dziewiecki, Duszpasterstwo trzeźwości a duszpasterstwo alkoholików, w: Nowe 
przesłanie nadziei, dz. cyt., s. 231–236.

713 Por. P. Krakowiak, Zmiany w opiece duszpasterskiej w Polsce. Edukacyjne inspiracje 
z opieki paliatywno-hospicyjnej i narzędzia do badania potrzeb duchowych, „Warszaw-
skie Studia Pastoralne” 26 (2015) nr 1, s. 43–58.
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zaangażowanie duszpasterzy w kontakty z powierzonymi ich opiece oso-
bami, z instytucjami, które kształtują w tematyce współpracy z uzależnio-
nymi (np. kluby trzeźwościowe, ośrodki apostolstwa trzeźwości), udział 
w sympozjach i warsztatach. Istotna jest także troska o własną kondycję 
psychiczną przez kontakty z innymi ludźmi, niedotkniętymi omawianym 
problemem, gdyż mogą być one odskocznią do stanu społecznego nieza-
chwianego zaburzeniem uzależnienia. Tego rodzaju całościowe podejście 
pozwala na lepsze rozumienie innych ludzi714.

3.2. Rozmowa duszpasterska i towarzyszenie jako istotne elementy 
wsparcia uzależnionych od alkoholu
Duszpasterstwo uzależnionych od alkoholu odbywa się najczęściej w ra-
mach zorganizowanej grupy. Z kolei duszpasterstwo trzeźwości jest poję-
ciem szerszym i może funkcjonować w ramach duszpasterstwa ogólnego 
jako działalność akcyjna o charakterze dydaktycznym i wychowawczym, 
ale może też dotyczyć konkretnych wspólnot powstałych właśnie w celu 
duchowej troski o swoją trzeźwość715.

Niezależnie w jakiej formie przebiega ten rodzaj duszpasterstwa, zawsze 
może dojść w nim do indywidualnego spotkania z konkretną osobą uzależ-
nioną od alkoholu. Wówczas duszpasterz powinien podejść ze szczególną 
uwagą do problemów tego człowieka, wykazać się otwartością i uwagą skie-
rowaną na alkoholika. Dynamiczne życie duszpasterskie często inicjuje sy-
tuacje, w których brakuje tych cech. Dodatkowo współczesny świat charak-
teryzuje się dużą samotnością i zamknięciem na kontakty interpersonalne, 

714 Por. A. Korczago, Droga do człowieka – rozmowa zwana duszpasterską, „Zwiastun” 
1 (2011), s. 12–13; Komisja ds. Duszpasterstwa diecezji płockiej, Duszpasterstwo 
w służbie człowiekowi, https://www.diecezjaplocka.pl/media/3993856/KOMI-
SJA%20DO%20SPRAW%20DUSZPASTERSTWA%20pdf.pdf (5.11.2018).

715 Por. Z. Kaniecki, Duszpasterstwo trzeźwości, w: Duszpasterstwo specjalistyczne, red. R. Ka-
miński, B. Drożdż, Wydawnictwo KUL , Lublin 1998, s. 361–368.
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co powoduje wzrastającą liczbę osób samotnych, dotkniętych depresją, 
stanami lękowymi lub innymi zaburzeniami związanymi z wycofaniem 
społecznym716. Te objawy przybierają wzmożony charakter, jeśli łączą się 
z trudnymi doświadczeniami uzależnienia i walką o swoją trzeźwość717. 
Potwierdzają to badania, w których odnotowuje się współwystępowanie 
objawów samotności wraz z uzależnieniem od alkoholu i ich nasilenie pod 
wpływem niekontrolowanego używania tej substancji718. Przyczynia się 
to do odizolowania się człowieka, co jest coraz częściej obserwowanym 
współcześnie zjawiskiem. Ludzie pozostają zagubieni w różnych sferach 
swojego życia. Zadaniem duszpasterza jest poszukiwanie tych, którzy błądzą 
na drodze duchowej, i pomaganie im w odnajdywaniu Boga. W przypadku 
uzależnionych to zagubienie nasila się jeszcze mocniej i powoduje destrukcję 
we wszystkich wymiarach ludzkiej egzystencji. Każdy zaangażowany pa-
storalnie powinien być wrażliwy na indywidualne podejście wobec swoich 
wiernych, które łatwo pominąć w wyniku realizowania masowego duszpa-
sterstwa719. Kościół jako wspólnota wiernych zmierzających razem do Boga 
powinien zapewnić wsparcie nie tylko w przestrzeni duchowej, ale także 
osobowej. W ten sposób kształtuje człowieczeństwo każdego z jej człon-
ków i jednoczy wokół wspólnych celów, wśród których najważniejsze jest 
zbawienie, ale pośrednio pojawia się też szeroko pojęty dobrostan ludzki720.

716 Por. J. Śliwak, U. Reizer, J. Partyka, Poczucie osamotnienia a przystosowanie społeczne, 
„Studia Socialia Cracoviensia” 7 (2015) nr 1, s. 61–78.

717 Por. A. Muszyńska-Kutner, Jak zapobiegać nawrotom picia – poradnik terapeutyczny, 
Wydawnictwo Akuracik, Warszawa 1999, s. 10–12.

718 Por. C. Hammen, Depresja, tłum. M. Trzebiatowska, Gdańskie Wydawnictwo Psy-
chologiczne, Gdańsk 2006, s. 30–31.

719 Por. M. Ostrowski, Podstawy teologiczne duszpasterstwa indywidualnego, „Warszaw-
skie Studia Pastoralne” 6 (2007), s. 33–49.

720 Por. B. Ghezzi, Wyzwolenie. Jak chrześcijanie mogą przezwyciężać ciało oraz pokonać 
ciągle powtarzające się osobiste problemy, tłum. S. Demska, J. Demski, Wydawnictwo 
WAM, Kraków 1995, s. 91–96.
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Człowiek uzależniony przeżywa głęboki kryzys swoich wartości, po-
czucia sensu, czuje się opuszczony i nieakceptowany przez innych. (Szerzej 
zostało to opisane we wcześniejszych częściach pracy: 1. Formy leczenia 
nałogu alkoholowego i 2. Czynniki religijne wspierające terapię uzależnienia al-
koholowego w niniejszym rozdziale). Wsparcie osobowe jest bardzo ważne 
do właściwego przebiegu terapii. Dzięki bliskiej relacji z drugim, zaufanym 
człowiekiem alkoholik uzupełnia braki osobowościowe powstałe w jego 
psychice na skutek destrukcyjnego działania alkoholu. Obecność innych 
ludzi pomaga w wychodzeniu z uzależnienia, ich brak utrudnia, a według 
niektórych teorii czasami nawet uniemożliwia leczenie tego schorzenia. Po-
twierdzeniem takiego założenia może być wysoka skuteczność terapii samo-
pomocowych, w których wychodzenie z uzależnienia opiera się na wsparciu 
osobowym, czego przykładem są wspólnoty AA721.

Jednym z podstawowych aspektów wychodzenia z nałogu jest odbudowa 
własnego wnętrza, a więc psychiki i ducha. Niektóre formy leczenia (jak 
np. wspomniane już wcześniej grupy AA) wprost opierają swoje działanie 
na zaangażowaniu religijnym, rozwoju wiary i osobistej relacji z Bogiem. 
Duszpasterz może stać się w naturalny sposób jedną z osób, które pojawią się 
na drodze do trzeźwości uzależnionego. Dzięki indywidualnemu spojrzeniu 
i swojej obecności pomoże on odkryć w tym człowieku przed nim samym 
wewnętrzne bogactwo i zmotywuje go do pracy nad sobą. Duszpasterz przy-
czyni się do odnalezienia tych wartości, które alkoholik utracił w wyniku 
picia, ale przede wszystkim wesprze go w naprawie lub zapoczątkowaniu 
właściwej relacji z Bogiem, bo to podstawowe zadanie duszpasterskie722.

Mądrość duszpasterska polega także na tym, aby w konkretnej osobie 
rozwijać na tyle, na ile to jest możliwe, osobiste powołanie, jakim została 
ona obdarowana przez Boga. Każdy stanowi swoiste indywiduum, posiada 

721 Por. E. Woydyłło, W samotności trudniej wyzdrowieć, „Arka” 2013–2014 nr 55, s. 6–7.
722 Por. S. Stochla, Błogosławiona wina, „Arka” 2011–2012 nr 54, s. 18–19.
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specyficzne cechy, zadania i predyspozycje do tego, by na własny sposób 
odczytywać swoje miejsce w Kościele723. W tej kwestii potrzeba otwartości 
i aktywności ze strony duszpasterza. Indywidualna praca z człowiekiem, 
szczególnie przeżywającym dramat nałogu, wymaga często własnej inicja-
tywy, szerokiego spojrzenia na całość sytuacji, w jakiej znajduje się ten czło-
wiek, i nastawienia, w którym jest obecna chęć wspierania. Duszpasterstwo 
nie może stanowić przestrzeni bierności prowadzącego je, w której odpowia-
da on jedynie na prośby i postawy powierzonej mu osoby724. W podejściu 
pastoralnym można wiele zaczerpnąć z teorii ekonomicznych, które mówią 
o tzw. marketingu partnerskim, polegającym na tym, że klient staje się nie 
tylko obiektem dochodu dla sprzedającego, ale również podmiotem dyskusji 
i otwarcia się na niego, w czego wyniku lepiej można dostrzec jego osobiste 
potrzeby. Chociaż praca pastoralna nie ma na celu zysków finansowych, 
to jednak może kształtować swoje relacje do wiernych na zasadzie takiego 
modelu partnerskiego725.

Mając do czynienia z ludźmi o tendencjach introwertycznych, przeżywa-
jących stany lękowe i depresyjne, tym bardziej potrzeba dużej aktywności 
inicjującej pomocy ze strony tego, kto ją oferuje. Jednocześnie należy tak 
wyważyć działania, aby nie wyręczać w obowiązkach i kolejnych etapach pra-
cy nad sobą tego, kto jest dotknięty problemem uzależnienia i wiążącymi się 
z nim stanami destrukcyjnymi, również w kwestii budowania swojej wiary726.

Doświadczenie osobistej pracy z drugim człowiekiem na polu wiary za-
wsze jest szansą wzajemnego uczenia się i wzrostu duchowego. To również 

723 Por. M. Ostrowski, Podstawy…, dz. cyt., s. 33–49.
724 Por. A. Przybecki, Duszpasterstwo w Polsce. Poszukiwanie nowych form obecności, Wy-

dawnictwo UAM, Poznań 2001, s. 47–48.
725 Por. D. Lipiec, Duszpasterstwo parafialne a marketing, „Studia Pastoralne” 10 (2014), 

s. 251–256.
726 Por. Ł. Święcicki, Depresja – poradnik dla pacjentów i ich rodzin, Wydawnictwo Lun-

dbeck, Warszawa 2015, s. 25–26.
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okazja do lepszego poznania środowiska, w którym żyje konkretna jednost-
ka. Mądre podejście do duszpasterstwa nastawionego na indywidualne rela-
cje zakłada rozwój samego duszpasterza pod wpływem wiernych, ich pracy 
duchowej i osiąganych postępów w osobistym odniesieniu do Boga. Wów-
czas obie osoby mogą wzrastać, odkrywając w sobie nawzajem  Chrystusa 
i przybliżając się do Niego727.

Podstawową formą kontaktu wykorzystywanego w działaniach pastoral-
nych jest rozmowa. Powszechnie uważa się, że dobrze przebyta rozmowa 
z osobą dotkniętą problemami ma pozytywny wpływ na nią. Te opinie 
potwierdzają badania i praktyka kontaktu z osobami chorymi i cierpiącymi 
w różnym zakresie. Otwarta, pełna zrozumienia, spokojna, uważna i cierpli-
wa rozmowa pomaga znosić trudne doświadczenia, gdyż pokazuje akcepta-
cję ze strony tego, kto pomaga728. Działanie tego rodzaju kontaktu na jakość 
kondycji wewnętrznej człowieka jest tak silne, że wykazano pozytywny 
wpływ na poprawę stanu zdrowia rozmowy z osobą fikcyjną, wyobrażonym 
partnerem, mającej formę dialogu wewnętrznego pełniącego funkcję mowy 
regulacyjnej729. Wynika to z naturalnej tendencji człowieka do tworzenia 
relacji społecznych i komunikowania się z innymi. Te skłonności są tak silne, 
że uwypuklając konstytutywne cechy człowieka, mówi się czasami o nim 
jako o homo comunicans („człowiek komunikujący”)730. Intuicja odniesienia 

727 Por. K. Śnieżyński, W poszukiwaniu nowego oblicza wiary w epoce po-metafizycznej, 
w: Teologia praktyczna, t. 9, red. A. Przybecki, Wydawnictwo UAM, Poznań 2008, 
s. 165–167.

728 Por. A. Kacperczyk, Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej, 
Wydawnictwo UŁ, Łódź 2006, s. 205–207.

729 Por. A. Cieślar, Dialog z wyobrażonym rozmówcą jako forma wsparcia w radzeniu so-
bie w stresujących sytuacjach, „Roczniki Psychologiczne” 18 (2015) nr 4, s. 579–587; 
E. Mojs i in., Funkcja ruchu i mowy oraz ich wzajemne powiązania we wczesnych sta-
diach rozwoju ośrodkowego układu nerwowego, „Annales Academiae Medicae Steti-
nensis” 54 (2008) nr 3, s. 13–16.

730 Por. Z. Chlewiński, Analiza kontaktu duszpasterskiego. Aspekt psychologiczny, „Rocz-
niki Teologiczno-Kanoniczne” 31 (1984) nr 6, s. 135–152.
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społecznego jako normalnego stanu ludzkiej egzystencji jest obecna już 
od początku dziejów człowieka, co mocno podkreśla opis jego stworzenia 
zawarty w biblijnej Księdze Rodzaju731.

Jedną z głównych możliwości pomocy, jakie może oferować osoba za-
angażowana w pracę pastoralną w kontekście relacji interpersonalnej, jest 
rozmowa duszpasterska. To szczególny rodzaj konwersacji, którego prak-
tycznym celem jest poznanie rzeczywistości psychicznej danej osoby dla 
wsparcia jej rozwoju osobowego, a szczególnie religijnego732. Zasadniczy 
zaś cel tego typu rozmowy to poznanie prawdy o sobie samym w otacza-
jącym świecie oraz Prawdy ostatecznej, którą stanowi Bóg733. Ze względu 
na specyficzne cechy i bezpośrednie odniesienie do sfery sakralnej roz-
mowa duszpasterska mocniej od innych rodzajów komunikacji skupia się 
na trwałych wartościach, wśród których pierwszorzędne miejsce zajmuje 
poszukiwanie sensu swojego życia, a w codzienności odkrywanie obecno-
ści i roli Boga. Atrybuty charakterystyczne dla takiego rodzaju kontaktu 
z wiernymi  sprzyjają wykorzystaniu go we wsparciu osób uzależnionych734.

Dla jej prawidłowego przebiegu wymagane są trzy zasadnicze posta-
wy. Pierwszorzędną jest e m p a t i a, czyli umiejętność wniknięcia w świat 
i uczucia drugiej osoby, zakomunikowanie zrozumienia jej. Dalej a u t e n -
t y z m, pojmowany dwojako: po pierwsze intrapersonalnie, czyli jako zgoda 
na to, by we wnętrzu danej osoby ujawniły się jakiekolwiek uczucia i zosta-
ły uznane za własne, co prowadzi do harmonii między doświadczeniem 

731 Por. S. Kunka, Reperkusje traktatu o stworzeniu w całości teologii, „Tarnowskie Studia 
Teologiczne” 32 (2013) nr 1, s. 85–97; P. Stępień, Pokonanie samotności „Adama” 
przez stworzenie kobiety, „Warszawskie Studia Teologiczne” 14 (2001), s. 9–27.

732 Por. A. Glajcar, Kilka słów o rozmowie duszpasterskiej, „Bezpieczeństwo i Technika 
Pożarnicza” 48 (2017) nr 4, s. 88–95.

733 Por. R. Hajduk, Elementy psychologii pastoralnej, Wydawnictwo Poligrafia Redemp-
torystów, Tuchów 1996, s. 33.

734 Por. S. Bukalski, Psychologiczne aspekty rozmowy duszpasterskiej, „Colloquia Theolo-
gica Ottoniana” 2011 nr 2, s. 119–130.
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a świadomością; po drugie interpersonalnie, jako zgoda na szczerą i otwartą 
komunikację faktycznych doświadczeń i stanów wewnętrznych. I wreszcie 
n i e z a b o r c z e  c i e p ł o, które przejawia się w szacunku i otwartości, ale też 
nienarzucaniu przez duszpasterza własnych pomysłów na ukierunkowanie 
i kształt dalszej współpracy735. Te czynniki warunkujące efektywny przebieg 
rozmowy pochodzą z teorii komunikacji Carla Rogersa, który opracował 
zasady dialogu motywującego i wspierającego736.

Rozmowa duszpasterska przebiega w szczególnych warunkach. 
Można wyróżnić jej trzy aspekty, które mają cechy terapeutyczne, każ-
dy w odniesieniu do swojego zakresu oddziaływania. Pierwszy dotyczy 
przestrzeni p s y c h o l o g i c z n e j  i wiąże się z interakcją między osoba-
mi. Drugi ma charakter nadprzyrodzony i dotyczy s p o t k a n i a  B o g a 
z człowiekiem, co umożliwia posługa duszpasterska. Trzeci z kolei jest n i e -
u ś w i a d o m i o n y  i dotyka ludzkich uczuć oraz przeżyć przebiegających 
w podświadomości737.

Aby jakakolwiek rozmowa była skuteczna, szczególnie w relacji dusz-
pasterskiej, należy zadbać o właściwy jej przebieg i zwrócić uwagę na jej 
cztery podstawowe składniki: n a d a w c ę, p r z e k a z, k a n a ł  i o d b i o r c ę. 
Muszą one tak działać, aby zaistniało pełne zrozumienie treści, które są wza-
jemnie przekazywane i odbierane. Istnieje poważne zagrożenie błędnych 
interpretacji podawanych treści przez odbiorcę, dlatego istotne jest działanie 
denotacyjne. Pozwala ono na szersze objaśnienie używanych słów i zwięk-
sza tym samym sprzężenie zwrotne – konieczne do wytworzenia poczucia 

735 Por. M. Z. Stepulak, Wybrane zagadnienia z psychologii pastoralnej, Wydawnictwo 
WSD, Siedlce–Opole 2007, s. 49.

736 Por. A. Quinn, A Person-Centered Approach to Multicultural Counseling Competence, 
„Journal of Humanistic Psychology” 53 (2013) No. 2, s. 202–251; C. Rogers, Client- 
-Centered Theory, „Journal of Consulting Psychology” 30 (1966), s. 115–120.

737 Por. R. Kamiński, A. Tomkiewicz, Rozmowa duszpasterska i jej uwarunkowania psy-
chologiczne, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 33 (1986), s. 117–134.
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ufności pomiędzy dialogującymi osobami738. Zasady dobrej komunikacji 
zachęcają, by nigdy nie narzucać własnego rozumienia danego pojęcia, ale 
próbować wywołać jego właściwą denotację u odbiorcy739. W przypadku roz-
mowy duszpasterskiej największym zagrożeniem jest błędna interpretacja 
kluczowych terminów, takich jak „Bóg”, „Kościół”, „wspólnota”, „wiara”, 

„grzech”, „świętość”, „dobro” itp. Ich właściwe rozumienie jest konieczne 
w rozwoju duchowym, jednak w dużej mierze zależy ono od przeżyć kon-
kretnego człowieka. Jeśli ktoś doznał negatywnych doświadczeń w kon-
taktach z innymi ludźmi, trudno będzie mu nawiązać prawidłowe relacje 
we wspólnocie; podobnie ktoś, kto ma złe wspomnienia o własnym ojcu, 
może nie dostrzegać w Bogu żadnego dobra740.

Rozmowa duszpasterska stanowi wsparcie o charakterze punktowym, 
tzn. najczęściej jest jednorazowym wydarzeniem. Jeśli jest powtarza-
na, a duszpasterz zapewnia o swojej gotowości do wydłużonego w cza-
sie wsparcia, może być ona początkiem do bardziej zorganizowanej pra-
cy duszpasterskiej, jaką jest kierownictwo duchowe lub towarzyszenie  
duchowe.

Kierownictwo duchowe to forma współpracy duszpasterskiej, która spro-
wadza się do bycia przewodnikiem w sferze wiary dla kierowanego. Jest 
to prowadzenie konkretnego wiernego do dojrzałej religijności i prawidło-
wego kontaktu z Bogiem741. Kierownik duchowy ma za zadanie ukazywać 
kolejne treści wiary i zalecać konkretne ćwiczenia duchowe w celu jej roz-
woju. Nie może sam wyręczać prowadzonej przez siebie osoby ani uważać 

738 Por. E. Sujak, ABC psychologii komunikacji, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006, 
s. 38–42.

739 Por. W. R. Miller, S. Rollnick, Dialog motywujący, tłum. R. Andruszko, Wydawnic-
two Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 181–212.

740 Por. S. Bukalski, Psychologiczne…, dz. cyt., s. 119–130.
741 Por. K. Puczyłowski, Jak korzystać z kierownictwa duchowego? Rozważania na kanwie 

myśli Francisco Fernandeza Carvajala, „Civitas et Lex” 15 (2017) nr 3, s. 77–86.
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się za kogoś w rodzaju guru, który z czasem zajmuje pozycję Boga. Powinien 
raczej stanowić przydatne narzędzie w rozwoju religijnym742.

Bardziej komplementarnym sposobem pracy z wiernymi jest towarzy-
szenie duchowe. Stanowi ono szerszą przestrzeń niż kierownictwo, gdyż 
wiąże się nie tylko ze spełnianiem funkcji doradcy i przewodnika podczas 
wzrastania w doskonałości, ale również z dzieleniem kolejnych doświad-
czeń, przeżyć, z braterskim wsparciem i wieloaspektową pomocą w różnych 
przestrzeniach, nie jedynie duchowych. Jednocześnie jednak towarzyszenie 
duchowe posiada węższy zakres niż kierownictwo, jeśli nie ingeruje tak bar-
dzo w prowadzenie danej osoby i skupia się na współprzeżywaniu kolejnych 
wydarzeń z jej życia743. W kontekście pracy z uzależnionymi towarzyszenie 
może spełniać ważne funkcje w ich rozwoju duchowym i osobowym. Papież 
Franciszek w adhortacji Amoris laetitia kładzie mocny nacisk na rolę towa-
rzyszenia duchowego jako istotnej relacji między duszpasterzem a wiernymi. 
Pisze głównie o nieregularnych sytuacjach związanych z życiem rodzinnym, 
ale w jednym z punktów tego dokumentu wspomina o konieczności bycia 
przy tych, którzy przeżywają różnorakie kryzysy. Wiele z nich oddziałuje 
negatywnie na całe rodziny, a wśród nich znajduje się także alkoholizm744.

Celem kształcenia i wychowywania poszczególnych osób w tej formie 
współpracy duszpasterza i wiernego jest ich pełne uczestnictwo w ży-
ciu wspólnoty Kościoła, a kiedyś zbawienie745. Uzależniony, tak jak każdy 

742 Por. F. F. Carvajal, Jak dobrze skorzystać z kierownictwa duchowego, tłum. M. Tom-
czyk, Wydawnictwo AA, Kraków 2006, s. 16–20.

743 Por. A. Derdziuk, Charyzmat duchowego towarzyszenia w życiu św. Ojca Pio, w: Fran-
ciszkańskie kierownictwo duchowe, red. A. Derdziuk, Wyższe Seminarium Duchow-
ne Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Warszawskiej, Lublin 2000, s. 33–52.

744 Por. Franciszek, Amoris laetitia, 51, 197, 229, 236, 273; B. Kmiecik, Towarzyszenie 
duchowe małżonkom i osobom w sytuacjach nieregularnych w świetle adhortacji „Amoris 
laetitia”, „Family Forum” 7 (2017), s. 107–124.

745 Por. A. Przybecki, Quaestiones theologiae pastoralis disputatae. Polskie konteksty i inspi-
racje, Wydawnictwo UAM, Poznań 2015, s. 177–192.
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przeżywający kryzys, powinien wrócić do równowagi duchowej, która wy-
raża się przez regularne korzystanie z sakramentów świętych, modlitwę 
i rozwijanie osobistej relacji z Bogiem. Biorąc pod uwagę degradację systemu 
wartości i skrajnie negatywny obraz samego siebie w stanie nałogu, potrzeba 
ze strony towarzysza duchowego wielkiego wysiłku w ukazywaniu ogromu 
Bożego miłosierdzia. Prawda o tym przymiocie Stwórcy pozwala uczyć się 
na nowo prawidłowego spojrzenia na własną osobę i wzbudzać w sobie 
nadzieję na poprawę przyszłości746. W procesie towarzyszenia ujawnia się 
posłannictwo Boga w misji duchowego ojcostwa. Rozciąga się ono nad tymi, 
którzy potrzebują wsparcia rozumianego jako przyjęcie na nowo przeży-
wających kryzys i oddalonych od wiary747. Warunkiem takiej perspektywy 
jest ukazywanie Boga jako otwartego i przyjaznego dla każdego człowieka, 
nawet kiedy jest on dotknięty grzechem, słabością i odpowiedzialnością 
za cierpienie innych748. Efektem towarzyszenia duchowego wobec osób 
uzależnionych powinna być wewnętrzna odnowa i narodzenie się nowego 

„ja”, w którym Bóg i jego orędzie skierowane do człowieka będą stanowiły 
wierzchołek systemu wartości. By to założenie mogło stać się faktem w życiu 
alkoholika, potrzeba wytężonej, długotrwałej, autentycznej i oddanej pracy 
towarzysza duchowego, który będzie angażował się w to, co uzależniony 
aktualnie przeżywa, i wspierał go we wzrastaniu749.

Aby towarzyszenie duchowe nie stało się tylko sposobem odreagowy-
wania przez osobę dotkniętą kryzysem, w tym wypadku uzależnionego, 
należy zwrócić uwagę na kilka istotnych i koniecznych postaw. Przede 

746 Por. Jan Paweł II, Dives in Misericordia, 2.
747 Por. W. Słomka, Teologia ojcostwa duchowego, w: Ojcostwo duchowe – teoria i praktyka, 

red. M. Chmielewski, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2001, s. 17–24.
748 Por. H. Sławiński, Bóg i człowiek wobec cierpienia, „Ateneum Kapłańskie” 137 

(2001), s. 274–291.
749 Por. S. Urbański, Życie duchowe a uzależnienia, w: Duchowa terapia osób uzależnio-

nych, dz. cyt., s. 78–84.
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wszystkim tego rodzaju wsparcie musi rozwijać prawidłowy obraz tego, 
kto je podejmuje. Bardzo trudno o obiektywne spojrzenie na własną osobę. 
Każdy jednak jest zdolny do odkrywania prawdy o sobie samym, a bez 
tego nie jest możliwa praca nad słabościami, które wynikają także z błęd-
nego postrzegania siebie750. Oprócz tego bardzo ważne jest wychowanie do 
samodzielności. Dojrzałość osobowa charakteryzuje się m.in. zdolnością 
do podejmowania ważnych decyzji i kierowania swoim życiem tak, aby 
w danej sytuacji dokonywać słusznych wyborów. Na ten proces składają 
się różne czynniki, takie jak choćby wspieranie w rozwoju poczucia pew-
ności i bezpieczeństwa, walka z lękiem przed innymi przez ukazywanie 
pozytywnych i wartościowych cech ludzi, wytwarzanie sytuacji, w których 
kierowany czuje się kochany i akceptowany, i podkreślanie ich znaczenia. 
Nie można narzucać drugiej osobie żadnych idei ani własnych pomysłów, 
choćby mimowolnie i nieświadomie. Towarzyszenie musi być wyczulone 
na promowanie osobistej wolności751.

Dla właściwej realizacji opisanych powyżej postaw należy wyzbyć 
się jakichkolwiek, nawet najdrobniejszych objawów poczucia wyższości 
względem drugiego człowieka. Towarzyszenie, jak sama nazwa wskazuje, 
opiera się na relacjach partnerskich. Duszpasterz, który podejmuje tego 
rodzaju misję, nawet jeśli duchowo, moralnie i intelektualnie przewyższa 
powierzoną mu osobę, musi traktować swoje zadanie jako współobec-
ność, z której sam może czerpać korzyści i się rozwijać. Takie podejście 
będzie tylko wtedy autentyczne, jeśli duszpasterz uruchomi swoją empatię 
i wczuje się w to, co przeżywa alkoholik, a dzięki wyobraźni spróbuje 
zająć jego miejsce752.

750 Por. A. Siemianowski, Wolność a prawda, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 
29 (1996), s. 156–168.

751 Por. F. Jalics, Towarzyszenie duchowe. Wspólne wzrastanie w wierze, tłum. A. Ziernic-
ki, Wydawnictwo WAM, Kraków 2017, s. 27–35.

752 Por. F. Jalics, Towarzyszenie…, dz. cyt., s. 40–46.
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Towarzyszenie duchowe jest jedną z najlepszych form pomocy uzależ-
nionym, jakie może zaoferować duszpasterz. Kształtuje osobowość i sferę 
duchową, pomaga w odbudowie własnego człowieczeństwa i akceptuje 
alkoholika takiego, jakim jest, jednocześnie wymagając od niego rozwoju. 
Widać podobieństwo tej formy pracy do grup samopomocowych, takich 
jak AA, które też są jakimś rodzajem towarzyszenia, jednak przeżywanym 
w zakresie świeckiej egzystencji (chociaż jak już wspomniano wcześniej – 
z elementami religijnymi). Towarzyszenie duchowe oparte na kontakcie 
z duszpasterzem ma charakter o wiele głębszy, indywidualny i pozwala 
na regenerację kondycji religijnej, co może stanowić podwaliny do cało-
ściowego rozwoju osobowego. Praca z uzależnionym, aby była skuteczna, 
nie może opierać się wyłącznie na metodach terapeutycznych, gdyż każdy 
człowiek ma swoją osobistą duchowość i przestrzeń wiary, które z jednej 
strony doznają ubytku pod wpływem uzależnienia, a z drugiej tworzą istotne 
czynniki wspomagające wychodzenie z nałogu. Duchowe wsparcie uzależ-
nionych jest  więc odpowiedzią na podstawowe zapotrzebowanie człowieka, 
którym jest kontakt z Bogiem. W przypadku alkoholików praca z nimi w tej 
dziedzinie przybiera szczególny charakter nastawiony na pomoc w prze-
zwyciężaniu kryzysu753.

3.3. Leczniczy charakter liturgii ze szczególnym uwzględnieniem 
sakramentu Eucharystii
Liturgia jest jedną z trzech podstawowych funkcji urzeczywistniania się Ko-
ścioła754 i stanowi przestrzeń bezpośredniego oddziaływania Boga na ludzi 
oraz ich odpowiedź na nie. Jest pamiątką i uobecnieniem zbawczego dzieła 

753 Por. P. P. Ogórek, Kierownictwo duchowe osób uzależnionych, w: Duchowa terapia osób 
uzależnionych, dz. cyt., s. 99–103.

754 Por. R. Kamiński, Wprowadzenie do teologii pastoralnej, Wydawnictwo M, Kraków 
2001, s. 106–114.
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Boga względem człowieka755. Oprócz swojej najbardziej podstawowej zbaw-
czej funkcji liturgia posiada również wymiar terapeutyczny, odnoszący się 
do szeroko pojmowanego życia doczesnego w różnych jego aspektach756. 
Aby je lepiej zobrazować, należy wyodrębnić i zanalizować poszczególne 
części liturgii. W każdej z nich oprócz pozytywnego oddziaływania psycho-
logicznego na wiernych powstałego na skutek odpowiednich warunków 
przeżywania tej formy kultu działa przede wszystkim Chrystus, który sam 
jawi się jako szczególny terapeuta, mający moc uzdrowienia duchowego oraz 
wpływania na kondycję fizyczną ciała757.

Pierwszym i najbardziej widocznym elementem liturgii jest wspólnota, 
jaką tworzą jej uczestnicy. Może ona być spełniana przez fizyczną współo-
becność w jednym miejscu podczas przeżywania obrzędów lub rozumiana 
jako uczestnictwo w modlitwie Kościoła, posiadającej charakter wspólnoto-
wy, nawet jeśli jest realizowana indywidualnie. Ta druga możliwość odbywa 
się przede wszystkim przez liturgię godzin. Ma ona charakter mistagogiczny, 
przez który wprowadza w tajemnicę zbawienia i jednoczy z tymi, którzy 
również w niej uczestniczą, a więc z całym Kościołem. Jest uobecnieniem 
modlitwy samego Chrystusa, co pozwala na jeszcze głębsze zjednoczenie 
się z Nim. Dodatkowym walorem tej formy liturgii jest jej cykliczność 
wynikająca z samej natury, co pozwala na wprowadzanie stałej obecności 
Boga w życie modlącego się758. Dla osób uzależnionych, które podejmują 
walkę o swoją trzeźwość, liturgia godzin może być bardzo dobrą formą 
terapii duchowej, umożliwiającej zintensyfikowanie kontaktu z Bogiem 

755 Por. Sobór Watykański II, Sacrosanctum concilium, 3.
756 Por. W. Przygoda, Istota i posłannictwo Kościoła, w: Teologia pastoralna, t. 1, red. R. Ka-

miński, Wydawnictwo Atla, Lublin 2000, s. 142.
757 Por. R. Hajduk, Trzy czy cztery podstawowe funkcje Kościoła. Pastoralnoteologiczny spór 

o koinonię, „Studia Elbląskie” 14 (2013), s. 111.
758 Por. K. Konecki, Mistagogiczny wymiar Liturgii godzin, „Studia Włocławskie” 

19 (2017), s. 93–104.
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w regularnych odstępach czasowych, co wiąże się też z aspektem poznawczo- 
-behawioralnym leczenia skupionym na powtarzalności i przyswajaniu no-
wych sposobów funkcjonowania759. Na potrzeby osób świeckich można 
wykorzystać skrócone wersje brewiarza, które zawierają wybrane godziny 
i są ułożone w prostszym schemacie. Liturgia godzin jest modlitwą prze-
znaczoną dla całego ludu wiernych, nie tylko dla duchowieństwa, i może 
stanowić jeden ze sposobów realizacji troski o Kościół, którego członkami 
są również uzależnieni760.

Wspólnota religijna przeżywająca liturgię pomaga w tworzeniu wię-
zi społecznych. Mają one charakter trwały, wynikający z poczucia przy-
należności do konkretnej grupy wyznaniowej, oraz czasowy, związany 
z obecnością na wspólnym wydarzeniu sakralnym wraz z innymi wier-
nymi. W obydwu przypadkach daje to możliwość wzmocnienia własnej 
tożsamości, odniesienia się do innych, dzielenia się przeżywaniem pro-
blemów, wyzbycia się poczucia osamotnienia, motywacji do rozwoju 
własnej osobowości i religijności, skorzystania z przykładu właściwej 
postawy innych ludzi. W przypadku uzależnienia alkoholowego po-
konywanie samotności jest bardzo ważnym aspektem, bez niego bar-
dzo trudno leczyć nałóg, a według niektórych badaczy jest to zupełnie  
niemożliwe761.

Istotnym elementem liturgii jest głoszenie słowa Bożego. Odbywa się 
to przez czytanie fragmentów Pisma Świętego oraz komentarz w formie 
homilii lub kazania. Biblia prezentuje różne treści opisujące życie człowie-
ka w kontekście powołania go do świętości i wybrania przez Boga, który 

759 Por. P. Bąbel, Terapia behawioralna zaburzeń rozwoju z perspektywy analizy zachowa-
nia, „Psychologia Rozwojowa” 16 (2011) nr 3, s. 33–34.

760 Por. J. M. Dyduch, Udział świeckich w kulcie liturgicznym w świetle kodeksu prawa 
kanonicznego, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 38 (1985) nr 1, s. 27.

761 Por. P. Moskal, Kwestia społecznego wymiaru religii, „Warszawskie Studia Teologicz-
ne” 27 (2014) nr 2, s. 97–99.
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wyzwala człowieka nie tylko z grzechu, ale także z szeroko pojmowanego 
cierpienia. Znajdują się w niej fragmenty opisujące problemy analogiczne 
do tych spotykanych przez współczesnych ludzi, a sam Jezus wielokrotnie 
objawia się jako uzdrowiciel wielu ludzkich schorzeń762.

Także tematy poruszane w homiliach i kazaniach powinny być ade-
kwatne do odbiorców. Dobry kaznodzieja mówi o najbardziej istot-
nych kwestiach, charakterystycznych dla wspólnoty, w której przemawia, 
a jedną z takich kwestii jest społeczne zagrożenie alkoholizmem. Ten 
temat powinien być obecny co jakiś czas, szczególnie w Tygodniu Mo-
dlitw o Trzeźwość Narodu lub z okazji zachęty do trzeźwości w miesiącu 
sierpniu. Odpowiednie przygotowanie, znajomość problematyki z za-
kresu uzależnienia alkoholowego i wychowania do trzeźwości pomogą 
w mądrym głoszeniu słowa. Dodatkowo ważne jest nastawienie, które 
powinno być przede wszystkim wspierające i empatyczne. Słowa i przy-
kłady wypowiadane z ambony mają wzmacniać słuchaczy i ukazywać 
wiodącą rolę Chrystusa w doświadczeniu własnej przemiany. Kazno-
dziejom grozi niebezpieczeństwo zbytniego psychologizowania treści, 
które ostatecznie pozostają pewną tajemnicą objawianą przez Boga, a nie 
wygłaszającego mowę763.

Kaznodzieja odgrywa również rolę terapeuty, a samo kazanie posiada 
też wymiar uzdrawiający. Przede wszystkim motywuje słuchacza do pod-
jęcia działania w swoim życiu, pokazuje przykłady bohaterów w historii 
zbawienia, którzy sami dokonali rozwoju swojej wiary i często wyzwolili 
się z negatywnych doświadczeń, ukierunkowuje na właściwą drogę w stro-
nę świętości, daje też Bożą obietnicę uzdrowienia i wiecznego szczęścia, 

762 Por. M. Skierkowski, Prawdziwa tożsamość Jezusa. Polemika z Gezą Vermesem, „Ruch 
Biblijny i Liturgiczny” 63 (2010) nr 4, s. 371–377.

763 Por. L. Szewczyk, Psychologiczne kompetencje głosiciela słowa Bożego, „Śląskie Studia 
Historyczno-Teologiczne” 49 (2016) nr 1, s. 241–245.
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w końcu wprowadza w tajemnicę wiary764. Sakramentalna przestrzeń jest 
najwłaściwsza dla oddziaływania słowa Bożego, gdyż jest z nim naturalnie 
związana. W słowie jest prawdziwie obecny Bóg i przez nie podejmuje działa-
nie względem człowieka, które ma przede wszystkim charakter uzdrawiający 
i jednoczący, czego kulminacyjnym wyrazem jest Komunia Święta765.

Kolejny ważny składnik liturgii to sakramenty, dla których jest ona głów-
nie sprawowana. Sakramenty to „znaki rzeczy świętych”, jak to określał 
Augustyn z Hippony. Są one jednym z podstawowych sposobów oddzia-
ływania Boga na człowieka. Początkowo rozumiano je jako całe spektrum 
różnych przestrzeni życiowych, w których udziela się Boża łaska. Od śre-
dniowiecza za Piotrem Lombardem tradycyjnie wyróżnia się już siedem 
sakramentów. Są dostępne w Kościele dla każdego wiernego, który znajduje 
się w dyspozycji do przyjęcia ich, także dla tego, który pozostaje uzależniony 
od alkoholu. W tym szczególnym przypadku mogą stać się one źródłem 
wsparcia i pocieszenia, a przede wszystkim konkretnym doświadczeniem 
Bożej łaski766. W liturgii sakramentalnej Bóg naprawia zło, jakie dotknęło 
ludzi po wyborze grzechu u początku dziejów świata767.

Pierwsza wątpliwość, jaka pojawia się w sprawie korzystania z sakra-
mentów przez uzależnionych od alkoholu, dotyczy ich dyspozycyjności 
sumienia do tego rodzaju relacji z Bogiem. Jest to kwestia bardzo osobista, 

764 Por. R. Hajduk, Jezus i kaznodziejstwo terapeutyczne, w: Boża terapia. O duszpaster-
stwie jako posłudze uzdrawiania, red. R. Hajduk, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 
2005, s. 125–136.

