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Wstęp

W historii naszego kraju nigdy jeszcze młode pokolenie nie było objęte działaniami 
profi laktycznymi na taką skalę jak obecnie. Jest to szczególnie widoczne w polskich 
szkołach. Każdego roku setki tysięcy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i  średnich obejmowanych jest różnego rodzaju mniej lub bardziej systematyczny-
mi działaniami edukacyjnymi w tej dziedzinie. W  świetle wyników badań okazuje 
się jednak, że dotychczas stosowane programy w dziedzinie profi laktyki uzależnień 
są mało skuteczne i  zupełnie niewystarczające w  stosunku do obecnej skali zagro-
żeń. Niska skuteczność stosowanych programów profi laktycznych wynika przede 
wszystkim z tego, że programy te nie wykorzystują adekwatnych, współczesnych te-
orii naukowych. Tym samym nie odsłaniają głębszych przyczyn używania alkoholu 
i narkotyków przez młodzież. Skuteczna profi laktyka musi zmierzyć się z pytaniem 
o pierwotne źródło bolesnych stanów emocjonalnych, z którymi młodzi ludzie nie 
mogą sobie poradzić. W większości dotychczasowych inicjatyw brakuje jednak re-
alistycznego i  całościowego spojrzenia na przyczyny używania alkoholu i narkoty-
ków, co uniemożliwia opracowanie skutecznej strategii zapobiegania temu zjawisku 
(Dziewiecki, 2000). Pojawia się więc potrzeba weryfi kacji dotychczasowych działań, 
na podstawie jasnej koncepcji. Wydaje się, iż inspirującą w tym zakresie jest ogólna 
teoria napięcia Roberta Agnew. 

Ogólna teoria napięcia koncentruje się na dwóch obszarach patologii młodzie-
żowej. Pierwszy z nich to młodzieżowa przestępczość (delinquency); w tym zakresie 
teorię poddano już zaawansowanej empirycznej weryfi kacji (Agnew, 1999; Agnew, 
White, 1992). Drugi obszar to używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież (using 
drugs), rozumiane jako wynik napięć, jakim poddawany jest współczesny młody czło-
wiek. Agnew wyróżnia ten obszar jako odmienny, wymagający odrębnej weryfi kacji 
empirycznej. W świetle poszukiwań nowych rozwiązań profi laktycznych drugi obszar 
wydaje się szczególnie obiecujący i wart uwagi.
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Rozdział pierwszy

Teorie współczesnej patologii społecznej

Początek XXI wieku charakteryzuje się dynamicznym rozwojem zjawisk patologii 
społecznej. W skali globalnej jest to związane z gwałtownymi przemianami dzisiejsze-
go świata, a szczególnie z dominacją społeczno-gospodarczej, technologicznej i kon-
sumpcyjnej cywilizacji Zachodu. Ekspansja, konkurencja, pęd ku karierze, łatwe życie, 
postęp to elementy tej dynamicznej kultury. Osiągnięcia są olbrzymie, ale cena, jaką 
trzeba za nie zapłacić, również nie jest mała. Jako iż patologia społeczna jest zawsze 
składową całego układu społeczno-kulturowego, można zaryzykować tezę, że tak duże 
rozmiary dzisiejszej patologii są pochodną wielorakich napięć, jakim poddany jest 
współczesny człowiek. Traktując w ten sposób sprawę, łatwo zrozumiemy tak zwaną 
demokratyzację patologicznych zjawisk. Dzisiaj to nie reprezentanci warstw najniż-
szych są głównymi sprawcami przestępstw, w równej mierze popełniają je przedstawi-
ciele wszystkich warstw społecznych. Naszą obawę budzą przestępstwa gwałtowne, ob-
niżanie się wieku popełniania przestępstw, wreszcie nowe oblicze terroryzmu. Jesteśmy 
zagrożeni – pełni lęku, agresji, frustracji i zagubienia. Wobec zaniku autorytetów 
i norm bliscy jesteśmy durkheimowskiej anomii. Tradycyjne, monokauzalne teorie nie 
wyjaśniają w sposób pełny fenomenów dziejących się w naszej rzeczywistości. Każda 
z nich zwraca bowiem uwagę na jeden, wybrany aspekt zjawiska. Ich twórcy najczęściej 
upatrują przyczyn patologii w czynnikach biologicznych, psychologicznych bądź spo-
łecznych. W niniejszym rozdziale przedstawię zarys wymienionych perspektyw. 

1.1. Nowa perspektywa biologiczna

Jest to mniej radykalna wersja perspektywy biologicznej – perspektywa biopsycho-
logiczna, która uwzględnia także inne czynniki, choć koncentruje się głównie na ge-
netycznych, biochemicznych i innych biologicznych procesach, z  jakiegoś powodu 
zakłócających normalne zachowanie. Wyróżnia się tutaj pięć kategorii czynników 
biologicznych, które wydają się szczególnie ważne dla rozwoju zachowań patologicz-
nych (Carson, Butcher, Mineka, 2003):

1) zaburzenie równowagi neuroprzekaźników i hormonów w mózgu,
2) podatność genetyczna,
3) skłonności organiczne,
4) dysfunkcja mózgu i plastyczność nerwowa,
5) deprywacja lub uszkodzenie fi zyczne.
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Przekonanie o tym, że zaburzenia równowagi neuroprzekaźników w mózgu 
mogą prowadzić do zaburzonych zachowań jest jednym z podstawowych elementów 
współczesnej perspektywy biologicznej. Takie zaburzenia równowagi mogą być cza-
sem wywołane stresem. Powstają one w przeróżny sposób. Nadmierne wytwarzanie 
i uwalnianie neuroprzekaźników do synapsy może wywołać zaburzenia funkcjonalne. 
I odwrotnie – dysfunkcje w normalnych procesach mogą spowodować, że uwolnione 
do synapsy neuroprzekaźniki dezaktywują się. Różne zaburzenia mogą wynikać z od-
miennych wzorców zakłócenia równowagi neuroprzekaźnika. Leki stosowane w ich 
terapii często, zdaniem lekarzy, likwidują te zakłócenia. Powszechnie stosowany śro-
dek przeciwdepresyjny prozac wydaje się spowalniać proces ponownego przyswajania 
jednego z neroprzekaźników, serotoniny. Spośród wielu istniejących rodzajów neuro-
przekaźników cztery zostały dogłębnie zbadane w związku z psychopatologią: nore-
pinefryna, dopamina, serotonina, kwas gamma-aminomasłowy (GABA). Wskazuje 
się na to, iż norepinefryna pełni ważną funkcję w reakcjach alarmowych naszych ciał 
wobec ostrego stresu lub niebezpiecznej sytuacji. Dopamina ma związek ze schizofre-
nią. Serotoniona wywiera istotny wpływ na sposób, w jaki przetwarzamy informacje 
z otoczenia, i prawdopodobnie odgrywa rolę w zaburzeniach emocjonalnych, takich 
jak lęk i depresja, a także przy próbach samobójczych. I wreszcie kwas gamma-ami-
nomasłowy ma wpływ na dysfunkcje obecne w stanach lękowych. 

