
Wiem, ˝e zajmujesz si´ badawczo pew-
nym zagadnieniem, w ramach swoich
wieloletnich zainteresowaƒ socjologicz-
nych i terapeutycznych. Co to za obszar
badawczy?

Zajmuj´ si´ proble-
mami dotyczàcymi po-
czucia wartoÊci i god-
noÊci cz∏owieka i tym
si´ zajmowa∏em przez
ostatnie dziesi´ç lat od
strony badawczej, teo-
retycznej, ale te˝ apli-
kacyjnej, od strony za-

stosowaƒ tej wiedzy. Interesowa∏a mnie
zw∏aszcza kwestia znaczenia tych doÊwiad-
czeƒ w procesie zdrowienia z uzale˝nienia al-
koholowego. Wychodzi∏em z za∏o˝enia, ˝e
problem uzale˝nienia dotyka dwóch podsta-
wowych kwestii, które uniemo˝liwiajà cz∏o-
wiekowi normalne funkcjonowanie: poniewa˝
traci on wp∏yw na swoje ˝ycie, uzale˝niajàc
si´ od alkoholu, to zarazem zaczyna naruszaç
wartoÊci, co ma fundamentalne znaczenie dla
osobowego rozwoju cz∏owieka. To w∏aÊnie sta-
ra∏em si´ obserwowaç – jak cz∏owiek traci
mo˝liwoÊç realizowania wartoÊci i jak sobie
z tym psychologicznie radzi wobec alkoholo-
wej zale˝noÊci. A tak˝e, co jeszcze ciekawsze,
jak te mo˝liwoÊci odzyskuje w procesie zdro-
wienia...

Pogrà˝anie si´ w uzale˝nieniu unie-
mo˝liwia cz∏owiekowi realizowanie war-
toÊci, ale rozumiem, ˝e tu chodzi o jakiÊ
wewn´trzny system wartoÊci cz∏owieka,
który on ma i do którego realizacji aspi-
ruje, tak? I, gdy si´ uzale˝ni, z czasem w
jego piciu pojawia si´ luka mi´dzy tym,
co ma w sobie jako aspiracje, a tym, co
faktycznie realizuje, czy tak?

Tak...
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I to z kolei, ta luka, ta ró˝nica, oznacza
utrat´ poczucia godnoÊci tego cz∏owieka...

WaÊnie tak. Poczucie godnoÊci rozumiem
w ten sposób: cz∏owiek, realizujàc swoje warto-
Êci czerpie z tego satysfakcj´, ale tak˝e w ten
sposób „pracuje” na swojà godnoÊç w∏asnà, au-
tonomi´...

Chcia∏bym to jeszcze troch´ uporzàd-
kowaç. Proces oddalania si´ od wartoÊci
w trakcie post´pujàcego uzale˝nienia do-
tyczy tego systemu wartoÊci, który ktoÊ
ma wewnàtrz siebie, zinternalizowany?
Nie interesuje Ci´ na tym etapie, czy jest
to jakiÊ obiektywny system wartoÊci, ze-
wn´trznie wyznaczony, tylko to, czy ten
system wartoÊci jest realizowany? I ta lu-
ka pojawia si´ mi´dzy jego w∏asnym sys-
temem wartoÊci a ˝yciem. I to narusza
poczucie godnoÊci, tak? Ale przecie˝ nie
jest trudno zmieniç sobie system warto-
Êci, dopasowaç go do aktualnego sposobu
˝ycia. Jak si´ nie ma co si´ lubi, to si´ lu-
bi, co si´ ma! Co ty na to?

CoÊ w tym jest. Wychodz´ z za∏o˝enia, opie-
rajàc si´ na praktycznej koncepcji godnoÊcio-
wych regulacji zachowania Marka Kosewskie-
go, ˝e bez zaspokojonej potrzeby godnoÊci cz∏o-
wiek nie mo˝e normalnie ˝yç. To, czy i jak jest
ona zaspokajana determinujà warunki, Êrodo-
wisko, ale i ograniczenia cz∏owieka, aktualne
mo˝liwoÊci. 