765 Por. J. Miazek, Liturgia jako uprzywilejowana przestrzeń Słowa Bożego według adhorta-
cji apostolskiej „Verbum Domini” Benedykta XVI, „Warszawskie Studia Teologiczne” 
23 (2010) nr 1, s. 274.

766 Por. J. Misiurek, Wiara i sakramenty w życiu duchowym, Wydawnictwo Edycja Świę-
tego Pawła, Częstochowa 2013, s. 211–212.

767 Por. P. Beyga, Wybrane wątki z teologii sakramentu chrztu w starszej formie rytu rzym-
skiego w dziesiątą rocznicę „Summorum Pontificum” papieża Benedykta XVI, „Studia 
Gnesnensia” 31 (2017), s. 329.
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którą należy rozważyć w porozumieniu z duszpasterzem. Uzależniony 
od alkoholu, podobnie jak w przypadku osób pozostających pod wpływem 
innych nałogów, może mieć ograniczoną świadomość i wolność w ocenie 
moralnej danego czynu768. Szerzej zostało to opisane w poprzednim roz-
dziale (zob. 2.3. Trzeźwość jako forma umiarkowania w dokumentach Kościoła 
oraz ocena moralna alkoholizmu).

W kontekście dyspozycyjności do korzystania z sakramentów w sytuacji 
uzależnienia alkoholowego należy wspomnieć, że może ono (tak jak każde 
inne uzależnienie) poważnie wpływać na zdolność do podjęcia obowiązków 
małżeńskich, a tym samym możliwość ważnego przyjęcia tego sakramentu. 
Duża część prowadzonych spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa 
jest oparta na dowodzeniu uzależnienia alkoholowego u jednej ze stron 
w momencie zawierania tego sakramentu769.

Tak jak w przypadku każdej czynności przeżywanej we wspólnocie i ma-
jącej na celu wsparcie (w różnym zakresie), również w sakramentach można 
doszukać się funkcji psychologicznych o znaczeniu terapeutycznym, jednak 
nie można pozostać jedynie na tym ludzkim poziomie, gdyż byłaby to ich 
redukcja, okrawająca je z Bożego działania i uczestniczenia w transcenden-
talnym wymiarze życia770. Sakramenty mają swoje specyficzne właściwości 
lecznicze wynikające z ich natury i niemające związku jedynie z oddziały-
waniem psychologicznym. Pierwszą podstawową przestrzenią wewnętrzną, 
na jaką wpływa łaska sakramentalna, jest wewnętrzna wolność. Przez Boże 
działanie człowiek uzdalnia się do pokonywania grzechu, co umożliwia 
rozwój pozostałych wymiarów ludzkiej osoby. Już od pierwszych wieków 

768 Por. J. S. Szymczak, Zagrożenia wolności osobowej, „Studia nad Rodziną” 3 (1998) 
nr 2, s. 157–163.

769 Por. J. Sokołowski, Choroba alkoholowa i jej wpływ na stwierdzenie nieważności mał-
żeństwa, „Łódzkie Studia Teologiczne” 22 (2013), s. 177–191.

770 Por. P. Łaciak, Redukcja transcendentalno-fenomenologiczna a modyfikacja neutralno-
ściowa, „Folia Philosophica” 31 (2013), s. 61–83.
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Kościoła dostrzegano szczególne możliwości interwencji Stwórcy względem 
potrzebujących uzdrowienia771.

W powszechnym rozumieniu możliwości wpływu Boga na ludzkie ży-
cie przyjmuje się różne modele interakcji. Wśród nich znajdują się takie, 
w których Bóg pozostaje obojętny względem świata, zapełnia swoim dzia-
łaniem niezrozumiałe racjonalnie zdarzenia, przejawia swoją moc w każ-
dym ziemskim wydarzeniu lub oddziałuje przez wzajemną bliską relację 
ze stworzeniem. Ostatni konstrukt jest najbliższy filozofii chrześcijańskiej, 
gdyż uwypukla podmiotowość człowieka772.

Centrum życia duchowego katolików stanowi Eucharystia, w której 
wierny ma możliwość zjednoczenia się z Chrystusem przez przyjmowanie 
Komunii Świętej. Jest ona zarówno źródłem duchowości, jak i jej szczytem 
i wyraża najbardziej osobisty kontakt z Bogiem773. Eucharystia posiada rów-
nież walory lecznicze, które pomagają wyzwolić się z różnorakich kryzysów 
przez upodobnienie się do Chrystusa. W swojej publikacji Antoni Nowak 
proponuje nawet termin „chrystoformizacja”, który oznacza formowanie 
własnej osoby do doskonałości i świętości na wzór Chrystusa, czyli przybie-
ranie takiej formy życia, jaka była właściwa dla samego Jezusa. Oczywiście 
ziemskie życie jest ciągłym wysiłkiem i drogą w tym kierunku. W jej trakcie 
konieczny jest rozwój ogólnoludzki, który pozwoli na stopniowe upodab-
nianie się do Mistrza z Nazaretu, czego fundamentem jest sakrament Eu-
charystii774. W kontekście uzależnienia alkoholowego wzrost będzie polegał 
przede wszystkim na odbudowywaniu świata wartości i mądrego używania 

771 Por. S. Zarzycki, Uzdrowienie przez sakramenty, „Roczniki Teologiczne” 61 (2014) 
nr 5, s. 37–39.

772 Por. M. Słomka, Działanie Boga w świecie. Analiza filozoficzna, Wydawnictwo KUL, 
Lublin 2018, s. 25–27.

773 Por. A. Zwoliński, Źródło życia, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2002, 
s. 47–53.

774 Por. A. J. Nowak, Psychologia eklezjalna, Wydawnictwo KUL , Lublin 2005, s. 110–
112.
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daru wolności, jaki został ofiarowany przez Boga ludziom w dziele stworze-
nia775. Dzięki Eucharystii wierny, będący członkiem Kościoła, odszukuje też 
swoją osobistą i zbiorową tożsamość. Kościół jest najbardziej sobą wtedy, 
kiedy celebruje sakrament Eucharystii, gdyż skupia się na Chrystusie, któ-
rego ciało na sposób mistyczny reprezentuje na ziemi. Przez Eucharystię 
wierny również odzyskuje i rozwija autentyczność osobową z pełnią właści-
wych jej cech czerpanych z przykładu Jezusa. Zjednoczenie z Chrystusem 
daje też szansę na pogłębianie miłości do siebie samego, drugiego człowie-
ka, całego stworzenia i Boga, a ona jest potrzebna do tego, by zacząć żyć 
na nowo bez wewnętrznych konfliktów i zewnętrznych obciążeń, które 
negatywnie oddziałują na ludzi. Wśród tych destrukcyjnych czynników 
może znaleźć się uzależnienie alkoholowe776. Eucharystia podnosi jakość 
życia człowieka, prowadzi do nowego stworzenia cechującego się przede 
wszystkim wolnością i godnością, a więc dwoma podstawowymi czynnika-
mi osobowościowymi charakterystycznymi dla gatunku ludzkiego, które 
zostają zniwelowane lub zupełnie zatracone przez nałóg777.

Ważnym czynnikiem obecnym podczas liturgii jest wzajemne oddzia-
ływanie sfery sacrum i podmiotu (osoby przeżywającej dany obrzęd), czyli 
swoista dialektyka. Z jednej strony jest to specyficzny rodzaj dialogu, gdyż 
w przypadku uczestnika liturgii ma charakter jednostronnie wewnętrzny. 
Oznacza to, że obiektywne treści podawane podczas liturgii oddziałują 
subiektywnie i introwertywnie na daną osobę. Jest to sposób komuni-
kowania się z Bogiem, który pełni funkcję regulacyjną i wspierającą oraz 
je umacnia w opisanych już do tej pory wymiarach osobowościowych. 
Z drugiej strony jest to też metoda wejścia w głębszą relację ze Stwórcą 

775 Por. J. Neuman, Dar wolności w życiu wiarą, „Studia Elbląskie” 18 (2018), s. 416–426.
776 Por. A. J. Nowak, Psychologia…, dz. cyt., s. 126–132.
777 Por. M. Lemieszek, Wiara chrześcijańska a wolność człowieka, „Studia nad Rodziną” 

17 (2013) nr 1 (32), s. 199.
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przejawiającym dobroć778. Ostateczne rezultaty w budowaniu tego rodza-
ju odniesienia do Boga pozostają poza możliwością obiektywnej oceny, 
a w dużej mierze zależą od osobistego otwarcia i zaangażowania konkret-
nego wiernego i współdziałania z jego wolną wolą, która w sferze wiary 
jest kluczowym elementem pozwalającym na świadome przeżywanie litur-
gii. Dlatego w przypadku osób uzależnionych od alkoholu wpływ samej 
liturgii w budowaniu więzi religijnej może być na początku utrudniony 
i trudno zauważalny, gdyż sami zainteresowani żyją w stanie zamknięcia 
na relacje interpersonalne779.

Liturgia jest formą modlitwy. Powyżej opisano najważniejsze czynniki 
liturgiczne wpływające na możliwość poprawy zdrowia osoby uzależnionej. 
Mają one charakter zarówno duchowy, jak i psychologiczny. Należy pamię-
tać, że traktowanie liturgii w skrajny sposób: jako przestrzeń sakralną bez 
żadnych aspektów terapeutycznych lub odwrotnie – jak specyficzny zabieg 
leczniczy odarty z głębi duchowej, zawsze będzie zbytnim uproszczeniem. 
Tego rodzaju redukcje zmierzają do pozbawienia wiernych istotnej części 
treści, jakie daje zorganizowane przeżywanie bliskości Boga we wspólno-
cie Kościoła. Dla osób uzależnionych te elementy możliwe do opisania 
z perspektywy psychologicznej mogą stanowić szczególną wartość, chociaż 
najczęściej będą przeżywane w sposób nieuświadomiony780.

778 Por. M. Sodi, Psychologia i kult, w: Liturgika i psychologia, red. A. Żądło, tłum. A. Żą-
dło, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2014, s. 13.

779 Por. R. Czekalski, Wiara w rozumieniu Józefa Tischnera, „Warszawskie Studia Teolo-
giczne” 25 (2012) nr 1, s. 121.

780 Por. W. Mozdyniewicz, Osobowościowe korelaty modlitwy jako relacji religijnej, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2013, 
s. 50–53.
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3.4. Sakramenty uzdrowienia jako szczególna przestrzeń 
oddziaływania na uzależnionych od alkoholu
Najbardziej charakterystycznym sakramentem, który posiada charakter 
uzdrawiający, jest spowiedź. Jest też jedną z przestrzeni, w której duszpasterz 
może stosunkowo często spotkać się z problemem alkoholizmu. Sakrament 
pokuty i pojednania stwarza szczególne warunki do szczerego otwarcia się 
i przyznania się do swoich błędów. Wyraża się w nim kontynuacja uzdrawia-
jącej misji Jezusa Chrystusa. On sam, żyjąc na ziemi, przywracał zdrowie du-
chowe i fizyczne tym, którzy potrzebowali takiego wsparcia. Dzisiaj Kościół 
również podejmuje to wyzwanie, skupiając się głównie na sferze duchowej 
i moralnej, ale nie wykluczając też możliwości uzdrowienia fizycznego. W sa-
kramencie spowiedzi następują przebaczenie grzechów i powrót na dro-
gę jedności z Bogiem. Stanowi to etap w drodze do pełnego nawrócenia781.

Ze względu na swoje właściwości uzdrawiające sakrament pokuty i pojed-
nania jest szczególną okazją dla uzależnionych, aby odkryć Boże wezwanie 
do wytężonej pracy nad sobą, zobaczyć siebie w nowym świetle Bożego 
miłosierdzia, poczuć się zaakceptowanym i przynależnym do wspólnoty 
wierzących. Jest to także szansa dla całego Kościoła na jeszcze większe 
otwarcie się na łaskę przebaczenia i miłosierdzia, wsparcia drugiej osoby 
przeżywającej kryzys oraz dokonania refleksji na temat własnego sposobu 
funkcjonowania na podstawie doświadczeń jednego ze współbraci w wie-
rze782. Najważniejszymi efektami spotkania z Bogiem w tym sakramencie 
są przebaczenie i wewnętrzna wola nawrócenia, przemienienia siebie. Istot-
na część działania łaski przebiega nie tylko podczas samego sprawowania 
spowiedzi, ale również w przygotowaniu do niej, kiedy penitent we własnym 
wnętrzu odkrywa uzdrawiające działanie Boga i postanawia poprawę, oraz 

781 Por. KKK 1422–1470.
782 Por. J. Mizak, Formacyjny wymiar sakramentu pokuty, „Teologia i Moralność” 

10 (2011), s. 185–200.
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w późniejszych momentach, kiedy to postanowienie można wprowadzić 
w realną zmianę postawy783. Także wtedy zaznacza się szczególne działanie 
Jezusa Chrystusa, który współpracuje z penitentem w praktycznej realizacji 
postanowienia poprawy i pomaga rozwijać z nim więź wiary784.

Dzięki oddziaływaniu Jezusa na penitenta mogą w nim zaistnieć przemia-
na oraz trwałe skutki sakramentu pokuty i pojednania w zakresie rozumienia 
otaczającej rzeczywistości, co jest szczególnie ważne w przypadku osób 
uzależnionych żyjących w odrealnionym świecie. Zmiana może być obec-
na także w odniesieniu do osobistych aktów względem otoczenia, a nawet 
przemian kulturowych, na które składa się suma tych aktów w społeczności 
wierzących785.

Podczas analizy struktury sakramentu pokuty i pojednania wyraźnie 
uwidacznia się, że oprócz swojego działania nadprzyrodzonego posiada 
on także elementy terapeutyczne, które są zbliżone do niektórych elemen-
tów psychoterapii. Do najważniejszych z nich należą: przebaczenie sobie 
samemu i innym, wewnętrzna przemiana, otworzenie własnego wnętrza 
i szczere wyznanie swoich błędów, zadośćuczynienie innym za swoje grze-
chy, poczucie akceptacji i miłości, słowa mówiące o przebaczeniu. Można 
dostrzec też wymiar emocjonalny oraz behawioralno-motywacyjny w na-
prawie własnego życia. Pierwszy pozwala na głębokie i intensywne prze-
życia wewnętrzne oraz odprężenie związane z poczuciem ulgi po przeba-
czeniu grzechów. Drugi wiąże się z powierzeniem Bogu własnego życia, 
by pokierował nim według Jego wskazań, co wyraża się przede wszystkim 

783 Por. M. Pohl, Sakramenty i życie, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2009, 
s. 9–10.

784 Por. W. Świerzawski, Sakramenty święte. Pokuta i pojednanie, Wydawnictwo Diece-
zjalne, Sandomierz 2015, s. 174–180.

785 Por. T. Huzarek, Percepcja rzeczywistości a sakrament pokuty, Wydawnictwo Nauko-
we UMK, Toruń 2013, s. 157–170.
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w zadośćuczynieniu i życiowej zmianie786. W poprzednich partiach pracy 
zostało szczegółowo omówione, jak ważny jest powrót do świata wartości, 
akceptacji i godności przez uzależnionego, który utracił te przestrzenie 
w swoim życiu787. Skutki psychologiczne sakramentu pokuty i pojednania 
sprowadzają się do naprawienia własnego obrazu siebie, zatraconego wraz 
z nałogiem. Nie można jednak zapomnieć, że głównym autorem tego pro-
cesu nie jest spowiednik, który zręcznie wykorzystuje umiejętności i tech-
niki oddziaływania na penitenta, a Bóg udzielający mu swojej łaski. Terapia 
i spowiedź mają dwa rozbieżne cele: pierwsza leczy psychikę, druga duszę788.

Dobrze przeżywana spowiedź upodabnia się do rozmowy duszpaster-
skiej i w dużej mierze opiera się na podobnych zasadach, z uwzględnie-
niem działającej zbawczej łaski Chrystusa, obecnej dzięki sakramentalnemu 
charakterowi tej czynności. Jeśli nabiera stałego rytmu i jest przeżywana 
u stałego spowiednika, może przyjmować cechy kierownictwa duchowe-
go789. Niezależnie w jakiej formie jest praktykowana, powinna także dążyć 
do rozwoju osobowego (oprócz przyrostu wartości nadprzyrodzonych), 
przebiegającego na trzech etapach: 1. uporządkowania swoich emocji i uczuć 
oraz uwolnienia od lęku; 2. budzenia wewnętrznych dynamizmów koniecz-
nych do większej mobilizacji na rzecz ogólnego wzrostu; 3. wzięcia pełnej 
odpowiedzialności za swoje życie790.

786 Por. W. Juszczak, Psychoterapeutyczny aspekt sakramentu spowiedzi, Wydawnictwo 
Homo Dei, Kraków 2009, s. 43–52; G. Wąchol, Sakrament pokuty i pojednania 
a psychoterapia – próba ukazania wzajemnych relacji obu procesów, w: Drogi wiary, 
red. S. Drzyżdżyk, T. Jarosz, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2012, 
s. 94.

787 Por. E. Włodarczyk, Od uwikłania…, dz. cyt., s. 19–36.
788 Por. M. Damazyn, Psychoterapia a spowiedź, „Życie Duchowe” 52 (2007), s. 53–60.
789 Por. D. Jastrząb, Spowiedź a kierownictwo duchowe, w: Sztuka spowiadania. Poradnik, 

red. J. Augustyn, Wydawnictwo WAM, Kraków 2017, s. 316–318.
790 Por. T. Huk, Kierownictwo duchowe a uzdrowienie wewnętrzne, w: Sztuka kierownic-

twa duchowego, red. J. Augustyn, J. Kołacz, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, 
s. 256–257.
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Często niedostrzeganym skutkiem spowiedzi jest dobro publiczne, 
na które składa się poprawa ogólnej postawy względem poszczególnych 
osób tworzących społeczność. W przypadku uzależnienia alkoholowego 
może ono być szczególnie zauważalne i pożyteczne791.

Z duszpasterskiego punktu widzenia ważne jest, aby w spowiedzi zawsze 
ukazywać Boga jako źródło przebaczenia i nawrócenia. Penitent powinien 
poczuć, że miłość Stwórcy jest o wiele silniejsza i większa niż jego grzech, 
nawet jeśli zmaga się z nim od dłuższego czasu i nawet wtedy, jeśli ma on 
formę nałogową792. Spowiedź dla osób uzależnionych jest wyjątkowo 
trudnym przeżyciem. To sytuacja, w której muszą oni stanąć w prawdzie 
o sobie samych. Przeżywają swoisty dramat rozdarcia, braku akceptacji, 
pogłębionego poczucia winy za krzywdę innych, lęku przed uspołecz-
nieniem się i ogólną niemoc. Ze względu na te czynniki sam przebieg 
tego sakramentu powinien odbywać się ze wzmożoną uwagą spowiednika. 
Oprócz zwyczajnych zasad dotyczących każdej spowiedzi kapłan powinien 
dysponować odpowiednią ilością czasu, być wyczulonym na oznaki uza-
leżnienia, gdyż nie zawsze każdy alkoholik jest świadomy swojego nałogu. 
Spowiadający nie może okazywać zniecierpliwienia, niezrozumienia czy 
braku akceptacji. Szczególnie w tej ostatniej kwestii ważna jest świadomość, 
że alkoholizm to rodzaj schorzenia, nie zawsze w pełni zależnego od prze-
żywającego je. Wydłużony czas spowiedzi i zainteresowanie kapłana mogą 
też być pomocne w przezwyciężeniu tendencji alkoholika do konfabulacji 
związanych z rozwojem systemu kłamstw i iluzji. Należy mieć świadomość, 
że spowiadający się alkoholik, przynajmniej w początkowej fazie korzysta-
nia z sakramentu pokuty i pojednania, może być skoncentrowany na sobie 
i jednocześnie zrezygnowany, zniecierpliwiony oraz pozbawiony woli 

791 Por. A. Sarnacki, Społeczny wymiar grzechu i spowiedzi, w: Sztuka spowiadania, 
dz. cyt., s. 199–200.

792 Por. Jan Paweł II, Reconcilatio et penitentia, 23.
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walki o swoją duchowość. Zadaniem spowiednika jest motywacja w tym 
zakresie oraz pomoc w szczegółowym przeprowadzeniu rachunku sumie-
nia, odkryciu poczucia winy i wzbudzeniu żalu za grzechy793. Aby to było 
realne, potrzebne są duże zaangażowanie kapłana i przemyślana taktyka, 
która pomoże wprowadzić te niezbędne elementy spowiedzi w życie uzależ-
nionego, a jest to tym bardziej trudne, że pozostaje on osobą zawiedzioną, 
rozgoryczoną i nieufną względem jakichkolwiek norm, zasad i przykazań794.

Istotne jest również ukazanie postaw charakteryzujących uzależnienie 
alkoholowe, co pozwala na uzmysłowienie przeżywającemu tę chorobę, 
że ma problem. Spowiednik powinien również posiadać wiedzę na temat 
miejsc, gdzie może odesłać penitenta po specjalistyczną pomoc. Mogą to być 
zaufani terapeuci, grupy samopomocowe, kluby trzeźwościowe, ośrodki 
terapii odwykowej. W kierowaniu do pomocy przez osoby trzecie nie można 
zapomnieć o wiążącej tajemnicy spowiedzi, która będzie uniemożliwiać 
przekaz informacji, jeśli duszpasterz chce podjąć współpracę z terapeutą795.

Chociaż sakrament pokuty i pojednania ma cechy psychoterapeutyczne 
i może wnieść ogromne dobro w rozwój wewnętrzny człowieka, to jednak 
przede wszystkim powinien stanowić obszar działania Boga w życiu wie-
rzącego. Pierwszorzędna terapia, jaka odbywa się w nim, dotyczy wiary 
i powrotu do równowagi duchowej. Nie wolno o tym zapomnieć żadnej 
ze stron: penitentowi i spowiednikowi, gdyż groziłoby to nadmierną psy-
chologizacją świętej przestrzeni tego sakramentu. Wyeliminowaniu tego za-
grożenia służą świadomość kapłana, który w odpowiednim momencie powi-
nien odesłać spowiadającego się do specjalisty z zakresu terapii odwykowej, 
oraz niestawianie siebie w roli takiego specjalisty. Duszpasterz ostatecznie 

793 Por. K. Krepel, Posługa spowiednika wobec obarczonych nałogami, „Studia Gdańskie” 
41 (2017), s. 157–170.

794 Por. Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Zdrowia, Kościół, narkotyki i narkomania. 
Podręcznik duszpasterski, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2006, s. 448.

795 Por. M. Kindziuk, Spowiedź czy psychoterapia, „Niedziela” 2007 nr 10, s. 14–15.
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pozostaje pośrednikiem między Bogiem i człowiekiem, a sakrament spo-
wiedzi – ratunkiem dla duszy chrześcijanina796. Spowiedź powinna być 
cierpliwym i spokojnym ukazywaniem Boga w ogromie Jego miłosierdzia797.

Drugim sakramentem uzdrowienia jest namaszczenie chorych. Objawia 
się w nim uleczająca moc Chrystusa, który przychodzi z konkretnymi łaska-
mi do osoby przewlekle i niebezpiecznie chorej, będącej w stanie zagrożenia 
życia, trwającej w chronicznym stanie zmierzającym do śmierci lub podda-
nej zabiegom mogącym się skończyć śmiercią798. Przez to wyraża się jedność 
Boga z ludźmi, którzy nie pozostają sami w najbardziej  dramatycznych 
momentach swojego życia799.

Problem, jaki pojawia się w przypadku uzależnionych od alkoholu, to re-
alność zagrożenia życia, która nie jest oczywista w każdym stadium nałogu. 
W niniejszej pracy wykazano już wielokrotnie, że jest on rozciągnięty w cza-
sie i wpływa mocno destrukcyjnie na życie zarówno samego uzależnionego, 
jak i innych osób. Oczywiście w zaawansowanych stadiach tej choroby stan 
realnego zagrożenia śmiercią pojawia się, jednak w trakcie jej przebiegu ob-
serwuje się różne fazy, które na początku rozwoju nie zagrażają życiu. Jeśli 
jednak alkoholik znajdzie się w stanie skrajnego wyczerpania, w którym 
istnieje poważne prawdopodobieństwo utraty życia, wówczas taka sytuacja 
wskazuje na możliwość udzielenia omawianego sakramentu800.

796 Por. M. Dybowski, Sakramenty święte. Pokuta, Wydawnictwo Te Deum, Warszawa 
2003, s. 5–14.

797 Por. Benedykt XVI, Przemówienie podczas spotkania z duchowieństwem w archikatedrze 
św. Jana, 25.05.2006, „L’Osservatore Romano”, wyd. pol., 27 (2006) nr 6–7, s. 15–17.

798 Por. Z. Janczewski, Przyjmujący sakrament namaszczenia chorych, „Prawo Kanonicz-
ne. Kwartalnik prawno-historyczny” 55 (2012) nr 4, s. 44–45.

799 Por. R. Ptak, Sakrament namaszczenia chorych – teologiczno-prawne aspekty kano-
nów 998–1007 kpk/1983, „Prawo Kanoniczne. Kwartalnik prawno-historyczny” 
52 (2009) nr 3–4, s. 304–305.

800 Por. B. W. Zubert, Sakrament namaszczenia chorych, w: Komentarz do Kodeksu prawa 
kanonicznego, red. J. Krukowski, t. 3.2, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2011, 
s. 199–201.
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Powstaje też wątpliwość co do świadomości, która pod wpływem na-
łogu alkoholowego jest bardzo mocno zaburzona. Jednym z kluczowych 
warunków przyjmowania sakramentów świętych jest rozumne korzystanie 
z nich i pełne rozumienie zaistniałej sytuacji. Są one konieczne do uświęce-
nia danej osoby, co jest pierwszorzędnym zadaniem sakramentów, a także 
do zbawczego sposobu przeżywania swojej choroby. Bez religijnego kon-
tekstu będzie ona tylko kolejnym cierpieniem dla poszkodowanego, ale 
w zjednoczeniu z wiarą może być czynnikiem prowadzącym do większego 
zjednoczenia z Bogiem, wyrażanego w pełni przez życie wieczne801.

Przeszkodą w przyjmowaniu sakramentu chorych jest uporczywe trwa-
nie samego zainteresowanego w grzechu ciężkim. W tym wypadku wy-
mienia się kategorie grzechu związane z odstępstwem od wiary, takie jak 
schizma i herezja, a także sytuacje konkubinatu i przynależności do orga-
nizacji o charakterze masońskim, w których trwanie odbiera możliwość 
życia w łasce uświęcającej802.

Sakrament namaszczenia chorych może być cenną pomocą duchową 
dla uzależnionych znajdujących się w stanie zagrożenia swojego życia. Jego 
pierwszorzędnym zadaniem jest przygotowanie do spotkania z Chrystusem, 
który jest lekarzem dusz i ciał. Sam daje siły i łaskę do godnego i zbawczego 
przeżywania choroby, stanowi także przykład wytrwałego przeżywania 
ogromnego cierpienia. Chociaż nie można wykluczyć, że działanie sakra-
mentu namaszczenia chorych przyczynia się do uzdrowienia somatyczne-
go, to przede wszystkim ma on przygotować do ostatecznego pojednania 

801 Por. B. Testa, Sakramenty Kościoła, tłum. i oprac. L. Balter, Wydawnictwo Pallotti-
num, Poznań 1998, s. 77.

802 Por. A. Chrapkowski, Szafarz pokuty: rzeczywiście sędzia i lekarz?, w: Munus sanctifi-
candi. Gaudium vel onus? Zadanie uświęcania. Radość czy ciężar?, red. B. W. Zubert, 
W. J. Sztyk, Prowincja Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, 
Katowice-Panewniki 2009, s. 90–91 (Szkoła Seraficka, 5); Z. Janczewski, Przyjmu-
jący…, dz. cyt., s. 53–54.
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z Bogiem i uzdolnić do przyjęcia daru życia wiecznego przez umocnienie, 
przywrócenie godności i przebaczenie803.

3.5. Modlitwa o uzdrowienie w kontekście  
uzależnienia alkoholowego
Kościół naucza, że modlitwa o zdrowie jest pożyteczna i dobra. Zdrowie jest 
jedną z istotnych wartości w życiu doczesnym człowieka, a prośba o jego 
przewrócenie była obecna w każdej epoce chrześcijaństwa. Bóg jest dawcą 
życia, a ono przejawia się także na sposób fizyczny w ciele, które czasem 
dotyka cierpienie. Opisane wcześniej lecznicze oddziaływanie liturgii 
uwzględniało ten szczególny rodzaj modlitwy, która jest zorganizowaną 
formą kultu religijnego. Modlitwa jednak jest pojęciem szerszym i może 
odbywać się także poza liturgią, w bardziej zindywidualizowanych warun-
kach i z pominięciem wytycznych dotyczących sposobów przeżywania 
konkretnych obrzędów804.

Choroba dotyka człowieka w różnych okolicznościach. Osoby wie-
rzące nie powinny nigdy postrzegać jej jako kary za grzechy i doszukiwać 
się przyczyn moralnych takiego stanu, a raczej odkrywać wsparcie, jakie 
może przynieść Bóg towarzyszący ludziom w ich cierpieniu805. Obserwuje 
się też pozytywne funkcje przeżywania choroby w kontekście modlitwy 
o uzdrowienie, które można odnieść zarówno do samego zdrowiejącego, 
jak i do jego środowiska życia. Są to:

1. środek zadośćuczynienia sprawiedliwości pogwałconej przez grzech;

803 Por. J. Stefański, Spotkanie z Chrystusem uzdrawiającym w sakramencie chorych, „Se-
minare. Poszukiwania naukowe” 12 (1996), s. 79–104.

804 Por. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja na temat modlitwy w celu osiągnięcia uzdro-
wienia od Boga, w: Instrukcja na temat modlitwy w celu osiągnięcia uzdrowienia od Boga 
z komentarzem teologicznym, red. E. Czyżowska, Wydawnictwo M, Kraków 2001, 
s. 11.

805 Por. Jan Paweł II, Salvifici doloris, 11.
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2. okazja do skruchy grzesznika i jego wejścia na drogę nawrócenia;
3. próba wierności sprawiedliwego;
4. okazja do objawienia królestwa Bożego przez uzdrowienia;
5. okazja do praktykowania miłości miłosiernej;
6. okazja (przez cierpienie) do uczestnictwa w odkupieńczym cierpieniu 

Chrystusa806.
Modlitwa chrześcijanina jest jednym ze sposobów tworzenia relacji 

ze Stwórcą. Może ona przybierać charakter osobisty lub wspólnotowy, 
chociaż niezależnie od samego sposobu jej przebiegu zawsze odbywa się 
w jedności z Kościołem. Szczególnym rodzajem modlitwy jest prośba 
o uzdrowienie. Na gruncie wiary chrześcijańskiej wyrosły różne formy 
tego rodzaju komunikacji z Bogiem. Sposób ich obecności w obrębie wiary 
katolickiej reguluje dokument Kongregacji Nauki Wiary pt. Instrukcja na te-
mat modlitwy w celu osiągnięcia uzdrowienia od Boga. Instrukcja kładzie nacisk 
na rozróżnienie i oddzielenie modlitw o charakterze liturgicznym, które 
są regulowane przez obrzędy i wytyczne Kościołów lokalnych, od modlitw 
sprawowanych poza liturgią. Nie wolno ich łączyć ze sobą, a sprawując 
jakąkolwiek formę prośby o uzdrowienie, należy unikać niepożądanych 
postaw wiernych, takich jak wzbudzanie sensacji, budowanie sztucznego 
napięcia, histerycznego i nienaturalnego zachowania807.

O ile pierwsza grupa modlitw podlega regulacjom liturgicznym i praw-
nym, o tyle w przypadku drugiej istnieje niebezpieczeństwo nieortodok-
syjnego przeżywania ich, podejścia czysto rytualnego, okrojenia z głębi 

806 Por. A. Kuliberda, „Charyzmaty uzdrowień” w praktyce modlitw o uzdrowienie na spo-
tkaniach modlitewno-ewangelizacyjnych w perspektywie pogłębionej świadomości chrzciel-
nej, w: Rozbudzić pamięć chrztu. Chrzest w historii, teologii i katechezie, red. R. Cegla-
rek, M. Borda, Wydawnictwo Regina Poloniae, Częstochowa 2016, s. 205.

807 Por. Komisja Teologiczna przy Krajowym Zespole Koordynatorów Odnowy 
w Duchu Świętym, Oświadczenie ws. Instrukcji na temat modlitwy w celu osiągnięcia 
zdrowia od Boga, w: Instrukcja na temat modlitwy…, dz. cyt., s. 33–34.
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duchowej, pokładania wiary głównie w możliwości Bożego działania o wy-
dłużonym w czasie przebiegu lub w Jego pojedynczej interwencji808. Biorąc 
pod uwagę ten ostatni aspekt wpływu modlitwy na uzdrowienie, powinno 
używać się terminu „modlitwy wypraszające od Boga uzdrowienie”, któ-
ry podkreśla aspekt wiary i transcendencji, zjednoczenia z Bogiem i Jego 
oddziaływania, a nie wyłącznie skutków natury psychologicznej809. Takie 
podejście gwarantuje dojrzałą wiarę, która w kwestii powrotu do zdrowia nie 
prezentuje sobą tendencji do magicznego lub instrumentalnego traktowania 
Boga, ale zdolność uzdrawiania dostrzega w tajemnicy Jego wszechmocy 
i nieskończoności810.

Dla terapii alkoholowej, która wymaga długotrwałego zaangażowania, 
modlitwa może być wartościowym wsparciem także przez oddziaływanie 
pedagogiczne. Bóg wspiera modlącego się, ale ten musi wykazać zdolność 
przebaczenia innym i sobie oraz takie cechy jak wiara, cierpliwość i pokora. 
Przez nie przychodzi nadzwyczajna łaska związana z nawróceniem, ale 
również poprawą jakościową życia w wymiarze somatycznym. Uzdrawiająca 
siła modlitwy rozciąga się na całego człowieka811.

Brak właściwego rozumienia tej problematyki przez wiernych wzbudza 
niekiedy u duszpasterzy lęk przed modlitwami o uzdrowienie, promowa-
nymi często przez charyzmatyczne ruchy wewnątrz Kościoła. Informacje 
o nagłych przypadkach uzdrowień podczas liturgii mogą być postrzegane 

808 Por. P. Lewandowski, Modlitwy w celu osiągnięcia uzdrowienia pochodzącego od Boga 
w prawodawstwie Kościoła, „Scripturae Lumen” 2016 nr 8, s. 450–451; Kongregacja 
Nauki Wiary, Instrukcja na temat modlitwy…, dz. cyt., s. 2.

809 Por. C. Krakowiak, Modlitwy o uzdrowienie chorych w kościele, http://formacja.
diecezja.tarnow.pl/2017/06/modlitwy-o-uzdrowienie-chorych-w-kosciele-ks-

-czeslaw-krakowiak/ (22.11.2018).
810 Por. G. S. Greig, M. Virkler, F. Gaydos, How to Release God’s Healing Power Through 

Prayer, [b.m.] 2003, s. 14–16.
811 Por. V. Cosatti, Moc i uzdrawiające skutki modlitwy, tłum. A. Sztramski, „Vox Domi-

ni” 4 (2012), s. 30–39.
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nie jako efekt wiary, a wpływ złego ducha uzurpującego Boże działanie. 
Jednak człowiek wierzący z samej natury chrztu jest otwarty na działanie 
Ducha Świętego, który może ingerować w życie wiernych, a jedną z możli-
wości jest uzdrowienie812.

Innym możliwym zagrożeniem współwystępującym ze źle przeżywaną 
modlitwą o uzdrowienie jest indyferentyzm religijny, który spaja w sobie róż-
ne wierzenia pochodzące z niekiedy całkowicie odmiennych i sprzecznych 
ze sobą kultur813. Przykładem może być przyjmowanie technik manipulacji 
psychicznej mających na celu wprowadzanie relaksacji i odprężenia, takich 
jak metoda Silvy (chociaż samo przygotowanie organizmu do medytacji jest 
postawą chrześcijańską, o ile stanowi środek do otwarcia się na Boga, a nie 
cel sam w sobie), pogańskie dostrzeganie siły i mocy uzdrawiającej w mar-
twych przedmiotach czy możliwość samouzdrowienia wynikająca z włas-
nych wewnętrznych mocy, charakterystyczna dla poglądów New Age814.

Charyzmat uzdrawiania przez modlitwę jest czasowy. Nie działa on za-
wsze, bez względu na okoliczności, tak jak udzielana jest łaska w sakramen-
tach. Wpływ Boga na zdrowie człowieka przybiera charakter okresowy wtedy, 
kiedy On sam zechce udzielić takiego wsparcia. To jedno z podstawowych 
kryteriów odróżniających charyzmatyków chrześcijańskich, przyjmujących 
taki pogląd, od przedstawicieli bioenergoterapii, którzy twierdzą, że ich 
oddziaływanie na chorego może zachodzić automatycznie, w każdym mo-
mencie. Postawa otwarcia się na Boga i Jego łaskę wiąże się przede wszyst-
kim z cnotą wiary, a nie technicznymi zabiegami modlących się, i wpływa 
w pierwszej kolejności na przestrzeń duchową815.

812 Por. A. Kuliberda, „Charyzmaty uzdrowień”…, dz. cyt., s. 195–201.
813 Por. A. Wasiukiewicz, Psychologia jak religia, religia jak psychologia, Bollinari Pu-

blishing House, Warszawa 2018, s. 86–93.
814 Por. A. Posacki, Psychologia i New Age, dz. cyt., s. 251–263, 269–272.
815 Por. B. Ferdek, Modlitwa o uzdrowienie w świetle katolickiej dogmatyki, „Studia Gne-

snensia” 29 (2015), s. 38–40.
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Modlitwy o uzdrowienie rozwijają się najprężniej w protestanckich 
odłamach chrześcijaństwa (najczęściej u zielonoświątkowców). Przybierają 
tam różnorodne formy, zazwyczaj związane z dużą spontanicznością, wy-
korzystaniem sztuki i nowoczesnych narzędzi. Należy pamiętać, że to nie 
sama forma jest ich istotą, ale wewnętrzne nastawienie i osobista relacja 
z Bogiem. Oprócz tego jeśli katolicy korzystają z wypracowanych w ten 
sposób schematów, powinni pamiętać o odpowiednim zaszczepieniu tych 
form kultu w wiarę i teologię katolicką. Każda modlitwa powinna mieć od-
niesienie chrystologiczne, eklezjologiczne i eschatologiczne, a więc rozwijać 
Kościół jako wspólnotę wiernych skupioną wokół Chrystusa i emancypo-
wać na ziemi przestrzeń sakralną, która swoje dopełnienie będzie miała 
w wieczności816.

Sama modlitwa posiada również wartości psychologiczne, opisane przy 
okazji analizy sposobu oddziaływania liturgii na osoby dotknięte scho-
rzeniami, ale sprowadzenie jej tylko do tego typu właściwości jest zawsze 
nadużyciem i pozbawieniem jej najistotniejszych cech wynikających z cnoty 
wiary. W kontekście uzależnienia alkoholowego proces terapeutyczny jest 
długotrwały i wymaga dużego wysiłku ze strony tych, którzy go podejmu-
ją, dlatego modlitwa jest wartościowym wsparciem dla osób leczących się 
z nałogu. Oprócz jej zwyczajnych właściwości terapeutycznych nigdy nie 
należy wykluczać możliwości cudownej ingerencji Boga w życiu alkoholi-
ków. Jeśli takie wydarzenie wynika z głębokiej relacji do Boga, to wpisuje się 
w słowa św. Pawła Apostoła o jednej z funkcji wiary, którą jest fundowanie 
charyzmatu uzdrowienia817.

816 Por. B. Ferdek, Modlitwa…, dz. cyt., s. 42–43.
817 Por. W. Cyran, Charyzmat wiary, Wydawnictwo Mamre, Częstochowa 2012, s. 33–38.
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4. Kościół jako właściwe miejsce  
dla osób współuzależnionych

Współuzależnienie to poważny problem, który występuje w środowisku 
alkoholika, dotyka najbliższej rodziny oraz jego otoczenia i jest diagnozo-
wany jako choroba. Osoby współuzależnione mają obniżoną samoocenę, 
stosują system zaprzeczeń, miewają lęki, są wycofane społecznie, brakuje 
im zdolności do pragmatycznego działania i wzięcia odpowiedzialności 
za swoje życie, przejawiają tendencje do depresji i powielania uzależnienia, 
z którym zetknęły się w rodzinie818. Szerzej ten temat podjęto w rozdziale 
drugim (zob. 3. Skutki choroby alkoholowej), ale potrzebna jest również reflek-
sja o sposobach duszpasterskiego odniesienia się do współuzależnionych, 
gdyż tego typu osoby również są częścią Kościoła.