Niektóre formy psychopatologii są również związane z zaburzeniami równowagi 
hormonalnej. Hormony – „chemiczni posłańcy”, przemieszczają się wraz ze strumie-
niem krwi i oddziałują na różne części ciała i mózgu. Szczególnie ważny zespół inter-
akcji zachodzi na osi podwzgórze – przysadka mózgowa – kora nadnerczy. Aktywacja 
tej osi obejmuje przekazy z podwzgórza do przysadki, która następnie stymuluje ko-
rową część gruczołu nadnerczego, aby wyprodukować epinefrynę (adrenalinę) i hor-
mon stresu – kortyzol. Uszkodzenie tego układu występuje w wielu formach zaburzeń 
psychicznych. Istotną rolę odgrywają hormony płciowe. Zaburzenie ich równowagi 
(na przykład zmiana ilości hormonów męskich – androgenów) także może przyczy-
nić się do wystąpienia nieprzystosowanych zachowań. Wpływy hormonalne na roz-
wijający się układ nerwowy również wzmagają pewne różnice w zachowaniu kobiet 
i mężczyzn. I choć wiemy, że społeczne poglądy na płeć oraz inne doświadczenia so-
cjalizujące mogą czasem wyeliminować te wpływy, pewne oddziaływania biologicz-
ne wciąż są obecne w związanych z płcią różnicach zachowań. Dziewczęta, na które 
w okresie prenatalnym działały w dużych ilościach hormony męskie, będą prawdo-
podobnie wykazywać cechy chłopięce i wybierać zabawki zwykle preferowane przez 
chłopców (ciężarówki, a nie lalki). Dorośli mężczyźni są wyraźnie bardziej agresywni 
niż kobiety, na co wskazują wyniki badań ewolucyjnych, międzykulturowych, roz-
wojowych i biologicznych (Eagly, Steff en, 1986; za: Carson, Butcher, Mineka, 2003).

Opisane wyżej procesy biochemiczne są uwarunkowane wpływem genów. 
Genetyczny przekaz cech lub skłonności z pokolenia na pokolenie jest z defi nicji pro-
cesem biologicznym. Dlatego też wyniki licznych badań sugerujące, że dziedziczenie 
jest ważnym czynnikiem predysponującym do wielu różnych zaburzeń, takich jak de-
presja, schizofrenia i alkoholizm, wspierają perspektywę biologiczną (Plomin, DeFries, 
McClearn, Rutter, 1997; za: Carson, Butcher, Mineka, 2003). Trzeba podkreślić, że ge-
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netyczne źródło podatności objawia się z reguły w późniejszych latach – w okresie 
adolescencji i w życiu dorosłym. Ponadto wpływy genetyczne rzadko uwidaczniają 
się w prosty i bezpośredni sposób. Przejawy oddziaływania genów nie są jedynie wy-
nikiem korzystania z informacji zakodowanych w DNA, ale raczej rezultatem skom-
plikowanego procesu, na który wpływać może środowisko wewnętrzne i zewnętrzne. 
Dziedziczność nie determinuje więc specyfi ki ludzkiego zachowania, ale raczej zakres, 
w którym charakterystyczne zachowanie może się zmieniać pod wpływem środowiska 
lub doświadczeń. Dziecko o predyspozycjach introwertycznych może się stać bardziej 
lub mniej zamknięte w sobie, w zależności od doświadczeń w okresie dorastania, ale 
niemożliwe jest, by stało się prawdziwym ekstrawertykiem. Należy też zwrócić uwa-
gę, iż niektóre wady dziedziczne wpływają bezpośrednio na normalny rozwój mózgu. 
Inne, bardziej subtelne, mogą predysponować osobę do poważnych zaburzeń psy-
chicznych. Te subtelne wpływy są zwykle przenoszone w samym kodzie genetycznym, 
przejawiając się jako metaboliczne lub biochemiczne odchylenia od normy.

Kolejną kwestią są nieprawidłowości chromosomalne. Badania w dziedzinie 
genetyki rozwojowej wykazują, że zaburzenia w strukturze wielu chromosomów są 
związane z różnorodnymi zniekształceniami i nieprawidłowościami. Zespół Downa to 
rodzaj opóźnienia umysłowego, w którym występuje trysomia – zestaw trzech, a nie 
dwóch chromosomów. Ten dodatkowy chromosom jest tu główną przyczyną zaburze-
nia. Także w chromosomach płciowych mogą wystąpić anomalie, wywołujące różne 
komplikacje, predysponujące daną osobę do rozwinięcia u niej zaburzonych zachowań. 
Warto przypomnieć, iż, historycznie rzecz ujmując, biologiczny kierunek interpretacji 
przyczyn przestępczości rozpoczyna się od klasycznej pracy Lombroso (1987), w której 
oprócz zasadniczych założeń natywizmu znajduje się właśnie dodatkowy chromosom 
Y, mający konstytuować „urodzonego przestępcę”. Niestety kolejne badania ujawniły, 
iż wielu najgroźniejszych kryminalistów nie ma chromosomu Y, a układ chromoso-
mów XXY występuje częściej u sprawców kradzieży niż u wielokrotnych morderców. 
Również badania przeprowadzane w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych nad 
aberracjami chromosomalnymi nie potwierdziły wpływu dodatkowego chromosomu 
Y na rozwój osobowości psychopatycznej (Pospiszyl, 1985). 

Całościowe dziedzictwo danej osoby to jej genotyp. Obserwowana charakterysty-
ka strukturalna i funkcjonalna, wynikająca z interakcji między genotypem i otocze-
niem to fenotyp. W niektórych przypadkach podatność genetyczna w chwili narodzin 
ujawni się w fenotypie dopiero w późniejszym okresie życia. Genotyp może też czę-
sto kształtować u dziecka doświadczenia w kontaktach z otoczeniem, wpływając tym 
samym na fenotyp w jeszcze inny, bardzo istotny sposób. Dziecko predysponowane 
genetycznie do agresywnych zachowań może być z tego powodu odrzucane w młod-
szych klasach przez swych rówieśników. Takie odrzucenie może je skłaniać w później-
szych latach do kontaktów z równie agresywną, lecz przestępczą młodzieżą. Zwiększa 
to prawdopodobieństwo rozwinięcia pełnego wzorca zachowań przestępczych.

Wydaje się możliwe, że większość wpływów genetycznych na normalne i zabu-
rzone zachowanie ma charakter poligeniczny, czyli jednocześnie działa wiele genów 
wspierających i wchodzących w interakcje. Stosowane metody badania oddziały-
wania genów na zaburzenia (genealogiczna, badania bliźniąt i adopcyjna), pomimo 
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wielu pułapek interpretacyjnych, dostarczają wiarygodnych wniosków na ten temat 
(Plomin i in., 1997; za: Carson, Butcher, Mineka, 2003).

Termin skłonność organiczna stosuje się do opisu każdej specyfi cznej cechy, któ-
ra jest wrodzona lub nabyta tak wcześnie – często w okresie prenatalnym – i wystę-
puje z taką intensywnością, że jej funkcjonowanie przypomina skłonność genetyczną. 
Pośród wielu cech w tej kategorii znajdują się ułomności fi zyczne oraz temperament. 
Najbardziej powszechnym problemem towarzyszącym narodzinom, powodującym 
późniejsze zaburzenia psychiczne (łącznie z trudnościami w nauce oraz kłopotami 
emocjonalnymi i z zachowaniem), jest niska waga urodzeniowa (2,5 kg lub mniej). 
Jest ona częsta przy przedwczesnych narodzinach, ale nie tylko. Czynniki prenatalne, 
które mogą prowadzić do przedwczesnych narodzin i niskiej wagi urodzeniowej, to 
niedożywienie, choroba, kontakt z promieniowaniem, leki, silny stres lub nadużywa-
nie przez matkę alkoholu i nikotyny. Jedno z badań, w którym obserwowano dzieci 
o niskiej wadze urodzeniowej, wykazało, że dzieci te w wieku 8 lat traciły niektóre 
osiągnięcia, w najlepszym razie u dzieci o umiarkowanie niskiej wadze urodzeniowej 
udawało się zachować pewne postępy. 