Czy to jest potrzeba posiadania systemu
wartoÊci, czy to jest potrzeba godnoÊci?

Nie, tu chodzi w∏aÊnie o potrzeb´ godnoÊci
zaspokajanà przez zachowania w odwo∏aniu do
jakiegoÊ systemu wartoÊci...

Przecie˝ cz∏owiek si´ rozwija i jego sys-
tem wartoÊci ma prawo si´ zmieniaç, coÊ
mo˝e byç zakwestionowane, potwierdzo-

W poszukiwaniu poczucia godnoÊci

Z dr. Ireneuszem KACZMARCZYKIEM rozmawia Krzysztof Wojcieszek
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ne, rozwini´te, ró˝ne rzeczy ludzie prze-
˝ywajà. Czy ten system nie mo˝e si´ po
prostu „dopasowaç” do sposobu ˝ycia
i ju˝ koniec k∏opotów?

JeÊli cz∏owiek pije i pogrà˝a si´ w uzale˝nie-
niu, to nie pozwala mu to realizowaç jego war-
toÊci i w zwiàzku z tym traci powoli poczucie
godnoÊci, a to boli. I musi znaleêç jakieÊ sposo-
by na to, aby przynajmniej „uratowaç” jedynie
to poczucie. Musi coÊ z tym zrobiç, aby zniwelo-
waç dysonans mi´dzy tym, co robi, a tym, co
o sobie samym myÊli. JeÊli uda mu si´ coÊ takie-
go zrobiç, je˝eli znajdzie jakieÊ wiarygodne
usprawiedliwienia dla faktu, ˝e nie post´puje
w zgodzie z tym, co by∏o i jest wa˝ne dla niego,
jeÊli usunie ten dysonans, to „chroni” subiek-
tywnie swoje poczucie wartoÊci i godnoÊci, ale
dla niego realnie nic w tej sprawie nie zrobi∏!
I tu pojawia si´ charakterystyczny dla uzale˝-
nienia proces. Odkrycie sposobu, jak zjeÊç ciasto
i ciàgle je mieç...To w∏aÊnie te usprawiedliwie-
nia. Ale ˝eby mia∏y one moc likwidacji dysonan-
sów, to trzeba je jakoÊ uzgodniç z innymi. Nadaç
im wspólny dajàcy takà si∏´ wymiar. Trzeba
wi´c znaleêç taki obszar kontaktów z innymi
ludêmi, w którym b´dà to potwierdzaç. Dla cz∏o-
wieka pijàcego jest to Êrodowisko, w którym si´
obraca, gdzie ludzie si´ spotykajà i „uzgadnia-
jà”, ˝e nie mieli innego wyjÊcia, jak tylko piç.
I gdy wszyscy przyjmà taki punkt widzenia, to
takie usprawiedliwienia w odniesieniu do picia
i zachowaƒ pod jego wp∏ywem w tym Êrodowi-
sku stajà si´ normà. To oznacza, ˝e trzeba ju˝
w tym Êrodowisku byç, i zostaç w nim... 

Bo inna sytuacja prowadzi∏aby do dy-
sonansu...

Tak. Ludzie z innego Êrodowiska nazywaliby
sprawy po imieniu. Cz∏owiek uzale˝niony chce
jednoczeÊnie i piç, i ochroniç poczucie wartoÊci,
nie dopuÊciç do dysonansu, likwidowaç go. Po-
jawia si´ wi´c mechanizm adaptacyjny w sytu-
acji uzale˝nienia, który pozwala zachowaç uza-
le˝nionemu komfort picia bez bolesnego dyso-
nansu, ale jednoczeÊnie jest odpowiedzialny za
jego dalszà degradacj´.