4.1. Duszpasterstwo wobec współuzależnionych
W pierwszym rozdziale przytoczono szczegółowe dane dotyczące spożywa-
nia alkoholu w Polsce i zestawiono je ze średnimi wskaźnikami w obrębie 
Unii Europejskiej. Według nich szacuje się, że w ostatnich dwóch dekadach 
liczba polskich obywateli uzależnionych od alkoholu wahała się w prze-
dziale około 2–7 proc.819 Biorąc pod uwagę szeroki zakres oddziaływania 
choroby alkoholowej na środowisko, w którym występuje, należy stwierdzić, 
że znaczny odsetek Polaków jest współuzależniony. Liczba ta może sięgać 
poziomu kilkunastu–kilkudziesięciu procent populacji, gdyż każdy alko-
holik ma w swoim otoczeniu co najmniej kilka osób, które przyjmują cechy 

818 Por. M. Hędzelek, M. Wnuk, J. T. Marcinkowski, Choroba współuzależnienia od al-
koholu – diagnoza, konsekwencje, leczenie, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 90 
(2009) nr 3, s. 311–313.

819 Por. Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania, red. B. Wojtyniak, 
P. Goryński, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Hi-
gieny, Warszawa 2008, s. 189–192; W. S. Zgliczyński, Alkohol w Polsce, dz. cyt., s. 2.
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uzależnienia, pomimo że nie są bezpośrednio dotknięte tym problemem. 
W skali całego kraju jest to liczba sięgająca kilku milionów ludzi820.

Analizując powyższe dane, należy się spodziewać, że każdy duszpasterz 
spotka się z tą kategorią osób w obrębie swojej parafii lub wspólnoty, 
którą się zajmuje. Jego relacje z nimi będą zarówno bardziej oficjalne 
i zdystansowane, jak podczas wspólnych nabożeństw czy corocznej wizyty 
duszpasterskiej, jak i bardzo osobiste, np. podczas sakramentu pokuty 
i pojednania lub prywatnej rozmowy821. W każdej z tych sytuacji po-
sługujący kapłan powinien mieć świadomość tego, że współuzależniona 
osoba jest częścią Kościoła. W jej życiu alkoholizm jest dominującą sferą, 
dlatego może ona poszukiwać pomocy u duchownego w tej sprawie lub 
w innej, podczas której rozwiązywania duszpasterz dostrzeże problem 
współuzależnienia. Podstawowe informacje o nałogach i umiejętność 
roztropnego podejścia do ludzi będą pomocne dla udzielania wsparcia 
w tego typu sytuacjach822.

Pierwszą istotną kwestią w spotkaniu ze współuzależnionymi jest otwar-
tość na te osoby, umiejętność dostrzegania problemu, a nawet wstępnej 
i pobieżnej diagnozy. Taka osoba, aby mogła otworzyć się ze swoim do-
świadczeniem przed duszpasterzem, musi poczuć się zaakceptowana. W po-
szczególnych przypadkach trzeba także zwrócić uwagę w ogóle na obecność 
problemu wynikającego ze współuzależnienia, gdyż osoby dotknięte nim 
często stosują mechanizmy obronne ograniczające świadomość swojego 
położenia, takie jak np. tłumienie, wyparcie czy racjonalizacja823.

820 Por. J. Mellibruda, Z. Sobolewska, Koncepcja i terapia współuzależnienia, „Alkoho-
lizm i Narkomania” 28 (1997) nr 3, s. 421–430.

821 Por. Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickie-
go w Polsce, 109.

822 Por. Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, 190.
823 Por. B. Kałdon, Wybrane aspekty funkcjonowania dorosłych dzieci alkoholików w życiu 

społecznym, „Seminare. Poszukiwania naukowe” 36 (2015) nr 3, s. 101.
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W kontakcie ze współuzależnionymi duszpasterz powinien zachować 
podstawowe zasady, które wiążą się z relacją wspierającą; zostały one szerzej 
omówione przy okazji analizy sposobu podejścia do samych uzależnionych. 
W przypadku ich rodzin należy przyjąć podobną postawę, którą cechuje 
otwartość, empatia, uwaga, stała obecność, pozytywne wartościowanie. Na-
leży pamiętać, że osoby z rodzin alkoholowych przyjmują bardzo podobne 
schematy funkcjonowania co sami uzależnieni, dlatego przebieg relacji 
wspierającej również wymaga zbliżonych środków. Taki kontakt może za-
istnieć podczas spowiedzi, rozmowy, załatwiania spraw organizacyjnych 
i kancelaryjnych czy wizyty duszpasterskiej. Ważne jest, aby sam duszpa-
sterz był wyczulony na możliwość spotkania z taką grupą ludzi oraz potrafił 
wykorzystać poświęcony im czas na wsparcie osobowe824.

Dla osoby współuzależnionej niezwykle cenna będzie pomoc, jaką daje 
świadome uczestniczenie w życiu Kościoła wraz ze wszystkimi sposobami 
funkcjonowania w jego wnętrzu. Uświęcająca moc sakramentów i liturgii, 
umacniająca rola wspólnoty, kerygmatyczna funkcja słowa Bożego, senso-
twórcza rola osobistej relacji z Bogiem stanowią istotną pomoc na drodze 
uzdrowienia, którego wymagają również współuzależnieni. O tych właści-
wościach przeżywanej wiary powiedziano szerzej w poprzednich częściach 
pracy przy omówieniu ich wpływu na terapię alkoholików825.

Podobnie jak w przypadku uzależnionych, również tym, którzy pozosta-
ją pod ich wpływem i współdzielą objawy nałogu, duszpasterz powinien po-
magać przez znajomość miejsc, instytucji i osób, do których może skierować 
zainteresowanych w celu uzyskania odpowiedniej pomocy socjalnej, prawnej 
i psychologicznej. Tej wiedzy będzie służyć zapoznanie się z istniejącymi 

824 Por. Fenix – Psychoterapia Uzależnień [poradnia terapii uzależnienia i współuza-
leżnienia od alkoholu w Wodzisławiu Śląskim], Program terapii uzależnienia i współ-
uzależnienia od alkoholu, Wodzisław Śląski 2012, s. 26.

825 Por. L. J. Gonzalez, Terapia duchowa, tłum. D. Kucała, Wydawnictwo Światło- 
-Życie, Kraków 2005, s. 232–235.
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możliwościami otrzymania takiego wsparcia w okolicy miejsca duszpaste-
rzowania. W tym kontekście ważna jest współpraca z samorządem lokalnym, 
ośrodkami terapii uzależnień, placówkami charytatywnymi i socjalnymi 
lub przynajmniej świadomość ich istnienia i działania. Kościół katolicki jest 
podmiotem organizującym wspólnoty i wydarzenia o charakterze terapeu-
tycznym, np. pielgrzymki i rekolekcje dla uzależnionych i ich rodzin, kursy 
trzeźwościowe czy przyparafialne kluby Al-Anon (odpowiednik AA skiero-
wany do współuzależnionych) i Al-Ateen (grupy samopomocowe dla dzieci 
i młodzieży z domów alkoholowych, kierowane przez osobę dorosłą)826. 
Rola Kościoła jest zauważalna i doceniana w przestrzeni społecznej, a jej 
częstym owocem jest wspólne zaangażowanie na rzecz pokrzywdzonych 
w ten sposób827.

W praktycznym wymiarze pomoc, jaką może otrzymać rodzina alkoholo-
wa, sprowadza się do opieki socjalnej, usprawniania zawodowego i przyspo-
sabiania do pełnienia ról społecznych, wsparcia psychologicznego, prawnej 
regulacji statusu rodzinnego oraz przymusowego skierowania na leczenie 
odwykowe. Pomocą socjalną zajmują się miejskie i gminne ośrodki pomocy 
społecznej, wsparciem psychologicznym – ogólnodostępne poradnie o tego 
typu zakresie działania, a w dziedzinie prawa – radcy prawni udzielający 
darmowych porad na szczeblu samorządów lokalnych i działający w ramach 
biur wspierania inicjatyw publicznych. W przypadku separacji decyzję po-
dejmuje biegła komisja rozwiązywania problemów alkoholowych działająca 
na poziomie gminy. Zadania organizacji zajmujących się wyżej opisaną pro-
blematyką regulują Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 

826 Por. Grupy Rodzinne Al-Anon, Alateen – nadzieja dla dzieci alkoholików, Stowarzy-
szenie Służb Grup Rodzinnych Al-Anon, Poznań 2004, s. 7–9.

827 Por. D. Stachyra, Terapia i formy pomocy dla osób współuzależnionych od alkoholu, 
„Innowacje Psychologiczne” 7 (2018) nr 1, s. 23–24; Państwowa Agencja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych, Al-Ateen, http://www.parpa.pl/index.php/
rodzina-dzieci/al-ateen (30.11.2018).
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(Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593), Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nie-
odpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz 
edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255), Ustawa z dnia 26 października 
1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. z 1982 r. Nr 35 poz. 230)828.

Uzależnienie alkoholowe jest jedną z najpowszechniejszych przyczyn 
rozpadu małżeństwa. Prawodawstwo państwowe przewiduje instytucję 
separacji oraz możliwość rozwiedzenia się, o których orzeka sąd cywilny. 
W takiej sytuacji cierpi cała rodzina, a najbardziej dzieci, które są niewinne 
obciążeniu psychicznemu, jakie ponoszą w związku z rozstaniem rodzi-
ców829. To kolejna trudność, jaka może pojawić się w ramach duszpaster-
stwa dzieci i młodzieży, a na którą należy zwrócić uwagę i być szczególnie 
wyczulonym na indywidualne podejście do młodych ludzi znajdujących się 
w opisanej sytuacji oraz ich wsparcie830.

Kościół katolicki w swoim nauczaniu wyraźnie mówi o nieprawidłowo-
ściach i złu, jakie niesie ze sobą rozwód i w konsekwencji rozstanie małżon-
ków. Jest to naruszenie naturalnego prawa, w którym sam Bóg powołuje 
mężczyznę i kobietę, by tworzyli jedno ciało i realizowali swoje osobiste 
powołania jako małżonkowie831. Prawda o nierozerwalności małżeństwa 
wyraża się także przez przysięgę, która uwzględnia wspólne życie aż do 

828 Por. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 
poz. 593); Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieod-
płatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 
1255); Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 1982 r. Nr 35 poz. 230).

829 Por. U. Dudziak, Polacy wobec rozwodów. Przyczyny i skutki rozpadu rodziny oraz 
wskazania profilaktyczne, „Studia Warmińskie” 49 (2012), s. 201.

830 Por. R. Bieleń, Duszpasterstwo rodzin mających dzieci czy duszpasterstwo dzieci? Posłu-
ga Kościoła katolickiego w Polsce wobec dziecka, „Seminare. Poszukiwania naukowe” 
23 (2006), s. 83–86.

831 Por. Kodeks prawa kanonicznego, kan. 2384.
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śmierci jednego ze współmałżonków832. Czasem zachodzą jednak sytuacje, 
w których dalsze wspólne życie jest niemożliwe. Wówczas związek może 
wejść w separację, która nie oznacza jego rozerwania, ale tymczasowe życie 
oddzielnie przy wciąż trwającym węźle małżeńskim. Taki stan jest przewi-
dziany zarówno przez prawo kościelne, jak i cywilne. Ma służyć ustabilizo-
waniu wzajemnych relacji i naprawie małżeństwa833. Powodem może być 
poważne niebezpieczeństwo dla jednej ze stron lub potomstwa spowodowa-
ne przez któregoś małżonka lub inne ważne przyczyny, dla których dalsze 
wspólne życie jest niemożliwe. Wymienione problemy są charakterystyczne 
m.in. dla rodziny alkoholowej. Kwestię separacji regulują kanony 1151–1155 
Kodeksu prawa kanonicznego. Decyzję o separacji wydaje właściwa dla danego 
miejsca władza kościelna834.

W swojej pracy duszpasterz może spotkać wiernych, którzy mają 
fałszywe przeświadczenie o konieczności uciążliwej egzystencji obok 
alkoholika. Ze względu na złożoną przed laty przysięgę małżeńską są prze-
konani o obowiązku ponoszenia ofiary i niekiedy wielkiego cierpie-
nia wynikającego z koegzystencji obok alkoholika. Takie osoby należy 
uświadamiać o możliwości czasowego rozłączenia się i samotnego życia 
w ramach separacji. Czymś nieroztropnym byłoby namawiać wszystkich 
współuzależnionych do podjęcia takiego kroku, ale z dużą dozą ostroż-
ności i spokoju należy rozważyć tego rodzaju możliwość. W wypadku 
rodziny alkoholowej separacja może mieć charakter leczniczy, który jest 

832 Por. J. Szyran, Żyć przysięgą małżeńską. Sakramentalna droga do pełni szczęścia i świę-
tości, Wydawnictwo Unitas, Siedlce 2015, s. 85–86.

833 Por. E. Holewińska-Łapińska, Separacja. Nadzieja i rzeczywistość, „Prawo Kanonicz-
ne. Kwartalnik prawno-historyczny” 52 (2009) nr 3–4, s. 272–273.

834 Por. M. Seroka, Separacja w prawie kanonicznym i polskim prawie cywilnym, w: Fides 
et bellum. Księga poświęcona pamięci Księdza Biskupa, Profesora, Generała śp. Tadeusza 
Płoskiego, t. 2, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2012, s. 325; Kodeks prawa kanonicz-
nego, kan. 1151–1155.
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przejawem stanowczości i wysokich wymagań wypływających z miłości 
i troski o drugą osobę835.

Wsparcie duszpasterskie współuzależnionych wymaga dużego zaanga-
żowania, otwarcia na nich, poszukania przyczyn problemów i sposobów 
ich rozwiązania. Nigdy nie jest to jednoznaczna i schematyczna sytuacja, 
a raczej indywidualne doświadczenie ludzi mających w rodzinie uzależ-
nionego od alkoholu. Duszpasterz, który stanie na drodze takich osób, 
może wnieść wiele dobra i wesprzeć je. Powinien jednak być też świadomy, 
że może nastąpić odwrotny przebieg zdarzeń, w którym to współuzależ-
nieni pojawią się w jego otoczeniu i nie będą wykazywać żadnej inicjatywy 
do podjęcia współpracy. Wówczas ciężar odpowiedzialności za ich dobro 
doczesne, a w konsekwencji, być może, również duchowe będzie spoczy-
wać na duszpasterzu. Jego nastawienie do pracy ze współuzależnionymi 
powinno odznaczać się cechami charakterystycznymi dla podejścia do al-
koholików. Najczęściej powtarzanym błędem w tego rodzaju pracy jest chęć 
szybkiego i natychmiastowego załatwienia problemów przez jednorazową 
interwencję. Tymczasem istota pomocy zainteresowanym osobom przejawia 
się w długofalowym towarzyszeniu i tworzeniu z nimi wspólnoty, która 
ma charakter wzmacniający, wyzwalający i wspierający, a sam proces pomocy 
nie musi być z góry spisany na niepowodzenie836.

4.2. Parafialne grupy samopomocowe jako propozycja wsparcia 
dla współuzależnionych
Samopomoc odgrywa znaczącą rolę jako forma terapii uzależnionych. Wy-
kazano to we wcześniejszych częściach pracy na przykładzie Anonimowych 

835 Por. A. Bartoszek, Moralne aspekty duszpasterstwa osób w separacji i po rozwodzie, „Fo-
rum Teologiczne” 13 (2012), s. 9–10.

836 Por. O. Olszewska, A. Michalski, Jak wspierać osoby dotknięte problemem alkoholo-
wym. Poradnik dla osób duchownych, Wydawnictwo PARPA, Warszawa 2016, s. 26–
27.
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Alkoholików i podkreślono istotne cechy wspólnoty, które wspomagają 
w wychodzeniu z nałogu. Tego rodzaju zgromadzenia są również bardzo 
efektywne we wsparciu i w terapii osób współuzależnionych. Odbudowują 
one system wartości, poczucie godności, dają pocieszenie i nadzieję, a ich 
uczestnicy czują się zaakceptowani i zrozumiani przez współtowarzyszy. 
Samopomoc pomaga przywrócić zatraconą przez chorobę alkoholową 
 tożsamość człowieka837.

Jednym z czynników warunkujących skuteczność jakiejkolwiek pomocy 
jest jej dostępność. O grupach samopomocowych dla alkoholików słyszała 
znaczna część społeczeństwa, szczególnie o Anonimowych Alkoholikach. 
Ten rodzaj wspólnoty funkcjonuje też w kulturze popularnej i jest często 
propagowany, ale nierzadko sami zainteresowani nie wiedzą, gdzie mogą 
zwrócić się o taką pomoc. Religijność Polaków jest wciąż na wysokim po-
ziomie, przynajmniej na tle innych państw. Podobnie wysokie jest przywią-
zanie do swojej wiary oraz częste utożsamianie się z Kościołem i zaufanie 
względem niego (w badaniach z 2015 roku taką deklarację wyraziło 70 proc. 
ankietowanych)838. Ta sytuacja może zostać wykorzystana w celu wspar-
cia współuzależnionych, którzy również należą do wspólnoty wierzących 
i w niej funkcjonują. Dzięki duszpasterstwu można dostrzec osoby po-
trzebujące, w tym również pochodzące z rodzin alkoholowych. Dotyczy 
to szczególnie najbardziej pokrzywdzonych członków tych rodzin, czyli 
dzieci i młodzieży, ale również dorosłych. Niezbędne jest posiadanie przez 
duszpasterzy wiedzy na temat instytucji i grup samopomocowych działa-
jących na danym obszarze, do których można skierować poszkodowanych 
przez alkoholizm. Warto również wykazać zainteresowanie poszczególnymi 

837 Por. B. Mikołajczyk, Dwanaście anonimowych kroków donikąd, „Zeszyty Naukowe 
URD UKW” 2013 nr 1, s. 29–30.

838 Por. A. Potocki, Problem polskiej wiary. Uwagi socjologa, „Colloquia Theologica Ot-
toniana” 1 (2014), s. 53–54; Centrum Badania Opinii Społecznej, Zaufanie społecz-
ne, „Komunikat z Badań” 2016 nr 18, s. 14.
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przypadkami i konkretnymi osobami, z którymi można pracować indywi-
dualnie w rozwoju ich wiary i przywracaniu godności839.

Oprócz osobistego wsparcia duszpasterskiego o charakterze religijnym 
i motywującym do podjęcia terapii odwykowej warto organizować grupy 
samopomocowe, które będą mogły działać przy parafiach. Obecnie znaczna 
część wspólnot Anonimowych Alkoholików w Polsce funkcjonuje w po-
rozumieniu z Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi. 
Ta zależność przebiega w różnym stopniu, niekiedy jest zespolona z dusz-
pasterstwem trzeźwości i różnymi doświadczeniami religijnymi skierowa-
nymi do tej wspólnoty (mogą to być rekolekcje, liturgia i inne modlitwy, 
okazja do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania w dogodnych 
ku temu warunkach zapewniających odpowiednią ilość czasu, spokój itd.). 
Jednak wielokrotnie współpraca ogranicza się do korzystania z kościelnych 
pomieszczeń840.

Wciąż brakuje stałego i zorganizowanego współdziałania między instytu-
cjami religijnymi a świeckimi, które pomagają współuzależnionym na takim 
poziomie, by każdy poszkodowany przez alkoholizm mógł w łatwy sposób 
uzyskać dostęp do miejsca pomocy. Tego rodzaju grupy duszpasterskie 
mogą funkcjonować w podobnych warunkach jak duszpasterstwa specja-
listyczne skierowane do ludzi o konkretnym profilu życiowym, do którego 
duszpasterz dostosowuje sposób przekazu treści religijnych. Ich celem bę-
dzie przede wszystkim wsparcie osobowe oraz rozwijanie osobistej relacji 
z Bogiem, co również jest ważnym elementem w terapii o całościowym uję-
ciu. Będą czymś więcej niż wspólnoty AA lub Al-Anon działające w obrębie 
parafii, które nie są oficjalnie związane z żadnym wyznaniem. Proponowany 

839 Por. O. Olszewska, A. Michalski, Jak wspierać…, dz. cyt., s. 32–36.
840 Por. P. Karaś, Kościół wobec AA. Rozważania na tle problemu recepcji programu „Dwu-

nastu Kroków” w Kościołach ewangelikalnych, „Studia z Teorii Wychowania. Półrocz-
nik Zespołu Teorii Wychowania Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN” 5 (2014) 
nr 1 (8), s. 257–279.
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rodzaj działalności duszpasterskiej będzie się różnił od tego w tradycyjnej 
grupie samopomocowej stałą obecnością duszpasterza towarzyszącego swo-
im wiernym i przeżywającego wraz z nimi ich rozwój duchowy i osobowy841.

Takie duszpasterstwo będzie dodatkową formą wspomagania zwyczajnej 
terapii, a nie oddziaływaniem zdolnym do jej zastąpienia. Będzie ono mogło 
stanowić początkowy etap pracy nad sobą, w którego trakcie współuza-
leżniony uświadomi sobie wagę problemu, w jakim tkwi on i jego rodzi-
na. Głównymi celami stają się tu praca nad prawidłowym obrazem Boga, 
rozwojem osobistej relacji do Niego i odkrywanie najwyższych wartości 
niezbędnych w procesie leczenia.

Atutem takich duszpasterstw będzie ich łatwa dostępność, bliskość 
znajomego duszpasterza oraz komfort psychiczny współuzależnionych 
uczestników, wynikający z poczucia uczestnictwa w zwyczajnej grupie osób 
obarczonych podobnym doświadczeniem, a niekoniecznie od razu w spe-
cjalistycznej terapii psychologicznej mającej na celu profesjonalne leczenie 
zaburzenia. Takie stopniowe uświadamianie sobie zaistniałych problemów 
i oswajanie się z nimi ma duże znaczenie, gdyż sprzyja dobremu nastawieniu, 
bez którego łatwo o zniechęcenie w podejmowaniu gwałtownych zmian 
codziennego funkcjonowania.

Inną przestrzenią działalności takich grup będzie modlitwa za innych 
wiernych zmagających się z problemem życia w rodzinie alkoholowej. Ko-
lejny pozytywny skutek, jaki nastąpi, to zwiększona świadomość społeczna 
w zakresie problematyki alkoholizmu i innych uzależnień. Raz na jakiś 
czas takie duszpasterstwo będzie mogło przeprowadzić akcję o charakterze 
modlitewnym i edukacyjnym w ramach wspólnoty parafialnej, szczegól-
nie w okresach, kiedy promuje się trzeźwość, takich jak coroczny Tydzień 
Modlitw o Trzeźwość Narodu oraz sierpień, będący miesiącem trzeźwości.

841 Por. Jan Paweł II, Pastores dabo vobis, 58.
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Sama forma tego rodzaju duszpasterstwa będzie musiała być dostoso-
wana do warunków i potrzeb konkretnej parafii. Oczywiście w przypadku 
małych wspólnot nie jest realne zaistnienie takiej grupy z powodu braków 
kadrowych wśród duszpasterzy oraz, być może, mniejszych potrzeb zwią-
zanych z niewielką liczbą wiernych. Prawdopodobnie poziom dekanalny 
będzie odpowiedni dla organizacji takich grup, gdyż pozwoli na wyznacze-
nie do odpowiedzialności za nie jednego kapłana spośród wielu pracujących 
w obrębie sąsiadujących parafii. Oprócz tego zapewni on bliskość i otwartość 
na wiernych z okolicy, a jednocześnie zagwarantuje minimalny poziom 
anonimowości, jaki jest niezbędny dla niektórych ludzi do tego, aby mogli 
się otworzyć.

Funkcjonowanie duszpasterstwa dla osób współuzależnionych powinno 
opierać się na wspólnych spotkaniach o charakterze modlitewnym, podczas 
których przewidziane będzie również miejsce na świadectwo i samodzielną 
wypowiedź. Ten ostatni element ma ważne znaczenie terapeutyczne, gdyż 
pozwala na skupienie uwagi przez innych na problemie konkretnej osoby, 
nadanie wartości wypowiadającemu się, zaakceptowanie go i przyjęcie 
we wspólnocie oraz uczenie samodzielności i zaradności, które są mocno 
zachwiane w przypadku opisywanej kategorii osób. Wspólna modlitwa 
w intencji poszczególnych członków duszpasterstwa również wzmocni 
ich tożsamość, a dodatkowo będzie stanowić szczególną przestrzeń do 
osobistej łączności pomiędzy Bogiem a współuzależnionym842.

Niewykluczone, że ważną funkcją tego typu grup dla współuzależnio-
nych będzie utrzymywanie dobrej relacji między jej członkami a Bogiem 
w sytuacji rozstania z uzależnionym członkiem rodziny. Wspomniano 
wcześniej, że jedną z prawnych możliwości przezwyciężania problemów 

842 Por. E. Trębińska-Szumigraj, (Nie)samodzielność i (nie)zaradność we współuzależnie-
niu. Przesłanki poszerzania refleksji poradoznawczej, „Studia Poradoznawcze” 2012, 
s. 69–82.
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wynikających z uzależnienia alkoholowego jest separacja. Świadomość dusz-
pasterska powinna uwzględniać, że wśród współuzależnionych będą osoby 
samotne, które należy mądrze kształtować w sferze wiary. Współuzależnieni 
mogą też pojawić się w grupie rozwiedzionych oraz młodych, którzy opuścili 
swój dom, gdzie istniał problem alkoholowy, i na początku nowej życiowej 
drogi oczekują wsparcia duchowego oraz osobowego843.

Tego typu duszpasterstwo w pierwszej kolejności będzie skierowane 
do osób dorosłych, rodzin alkoholików (prawdopodobnie najczęściej do 
ich żon), które mają problem z normalnym funkcjonowaniem w prze-
strzeni społecznej i duchowej. Będzie oddziaływać zwłaszcza na młod-
szych członków rodziny i w razie potrzeby pomoże wypracować schemat 
działania. W tym kontekście duszpasterz powinien uwzględnić nie tylko 
specyfikę kontaktu z osobami współuzależnionymi, ale również rozwój 
moralny, duchowy i osobowy dzieci i dorastającej młodzieży. Aby ów 
rozwój mógł prawidłowo zachodzić, potrzeba wsparcia ze strony środo-
wiska, w którym żyje młody człowiek. W sytuacji występowania zaburzeń, 
tak jak w rodzinach alkoholowych, wpływ wspólnoty Kościoła może 
częściowo zastępować naturalne domostwo i stawać się ważnym czyn-
nikiem generującym, motywującym, wspomagającym i  podtrzymującym 
rozwój844.

Ostatecznie tego rodzaju oddziaływanie będzie miało wielowymiarowy 
kierunek. Z jednej strony będzie nastawione na rozwój wiary uczestników 
takich grup, z drugiej zaś stanie się istotnym wsparciem osobowym, dzięki 
któremu można wspomóc współuzależnionych w odbudowywaniu swojej 
godności, obniżaniu lęku pourazowego, stopniowym otwieraniu się na re-
lacje interpersonalne przez niwelowanie poczucia wycofania. Wymienione 

843 Por. R. Hemfelt, F. Minirth, P. Meier, Miłość to wybór. O terapii współuzależnień, 
tłum. R. Towlson, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 2004, s. 239–252.

844 Por. R. Bieleń, Duszpasterstwo…, dz. cyt., s. 79–96.
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czynniki są konieczne do wspomagania rodziny alkoholowej i żyjących 
w niej osób, a ich łagodzenie należy do podstawowych zadań każdej terapii 
nastawionej na leczenie współuzależnienia845.

845 Por. M. Załuska, A. Kossowska-Lubowicka, Współuzależnienie i zespół stresu pourazo-
wego w rodzinie alkoholowej, „Studia nad Rodziną” 13 (2009) nr 1–2, s. 311–322.



5 
 Wychowanie do trzeźwości

Trzeźwość powinna stanowić jedną z podstawowych cech każdej osoby, któ-
ra deklaruje wiarę w Boga. Tego rodzaju postawa pozwala na przytomność 
umysłu konieczną do właściwego rozumienia Bożego orędzia zawartego 
w nauczaniu chrześcijańskim.

Trzeźwość w klasycznym podejściu teologicznym to nie tylko zdolność 
do powstrzymania się od substancji chemicznych, które zniekształcają 
percepcję i rozumowanie lub umiejętność ich roztropnego używania, ale 
to przede wszystkim konkretna postawa wynikająca z używania na co dzień 
darów Ducha Świętego, bliskości Boga i rozwijania relacji z Nim. Charak-
teryzuje się chęcią przyjęcia Jego słowa, zdolnością do racjonalnej analizy 
wydarzeń z codziennego życia, możliwością powoływania się na autorytet 
Kościoła reprezentującego na ziemi Chrystusa oraz czujnością i gotowo-
ścią na przeżywanie różnorodnych doświadczeń, w tym przygotowania 
do ostatecznego spotkania z Bogiem w tajemnicy śmierci. Dlatego trzeźwość 
to jedna z podstawowych i zasadniczych wartości koniecznych do pełnej 
realizacji swojej wiary, która pozwala nie tylko na roztropne życie doczesne, 
ale staje się także szansą na zbawienie846.

Innymi słowy, trzeźwość to szeroko rozumiana otwartość i zdolność wnio-
skowania na temat danych poglądów, myśli i idei. Jednym z najważniejszych 

846 Por. T. Bronakowski, Narodowy Kongres Trzeźwości odczytujemy jako szansę!, http://
niedziela.pl/artykul/31293 (27.12.2018).
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zadań Kościoła jest walka o trzeźwość, gdyż tylko taka postawa gwarantuje 
zdrowy ogląd Boga i możliwość nawiązania z Nim osobistej relacji847.

Kościół katolicki od początku swojego istnienia kładł mocny nacisk 
na nauczanie o konieczności wychowania do trzeźwości. Było ono obecne 
już w czasach apostolskich w pismach i mowach skierowanych do kon-
kretnych wspólnot, które miały problem z nadużywaniem alkoholu. Myśl 
ta szczególnie zintensyfikowała się w ostatnich dekadach w odpowiedzi 
na coraz silniejsze problemy nieodpowiedzialnego korzystania z substancji 
psychoaktywnych848.

We wspólnocie Kościoła znajdują się różni ludzie, także tacy, którzy 
mają problem z uzależnieniem alkoholowym, pochodzą z domów alkoho-
lowych i walczą o swoją trzeźwość. Inni, niedotknięci bezpośrednio tego 
rodzaju problemem, mogą dawać przykład trzeźwości jako normalnego sta-
nu życia, a dzięki temu oddziaływać motywująco na osoby z tego typu 
trudnościami849. Troska o trzeźwość w Kościele nabiera dodatkowego 
waloru, którym jest religia. Osoby zaangażowane religijnie mają w swojej 
wierze skuteczne wsparcie do utrzymywania trzeźwości, co potwierdzają 
liczne badania850.

Niniejszy rozdział prezentuje różne sposoby ujmowania trzeźwości oraz 
opisuje, w jaki sposób Kościół może oddziaływać na swoich wiernych, aby 

847 Por. K. Szmidt, Trzeźwość i twórcze myślenie, „Terapia Uzależnienia i Współuzależ-
nienia” 1999 nr 2, s. 32–34.

848 Por. B. Zbroja, „Zdrowa doktryna” jako podstawa jedności chrześcijan w Listach Pa-
sterskich, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 70 (2017) nr 3, s. 210–217; Zespół Komisji 
Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, Apel na sier-
pień – miesiąc abstynencji 2018, https://www.diecezja.swidnica.pl/images/Doku-
mentyDoPobrania/Apel-na-sierpien_2018.pdf (8.12.2018).

849 Por. M. Kalbarczyk, Trzeźwy znaczy wolny, „Gość Niedzielny” 2018 nr 9, s. 44–45.
850 Por. P. Kulbacki, Rola wychowania religijnego w profilaktyce, w: Rola rodziny w wycho-

waniu do trzeźwości, red. P. Kulbacki, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków–Łódź 
2006, s. 25–26.



5. Wychowanie do trzeźwości 355

ich wychowywać do tej cnoty. To oddziaływanie odbywa się przez współpra-
cę z instytucjami świeckimi, które zostały powołane w celu pracy nad trzeź-
wością społeczeństwa, lub przez samodzielne inicjatywy mające  charakter 
duszpasterski i realizujące się we wspólnocie wierzących.

1. Trzeźwość a abstynencja

Trzeźwość jest zadaniem każdego człowieka, szczególnie wierzącego, któ-
rego relacje ze światem powinny być oparte na miłości. Jej istotą jest od-
danie i służba dla drugiego człowieka, otwarcie na niego i wyzbywanie się 
jakichkolwiek oznak egoizmu. Fundamentem miłości jest wolność, która 
nie może być zachwiana w żaden sposób851.

Troska o trzeźwość przybiera dwojaki charakter. Jest ona proponowana 
jako zwyczajny sposób funkcjonowania wszystkich osób chcących żyć 
dojrzale i odpowiedzialnie. Oprócz tego staje się nadrzędnym i głównym 
celem dla tych, którzy weszli na drogę jakiegokolwiek uzależnienia (także 
alkoholowego) i podjęli walkę o swoje zdrowie. W tym ostatnim aspekcie 
trzeźwości podstawowym sposobem, dzięki któremu udaje się wypracować 
w uzależnionym wolność od alkoholu, jest abstynencja, chociaż w ostatnim 
czasie coraz częściej szuka się sposobu na uskutecznienie odpowiedzialnego 
i umiarkowanego używania napojów alkoholowych852. Poniżej zaprezento-
wano różne stanowiska wobec abstynencji wynikające z prowadzonych 
w tej dziedzinie badań oraz powszechnego podejścia w społeczeństwie  
do niej.

851 Por. Benedykt XVI, Deus caritas est, 4–5.
852 Por. A. Ryszkowski i in., Walka z uzależnieniem alkoholowym (Fighting Alcohol Addic-

tion), „Journal of Clinical Healthcare” 1 (2015), s. 14–17.
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1.1. Stereotypowe podejście do kwestii abstynencji  
i nadużywania alkoholu
Alkohol zajmuje ważne miejsce w różnych kulturach i tradycjach świata. 
Występuje podczas obchodów doniosłych uroczystości, symbolizuje bo-
gactwo i podniosły nastrój, posiada metafizyczne odniesienie, jest charak-
terystyczny dla konkretnych miejsc i rejonów, czasami stanowi regionalny 
produkt odzwierciedlający lokalną tradycję, niekiedy buduje więzi społeczne 
(zob. 3. Oddziaływanie alkoholu w dziejach ludzkości w rozdziale pierwszym).

Stereotypowe podejście do napojów alkoholowych może stanowić po-
ważną przeszkodę na drodze do trzeźwości. Niekiedy tak mocno oddziałuje 
na opinię społeczną, że wzbudza obojętność i ignorancję wobec pojawia-
jących się w otoczeniu problemów związanych z nadużywaniem alkoholu. 
Oprócz tego wpływa na samego zainteresowanego trzeźwością, gdyż ogra-
nicza jego motywację i przyczynia się do tego, że w mniejszym stopniu 
dostrzega on sens podejmowanych wyrzeczeń.

W powszechnym podejściu zauważa się myślenie o alkoholu w kate-
goriach produktu uwypuklającego cnotę męskości. Dla wielu osób picie 
tej substancji to czynność typowo męska, świadcząca o sile i lokowaniu 
własnej osoby w kategorii ludzi, którzy postrzegają się jako lepsi w stosunku 
do tych unikających tego rodzaju aktywności lub ograniczających ją. W po-
wszechnym postrzeganiu alkoholu wiąże się go z męskością (rozumianą jako 
cnota mogąca dotyczyć również kobiet), wolnością i niezależnością, także 
z uwydatnieniem swojej władzy wobec innych, choćby zdominowanych 
kobiet i słabszych członków rodziny853.

Te wątki obecne są od wieków w polskiej tradycji związanej z obcho-
dami różnych świąt, także religijnych. Oprócz celebrowania swojej wiary 
Polacy używali napojów alkoholowych w dużych ilościach podczas Świąt 

853 Por. D. Pankowska, Wychowanie a role płciowe, Gdańskie Wydawnictwo Psycholo-
giczne, Gdańsk 2005, s. 19–22, 152–153.
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Wielkanocnych czy Bożego Narodzenia. Takie zachowanie było najbardziej 
widoczne u warstw społecznych wywodzących się ze stanu szlacheckiego 
i stanowiło jeden z wielu sposobów podkreślania swojej wyższości wobec 
innych grup. Tego rodzaju przeświadczenie koresponduje z powszechnym 
rozumieniem używania alkoholu jako czynności wyjątkowej i podniosłej, 
wyróżniającej szlachtę spośród warstwy chłopskiej854.

Prawdopodobnie takie zapatrywanie na korzystanie z wyrobów alkoho-
lowych wiąże się z jego właściwościami, wśród których mieszczą się bardziej 
agresywne zachowania, o wiele większa otwartość i bezpośredniość, nad-
pobudliwość, wyłączenie lub ograniczenie funkcji hamujących nad niepo-
żądanymi reakcjami. Wykazano, że takie postawy występują pod wpływem 
wypijania dużej ilości alkoholu i właśnie od tego czynnika zależy pobudzenie, 
a konkretnie bezpośredni rodzaj agresji. Jest ona natychmiastowym wyni-
kiem działania bodźca (w tym przypadku alkoholu) na organizm człowieka, 
a nie ciągłym sposobem funkcjonowania. Wbrew potocznemu myśleniu nie 
jest ono warunkowane częstotliwością spożywania tego rodzaju napojów855.

Stereotyp Polaka silnie związanego z alkoholem jest obserwowany także 
za granicą. W większości krajów Europy, w których pytano o zdanie na te-
mat Polaków, obok przypisywanych im różnorodnych cech – negatywnych 
i pozytywnych – zawsze pojawiała się opinia o używaniu dużej ilości wy-
sokoprocentowego alkoholu. Wyjątek stanowią azjatyckie kraje Dalekiego 
Wschodu, gdzie w badaniach opinii na temat typowo polskich cech nie 
zwrócono uwagi na korzystanie z alkoholu856.

  854 Por. A. Cybulska, Obrzędowość wybranych świąt wiosennych w tradycji polskiej i rosyj-
skiej, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki humanistyczne” 
12 (2016) nr 1, s. 28–29.

855 Por. K. Kosińska-Dec, I. Jelonkiewicz, Picie alkoholu a agresja interpersonalna wśród 
młodych dorosłych, „Alkoholizm i Narkomania” 13 (2000) nr 2, s. 229–231.

856 Por. G. Zarzycka, Stereotypy Polski i Polaków w świetle badań ankietowych przepro-
wadzonych w środowisku studentów zagranicznych, „Postscriptum Polonistyczne” 
1 (2008) nr 1, s. 171–195.



358  Wsparcie duszpasterskie osób uzależnionych od alkoholu w procesie leczenia

W badaniach nad przyczynami sięgania po alkohol przez młodzież jedny-
mi z najistotniejszych czynników, obok pragnienia odprężenia i zapomnienia 
negatywnych wrażeń, są chęć złamania zakazu picia, przynależności do grupy 
oraz poczucia się dorosłym. Szczególnie dwie ostatnie z przyczyn wydają się 
kluczowe w procesie nielegalnego spożywania napojów alkoholowych przez 
ludzi młodych, gdyż wiążą się one z naturalną potrzebą identyfikacji. Wiek 
młodzieńczy to okres, kiedy człowiek próbuje odpowiedzieć sobie na pytanie 
o własną tożsamość, a biorąc pod uwagę formalne ograniczenia wynikające 
z niepełnoletności, pragnie on utożsamiać się z osobami dorosłymi – nieza-
leżnymi i samodzielnymi życiowo. Okazję ku temu daje alkohol jako jeden 
z przywilejów dorosłości, którą w ten sposób można pozornie przyspieszyć857.

Wyraźny wpływ na takie podejście do alkoholu przez młodzież ma jego 
promowanie w świecie mediów. Reklamy pokazują, że picie napojów alko-
holowych wiąże się z radością, szczęściem, zabawą i zadowoleniem młodych 
atrakcyjnych osób. Wówczas jawi się on jako niezbędny składnik budowania 
swojego systemu wartości, w którym ważne miejsce zajmuje rozrywkowy 
sposób życia858. Oprócz panującej mody na spożywanie alkoholu, propa-
gowanej także przez media, wyraźny jest również wpływ otoczenia, które 
przyjmuje podobny sposób myślenia. Identyfikacja z grupą społeczną 
jest potrzebna do tego, by nie czuć się osobą marginalizowaną i wyklu-
czoną. Używanie środków zakazanych dla niepełnoletnich rozbudowuje 
ich więzi. Sprawia, że posiadają wspólny cel i muszą współpracować, aby 
go osiągnąć, szczególnie że zdemaskowanie wiąże się z restrykcjami859. 