Noworodki w różny sposób reagują na rozmaite rodzaje bodźców. Zachowania te 
uważa się raczej za konstytucjonalne niż genetyczne, ponieważ wynikają one prawdo-
podobnie nie tylko z wpływów genetycznych. Także czynniki prenatalne i środowi-
sko, w którym znajduje się dziecko po urodzeniu, mogą odgrywać pewną rolę w ich 
rozwoju (Kagan, 1997; za: Carson, Butcher, Mineka, 2003). Podobne zachowania są 
składnikami temperamentu, który obejmuje nie tylko reaktywność, ale i charaktery-
styczne sposoby samoregulacji. Kiedy mówimy, że niemowlęta mają różny tempera-
ment, oznacza to, że różnią się one systematycznie pod względem reakcji pobudzenia 
oraz reakcji emocjonalnych na odmienne bodźce oraz w tendencjach do wchodzenia, 
wycofywania się i uczestniczenia w pewnych sytuacjach. Nasz wczesny temperament 
jest uważany za podłoże rozwoju osobowości. Jeżeli składniki osobowości są połączo-
ne z wysokim poziomem wrogości, będą one stanowić podstawę rozwoju zaburzeń 
zachowania i antyspołecznego zaburzenia osobowości.

Znaczne uszkodzenie tkanki mózgowej stanowi ryzyko wystąpienia psychicz-
nej patologii, ale konkretne zmiany patologiczne mózgu rzadko bywają podstawo-
wą przyczyną zaburzenia psychiatrycznego (Eisenberg, 1990; za: Carson, Butcher, 
Mineka, 2003). Zasięg takiego zaburzenia jest znacznie większy u osób starszych, 
głównie z powodu samego procesu starzenia się lub związanej z nim niewydolności 
naczyń sercowych. Uszkodzenie mózgu w starszym wieku prowadzi czasami do zabu-
rzonych zachowań. Poważna patologia mózgu, z widocznymi wadami tkanki mózgo-
wej, występuje u niewielu osób z zaburzonym zachowaniem. A jednak wiele zaburzeń 
spowodowanych jest bardziej subtelnymi wadami funkcjonowania mózgu. Coraz 
większe i szybsze w ostatniej dekadzie postępy w rozumieniu tego, jak te zaburzenia 
w strukturze i funkcjonowaniu mózgu wpływają na psychopatologię, są połączone 
z coraz bardziej dostępnymi skomplikowanymi technikami badania tego organu.

Studia nad plastycznością nerwową i behawioralną w połączeniu z korelacją ge-
notypowo-środowiskową wyjaśniają, dlaczego psychopatolodzy rozwojowi poświę-
cają coraz większą uwagę podejściu systemów rozwojowych (pogląd, według którego 
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aktywność genetyczna wpływa na aktywność neuronalną, aktywność neuronalna od-
działuje na zachowanie, a zachowanie – na środowisko, a ponadto oddziaływania te 
są dwukierunkowe). Różne czynniki naszego środowiska wpływają również na nasze 
zachowania, które z kolei oddziałują na aktywność neuronalną, a dalej na aktywność 
genetyczną (Gottlieb, 1992; za: Carson, Butcher, Mineka, 2003).

Ostatnią kategorią czynników biologicznych mających wpływ na zachowanie są 
deprywacja lub uszkodzenia fi zyczne. Najbardziej podstawowe ludzkie potrzeby 
to odżywianie, oddychanie, dostarczanie organizmowi wody, sen i wydalanie. Brak 
odpoczynku, niewłaściwa dieta lub zbyt ciężka praca mogą osłabiać zdolności do ra-
dzenia sobie z trudnościami i narażać daną osobę na różne problemy. Dziś już wie-
my, że przewlekła, choć stosunkowo łagodna deprywacja snu może mieć poważne 
konsekwencje emocjonalne dla dzieci i młodzieży. W szerokim przeglądzie literatu-
ry empirycznej Carskadon (1990; za: Carson, Butcher, Mineka, 2003) pokazała, że 
w okresie dorastania istnieje wzorzec zmniejszania całkowitego czasu snu. Wzorzec 
ten jest związany z dużą sennością w ciągu dnia. Carskadon argumentowała, że spa-
dek wydajności połączony z nadmierną sennością może z kolei prowadzić do zwięk-
szonej podatności na wypadki, a także do nadużywania kofeiny i alkoholu oraz do 
problemów z nastrojem i zachowaniem. 

Przedłużający się brak pożywienia także wpływa na funkcjonowanie psychiczne. 
Poza tym Polivy i współpracownicy (1994; za: Carson, Butcher, Mineka, 2003) odkry-
li, że byli żołnierze, którzy w czasie służby znacznie stracili na wadze, a w późniejszym 
czasie wykazywali silną tendencję do przejadania się. Jedną z najbardziej tragicznych 
deprywacji jest niedożywienie małych dzieci. Światowa Organizacja Zdrowia obli-
cza, że cierpi na nie 40–60% wszystkich dzieci świata. Do tego dochodzą potencjalnie 
szkodliwe okoliczności, takie jak zaniedbanie przez rodziców i ograniczony dostęp do 
opieki medycznej, które negatywnie wpływają na rozwój fi zyczny i obniżają odpor-
ność organizmu na chorobę. Ponadto hamuje to rozwój mózgu, obniża inteligencję 
i wzmacnia ryzyko wystąpienia takich zaburzeń, jak defi cyt uwagi, który prowadzi 
do problemów z uwagą, zwiększonego rozkojarzenia i problemów w szkole (Lozoff , 
1989; za: Carson, Butcher, Mineka, 2003). W krajach zachodnich, takich jak Stany 
Zjednoczone, gromadzi się obecnie dowody na to, że niedożywienie występuje w ro-
dzinach, w których matki karmią swoje dzieci w sposób naturalny. 

Istotną kwestią jest również brak odpowiedniej stymulacji, a więc stymulacja 
zbyt mała lub zbyt duża. Warto przy tym zauważyć, iż pewne typy osobowości, jak 
osobowość antyspołeczna, mają większe niż przeciętna potrzeby pobudzenia.

Odkrycia biologiczne wywarły ogromny wpływ na nasze myślenie o ludzkim za-
chowaniu. Doceniamy dziś ważną rolę, jaką odgrywają w zachowaniach normalnych 
i dewiacyjnych czynniki biochemiczne oraz cechy organizmu, z których wiele jest 
zdeterminowanych genetycznie. Perspektywa biologiczna, dzięki nowym odkryciom 
farmakologicznym, przykuwa uwagę nie tylko kół naukowych, ale i laików. Leczenie 
biologiczne daje szybsze rezultaty niż inne proponowane terapie. Jednakże zgodnie 
z argumentacją Gorensteina (1992; za: Carson, Butcher, Mineka, 2003) popularne in-
terpretacje znaczenia osiągnięć biologicznych zawierają wiele błędów. Jeśli na przy-
kład znajdziemy jakąś wadę w funkcjonowaniu układu nerwowego, wada ta mogła 
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powstać zarówno wskutek przyczyn biologicznych, jak i psychospołecznych. Dlatego 
też uznanie za czynnik decydujący o chorobie lub zaburzeniu psychicznym ostatecz-
nie zależy od subiektywnej opinii, sformułowanej na podstawie funkcjonalnych skut-
ków zaburzonego zachowania. Na bardziej ogólnym poziomie musimy pamiętać, że 
zaledwie kilka, jeśli w ogóle, zaburzeń psychicznych jest niezależnych od osobowości 
lub problemów, z jakimi w swoim życiu zetknęły się cierpiące nań osoby. 