Rozumiem, ˝e ochrona w∏asnego „ja”
staje si´ pu∏apkà, która przymusza, aby
tkwiç w obszarze funkcjonowania tej
normy, czyli w tym Êrodowisku, które pi-
je, tak?

Tak, i gdy ta norma „pijacka” si´ pojawia, to
cz∏owiek zachowujàcy si´ zgodnie z tà normà
jednak realizuje jakieÊ wartoÊci Êrodowiskowe.
I te pijackie normy, choç p∏ynne, wyznaczajàc
sposób zachowania w tym Êrodowisku, dostar-
czajà cz∏owiekowi jakiegoÊ minimum poczucia
godnoÊci. W trakcie swoich badaƒ rozmawia-
∏em tak˝e z osobami ze Êrodowisk przest´p-
czych, w których wartoÊciami cenionymi by∏y
si∏a, odwaga, bezwzgl´dnoÊç. Opowiadali mi,
˝e zachowania zgodne z tymi wartoÊciami by∏y
dla nich êród∏em dumy. Wtedy wzrasta∏o ich
poczucie godnoÊci, byli kimÊ. Ale ˝eby tak si´
zachowywaç jak mówili „musieli” piç. 

Mamy tu paradoks: z powodu picia ta-
kie osoby znalaz∏y si´ w obszarze dzia∏a-
nia specyficznej normy Êrodowiska pijà-
cego, ale mimo szczególnego charakteru
tej normy, destrukcyjnej przecie˝, trzy-
manie si´ jej sta∏o si´ dla nich wyjÊciem
z sytuacji, êród∏em zaspokojenia potrze-
by godnoÊci, czy tak?

Tak. Ale i uÊciÊlajàc: zachowania zgodne z tymi
Êrodowiskowymi normami dostarczajà cz∏owie-
kowi nie tyle poczucia jego (w∏asnych) wartoÊci,
ile jedynie poczucia „wa˝noÊci” w odwo∏aniu do
norm Êrodowiskowych. A êród∏o tej „wa˝noÊci”
tkwi w relacyjnym mechanizmie, które stosujà
dzieci. W porównywaniu si´ do innych, w grupie,
gdzie obowiàzujà ró˝ne skale: bezwzgl´dnoÊci,
odwagi, si∏y, i tak dalej... Samoocena, odwo∏anie
do siebie, sta∏a si´ ju˝ bowiem zbyt bolesna.. 

To znaczy, ˝e to Êrodowisko, w którym
si´ znalaz∏ szukajàc potwierdzenia dla
swej wartoÊci, i godnoÊci, s∏u˝y mu za coÊ
w rodzaju lustra, w którym si´ przeglàda...

... JeÊli stwierdzi, ˝e jest bardziej bezwzgl´dny,
ni  ̋inni, „pracuje” na poczucie godnoÊci. Im bar-
dziej bezwzgl´dny czy odwa˝ny ni  ̋inni, tym bar-
dziej „godny”. Mówmy ju  ̋tutaj o przest´pczym
„honorze”, lub po prostu pijackim, gdzie jak ktoÊ
ma „mocnà g∏ow´” to jest kimÊ, ale te mechani-
zmy dotyczà tak˝e innych Êrodowisk, sà wplecio-
ne w relacje korporacyjne, biznesowe, medyczne... 

Mamy zatem jakby skrzywiony rozwój,
wynikajàcy z jednej strony z próby usu-
ni´cia dysonansu. I z drugiej – wynikajà-
cej z ch´ci bycia subiektywnie lepszym
od innych...A jak du˝e musi byç to „lu-
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stro”? Wystarczy jeden kumpel do picia,
czy musi ich byç, powiedzmy, dziesi´ciu?