857 Por. P. Piotrkowski, K. Zajączkowski, Profilaktyka w gimnazjum, Wydawnictwo 
Impuls, Kraków 2003, s. 9–45; R. Maxwell, Dzieci, alkohol, narkotyki, tłum. J. Wę-
grodzka, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2000, s. 47–62.

858 Por. M. Hajdas, Wzorce męskości w komunikacji marki, „Problemy Zarządzania, 
 Finansów i Marketingu” 39 (2015), s. 25–26.

859 Por. S. Olczak, Alkohol a stres, „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia” 2000 
nr 6, s. 25–27.
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W polskim badaniu z 2008 roku wpływ kolegów oraz okazje wytworzone 
przez wspólne świętowanie ważnych wydarzeń stanowiły główne powody 
sięgania nieletnich po alkohol860.

Opinie, w których częste używanie alkoholu w dużych ilościach jest 
męskie, dojrzałe i świadczy o wyższości społecznej, są zupełnie fałszywe 
i pozbawione podstaw naukowych. Przy okazji charakterystyki alkoholu 
jako środka chemicznego wpływającego na organizm człowieka podano 
wiele negatywnych konsekwencji nadużywania go. Wystarczy wspomnieć 
tylko destrukcyjne oddziaływanie na układ krążenia, trawienia, nerwowy 
oraz na zdolność do koordynacji i kontroli ruchów, pamięć861.

Nadmierne przyjmowanie alkoholu tym bardziej nie pozwala na pełne, 
wolne i odpowiedzialne życie oraz na panowanie nad tym, co dzieje się 
w otoczeniu. Alkohol jest środkiem, który ludzie wybierają z różnych po-
wodów, niekiedy chcąc się dowartościować. Jednostka używa go w dużych 
ilościach w imię wolności, a jednocześnie pod jego wpływem wyzbywa się 
tej konstytutywnej dla dojrzałości osobowej cechy, bez której trudno mówić 
o pełni życia862. Właściwie pojmowana wolność zawiera w sobie zdolność 
do odrzucenia jakichkolwiek przywiązań oraz przymusów środowiskowych 
i społecznych. Człowiek, który kieruje się nią, wybiera wartości go budujące 
i rozwijające, nie może też być zależny od grupowej mentalności budowanej 
na popularnych hasłach powtarzanych w przestrzeni publicznej. Wówczas 

860 Por. D. Żołnierczuk-Kieliszek i in., Zachowania zdrowotne związane ze spożyciem al-
koholu i wiedza młodzieży gimnazjalnej na temat skutków nadużywania alkoholu, „Me-
dycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 19 (2013) nr 2, s. 162–167.

861 Por. M. Dziubańska-Michalewicz, Konsumpcja alkoholu a stan zdrowia mieszkańców 
Polski, „Informacja Biura Studiów i Ekspertyz” 1997 nr 501, s. 40–45; A. Mam-
carz, P. Podolec, Alkohol w prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego – fakty 
i mity, „Forum Medycyny Rodzinnej” 1 (2007) nr 3, s. 255–263.

862 Por. M. Piechowiak, Sumienie a wolność, „Zeszyty Naukowe KUL” 47 (2004) nr 2, 
s. 3–23; I. M. Perkowska, Wolność jako boski fundament człowieczeństwa. Fiodora Do-
stojewskiego rozważania antropologiczne, „Hybris” 2013 nr 20, s. 49–59.
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wolność, w połączeniu z ascezą i wyrzeczeniem, może być rozumiana jako 
otwarcie się na wyższe formy człowieczeństwa863.

Chrześcijańską drogę rozwoju osobowego stanowią cnoty, które są sta-
łymi sprawnościami do dokonywania dobrych uczynków, podejmowania 
słusznych wyborów oraz trwania przy prawidłowym i pozytywnym ukie-
runkowaniu na przyszłość864. Wśród cnót znajduje się męstwo, a więc wspo-
mniana już cecha, która niekiedy bywa poszukiwana przez ludzi młodych na 
drodze oddania się używkom, w tym alkoholowi. Ta cnota jest związana 
z wytrwałością wobec pokus i stałością w dążeniu do dobra. Pomaga prze-
ciwstawić się złu, jakie człowiek spotyka na swojej drodze, co oprócz trwania 
we właściwej postawie bliskiej Bogu daje również wewnętrzną satysfakcję 
i spełnienie. Wolność od zła osiągana dzięki męstwu może być bierna, gdy 
sprowadza się do unikania i omijania okazji do niego, oraz aktywna, kiedy 
sprzeciwia mu się w sposób otwarty i stanowczy. Wówczas oprócz ochrony 
samej osoby będącej podmiotem omawianej cnoty następuje też oddziały-
wanie pedagogiczne na innych. Istotnymi komponentami męstwa są wielko-
duszność, która pozwala skoncentrować się na potrzebach innych, oraz 
odwaga cywilna uzdalniająca do trwania w swoich poglądach i w nieuleganiu 
innym865. Dzięki nim człowiek może pozostać do końca sobą, bez niepew-
ności i pustki wynikających z wyzbycia się podstawowych wartości konsty-
tuujących własną osobę866. Męstwo to także umiejętność  przezwyciężania 
samego siebie i swoich niezdrowych pragnień867.

863 Por. E. Cieciera, Na drogach człowieczeństwa. Filozofia Henryka Elzenberga, „Folia 
Philosophica” 32 (2014), s. 265–288.

864 Por. M. Kluz, Rola cnót kardynalnych w wychowaniu moralnym człowieka, „Studia 
Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 2011 nr 31, s. 131.

865 Por. M. Kluz, Rola…, dz. cyt., s. 142–143.
866 Por. T. Kobierzycki, Pojęcie odwagi i męstwa – od siedmiu mędrców do Demokryta. 

Studium filozoficzno-psychologiczne, „Collectanea Philologica” 5 (2003), s. 9–10.
867 Por. R. Kozłowski, Twarze męstwa. Męstwo jako doświadczenie personalne, „Studia 

Koszalińsko-Kołobrzeskie” 15 (2010), s. 134.
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Z ostatnią funkcją męstwa wiąże się również cnota umiarkowania. 
W kontekście niewłaściwego użytkowania alkoholu jest ona bardzo przy-
datna i posiada charakter wychowawczy. Dzięki niej człowiek może obrać 
właściwą hierarchię wartości, oddalając od siebie skłonności do zaspaka-
jania własnych przyjemności i popędów. W epoce wysokiej konsumpcji 
dóbr, jakie oferuje świat, jest ona szczególnie ważna, by uniknąć różnora-
kich zagrożeń cywilizacyjnych, w tym uzależnień. Umiarkowanie wskazuje, 
że człowiek nie może ograniczyć się tylko do hedonistycznego sposobu 
życia, ale powinien starać się o wyższe cele związane z dobrami nieprzemi-
jalnymi, takimi jak dobro ogólnoludzkie, miłość społeczna, a nade wszystko 
Bóg i własna świętość868.

Każdy człowiek, jeśli chce w pełni nim być, potrzebuje odkrycia Boga 
jako dobra absolutnego i wyższego od niego samego oraz stworzenia relacji, 
która będzie go umacniała. Inaczej pozostanie tylko namiastką prawdziwej 
osoby, z zatraconymi podstawowymi ideałami i zdolnościami charaktery-
stycznymi dla ludzi. Odkrycie Boga dokonuje się m.in. na pustyni. Sam 
Chrystus często na niej bywał, gdyż tego rodzaju odseparowanie od innych 
pozwalało mu na głęboki kontakt z Bogiem. W życiu każdego potrzebna jest 
pustynia, jeśli nie rozumiana dosłownie, to przynajmniej przenośnie, czyli 
taka, która przejawia się postem i pozwala nabywać zdolności do odłożenia 
wszystkiego, co przysłania Boga i prawdziwy obraz siebie. Niewątpliwie jed-
nym z wielu takich elementów jest nieumiejętnie używany alkohol. Umiar-
kowanie i post od niego wcale nie muszą być oznaką słabości, strachu czy 
bycia innym na tle tłumu ludzi sięgających po ten środek869. Taki sposób 
funkcjonowania może stać się oznaką prawdziwego męstwa, odwagi, dojrza-
łości, rozwagi oraz odpowiedzialności za siebie i innych. Tego rodzaju opinie 

868 Por. M. Kluz, Rola…, dz. cyt., s. 138–140.
869 Por. W. M. Nowak, Pustynia. Biblijne miejsce spotkania z Bogiem, Erem Ojców Kame-

dułów, Kraków 2018, s. 3–18.



362  Wsparcie duszpasterskie osób uzależnionych od alkoholu w procesie leczenia

należy promować i rozpowszechniać, aby nigdy nie budzić kompleksów 
u tych, którzy odrzucają nadmierne korzystanie z napojów alkoholowych 
i są zdolni do abstynencji lub ograniczonego używania ich, postępując tym 
samym właściwie870.

Przykład tego rodzaju postawy dał sam Jezus, który często modlił się 
w miejscach odosobnionych. Jego czterdziestodniowy post i kuszenie na pu-
styni stanowiły również etap w przygotowaniu do misji głoszenia Ewangelii, 
kiedy jako wcielony Syn Boży przeżył i ukazał swoim świadkom pełnię 
człowieczeństwa ze wszystkimi jego najważniejszymi przymiotami, wśród 
których mieściły się wolność, męstwo, odwaga i umiarkowanie871.

Obserwuje się także stygmatyzowanie uzależnionych od alkoholu. 
Przykładem może być podejście pracowników wymiaru sprawiedliwości. 
W badaniach polskich sędziów ponad 77 proc. z nich uważa (niezgodnie 
z prawdą) alkohol za główną przyczynę agresji mężczyzn wobec kobiet872. 
W tej samej grupie zawodowej z dużo większym dystansem i oporem patrzy 
się na kobiety, które padły ofiarą przemocy, a same były pod wpływem al-
koholu, szczególnie dotyczy to kwestii gwałtu. Stereotyp tzw. prawdziwej 
ofiary wiąże się z jej trzeźwością. Pijaństwo kobiet bywa często łączone 
z usprawiedliwieniem dla mężczyzny używającego wobec niej siły873. Rów-
nież w innych dziedzinach i przestrzeniach życia upijanie się płci pięknej 
jest zdecydowanie rzadziej akceptowane. Panuje powszechne przekona-

870 Por. Z. Kaniecki, Abstynencja dobrowolna i abstynencja uzależnionych. Aspekty teolo-
giczne, w: Abstynencja między profilaktyką a terapią, red. P. Kulbacki, Wydawnictwo 
PARPA, Warszawa 2006, s. 21–22.

871 Por. Mt 4, 1–11; D. Gardocki, Jezus i jego misja w świetle kuszenia na pustyni, „War-
szawskie Studia Teologiczne” 20 (2007) nr 1, s. 167–178.

872 Por. A. Dominiczak, Stereotypy, uprzedzenia i przesądy – czym są i jak działają?, w: Te-
mida pod lupą, red. G. Bartosiewicz, Wydawnictwo Centrum Praw Kobiet, Warsza-
wa 2016, s. 25.

873 Por. U. Nowakowska, Stereotypy i uprzedzenia na sali rozpraw – omówienie badań, 
w: Temida pod lupą, dz. cyt., s. 61–63.
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nie, że kobieta nie powinna mieć wiele wspólnego z piciem dużych ilości 
 alkoholu, szczególnie mocnego874.

Stygmatyzacja dotyczy poszczególnych jednostek oraz całych grup spo-
łecznych, np. rodziny, mieszkańców danego obszaru oraz narodowości. 
Skupia się ona na cechach samych zainteresowanych, takich jak zewnętrzny 
wygląd fizyczny, sposób zachowania, braki osobowe, przyjęte schematy 
działania, odwrócona hierarchia wartości875. Alkoholicy najczęściej spotykają 
się ze stygmatyzacją polegającą na braku akceptacji społecznej, a ponadto 
z marginalizacją, ostracyzmem oraz przejawami dyskryminacji876.

Stygmatyzacja wynika również z wadliwego funkcjonowania systemu 
opieki medycznej i pomocy społecznej, które zajmują się wsparciem uza-
leżnionych. W efekcie utrudnia to korzystanie z odpowiedniej pomocy 
w placówkach przeznaczonych do tego celu, a związane jest z takimi pro-
blemami jak nieodpowiednie godziny funkcjonowania, brak dostatecznych 
informacji o dostępności różnych wariantów wsparcia, zawiłe procedury 
administracyjne dotyczące skierowania uzależnionego na leczenie. Zdarza 
się też, że personel zajmujący się tego rodzaju pomocą niewłaściwie traktuje 
alkoholików, co wiąże się często z obojętnością, lekceważeniem i uprzedze-
niami względem nich877.

Opisane tendencje potwierdziły badania przeprowadzone przed kilko-
ma laty w Warszawie i okolicy w ośrodkach terapii odwykowej. Według 

874 Por. R. Opora, Charakterystyka zjawiska uzależnienia i nadużywania alkoholu przez 
kobiety, „Resocjalizacja Polska” 3 (2012), s. 317.

875 Por. E. Goffman, Piętno. Rozważania o złamanej tożsamości, tłum. J. Tokarska-Bakir, 
A. Dzierżyńska, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007, s. 77–78, 
94–96, 154–161.

876 Por. R. Room, Stigma, Social Inequality and Alcohol and Drug Use, „Drug Alcohol 
Review” 24 (2005), s. 143–155.

877 Por. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Poprawa dostępu do leczenia dla 
osób z problemami związanymi z alkoholem i narkotykami. Projekt IATPAD, Wydaw-
nictwo IPiNW, Warszawa 2009, s. 61–63, 120–121.
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opinii kadry pracującej w tych placówkach istnieje wysokie przyzwolenie 
społeczne na picie w dużych ilościach. Jako przykład głębokiego zakorze-
nienia w rodzimej kulturze takich zwyczajów terapeuci podawali różnego 
rodzaju tradycyjne przyśpiewki zachęcające do spożywania alkoholu, wy-
konywane podczas wielu uroczystości. Badani zauważyli również pewnego 
rodzaju egoizm i obojętność społeczną, polegające na tym, że nadużywanie 
alkoholu przez ludzi ze wspólnego środowiska życia jest niezauważalne lub 
lekceważone do momentu, kiedy nie przynosi szkody innym. W sytuacji 
nadmiernego picia dotyka ono także innych i przeszkadza w zwyczajnym 
funkcjonowaniu środowiska, np. nietrzeźwy zasiada za kierownicą lub po-
dejmuje obowiązki zawodowe. Wówczas wspomniane przyzwolenie zamie-
nia się w brak akceptacji. Jednocześnie terapeuci podkreślają, że przyczyną 
napiętnowania są przede wszystkim negatywne konsekwencje wynikające 
z nietrzeźwości, a nie sam fakt picia nadmiernych ilości alkoholu. Podsta-
wowe przejawy dyskryminacji nadużywających alkoholu to unikanie miejsc, 
gdzie przebywają, i redukowanie kontaktu z nimi878.

Stygmatyzacja uzależnionych od alkoholu jest trudna do przezwycięże-
nia. Samo słowo „alkoholik” pociąga za sobą negatywne konotacje i kojarzy 
się z osobą niezdatną, przynajmniej okresowo, do samodzielnego i odpo-
wiedzialnego życia. W opinii badanych nawet jeśli ktoś zajmuje wysoką 
pozycję społeczną, jest uznanym pracownikiem, spełnia się w życiu rodzin-
nym, ale jednocześnie ma problemy z nadużywaniem alkoholu, to piętno, 
które zostaje mu przypisane, oddziałuje tak silnie na otoczenie, że nawet 
po zakończeniu leczenia i wyjściu z nałogu najprawdopodobniej będzie 
on postrzegany negatywnie. Zdaniem terapeutów takie podejście nie sprzyja 
podejmowanemu leczeniu, gdyż już na jego początku demotywuje ono 

878 Por. Ł. Wieczorek, Stygmatyzacja osób uzależnionych od alkoholu oraz systemu lecze-
nia uzależnień w Warszawie i w społeczności lokalnej, „Alkoholizm i Narkomania” 
28 (2015) nr 3, s. 107–108.
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pacjentów. Stygmatyzacja jest również silniej przejawiana względem uza-
leżnionych kobiet niż mężczyzn879.

Obserwując skrajnie różne opinie przejawiające się w stereotypach do-
tyczących abstynencji i nadużywania alkoholu, należy je wyważyć. Picie 
w dużych ilościach nie jest oznaką męskości, siły, wolności czy dojrzałości. 
Wiąże się ono z negatywnymi konsekwencjami w wielu dziedzinach życia, 
a próby dowartościowania siebie przez nadużywanie tej substancji są ozna-
ką życiowego zagubienia i wadliwego systemu wartości. Jednocześnie nie 
można przyjmować wyłącznie krytycznej postawy wobec osób mających 
problem z nadmiernym piciem. Każda z nich zawsze ma szansę na popra-
wę jakości swojego życia i ograniczenia uzależnienia, a najwłaściwszym 
podejściem jest motywowanie do ograniczenia ilości wypijanego alkoholu 
i podjęcia leczenia.

1.2. Abstynencja jako podstawowy cel terapii uzależnień
Człowiek żyjący w nałogu alkoholowym czuje nieustannie wewnętrzny 
przymus do tego, żeby pić. Istnieje wiele form terapii, które przez wytężo-
ną pracę specjalistów oraz samego uzależnionego prowadzą do trzeźwości. 
Już od samego początku rozwoju nauk w zakresie alkohologii i tworzenia 
strategii radzenia sobie z tym nałogiem głównym celem podejmujących le-
czenie była trzeźwość, a jej podstawowy wyznacznik stanowiła abstynencja, 
czyli zdolność do całkowitego powstrzymania się od konieczności sięgania 
po środek uzależniający880.

Termin „abstynencja” (łac. abstinentia) oznacza dosłownie „powstrzy-
mywanie się”. Dotyczy wielu dziedzin życia, szczególnie tych związanych 
z różnego rodzaju używkami, ale w potocznym rozumieniu kojarzy się 

879 Por. Ł. Wieczorek, Stygmatyzacja…, dz. cyt., s. 116.
880 Por. T. T. Gorski, M. Miller, Jak wytrwać w trzeźwości. Poradnik zapobiegania nawro-

tom choroby, tłum. B. Białecka, B. Gawrońska, Wydawnictwo „Akuracik”, Warsza-
wa 1995, s. 70.
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przede wszystkim z dobrowolnym wyzbyciem się spożywania napojów 
alkoholowych881.

Abstynencja jest zdolnością, najczęściej nabytą, która usposabia jej posia-
dacza do powstrzymywania się przed korzystaniem z konkretnego przed-
miotu. Z samej analizy kontekstualnej widać, że w zjawisku abstynencji 
występuje wiele czynników. Jest w niej obecny przedmiot, a więc substancja, 
obiekt lub zachowanie, wokół którego powstaje uzależnienie. Istnieją roz-
bieżności w określeniu tego, co może stanowić ten czynnik, a to wiąże się 
z różnorodnymi definicjami samej abstynencji. Najczęściej za jej przedmiot 
uważa się substancje chemiczne o działaniu psychoaktywnym (alkohol, 
narkotyki, leki, opiaty, kleje i inne), które rozwijają nałóg, silne pragnienia882, 
środki poprawiające samopoczucie883, przedmioty postrzegane negatyw-
nie przez społeczeństwo884. W innych opracowaniach wymienia się wśród 
przedmiotów abstynencji czynności o charakterze kompulsywnym. Należą 
do nich jedzenie, spektrum zachowań seksualnych (korzystanie z porno-
grafii, nałogowa masturbacja i nałogowy seks, prostytucja),  zakupoholizm, 
uzależnienia elektroniczne, a nawet nadmierny sen885.

W powszechnym rozumieniu abstynencji za jej przedmiot uważa się 
przede wszystkim alkohol, dlatego społeczne rozumienie tego terminu za-
zwyczaj ogranicza się tylko do osób niepijących. Podobnie jak w przypadku 

881 Por. W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Żak, Warszawa 2007, 
s. 16.

882 Por. A. Colman, Słownik psychologii, tłum. A. Cichowicz, P. Nowak, H. Zalewska-
-Turczyn, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2009, s. 3.

883 Por. L. Korzeniowski, Encyklopedyczny słownik psychiatrii, Wydawnictwo PZWL, 
Warszawa 1972, s. 6.

884 Por. W. Okoń, Nowy…, dz. cyt., s. 16.
885 Por. S. Elzanaty, J. Malm, A. Giwercman, Duration of Sexual Abstinence. Epididymal 

and Accessory Sex Gland Secretions and Their Relationship to Sperm Motility, „Human 
Reproduction” 20 (2005) No. 1, s. 221–225; P. Kostrzewski, Mała encyklopedia me-
dycyny, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1999, s. 4.
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innych grup skupionych na wspólnej wartości, również z abstynentami ko-
jarzone są specyficzne cechy warunkowane przez zmienne osobowościowe. 
Wśród nich wymienia się wygląd fizyczny, wskaźnik tożsamości społecznej, 
ekspresję niewerbalną, manipulację dystansem fizycznym, działania wer-
balne i niewerbalne, przekazy o spostrzeganym człowieku, interpretacyjny 
i społeczny kontekst zachowań. Obecność i różne nasilenie owych cech 
mogą powodować stygmatyzację i wykluczenie społeczne abstynentów 
zauważalne w niektórych środowiskach886.

Oprócz tego wyodrębnia się podmiot, czyli osobę przyjmującą postawę 
abstynencji, ocenę sytuacji i decyzję związaną z adekwatnym poziomem we-
wnętrznej wolności usposabiającej do samodzielnego wyboru. Abstynencja 
jest więc aktywną postawą, która aby mogła zaistnieć, musi być odpowiednio 
wzmacniana i motywowana. Może również wystąpić dodatkowy czynnik, 
którym będzie przedmiot zastępczy, a więc obiekt lub aktywność wybierane 
w zamian za to, co zostało odrzucone887.

Na abstynencję można patrzeć dwojako. Po pierwsze jak na wewnętrzną 
cechę, która predysponuje człowieka do tego, by nie korzystał z konkret-
nych przedmiotów (substancji, aktywności). Stanowi ona wówczas pew-
nego rodzaju usposobienie, nastawienie osoby, które jest stałą zdolnością. 
Po drugie abstynencja jawi się w kategoriach ruchu, a więc pojedynczej 
decyzji, mniej ugruntowanej, związanej z konkretną sytuacją i konkretnym 
przeżyciem. Wówczas nie wiąże się jej z osobowością człowieka, a raczej 
z chwilową dyspozycją osiąganą w efekcie spontanicznej reakcji na otoczenie 
i  podejmowanego wówczas wyboru888.

886 Por. K. Wojcieszek, Optymalizacja profilaktyki problemów alkoholowych, Wydawnic-
two Rubikon, Kraków 2013, s. 72–84.

887 Por. D. Łęcka, Postawa 3X wśród młodzieży – coś więcej niż abstynencja, Wydawnic-
two Impuls, Kraków 2011, s. 14.

888 Por. D. Łęcka, Postawa…, dz. cyt., s. 15.
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Życie w abstynencji jest charakterystyczne dla dwóch rodzajów grup spo-
łecznych. Po pierwsze wiąże się z walką o trzeźwość w trakcie wychodzenia 
z uzależnienia, najczęściej alkoholowego lub narkotykowego. Wówczas jest 
ona wymuszona terapią odwykową, która uczy funkcjonowania bez środka 
uzależniającego. Po drugie abstynencja może wynikać z dobrowolnej decyzji 
i wiązać się z wyborem konkretnych wartości w życiu lub próbą wsparcia 
i identyfikacji z tymi, którzy starają się o własną trzeźwość. Wtedy taki 
stan życia jest efektem dobrowolnego postanowienia i nie ma zabarwienia 
konieczności889.

W przypadku uzależnienia podstawowym zaburzeniem, jakie pojawia 
się wraz z jego rozwojem, jest zatracenie wolności. Alkoholik (podobnie jak 
każdy inny uzależniony) nie ma wewnętrznej siły do tego, żeby odrzucić 
pokusę, o której najczęściej zdaje sobie sprawę i jest świadomy jej destrukcyj-
nego wpływu na całość osoby ludzkiej. Z czasem jego świadomość zaczyna 
wypierać prawdę, co na zewnątrz objawia się funkcjonowaniem mechani-
zmu iluzji i zaprzeczeń890. Dlatego praca nad odzyskiwaniem trzeźwości 
sprowadza się do odbudowy osobistej wolności w dziedzinie dokonywanych 
wyborów. Chociaż metody przywracania trzeźwości, która jest zupełnie 
naturalnym stanem życia człowieka, są różne, to ostatecznie sprowadzają się 
do regeneracji i wzmacniania zdolności podejmowania słusznych decyzji891.

Jedną z najskuteczniejszych obecnie form terapeutycznych jest podejście 
poznawczo-behawioralne, w którym człowiek uczy się reakcji na nieprzyja-
zny bodziec i kształtuje wewnętrzną zdolność do radzenia sobie z wszelkiego 

889 Por. J. Suchocka i in., Ocena abstynencji wśród pacjentów poradni leczenia uzależnień, 
„Z Zagadnień Nauk Sądowych” 66 (2006), s. 193–198; M. Jędrzejko, K. Piórkow-
ska, Leksykon narkomanii, Wydawnictwo WSH, Pułtusk 2004, s. 19.

890 Por. M. Motyka, Pamięć niszcząca, pamięć uzdrawiająca. Labirynty wspomnień osób 
uzależnionych od środków psychoaktywnych, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 
96 (2015) nr 2, s. 324.

891 Por. A. Margasiński, O wolności i modelu człowieka, „Terapia Uzależnienia i Współ-
uzależnienia” 5 (1999), s. 29–33.
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rodzaju pokusami i skłonnościami do wybierania szkodliwego dla niego 
środka pomimo poczucia wewnętrznego przymusu892.

Współczesne badania wskazują na kilka istotnych czynników wpływa-
jących na skuteczność podejmowania i utrzymania abstynencji. Osoby, 
które we wcześniejszych latach wybierały co najmniej dwukrotnie absty-
nencję, częściej z niej rezygnowały, co świadczy o tym, że raz utraconą 
umiejętność powściągliwości trudniej odbudować w kolejnych próbach. 
Różnorodność terapii oraz jej indywidualne nastawienie zwiększają zdol-
ność utrzymania abstynencji. Ponad 80 proc. badanych, którzy uczestniczyli 
w osobistych sesjach terapeutycznych, deklaruje pełną wstrzemięźliwość 
od alkoholu. Czynnikiem wzmacniającym abstynencję jest również ciągłość 
leczenia i kontynuacja wypracowanych form codziennego funkcjonowania. 
Na abstynencję motywująco wpływa rodzina. Uzależnieni, którzy miesz-
kają samotnie, znacznie częściej ją przerywają. Wzrost zamożności także 
sprzyja zachowaniu abstynencji, natomiast pozostanie na poziomie sprzed 
choroby alkoholowej nie wpływa w żaden sposób na wytrwałość w tym 
stanie. Poczucie realizacji celu i sensu życia znacznie wzmacnia całkowitą 
rezygnację z alkoholu. W dziedzinie zasobów podmiotowych najważniejszą 
rolę we wzmacnianiu abstynencji odgrywają: poczucie własnej wartości, 
optymizm i zadowolenie z życia, nadzieja, poczucie kontroli nad własnym 
życiem, samodyscyplina, duma z siebie. Dla zachowania abstynencji ważne 
jest też odczucie zyskiwania zasobów w różnych przestrzeniach życiowych. 
Wraz z rozwojem uzależnienia alkoholowego odnotowuje się silną świa-
domość utraty wartości, stąd ich odbudowa jest najważniejszym czynni-
kiem motywującym w trwałym odłożeniu alkoholu893.

892 Por. A. Popiel, E. Pragłowska, Psychoterapia poznawczo-behawioralna – praktyka oparta 
na badaniach empirycznych, „Psychiatria w Praktyce Klinicznej” 2 (2009) nr 3, s. 146–155.

893 Por. R. Modrzyński, Abstynencja czy ograniczanie picia? Znaczenie zasobów w przewi-
dywaniu abstynencji osób uzależnionych we wczesnej fazie zdrowienia, Wydawnictwo 
Difin, Warszawa 2017, s. 153–157.
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Trzeźwość to stan człowieka, w którym jest on przytomny, świadomy 
swoich decyzji, przygotowany na różnoraki rozwój sytuacji i czujny wobec 
zagrożeń, jakie na niego czyhają (zob. Rozdział 3. Uzależnienie alkoholowe 
w nauczaniu Kościoła katolickiego). Oznacza zatem coś o wiele więcej niż tylko 
powstrzymanie się od alkoholu. Można jednak przyjąć, że w kontekście te-
rapii uzależnienia alkoholowego zawsze dążono do zupełnego wyzbycia się 
przymusu korzystania z tego środka przynajmniej na poziomie zachowania, 
a więc starano się o abstynencję894.

To podejście pozostawiło w sobie ślad w wielu koncepcjach wychowaw-
czych realizowanych przez różnorakie grupy społeczne. Uważano, że niezależ-
ność od jakichkolwiek ograniczeń i wpływów jest wiarygodnym świadectwem 
pełnej wolności i gotowości wyboru najwyższych wartości. Dlatego absty-
nencja jest zalecana, a niekiedy nawet obowiązkowa w takich społecznościach 
jak zakony, grupy duszpasterskie, harcerstwo czy niektóre grupy zawodowe895.

Pijaństwo postrzegano jako postawę, która odbiera istotne przymioty 
wynikające z bycia w pełni osobą, takie jak wolność, przytomność umysłu, 
świadomość, realizm w podejściu do świata. Patrzono na nie także jako na je-
den z przejawów obrazy Boga. Człowiek, który z natury własnego istnienia 
i pochodzenia powinien oddawać cześć Stwórcy, przez pijaństwo nie jest 
do tego zdolny. Oprócz tego u nadmiernie pijących następują degradacja 
wartości i ubóstwienie alkoholu oraz samego siebie jako tego, kto skupia 
się przede wszystkim na realizowaniu własnych zachcianek i pragnień896.

894 Por. J. Chodkiewicz, Poznawcza terapia leczenia uzależnień, „Terapia Uzależnienia 
i Współuzależnienia” 2 (2003), s. 8–10.

895 Por. B. Leonhard, Fundamenty harcerskiej abstynencji, cz. 1, Wydawnictwo Skaut, Kra-
ków 1994, s. 7–8; I. Krasińska, Działalność Związku Nauczycieli Abstynentów w latach 
1924–1939, w: W kręgu dawnych i współczesnych teorii wychowania: uczeń – szkoła – na-
uczyciel, red. K. Dormus, R. Ślęczka, Wydawnictwo WPUP, Kraków 2012, s. 492–
505; Konferencja Episkopatu Polski, Wytyczne Episkopatu Polski…, dz. cyt., 10–13.

896 Por. M. Antoniewicz, Chwała Boża jako cel stworzenia w interpretacji personalistycznej, 
„Studia Gnesnensia” 26 (2012), s. 201–212.
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1.3. Strategia redukcji szkód jako alternatywa  
dla całkowitej abstynencji od alkoholu
Trwają ożywione dyskusje na temat tego, czy leczenie odwykowe w nałogu 
alkoholowym powinno doprowadzić do zupełnej abstynencji od niego, czy 
może budować w uzależnionym umiejętność odpowiedzialnego korzystania 
z tego rodzaju napojów. Do tej pory na gruncie europejskim obowiązuje ra-
czej stały schemat, w którym terapia alkoholowa ma doprowadzić do pełnej 
abstynencji. W Polsce tego typu rozwiązanie wciąż zdecydowanie dominuje. 
Jednak w Stanach Zjednoczonych po wnikliwszych badaniach coraz więcej 
terapeutów i lekarzy promuje bezpieczne używanie alkoholu jako jeden 
z możliwych efektów leczenia lub przynajmniej jako jego znaczący etap897.

Rozbieżności w podejściu do określenia celów terapii odwykowej biorą 
się z różnorodnych sposobów definiowania zdrowia osiąganego w wyniku 
leczenia tego schorzenia. Do tej pory powszechnie uważano, że osoby zdro-
we to takie, które nie muszą w ogóle używać alkoholu i dzięki temu zachowu-
ją stale trzeźwość. Sięgnięcie po jakąkolwiek porcję tej substancji uznawano 
za nawrót choroby. Takie rozumienie tego problemu wzięło swój początek 
w połowie XX wieku z badań nad alkoholizmem przeprowadzanych przez 
Elvina Mortona Jellinka, który sklasyfikował różne typy tej choroby, a także 
jego następców uznających za wolnych od nałogu alkoholowego tych, którzy 
nie muszą już sięgać po tę substancję. Abstynencja stała się więc głównym 
celem strategii trzeźwienia i to podejście utrwaliło się na długie lata898.

W tej koncepcji zdrowie od alkoholizmu oznaczałoby brak jakichkolwiek 
objawów uzależnienia i doraźnych konsekwencji (przynajmniej na poziomie 
fizjologicznym). Należy dodać, że w klasyfikacjach chorobowych i różnych 
sposobach podejścia do leczenia praktycznie w żadnym innym wypadku 

897 Por. Helping Patients Who Drink Too Much. A Clinician’s Guide, National Institute 
on Alcohol Abuse and Alcoholism, [b.m.] 2016, s. 10–24.

898 Por. E. M. Jellinek, Alcoholism. A Genus and Some of Its Species, „Canadian Medical 
Association Journal” 83 (1960) No. 26, s. 1341–1345.
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nie występuje definicja zdrowia, która mówiłaby o zupełnym braku nawet 
sporadycznych objawów jednostki chorobowej. Stąd powstaje pytanie, czy 
traktowanie wyłącznie abstynencji jako wskaźnika wyjścia z alkoholizmu 
jest uprawnione. Przymusowe sięganie po alkohol jest głównym objawem 
uzależnienia od niego, ale kwestia zupełnego wyzbycia się wewnętrznego 
przymuszenia do korzystania z tej substancji jest tylko jednym z wielu czyn-
ników wskazujących na zdrowienie w tej przestrzeni. W dodatku wiele badań 
pokazuje, że powrót do picia następuje niekiedy po bardzo długim okresie, 
w którym uzależnionego uznano już za abstynenta. To również sprawia 
problemy w definiowaniu momentu uznania konkretnego  człowieka za wol-
nego od alkoholizmu899.

Dla wielu pacjentów obranie całkowitej abstynencji jako głównego celu 
terapii uzależnień wydaje się nierealne, szczególnie po uwzględnieniu dłu-
giego czasu potrzebnego na osiągnięcie takiego założenia oraz wysokich 
kosztów leczenia. Już początkowy brak wiary w możliwość wyzwolenia 
się z konieczności sięgania po alkohol sprawia, że tego rodzaju terapia rze-
czywiście staje się niemożliwa. W takich przypadkach próbuje się sięgać 
po alternatywne metody900.

Wspomniano, że uzależnienie alkoholowe w swojej specyfice rozpozna-
wane jest przez wiele wskaźników i sprawia różnego rodzaju negatywne 
efekty dla uzależnionego i jego środowiska. W związku z tym w Stanach 
Zjednoczonych zaczęto inaczej podchodzić do zdrowienia z alkoholizmu. 
Jego wyznacznikiem nie jest już zupełna abstynencja, ale ograniczenie ne-
gatywnych skutków jego spożywania, zwane fachowo „strategią redukcji 

899 Por. D. A. Dawson, R. B. Goldstein, B. F. Grant, Rates and Correlates of Relapse 
Among Individuals in Remission from DSM-IV Alcohol Dependence. A 3-Year Follow-
-Up, „Alcoholism Clinical and Experimental Research” 31 (2007) No. 12, s. 2036–
2045.

900 Por. E. Dubiel, Strategia redukcji szkód w pracy z osobami uzależnionymi od narkoty-
ków i alkoholu, „Resocjalizacja Polska” 11 (2016), s. 64–65.
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szkód” (ang. harm reduction). Wedle tej idei patrzy się nie tylko na często-
tliwość sięgania po napoje alkoholowe, ale również inne konsekwencje 
uzależnienia związane z objawami fizjologicznymi, odniesieniem do ro-
dziny, funkcjonowaniem w środowisku zawodowym i sąsiedztwie, sytuacją 
 ekonomiczną, odbudową wartości moralnych i duchowych901.

Dzięki temu podejściu można uznać za osobę zdrową taką, która nie jest 
całkowitym abstynentem. Oczywiście musi nastąpić znaczna redukcja ilości 
i częstotliwości wypijanego alkoholu, a ewentualne sięganie po niego musi 
być incydentalne i wynikać raczej z braku odpowiednio wyrobionej we-
wnętrznej wolności niż celowego korzystania z tego środka. Amerykańskie 
badania wykazały, że jedynie 25 proc. osób uzależnionych utrzymywało abs-
tynencję w okresie roku od rozpoczęcia leczenia. W grupie osób uzależnio-
nych nieutrzymujących stale abstynencji spadek spożywanej ilości alkoholu 
nastąpił aż o 87 proc., a redukcja negatywnych następstw wyniosła 60 proc. 
Dlatego w ramach tej teorii próbuje wychowywać się do odpowiedzialnego 
picia i często taki proces traktuje się jako etap przejściowy w całościowej 
wolności od alkoholu i możliwości abstynencji902.

Polskie badania potwierdzają, że zastosowanie krótkoterminowych, nie-
kiedy jednorazowych interwencji wobec pewnej grupy pijących skutku-
je znacznym ograniczeniem negatywnych efektów spożywania alkoholu 
i  długoterminowymi zmianami w sposobie funkcjonowania903.

Strategia redukcji szkód jako metoda terapeutyczna zakłada stopniowe le-
czenie uzależnienia alkoholowego (jest też wykorzystywana w przypadkach 
innych uzależnień, na potrzeby pracy skupiono się jednak na alkoholizmie). 

901 Por. D. Riley i in., Harm Reduction. Concepts and Practice. A Policy Discussion Paper, 
„Substance Use and Misuse” 34 (1999) No. 1, s. 9–24.

902 Por. W. R. Miller, S. T. Walters, M. E. Bennett, How Effective Is Alcoholism Treatment 
in the United States?, „Journal of Studies on Alcohol” 62 (2001) No. 2, s. 211–220.

903 Por. J. Cebulska, Program ograniczania picia realizowany w poradni w Toruniu, „Tera-
pia Uzależnienia i Współuzależnienia” 2015 nr 5, s. 11–13.
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Istotne jest w niej bardzo osobiste i zindywidualizowane podejście do kon-
kretnych osób. Nie można w niej uogólnić metod pracy, gdyż one zawsze 
pozostają dostosowane do potrzeb samego uzależnionego, również w za-
kresie wyboru drogi i celu leczenia. Choć głównego założenia nie stanowi 
abstynencja, to jednak jej nie wyklucza i pozwala określić indywidualne 
założenia co do pożądanego efektu. Podstawowym jej celem jest redukcja 
negatywnych następstw korzystania ze środka uzależniającego. Główną 
ideą strategii redukcji szkód jest zapewnienie optymalnego dostępu do opie-
ki medycznej, co ma nastąpić w wyniku zmniejszenia liczby warunków 
 koniecznych do otrzymania fachowej pomocy904.

Opisywana metoda zawiera w sobie kilka istotnych cech, dzięki którym 
stanowi wartościową metodę podejścia do problematyki uzależnień. Są to:

1. pragmatyzm – strategia redukcji szkód przyjmuje, iż używanie nie-
których środków psychoaktywnych jest nieuniknione, a pewien poziom 
używania takich substancji jest normą w społeczeństwie;

2. koncentracja na szkodliwych skutkach – rozmiar zaangażowania 
w odurzanie się ma drugorzędne znaczenie wobec znaczenia szkodliwych 
skutków, jakie z niego wynikają;

3. humanistyczne wartości – decyzja człowieka o używaniu środków 
psychoaktywnych jest akceptowana jako fakt i indywidualny wybór. Nie 
czyni się moralistycznych ocen, lecz raczej zwraca uwagę na poziom zaan-
gażowania w uzależnienie oraz sposoby przyjmowania substancji. Z sza-
cunkiem traktowane są godność i prawa osoby odurzającej się;

4. równoważenie nakładów i zysków – prowadzony jest pragmatyczny 
proces identyfikacji, pomiaru i szacowania konsekwencji używania sub-
stancji psychoaktywnych, związanych z nimi szkód oraz kosztów i zysków 

904 Por. G. A. Marlatt, K. Witkiewitz, Harm Reduction Approaches to Alcohol Use. He-
alth Promotion, Prevention, and Treatment, „Addictive Behaviors” 27 (2002) No. 6, 
s. 867–886.
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płynących z zastosowanych interwencji. Na tej podstawie formułowane 
są priorytety, uwzględniające nie tylko interesy osób odurzających się, ale 
również szerszej społeczności i całego społeczeństwa;

5. hierarchia celów – większość programów redukcji szkód posia-
da hierarchię celów, z bezpośrednią koncentracją na najbardziej pilnych 
potrzebach905.