1.2. Alkoholizm i narkomania w perspektywie biologicznej

Przyjęcie perspektywy biologicznej przy rozpatrywaniu etiologii zjawisk alkoholizmu 
i narkomanii rodzi określone konsekwencje. Ich wyrazem jest na przykład teoria 
predyspozycji konstytucjonalnej (Schneider, 1997–1998), zgodnie z którą alkoho-
lizm i narkomania są dziedziczne. Uwalnia ona społeczeństwo od odpowiedzialności, 
gdyż w wypadku niektórych ludzi patologię tłumaczy się czynnikami wewnętrznymi. 
Zachowanie patologiczne jest warunkowane interakcją między organizmem ludzkim 
a społeczeństwem. Geny przy tym mogą mieć wpływ na zachowanie na linii mózg 
– system nerwowy – system hormonalny, który określa się jako „mechanizm drogi”, 
gdyż mogą one torować drogę wpływom genetycznym. Zakłada się więc, iż u pew-
nych ludzi istnieje predyspozycja genetyczna, dziedzicznie uwarunkowana skłonność 
do używania alkoholu i/lub narkotyków, która wprawdzie nie musi zawsze prowadzić 
do uzależnienia, podwyższa jednak jego ryzyko. I tak na przykład Hill jest przekona-
na, że w przyszłości uda się jej wykreślić profi l genowy, który pozwoli na określenie 
„stopnia potencjalnego zagrożenia danego osobnika przez alkohol” (Godorowski, 
1999). Uważa ona, iż czynniki genetyczne mogą być współodpowiedzialne za poja-
wienie się skłonności do nadużywania alkoholu, co można by traktować jako przejaw 
osobowości przyszłego alkoholika.

Inspirujące w tym zakresie są badania nad ekstra- i introwersją Eysencka i innych 
badaczy (Eysenck, Gudjonsson, 1989; za: Schneider, 1997–1998). Teoria Eysencka 
z reguły jest klasyfi kowana jako psychologiczna, lecz w związku z tym, iż podkreśla 
ona znaczenie wrodzonych cech ośrodkowego układu nerwowego, można rozpatry-
wać ją również w kategoriach biologicznych.

W myśl tej teorii zachowanie patologiczne jest wynikiem interakcji między okre-
ślonymi czynnikami społecznymi świata zewnętrznego a odziedziczonymi predys-
pozycjami ośrodkowego układu nerwowego. Niektórzy ludzie rodzą się z pewnymi 
szczególnymi właściwościami ośrodkowego i wegetatywnego układu nerwowego, któ-
re sprawiają, że są bardziej skłonni do używania alkoholu i/lub narkotyków. Eysenck 
i Gudjonsson dokonali rozróżnienia pomiędzy ekstrawertykami i introwertykami. 
W układzie nerwowym ekstrawertyka procesy hamowania dominują nad procesa-
mi pobudzenia, dlatego mają oni trudności w wytwarzaniu odruchów warunkowych, 
co utrudnia ich socjalizację. Ekstrawertycy potrzebują więc silniejszego pobudzenia, 

silniejszych bodźców, co powoduje, że narażają się na większe ryzyko i częściej są 
skłonni do łamania prawa. Introwertycy odwrotnie – ich układ nerwowy odznacza się 
przewagą procesów pobudzenia nad hamowaniem, odruchy warunkowe wytwarza-
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ją stosunkowo łatwo i łatwo uczą się zachowań społecznie akceptowanych. Badania 
empiryczne weryfi kujące założenia teorii nie dały jednoznacznych rezultatów. Wśród 
przestępców nie odnotowano przewagi ekstrawertyków (Einstadter, Henry, 1995; za: 
Carson, Butcher, Mineka, 2003). Stwierdzono natomiast, iż ekstrawertycy mają więk-
sze skłonności do nadużywania alkoholu (Wyrzykowski, 2000). Cechami charaktery-
stycznymi tej grupy ryzyka, a szczególnie mężczyzn, są: towarzyskość, impulsywność, 
beztroska, skłonność do zachowań agresywnych, mała sumienność i niezawodność, 
ograniczona kontrola własnych uczuć.

Jeśli istnieją więc przesłanki wskazujące, iż kod genetyczny ma wpływ na podat-
ność człowieka na nadużywanie alkoholu, obecnie brakuje dowodów przekonują-
cych, że podobnie bywa w przypadku narkotyków (Robson, 1997). Eksperymenty 
ze zwierzętami wykazały jednak, że można dokonać manipulacji genetycznej, która 
powoduje zmianę reakcji na narkotyki. Nie ma żadnych powodów, dla których cechy 
genetyczne nie miałyby w ten sam sposób rozwijać się u ludzi.

Odkrycie w latach siedemdziesiątych endorfi n (własnych opiatów mózgu) wy-
jaśniło, dlaczego narkotyki mogą kompensować wrodzone lub nabyte niedobory 
chemiczne. Endorfi ny to chemiczne przekaźniki, które są produkowane w tkance 
nerwowej, a uwalniają się w reakcji na ból, strach lub zaspokojenie (na przykład po-
trzeb seksualnych). Odrzucają jednak nieprzyjemne sygnały. Nie ulega wątpliwości, 
że obfi tość zasobów endorfi n w organizmie jest korzystna. Jeśli natomiast występuje 
niedobór endorfi n, kompensacją tego stanu rzeczy może być zażywanie opiatów lub 
jeśli w organizmie brakuje dopaminy, braki te może wyrównywać amfetamina. Nic 
więc dziwnego, że sformułowano wniosek, iż uzależnieni są niekiedy tak samo winni 
swojemu nałogowi, jak cukrzycy temu, że mają cukrzycę (Robson, 1997). Zgodnie 
z teorią wrodzonego niedoboru logicznym sposobem leczenia uzależnienia jest dłu-
goterminowa terapia zastępcza.

Dużym postępem było również odkrycie drogi mózgowej, która prawdopodobnie 
jest związana z odczuwaniem przyjemności. Interesujące jest to, że narkotyki, które 
mogą powodować uzależnienie, szczególnie mocno działają wewnątrz tej tak zwanej 
ścieżki przyjemności. Sugeruje to, że głód narkotykowy może być rezultatem aktywi-
zacji wspomnienia stymulacji tej drogi, spowodowanej sygnałami środowiskowymi. 

Ostatni przykład roli, jaką może odgrywać biologia, jest związany ze sposobem, 
w jaki organizm transportuje i rozkłada alkohol oraz narkotyki. Powszechnie wia-
domo, że ludzie bardzo różnie reagują na alkohol. Jedni mogą pić naprawdę dużo, 
podczas gdy innym pęka głowa po wypiciu kufl a piwa. Jednym z powodów, dlaczego 
tak się dzieje, jest zachwianie równowagi między układem odpowiedzialnym za po-
wstawanie i usuwanie metabolitów, które powstają w wątrobie lub innych układach 
eliminujących. W przypadku człowieka, którego wątroba jest fi zjologicznie „zapro-
gramowana” do sprawnego tworzenia dużych ilości aldehydu octowego, ale mniej 
sprawna w jego usuwaniu, alkohol nie jest nagrodą, ponieważ nawet małe dawki wy-
wołują nieprzyjemne objawy. Jest więc mało prawdopodobne, aby wspomniana osoba 
miała skłonności do nadmiernego picia lub mogła popaść w uzależnienie. Z drugiej 
strony bardziej wydajny metabolizm może „wymuszać” picie większych ilości alkoho-
lu. Podobnie sprawa ma się z narkotykami.
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Perspektywa biologiczna była, historycznie rzecz ujmując, pierwszą próbą nauko-
wego zrozumienia zaburzeń w zachowaniu. Jej współczesna wersja proklamuje znacz-
ne zbliżenie się do psychologii, dlatego następną, którą przedstawię, jest perspektywa 
psychologiczna.