JeÊli te usprawiedliwienia majà byç wiarygod-
ne, to powinny byç uzgodnione z osobami znaczà-
cymi. Z tego punktu widzenia wielkoÊç tego lu-
stra okreÊla skutecznoÊç tego mechanizmu. Po-
dobnie jak „bycie wa˝niejszym”. Oba zale˝à od
obecnoÊci ludzi. JeÊli jakieÊ zachowanie nie ma
audytorium, i nie mo˝na wykazaç wobec niego
swojej wielkoÊci, wa˝noÊci – to poczucie to spada.
Dlatego taka osoba stara si ,́ aby stawaç w tym
lustrze i porównywaç si  ́z innymi osobami z tego
Êrodowiska. Stale trzeba to potwierdzaç, udowad-
niaç. W tych badaniach, o których mówimy, wiele
osób to potwierdza∏o, starali si  ́ciàgle byç widzia-
ni i byç wy˝ej na tych swoich skalach ni  ̋ inni.
Wszystko by∏oby dobrze i dzia∏a∏oby, gdyby nie
fakt, ̋ e uzale˝nienie jest procesem. Picie sprawia,
˝e osoby te majà coraz mniej mo˝liwoÊci, w któ-
rych mogliby potwierdzaç zachowaniami t  ́swo-
jà „wa˝noÊç”. Sà coraz s∏absi, coraz mniej mogà,
równie  ̋w zakresie tych norm Êrodowiskowych,
bo ju  ̋„g∏owa nie taka mocna”. Trudniej jest zna-
leêç tych, co sà s∏absi od nich. Wtedy mechanizm
przerzuca si  ́na sam fakt umniejszania innych,
a nie na zachowania, które to obiektywnie uza-
sadniajà. Ju  ̋tylko wskazuj  ́palcem „on jest gor-
szy od mnie”. Ludzie uzale˝nieni ch´tnie si  ́po-
równujà – ja to mam prac ,́ jeszcze to czy tamto
mog ,́ on to ju  ̋nie, ju  ̋jest s∏abszy... Gdy niedaw-
no analizowa∏em z osobami zdrowiejàcymi ten
mechanizm, jeden z uczestników przypomnia∏ so-
bie, ̋ e by∏ z siebie dumny, kiedy odkry∏, i  ̋jego sà-
siad chodzi∏ ju  ̋ bez skarpetek, a on je jeszcze
mia∏, nawet jeÊli nie by∏y do pary. 

A w ogóle to wcià˝ fajny, ch∏opak.
A tamten to ju˝ pije denaturat, a ja to jeszcze

wino...I te faktyczne czy wyobra˝one ró˝nice
powodujà, ˝e to poczucie godnoÊci jeszcze si´
daje zbudowaç przez umniejszenie innych. Ale
nie na d∏ugo. Cz∏owiek pije i dochodzi do mo-
mentu, w którym ju˝ nie ma gorszych od niego,
ju˝ znika to „lustro spo∏eczne”. I za∏amuje si´
jego poczucie godnoÊci. Picie i zachowania nie
sà ju˝ do zaakceptowania, usuwajà go ze spo∏e-
czeƒstwa, tak˝e ze Êrodowiska, lub on sam
z niego, czasem pozbawiony praw – wychodzi.
Nast´puje: izolacja spo∏eczna, wykluczenie, sa-
motnoÊç. Nie ma ju˝ z kim „uzgodniç” uspra-
wiedliwieƒ dla swoich zachowaƒ, tego poczucia
spe∏niania normy i wa˝noÊci swojej osoby, bo

nie ma ju˝ subiektywnie nikogo ni˝ej. Samo-
ocena, która wtedy w „przeb∏yskach” lub
„olÊnieniach” si´ pojawia, jest bardzo raniàca,
surowa, bo ukazuje si´ – pustka. I tu jest poczà-
tek g∏´bokiego kryzysu. Je˝eli niczego sensow-
nego nie stworzy∏em, staj´ oko w oko z sensem
egzystencji, czyli z – pustkà. To chyba t∏umaczy,
dlaczego pojawia si´ w takich okolicznoÊciach
sporo prób samobójczych, bo dochodzi si´ do
kresu mo˝liwoÊci wykorzystania tych mechani-
zmów adaptacyjnych i cz∏owiek staje wobec
ÊwiadomoÊci, ˝e jego ˝ycie to forma bez treÊci..