Uznaje się, że strategia redukcji szkód jest skuteczna, jeśli w wyniku jej 
stosowania osiągane są następujące efekty: producenci towarów zawiera-
jących substancje psychoaktywne zostają zmotywowani do promowania 
i dystrybuowania produktów o słabszym działaniu; konsumenci zostają 
poinformowani o wszystkich negatywnych skutkach używania danego 
towaru; sposób przekazu i długość czasu reklamy są regulowane prawnie, 
by nie zwiększać konsumowania niebezpiecznych dla zdrowia produktów; 
skutki zdrowotne i behawioralne oddziaływania wytworów zawierających 
środki psychoaktywne są stale monitorowane; prowadzi się stałe badania 
dotyczące wpływu tych produktów na ogólną kondycję społeczeństwa; 
redukcja szkód stanowi część krajowego programu profilaktycznego906.

Także w praktyce terapeutycznej pojawiają się programy leczenia alkoho-
lizmu oparte na opisywanej strategii. Są one skierowane przede wszystkim 
do osób w początkowej fazie uzależnienia, których uczy się zdyscyplinowa-
nych sposobów spożywania alkoholu, wykazując ich zbliżoną skuteczność 
do metod klasycznych907.

W Polsce zostały opracowane konkretne wskazania do leczenia tą me-
todą wydane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 

905 Por. A. Prokopowicz, Redukcja szkód związana z przyjmowaniem substancji psychoak-
tywnych, „Medycyna Rodzinna” 21 (2018) nr 1, s. 74–75.

906 Por. K. Stratton i in., Clearing the Smoke. Assessing the Science Base for Tobacco Harm 
Reduction, The National Academies of Sciences, Washington 2001, s. 180–200.

907 Por. J. A. Ambrogne, Reduced-Risk Drinking as a Treatment Goal. What Clinicians 
Need to Know, „Journal of Substance Abuse Treatment” 22 (2002) Issue 1, s. 45–53.
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Alkoholowych. Podają one, że tego rodzaju terapia jest przeznaczona dla 
osób pijących niebezpiecznie, uzależnionych w początkowej fazie nałogu, 
młodszych, niemających problemów zdrowotnych związanych z metabo-
lizmem, lepiej funkcjonujących społecznie i niedoświadczających dużej 
ilości problemów wynikających z nadmiernego picia. Przeciwskazaniami 
dla strategii redukcji szkód są m.in. ciąża, choroby układu pokarmowego 
i choroby neurologiczne, zaburzenia psychiczne, niedokrwistość, wskazania 
prawne, długotrwałe przyjmowanie leków wchodzących w interakcję z alko-
holem. Zalecenia wymieniają jako formy terapii sesje indywidualne, grupowe 
i rodzinne oraz farmakoterapię i przewidują czas jej trwania na  kilka tygodni 
z częstotliwością spotkań minimum raz na tydzień908.

Według niektórych autorów strategia redukcji szkód nie jest samoistną, 
skuteczną metodą leczenia nałogów. Wyrosła raczej jako alternatywa dla 
klasycznego podejścia terapeutycznego stawiającego sobie za cel abstynen-
cję z powodu braku możliwości osiągnięcia jej w przypadku niektórych 
pacjentów909.

Oprócz tego wysuwa się szereg zarzutów względem tej metody. Wśród 
nich najważniejszym pozostaje jej mała skuteczność. Taki wniosek można 
wysunąć pod wpływem nierzetelnych badań lub przy założeniu, że celem 
terapii uzależnień jest wyłącznie abstynencja. Z ostatnią kwestią wiąże się ko-
lejny często podnoszony zarzut, według którego strategia redukcji szkód nie 
sprzyja całkowitemu odłożeniu substancji psychoaktywnej. Wciąż dominuje 
pogląd, że całkowite odłożenie środka uzależniającego jest najwłaściwszym 
wskaźnikiem trzeźwienia. Niektórzy badacze uważają, że ta strategia zachęca 
do korzystania ze środków uzależniających, gdyż nie wyklucza ich zupełnie 

908 Por. A. Bakuła, B. Bętkowska-Korpała, J. Fudała, Zalecenia do tworzenia i realizowa-
nia programów ograniczania picia alkoholu w placówkach leczenia uzależnień, „Terapia 
Uzależnienia i Współuzależnienia” 2015 nr 4, s. 32–34.

909 Por. Z. B. Gaś, Redukcja szkód a profilaktyka uzależnień, „Remedium” 7–8 (2002), 
s. 32–33.
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nawet w procesie leczenia. Oprócz tego pojawiają się zdania, że jest to jeden 
z przejawów próby blokowania prawodawstwa antyalkoholowego i anty-
narkotykowego, a nawet próby legalizowania substancji, które dotychczas 
były zakazane910.

Pomimo zauważalnej krytyki strategii redukcji szkód jako programu 
terapeutycznego wydaje się, że przeważają pozytywne głosy względem niej 
i uznaje się ją za jedną z wielu możliwości prób wychodzenia z uzależnienia. 
Tego rodzaju podejście może być wartościowe szczególnie na początkowym 
etapie terapii, na którym wielu osobom trudno jest podjąć jednoznaczną 
decyzję o całkowitej rezygnacji z alkoholu.

2. Główne czynniki wychowawcze  
w kształtowaniu trzeźwości

Obok duszpasterskiego wsparcia uzależnionych ważna jest także profilakty-
ka, która zapobiega wejściu w nałóg. Dzięki niej można uniknąć strat zdro-
wotnych, społecznych, ekonomicznych, gospodarczych i moralnych, jakie 
wynikają z nadmiernego spożywania alkoholu. Oprócz tego każda aktywność 
zapobiegająca złym nawykom pobudza siłę woli, uczy samodyscypliny i plano-
wania, a tym samym przyczynia się do rozwoju osobowego podejmujących ją.

Oddziaływanie prewencyjne staje się o tyle efektywniejsze, o ile jest 
ważne dla jego odbiorców. Dla spełnienia tego kryterium istotne jest, aby 
działanie to było realizowane w zgodzie ze światopoglądem osób, do któ-
rych zostaje zaadresowane. Religia, jako przestrzeń konstytuująca prawa 
moralne i zasady postępowania zmierzające do dobrostanu oraz nadająca 

910 Por. N. Hunt, M. Ashton, S. Lenton, A Review of the Evidence-Base for Harm Reduc-
tion Approaches to Drug Use. Forward Thinking on Drugs a Release Initiative, https://
www.hri.global/files/2010/05/31/HIVTop50Documents11.pdf (19.12.2018).
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sens życiu, może również wspierać aktywność ukierunkowaną na unikanie 
zagrożeń zdrowia. W polskim środowisku sprzyjającym używaniu alkoho-
lu, a jednocześnie wciąż religijnym ważną rolę odgrywa Kościół katolicki, 
który we współpracy z instytucjami państwowymi i pozarządowymi pró-
buje zapobiegać rozwojowi uzależnień. Przez docieranie do różnych grup 
społecznych i wiekowych może stać się ważnym podmiotem nauczającym 
i wychowującym do trzeźwości.

Profilaktyka zakłada dwojakie rodzaje działań. Po pierwsze jest to eli-
minowanie i redukowanie czynników ryzyka wywołujących niepożąda-
ny stan (w tym wypadku nadmierne spożywanie alkoholu). Po drugie jest 
to wzmacnianie i promowanie pozytywnych postaw chroniących przed 
wejściem w stan zagrożenia911.

Obydwa rodzaje aktywności mogą być wdrażane i promowane przy 
współudziale duszpasterzy działających blisko wiernych narażonych 
na uzależnienia, a jednocześnie posiadających wpływ na własne środowi-
ska, w których również są w stanie promować ideę trzeźwości. Koniecz-
ność tego rodzaju zaangażowania przede wszystkim na rzecz trzeźwości 
młodocianych wydaje się konieczna, szczególnie przy uwzględnieniu sta-
tystyk, pokazujących, że średni wiek inicjacji alkoholowej wciąż się obniża. 
Z danych z pierwszych lat XXI wieku wynika, że w Polsce ponad 50 proc. 
chłopców i 38 proc. dziewcząt w wieku dwunastu lat próbowało alkoholu912. 
Obecnie już znaczny odsetek jedenastolatków miał kontakt z  alkoholem, 
a niekiedy odnotowuje się nawet pojedyncze przypadki kilkuletnich dzie-
ci będących pod wpływem tej substancji913. Oprócz dzieci i młodzieży 

911 Por. J. Szymańska, Współczesne tendencje w profilaktyce ryzykownych zachowań dzieci 
i młodzieży. Ewolucja programów, „Studia nad Rodziną” 2 (1998), s. 100.

912 Por. B. Fatyga, J. Rogala-Obłękowska, Style życia młodzieży a narkotyki, Instytut 
Spraw Społecznych, Warszawa 2002, s. 136.

913 Por. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Obniża 
się wiek inicjacji alkoholowej Polaków, http://www.portalspozywczy.pl/alkohole-
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podmiotem  promowania trzeźwości powinni stać się wszyscy wierni, któ-
rzy  bezpośrednio lub  pośrednio mają styczność z problemem upijania się.

2.1. Wychowanie do trzeźwości przez wzmacnianie wartości 
w rodzinie
Rodzina jest niezastąpionym i najlepszym środowiskiem rozwojowym 
dla człowieka. Jej obowiązki względem dziecka nie ograniczają się jedynie 
do zaspokajania potrzeb materialnych, ale skupiają się również wokół kształ-
towania światopoglądu i wychowania do prawdziwych, trwałych wartości, 
które w przyszłości pozwolą na podejmowanie roztropnych i mądrych 
decyzji istotnych dla dojrzałego życia w wielu kwestiach. Jedną z nich jest 
wychowanie do samodzielności i odpowiedzialności za siebie oraz innych914.

W rodzinie kultywuje się tradycję i przekazuje właściwe wzorce zacho-
wania. Wychowanie następuje nie tylko przez podawanie informacji, ale 
przede wszystkim przez stawianie zadań i wymagań oraz egzekwowanie ich 
realizacji. Kolejnymi wpływającymi istotnie na sposób podejścia do świa-
ta przez młodego człowieka elementami są przykład idący od starszych, 
już bardziej dojrzałych, oraz wspólne przeżywanie różnych doświadczeń. 
Te komponenty budują więzi, z których wyłania się autorytet rodziców, 
dziadków, starszego rodzeństwa i pozostałych krewnych915.

Obecnie uwypukla się model wychowawczy, w którym preferuje się 
zastępowanie naturalnego kontaktu osobowego przez różnego rodzaju urzą-
dzenia elektroniczne. Wynika to m.in. z coraz większego zaabsorbowania 

-uzywki/wiadomosci/parpa-obniza-sie-wiek-inicjacji-alkoholowej-polakow-wi-
deo,160381.html (25.01.2019).

914 Por. M. Filipowicz, Rodzina jako pierwsze środowisko wychowawcze. Zadania i ide-
ał wychowawczy – z perspektywy nauczania Kościoła, „Łódzkie Studia Teologiczne” 
26 (2017) nr 1, s. 127–128.

915 Por. B. M. Kałdon, Rodzina jako instytucja społeczna w ujęciu interdyscyplinarnym, 
„Forum Pedagogiczne UKSW” 1 (2011), s. 231–236.
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rodziców kwestiami materialnymi i z ich większego skupienia się na sferze 
ekonomicznej życia, co w efekcie skraca czas poświęcany dziecku916.

Badania wskazują, że dzieci już w wieku niemowlęcym i w okresie wcze-
snego dzieciństwa regularnie korzystają z urządzeń elektronicznych, które 
stanowią dla nich zwyczajną formę rozrywki i zabawy. W Stanach Zjedno-
czonych w 2013 roku aż 38 proc. dzieci do pierwszego roku życia używa-
ło tabletu, między drugim a czwartym rokiem życia ten wskaźnik wzrósł 
do ponad 80 proc., dowiedziono też, że codziennie takiego sprzętu używa 
17 proc. dzieci do lat ośmiu. Dane z państw wysoko rozwiniętych gospodar-
czo zbliżają się do poziomu wyników badań z USA. Polska również znajduje 
się w gronie państw, w których urządzenia elektroniczne weszły na stałe 
do użytku przez najmłodsze pokolenia i zajmują obecnie znaczną część 
ich czasu917. Obecność w cyberprzestrzeni daje możliwość pozostawania 
anonimowym i wyrażania własnych emocji oraz uczuć. Pozornie spełnia 
to potrzeby samostanowienia i tożsamości ważne dla każdego człowieka, 
szczególnie w okresie dojrzewania. Niestety funkcjonowanie w świecie 
wirtualnym zaspokaja te pragnienia również w sposób wirtualny, czyli nie-
autentycznie, jedynie w wyobrażonym świecie. To pociąga za sobą jeszcze 
większe pragnienie spełnienia wspomnianych potrzeb i  poszukiwanie środ-
ka, który je załagodzi lub wygłuszy918.

916 Por. D. Dykalska-Bieck, A. M. Zawadzka, M. Lipowska, Wychowanie w kulturze kon-
sumpcji. Postawy wychowawcze rodziców a tendencje materialistyczne dzieci 5–6- letnich, 

„Polskie Forum Psychologiczne” 22 (2017) nr 4, s. 636–637; M. Kierzkowska, 
O samotności dziecka we współczesnym świecie, „Kultura i Wychowanie” 3 (2012),  
s. 131–138.

917 Por. A. Bąk, Jak małe dzieci korzystają z urządzeń mobilnych? Raport na podstawie 
danych zebranych od rodziców, „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 
14 (2015) nr 3, s. 76.

918 Por. M. Szast, Samotność w dobie cyfryzacji, „Pedagogika Katolicka” 2 (2012) nr 11, 
s. 225–226.
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Taki sposób dorastania wpływa destrukcyjnie nie tylko na zdrowie soma-
tyczne najmłodszych, ale przede wszystkim na zdolność tworzenia relacji 
z innymi, co przejawia się w coraz słabszej socjalizacji i większej samotności. 
Paradoksalnie to właśnie korzystanie z elektroniki oraz obecność w wirtu-
alnym świecie dla wielu osób są sposobami przezwyciężania samotności, 
jednak sytuacja społeczna pokazuje, że przez takie zachowania stan osa-
motnienia pogłębia się jeszcze bardziej919. Nawyk korzystania z mediów 
elektronicznych utrwala się i przechodzi nawet w uzależnienie, co z kolei 
wywołuje tendencję do izolacji, zamknięcia się w swoim świecie i poszuki-
wania wartości w praktykach destrukcyjnych920. Mówi się nawet o „epidemii 
samotności”, której negatywne konsekwencje są zauważalne w relacjach 
społecznych, a próby radzenia sobie z nią przejawiają się w rozpaczliwych 
gestach przykuwających uwagę innych. Wśród nich znajduje się korzysta-
nie z substancji psychoaktywnych, w tym również z alkoholu, pozornie 
zabijającego egzystencjalną pustkę921. Przynoszą one stan odurzenia, który 
pozwala zapomnieć o przykrych doświadczeniach, jakie są obecne w realnej 
przestrzeni922.

Oprócz wspomnianego życia w wirtualnym świecie i wynikającej z niego 
samotności czynnikami ryzyka w kontekście uzależnienia alkoholowego są 
wszelkiego rodzaju sytuacje stresowe związane z problemami edukacyjnymi 
w szkole, napięciami i kłótniami w rodzinie, konfliktami i nieporozumie-
niami z rówieśnikami. Młodzi ludzie dotknięci tymi problemami częś-
ciej deklarują nielegalne sięganie po alkohol. Rodzice również przyjmują 

919 Por. M. Olcoń-Kubicka, Blogi jako przejaw współczesnego trybalizmu, w: Społeczna 
przestrzeń Internetu, red. D. Batorski, M. Marody, A. Nowak, Wydawnictwo Acade-
mica, Warszawa 2006, s. 154.

920 Por. T. Goban-Klass, Media i komunikowanie masowe, Wydawnictwo PWN, War-
szawa 2006, s. 302.

921 Por. J. Augustyn, J. Bolewski, J. Salij, Imiona samotności, „Więź” 1997 nr 10, s. 12–33.
922 Por. B. Krupa, Samotność – znak czasu, w: Człowiek na rozdrożu, red. Z. B. Gaś, Wy-

dawnictwo Naukowe WSEiI, Lublin 2013, s. 108.
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dysfunkcyjne wzorce zachowań, które utrwalają się jako postawy stale obec-
ne w ich życiu rodzinnym, przyjmowane za zwyczajne i przekazywane młod-
szemu pokoleniu. Należą do nich codzienne palenie tytoniu, kilkukrotne 
w ciągu tygodnia spożywanie alkoholu, agresja werbalna i fizyczna. Wzorzec 
nadmiernego picia alkoholu, przekazywany jako jeden z wyznaczników 
dorosłości, jest obecny w życiu 10–15 proc. dzieci uczęszczających do szkoły 
podstawowej i rośnie wraz z wiekiem, aż do około 25 proc. w przypadku 
uczniów szkół zawodowych i techników923.

Więzi rodzinne stanowią jeden z podstawowych czynników profilaktyki 
uzależnienia alkoholowego. Są szczególnie istotne w dobie kultury kon-
sumpcyjnej, w której wartość osoby jest uzależniana od tego, co posiada 
i w jaki sposób może wykorzystać dostępne dobra materialne, w tym używki. 
Dotychczasowe badania wykazały, że na takie podejście wyraźny wpływ 
ma postawa rodziców, którzy sami utożsamiają się z tego typu hierarchią 
wartości i przekazują ją dziecku. Badania wskazują, że dzieci ze środowisk, 
w których brak więzi rodzinnych lub w których są one zniekształcone, 
rozwijają się gorzej w wielu aspektach. Przejawia się to w poczuciu bycia 
nieszczęśliwym, przekonaniu, że życie jest nudne, braku poczucia przyna-
leżności i odniesienia do innych, braku kontroli nad własnym życiem, wąt-
pliwościach co do własnej przyszłości, braku planów dalszego kształcenia. 
Odpowiedzią na każde z tych negatywnych odczuć może być niekontrolo-
wane używanie alkoholu, co rzeczywiście częściej ma miejsce u dzieci i na-
stolatków pozbawionych dobrych relacji z rodziną924. Te wpływy ujawniają 
się już w okresie prenatalnym, od kiedy dziecko staje się podatne na sposób 

923 Por. R. Porzak, Więź z rodzicami jako podstawowy czynnik profilaktyczny, w: Rola ro-
dziny w wychowaniu do trzeźwości, red. P. Kulbacki, Wydawnictwo Światło-Życie, 
Kraków 2006, s. 10–14.

924 Por. J. Sakowska, Rola rodziny w profilaktyce uzależnień, „Studia nad Rodziną” 
2 (1998) nr 3, s. 94–95.
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przywiązania z rodzicami. Wyczuwa ich bliskość albo oddalenie, przyswaja 
pierwsze wrażenia zapadające w pamięć925.

Pielęgnowanie zdrowych więzi rodzinnych, w których są miejsce, czas, 
uwaga, zainteresowanie i chęć podtrzymywania intensywnego kontaktu, 
może stać się lekarstwem na problemy przeżywane przez młodych ludzi. 
Duża potrzeba akceptacji i zainteresowania ze strony starszych, bardziej 
doświadczonych powinna być realizowana przede wszystkim przez rodzi-
ców. Oni w naturalny sposób są pierwszymi osobami, z jakimi spotyka się 
dziecko, a ich obowiązkiem jest troska i dbanie o rozwój swojego potomstwa. 
Wśród tych zadań mieści się wsparcie dawane przez zrozumienie i obecność, 
współdzielenie problemów i aktywny udział w życiu młodego człowieka, 
stawianie wspólnych celów i ich realizację, poznawanie otaczającego świata 
i uczenie się radzenia sobie z problemami pojawiającymi się na drodze życia926.

Wychowanie w rodzinie to proces dotyczący nie tylko dzieci, które nie 
osiągnęły jeszcze samodzielności. Obejmuje także dorosłych, którzy przez 
całe życie potrzebują kształtować swoje postawy wobec siebie i innych, we-
ryfikować sposób rozumienia świata, a nade wszystko ćwiczyć samych siebie 
w rozwijaniu cnót pozwalających żyć w pełni dojrzały i odpowiedzialny 
sposób927. Wychowanie dorosłych pomaga w odkryciu własnego miejsca 
w świecie i zbudowaniu osobistej tożsamości rozumianej dynamicznie, jako 
ciągły proces doskonalenia siebie928.

Istnieje wiele czynników motywujących wychowanie osób dorosłych. 
Wśród nich znajduje się ich chęć bycia autentycznymi przed własnym 

925 Por. K. Wojcieszek, Filozoficzne podstawy wychowania do trzeźwości w ujęciu tomi-
stycznym, Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2010, s. 135–137.

926 Por. A. M. Basak, Zaspokajanie potrzeb i socjalizacja dziecka w rodzinie, „Pedagogika 
Rodziny” 3/4 (2011) nr 1, s. 101–109.

927 Por. E. Kubiak-Szymborska, Wychowanie dorosłych we współczesnym dyskursie pedago-
gicznym, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 3 (2011), s. 26–28.

928 Por. M. Malewski, Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andra-
gogice, Wydawnictwo DSWE , Wrocław 2010, s. 2016.



384  Wsparcie duszpasterskie osób uzależnionych od alkoholu w procesie leczenia

potomstwem, od którego czegoś wymagają. Oprócz tego należy wyróżnić 
wpływ autorytetów, dostrzeżenie obniżenia poziomu moralnego własnego 
życia, wymogi stawiane przez społeczeństwo i środowisko zawodowe, we-
wnętrzne życie duchowe i wymagania religijne929. Wychowanie w rodzinie 
dotyczy każdego z jej członków, którzy wzajemnie na siebie oddziałują. 
Powszechnie uważa się, że to przede wszystkim rodzice wywierają wpływ 
na swoje dzieci, ale ten kierunek przebiega także w odwrotnym kierunku. 
Rodzice zmieniają się dla swoich dzieci, walczą o wzajemne relacje, przyj-
mują konstruktywne zasady funkcjonowania, zdobywają wiedzę i ćwiczą się 
w dziedzinie moralności, aby stać się przykładem dla młodszych. Można 
więc stwierdzić, że wychowanie jest wzajemnym oddziaływaniem na siebie 
rodziców i dzieci930.

Dorośli członkowie rodziny powinni również kształtować własną oso-
bowość w celu korygowania negatywnych postaw, które mogą stać się 
wzorcami niewłaściwego zachowania dzieci, a także w celu lepszego zro-
zumienia ich potrzeb. Wiedza na temat kierunków pożądanych zmian 
może być osiągana dzięki własnej autorefleksji, otwartości na zalecenia 
autorytetów oraz we współpracy z ośrodkami szkolnymi931.

Złe wzorce rodziców stają się najczęstszą przyczyną sięgania po alkohol 
przez młodych ludzi, którzy obserwują negatywne przykłady i sami z nich 
czerpią. Dodatkowo rodzina, która sama korzysta w niekontrolowany 
sposób z napojów alkoholowych, znacznie bardziej przyzwala dzieciom 
na podejmowanie podobnych działań932.

929 Por. J. Tomiło, Spór (o wychowanie dorosłych), którego nie było, „Edukacja Dorosłych” 
2 (2013), s. 27–31.

930 Por. M. Jankowska, Wychowanie jako system wzajemnych oddziaływań rodziców i dzie-
ci, „Fides et Ratio” 25 (2015) nr 1, s. 5–33.

931 Por. P. Ziółkowski, Pedagogizacja rodziców – potrzeby i uwarunkowania, Wydawnic-
two Uczelniane WSG, Bydgoszcz 2013, s. 131–133.

932 Por. H. R. White, V. Johnson, S. Buyske, Parental Modeling and Parenting Beha-
vior Effects on Offspring Alcohol and Cigarette Use. A Growth Curve Analysis, „Jour-
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W kształtowaniu rodziny bardzo ważną rolę odgrywa Kościół. W swoim 
nauczaniu wielokrotnie podkreślał jej wartość i kładł nacisk na  zdrowe 
wychowanie najmłodszych pokoleń. To rodzina jest pierwszym środowi-
skiem wychowawczym człowieka, miejscem występowania celów i wartości, 
którymi w przyszłości będzie kierował się młody człowiek. Ma on prawo 
do dobrego wychowania i rozwijania własnej osoby najlepiej, jak to jest 
możliwe. Rodzina daje życie i powinna dbać o to, aby każdy, kto w niej 
żyje, czerpał z niego w pełni, odkrywał sens swojego istnienia, dokonywał 
właściwych wyborów wspierających osobiste powołanie i unikał pomyłek 
mogących mieć destruktywny wpływ na przyszłość933.

Chrześcijańska koncepcja rodziny opiera się na miłości. Jej przejawem 
jest przede wszystkim dostrzeganie drugiej osoby i poświęcenie jej swojego 
życia. Miłość staje się podstawowym zadaniem rodziny, która we współpra-
cy z Bogiem daje początek nowemu życiu i pielęgnuje je. Źródłem miłości 
jest Bóg, a więc relacja oparta na tej cnocie zawsze jest realizacją Bożego za-
mysłu względem człowieka, którym staje się powołanie do świętości. Jego 
przedsmak jest spełniany przez wzajemną miłość w łączności z Bogiem 
już tutaj w ziemskim życiu. To dzięki miłości rodzina może upodabniać 
się do Stwórcy i wychowywać jej poszczególnych członków oraz wywierać 
wpływ na zewnątrz. Dla współczesnego świata, tak bardzo nastawionego 
na posiadanie, rodzina stanowi świadectwo prawidłowego przeżywania 
i realizowania miłości934.

nal of Substance Abuse” 12 (2000) No. 3, s. 287–310; A. Pisarska i in., Picie alko-
holu w wypowiedziach młodzieży w wieku 13–15 lat, „Alkoholizm i Narkomania” 
15 (2002) nr 4, s. 395–407.

933 Por. J. Dyduch, Małżeństwo i rodzina w optyce dokumentów III Nadzwyczajnego Syno-
du Biskupów, „Polonia Sacra” 20 (2016) nr 1, s. 146–147.

934 Por. A. Pryba, Miłość misją rodziny. Refleksje na kanwie obrad VIII międzynarodo-
wego kongresu rodzin w Filadelfii, „Studia Theologica Varsaviensia” 53 (2015) nr 2, 
s. 121–123.
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Przez przykład wyrzeczenia i poświęcenia, niekiedy też narażenia się 
na stereotypowe opinie środowiska, można złożyć dar z siebie samego dla 
dobra innych oraz motywacji tych, którzy mają problem z utrzymaniem 
trzeźwości. Takie podejście uczy też młodsze pokolenie, że spędzanie wol-
nego czasu, rekreacja i rozrywka nie zawsze muszą wiązać się z konieczno-
ścią picia alkoholu, a prawdziwą radość można odnaleźć nie w zewnętrz-
nych uciechach, ale we własnym sumieniu, które jeśli jest spełnione i żyje 
w  zgodzie z Bogiem, daje poczucie samorealizacji935.

Nauczanie Soboru Watykańskiego II nazywa rodzinę „szkołą bogat-
szego człowieczeństwa”936. Paweł VI mówi z kolei o rodzinie jako o „szkole 
Ewangelii”, przytaczając przykład Świętej Rodziny z Nazaretu, w której 
wzajemna troska o siebie i otoczenie była jednym z głównych realizowanych 
zadań. Jezus, posiadając obok boskiej także ludzką naturę, był kształtowa-
ny przez swoich rodziców, którzy wychowali Go na dobrego człowieka, 
ucząc Go podstawowych zasad życia937. Podobny związek zachodzi również 
dzisiaj u każdego wierzącego. Bóg obdarza łaską i wspiera darami Ducha 
Świętego każdego, kto w Niego wierzy i pozostaje z Nim w bliskiej relacji. 
Jednocześnie człowiek powinien starać się rozwijać to wszystko, co otrzy-
mał od Stwórcy, aby się doskonalić i wzrastać osobowo. Bez jednego z tych 
elementów nie uda się zbudować szczęśliwego życia, dlatego obowiązkiem 
każdego wierzącego jest troska o żywy kontakt z Bogiem i praca nad sa-
mym sobą, która będzie przebiegać równolegle do nadprzyrodzonego 
odniesienia938.

935 Por. T. Bronakowski, Troska o trzeźwość bliźniego…, dz. cyt., s. 29–30.
936 Sobór Watykański II, Lumen Gentium, 52.
937 Por. Paolo VI, A Nazareth la prima scuola del Vangelo, Nazareth, 5.01.1964, w: Inse-

gnamenti di Paolo VI, t. 2, Vaticana 1964, s. 23–27.
938 Por. J. Moskałyk, Wyzwolenie ukrytych przymiotów człowieczeństwa, „Studia Gne-

snensia” 29 (2015), s. 57–67.
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Konieczność wychowania do trzeźwości w rodzinach jest nie tylko wy-
razem opieki i troski, jakie wynikają z obowiązków kształtowanych przez 
więzy krwi czy z konieczności wspierania osobowego rozwoju najbliższych. 
To również wezwanie wynikające z wiary w Boga, który obdarzył ludzkość 
wolnością i zdolnością do autorefleksji. Jest to także wyraz miłości łączącej 
Stwórcę ze światem, która powinna być podstawową relacją między ludźmi. 
Wyrazem miłości jest zatroskanie o dobro innego, a w dalszym rezultacie 
o środowisko, na które będą oddziaływać poszczególni członkowie kon-
kretnych rodzin. Wstrzemięźliwość i abstynencja są też sposobami na walkę 
z egoizmem, własnymi popędami i pragnieniami939.

Dojrzała miłość obecna w małżeństwie stanowiącym podstawowe 
ogniwo rodziny zakłada także otwartość na innych, nie tylko w kontekście 
posiadania potomstwa, ale również kształtowania świata przez wpajanie 
właściwych wzorców młodszemu pokoleniu, które będzie tworzyć przy-
szłą cywilizację i kulturę. W tym wymiarze ważna jest jedność małżonków, 
którzy wychowują dzieci według wspólnych wartości i celów otwartych 
na życie i chroniących je. Element trzeźwości jest w tym kontekście jednym 
z wielu, które należy przekazywać jako normalny i podstawowy sposób 
codziennego funkcjonowania w świecie, będący jednocześnie składnikiem 
dojrzałości osobowej940.

Jeśli rodzina dostrzeże te możliwości, jakie daje trzeźwość i wychowa-
nie do niej młodego pokolenia, oraz przysposobi sobie te formy funkcjo-
nowania jako własne, wówczas będzie otwarta na działanie Bożej łaski. To 
sprawi, że stanie się prawdziwą szkołą wiary, w której łatwo o dostrzeże-
nie elementów ludzkiego życia pozwalających na wypełnienie osobistego 
powołania, współpracę z Bogiem, a w rezultacie osiągnięcie doczesnego 

939 Por. T. Bronakowski, Troska o trzeźwość troską o życie, Wydawnictwo Signum Ma-
gnum, Warszawa 2010, s. 20–21.

940 Por. W. Polak-Jakuszko, Małżeństwo chrześcijańskie a miłość, „Łódzkie Studia Teolo-
giczne” 26 (2017) nr 1, s. 38–43.
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i wiecznego szczęścia. Oprócz tych podstawowych celów, jakie stoją przed 
każdym chrześcijaninem, trzeźwa rodzina będzie łatwiej spełniać swoje 
zadanie uczenia wiary w środowisku zewnętrznym941. Każdy wierzący 
w Chrystusa jest wezwany do tego, by nauczać o Nim, dzielić się swoją wiarą 
i stawać się świadectwem dla innych ludzi, co również zostaje wypełnione 
przez godną i prawą postawę rodzin942.

2.2. Wychowanie religijne w rodzinie drogą do trzeźwości
Wśród czynników zapobiegających uzależnieniom i wychowujących 
do trzeźwości na drugim miejscu pod względem siły oddziaływania znaj-
duje się przekaz wartości religijnych943. Rodzina jest pierwszym miejscem, 
gdzie człowiek spotyka się z Bogiem, wychowuje religijnie i uczy podstawo-
wych wartości związanych z wiarą. Kościół od zawsze dostrzegał dużą siłę 
oddziaływania rodziny na jej członków i mówił o konieczności religijnego 
wychowania w jej obrębie oraz o współpracy ze wspólnotą wierzących944.

Wiara jest także charakterystyczną cechą konkretnych społeczeństw. 
Nawiązuje do przeszłości i buduje tradycję wywodzącą się od dawnych po-
koleń. Oprócz tego jest przestrzenią, która ukazuje perspektywę przyszłości 
i ukierunkowuje człowieka na to, by właściwie przygotował się do tego, 
co przyjdzie mu doświadczać. Autor natchniony Listu do Hebrajczyków 
ukazuje wiarę jako dziedzictwo przodków i wartość otrzymaną w spad-
ku po nich, a jednocześnie jako zapewnienie wszystkiego, czego możemy 
się spodziewać. To wiara otwiera na dobro, które przejawia się w różnych 

941 Por. A. Pryce, World Meeting of Families – Philadephia 2015, Philadephia 2015, s. 63.
942 Por. M. Brzeziński, Dzielić się wiarą w rodzinie, by wzrastać, „Studia nad Rodziną 

UKSW” 33 (2013) nr 2, s. 95–112; K. Wolski, Rodzina szkołą wiary, „Studia nad 
Rodziną” 17 (2013) nr 1 (32), s. 85–86.

943 Por. R. Porzak, Więź…, dz. cyt., s. 11.
944 Por. S. Dziekoński, Religijne wychowanie w rodzinie, „Seminare. Poszukiwania na-

ukowe” 17 (2001), s. 74–76.
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sferach życia. W obecnej chwili często jest jeszcze niewidzialne i nieosiągalne, 
ale oczekiwane przez każdego człowieka945.

Religijność ma pozytywny wpływ na rozwój osobowy człowieka. Prak-
tykowana religia stanowi istotny czynnik prewencyjny w zapobieganiu wie-
lu zaburzeń, również związanych z uzależnieniem od alkoholu i innych 
substancji (zob. 2.1. Terapeutyczna i prewencyjna funkcja religii w rozdziale 
czwartym). Nie można jednak wiązać jej wyłącznie z zewnętrznymi po-
stawami wpisującymi się w konkretne wyznanie, gdyż wówczas stałaby 
się zaledwie redukcją psychologiczną lub socjologiczną, rozumianą jako 
zestaw  zachowań i praktyk mających wpływ leczniczy946.

Religijność nie jest bierną funkcją życiową człowieka. Podlega ciągłym 
zmianom, a żeby była przeżywana w sposób dojrzały, wymaga ciągłego 
zaangażowania w jej pogłębienie. Rozwój religijności zależy od różnych 
czynników, takich jak wiek, otrzymane wzorce, środowisko wzrastania, wie-
dza na temat konkretnego wyznania, osobiste zaangażowanie,  zaciekawienie, 
wysiłek i czas poświęcony na jej rozbudowę947.

Religijność zaspokaja potrzeby egzystencjalne człowieka, który z natury 
jest skierowany na Boga. Zewnętrznie wyraża się to przez konkretną posta-
wę uwzględniającą praktyki religijne, moralne odniesienie do  otaczającego 
 świata i obronę wartości, które wynikają z religii948.

945 Por. A. Proniewski, Wiara źródłem apostolstwa w świecie, „Rocznik Teologii Katolic-
kiej” 11 (2012) nr 2, s. 7–8; Hbr 11.

946 Por. J. Król, Psychologiczne koncepcje doświadczenia religijnego, „Roczniki Psycholo-
giczne” 7 (2004) nr 2, s. 8–10; K. Kowalczyk, Neuroteologia – naturalistyczna koncep-
tualizacja doświadczenia religijnego, „Hybris” 2012 nr 17, s. 50–79; Z. Drozdowicz, 
O racjonalności w religii i w religijności (raz jeszcze). Wykłady, Wydawnictwo UAM, 
Poznań 2010, s. 128–129.

947 Por. T. Borkowski, Wartości religijne. Kształtowanie postaw religijnych człowieka, 
„Fides et Ratio” 17 (2014) nr 1, s. 173–175.

948 Por. J. Dziedzic, Rozwój religijności dojrzałej, w: W poszukiwaniu wiary dojrzałej, 
red. J. Dziedzic, Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krako-
wie, Kraków 2017, s. 66–68.
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Podstawowym elementem wewnętrznym dojrzale przeżywanej religij-
ności jest cnota wiary. Stanowi ona czynnik trudny do opisania ze wzglę-
du na jej indywidualny charakter i głębię duchową, jakie ją cechują. Jest 
o wiele bardziej osobista niż obserwowalne, zewnętrzne przejawy reli-
gijności. Wiara to przede wszystkim indywidualne doświadczenie Boga, 
które jeśli jest przeżywane autentycznie, to nigdy nie pozostaje obojętne 
na człowieka będącego jego podmiotem, a także na środowisko, w którym 
żyje. Jest ona również darem od Boga, koniecznym do osobistej pracy 
nad nim i rozwijania go, gdyż bez jakiejkolwiek aktywności i odpowiedzi 
ze strony człowieka staje się tylko przyzwyczajeniem oraz stopniowo traci 
swoją wartość949.

Pomiędzy wiarą a wychowaniem zachodzi dwojaka relacja. Z jednej stro-
ny konieczne jest wychowanie do dojrzałej wiary wyrażanej przez relację 
z Bogiem i realizowanej we wspólnocie wierzących. Jest to odkrywanie 
obecności Stwórcy w kolejnych momentach życia. Dojrzała wiara zakłada 
wiedzę konieczną do poznania danych dotyczących Boga, człowieka i świa-
ta, które zawarte są w objawieniu. Z drugiej strony oprócz poziomu samej 
świadomości istotne jest także doświadczenie, czyli wewnętrzne poczucie 
obecności Boga i osobista odpowiedź na nią. Konsekwencją dojrzałej wiary 
jest postawa apostolska przejawiająca się w miłości do otaczających ludzi 
i świadectwie własnego przeżywania kontaktu z Bogiem950.

Wiara człowieka bierze swój początek w rodzinie. To ona, zaszczepiona 
we wspólnocie wiernych, staje się pierwszym Kościołem dla młodego czło-
wieka, który poznaje wartości i stopniowo buduje ich hierarchię. To przede 
wszystkim od rodziców zależy wychowanie religijne dziecka i to, w jakim 
zakresie zaszczepią w nim swoją wiarę. Troska o młode pokolenie oraz 

949 Por. K. Orzeszyna, Czy wiara decyduje o normach moralnych?, „Polonia Sacra” 17 
(2013) nr 2, s. 73–76.

950 Por. R. Murawski, Wiara a wychowanie, „Colloquia Theologica Ottoniana” 1 (2014), 
s. 61.
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kultywowanie tradycji przodków powinny stać się głównymi  czynnikami 
modelującymi wychowanie do wiary przeżywanej świadomie. Bóg ob-
jawia się dzieciom przez rodziców, a dopełnienie ich matczynej i ojcow-
skiej misji w wykształceniu wiary młodego pokolenia spoczywa również 
na  pozostałych członkach rodziny951.

Obowiązkiem każdego rodzica jest troska o życie, jakie pojawia się w ich 
rodzinie. Jest ono darem od Boga, o który należy zadbać. Jednocześnie każda 
osoba jest darem dla społeczeństwa i świata. Aby właściwie realizowała swoje 
powołanie i ubogacała sobą otoczenie, potrzebne jest jej odpowiednie przy-
gotowanie w różnych wymiarach. Należy do nich także kształtowanie wnę-
trza przez wychowanie do wartości, wśród których pierwszorzędne miejsce 
zajmuje odniesienie do Boga realizowane przez wiarę. Ono nadaje kierunek 
wszelkim relacjom, jakie będą zachodzić względem osób i  przedmiotów 
w dalszym życiu człowieka952.