1.3. Perspektywa psychologiczna

Zygmunt Freud na początku XX wieku wpłynął na zmianę poglądów na temat etiolo-
gii zaburzeń. Z przestrzeni zjawisk biologicznych przeniósł ją w dziedzinę nieświado-
mych procesów psychicznych. Stworzył więc podwaliny perspektywy psychologicznej. 
Jego myśl, rozwijana przez wielu kontynuatorów do dziś cechuje się świeżością i ory-
ginalnością; jest ciągłą inspiracją dla poszukiwaczy prawdy o człowieku. Pojęcia ana-
lityczne (ego, super ego) na trwałe zakorzeniły się w kulturze Zachodu (Kowalewicz, 
Perkowski, 2008). W moim przekonaniu właśnie teoria psychoanalityczna zasługuje 
na uwagę, gdyż teorie osobowości, których kulminacyjnym punktem było „odkrycie” 
typu przestępczego (psycho- lub socjopaty albo człowieka z antyspołecznym zaburze-
niem osobowości), uzyskały stosunkowo skromne rezultaty w wyjaśnianiu przyczyn 
zachowań przestępczych. Do dziś nie istnieje żaden empiryczny dowód na to, że prze-
stępcy mają osobowości typowe lub odbiegające od normy. Jednakże ciągle uważa się, 
iż istnieje związek między psychopatią a przestępczością. W literaturze z ostatnich 
lat najczęściej używa się pojęcia „socjopata” zamiennie z terminem „antyspołeczne 
zaburzenia osobowości” (Rosenhan, Seligman, 1994). Autorzy ci, kierując się kry-
teriami osobowości antyspołecznej, jakie wymienia klasyfi kacja DSM-III-R, przed-
stawiają kategorie przejawów antyspołecznego zachowania. W ich ujęciu socjopatia 
sprowadza się do niemożności uczenia się ze społecznych doświadczeń, co bezpo-
średnio ogranicza internalizację zasad i norm moralnych. Postrzegają oni socjopatię 
„rozwojowo”, czyli psychoanalitycznie. Obecnie uważa się, iż pojęcie psychopatii nie 
jest przydatne ani w teorii, ani badaniach, ani diagnozie, ani prognozie, ani wreszcie 
– w postępowaniu w praktyce klinicznej. Chodzi tu o moralny wyrok ukryty za diag-
nozą kliniczną. Powinno się zrezygnować z terminu psychopatia (Schneider, 1997–
1998). Zarysowany brak postępu w opisie „osobowości przestępczej” oraz nieudane 
próby zastosowania koncepcji „dojrzałości interpersonalnej” do terapii w warunkach 
instytucji resocjalizacyjnych są podstawą do krytycznej oceny przydatności tych te-
orii (Urban, 2000a). Teoria psychoanalityczna natomiast znajduje odzwierciedlenie 
w rozwojowym rozumieniu tworzenia się zachowań dewiacyjnych i  przestępczych 
z podkreśleniem znaczenia okresu wczesnego dzieciństwa. 

Psychoanaliza w ciągu swoich ponad stu lat ewoluowała od metody klinicznej 
w kierunku antropologii i ostatnio do specyfi cznej fi lozofi i człowieka. W zakresie epi-
stemologii uwzględnienie przez psychoanalizę nieświadomości powoduje jej przejście 
na pozycje konceptualne, w których oprócz poznania racjonalnego następuje pozna-
nie przez zmysły i emocjonalność podmiotu poznającego. Jest to więc metoda nauko-
wa i nienaukowa jednocześnie. Jest naukowa w badaniu powtarzających się schema-
tów (na przykład mechanizmów obronnych), a w aspekcie poznania emocjonalnego 
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i w zakresie nieświadomości jest oczywiście nienaukowa. Psychoanaliza reprezentuje 
realizm niereprezentatywny – wyklucza pojęcie prawdy, jako korespondującej z fak-
tami. Istotne jest przeżycie prawdy, a nie prawda o faktach. Prawda jest tu subiektyw-
na, historyczna, indywidualna i zmienna. To, co według psychoanalizy postrzegamy 
jako patologię, to patologia rozwoju. Patologia powstaje więc z powodu zahamowania 
rozwoju człowieka przez czynniki fi ksujące albo czynniki regresywne. Celem psycho-
analizy jest odblokowanie zahamowanego rozwoju, a środkiem do uzyskania tego 
jest kontakt terapeutyczny, który staje się narzędziem zmiany (Drozdowski, 1996). 
Współczesna psychoanaliza nie jest jednorodna. Dzieli się na wiele szkół różniących 
się od siebie, czasami będących w opozycji teoretycznej lub różniących się sposobami 
aplikacji teorii. Można określić te szkoły ogólnie jako opierające się na teorii rozwoju 
popędów, na teorii relacji z obiektem i na psychologii ego. Różni je między innymi 
płaszczyzna obserwacji rozwijającego się dziecka, stosunek do biologii w ujmowa-
niu rozwoju psychiki (pytanie o naturę dynamizmów motywujących działanie) czy 
wskazanie określonego okresu rozwojowego jako dominującego dla kształtowania się 
kolejnych struktur psychicznych. Dają się one pomieścić na kontinuum zawierającym 
defi cytowy model zaburzeń życia psychicznego (zaburzenia są rezultatem defi cytów 
rozwojowych, defi cytów „matkowania”), a także model konfl iktowy (zaburzenia wy-
nikają z nieświadomych konfl iktów popędowych).

Jednym ze znaczących współcześnie kierunków rozwoju psychoanalizy jest orien-
tacja psychodynamiczna – swoista fuzja psychiatrii i psychoanalizy. Orientacja ta 
opiera się na paradygmacie psychoanalitycznym, czyli w swoim myśleniu o patologii 
odwołuje się do teorii nieświadomej motywacji i nieświadomych konfl iktów, używa 
do jej opisu języka psychoanalizy i stosuje techniki psychoanalityczne w procesie le-
czenia, chociaż nie rezygnuje z innych form oddziaływania, na przykład z farmako-
terapii, programów behawioralnych, terapii systemowej. Jest to więc podejście eklek-
tyczne, którego fundamentem jest teza o nieświadomym życiu psychicznym, psycho-
analityczny model osobowości i uznanie zależności pomiędzy psychoanalitycznymi 
teoriami rozwoju a teorią psychopatologii. Tak więc jest to eklektyzm w obrębie tego 
samego paradygmatu. To, iż orientacja psychodynamiczna dopuszcza inne techni-
ki oddziaływania niż tylko słowo, wynika z przekonania o ograniczeniach talking 
therapy. W podejściu psychodynamicznym podstawą rozwoju życia psychicznego jest 
freudowska teoria transformacji popędowej, która implikuje następujące tezy doty-
czące procesu rozwoju życia psychicznego:

– rozwój przebiega przez stadia rozwojowe,
– przejściu z jednego stadium rozwojowego do następnego, dojrzalszego, towarzy-

szy kryzys rozwojowy,
– transformacja rozwojowa odbywa się od somatopsychiki do psychosomatyki; to 

znaczy w rozwoju życie psychiczne uzyskuje coraz bardziej symboliczny charak-
ter, toczy się w sferze myśli i wyobrażeń, a nie bezrefl eksyjnego działania,

– rozwój jest możliwy tylko w interakcji pomiędzy impulsami ciała a reakcją 
środowiska, reprezentowanego przez opiekuna dziecka. Ta interakcja, mająca 
charakter konfl iktowy, Natura versus Kultura, zostaje w procesie rozwoju uwe-
wnętrzniona i stanowi o konfl iktowej naturze osobowości człowieka.
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Powyższe tezy można podsumować stwierdzeniem, że treści życia psychicznego są 
produktem złożonego procesu opierającego się zarówno na sposobie „matkowania”, 
jak i na biologicznie określonych parametrach dynamizmów popędowych oraz tkan-
ki somatycznej, które warunkują jakość mechanizmów ego. Warto przy tym zwrócić 
uwagę, iż psychoanaliza przyznaje istotne miejsce uwarunkowaniom biologicznym, 
co koresponduje niejako z wcześniej omawianą perspektywą.