I co dalej...
Wtedy mo˝e nastàpiç zwrot w któràÊ stron´,

w stron´ poszukiwania siebie w „jaÊniejszej
stronie mocy”. Ale nie u wszystkich, bo to trud-
na sytuacja, bo trzeba zrezygnowaç ze wszyst-
kich „korzyÊci”, które niós∏ alkohol, z kontak-
tów, z latami budowanych relacji, ze sposobów
radzenia sobie z napi´ciem; trzeba przewróciç
swoje ˝ycie do góry nogami i to nie jest tylko in-
telektualne doÊwiadczenie, ale bardzo fizyczne,
konkretne. Skàd mieç na to si∏´, bioràc pod
uwag´ takà przesz∏oÊç? Trzeba dêwignàç te˝
doÊwiadczenie g∏odu alkoholowego i uczyç si´
od nowa wszystkiego...Dla wielu ludzi, jak wy-
nika ze statystyk, nawet dla wi´kszoÊci, sà to
wysi∏ki nie do udêwigni´cia. ˚eby zrobiç sym-
boliczny zwrot w stron´ wartoÊci, przyjàç trze-
ba na siebie pewien rodzaj odpowiedzialnoÊci,
subiektywnie prze˝ywanej kary, nie majàc na
dobrà spraw´ ˝adnego êród∏a mocy i oparcia
w sobie.

To istotnie trudne doÊwiadczenie.
To jest doÊwiadczenie egzystencjalne cz∏owie-

ka, które sprawi∏o, ̋ e zajà∏em si´ badawczo tymi
problemami. Interesowa∏ mnie problem „dna al-
koholowego”. Pracujàc w charakterze terapeuty
w Zab∏otach, s∏uchajàc dramatycznych relacji lu-
dzi z wydarzeƒ ich ˝ycia, rozpoznawa∏em t´ eg-
zystencjalnà perspektyw´ wolnoÊci i wartoÊci,
fundamentalnà dla ka˝dego cz∏owieka. Dla ludzi
uzale˝nionych jest to bardzo trudne doÊwiadcze-
nie, kryzysy, czasami trwajàce latami.

Mówiàc „doÊwiadczenie”, masz na my-
Êli zmierzenie si´ z tym kryzysem czy te˝
trwanie w tych trudnoÊciach?

Jedno i drugie. Mechanizmy uzale˝nienia –
to jedno, ale to, co si´ konkretnie dzieje z cz∏o-



wiekiem, którego biorà one we w∏adanie – to
drugie. Nie realizujàc wartoÊci, nie dokonujàc
wyborów, cz∏owiek zamyka sobie drog´ do do-
Êwiadczenia sensu w∏asnej egzystencji. W tym
kontekÊcie przyglàda∏em si´ programowi Ano-
nimowych Alkoholików, szukajàc fenomenu
skutecznoÊci tego ruchu.

Czy tam nie ma odpowiedzi na ten stan?
W∏aÊnie... Natrafi∏em wtedy na ró˝ne inspi-

racje dla tego ruchu. Bill W., gdy tworzy∏ jego
podwaliny, mia∏ k∏opot, bo jedynie móg∏ opo-
wiadaç o doÊwiadczeniu, które by∏o niedost´p-
ne do zrozumienia przez innych. Wtedy poja-
wili si´ ludzie, którzy zajmowali si´ filozofià,
badali momenty graniczne w ˝yciu cz∏owieka,
myÊl´ o Wiliamie Jamesie.

O tym Jamesie, który stworzy∏ pra-
gmatyzm amerykaƒski, tego masz na
myÊli?