Widocznym znakiem wychowania do wiary w rodzinie jest pielęgnowa-
nie wspólnie przeżywanych praktyk religijnych. Składają się na nie modlitwa, 
podstawowa katecheza o prawdach wiary, a nade wszystko przystępowa-
nie do sakramentów świętych. Chociaż Kościół w sposób zorganizowany 
przysposabia wiernych do przyjęcia sakramentów, to jednak pierwszym 
miejscem, gdzie powinno nastąpić przygotowanie do nich, jest rodzina953. 
To ona buduje wspólnotę wierzących przez dar życia oraz przez jego orga-
nizację. Dlatego można mówić, że stanowi ona Kościół domowy, w którym 

951 Por. M. Fiałkowski, The Family as Domestic Church, w: Catholic Family Ministry. The 
Scientific Reflection and the Practical Ministry of the Church, ed. J. Goleń, R. Kamiński, 
G. Pyźlak, translated from Polish P.-D. Nau, Wydawnictwo KUL , Lublin 2018, 
s. 546; M. Pietrycha, Rola rodziny w wychowaniu religijnym dziecka, „Pedagogika 
Katolicka” 19 (2016) nr 2, s. 79–80.

952 Por. Sobór Watykański II, Gravissimum Educationis, 3; III Nadzwyczajny Synod 
Biskupów, Orędzie ojców synodalnych do rodzin chrześcijańskich i wszystkich rodzin 
na świecie, „L’Osservatore Romano”, wyd. pol., 35 (2014) nr 11, s. 5–9.

953 Por. M. Fiałkowski, The Family…, dz. cyt., s. 547.
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rodzi się nie tylko życie biologiczne, ale też życie wiary. Kościół zaszczepia 
w rodzinach Ewangelię, ale jednocześnie to rodzina rozpowszechnia ją tam, 
gdzie żyje, przez świadectwo jej członków954. Aby to było realne, potrzeba 
nie tylko prezentacji treści Ewangelii, ale również wejścia w nią całym swoim 
życiem i realizowania w codziennych postawach, a także modlitwie, która 
pozostaje naturalnym sposobem łączności człowieka z Bogiem. Jeśli te po-
stawy są regularnie praktykowane, wówczas stają się zwyczajnym stylem 
życia rodziny955.

Kolejnym zadaniem w życiu religijnym rodziny jest wychowanie w wierze. 
Rodzina przez nauczanie, budowanie doświadczenia oraz własny przykład 
wychowuje dziecko do poznania Boga i zaszczepia w nim zdolność otwarcia 
się na wiarę przeżywaną dojrzale. Wówczas cały proces wychowawczy powi-
nien przebiegać w obrębie wiary, czyli w zgodzie z zasadami i wymaganiami, 
jakie Bóg stawia w życiu człowieka. Dzięki nim człowiek może w pełni 
kształtować siebie jako osobę ludzką, unikać zagrożeń, jakie pojawiają się 
w różnych sferach życia, przyczyniać się do dobra wspólnego, podejmując 
swoje obowiązki wynikające z przynależności do społeczeństwa. Może 
to być realizowane tylko na drodze odpowiedzialności, która staje się pod-
stawową cnotą, jaką należy wpajać młodym ludziom w ramach  wychowania 
chrześcijańskiego956.

Skutki wychowania w wierze, czyli przyjmowania zasad zgodnych z wolą 
Boga, nie tylko rozwijają poprawne odniesienie do własnej osoby i innych 
w życiu doczesnym. Zapewniają również dostęp do wartości metafizycznych, 
które rozwijają człowieczeństwo duchowo, zbliżają do Boga, umożliwiają 

954 Por. Paweł VI, Evangelii Nuntiandi, 71; J. Grześkowiak, Podstawowe funkcje Kościoła 
w życiu rodziny, „Seminare. Poszukiwania naukowe” 7 (1985), s. 39–41.

955 Por. J. Kobak, Rodzina szkołą modlitwy, „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 
60 (2013) nr 5, s. 185–187.

956 Por. S. Dziekoński, Chrześcijańskie wychowanie dziecka podstawową funkcją rodziny, 
„Studia nad Rodziną UKSW” 16 (2000) nr 4, s. 77–79.
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trwanie w nadziei, dają spełnienie doczesne i otwierają na najważniejszy cel, 
jakim dla osoby wierzącej jest życie wieczne957.

Wpływ religijnego życia na wychowanie do trzeźwości można ująć w kil-
ku kategoriach, które są rozwijane w środowisku religijnym. Pierwszą z nich 
jest b u d o w a n i e  p o d m i o t o w o ś c i  osób wierzących na podstawie 
działania samodzielnego, rozwijanego przez kodeks religijny i indywi-
dualizm wynikający z chrześcijańskiego personalizmu. Wiąże się z nim 
zdolność do p o d e j m o w a n i a  o s o b i s t y c h  p o s t a n o w i e ń  moty-
wowanych koniecznością nawrócenia, postu czy złożenia ofiary dla dobra 
innych. Środowisko religijne również p r o m u j e  w a r t o ś c i, które stawia 
ponad aktywność i zachowania o wysokim stopniu emocjonalności mające 
dostarczyć pozytywnych wrażeń. Dzięki współpracy z Bogiem łatwiej jest 
odwołać się do wyższych celów związanych z godnością, szacunkiem dla 
życia bądź spotkaniem z Bogiem w wieczności. Prawo religijne dostarcza 
w i e d z y  n a  t e m a t  n e g a t y w n y c h  k o n s e k w e n c j i  niektórych 
zachowań i uczy świadomego podejmowania decyzji. Chrześcijaństwo wie-
lokrotnie wypowiada się o konieczności s p r z e c i w u  w o b e c  n i e k t ó -
r y c h  p o s t a w  obecnych w świecie i wychowuje do asertywnego odma-
wiania złu. Sam Chrystus powtarzał, że każdy, kto będzie podążał za Nim, 
stanie w opozycji do tych, którzy myślą w kategoriach wyłącznie ziemskich 
ideałów. Organizowanie życia przez Kościół daje również młodym ludziom 
możliwość a l t e r n a t y w n e j  a k t y w n o ś c i, która rozwija człowieka. 
Są to różnorodne formy zajęć rekolekcyjnych, grup parafialnych, sporto-
wych, towarzyskich, turystycznych i innych. Dobrze przeżywana religijność 
wymaga także w y z n a c z a n i a  c e l ó w  na poszczególnych etapach życia 
i p o d e j m o w a n i a  k l u c z o w y c h  d e c y z j i, które wpływają na nie. 
Wiara w z m a c n i a  p o c z u c i e  w ł a s n e j  w a r t o ś c i  dzięki łączności 
z Bogiem, wybierającym człowieka i obdarzającym go godnością. Wpływa 

957 Por. R. Murawski, Wiara…, dz. cyt., s. 61.
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również na o p a n o w a n i e  s t r e s u  dzięki realnemu podejściu do życia, 
uwzględniającemu możliwość porażki i podjęcia cierpienia na wzór Jezusa 
Chrystusa niosącego krzyż. Kościół katolicki to wspólnota różnych osób, 
która otwiera na innych i u c z y  ż y c i a  s p o ł e c z n e g o  oraz kieruje 
do k o n k r e t n y c h  f o r m  p o m o c y  tych, którzy wymagają takiego 
działania958.

Oprócz opisanych wyżej kategorii budowanych i rozwijanych przez 
wychowanie religijne w duchu chrześcijańskim można odnaleźć również 
pozytywny wpływ przeżywanej wiary na ocenę własnej odpowiedzialno-
ści za dokonywane wybory. Powszechnym zjawiskiem, które odnotowuje 
psychologia społeczna, a które pojawia się w momencie próby odnalezienia 
przyczyn złych decyzji, jest egotyzm atrybucyjny. Polega on na przypisy-
waniu sobie samemu zasług za sukces oraz wypieraniu odpowiedzialności 
za porażki i wybór zła. Jest często początkową fazą rozwoju egocentrycznego 
postrzegania świata959. Wiara chrześcijańska wymaga obiektywnego spoj-
rzenia na siebie i otaczający świat oraz funkcjonowania w prawdzie, dzięki 
czemu kształtuje wrażliwość na wartości i wychowuje do odpowiedzialności 
za życie swoje oraz innych960.

Te dwa poziomy spełnienia osobowego związanego z wartościami ziem-
skimi i nadprzyrodzonymi są istotną motywacją do unikania dokonywania 
złych wyborów, w tym również wchodzenia na drogę uzależnienia alko-
holowego. Miłość, jaką oferuje Bóg człowiekowi, jednocześnie ochrania 

958 Por. P. Kulbacki, Rola…, dz. cyt., s. 31–34.
959 Por. M. Kochanowska, Wszyscy jesteśmy nieracjonalni, Wydawnictwo Self-Publishing, 

Warszawa 2012, s. 5; A. Spik, Perspektywa psychologiczna w zarządzaniu, w: Zarządza-
nie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych, red. nauk. K. Klin-
cewicz, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Warszawa 2016, s. 376.

960 Por. A. Derdziuk, Prawda, dobro, sumienie – u podstaw odpowiedzialności społecznej, 
w: Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce, red. P. Kawalec, A. Błachut, 
Wydawnictwo KUL , Lublin 2011, s. 11–17.
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go przed złem i odpowiada na sytuację ludzkości. Jest ona narażona 
na wiele niebezpieczeństw duszy i ciała, a jednocześnie często zaślepiona 
przyziemnymi dobrami, które mogą zasłonić prawdziwą drogę do szczęś-
cia. Bóg z własnej inicjatywy podejmuje dialog z człowiekiem i pragnie 
wejść w jego życie, proponując trwałe wartości prowadzące do spełnienia 
doczesnego i wiecznego961. Jednak to od człowieka zależy, na ile odpowie 
na tę boską aktywność skierowaną ku ludziom. Umiejętność odpowiedzi 
i nawiązania relacji z Bogiem bierze się najpierw z wychowania do wiary, 
a później ze wzrastania w wierze. Dzięki temu rodzina staje się przestrzenią 
dialogu człowieka z Bogiem962. One z kolei są przekazywane w rodzi-
nach, miejscach pierwszej katechezy i pierwszego kontaktu ze Stwór-
cą, które stają się w życiu dziecka pierwszymi wspólnotami  ewangeli- 
zującymi963.

Wychowanie do dojrzałej religijności w rodzinach jest ważnym czyn- 
nikiem chroniącym przed uzależnieniem alkoholowym. Dzięki przyswoje-
niu postaw zgodnych z nauczaniem Kościoła, reprezentującego w świecie 
doczesnym Boga, człowiek może uniknąć wejścia w nałóg. Życie w trzeź-
wości jest więc w dużej mierze zdeterminowane jakością przeżywanej 
wiary, ale zależność ta oddziałuje również w odwrotnym kierunku. Życie 
w trzeźwości usprawnia otwarcie się na wiarę, jej świadome doświadczanie 
oraz odpowiedź na dar zbawienia, do jakiego powołuje każdego Pan Bóg964.

961 Por. P. Liszka, Bóg – Miłość Trójjedyna źródłem i celem człowieka, „Sympozjum” 
11 (2003) nr 2, s. 121–123.

962 Por. M. Kluz, Rodzina chrześcijańska podstawą budowania domu i szkoły Komunii 
w Kościele i świecie, „Colloquia Theologica Ottoniana” 2 (2012), s. 12–15.

963 Por. Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, Służyć prawdzie o małżeń-
stwie i rodzinie, Warszawa 2009, nr 126.

964 Por. T. Bronakowski, Troska o trzeźwość jest troską…, dz. cyt., s. 11.
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2.3. Wychowanie do trzeźwości w środowisku szkolnym
Środowisko szkolne jest przestrzenią, w której młodzi ludzie spędzają 
znaczną część czasu i która obok domu rodzinnego powinna stanowić 
drugą najważniejszą przestrzeń wychowawczą. Wśród czynników kształ-
tujących młodego człowieka znajdują się teoretyczny przekaz wiedzy, 
środki przymusu wywierające wpływ na zachowanie, środki motywujące 
samodzielną aktywność uczniów, przykład nauczycieli i wychowawców. 
Oprócz planowanych sposobów oddziaływania na dzieci i młodzież ważną 
rolę odgrywa również formowanie ich osobowości przez wzajemne rela-
cje. Jest to sfera, w której mogą czerpać wzorce od swoich rówieśników 
i poznawać alternatywne sposoby przeżywania konkretnych doświadczeń, 
często różne od wyniesionych ze swoich rodzin. Codzienne zwyczajne 
przeżycia są czynnikiem, który rozwija nie tylko zewnętrzne postawy 
doświadczających je, ale również ich znaczenie i symbolikę wpływające 
znacznie na umiejętność radzenia sobie z pojawiającymi się problemami 
i wyzwaniami965.

Przyjmuje się, że podejście do codzienności może przejawiać się w trzech 
różnych formach. Pierwszą jest jej a k c e p t a c j a, czyli bierne przyjmo-
wanie kolejnych wydarzeń i zgoda na nie pomimo przyzwyczajenia, mo-
notonii i uciążliwości niektórych z nich. Kolejnym sposobem odniesienia 
do codzienności może być s a k r a l i z a c j a, a więc swoiste uświęcenie 
tego, co dzieje się w obecnym czasie. Z tego rodzaju podejścia wynikają 
najczęściej hedonistyczny stosunek do świata i maksymalne skupienie 
na wartościach przyziemnych. Trzecia możliwa postawa to u c i e c z k a 
od codzienności w inny, wykreowany na własne potrzeby świat, będący 

965 Por. E. Wysocka, K. Tomiczek, Szkoła jako środowisko życia i codzienność ucznia – 
analiza teoretyczna i empiryczne egzemplifikacje percepcji i sposobu wartościowania szkoły 
przez uczniów, „Przegląd Pedagogiczny” 1 (2014), s. 170–172.
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jedynie wirtualnym odpowiednikiem własnych marzeń i pragnień albo 
zastępnikiem tego, co przykre w przeżywaniu966.

Sytuacja szkolna może stać się podstawowym czynnikiem ryzyka w się-
ganiu przez dzieci i młodzież po alkohol. Badania pokazują, że młodzi 
ludzie przyjmujący alkohol, wśród których wielu czyni to w sposób nie-
kontrolowany, jako jeden z głównych powodów takiej praktyki podają chęć 
rozładowania stresu i picie dla towarzystwa. W obydwu przypadkach istotny 
wpływ wywiera środowisko szkolne. Ono zapewnia towarzystwo, które 
spędza czas w określony sposób, niekiedy nieodpowiedni i destrukcyjny, 
np. sięga wtedy po używki. Oprócz tego niepowodzenia związane z nauką 
czy problemami wychowawczymi młodych ludzi stają się źródłem stresu, 
co wzmacnia poszukiwanie sposobów rozładowania go967.

Ponadto środowisko szkolne dostarcza wzorców wspierających i promu-
jących nielegalne korzystanie z alkoholu. W badaniach przeprowadzonych 
w Szczecinie udokumentowano, że to właśnie akceptacja i zgoda otoczenia 
wywiera duży wpływ na picie tej substancji przez młodych ludzi. U bada-
nych zauważono brak odpowiednich wzorców w rodzinach oraz obecność 
wzorców destrukcyjnych wśród kolegów i koleżanek ze szkoły. Taka sytuacja 
powoduje, że młodzież również przez picie alkoholu identyfikuje się z grupą 
i wyraża swoją przynależność do konkretnej społeczności968.

W związku z powyższymi wnioskami, które charakteryzują wpływ śro-
dowiska szkolnego na sięganie po alkohol, należy podjąć w nim aktywność 
na rzecz wychowania do trzeźwości. Jest to w obowiązku wszystkich osób 

966 Por. Z. Nosowski, Karla Rahnera teologia codzienności, „Studia Theologica Varsa-
viensia” 30 (1992) nr 2, s. 89–119.

967 Por. M. Gromadecka-Sutkiewicz, A. Dziwak, J. Kłos, Młodzież licealna i alkohol, 
„Problemy Higieny i Epidemiologii” 89 (2008) nr 2, s. 193–296.

968 Por. B. Musiał i in., Częstość spożywania alkoholu i zażywania narkotyków przez gim-
nazjalistów szkół szczecińskich, „Annales Academiae Medicae Stetinensis” 58 (2012) 
nr 2, s. 40–43.
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związanych ze szkołą, począwszy od władz ustalających prawodawstwo 
przez pracowników oświaty – wśród nich znajdują się też duchowni i świec-
cy katecheci – aż po rodziców i samą młodzież korzystającą z edukacji.

Profilaktyka uzależnień obejmuje działania na trzech poziomach. Pierw-
szy dotyczy wszystkich nieletnich i polega na promowaniu zdrowego stylu 
życia, w którym rozwój, satysfakcję i spełnienie dają różne wartości osiągane 
w legalny i akceptowany sposób. Drugi poziom zakłada docieranie do pod-
wyższonej grupy ryzyka, np. dzieci z niepełnych rodzin lub dotkniętych spe-
cyficznymi zaburzeniami, i wymaga osobistej pracy pobudzającej do refleksji 
nad skutkami pitego alkoholu. Często są także wymagane na tym poziomie 
interwencje z zakresu wsparcia psychologicznego, osobowego i socjalnego 
wobec konkretnych osób. Trzeci poziom profilaktyki jest związany z terapią 
uzależnionych i wychowaniem ich do trzeźwego życia969.

W przygotowaniu strategii wychowujących do trzeźwości ważne jest 
ustalenie konkretnych czynników środowiska szkolnego, które skłaniają 
młodych ludzi do sięgania po alkohol. Dotychczas spośród nich wspomnia-
no o chęci rozładowania stresów wynikających z niepowodzeń w nauce 
i z konfliktów spowodowanych niewłaściwym zachowaniem, naśladowaniu 
wzorców rozpowszechnionych wśród innych uczniów oraz próbie utożsa-
mienia się z grupą rówieśników praktykujących niebezpieczne zachowania. 
Wśród przykładów konkretnych negatywnych postaw nastolatków, jakie 
korelują z większą ilością wypijanego alkoholu niż u ich równolatków bez 
takiego problemu, wymienia się: powtarzanie klasy, gorsze wyniki w nauce 
oraz wagarowanie, które w tym wypadku przybiera charakter grupowy970.

Treści programów profilaktycznych i wychowawczych powinny 
uwzględniać nauczanie o negatywnym wpływie złego towarzystwa. Wśród 

969 Por. B. Kałdon, Profilaktyka alkoholowa w szkole, Wydawnictwo Fundacji Uniwer-
syteckiej, Stalowa Wola 2003, s. 66–69.

970 Por. R. Porzak, Więź…, dz. cyt., s. 12–13.
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nich mieści się uświadamianie młodych ludzi o różnorakich środkach na-
cisku, jakie ich rówieśnicy mogą stosować w celu nakłonienia do sięgnięcia 
po alkohol. Do tego należy dodać kształtowanie umiejętności odmawiania, 
rozwijania metod samokontroli, budowania silnej woli i rozwijania asertyw-
ności. Ważne jest również ukazywanie skutków picia alkoholu w młodym 
wieku oraz jego konsekwencji dla organizmu człowieka, a także dla społe-
czeństwa. Młody człowiek, często wychowany w hedonistycznym świecie, 
powinien otrzymać wsparcie w poznawaniu wartości, które rzeczywiście 
będą stanowiły o jego człowieczeństwie i zapewniały samorealizację971. 
Światowe badania wskazują na znaczącą rolę lidera danej grupy młodych 
ludzi. Wyraźnie wpływa on na sposób jej funkcjonowania, wskazuje cele, 
jakie mieszczą się w ramach przeżywanego razem czasu, nadaje wartości 
konkretnym zachowaniom i odgrywa rolę autorytetu, szczególnie wtedy, 
gdy wyróżnia się wiekiem lub siłą fizyczną. Bardzo często to od lidera 
uczniowskiej społeczności szkolnej zależą postawy innych, dlatego należy 
również w programach wychowawczych uwzględnić kształtowanie wiedzy 
o mądrym przewodzeniu grupie i odpowiedzialności za innych, jaka się 
z tym wiąże972.

Inne zalecenia do konstruowania programów przeciwalkoholowych 
dla dzieci i młodzieży to: wychowanie do otwartości na rodziców i warto-
ści religijne (wcześniej opisano je jako dwa najważniejsze czynniki chro-
niące przed uzależnieniami), budowanie silnej osobowości, która ułatwia 
samostanowienie i niezależność od innych, kształtowanie systemu war-
tości i ukazywanie wartości samych uczniów, przytaczanie konkretnych 

971 Por. K. Okulicz-Kozaryn, K. Ostaszewski, Czynniki związane z piciem alkoho-
lu przez młodzież w wieku 13–14 lat, „Alkoholizm i Narkomania” 36 (1999) nr 3, 
s. 391–392.

972 Por. C. Perry i in., Outcomes of a Community – Wide Alcohol Use Prevention Program 
During Early Adolescence. Project Northland, „American Journal of Public Health” 
86 (1996) No. 7, s. 956–965.
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negatywnych przykładów skutków sięgania po alkohol, poszukiwanie i wy-
znaczanie celów, uczenie i ćwiczenie umiejętności współżycia społecznego 
oraz prowadzenia dialogu, promowanie zdrowego stylu życia, przygoto-
wanie do  funkcjonowania w rodzinie, wychowanie moralne i etyczne973.

Wraz z niewłaściwie używanym alkoholem współwystępują inne pato-
logie, takie jak wspomniane już wagarowanie i problemy szkolne, a także 
niewłaściwe przeżywanie seksualności, sięganie po papierosy i narkotyki, 
agresja słowna i fizyczna, wandalizm, kradzieże, niedostosowanie społeczne 
czy łamanie prawa974. Wymienione postawy często mają wspólne źródło 
z tendencją do sięgania po alkohol. Dlatego profilaktyka uzależnień łą-
czy się z zapobieganiem innym negatywnym zachowaniom, gdyż obydwa 
dążenia mieszczą się w zakresie ogólnego dobrostanu człowieka. Starania 
o trzeźwość należy zatem wiązać z pracą nad innymi przejawami słabości, 
zagrożeń i patologii, jakimi mogą być dotknięci młodzi ludzie. Dotyczy 
to całościowego spojrzenia na ich życiowe problemy z różnych dziedzin oraz 
porozumienia z innymi instytucjami, które mogą wspomagać działania pro-
filaktyczne. Należą do nich organizacje pożytku publicznego, samorządy, 

973 Por. B. Paź, G. Paź, Szkoła, która ochrania. Szkolny program profilaktyki, Wydawnic-
two Rubikon, Kraków 2002, s. 29–32; Rozporządzenie Ministra Edukacji Naro-
dowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 
z 2009 r. Nr 4 poz. 17); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkol-
nego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. 
poz. 977).

974 Por. R. Biernat, Zachowania dewiacyjne młodzieży w kontekście dysfunkcji i patologii 
życia rodzinnego, „Społeczeństwo. Edukacja. Język” 3 (2015), s. 18; M. Bąk, Zacho-
wania patologiczne wśród dzieci i młodzieży szkolnej w świetle wybranych badań, w: So-
cjotechniczne aspekty bezpieczeństwa w szkole, red. L. Buller, Wydawnictwo PTS, War-
szawa 2014, s. 119–138; A. Dobieszewski, Przyczyny i przejawy patologii społecznej, 

„Polityka i Społeczeństwo” 1 (2004), s. 164–166; P. Drzewiecki, Zjawisko przestęp-
czości nieletnich w Polsce, „De Securitate” 2 (2016) nr 2, s. 81–82.
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instytucje naukowe i religijne, wśród których znaczącą rolę odgrywa Kościół 
katolicki975.

Działania profilaktyczne w środowisku szkolnym, aby mogły przebiegać 
skutecznie, powinny być scalone z oddziaływaniem rodziny na dziecko. 
Dlatego ważne jest, aby szkoła współpracowała z rodzicami przez stałe 
informowanie ich o możliwościach wpływania na swoje potomstwo i o war-
tościach, jakie mogą mu przekazywać w domach. Oprócz tego dobrze pro-
wadzona profilaktyka przeciwalkoholowa uwzględnia kształtowanie nie 
tylko samych dzieci i młodzieży, ale również ich nauczycieli i wychowawców. 
Każdy, kto pracuje z młodymi ludźmi, powinien być świadomy zagrożeń, 
jakie niesie ze sobą przedwczesne sięganie po alkohol, oraz tego, jak rozwija 
się nałóg alkoholowy. Istotny jest tutaj nie tylko poziom samej informacji 
i znajomości problemu, ale również osobistego doświadczenia, mogącego 
stać się wzorcem do naśladowania. W przypadku osób młodych, które 
uważnie obserwują świat i przyswajają różne modele zachowań, to właśnie 
przykład dorosłych często staje się głównym impulsem do podejmowania 
 konkretnych postaw976.

W podstawach metodologicznych tworzenia struktur ochronnych mło-
dzieży przed uzależnieniem istotny jest dobór realnych celów. Nie należy 
zakładać, że nawet najlepsze oddziaływanie umożliwi całkowite wyelimi-
nowanie alkoholu (lub innych środków psychoaktywnych) ze środowiska 
młodych ludzi. Podstawowymi celami powinny pozostawać promocja trzeź-
wości i nastawienie na ograniczanie używania tego rodzaju substancji. Od 
podejścia i obranych celów zależy rozumienie sukcesu lub  niepowodzenie 
danych działań profilaktycznych977.

975 Por. B. Kałdon, Profilaktyka…, dz. cyt., s. 72–73.
976 Por. A. Żywczok, Konstruktywne wzorce percepcji dziecka i dzieciństwa w przeszłości 

oraz współcześnie, „Wychowanie w Rodzinie” 11 (2015), s. 148–152.
977 Por. B. Paź, G. Paź, Szkoła…, dz. cyt., s. 23–24.
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Oprócz stałej pracy nad wychowaniem do trzeźwości dzieci i młodzieży 
w środowisku szkolnym przez realizację programów trzeźwościowych szko-
ła może podjąć organizację specjalnych wydarzeń na ten temat, takich jak 
spotkania ze specjalistami, projekty edukacyjne, warsztaty ukazujące skutki 
upijania się oraz sposoby spędzania wolnego czasu w konstruktywny sposób, 
wydarzenia artystyczne o tematyce przeciwalkoholowej (np. przedstawienia 
teatralne, projekcje filmów, konkursy)978.

Ważną rolę w działalności wychowawczej do trzeźwości w szkole może 
odegrać zaangażowanie duszpasterskie katechetów. Obok kształtowania 
wiedzy religijnej jednym z zadań katechezy obecnej w Polsce od początku 
lat 90. w szkole jest wychowywanie środowiska szkolnego. Katecheta jest 
szczególnym nauczycielem, posyłanym przez wspólnotę Kościoła na lekcję 
religii także jako wychowawca i świadek wiary, z którą wiąże się budowanie 
właściwych i zdrowych postaw względem siebie i otoczenia979.

Katecheta może wpływać na uczniów nie tylko przez treści, jakie prze-
kazuje na lekcji religii, ale również przez dawanie właściwego przykładu. 
Dlatego z jego funkcją nieodzownie wiąże się konieczność zachowania wzor-
cowej postawy moralnej, godnej naśladowania. Pod jej wpływem umacnia 
się także jego autorytet, dzięki któremu może kształtować dobre postawy 
u uczniów. Silny autorytet wpływa istotnie na trzy funkcje oddziaływania 
wobec młodych ludzi. Pierwszą jest m o d e l o w a n i e, czyli przekaz cech 
i sposobów zachowań, które są pożądane. Wówczas katecheta staje się jakby 
wyjściowym modelem postawy, jaką chce skutecznie ukształtować w mło-
dym człowieku. Druga funkcja to i d e n t y f i k a c j a, czyli proces, za które-
go pomocą dzieci i młodzież próbują unormować swoje życie, opierając się 
na podziwie, a także silnym przywiązaniu i zaufaniu do konkretnej osoby. 

978 Por. R. Chrzanowska, Wychowanie młodego człowieka do życia w trzeźwości, w: Wspo-
móc uzależnionych od alkoholu, dz. cyt., s. 305.

979 Por. I. Celary, Posługa katechety w szkole, „Nauczyciel i Szkoła” 18–19 (2003) nr 1–2, 
s. 296–306.
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Sprawia to, że młodzi chcą stawać się tacy jak autorytet, który obserwu-
ją. Ten proces można zaobserwować m.in. w zjawisku podziwiania przez 
nastolatków gwiazd sportu czy kina. Ostatnia funkcja to i m i t a c j a, któ-
ra polega na kopiowaniu i przenoszeniu zachowania. W przeciwieństwie 
do identyfikacji nie jest ona tak bardzo związana z odkrywaniem własnej 
tożsamości i próbą bycia takim jak autorytet, a raczej polega na przyswaja-
niu konkretnych postaw i rozwiązań danych sytuacji na przykładzie, który 
wydaje się wartościowy980.

Podstawową przestrzenią oddziaływania katechety na dzieci i młodzież 
są lekcje religii odbywające się w szkole. Uczniowie biorący w nich udział 
powinni poznawać wartości kształtujące ludzkie życie i nadające mu sens, 
dzięki czemu nie ma potrzeby sięgania po inne, zastępcze środki. Wśród 
tych wartości mieści się trzeźwość, która jest normalnym sposobem funk-
cjonowania odpowiedzialnych ludzi oraz cnotą konieczną do rozwoju 
swojej wiary. Wychowanie do właściwej postawy względem Boga zawiera 
w sobie jednocześnie troskę o dobro człowieka, a jednym z jego przeja-
wów jest umiarkowanie. Te podstawowe założenia natury etycznej są ko-
nieczne do tego, aby nadać katechezie właściwy kierunek i by nie stała się 
tylko kolejną lekcją, która będzie miała za zadanie przekaz informacji, ale 
żeby stanowiła również konkretne wskazania wychowawcze i motywujące 
 wielowymiarowy rozwój981.

Oprócz powyższych założeń natury ogólnej, które są realizowane wraz 
z różnymi tematami zajęć, programy katechetyczne zawierają w sobie za-
gadnienia związane bezpośrednio z problematyką uzależnień. W podsta-
wie programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce znajdują się 
wskazania odnośnie do lekcji religii dotyczących wychowania do wolności 

980 Por. A. Tomkiewicz, T. Zegzuła, Autorytet w procesie wychowania, „Studia Teolo-
giczne” 11 (1993), s. 252–256.

981 Por. R. Chałupniak, Zagadnienia filozoficzne w katechezie szkolnej, „Forum Teolo-
giczne” 12 (2011), s. 145–161.
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i abstynencji, które są przewidziane na etapie edukacyjnym obejmującym 
najstarsze klasy szkoły podstawowej. Na ich potrzeby opracowane zostały 
tematy katechez zachęcające do troski o wolność, godność i zdrowie czło-
wieka, zatytułowane Troska o życie. Troska o zdrowie oraz Godność człowieka. 
Dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w klasach trzecich i czwartych, 
przewidziano katechezy o różnego rodzaju patologiach, m.in. uzależnie-
niach. Treści te są przekazywane na lekcjach zatytułowanych Choroby utajone, 
czyli narkomania, alkoholizm i nikotynizm oraz Źródła prawdziwej wolności982. 
W nowej podstawie programowej z 5 czerwca 2018 roku jedną z głównych 
idei wplecionych w nauczanie religii w klasach od piątej do ósmej szkoły 
podstawowej jest budowanie tożsamości człowieka. Mieści się w niej wycho-
wanie do wartości, które otwierają na dobro i chronią przed niepożądanymi 
zachowaniami. Jedną z propozycji takiej lekcji jest poruszenie zagadnie-
nia wychowania do cnoty umiarkowania, a co się z tym wiąże – uświa-
damiania o zagrożeniach fizjologicznych, psychicznych, a nade wszystko 
 duchowych wynikających ze stosowania substancji psychoaktywnych983.

Kościół ma szansę na aktywne uczestnictwo w wychowaniu młodego 
pokolenia przez lekcje katechezy oraz obecność duszpasterzy w szkołach. 
Może to przyczynić się do ubogacenia duchowego oraz rozwoju osobowego 
uczniów uczestniczących w procesie edukacji oraz pracowników oświaty. 
Aby było to możliwe, potrzebna jest wzajemna współpraca katechetów 
i duszpasterzy z instytucją szkoły. Dzięki niej można realizować założenia 
wychowawcze programów przeznaczonych dla młodzieży, a jednocześnie 
wpajać wartości religijne służące rozwojowi wiary984.

982 Por. R. Chrzanowska, Wychowanie…, dz. cyt., s. 308–309.
983 Por. A. Wołkiewicz, Główne idee polskich programów katechetycznych, Wydawnictwo 

Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2018, 
s. 282–284.

984 Por. S. Dziekoński, Duszpasterz wobec szkolnych lekcji religii, „Studia Teologiczne” 
22 (2004), s. 106–108.
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Oprócz zorganizowanego działania katechetów i duszpasterzy w ramach 
prowadzonych lekcji religii i oddziaływania na środowisko szkolne ważna 
jest również otwarta postawa wobec uczniów umożliwiająca im czerpanie 
wzorców oraz kontakt z ich rodzinami. Sytuacja rodzinna, będąca na pierw-
szym miejscu wśród czynników chroniących przed uzależnieniem alko-
holowym, powinna być wspierana przez nauczycieli religii i duszpasterzy. 
Daje to możliwość lepszego poznania katechizowanych dzieci i młodzieży 
i wpływania na nich, sygnalizacji problemów wychowawczych oraz peda-
gogizacji rodziców, zwłaszcza w zakresie wiary985. Szczególnymi momen-
tami na drodze wzrostu duchowego są przygotowania do sakramentów 
świętych, które powinny angażować religijnie nie tylko samych zaintere-
sowanych, ale również ich rodziny. Można to robić przez organizowanie 
spotkań dla rodziców i najbliższych oraz angażowanie do wspólnotowego 
przeżywania liturgii i nabożeństw. Dzięki obecności rodziców w procesie 
przygotowania dzieci i młodzieży do przyjęcia sakramentów świętych ist-
nieje szansa na przekazanie całej rodzinie podstawowych treści dotyczących 
m.in. ryzyka uzależnień986.

3. Duszpasterskie i ewangelizacyjne działania 
wychowujące do trzeźwości

Promowanie trzeźwości jest ważnym zadaniem ze względu na całościowe 
dobro każdej osoby. Wolność od jakichkolwiek środków, w tym od alko-
holu, jest koniecznym warunkiem przeżywania swojego człowieczeństwa 
w wymiarze doczesnym oraz troski o realizację go w wieczności. Te dwie 

985 Por. A. Zellma, Współpraca katechetów z rodzicami według założeń programowych no-
wych dokumentów katechetycznych, „Studia Warmińskie” 49 (2012), s. 181–195.

986 Por. A. Rutkowski, Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w życiu kościoła party-
kularnego po II Soborze Watykańskim, „Studia Pelplińskie” 46 (2013), s. 229–233.
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sfery przenikają się nieustannie i angażują ludzką naturę, która zaczepiona 
w przestrzeni materialnej, poszukuje duchowego spełnienia w  rzeczywistości 
nadprzyrodzonej987.

Uzależnienie odbiera zdolność realnego patrzenia na siebie i otaczający 
świat. Trzeźwość zatem pozwala również na przeżywanie własnej egzystencji 
w prawdzie, a to jest podstawowym warunkiem możliwości jakiegokolwiek 
rozwoju i realizowania wolności. Prawdziwa wolność umożliwia czerpanie 
z własnego bytu motywacji i chęci do życia oraz poszukiwanie najwyższych 
wartości, w których mieści się dobro osobiste, innych ludzi i odniesienia 
do Boga988.

Problemy związane z nadużywaniem alkoholu nabierają szczególnego 
znaczenia w miejscach i czasach, kiedy konkretne wspólnoty wierzących 
czy poszczególni ich przedstawiciele często sięgają po alkohol, a środowisko 
pracy duszpasterskiej jest zagrożone przez alkoholizm. Wówczas duszpaster-
stwo wymaga właściwego rozumienia sytuacji, dobrania środków i przeciw-
działania tendencjom do rozpowszechniania się tego nałogu. Odpowiada 
to wciąż aktualnemu wezwaniu Soboru Watykańskiego II do rozpoznania 
znaków czasu, które jest konieczne dla sprawnej posługi duszpasterskiej989.

Oprócz miejsc szczególnie narażonych na występowanie zjawiska alko-
holizmu również zwyczajna parafia lub inna wspólnota wiernych wymaga 
zaangażowania na rzecz promocji trzeźwości jako normalnego sposobu 
funkcjonowania. Umożliwia ona zdrowie doczesne, otwarcie na Boga 
i głębsze zaangażowanie społeczne w różnych wymiarach. Stąd wychowa-
nie do trzeźwości powinno stanowić stały element duszpasterstwa – zorga-
nizowanego, planowanego i realizowanego w porozumieniu z Kościołem 

987 Por. Konferencja Episkopatu Polski, W trosce o człowieka i dobro wspólne, Wydaw-
nictwo Biblos, Tarnów 2012, s. 33–34.

988 Por. M. Filipowicz, Wychowanie do prawdy. Rozważania wokół myśli Wojciecha Chu-
dego, Wydawnictwo KUL , Lublin 2017, s. 96.

989 Por. Sobór Watykański II, Lumen Gentium, 3–4.
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powszechnym, przy odpowiednim dostosowaniu do realiów lokalnych. 
Te cechy wymuszają na osobach odpowiedzialnych za duszpasterstwo regu-
larne i przemyślane wprowadzanie kolejnych treści istotnych dla wiernych. 
Wśród nich mieści się promocja trzeźwego sposobu życia990.

Idea trzeźwości może stanowić także jeden z tematów podejmowanych 
w ramach nowej ewangelizacji w środowiskach, które zatraciły wiarę lub 
jakość przeżywanej religijności. Sytuacja społeczna stawia duszpaster-
stwu nowe wymagania. Coraz częściej spotyka się ludzi, którzy chociaż 
są ochrzczeni i formalnie przynależą do Kościoła katolickiego, nie prak-
tykują w żaden sposób swojej wiary i pozostają daleko od Boga. Składa się 
na to wiele czynników, takich jak wzrastająca konsumpcja, promowanie 
hedonistycznego sposobu życia, postępująca seksualizacja społeczeństwa, 
pluralizm wartości, indyferentyzm religijny991. Te zjawiska generują potrze-
bę nowej ewangelizacji, czyli powrotu do swojej wiary i odkrycia ponownie 
Boga, który zawsze czeka na człowieka i pragnie obdarzyć go szczęściem, 
także wtedy, kiedy ten znajduje się daleko od Jego źródeł992. Należy pa-
miętać, że główną osią ewangelizowania zawsze musi pozostać Chrystus 
zbawiający człowieka, ale wśród środków, za których pomocą dociera się 
do odbiorców, może znaleźć się promocja trzeźwości993. Własna bezsil-
ność i zawierzenie Bogu swojego zdrowia często są głównymi czynnikami 

990 Por. T. Wielebski, Uczeń Chrystusa a program duszpasterski Kościoła katolickiego w Pol-
sce na początku XXI wieku, „Warszawskie Studia Teologiczne” 21 (2008), s. 99–101.

991 Por. M. Kusior, Nowa ewangelizacja w Kościele, „Polonia Sacra” 22 (2018) nr 1, 
s. 154–159.

992 Por. Synod Biskupów, Wprowadzenie, w: Synod Biskupów, Nowa Ewangelizacja dla 
przekazu wiary chrześcijańskiej. Lineamenta, XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne, 
 https://nowaewangelizacja.org/wprowadzenie-2/ (15.01.2019); Franciszek, Bóg po- 
szukuje nas cierpliwie. Homilia Ojca Świętego podczas Liturgii Słowa dla katechumenów, 
23.11.2013, „L’Osservatore Romano”, wyd. pol., 1 (2014), s. 20.

993 Por. M. Kowalczyk, Katecheza ewangelizacyjna w pierwszych wiekach chrześcijaństwa 
i współcześnie, „Poznańskie Studia Teologiczne” 11 (2002) nr 13, s. 113.
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 nawrócenia wśród uzależnionych, co pokazuje, jak ważne jest poszukiwanie 
nowych dróg docierania do osób oziębłych religijnie. Również w nauczaniu 
skierowanym do zwyczajnych odbiorców nowej ewangelizacji może to być 
istotny temat994.