W niniejszej publikacji istotna jest tematyka dotycząca okresu dorastania. W tym 
okresie, w związku z rozgrywającą się sytuacją edypalną, zostaje zaktywizowana siła 
ekspresji popędowych; szczególnego znaczenia nabiera więc kształtowanie ich formy. 
Popędowość jest „lepka” i pierwsze jej wyrazy utrwalają się, tworząc tendencje nało-
gowe. Ponieważ młodzież często redukuje swoje seksualne napięcie w sposób zastęp-
czy, to siła redukowanego napięcia tworzy nałogi w zakresie zachowań seksualnych. 
Podobnie ma się sprawa z redukcją napięć agresywnych. Dlatego edukacja młodzieży 
w zakresie ekspresji popędowej odgrywa istotną rolę w późniejszej adaptacji do kul-
tury (Kitrasiewicz, 2003).

Kwestię napięć agresywnych rozwinął Erich Fromm (1973; za: Frączek, 1985) 
w koncepcji ludzkiej destruktywności. Zdaniem Fromma w świecie ludzi trzeba 
rozróżnić dwie podstawowe odmiany agresji, a mianowicie agresję obronną, mającą 
z punktu widzenia jednostki wartość adaptacyjną, oraz agresję, której ostatecznym 
rezultatem i celem jest zniszczenie dla zniszczenia. Agresja dla niszczenia, nazywana 
także terminami „destruktywność” lub „okrucieństwo”, jest wyrazem przemian doko-
nujących się w osobowości jednostki pod wpływem czynników formujących tę oso-
bowość. Istotą człowieka są to specyfi czne ludzkie dążenia (passions), których główną 
funkcją jest zaspokojenie potrzeb egzystencjalnych. To, czy podstawowym dążeniem 
jest miłość czy destruktywność, zależy od doświadczeń i otoczenia społecznego – je-
den i drugi rodzaj „pasji” służy realizacji określonych, wyłącznie ludzkich potrzeb. 
Wrogość i destruktywność należy rozpatrywać również jako specyfi czną formę orga-
nizacji charakteru. Ponadto przy uwzględnieniu wniosków z zakresu neurofi zjologii, 
psychologii rozwojowej oraz psychopatologii przemoc i destruktywność mogą być 
rozumiane jako „ucieczka od nudy” i poszukiwanie stymulacji – ważny cel życiowy 
współczesnych ludzi. W konsekwencji Fromm wyróżnia charakter nekrofi lny – formę 
destruktywności, którą charakteryzuje „orientacja na śmierć”. „Orientacja na śmierć” 
ujawnia się w sferze procesów percepcyjnych, w języku, w zakresie procesów sym-
bolicznych i konkretnych czynności, wreszcie w przekonaniach, postawach i upodo-
baniach człowieka; „(...) destrukcyjność stanowi wtórną potencjalność w człowieku, 
która ujawnia się wyłącznie wtedy, gdy nie udaje się urzeczywistnić swych pierwot-
nych potencjalności” (Fromm, 1994). Zachowania destruktywne prawdopodobnie 
stanowią owoc pozbawiających bezpieczeństwa miłości wczesnodziecięcych, urazo-
wych, przytłaczających doświadczeń, kształtujących negatywne poznawcze reprezen-
tacje otoczenia (Fromm, 1993; Kernberg, 1995; Lowen, 1995; Sokolik, 1993). Źródłem 
destruktywnych impulsów stają się głęboko zakorzenione w strukturze tożsamości 
wrogość, poczucie krzywdy, mściwość. Psychoanaliza tradycyjnie wiązała nekrofi -
lię z patologicznym rozwojem destruktywnego narcyzmu, tak zwanego charakteru 
analnego. Współcześnie obserwuje się powiązanie orientacji na śmierć i niszczenia 
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z patologią tak zwanego charakteru „marketingowego”. Zdaniem Fromma (1994) we 
współczesnym świecie nie tylko ekonomiczne, ale i osobiste stosunki między ludźmi 
przybierają charakter stosunków między rzeczami. Przesunięcie się akcentu w stronę 
uwarunkowań destruktywności przez współczesne przemiany kulturowo-społeczne 
przesuwa odpowiedzialność za narastanie przemocy z patologicznych rodziców na 
nas wszystkich. Wątki te rozwija również Kubacka-Jasiecka (2001), traktując zacho-
wania destruktywne jako zachowania w poszukiwaniu i ochronie tożsamości, szcze-
gólnie ludzi młodych.

Perspektywa psychoanalityczna spotkała i spotyka się z falą krytyki. Na przykład 
Carson, Butcher, Mineka (2003) twierdzą, iż 

perspektywa ta prezentuje deterministyczny pogląd na ludzkie zachowanie, który minima-

lizuje racjonalizm i wolność autodeterminacji. Na poziomie grupowym oznacza to prze-

moc, wojnę i podobne zjawiska jako nieuniknione produkty agresywnych i destrukcyjnych 

popędów leżących w ludzkiej naturze.

Czy dzisiejszy świat nie jest bliski tej właśnie wizji?
Częściowo jako reakcja na nienaukowe metody psychoanalizy na początku XX 

wieku wyłoniła się perspektywa behawioralna. Psycholodzy behawioralni uzna-
li, że badanie subiektywnych doświadczeń – na drodze wolnych skojarzeń i analizy 
snów – nie dostarcza wiarygodnych danych naukowych, ponieważ takie obserwacje 
nie podlegają weryfi kacji innych badaczy. Ich zdaniem tylko badanie bezpośrednio 
obserwowalnych zachowań i bodźców oraz wzmacniających warunków, które je kon-
trolują, może służyć za podstawę rozumienia ludzkich zachowań, normalnych i za-
burzonych. Perspektywa behawioralna koncentruje się wokół głównego tematu: roli 
uczenia się w stosunku do ludzkich zachowań. Korzenie tej perspektywy wyrasta-
ją z badań Iwana Pawłowa nad warunkowaniem klasycznym oraz badań Edwarda 
Th orndike’a nad warunkowaniem instrumentalnym (nazwanym później przez 
Skinnera warunkowaniem sprawczym). Do upowszechnienia podejścia behawioral-
nego w Stanach Zjednoczonych przyczynił się zwłaszcza John Watson, dzięki swojej 
książce Behaviorism. 

Za pomocą stosunkowo niewielu podstawowych koncepcji behawioryzm próbuje 
wyjaśnić nabywanie, sposoby modyfi kacji i zanikanie niemal wszystkich typów za-
chowań. Zachowania nieprzystosowane zasadniczo są postrzegane jako wynik:

– niezdolności do nauczenia się potrzebnych zachowań przystosowawczych lub 
kompetencji, takich jak tworzenie satysfakcjonujących związków z ludźmi,

– nauczenia się nieskutecznych albo zaburzonych reakcji.
Tak więc zachowanie zaburzone jest rezultatem uczenia się, które nie doprowadziło 
do osiągnięcia właściwych celów; defi niuje się je w terminach specyfi cznych, dających 
się zaobserwować reakcji.