Tego. On by∏ w jakimÊ sensie wspó∏inspira-
torem powstania ruchu w sensie wk∏adu teo-
retycznego, ale tak˝e Carl Jung odegra∏ tu
pewnà rol´. Z tego powodu, ˝e James zajmo-
wa∏ si´ momentami prze∏omowymi w ˝yciu
religijnym i z tego te˝ powodu, ˝e da∏ podsta-
wy powstania teorii interakcjonizmu spo∏ecz-
nego, kierujàc ich uwag´ w∏aÊnie na znacze-
nie innych ludzi odnoszàcych si´ do tego pro-
blemu. Oni oraz psychiatrzy pomogli pierw-
szym AA. Z czasem Jellinek nazwa∏ alkoho-
lizm chorobà, bo to umo˝liwia jakieÊ zrozu-
mienie sytuacji, jej wyjaÊnienie, i pozwala
projektowaç zmian´. Ale na bazie tradycji re-
ligijnych AA zacz´li budowaç swój w∏asny,
zdecydowanie duchowy program. Punktem
startu jest wspomniany kryzys i doÊwiadcze-
nie duchowe. Ten dramatyczny moment mo-
˝e pozwoliç przetrwaç, ale i przekroczyç go,
Si∏a Wy˝sza, tak nazywana przez AA. Ale
przecie˝ opis i analiz´ takich egzystencjal-
nych doÊwiadczeƒ mo˝emy przeczytaç choçby
u Paula Tillicha czy Karla Jaspersa i wielu in-
nych wielkich myÊlicieli. Chc´ przez to powie-
dzieç, ˝e Program AA choç jedynie symbolicz-
ny, powszechnie niedoceniany, jest mocno i so-
lidnie osadzony w filozofii i psychologii egzy-
stencjalnej, fenomenologicznej ale tak˝e so-
cjologii. Mówimy w tym granicznym doÊwiad-
czeniu o ufnoÊci, zaufaniu, wierze, w sytuacji
skrajnej rozpaczy... 

Zaufaj pewnej hipotezie, która ma wy-
pe∏niç pustk´ podczas kryzysu...

Pustk´ ma alkoholik sam wype∏niç, ale jak
mu jest trudno, to ma pami´taç o pomocy Si∏y
Wy˝szej, jakkolwiek jà rozumiemy. Potem to
ju˝ jest konsekwencja, bo we wszystkich kro-
kach AA jest dalej odniesienie do wolnoÊci i do
wartoÊci. Jest nakreÊlony pewien ogólny kieru-
nek rozwoju czy poradzenia sobie z problema-
mi i trudnymi sytuacjami. 

Dany jest tylko pewien ogólny kierunek odzy-
skiwania sensu, który doprowadza do sytuacji,
kiedy to fakt uzale˝nienia ma ju˝ mniejsze zna-
czenie. Zaczyna bowiem rosnàc coÊ, co jest
wi´ksze od tego, co by∏o, od tego êród∏a korzy-
Êci „mocy” alkoholowej. CoÊ jak roÊlina wi´ksza
od chwastu, któremu wzrastajàc, odbiera Êwia-
t∏o... Co to znaczy w praktyce? Co tworzy zna-
czenie? Samopomoc, bo to sà wartoÊci: uczci-
woÊç, akceptacja, odpowiedzialnoÊç, bycie
z drugim. UczciwoÊç jest tu szczególnie wa˝na,
bo jak uzale˝niony wraca do usprawiedliwieƒ,
to stoi na drodze do picia. Uruchamia si´ tu ta
sama sekwencja adaptacyjna. Naruszanie war-
toÊci, usprawiedliwienia, uzgadnianie, stare
zwyczaje, Êrodowisko, picie. Tutaj droga do po-
wrotu na ciemnà stron´ jest krótka. 