Poniżej zostaną zaprezentowane różne możliwości działania duszpa-
sterskiego i ewangelizacyjnego na rzecz wychowania do trzeźwości. Można 
je przeprowadzić na różnych poziomach pracy z aktywnymi wiernymi 
we wspólnocie parafialnej i innymi odbiorcami, do których jest kierowane 
nauczanie Kościoła.

3.1. Głoszenie słowa podstawowym sposobem  
wychowania do trzeźwości
Głoszenie słowa pozostaje podstawowym narzędziem duszpasterskim, ja-
kim dysponuje Kościół. Uwypukla się ono przede wszystkim w duszpa-
sterstwie ogólnym podczas celebrowania liturgii, która staje się konkretną 
i uprzywilejowaną przestrzenią życia religijnego. Jest to podkreślone przez 
specjalne miejsce w przeżywaniu świętych obrzędów, w których Bóg w spo-
sób szczególny objawia siebie i dociera do wiernych. Słowo jest ściśle zwią-
zane z przygotowaniem do przyjęcia sakramentu Eucharystii i regularnym 
korzystaniem z niego, jako wypełnieniem życia chrześcijańskiego995. Słowo, 
które głosi się w kościołach, powinno być życiodajne, czyli konstytuować 
nowe życie, a właściwie przemieniać to ziemskie tak, aby mogło stopniowo 
stawać się święte, czego dopełnienie jest możliwe w wieczności. Wówczas 
słowo nabiera mocy i staje się czymś więcej niż tylko metodą docierania 
do słuchaczy. Jeśli jest przyjmowane z wiarą przez odbiorców, stanowi 

994 Por. K. Pawłowska, Pacjenci Jezusa, „Gość Koszalińsko-Kołobrzeski” 2011 nr 13, 
s. VII.

995 Por. J. Zinka, Liturgia jako przestrzeń przepowiadania słowa Bożego, „Studia Gdań-
skie” 38 (2016), s. 216–226.
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zwornik łączący ludzi z Bogiem i wyznacza cel ziemskiej egzystencji996. Sam 
Chrystus stwierdza: „Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają 
słowa Bożego i wypełniają je”997.

Słowo Boże jest żywe, co oznacza, że potrafi kształtować środowisko, 
w którym się je przepowiada, wchodzi w reakcję ze światem i odpowiada 
na jego współczesne problemy. Idea żywego słowa była obecna już w Starym 
Testamencie, czego przykładami mogą być powołanie stworzenia do życia 
przez Boga za pomocą słowa oraz zawieranie przymierzy między Bogiem 
a ludźmi, które pozostają aktualne aż do dzisiaj. Także Chrystus w swojej 
działalności posługiwał się przede wszystkim słowem, które pełniło nie tyl-
ko funkcję informującą, ale również odpuszczającą grzechy i uzdrawiającą 
ciało z chorób998.

Święty Paweł Apostoł podkreśla, że obecnie, już po wniebowstąpieniu 
Jezusa, słowo Boga, jeśli jest przyjmowane z wiarą przez słuchających, 
stanowi podstawowy sposób obecności Stwórcy wśród wierzących. Dzięki 
słowu Bóg nadal działa w świecie i przemienia go, czyniąc doskonalszym, 
a podstawową formą przepowiadania jest nauczanie przez powołanych 
w tym celu ludzi. Wówczas mówione przez nich słowo nie jest tylko 
rezultatem własnej refleksji czy sposobu rozumienia objawienia, ale staje 
się prawdziwym słowem Boga, obecnym w żywy sposób we wspólnocie 
wierzących999.

Podstawowym środowiskiem głoszenia słowa Bożego pozostaje Kościół, 
który ze swej natury jest ściśle związany z przepowiadaniem Chrystusa. 
To w nim z jednej strony strzeżona jest i wyjaśniana Ewangelia, a z drugiej 

996 Por. J. Kudasiewicz, Słowo Boże – żywe i skuteczne, „Kieleckie Studia Teologiczne” 
7 (2008), s. 76–79.

997 Łk 8, 21.
998 Por. J. Kudasiewicz, Słowo…, dz. cyt., s. 67–76.
999 Por. 1 Tes 2, 13; K. Kondracikowski, Tożsamość kapłana w relacji do Boga, do ludzi 

i do siebie samego, „Rocznik Teologii Katolickiej” 13 (2014) nr 2, s. 218–219.
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stanowi ona jego budulec i pierwotne zakorzenienie1000. Przepowiadanie 
słowa staje się nadrzędną misją i podstawowym celem życia Kościoła. Dzięki 
tej misji lud wierny może zmierzać na spotkanie z Bogiem, będąc do niego 
odpowiednio przygotowanym. Podczas tej wędrówki powstają różnego 
rodzaju problemy, na które również powinno odpowiadać słowo Boga, 
gdyż kształtuje ono życie wiary. Wypełnia ono przede wszystkim zadanie 
umocnienia w nadziei i ugruntowania w wierze, która potrafi być ponad 
doczesnymi troskami człowieka1001. Środowiska przepowiadania słowa Bo-
żego są różnorodne, ale patrząc na nie całościowo, można dojść do wniosku, 
że ludzie często uwikłani są w różnorakie konflikty. Mogą one dotyczyć 
relacji z innymi lub samym sobą. Sprzyjają temu nieporozumienia, stres 
spowodowany dużą liczbą obowiązków, eskalacje napięć pomiędzy różnymi 
narodami, zagrożenie terroryzmem, duże napięcie ekonomiczne charak-
terystyczne dla kultur Zachodu, zła sytuacja w życiu rodzinnym, próby 
fałszywego uzupełnienia brakujących wartości substancjami odurzający-
mi. To wszystko sprawia, że współczesny człowiek szczególnie potrzebuje 
otuchy i słów pełnych pokoju1002. Chrystus jest jego źródłem i tym, który 
przychodzi z orędziem zgody i pojednania do każdego człowieka, tak jak 
do swoich uczniów po zmartwychwstaniu1003.

Wspomniane powyżej zagrożenia ludzkiej egzystencji powodujące po-
wszechną niepewność wymagają, aby przepowiadane słowo dawało słucha-
czom przede wszystkim nadzieję. Badania pokazują, że jej głównym uwa-
runkowaniem jest sposób postrzegania otoczenia1004, a wśród negatywnych 

1000 Por. Sobór Watykański II, Dei Verbum, 10.
1001 Por. S. Dyk, Relacja między przepowiadaniem Słowa Bożego a Kościołem, „Kieleckie 

Studia Teologiczne” 7 (2008), s. 32–33.
1002 Por. R. Ptak, Głosić światu Logos nadziei. Posłannictwo Kościoła w świetle „Verbum 

Domini” Benedykta XVI, „Sympozjum” 25 (2013) nr 2, s. 110–111.
1003 Por. J 20, 19–23.
1004 Por. A. K. Zaleszczyk, Nadzieja na sukces a trudności w podejmowaniu decyzji zawo-

dowych, „Roczniki Psychologiczne” 18 (2015) nr 4, s. 606.
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odpowiedzi na całe spektrum trudności i kryzysów, jakie człowiek spotyka 
w swoim życiu, może znaleźć się nadmierne użycie alkoholu, przekształcają-
ce się w nałóg. Jedną z dróg zapobiegania temu zjawisku wśród wierzących 
może być przepowiadanie słowa Bożego dającego człowiekowi nadzieję. 
Jest ono tym skuteczniejsze, o ile jest przygotowane nie tylko od strony 
merytorycznej i technicznej, ale przede wszystkim staje się świadectwem 
obecności Chrystusa pomiędzy ludem. Wówczas może realnie oddziaływać 
na wiernych zgodnie z opisanymi wyżej cechami i właściwościami1005. Tylko 
słowo udokumentowane życiem wspólnoty, pośród której jest Bóg, może 
dać trwałą nadzieję związaną z ostatecznym celem życia i zakorzenioną 
w zmartwychwstaniu Chrystusa oraz zaspokoić głód niepewności, jaki rodzi 
się we wnętrzu każdego przeżywającego swoje osobiste troski1006.

W praktycznym podejściu do głoszenia słowa Bożego należy uwzględnić 
miejsce i warunki przepowiadania. Podstawowym miejscem jest liturgia, 
szczególnie niedzielna i świąteczna Eucharystia, która najliczniej gromadzi 
wiernych z różnych warstw społecznych, również tych zagrożonych nad-
miernym sięganiem po alkohol. Obok homilii podczas mszy świętych moż-
na wykorzystać kazania związane z okresowymi wydarzeniami w Kościele, 
jak rekolekcje i misje parafialne, oraz nabożeństwami, jak np. gorzkie żale, 
nabożeństwa majowe bądź roraty. Do poruszenia tematów promujących 
trzeźwość warto wykorzystać katechezę dla dorosłych, która wciąż jest 
rzadko obecna w polskich parafiach. Należy pamiętać, że katechizacją po-
winien być objęty każdy wierny, nie tylko dzieci i dorastająca młodzież. 
Przypomina o tym Sobór Watykański II w Dekrecie o pasterskich zadaniach 
biskupów w Kościele Christus dominus1007. Biorąc pod uwagę wiedzę religijną 

1005 Por. R. Ptak, Głosić…, dz. cyt., s. 109.
1006 Por. M. Pyc, Nadzieja, która nigdy nie zawodzi, „Studia Gnesnensia” 29 (2015), 

s. 340–341.
1007 Por. Sobór Watykański II, Christus dominus, 14.
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Polaków, wydaje się to jedną z najpilniejszych do wprowadzenia praktyk 
we wspólnotach wiary1008.

Oprócz klasycznych sytuacji duszpasterskich związanych z głoszeniem 
słowa słuchacze nauczania o trzeźwości jako normalnym sposobie funk-
cjonowania umożliwiającym zdrową relację z Bogiem będą obecni rów-
nież podczas spotkań grup duszpasterskich, na katechezach przygotowu-
jących do przyjęcia sakramentu małżeństwa oraz pełnienia funkcji rodzica 
chrzestnego.

W sposobie przepowiadania treści wychowujących do trzeźwości należy 
uwzględnić potrzeby konkretnego środowiska, w którym głoszone jest 
słowo. W zależności od struktury społeczeństwa może się okazać, że do-
minują w nim osoby mające na co dzień częsty kontakt z alkoholem lub 
takie, dla których jest to raczej problem odległy, ale nigdy obojętny. Istotne 
są również przygotowanie merytoryczne samego przepowiadającego, jego 
osobiste świadectwo życia wpływające na autentyczność przekazywanej 
nauki oraz zakorzenienie podawanych treści w Piśmie Świętym i Tradycji 
Kościoła. W budowaniu tej autentyczności niezbędna jest osobista relacja 
przepowiadającego z Bogiem i modlitwa o dary Ducha Świętego, nieroze-
rwalnie związana z głoszeniem słowa1009.

Zagrożenie uzależnieniem lub nieodpowiedzialnym używaniem alko-
holu należy przedstawiać jako problem dotykający wszystkich, choćby 
pośrednio. Świadomość społeczna zagrożenia, jakie niesie ze sobą tego 
rodzaju patologia, jest ważna również u tych, którzy nie są nią dotknię-
ci, gdyż przyczyniają się oni do ochrony swoich bliskich i pozostających 

1008 Por. A. Kiciński, Katecheza dorosłych – dorosły jako podmiot katechezy, w: Kateche-
za dorosłych we wspólnocie Kościoła, red. K. Misiaszek, Wydawnictwo Salezjańskie, 
Warszawa 2002, s. 141–158; K. Misiaszek, Motywy na rzecz katechezy dorosłych, 

„Studia Theologica Varsaviensia” 47 (2009) nr 1, s. 13–25.
1009 Por. P. Nyk, Głosić Słowo Boże z mocą (Dz 4, 23–31), „Verbum Vitae” 7 (2005), 

s. 139–165.
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w najbliższym otoczeniu przed taką postawą. Oprócz tego trzeźwość należy 
przedstawiać nie tylko jako stan pożądany dla dobra ogółu, ale także jako 
cechę głęboko zakorzenioną w cnocie umiarkowania i konieczną zarówno 
do zdrowego życia, jak również do zbawienia. W przeciwnym razie istnie-
je ryzyko spłycenia i sprowadzenia nauki Chrystusa jedynie do głoszenia 
postulatów wprowadzających ład i porządek społeczny1010. Przebywanie 
w stanie nietrzeźwości wiąże się z oddaniem swojej woli złemu duchowi, 
o czym przypomina autor natchniony Pierwszego Listu św. Piotra w sło-
wach: „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący 
krąży szukając kogo pożreć”1011. Nie można też zapomnieć, że podstawo-
wą treścią przepowiadania słowa Bożego pozostaje Chrystus czekający 
na  każdego człowieka oraz uzdrawiający ludzkie dusze i ciała1012.

3.2. Modlitwa a wychowanie do trzeźwości
Dokonując refleksji na temat chrześcijańskiego wychowania do różnych 
wartości w ujęciu pastoralnym, autorzy najczęściej skupiają się na podawa-
niu metod i sposobów podejścia do wiernych, którzy pozostają przedmio-
tem tego rodzaju działania. Oprócz propozycji rozwiązań równie ważne 
jest dostrzeżenie duchowych podstaw każdego duszpasterskiego działania, 
w tym wychowania. Jedną z nich jest modlitwa, niekiedy niestety pomija-
na w ferworze wychowawczej pracy z wiernymi, a może nawet niedoceniana 
jako skuteczne narzędzie kształtujące. Bez prawidłowej osobistej relacji 
z Bogiem wyrażanej przede wszystkim w modlitwie wszystkie inne przed-
sięwzięcia pozostaną jedynie aktywnością na poziomie ludzkim, bez moż-
liwości nadprzyrodzonego oddziaływania Stwórcy na wiernych. Wówczas 

1010 Por. A. Zadroga, Ekonomia społeczna i nauczanie społeczne Kościoła. Wzajemne impli-
kacje aksjologiczne, „Roczniki Teologii Moralnej” 56 (2009) nr 1, s. 214–215.

1011 1 P 5, 8.
1012 Por. W. Śmigiel, Jak głosić Jezusa Chrystusa w dobie nowej ewangelizacji?, „Roczniki 

Teologii Katolickiej” 13 (2014) nr 2, s. 164–166.
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łatwo jest popaść w błąd pragmatyzmu, doceniającego jedynie praktyczne 
rozwiązania, z których wynika konkretna mierzalna korzyść, najczęściej 
w wymiarze materialnym. Takie podejście wyklucza możliwość zatrzymania 
się, kontemplacji i rozwoju wewnętrznego. Chrześcijański ideał człowieka 
zakłada natomiast odniesienie do Chrystusa, który ukazał światu pełnię 
człowieczeństwa i nadal umożliwia dążenie do niej przy zachowaniu od-
powiednich zasad i ścisłej więzi z Nim, a tej nie można osiągnąć jedynie 
za pomocą podejścia pragmatyzmu pedagogicznego1013.

Wychowanie do trzeźwości to nie tylko kształtowanie wiedzy i postaw 
wobec alkoholu oraz nadużywających go osób. To również troska duchowa 
o stan społeczny podbudowana głęboką wiarą w to, że Bóg nie jest obojętny 
wobec człowieka i może kształtować jego decyzje, pozostawiając mu wol-
ność, oraz w to, że ludzie mają sposobność do tworzenia z Nim więzi 
i pośredniczenia w łasce, jaką daje światu1014. W nurcie myśli św. Tomasza 
z Akwinu wzajemne oddziaływanie stworzenia z Bogiem tworzy swoistą 
komunikację, w której Stwórca obdarowuje łaską cały wszechświat. Czło-
wiek natomiast odpowiada Mu wypełnieniem Jego woli, co prowadzi go do 
spełnienia oraz postawy pełnej pokory i oddania, w której podstawowym 
elementem łączącym jest modlitwa1015.

Oddziaływanie łaski otrzymywanej od Boga na drodze modlitwy nie 
jest jedynie biernym przyjmowaniem darów przez człowieka. Jest to owoc 
rozumnego i logicznego działania władz umysłowych kształtujących wol-
ną wolę jednostki. Dlatego modlitwa nie może nigdy zostać sprowadzona 
do prostego obrzędu, tradycji, przyzwyczajenia czy rytuału wykonywanego 

1013 Por. H. Majkrzak, Filozofia wychowania w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, „Człowiek 
w Kulturze” 17 (2005), s. 201–212.

1014 Por. J. Strojny, Rządy Boga nad światem a teologia opatrzności Jana Pawła II, „War-
szawskie Studia Teologiczne” 19 (2006), s. 114–116.

1015 Por. A. Proniewski, Implikacje protologiczne Tomasza z Akwinu, „Rocznik Teologii 
Katolickiej” 4 (2005), s. 43–44.
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z przyzwoitości. Pozostaje ona najbardziej podstawową formą relacji czło-
wieka do Boga, a jej owoce mieszczą się nie tylko w sytuacyjnych przejawach 
konkretnego dobra, ale przyjmują postać cnót teologalnych i kardynalnych, 
wśród których znajduje się umiarkowanie1016.

Modlitwa posiada również wartość psychologiczną, gdyż wpływa na do-
brostan człowieka. Umożliwia analizę sytuacji, w jakiej on się znajduje, oraz 
buduje zaufanie i nadzieję w Bogu. Jest również czynnikiem obiektywizują-
cym, gdyż pozwala na wewnętrzne oddzielenie tego, co prawdziwe, od fał-
szywych spostrzeżeń na temat świata1017. Przede wszystkim jednak przy-
czynia się do budowania relacji mającej wymiar horyzontalny i odnoszący 
się do innych osób (tych, które uczestniczą w tej modlitwie oraz za które 
ta modlitwa jest ofiarowywana), a także wymiar wertykalny (uwypuklający 
odniesienie do Boga). Ta podwójna relacja otwiera człowieka na pracę i ak-
tywność względem innych, która swój cel odnajduje nie tylko w wartościach 
przyziemnych, ale i w powołaniu przez Stwórcę do kształtowania świata. 
Zaangażowanie wynikające z odpowiedzi na to powołanie może przejawiać 
się m.in. w trosce o trzeźwość własną i innych1018.

Modlitwa o trzeźwość całego Kościoła powszechnego, poszczególnych 
wspólnot lokalnych oraz konkretnych osób stanowi istotne zadanie dla 
wiernych. Duszpasterze powinni uświadamiać im tę kwestię i mobilizować 
do podejmowania takiego wysiłku oraz wychowywać do różnych form mo-
dlitwy w tej intencji. Obowiązek ten wynika z powołania do troski za siebie 
nawzajem, a ta przejawia się w czynnikach jednoczących ludzi. Należy 
do nich w s p ó l n o t a  w i a r y  oparta na słowie Bożym, w s p ó l n o t a 

1016 Por. J. Woroniecki, Pełnia modlitwy, Wydawnictwo AA, Kraków 2018, s. 32–34.
1017 Por. F. Vasilyuk, Modlitwa i przeżywanie w kontekście duszpasterstwa, wykład na kon-

ferencji teologicznej „Nauka Cerkwi o człowieku” Rosyjskiej Prawosławnej Cer-
kwi, 5–8 listopada 2001, tłum. T. Kim, s. 10, http://www.wiara.daiguo.com/doc/
Modlitwa_i_przezywanie_pl.pdf (7.02.2019).

1018 Por. W. Zyzak, Ora sive labora, „Polonia Sacra” 17 (2013) nr 1 (32), s. 223–225.
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k u l t u  realizowana przez liturgię, udział w nabożeństwach i modlitwę oraz 
w s p ó l n o t a  s p o ł e c z n a, czyli miłości braterskiej, w której uwypukla 
się służebność1019. Jedność wiernych na modlitwie była charakterystyczna 
już dla pierwszych chrześcijan, o czym wspominają Dzieje Apostolskie1020. 
Więź na modlitwie obecna w pierwotnym Kościele była wynikiem działania 
Ducha Świętego łączącego ludzi, zjednoczonych we wspólnej wierze1021.

W Polsce długa tradycja troski Kościoła o trzeźwość wiernych przejawia 
się różnorodnymi działaniami uświadamiającymi i aktywizującymi ich 
oraz modlitwą w tej intencji. Stałymi wydarzeniami w ciągu roku duszpa-
sterskiego są Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu i modlitwy polecane 
w tej intencji w miesiącu trzeźwości – sierpniu (zob. 3. Nauczanie Kościoła 
w Polsce o alkoholizmie w rozdziale trzecim). Oprócz tego można odnaleźć 
liczne modlitwy przygotowane specjalnie w tym celu. Przykładem może 
być nabożeństwo trzeźwościowe, podczas którego czytane są teksty biblij-
ne mówiące o cnocie umiaru, konieczności skupienia się na wartościach 
duchowych, a nie doczesnych, oraz o posłuszeństwie Bogu wyrażanym 
przez służebność wobec innych. Są wśród nich: fragment Księgi Izaja-
sza (Iz 5, 8–13), Listu do Rzymian (Rz 8, 1–13), Ewangelii św. Łukasza 
(Łk 13, 1–5. 23–28) i Psalm 51 o charakterze pokutnym. Obok tekstów 
z poszczególnych ksiąg Pisma Świętego nabożeństwo uzupełniają modlitwa 
wiernych, suplikacje, modlitwa przebłagalna i przyrzeczenie abstynenckie. 
W ich treści jest uwzględniona modlitwa nie tylko za tych, którzy mają 
problem z nadużywaniem alkoholu i walczą o swoją trzeźwość, ale również 
za ofiary pijaństwa z rodzin alkoholowych, dzieci i młodzież zagrożone 

1019 Por. S. Pawłowski, Teologia jedności Kościoła. Zarys problematyki, „Studia Nauk Teo-
logicznych” 10 (2015), s. 192–193.

1020 Por. Dz 2, 42.
1021 Por. J. Kudasiewicz, Koinōnia w Nowym Testamencie, w: Communio w chrześcijań-

skiej refleksji o Kościele, red. A. Czaja, M. Marczewski, Towarzystwo Naukowe 
KUL , Lublin 2004, s. 55–77.
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nietrzeźwością oraz całe społeczeństwo, które może mieć styczność z oma-
wianym problemem1022.

Dostępne są również inne teksty, które można wykorzystać do modlitw 
wspólnotowych i indywidualnych intencji trzeźwości. W ich treściach prze-
jawia się szczególna troska o zmagających się z nałogiem pijaństwa oraz 
o inne osoby, nawet niezwiązane bezpośrednio z tym problemem, gdyż 
potencjalnie każdy może nim być zagrożony lub odczuwać jego skutki. 
Modlitwy kierowane są przede wszystkim do Boga Ojca jako stworzyciela 
i opiekuna całego świata oraz do Jezusa Chrystusa, odkupiciela ludzko-
ści. Często za pośredników tych modlitw obiera się Matkę Najświętszą 
i patronów trzeźwości: św. Jana Chrzciciela żyjącego w abstynencji, Sługę 
Bożego Mateusza Talbota, duchownego uzależnionego od alkoholu, który 
opanował swój nałóg, oraz św. Maksymiliana Marię Kolbego, wybitnego 
działacza na rzecz trzeźwości. Przykłady wybranych modlitw znajdują się 
w Aneksie 2.

Modlitwa o trzeźwość pozostaje zadaniem każdego wiernego i jest wy-
razem miłości względem Kościoła. Ze strony duszpasterzy ważne jest, aby 
wychowywali i formowali do takiej modlitwy różne pokolenia wiernych oraz 
by promowali taką formę kultu na różnych poziomach. Modlitwy te mogą 
być przeżywane podczas liturgii, nabożeństw okresowych, jednorazowych 
akcji parafialnych, w grupach duszpasterskich, które również powinny mo-
dlitewnie identyfikować się z całą wspólnotą wierzących, oraz w ramach 
osobistych praktyk duchowych poszczególnych wiernych (zob. Aneks 2: 
Wybrane modlitwy o trzeźwość).

1022 Por. Modlitewnik, w: Apostoł trzeźwości 2019, red. Zespół Konferencji Episkopatu 
Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości, Wydawnictwo Spes, Łomża 2019, s. 71–104.
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3.3. Wychowanie do trzeźwości w przygotowaniu  
do przyjęcia sakramentów świętych
Kolejną okazją do promowania idei trzeźwości i ukazywania jej jako właści-
wego sposobu życia jest uczestniczenie w sakramentach świętych, a szcze-
gólnie czas przygotowania do nich. Korzystanie z sakramentalnej łaski 
wymaga odpowiedniego stanu ludzkiego sumienia oraz świadomości zwią-
zanej z łaską udzielaną przez Boga. Człowiek jako istota wielowymiarowa 
powinien także zatroszczyć się o swoje predyspozycje cielesne, bowiem 
w tej przestrzeni uobecnia się na ziemi całość osoby ludzkiej. W ramach 
dyspozycyjności ciała do korzystania z sakramentów mieści się trzeźwość 
jako przejaw cnoty umiarkowania1023.

Wykorzystanie życia sakramentalnego w wychowaniu do trzeźwości sta-
nowi jeden z postulatów Narodowego Programu Trzeźwości. Proponuje się 
w nim odpowiednie motywowanie wiernych do trzeźwości oraz wpajanie tej 
cnoty dzieciom i młodzieży przy okazji przygotowania ich do sakramentu 
Eucharystii i sakramentu bierzmowania1024.

Skuteczne przygotowanie do przyjęcia pierwszej komunii świętej skupia 
się nie tylko na pracy z dziećmi, ale również, a może przede wszystkim, 
z dorosłymi – rodzicami i opiekunami, którzy stanowią najpoważniejszy 
autorytet i mają największy wpływ na swoje potomstwo i swoich wycho-
wanków. W pierwszej części tego rozdziału podkreślono, jak ważnymi 
czynnikami prewencyjnymi są budowanie właściwych relacji i wychowa-
nie do wiary w domach rodzinnych. Aby to zapewnić, należy uświadamiać 
rodziców i kształtować ich wrażliwość na kwestie wszelkich środków mogą-
cych stanowić zagrożenie dla trzeźwości. Dodatkowo uroczystość przyjęcia 
przez dziecko po raz pierwszy Eucharystii należy rozumieć jako święto 

1023 Por. Z. Struzik, Przewodnik dla narzeczonych i małżeństw. Narzeczeństwo jako przy-
gotowanie do małżeństwa i rodziny w nauczaniu Jana Pawła II, Instytut Papieża Jana 
Pawła II, Warszawa 2012, s. 178.

1024 Por. Zespół Apostolstwa Trzeźwości, Narodowy program trzeźwości, dz. cyt., s. 28.
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całej rodziny, do którego wszyscy jej członkowie powinni przygotować się 
przede wszystkim w sferze duchowej, ale również przez rewizję własnej 
moralności oraz sposobu wychowywania potomstwa1025.

W niektórych parafiach pojawiają się deklaracje dla rodziców dzieci przy-
gotowujących się do pierwszej komunii, w których mieszczą się warunki, ja-
kie powinni spełnić względem nich. Znajdują się tam zobowiązania związane 
z wychowaniem religijnym, takie jak udział w niedzielnych mszach świętych 
i innych nabożeństwach, współpraca z katechetą, wypełnienie nabożeń-
stwa dziewięciu pierwszych piątków miesiąca, przygotowanie do wspól-
nej modlitwy i praktykowanie jej. Jest to odpowiedź Kościoła na coraz 
większą laicyzację i zjawisko desakralizacji pierwszego w życiu spotkania 
z Chrystusem Eucharystycznym. Badania pokazują, że coraz częściej jest 
to wydarzenie traktowane jako świecki obrzęd związany z pewną tradycją 
i uroczystością rodzinną, która stanowi okazję do spotkania i wręczenia 
dziecku prezentów1026.

Warto wprowadzić do tego typu deklaracji zobowiązanie do wychowania 
dziecka w trzeźwości, gdyż tylko jednoznaczna postawa względem zagroże-
nia uzależnieniami może zagwarantować prawidłowy rozwój fizyczny, psy-
chiczny, społeczny i duchowy. Praktyka deklaracji o abstynencji dla samych 
dzieci do momentu osiągniecia pełnoletności jest obecna w wielu parafiach 
i często zostaje ona złożona jako jeden z darów w procesji eucharystycznej. 
Ten obyczaj jest zgodny z wytycznymi Konferencji Episkopatu Polski, które 
zachęcają do takiej praktyki w całej Polsce w ramach ujednolicenia obrzędów 
pierwszej komunii w różnych diecezjach1027.

1025 Por. K. Skoczylas, Katecheza przygotowująca do pierwszej Komunii, „Studia Wło-
cławskie” 9 (2006), s. 187–188.

1026 Por. J. Baniak, Desakralizacja obrzędów pierwszej Komunii Świętej w Polsce. Studium 
socjologiczne na przykładzie rodzin katolickich w Kaliszu, „Poznańskie Studia Teolo-
giczne” 18 (2005), s. 157–188.

1027 Por. Konferencja Episkopatu Polski, Wytyczne Episkopatu Polski…, dz. cyt., 10.
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Praktykowanie tego rodzaju przyrzeczeń jest pozytywnie odbierane 
i rzadko kwestionuje się ich sensowność. Jednym z owoców współwystę-
pujących z opisywaną deklaracją jest przekonanie rodziny do organizacji 
bezalkoholowych przyjęć pierwszokomunijnych, co w poprzednim ustroju 
systemowym Polski nie zawsze było oczywiste. Niekiedy pojawiają się głosy 
krytyki wobec tej praktyki, które próbują ukazać dzieci jako zbyt młode 
i niezdolne do trwałej decyzji oraz pozbawione realiów rzeczywistego życia. 
Takie głosy są jednak przejawem współczesnej kultury, pragnącej wyzbycia 
się konieczności posiadania obowiązków i życia według określonych norm 
na rzecz niewłaściwie pojmowanej wolności, która miałaby być podążaniem 
za własnymi pragnieniami bez żadnych ograniczeń. Świadomych i odpowie-
dzialnych decyzji, kształtowanych na podstawie prawa moralnego, człowiek 
uczy się już od wczesnego wieku, a wstrzemięźliwość od alkoholu i tytoniu 
deklarowana przez dzieci pierwszokomunijne jest tylko jednym spośród 
całego spektrum wymagań, z jakimi przychodzi do nich Chrystus1028.

Przyrzeczenie podpisywane przez dzieci pierwszokomunijne stanowi 
też kolejną okazję do tego, aby uświadomić je w zakresie trzeźwości, a w ko-
mentarzu liturgicznym krótko zaapelować do wszystkich wiernych obec-
nych na mszy świętej, mówiąc o tym, jak istotna i wymagająca szerszego 
 zainteresowania jest to kwestia1029.

Oprócz uroczystości przyjęcia pierwszej komunii świętej również po-
wszechne korzystanie z sakramentu Eucharystii zobowiązuje do przygo-
towania i odpowiedniej dyspozycji wewnętrznej przyjmujących go. Wśród 
czynników określających gotowość do spotkania z Chrystusem w sakra-
mencie Eucharystii mieści się również trzeźwość jako szczegółowy ele-
ment cnoty umiarkowania. Stąd troska o trzeźwy sposób życia jest jednym 

1028 Por. P. Kulbacki, Profilaktyczne aspekty formacji rodziców i dzieci do I Komunii Świętej, 
„Łódzkie Studia Teologiczne” 17 (2008), s. 485–488.

1029 Por. J. Szczepański, Propozycja obrzędów pierwszej Komunii Świętej dzieci w parafii, 
„Ruch Biblijny i Liturgiczny” 62 (2009) nr 2, s. 215.
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z warunków korzystania z komunii. Wychowanie do niej jest wspierane 
m.in. przez sakrament pokuty i pojednania, skłaniający do refleksji w ra-
chunku sumienia, postanowienia poprawy i zadośćuczynienia, a więc takiej 
aktywności ze strony przystępującego, która przyczynia się do zmiany 
niewłaściwych postaw1030.

Drugim sakramentem, do którego przygotowanie jest wydłużone 
w czasie, jest bierzmowanie. Także ten proces stanowi okazję do promo-
wania trzeźwości i przekazywania wartości tej cnoty. Okres przygotowania 
do bierzmowania przypada na końcowy etap szkoły podstawowej, czyli 
moment, kiedy znaczna część młodzieży przechodzi lub niedawno przeszła 
inicjację alkoholową. Jest to szczególny czas, dlatego nacisk na wychowanie 
do trzeźwości powinien być ważnym elementem przygotowania do tego 
sakramentu1031.

Wychowanie do trzeźwości może przebiegać w ramach przygotowania 
do bierzmowania podczas katechez, które powinny ukazywać wszelkiego ro-
dzaju zagrożenia dla pełnego przeżywania swojego człowieczeństwa. W tym 
zakresie mieści się nietrzeźwość, która staje się coraz częstszym zjawiskiem 
wśród ludzi młodych1032.

Przygotowanie do bierzmowania scala ze sobą katechezę szkolną i cy-
kliczne spotkania we wspólnocie parafialnej. Aby było ono skuteczne, na-
leży łączyć informacje teoretyczne wtajemniczające w prawdy wiary z jej 
osobistym doświadczeniem. Temu drugiemu celowi powinny służyć do-
datkowe spotkania w ramach parafii. Bez odkrycia działania Boga w życiu 

1030 Por. H. Paprocki, Eucharystia jako sakrament sakramentów, „Elpis” 4 (2002) nr 6, 
s. 155–167; A. Magruk, Przeto, ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego nie-
godnie […] sąd własny je i pije (1 Kor 11, 27–29) – czyli o właściwym przygotowaniu się 
do Świętej Eucharystii według nauki Ojców Kościoła, „Elpis” 16 (2014), s. 54–56.

1031 Por. K. Moskwik, Czy Polskę stać na „Oktoberfest”? O społecznych i ekonomicznych 
skutkach spożywania alkoholu, Instytut Jagielloński, Warszawa 2018, s. 43.

1032 Por. K. Moskwik, Czy…, dz. cyt., s. 42–52.
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młodzieży przyjęcie bierzmowania pozostanie tylko bezowocnym rytuałem 
 sprowadzonym do pustej tradycji1033.

Wychowanie do trzeźwości powinno stanowić część przekazu wiary. 
Potrzebne jest uświadamianie młodzieży zagrożeń płynących z używania 
alkoholu w czasie niepełnoletności, a także z nadużywania go w wieku do-
rosłym. Trzeźwość należy ukazywać jako sprawność ludzką mającą ogromną 
wartość i pozwalającą na zdrowe funkcjonowanie w każdej przestrzeni życia, 
a nie tylko jako nakaz wynikający z prawa religijnego i świeckiego. Uboga-
ceniem mówiącej o tym katechezy będzie zaprezentowanie trzeźwości jako 
głęboko zakorzenionej w wierze cechy, która jest charakterystyczna dla 
dojrzałych osób. Sakrament bierzmowania jest doświadczeniem Bożej łaski, 
która uzdalnia do dojrzałego przeżywania swojej egzystencji. Ta dojrzałość 
przejawia się w jeszcze ściślejszym zjednoczeniu z Bogiem i w intensywnej 
obecności Ducha Świętego w życiu bierzmowanych. Jej wymiarem praktycz-
nym jest przeżywanie wiary przez stałą obecność blisko Boga oraz ciągły roz-
wój własnej osoby w zakresie duchowości, relacji społecznych oraz zdrowia 
psychicznego i fizycznego1034. Jan Paweł II podkreślił, że wyrazem dojrzałości 
chrześcijańskiej jest czerpanie przykładu z Chrystusa, naśladowanie Go oraz 
życie według Jego wskazań1035. We wszystkich wspomnianych przypadkach 
nietrzeźwość może stanowić poważne zagrożenie dla ich realizacji.

Poza poziomem informacji potrzebne jest też doświadczenie. Do tego 
celu warto wykorzystać spotkania parafialne, na których można nie tylko 
umożliwić osobiste odkrywanie obecności Boga, lecz także przyprowadzić 

1033 Por. Konferencja Episkopatu Polski, Wskazania Konferencji Episkopatu Polski doty-
czące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania, 21–25, https://episko-
pat.pl/wskazania-konferencji-episkopatu-polski-dotyczace-przygotowania-do-

-przyjecia-sakramentu-bierzmowania/ (11.03.2019).
1034 Por. B. Wolański, Wpływ sakramentu bierzmowania na osobiste życie chrześcijan, „Per-

spectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” 10 (2011) nr 1, s. 279–292.
1035 Por. Jan Paweł II, Novo millennio ineunte, 15.
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świadków wiary, również takich jak trzeźwiejący alkoholicy, osoby zajmu-
jące się terapią uzależnień oraz promujące trzeźwość. Spotkanie z człowie-
kiem na co dzień związanym z wychowaniem do trzeźwości będzie cennym 
i przekonującym ubogaceniem przygotowania do bierzmowania1036.

Oprócz spotkania ze świadkami wiary istotne jest również promowanie 
wśród kandydatów do bierzmowania modlitwy o trzeźwość ich samych 
oraz środowisk, z których pochodzą. Personalne podejście duszpasterza 
do każdego z kandydatów pozwoli zorientować się w ich sytuacji rodzinnej. 
Część kandydatów może pochodzić z domów alkoholowych i w związku 
z tym potrzebować szczególnego wsparcia. Być może potrzebne będzie 
skierowanie poszczególnych kandydatów do specjalistycznej pomocy dla 
DDA lub zapoznanie ich ze sposobem funkcjonowania tego rodzaju osób1037.

Wszystkie działania podjęte w przygotowaniu kandydatów do bierzmo-
wania będą skuteczniejsze, jeśli zostaną w nich uwzględnione spotkania z ro-
dzicami i opiekunami wychowującymi młodzież. Podobnie jak w przypadku 
przygotowania do pierwszej komunii, również tutaj potrzebne jest otwarcie 
na całą rodzinę, aby mogła ona czerpać łaski od Boga za pośrednictwem ko-
lejnej osoby w swym gronie obdarowanej darami Ducha Świętego. Ponadto 
najbliższe otoczenie stanowi najlepsze wsparcie dla młodego człowieka 
w dążeniu do odpowiedzialnego i dojrzałego życia1038.

Konkretnym owocem przygotowania do bierzmowania może stać się 
deklaracja abstynencji do czasu uzyskania pełnoletności, analogiczna do tej, 
którą składają dzieci pierwszokomunijne. Będzie ona stanowić widoczne 

1036 Por. M. Studenski, Pedagogia wiary św. Pawła Apostoła, „Pedagogia Christiana” 
32 (2013) nr 2, s. 85–87; A. Wilczko, Katecheza wychowująca do świadectwa wiary, 

„Seminare. Poszukiwania naukowe” 2 (1977), s. 49–73.
1037 Por. R. Kamiński, Priorytetowe kierunki pracy duszpasterskiej Kościoła w Polsce, 

„Rocznik Teologii Katolickiej” 6 (2007), s. 50–52.
1038 Por. Konferencja Episkopatu Polski, Wskazania Konferencji Episkopatu Polski…, 

dz. cyt., 11.
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świadectwo odpowiedzialności wziętej za siebie i za innych, dla których 
bierzmowany będzie świadkiem trzeźwego życia. Przy tej okazji istotne jest, 
aby ukazywać młodzieży wolność pojmowaną we właściwy sposób i prze-
konywać, że prawdziwa troska oraz miłość względem siebie zawsze wymaga 
trudu, poświęcenia oraz postu od niektórych substancji i zachowań1039.

3.4. Wychowanie do trzeźwości w służbie nowej ewangelizacji
Nowa ewangelizacja staje się coraz bardziej koniecznym sposobem działania 
współczesnego Kościoła, z którego wielu ludzi rezygnuje na rzecz skrajnie 
innych nurtów myślowych i sposobów realizowania swojego istnienia na zie-
mi. O powadze tego zadania świadczy fakt powołania przez Benedykta XVI 
Papieskiej Rady ds. Promocji Nowej Ewangelizacji w 2010 roku. Ówczesny 
papież zaznaczył konieczność doboru indywidualnych sposobów działania 
wobec osób, które zatraciły wiarę i oddaliły się do Boga, tak aby narzędzia 
były adekwatne do nowych realiów, w jakich wzrasta współczesny świat. 
Jednocześnie zauważył, że człowiek na początku swojej drogi, nawet jeśli 
zaczyna wzrastać w środowisku chrześcijańskim, nie posiada etycznej zdol-
ności podejmowania decyzji dotyczącej tego, kim chce być i jaką podążać 
drogą, by osiągnąć szczęście. Stąd bardzo często rodzą się dramaty rozdarcia, 
pustki i osamotnienia w poszukiwaniu spełnienia siebie jako osoby ludzkiej. 
Benedykt XVI podkreślił, że treść orędzia, jakie niesie światu Kościół, i spo-
sób realizacji swojego człowieczeństwa pozostają wciąż niezmienne i jest 
nimi wezwanie do jedności z Bogiem, który odkupił człowieka i pragnie 
przywrócić mu pierwotną świętość, w jakiej został powołany do istnienia1040.