Z jednej strony podejście behawioralne uzyskało wielu zwolenników, dzięki swej 
precyzyjności i obiektywności, bogactwu badań i widocznej skuteczności w zmianie 
specyfi cznych zachowań. Z drugiej strony perspektywa ta jest krytykowana za to, że 
koncentruje się wyłącznie na objawach. Ta krytyka jednak, zdaniem wielu współczes-
nych terapeutów behawioralnych, nie jest usprawiedliwiona, ponieważ skuteczne le-
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czenie objawów często wywiera pozytywne skutki na inne aspekty życia (Borkovec, 
Abel, Newman, 1995; za: Carson, Butcher, Mineka, 2003). 

Współcześnie dużą popularnością cieszy się perspektywa poznawczo-beha-
wioralna, która koncentruje się na tym, jak myśli i przetwarzanie innych informa-
cji mogą zostać zakłócone, co prowadzi do nieprzystosowanych emocji i zachowań. 
W przeciwieństwie do behawiorystycznego zainteresowania zachowaniami pogląd 
poznawczy traktuje myśli jako „zachowania”, które można badać empirycznie i które 
mogą się stać przedmiotem terapii. Oznacza to, iż treść sesji terapeutycznych i zada-
nia domowe przypominają eksperymenty, w których terapeuta i klient wykorzystują 
zasady uczenia się, by zmienić zniekształcone i niefunkcjonalne przekonania klienta, 
oraz na bieżąco oceniają wpływ tych zmian na myśli, uczucia i zachowania. Istnieją 
oczywiście kontrowersje związane z intelektualnym statusem tego podejścia (Bylica, 
2000). Jedną z pierwszych odmian behawioralnie zorientowanych terapii poznaw-
czych była terapia racjonalno-emotywna Alberta Ellisa, w której podważa się fałszy-
we przekonania przez racjonalną konfrontację. Kolejna to terapia uodporniająca na 
stres, terapia poznawcza Aarona Becka, która została opracowana z myślą o leczeniu 
depresji. Później znalazła też zastosowanie w leczeniu zaburzeń lękowych, zaburzeń 
odżywiania i otyłości, zaburzeń zachowania u dzieci, zaburzeń osobowości i naduży-
wania substancji psychoaktywnych. Z przeprowadzonych badań wynika, iż terapia 
behawioralno-poznawcza może pomagać ludziom zasadniczo zdrowym w lepszym 
radzeniu sobie z codziennym stresem i chronić ich przed wystąpieniem pełnoobja-
wowych zespołów lękowych lub depresyjnych. Jest co najmniej tak samo skuteczna 
jak farmakoterapia w leczeniu wszystkich form depresji, z wyjątkiem najcięższych 
przypadków. Jednocześnie jest najczęściej stosowaną formą terapii uzależnienia od 
alkoholu i narkotyków.

Tak zwaną trzecią siłą psychologii jest podejście humanistyczne, które wyłoniło się 
w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku, kiedy wielu Amerykanów klasy 
średniej zaczęło doświadczać materialnego dobrobytu i jednocześnie duchowej pustki. 

Perspektywa humanistyczna postrzega naturę ludzką jako dobrą. Podkreśla te-
raźniejsze procesy świadomości – mniejszą uwagę poświęcając przyczynom pocho-
dzącym z przeszłości – i przypisuje szczególne znaczenie wrodzonej zdolności każ-
dego człowieka do odpowiedzialnego kierowania własnym życiem. Psycholodzy hu-
manistyczni uważają również, że większość badań empirycznych mających na celu 
poznanie przyczyn jest zbyt uproszczona, by odkryć złożoność ludzkich zachowań. 
Kładą nacisk raczej na rozwój i samorealizację niż na leczenie chorób lub zaburzeń. 
Perspektywa humanistyczna właściwie nie stworzyła psychopatologii. Zgodnie z po-
glądem humanistycznym patologia jest przede wszystkim blokadą lub przerwaniem 
osobistego rozwoju i naturalnej tendencji do utrzymywania organizmu w stanie 
zdrowia fi zycznego i psychicznego; jest zerwaniem kontaktu z otoczeniem. Jednakże 
idee Rogersa i Perlsa wniosły powiew wolności do istniejących wcześniej systemów 
psychologicznych. Nie można ich nie doceniać. Buberowski koncept relacji poziomej 
ja – ty jest poważnym wyzwaniem dla pedagogiki. Ponadto postulat traktowania czło-
wieka jako całości jest próbą przekroczenia ograniczeń psychoanalizy i behawiory-
zmu (Kepner, 1991).
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Najnowszą perspektywą psychologiczną jest podejście systemowe, zwane także 
interakcyjnym (Sęk, 1991). Jego początki wiążą się ze zmianami kulturowymi zacho-
dzącymi po drugiej wojnie światowej w społeczeństwie amerykańskim. Duży napływ 
imigrantów spowodował problemy natury społecznej, wynikające z trudności w przy-
stosowaniu się tych ludzi do nowych warunków. Problemy te zwróciły uwagę klini-
cystów, tworzących rządowe programy pomocy imigrantom, na znaczenie więzi spo-
łecznych w rozwoju zaburzeń i ich leczeniu. Zainteresowanie klinicystów przesunęło 
się zatem z jednostki zaburzonej na interakcje społeczne, w które jest ona uwikłana, 
to jest relacje małżeńskie, rodzicielskie, towarzyskie, zawodowe. Uwagę zwrócono 
zwłaszcza na rodzinę jako grupę społeczną o decydującym wpływie na rozwój jed-
nostki. Inspiracji w próbach zrozumienia związków międzyludzkich szukano w po-
wszechnie przyjmowanej w owym czasie ogólnej teorii systemów, której twórcą był 
von Bertalanff y (1984). Zgodnie z tą teorią systemem jest układ wyższego rzędu, skła-
dający się ze zbioru oddziałujących wzajemnie na siebie elementów. Oddziaływanie 
to nie ma charakteru linearnego (to jest takiego, w którym można jednoznacznie 
wyodrębnić przyczynę i skutek), lecz cyrkularny – przebiegający na zasadzie sprzę-
żenia zwrotnego (dodatniego i ujemnego). Innymi specyfi cznymi cechami systemu 
są między innymi: dynamizm, zróżnicowanie, organizacja i zdolność homeostazy. 
Dynamizm systemu oznacza, iż ulega on ciągłym przekształceniom – poszczególne 
elementy wchodzą w różne interakcje, w obrębie których przebiegają także specyfi cz-
ne procesy (na przykład wzrastanie, starzenie się). Elementy będące w interakcji two-
rzą podsystemy; ich liczba określa stopień zróżnicowania systemu. Podsystemy two-
rzą pewną strukturę, wyodrębnioną pod względem pełnionych funkcji i znaczenia 
w regulacji systemu. Wreszcie zdolność do homeostazy oznacza, iż w systemie istnieją 
mechanizmy samoregulacyjne, które dostosowują wewnętrzne właściwości systemu 
do zachodzących zmian (Orwid, Fortuna, 1990; Radochoński, 1984; Sokoluk, 1983). 
W psychopatologii jednostka jest traktowana jako element różnych systemów, w ob-
rębie których stanowi część podsystemów. Jednostka aktywnie oddziałuje na osoby, 
z którymi nawiązuje interakcje, i sama także podlega oddziaływaniom ze strony tych 
osób. Uwaga klinicystów koncentruje się więc na procesie komunikacji przebiegającej 
między ludźmi. Celem terapii w tym kontekście nie jest zmiana człowieka, określane-
go jako „zaburzonego”, lecz zmiana systemu. Nurt systemowy zaowocował rozwojem 
terapii rodzinnej oraz różnorakich form treningów grupowych (Grzesiuk, 1995).