Grozi wejÊcie na utarte Êcie˝ki...
... Co mo˝e uaktywniç mechanizmy choroby,

ale mo˝e te˝ byç wa˝nym sygna∏em, który
mo˝na wykorzystaç do rozwoju. Dzi´ki Êwia-
domoÊci. To odró˝nia nawrót od powrotu...
Cz∏owiek nie ucieknie od trudnych wyborów,
dylematów... TrudnoÊç mo˝e poch∏onàç, ale
mo˝e rozwijaç, trzeba mieç jednak jakàÊ opie-
k´; Programu w∏aÊnie, innych ludzi, aby si´
nie wywróciç. Sytuacje trudne sà i pozostanà
trudne, ale mogà byç dla cz∏owieka wskazów-
kà. Wspomaga ten proces psychoterapia. Ruch
„aowski” dostarcza mo˝liwoÊci, kierunku, jest
poligonem. 

Staje si´ te˝ jakby przeciwstawieniem
„z∏ego lustra”?

Tak, i mechanizmy sà takie same, ale „lu-
stro” inne. Choç i lustro nowe te˝ mo˝na „wy-
krzywiç”. Cz∏owiek nie staje si´ nagle anio∏em;
mechanizmy dzia∏ajà, on poczàtkowo jedynie
nie pije, ale ma trudne zadanie odtworzenia te-
go, co straci∏ i wyprostowania, co wykrzywi∏.
I wa˝ne zadanie nauczenia si´ wyborów w sy-
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tuacji ograniczeƒ. Uzale˝nieni doÊwiadczyli
ju˝ tego, ˝e ich egzystencja jest ograniczona.
To jest moment prze∏omowy. Spotkanie si´
z granicami jest zawsze bolesne. Z zewnàtrz,
spoza obszaru problemu alkoholowego nie wi-
daç, ˝e to jest problem egzystencjalny. To nie-
ustanna konfrontacja z samym sobà i Êwiatem.
Moim zdaniem niedoceniana jest jeszcze skala
tych zmagaƒ. I jednoczeÊnie, zysk jaki p∏ynie
z ich analizy, i wiedzy na ten temat. Na temat
doÊwiadczania ograniczenia. Tu mamy bo-
wiem do czynienia z problemem duchowym
cz∏owieka. Dlatego Program AA ma opini´ uni-
wersalnego. I zosta∏ wykorzystany w tak wielu
obszarach problemów ludzi. W przypadku AA
najwa˝niejszym ograniczeniem jest utrata wol-
noÊci, wp∏ywu na ˝ycie. Ale wolnym cz∏owiek
pozostaje wcià˝ w wymiarze duchowym. Mo˝e
powiedzieç „nie!”, stojàc wobec tego ogranicze-
nia. Trzeba tam tylko dotrzeç. Alkoholicy, do-
Êwiadczajàc rozpaczy, majà otwartà do tej w´-
drówki drog´ i cz´sto o duchowoÊci mówià. Ale
te˝ cz´sto si´ zatrzymujà – „chc´ tylko nie piç”
– ograniczajà si´ do zaleceƒ abstynenckich. I to
te˝ jest droga zmiany. 

Z jednej strony to „dobre lustro”, a jed-
noczeÊnie wsparcie w wyzwaniach egzy-
stencjalnych, wobec tych trudnoÊci, o któ-
rych wspomina∏eÊ.

Pierwsze lata abstynencji niosà wiele trud-
nych sytuacji. Mityng AA powoduje, ˝e pewne
sprawy odzyskujà w∏aÊciwy wymiar. Rozmaite
usprawiedliwienia zostajà tutaj pozbawione
swej mocy, wiarygodnoÊci, którà kiedyÊ mia∏y.
Nie mo˝na ich ju˝ u˝ywaç. Szybko si´ weryfi-
kujà. KtoÊ coÊ us∏yszy od doÊwiadczonego
cz∏onka wspólnoty i ju˝ rozumie, ˝e to, co robi,
to nie jest „zarabianie pieni´dzy”, ale „kra-
dzie˝” (jeÊli jest to kradzie˝). 

Weryfikujàcym elementem jest praw-
da, której dostarcza wspólnota?