1039 D. von Hildebrand, Miłość jako odpowiedź na wartość, „Logos i Ethos” 37 (2014) 
nr 2, s. 241–243.

1040 Por. Benedykt XVI, List apostolski w formie motu proprio Ubicumque et semper 
powołujący do życia Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, https://
opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/motu/ubicumque_21092010.
html (1.02.2019).
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Zupełnie oczywiste jest, że Kościół nie jest już w stanie tradycyjnymi 
metodami głoszenia Ewangelii dotrzeć do osób i środowisk, które porzu-
ciły swoją wiarę z różnych powodów. Podstawową przeszkodą jest tutaj 
brak kontaktu z tego typu grupami społecznymi, stąd wciąż poszukuje 
się przestrzeni, które można wykorzystać na to, żeby człowieka (często 
młodego i wykazującego ogromne pragnienie realizacji siebie) przybliżyć 
do Chrystusa. Jan Paweł II w Przemówieniu do Rady Konferencji Episkopatów 
Ameryki Łacińskiej z 1983 roku określił nową ewangelizację jako „działanie 
pełne nowego zapału, nowych metod i środków wyrazu”1041.

Choć pojęcie nowej ewangelizacji funkcjonuje w nauczaniu Kościoła 
już od czterech dekad, to wciąż poszukuje się jego recepcji pastoralnej. Nie 
do końca wiadomo, jak ona rzeczywiście miałaby wyglądać w przypadku 
konkretnych miejsc i osób, jak ją realizować i gdzie leży granica pomiędzy 
wyjściem do ludzi a ich samodzielną decyzją na temat przyjmowanego 
światopoglądu pozostającą w dyspozycji wolności ich sumienia. Wezwanie 
do nowości jest istotne i pomocne w przybliżeniu świata wiary tym, którzy 
od niej odeszli. Równocześnie jednak nie można zanegować dotychczasowej 
tradycji Kościoła również w głoszeniu Bożego słowa. Stąd nowa ewan-
gelizacja wciąż pozostaje ogromnym wyzwaniem, szczególnie od strony 
duszpasterskiej1042.

Warto zastanowić się, czy jedną z dziedzin, w których można przy-
bliżyć osobę oziębłą religijnie do Boga, nie mogłaby być promocja trzeź-
wości. Kościół w Polsce ma tutaj szczególnie duże możliwości działania 
ze względu na swoje zasługi i tradycję w wychowaniu do trzeźwości, które 
były obecne na wielką skalę już na początku XIX wieku. Także dzisiaj Ko-
ściół ma szerokie możliwości współpracy ze świeckimi ośrodkami terapii, 

1041 Jan Paweł II, Przemówienie do Rady Konferencji Episkopatów Ameryki Łacińskiej, 
„L’Osservatore Romano”, wyd. pol., 4 (1983), s. 29–30.

1042 Por. M. Królikowski, Nowa ewangelizacja – wizja dla Kościoła na dziś i na jutro, 
„Sympozjum” 23 (2012) nr 2, s. 124–128.
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samorządami, organizacjami pożytku publicznego czy jednostkami eduka-
cyjnymi (choćby przez obecność w nich katechetów). Dodatkowo to Ko-
ściół jako pierwszy w Polsce opracował szeroki i kompleksowy program 
wychowania do trzeźwości, a przed jego powstaniem stale towarzyszył 
swoim wiernym w podejmowaniu tego wyzwania, co było koordynowane 
regularnymi dokumentami Konferencji Episkopatu Polski, Kościołów 
partykularnych oraz biskupów miejsc. Sam fakt obecności duszpasterzy 
trzeźwości w zdecydowanej większości polskich diecezji pokazuje powagę, 
z jaką podchodzi się do  omawianego problemu w ramach wspólnoty wiary 
katolickiej1043.

Wszędzie tam, gdzie jest wola współpracy z poszczególnym duszpa-
sterzem lub całą instytucją kościelną, warto ukazywać wpływ wiary na 
wychowanie do trzeźwości, która jest jednym z podstawowych czynników 
zapobiegających uzależnieniu od alkoholu i nadużywaniu tego środka. 
Wartości rodzinne oraz prawidłowe wychowanie w środowisku szkol-
nym również są promowane i wspierane przez Kościół, jako te, które 
uważa się za kluczowe także w kontekście przeżywania swojej religijności, 
a przecież to dwa kolejne wśród najważniejszych wzorców trzeźwego 
wychowania1044.

W praktycznej realizacji tego celu ważne są udział i zaangażowanie sa-
mych duszpasterzy, którzy są przygotowani do takiej posługi. Mogą oni 
występować w roli specjalistów od promocji trzeźwości w przestrzeniach, 
gdzie na co dzień Kościół ma ograniczony dostęp, lub w szkołach, gdzie 
zwykle postrzega się ich wyłącznie jako nauczycieli religii. Przygotowywane 
przez nich konferencje, wystąpienia czy warsztaty mogą okazać się cennym 

1043 Por. W. Parfianowicz, Zaprezentowano Narodowy Program Trzeźwości, https://www.gosc.pl/ 
doc/4512424.Zaprezentowano-Narodowy-Program-Trzezwosci (1.02.2019).

1044 Por. K. Okulicz-Kozaryn, K. Bobrowski, Czynniki ryzyka, czynniki chroniące i in-
deksy tych czynników w badaniach nad zachowaniami problemowymi nastolatków, „Al-
koholizm i Narkomania” 21 (2008) nr 2, s. 178–180.
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wkładem w wychowanie do trzeźwości, a jednocześnie przyczynić się 
do ożywienia religijnego w miejscach podejmowania takiej aktywności1045.

Podobne zadania mogą spełniać kapelani szpitali specjalistycznych 
i jednostek medycznych, w których prowadzone są oddziały odwykowe 
przeznaczone dla uzależnionych od alkoholu. Spotkanie z osobą duchow-
ną potrafiącą podejść indywidualnie do każdego człowieka i poświęcić 
czas na rozpatrzenie konkretnego problemu często odgrywa znaczącą 
rolę w budowaniu wiary trzeźwiejących oraz ich rodzin, jeśli te pozostają 
pod opieką duchową duszpasterzy szpitalnych1046. Osoba duchownego 
lub asystenta pastoralnego, który osobiście pokaże drogę do Boga, może 
przyczynić się do autentycznego i głębokiego odbudowania religijności. 
Świadectwo żywej obecności Chrystusa pozostaje najskuteczniejszą metodą 
nowej ewangelizacji, a osobiste doświadczenie relacji z Bogiem stanowi 
najsilniejszy czynnik trwałego nawrócenia1047.

Kościół prowadzi też różnego rodzaju ośrodki promujące trzeźwość, 
w których można przeżyć rekolekcje i dni skupienia bądź odbyć spe-
cjalistyczne kursy i szkolenia. Niektóre z nich oferują także działalność 
cykliczną w formie spotkań dla osób trzeźwiejących i ich rodzin. To ko-
lejna okazja dla duszpasterzy posługujących w takich miejscach, aby nie 
tylko promować ideę trzeźwego życia, ale również docierać z orędziem 
wiary do tych, którzy się zagubili. Często chęć życia w trzeźwości staje się 
głównym motywem powrotu do Boga i odkrywania na nowo właściwego 
sposobu przeżywania swojej religijności1048.

1045 Por. S. H. Zaręba, Treści religijne w przestrzeni publicznej: kompozycja czy dekompozy-
cja?, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne” 2011 nr 6, s. 39.

1046 Por. M. Krobicki, Przygotowanie kapelana szpitalnego do współpracy z zespołem medycz-
nym w opiece nad chorym, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 7 (2009) nr 1, s. 265–267.

1047 Por. A. Offmański, Nowa ewangelizacja w służbie wiary, „Colloquia Theologica 
Ottoniana” 1 (2014), s. 78–81.

1048 Por. M. Wnuk, Rola religijności dla nadziei Anonimowych Alkoholików, „Polskie Fo-
rum Psychologiczne” 13 (2008) nr 1, s. 33–49.
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Nowa ewangelizacja wydaje się nieuniknionym kierunkiem działalno-
ści Kościoła katolickiego w Polsce. Zmiany socjologiczne postępują coraz 
szybciej i przyspieszają w laicyzacji społeczeństwa, a to wymusza większą 
aktywność duszpasterzy wśród tych, którzy oddalili się od wiary. Podsta-
wowe narzędzia nowej ewangelizacji wciąż sprowadzają się do dotychcza-
sowych metod duszpasterskich i są stosowane przede wszystkim w ramach 
wspólnot parafialnych, które ciągle cieszą się jeszcze wysokim poziomem 
życia duchowego1049. Nie ulega jednak wątpliwości, że nowe możliwości, 
które będą skutecznie przybliżać oziębłym katolikom rzeczywistość religij-
ną, będą musiały być uwzględnione w planie ewangelizacyjnym Kościoła. 
W środowisku, w którym znaczna część społeczeństwa nadużywa alkoholu, 
jeszcze większa ma z nim choćby pośredni kontakt, a struktury kościel-
ne wypracowały długą i skuteczną tradycję pracy nad trzeźwością narodu, 
systematyczny przekaz wiary przy okazji promowania tej idei wydaje się 
niezbędny i jednocześnie służebny względem nowej ewangelizacji, która 
wciąż posiada charakter rozwijający1050.

1049 Por. M. Stępniak, Duszpasterstwo i nowa ewangelizacja jako dwa kierunki misji Ko-
ścioła katolickiego w Polsce. Perspektywa teologiczno-socjologiczna, „Łódzkie Studia 
Teologiczne” 24 (2015) nr 1, s. 3–6.

1050 Por. P. Rabczyński, Nowa ewangelizacja „ludów pochrześcijańskich”, „Nurt SVD” 
2 (2016), s. 264–267.



Zakończenie

Dokonana w prezentowanej pacy refleksja na temat możliwości duszpa-
sterskiego wsparcia osób uzależnionych od alkoholu spełniła postawio-
ne na początku cele. Jej podstawowy problem badawczy sprowadzał się 
do opracowania zasad oddziaływania na alkoholików w obrębie duszpaster-
stwa oraz sposobów skutecznego promowania idei trzeźwości wśród nich 
i  pozostałych osób będących pod wpływem działalności Kościoła.

Spełnieniu tych założeń posłużyło bogate opracowanie problematyki 
dotyczącej obecności alkoholu w świecie z perspektywy badań jego wpływu 
na jednostkę, historii jego udziału w kulturze i religii, wykorzystania pro-
duktów z jego udziałem, rozwoju i przebiegu uzależnienia oraz miejsca, jakie 
zajmuje w teologii katolickiej. Dzięki temu został osiągnięty również inny, 
pomniejszy cel tej dysertacji, jakim było dostarczenie wiedzy pochodzącej 
z innych dyscyplin naukowych o alkoholizmie oraz dotyczącej stosunku 
Kościoła do niego. Na podstawie przeprowadzonej w ten sposób analizy 
wyciągnięto konkretne wnioski pastoralne odnoszące się do możliwości 
udziału duszpasterzy we wsparciu alkoholików i promowaniu cnoty umiar-
kowania, przejawianej w świadomym wyborze trzeźwego sposobu życia. 
W efekcie tych rozważań zostały wysunięte konkretne wnioski odnoszące 
się do postawionych problemów badawczych.

W pierwszej kolejności ukazano istotną rolę religijności w procesie te-
rapeutycznym oraz wartości metafizycznych i osobowych, które znacznie 
wpływają na odbudowę utraconego pod wpływem nałogu poczucia godności. 
Szczególne znaczenie mają tutaj dwa czynniki. Jednym z nich jest prywatne 
odniesienie do Boga przeżywane na poziomie osobiście realizowanej wiary 
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i pogłębianej duchowości. Dzięki nim możliwe jest otwarcie się na obecność 
Stwórcy, a nawet na Jego nadprzyrodzone interwencje wobec wracających 
do trzeźwości. Drugi stanowi wspólnota wiernych umożliwiająca kontakt 
z Bogiem i zapewniająca poczucie bezpieczeństwa przez zbiorową obecność, 
zbieżny światopogląd oraz przeżywaną razem aktywność religijną. Jest ona 
również doświadczona w działalności na rzecz trzeźwości oraz we współ-
pracy z alkoholikami i innymi instytucjami w tej dziedzinie, co szczegól-
nie widoczne jest w Kościele w Polsce, w którym takie tradycje istnieją 
w  planowany i zorganizowany sposób już od dwóch stuleci.

Wśród różnorakich elementów składających się na obecność Kościoła 
w przestrzeni religijnej napotyka się szczególne formy działalności duszpa-
sterskiej mogące stanowić skuteczne wsparcie uzależnionych. Są one prowa-
dzone w obszarze duszpasterstwa ogólnego zbiorowego i indywidualnego. 
W pierwszej kategorii mieści się udział w sakramentach Eucharystii oraz 
pokuty i pojednania, przeżywanie liturgii, głoszenie słowa Bożego, modli-
twa ofiarowana za uzdrowienie z nałogu. W tych aktywnościach najbardziej 
uwydatniają się funkcje psychologiczne religii i wynikające z nich korzy-
ści dla kondycji wewnętrznej człowieka, a także najintensywniej zachodzi 
osobisty kontakt z Bogiem. Wśród różnorodnych sposobów prowadzenia 
duszpasterstwa indywidualnego natomiast najbardziej adekwatne źródło 
wsparcia dla uzależnionych stanowi kierownictwo i towarzyszenie duchowe, 
które uruchamia intensywny rozwój w sferze wiary. Tym samym odbudo-
wuje wartości utracone pod wpływem uzależnienia.

Oprócz tego obecność duszpasterza, który często jako pierwszy sty-
ka się z człowiekiem uzależnionym od alkoholu lub nadużywającym tej 
substancji, ma bardzo istotne znaczenie w pomocy, jaką można udzielić 
takim osobom. Od niego zależy, na ile jego podejście do danego problemu 
będzie indywidualne, pełne otwarcia i chęci udzielenia wsparcia. Zasadniczą 
rolę odgrywa tutaj nabywanie wiedzy o nałogach, ich rozwoju i przebie-
gu oraz kształtowanie cech osobowości stanowiących o predyspozycjach 
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do roztropnego pomagania. Wśród nich mieszczą się cierpliwość, opano-
wanie, empatia, umiejętność dostrzegania osobistych problemów i indy-
widualnej specyfiki przebiegu uzależnienia u poszczególnych alkoholików, 
otwartość na współpracę z szerszą grupą osób, umiejętność prakseologicz-
nego działania w konkretnej sytuacji. Instytucja Kościoła wciąż cieszy się 
dużym zaufaniem publicznym, a poszczególni duszpasterze mogą stanowić 
dla lokalnej społeczności autorytet. Jest on o tyle wyższy, o ile sam zainte-
resowany rozwija się we właściwych dla jego posługi przestrzeniach, a więc 
duchowo, intelektualnie i osobowo. W dziedzinie pracy z uzależnionymi 
i działalności trzeźwościowej istotne jest nabywanie specjalistycznej wiedzy. 
Duży zakres informacji i znajomość form pomocy, a także instytucji specja-
lizujących się we wsparciu uzależnionych umożliwiają również skierowanie 
wiernych borykających się z tego rodzaju problemami we właściwe miejsce, 
gdzie mogą otrzymać wsparcie psychologiczne, odwykowe lub socjalne.

Kolejny wniosek wynikający z analizy przedstawionego tutaj materiału 
uwypuklił cechy wspólnoty Kościoła jako właściwego miejsca dla współ-
uzależnionych. Rodziny i przedstawiciele najbliższego otoczenia będą-
cy w zasięgu negatywnego oddziaływania alkoholika są bardzo podatni 
na przyswajanie i powielanie schematów zachowania i sposobów rozumienia 
świata właściwych dla niego samego. Przez te procesy w sposób pośredni 
i najczęściej nieuświadomiony własną osobą reprezentują objawy nałogu. 
Nierzadko wymagają profesjonalnej terapii odwykowej lub psychologicznej 
o innym ukierunkowaniu, która pozwoli im na odbudowę skrzywionego 
systemu wartości i powrót do normalnego funkcjonowania. Tego rodzaju 
osoby również potrzebują wsparcia w zakresie duszpasterskim, gdyż ich 
religijność oraz osobiste odniesienie do Boga pozostają narażone na szko-
dę. W tym zakresie wsparcie może odbywać się podobnie jak w przypadku 
uzależnionych w ramach duszpasterstwa ogólnego. Drugim wariantem 
jest wykorzystanie metod duszpasterstwa specjalistycznego do opieki nad 
współuzależnionymi. W niniejszym opracowaniu została zaproponowana 
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możliwość stałej opieki duchowej nad tymi ludźmi w formie wspólnot 
funkcjonujących na poziomie parafialnym lub dekanalnym.

Obecnie wielu duszpasterzy współpracuje ze wspólnotami Al-Anon, 
które oferują pomoc dla rodzin osób pozostających w nałogu alkoholowym. 
W swojej strukturze i formie działania są one bliźniacze wobec wspólnot 
Anonimowych Alkoholików. Często spotkania Al-Anon odbywają się 
w sąsiedztwie parafii lub ośrodków duszpasterskich i współpracują z nimi, 
jednak ostatecznie zachowują charakter świecki, powstały na kanwie du-
chowości wywodzącej się ze szwajcarskiego luteranizmu. W przedstawionej 
pracy wysunięto propozycję stworzenia regularnych, typowo religijnych 
wspólnot w ramach konkretnej jednostki podziału administracyjnego Ko-
ścioła (parafii lub dekanatu), które byłyby skierowane do tej specyficznej 
społeczności współuzależnionych. Znaczny odsetek społeczeństwa jest 
dotknięty tymi problemami, dlatego taka inicjatywa ze strony Kościoła 
wydaje się tym  bardziej uzasadniona i potrzebna.

Następny wniosek wynikający z tej rozprawy postulował inicjatywy 
promujące ideę trzeźwości jako ważną część nauczania i oddziaływania 
na wiernych przez Kościół. W podejściu do problematyki uzależnienia 
alkoholowego nie można skupić się wyłącznie na leczeniu i wspieraniu tych, 
którzy już popadli w tę chorobę. Równie ważne jest promowanie zdrowego 
stylu życia, w którym ujęta jest nie tylko kondycja fizyczna, ale również 
całościowe dobro, w tym troska o rozwój duchowy. Jednym z istotnych ele-
mentów wśród różnych czynników rozwojowych jest dążenie do osiągnięcia 
cnót, które umożliwiają bogate życie wewnętrzne i prawidłowe odniesienie 
do Boga. Przejawem cnoty umiarkowania jest trzeźwość, przy czym należy 
ją pojmować o wiele szerzej niż jedynie jako zdolność do powstrzymania 
się od alkoholu. Jest ona głęboko zakorzenioną sprawnością otwierającą 
człowieka na dobro, charakteryzuje się przy tym czujnością i uwagą na za-
grażające mu zło, potrafi logicznie i roztropnie oceniać przeżywane sytuacje 
i dokonywać słusznego wyboru. Trzeźwość w takim ujęciu wymaga nie tylko 
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prawidłowego działania organizmu ludzkiego na poziomie fizjologicznym, 
ale również koegzystencji wewnętrznej, na którą składają się równowaga 
psychiczna i duchowa oraz świadomość bliskości Boga.

Kościół posiada odpowiednie narzędzia, by promować tak rozumianą 
ideę trzeźwości i wychowywać do niej. Może to robić samodzielnie przez 
nauczanie obejmujące znaczną część jego działalności i budowanie do-
świadczenia właściwych relacji z otoczeniem, w którym ważne miejsce 
zajmuje wspólnota wiary. Oprócz tego istnieje możliwość współpracy 
zewnętrznej. Szkoła i rodzina najsilniej oddziałują na dzieci i młodzież, 
będące najbardziej zagrożone szybkim przyswajaniem negatywnych wzor-
ców dorastania, wśród których mieści się nielegalne i niekontrolowane 
używanie napojów alkoholowych. Stąd wynika potrzeba szerokiej współ-
pracy wspólnot religijnych z tymi środowiskami na rzecz kształtowania 
czynników prewencyjnych hamujących wchodzenie w zależność od sub-
stancji psychoaktywnych i kompulsywnych zachowań. Do najsilniejszych 
należą wartości religijne, bogate relacje rodzinne oraz zdrowe kontakty 
szkolne. Duszpasterze mogą zaangażować się w pracę nad świadomością 
i doświadczeniem każdego z nich przez obecność w szkołach, troskę 
o rodziny, oddziaływanie na nie za pomocą różnych form duszpasterskich 
oraz wychowanie do dojrzałej religijności.

Dalszym wnioskiem wypływającym z dokonanych obserwacji jest 
możliwość wykorzystania promocji trzeźwości jako narzędzia nowej 
 ewangelizacji. Do tej pory pojawiały się propozycje zagospodarowania 
tematu trzeźwości jako jednego z wielu w ramach przekazywania ewange-
licznego orędzia tym, którzy zatracili swoją wiarę i relację z Chrystusem. 
W niniejszym opracowaniu wysunięto postulat, aby promowania trzeźwo-
ści używać jako narzędzia docierania do oziębłych duchowo. Wspólnota 
religijna może stać się instytucją mającą kontakt z różnymi kategoriami 
osób przy okazji wydarzeń związanych z promocją trzeźwego sposobu 
życia. Kościół jest doświadczony historycznie w takiej działalności, posiada 
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w swoich szeregach wielu skutecznych specjalistów, a Zespół Apostolstwa 
Trzeźwości jest regularnie pracującą jednostką przy Konferencji Episko-
patu Polski, która stale rozwija refleksję pastoralną na temat alkoholizmu. 
Dostarcza on aktualnych analiz stanu polskiego społeczeństwa w zakresie 
używania alkoholu i jest otwarty na współpracę z innymi instytucjami 
na rzecz trzeźwości, w tym przede wszystkim z Państwową Agencją Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych. Opisane zależności dają możliwość 
przekazu kerygmatu, co pozostaje głównym zadaniem Kościoła, ale w tym 
konkretnym przypadku może on pozostawać w tle działania trzeźwościo-
wego, co wcale nie oznacza jego mniejszej skuteczności.

Nowość oddawanej rozprawy stanowi rozbudowana synteza wiedzy po-
chodzącej z nauk o człowieku, takich jak psychologia, neurologia, biochemia 
czy socjologia, ze wskazaniami teologicznymi zawartymi w nauczaniu Ko-
ścioła katolickiego i w pojedynczych wypowiedziach autorów zajmujących 
się tematem uzależnienia w ujęciu religijnym. Tak szeroki zakres informacji 
daje możliwość rzetelnego poznania problematyki nałogów, w tym szcze-
gólnie alkoholizmu, co jest konieczne dla opracowania skutecznych metod 
działalności pastoralnej. Praca ta jest jedną z nielicznych scalających wiedzę 
o alkoholizmie z perspektywy różnych dziedzin naukowych z teologiczną 
refleksją na ten temat. Ukazano w niej też, jak ważne są wartości wewnętrz-
ne – duchowe i osobowe – do podjęcia terapii uzależnień. Opisano kierunki 
rozwoju duszpasterzy konieczne do ich sprawnego działania w omawianej 
kwestii. Zaproponowano też dwa innowacyjne rozwiązania wynikające 
z potrzeb współczesnego świata i jego spotkania z Kościołem, które szerzej 
zostały już opisane powyżej. Pierwsze dotyczy powołania wspólnot dusz-
pasterskich dla współuzależnionych od alkoholu, a drugie wykorzystania 
wszelkiej aktywności Kościoła w zakresie promocji trzeźwości dla nowej 
ewangelizacji.

Trudności, jakie napotkano podczas pisania tej rozprawy, dotyczy-
ły przede wszystkim braku możliwości analizy wszystkich materiałów 
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naukowych na temat wpływu alkoholu na organizm człowieka oraz uza-
leżnienia od niego. Wynika to z bardzo dużej liczby opracowań na ten temat 
oraz rozbieżności w niektórych szczegółowych zagadnieniach, takich jak 
np. przyczyny powstawania uzależnienia czy rozumienie jego przebiegu. 
Dlatego ograniczono się do najważniejszych i najbardziej powszechnych teo-
rii wypowiadających się w tej kwestii. Innym problemem jest wciąż niewielki, 
a przede wszystkim nieregularny dorobek naukowych prac teologicznych 
o alkoholizmie. Publikacje wspomnianego Zespołu Apostolstwa Trzeźwości 
są syntetyczne, najczęściej tworzone dla praktycznego duszpasterskiego 
użycia i nie mają charakteru naukowego. Biorąc pod uwagę dużą liczbę 
nałogowo i nadmiernie pijących Polaków oraz ich wciąż znaczący związek 
z Kościołem, wydaje się konieczne kontynuowanie tej refleksji w dalszych 
badaniach. Nie wolno ulegać fałszywemu przeświadczeniu, że powiedziano 
już wystarczająco dużo na ten temat i nie jest możliwy dalszy rozwój myśli 
w zakresie alkohologii chrześcijańskiej. To spostrzeżenie sprawia wrażenie 
szczególnie ważnego w kontekście szybkiego rozwoju badań nad uzależnie-
niami na całym świecie. Jedną z odpowiedzi na te potrzeby jest oddawane 
w ręce czytelników opracowanie.

Rozprawa Wsparcie duszpasterskie osób uzależnionych od alkoholu w procesie 
leczenia podsumowała wiele myśli i rozważań na temat alkoholizmu ujmo-
wanego z różnych perspektyw. Ukazała tym samym ogromne bogactwo 
tematyki i sposobów rozumienia tej problematyki. Kościół powinien być 
otwarty i przygotowany na wyzwania pojawiające się w danym momencie 
dziejowym. Niewątpliwie jednym z nich jest konieczność ukazania zagro-
żeń wynikających z coraz szybciej rozwijającego się konsumpcjonizmu. 
Jego charakterystyczną cechą jest pragnienie nieograniczonego posiada-
nia kolejnych dóbr materialnych i przeżywania silnych wrażeń. Jednym 
z destrukcyjnych efektów takiego podejścia do świata jest uzależnienie się 
od konkretnych rzeczy lub obsesyjnych zachowań. Alkoholizm jest jednym 
z najlepiej rozpoznanych i opisanych do tej pory nałogów, ale obok niego 
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występuje szereg kolejnych, które wpływają destrukcyjnie na ludzki orga-
nizm i niszczą go wielowymiarowo, również w zakresie wiary i duchowości. 
Wspólnota wierzących, z pasterzami na jej czele, nie może pozostać obojętna 
na tego rodzaju współczesne problemy. Jeśli chce skutecznie przeciwdzia-
łać postawom zagrażającym wolności, która jest fundamentem wiary, to 
 powinna dokonywać naukowej analizy innych rodzajów uzależnień.

Chociaż badania wskazują, że mechanizmy powstawania i przebiegu 
różnych uzależnień w większości przypadków są zbliżone do siebie i po-
wodują podobne zmiany metaboliczne i czasem anatomiczne w układzie 
nerwowym, to jednak potrzebne jest dokładne opisanie innych nałogów dla 
celów duszpasterskich. Refleksja pastoralna powinna opierać się na danych 
dostarczonych przez inne dziedziny nauk opisujących uzależnienia oraz 
na nauczaniu Kościoła odnoszącym się do tych kwestii. Wśród najbardziej 
powszechnych i najszybciej rozwijających się w społeczeństwie nałogów 
zagrażających duchowemu wymiarowi człowieka znajdują się uzależnie-
nie od urządzeń elektronicznych i kontaktów wirtualnych, erotomania, 
zakupoholizm. Wszystkie one ze szczególną siłą przenoszą ludzką uwagę 
na przedmiot budujący zależność od siebie, degradując tym samym system 
wartości oraz wypierając z zakresu potrzeb naturalną skłonność do afirmacji 
Boga i osobiste odniesienie do Niego. Ustosunkowanie się do tych proble-
mów może stać się tematem badawczym następnych  dociekań naukowych.

Warto również podjąć samą kwestię trzeźwości od alkoholu oraz innych 
środków, substancji i czynności uzależniających oraz ukazać jej wymiar teo-
logiczny, który jest o wiele głębszy niż w powszechnym rozumieniu. Współ-
czesny człowiek gubi się w nadmiarze bodźców, jakie do niego docierają 
w każdej sekundzie i różnych wariantach odpowiedzi na nie. W efekcie coraz 
częściej bywa pozbawiony możliwości samodzielnego i wolnego podejmo-
wania decyzji, również tak kluczowych jak w przypadku pytania o istotę 
własnej egzystencji i o przyjmowanie adekwatnych do jej natury postaw. 
Nietrzeźwość, rozumiana w różnoraki sposób, stanowi duże zagrożenie 
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dla tej umiejętności. Dodatkowo zmieniający się w szybkim tempie sposób 
życia generuje konieczność poszukiwania nowych środków przekazu, które 
mogłyby skutecznie docierać do osób obojętnych na tradycyjnie przekazy-
wane nauczanie Kościoła. W związku z tym pastoralna recepcja sposobów 
promowania trzeźwości mogłaby stanowić samodzielny problem kolejnej 
pracy naukowej.

Przemyślenia wymaga również rola kapelana instytucji podejmujących 
terapie odwykowe i opiekę nad uzależnionymi. Ze względu na znaczny 
udział wartości religijnych w procesie trzeźwienia bliska obecność dusz-
pasterza przy leczonych wydaje się ważnym czynnikiem wspomagającym. 
Dodatkową trudnością w tej kwestii jest umożliwienie kontaktu z duszpa-
sterzem i współpraca Kościoła z uzależnionymi za pośrednictwem wspólnot 
samopomocowych i organizacji pożytku publicznego działających na włas-
ną rękę. Potrzeba również refleksji w zakresie udziału świeckich asystentów 
pastoralnych, którzy ze względu na specyfikę obyczajowości uzależnionych 
mieliby łatwiejszy dostęp do potrzebujących, a w razie konieczności mogliby 
skontaktować się z osobą duchowną. Przygotowanie duszpasterzy do takiej 
posługi wymaga rozwoju merytorycznego oraz dowartościowania funkcji 
kapelanów wewnątrz Kościoła, co również nadaje się na temat dalszych 
opracowań z zakresu teologii pastoralnej.

Jak widać z powyższych propozycji kontynuacji podjętego tematu lub 
rozwijania tematów pokrewnych, niniejsza rozprawa nie wyczerpuje pro-
blematyki uzależnień. Może stanowić istotną pomoc w jej zrozumieniu 
i odnalezieniu właściwych rozwiązań we współpracy z wiernymi dotknię-
tymi nałogiem alkoholowym i zagrożonymi wejściem w niego. Ukazuje 
również, że w centrum jakiegokolwiek działania duszpasterskiego zawsze 
musi stać Chrystus, a wszelki wysiłek Kościoła powinien zmierzać do od-
krycia Go przez wiernych i utwierdzenia w dojrzałej wierze. Niwelowanie 
negatywnego oddziaływania uzależnień pozostaje jedynie środkiem do tego 
podstawowego celu, którego pełne osiągnięcie jest możliwe tylko wtedy, jeśli 
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człowiek wyzbędzie się przywiązania do ziemskich dóbr i pragnień. Kto 
je stawia ponad trwałe i wieczne wartości, zatraca siebie w żądzy posiadania, 
a jego własną tożsamość zastępują cechy upragnionych przedmiotów czy 
doświadczeń. Przypominają o tym słowa Frankfurtczyka, niemieckiego 
myśliciela z XVI wieku: „Kto ma coś własnego lub chce mieć, albo chętnie 
by miał, ten sam jest jego własnością”. Uświadamianie tej prawdy i wychowa-
nie do jej praktycznej realizacji w życiu wiernych jest obecnie jedną z najpil-
niejszych potrzeb duszpasterskich Kościoła walczącego o utrzymanie wiary 
w Boga wśród swoich wiernych. Autor niniejszej pracy ufa, że umożliwi ona 
przynajmniej w niewielkim zakresie wypełnienie tego zadania.
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Aneks 1: 
„Dwanaście kroków” Anonimowych Alkoholików 
i ich humanistyczna alternatywa

Krok
„Dwanaście kroków”  

Anonimowych Alkoholików
Humanistyczna  

alternatywa

1.  Przyznaliśmy, że staliśmy się bezsilni 
wobec alkoholu – że przestaliśmy 
kierować własnym życiem.

Przyznajemy, że wszystkie nasze 
wysiłki, aby przestać pić alkohol, 
zawiodły.

2.  Uwierzyliśmy, że siła większa od nas 
samych może przywrócić nam 
zdrowy rozsądek.

Doszliśmy do przekonania, 
że musimy się zwrócić do kogoś 
o pomoc.

3.  Postanowiliśmy powierzyć naszą 
wolę i nasze życie opiece Boga, 
jakkolwiek Go pojmujemy.

Poprosiliśmy o pomoc inne osoby, 
zarówno kobiety, jak i mężczyzn, 
szczególnie te, które borykają się 
z tym samym problemem.

4.  Zrobiliśmy gruntowny i odważny 
obrachunek moralny.

Sporządziliśmy listę sytuacji, 
w których picie alkoholu jest 
najbardziej prawdopodobne.

5.  Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu 
człowiekowi istotę naszych błędów.

Poprosiliśmy naszych przyjaciół, aby 
pomogli nam unikać takich sytuacji.

6.  Staliśmy się całkowicie gotowi, aby 
Bóg uwolnił nas od tych wszystkich 
wad charakteru.

Jesteśmy gotowi przyjąć pomoc, 
którą nam ofiarują.

7.  Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, 
aby usunął nasze braki.

Szczerze wierzymy, że oni nam 
pomogą.

8.  Zrobiliśmy listę wszystkich osób, 
które skrzywdziliśmy, i staliśmy się 
gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

Sporządziliśmy listę wszystkich osób, 
wobec których zawiniliśmy i którym 
mamy zamiar zadośćuczynić.

9.  Zadośćuczyniliśmy osobiście 
wszystkim, wobec których było to 
możliwe, z wyjątkiem tych przy- 
padków, gdy zraniłoby to ich lub 
innych.

Zrobimy wszystko, aby 
zadośćuczynić tym osobom w taki 
sposób, aby ich nie zranić.
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Krok
„Dwanaście kroków”  

Anonimowych Alkoholików
Humanistyczna  

alternatywa

10.  Prowadziliśmy nadal obrachunek 
moralny, z miejsca przyznając się 
do popełnianych błędów.

Nadal będziemy sporządzać listy 
skrzywdzonych osób i uaktualniać 
je w miarę potrzeby.

11.  Szukaliśmy przez modlitwę 
i rozmyślania sposobów 
udoskonalania świadomego 
kontaktu z Bogiem takim, jakim 
Go rozumiemy, prosząc jedynie 
o poznanie Jego zamiarów 
w stosunku do nas i o siłę, aby w nich 
wytrwać.

Jesteśmy głęboko wdzięczni za to, 
co nasi przyjaciele zrobili i nadal dla 
nas robią.

12.  Będąc w wyniku tych „kroków” 
przebudzeni duchowo, staraliśmy 
się przekazywać to posłanie innym 
alkoholikom i stosować te zasady 
we wszystkich naszych działaniach.

My sami z kolei jesteśmy gotowi 
pomóc innym, którzy zwrócą się 
do nas, w taki sam sposób.



Aneks 2:  
Wybrane modlitwy o trzeźwość

Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem  
na Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu 2019

Wszechmocny, wieczny Boże,

który wyzwoliłeś nas z niewoli grzechu,

zbawiając człowieka przez miłość ofiarniczą Twojego Syna,

daj nam tak adorować Najświętszy Sakrament

i żyć Eucharystią,

abyśmy napełnieni Duchem Świętym

godnie używali otrzymanej wolności.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,

który w Duchu Świętym

nieustannie jednoczy nas z Tobą1051.

Modlitwa kongresowa

Boże nieskończonego miłosierdzia, błogosław naszej Ojczyźnie w roku Naro-

dowego Kongresu Trzeźwości. Wspieraj wszystkie wysiłki w dążeniu ku trzeź-

wości Polaków, aby z Twoją pomocą przyniosły dobre i trwałe owoce. Spraw, 

by troska Kościoła, władz państwowych i samorządowych, a także troska ro-

dziców, wychowawców, pracowników mediów i wszystkich ludzi dobrej woli 

zaowocowała abstynencją dzieci i młodzieży, cnotą trzeźwości dorosłych Pola-

ków oraz odzyskiwaniem wolności przez tych, którzy popadli w uzależnienia. 

Maryjo, Królowo Polski, zawierzamy Ci sprawę trzeźwości i odnowy moralnej 

naszego Narodu. Amen1052.

1051 J. Papież, Adoracja Najświętszego Sakramentu w Tygodniu Modlitw o trzeźwość Narodu 
2019, w: Apostoł trzeźwości 2019, dz. cyt., s. 72.

1052 Modlitwy Narodowego Kongresu Trzeźwości, w: Apostoł trzeźwości 2017, dz. cyt., s. 97.
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Za tych, którzy lekceważą problem alkoholizmu

Panie Jezu Chryste, który umarłeś dla zbawienia człowieka. Pomóż nam, Two-

im zaślepionym dzieciom, zrozumieć istotne niebezpieczeństwo wynikające 

z alkoholizmu: duchowe i fizyczne szkody wyrządzone sobie i innym. Pomóż 

nam zrozumieć wartość trzeźwości i wprowadzać ją w życie ku Twojej chwale 

i ku własnemu zbawieniu1053.

Za niewinne ofiary alkoholizmu

Panie Jezu Chryste, spójrz z miłością na tych, którzy uginają się pod ciężarem 

alkoholizmu najbliższych. Bądź im pomocą i pokrzepieniem. Ulżyj w tych 

cierpieniach. Wejrzyj szczególnie na dzieci żyjące w rodzinie alkoholików. 

Ulituj się, Panie, nad ich cierpieniem i nędzą. Prosimy, wysłuchaj ich prośby, 

by przez całkowite wyleczenie się z alkoholizmu bliskich by domy ich znów 

stały się ośrodkami dobra, nadziei, pokoju i miłości1054.

Za Alkoholików Anonimowych

O Panie, prowadź i broń członków grup Anonimowych Alkoholików. Daj 

każdemu z nich pogodną i wytrwałą trzeźwość w tym życiu i szczęście wieczne 

po śmierci1055.

Modlitwa do św. Jana Chrzciciela – patrona trzeźwości

Święty Janie Chrzcicielu, który abstynencję praktykowałeś przez całe swoje 

życie, pomóż, abyśmy w naszej Ojczyźnie dożyli czasów, w których alkohol 

przestanie być symbolem nieszczęść, zmartwień i tragedii. Chroń nas przed 

grzechem upijania się. Bądź natchnieniem i pomocą dla wszystkich, którzy 

wyrzekają się napojów alkoholowych dla dobra swoich najbliższych i Narodu. 

1053 http://wspolnota.e.pl/o_trzezwosc.html (20.02.2019).
1054 https://liturgia.wiara.pl/doc/1649360.Modlitwy-o-trzezwosc (20.02.2019).
1055 https://liturgia.wiara.pl/doc/1649360.Modlitwy-o-trzezwosc (20.02.2019).
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Patronie trzeźwości, wzbudź w sercach moich rodaków pragnienie życia bez 

alkoholu, abyśmy poprzez ich abstynencję osiągnęli trzeźwość całego Narodu. 

Amen1056.

Modlitwa do św. Maksymiliana Marii Kolbego – patrona ruchu trzeźwości w Polsce

Święty Maksymilianie, który tyle razy przypominałeś, że Szatan przy pomocy 

alkoholu zabiera Chrystusowi wiele dusz nieśmiertelnych, miej nas w swojej 

opiece. Poświęcając się dla drugiego człowieka, pokazałeś, jak wielką wartość 

ma życie ludzkie. Ciebie więc Kościół w Polsce chce uznawać za patrona trzeź-

wości. Wyjednaj, prosimy, moc naszemu katolickiemu narodowi, który Maryi 

Jasnogórskiej uroczyście ślubował walkę z pijaństwem. Pomóż nam skutecznie 

zachęcać bliźnich do życia w trzeźwości. Amen1057.

1056 https://misericors.org/modlitwa-do-sw-jana-chrzciciela-patrona-trzezwosci/ 
(20.02.2019).

1057 https://stacja7.pl/modlitwa/modlitwy-o-trzezwosc/ (20.02.2019).
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