Wspólnota dostarcza okolicznoÊci jej odkry-
wania. Prawda i autentycznoÊç to podstawowe
metody terapeutyczne w psychoterapii egzy-
stencjalnej, a tak˝e przyjmowanie odpowie-
dzialnoÊci. Miting jest okazjà do weryfikacji
zachowaƒ. DoÊwiadczania prawdy o swoich
zachowaniach niejako post factum. Alkoholicy
mówià: s∏uchaj, nie staraj si´ ustalaç nowych
wersji, usprawiedliwieƒ...To coÊ w rodzaju pu-

blicznej spowiedzi, autoterapii, sytuacji „odro-
dzenia”. Cz∏owiek powoli zaczyna dopuszczaç
do swojej ÊwiadomoÊci, co si´ sta∏o naprawd´
w jego ˝yciu. To sà bolesne momenty, sk∏ania-
jà ˝eby machnàç r´kà na wszystko. Ale cz∏o-
wiek nie jest ju˝ sam. I dlatego Wspólnota AA
na ca∏ym Êwiecie pe∏ni donios∏à rol´. Poprzez
zbudowanie pewnej, trwa∏ej struktury, trady-
cji, zasad, zaleceƒ, zdroworozsàdkowych infor-
macji staje si´ oparciem w tym procesie. Przy-
j´∏a ludzi w rozpaczy i kryzysie sensu, cz´sto
bez poczucia godnoÊci. I oni otrzymujà w ten
sposób konstrukcj´, w której mogà odbudowy-
waç zdolnoÊç do jej prze˝ywania. Umo˝liwia
rozwiàzywanie problemów i cz∏owiek zaczyna
„∏apaç sens”. Wychodzi poza fakt, ˝e jest uza-
le˝niony i ˝e kiedyÊ doÊwiadczy∏ w swoim ˝y-
ciu pustki, l´ku, ˝e jego ˝ycie nie mam sensu,
i ˝e si´ nie da rady go odnaleêç, i ˝e taki
umrze. W swoich badaniach natrafi∏em na
wiele takich relacji. W trakcie moich wywia-
dów pewna osoba powiedzia∏a mi po wielu la-
tach pracy nad sobà: „Ju˝ nie chc´ byç uczci-
wym i dobrym alkoholikiem, chc´ byç uczci-
wym i dobrym cz∏owiekiem”. Oznacza to, ˝e
ktoÊ zmienia, poszerza swoje Êrodowisko.
I wraca do spójnoÊci, do samooceny, ˝e zbudo-
wa∏ znaczenia wartoÊci lub odkry∏ je na nowo,
nauczy∏ si´ funkcjonowaç poza ruchem absty-
nenckim. Na tym polega jego rola resocjaliza-
cyjna. Przygotowuje ludzi do dalszego rozwoju
osobowego przez odbudowanie ich zdolnoÊci
do samooceny, dost´pu do wartoÊci i w∏asnych
wyborów, stajàc wobec codziennych dylema-
tów. Celem moich badaƒ i tej ksià˝ki by∏o opi-
sanie tego procesu. 

˚eby to nie by∏y tylko jakieÊ metafory,
ale konkretniejszy opis, systematyczny?

Zale˝a∏o mi na tym, aby pokazaç ten proces,
zw∏aszcza alkoholikom, którzy sà na tej dro-
dze. I ˝eby ten obszar problemów, którymi
Wspólnota si´ zajmuje i jej duchowy program,
cz´sto lekcewa˝ony, pomijany, a nawet oÊmie-
szany, by∏ bardziej zrozumia∏y, wykorzystany,
choçby w terapii uzale˝nienia. 

Dla samych uzale˝nionych wa˝ne mo˝e
byç zrozumienie, co si´ w nich dzieje, a dla
terapeutów mo˝e to byç szansa na pog∏´-
bione rozumienie tych, z którymi pracujà.

Dzi´kuj´ za rozmow´.
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