W tym miejscu warto się zastanowić nad ewolucją, stanem obecnym oraz kierun-
kiem rozwoju perspektywy psychologicznej, w kontekście przeobrażeń psychoterapii, 
która przecież jest składową i praktyczną konsekwencją omawianego podejścia. Ponad 
sto lat istnienia profesjonalnej psychoterapii dało asumpt do opublikowania History 
of Psychotherapy. A Century of Change (Freedheim, 1992). Wybitni psychoterapeuci 
oceniają to, co wydarzyło się w dziedzinie psychoterapii w ciągu minionych 100 lat.

Eagle i Wolitzky (1992; za: Czabała, 1997) za najważniejsze i najbardziej obiecują-

ce zmiany dla rozwoju psychoanalizy uważają:

– utrwalające się coraz bardziej odejście od klasycznej freudowskiej koncepcji po-

pędowej regulacji zachowania człowieka i rozumienia konfl iktów psychicznych 

jako obrony przed popędowymi pragnieniami,
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– wzrastające zainteresowanie rozwojem „ja” w kategoriach relacji z obiektem i re-

prezentacji tych relacji,

– zastępowanie psychologii konfl iktu psychologią ciągłego rozwoju,

– zmieniające się koncepcje leczenia: zmniejszenie znaczenia leczącego, jakie przy-

pisywano interpretacjom i wglądowi, na korzyść terapeutycznej wartości rela-

cji terapeuta – pacjent; przy czym ta relacja to nie tylko zjawiska przeniesienia 

i przeciwprzeniesienia, lecz także współdziałanie partnerów w osiąganiu wspól-

nych celów,

– zmieniające się postawy środowiska psychoanalitycznego, które przestało trak-

tować każdą modyfi kację teorii Freuda jako herezję; dopuszcza większy plura-

lizm i różnorodność teoretyczną.

Ewoluują także koncepcje behawioralne (Fishman i in., 1992; za: Czabała, 1997):

– niepowodzenia w zakresie budowania „czystej nauki” zmusiły behawiorystów 

do włączania do swoich koncepcji pojęć odrzucanych dotychczas, takich jak na 

przykład mentalne regulatory zachowania; na nowo zaczęto odkrywać świado-

mość, procesy poznawcze, strukturę „ja”,

– psychoterapie behawioralne i poznawcze odwołują się współcześnie nie tylko do 

teorii uczenia się, ale także do teorii cech osobowości, do teorii konstrukcjoni-

zmu społecznego,

– zmiana w psychoterapii następuje nie tylko przez behawioralną modyfi kację za-

chowania czy przez zmianę schematów poznawczych, ale także przez zmianę 

subiektywnych znaczeń (a więc czynników wartościujących) przypisywanych 

doświadczeniom życiowym.

Zmieniły się również koncepcje humanistyczne (Rice, Greenberg, 1992; za: Czabała, 

1997):

 – podejście humanistyczne przestało być traktowane jako rewolucyjne w stosunku 

do psychoanalitycznych i behawioralnych teorii; przedstawiciele psychoterapii 

humanistycznej coraz częściej odcinają się od nich i krytykują wykorzystywanie 

„technologii” humanistycznych terapii jako recept na uszczęśliwianie człowieka,

– przeżycia emocjonalne przestały być jedynym zjawiskiem psychologicznym 

uwzględnianym w psychoterapii; zaczęto doceniać znaczenie czynników po-

znawczych i umiejętności behawioralnych w rozwiązywaniu problemów,

– psychoterapia humanistyczna stara się wyjść poza subiektywizm w ocenie rezul-

tatów psychoterapii i w ocenie czynników wpływających na zmiany terapeutycz-

ne; podejmuje się coraz więcej badań naukowych w tej dziedzinie, poszukuje się 

nowych metodologii tych badań.

Zmienia się również terapia rodzin. Przestała być ona już traktowana jako me-

toda alternatywna wobec tradycyjnych form psychoterapii. Różne elementy teorii 

systemowych zostały włączone do modyfi kacji tradycyjnych szkół psychoterapeu-
tycznych, a także sama terapia rodzin uzyskała swoje odmiany behawioralne, psy-
choanalityczne. Pojawiają się także próby łączenia pojęć z teorii systemów z pojęcia-
mi konstruktywistów.

Norcross i Freedheim (1992; za: Czabała, 1997) omawiają natomiast przyszłość 
psychoterapii na podstawie wypowiedzi 40 psychoterapeutów. Badani psychotera-
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peuci (o stażu pracy w psychoterapii średnio 27 lat, badacze i kliniści, nauczyciele 
psychoterapii, przedstawiciele wszystkich głównych szkół psychoterapeutycznych) 
przewidują, iż psychoterapia w przyszłości będzie się odwoływała do koncepcji inte-
gracyjnych i eklektycznych. Metody psychoterapii będą zaś dobierane do problemów 
pacjenta. Słynne powiedzenie Maslowa: „Jeżeli posiadasz tylko młotek, to wszystko 
traktujesz jakby było gwoździem” skłania do refl eksji na ten temat. 

Właściwie już dzisiaj obserwujemy zjawiska eklektyzmu i integracji. Przykładem 
jest koncepcja psychologii dynamicznej, którą przedstawiłem na I Beskidzkim 
Festiwalu Nauki w Bielsku-Białej (Bylica, 2000). Wydaje się, iż przyszłościowa per-
spektywa psychologiczna będzie rezultatem kompromisu. Charakterystyczny jest 
również, widoczny obecnie, „zwrot” w kierunku neurobiologii, przede wszystkim 
podkreślanie znaczenia procesów biochemicznych zachodzących w mózgu.

1.4.  Alkoholizm i narkomania w perspektywie 
psychologicznej

Poniżej przedstawię interpretacje zjawiska alkoholizmu i narkomanii w każdej z oma-
wianych wcześniej perspektyw psychologicznych, a więc z punktu widzenia psycho-
analitycznego, behawioralno-poznawczego i humanistycznego. W związku z progno-
zowanym eklektyzmem podejścia psychologicznego zakończę swe rozważania na 
wnioskach ogólnych o charakterze systemowym. W każdym z kierunków psycho-
logicznych przedstawię kilka teorii uzależnień, aby pokazać różnice w podejściu do 
omawianego zagadnienia.

W tradycji psychoanalitycznej dopatrywano się uwarunkowań uzależnienia głów-
nie w sferze instynktowej, aby w późniejszym okresie kłaść większy nacisk na prob-
lemy adaptacyjne, zaburzenia w sferze ego oraz współwystępujące z tym różne formy 
psychopatologii (Gaś, 1986). Zdaniem Khantziana (1978; za: Gaś, 1986) powstawa-
nie uzależnienia od różnych środków odurzających jest w większości przypadków 
związane z występowaniem wyraźnych zaburzeń w sferze psychicznej, dotyczących 
w szczególności dysfunkcji ego i poczucia „ja”. Doszukuje się on związków między 
cierpieniem, stresem i dysforią a używaniem heroiny. Twierdzi, że w celu przystoso-
wania się do negatywnych emocji i nowego środowiska człowiek może używać he-
roiny, która przez swoje działanie (oraz wpływ subkultury lekowej) pozwala unik-
nąć nieprzyjemnych doznań emocjonalnych. Na podstawie własnych doświadczeń 
terapeutycznych Khantzian twierdzi, iż narkomani przeżywają szczególne problemy 
związane z akceptacją zależności, aktywnym wyrażaniem uznania, dążeniem do re-
alizacji celów i przeżywaniem satysfakcji płynącej z zaspokajania potrzeb. Powyższe 
działania obronne i współwystępujące z nimi cechy charakterologiczne są wyzyskiwa-
ne do zaspokojenia pragnień związanych z potrzebami zależności i doznawania opie-
ki. W literaturze psychoanalitycznej wielokrotnie podkreślano, że uzależnienie jest 
formą działania autodestrukcyjnego, wynikającego z nieuświadomionych pragnień 
śmierci. Według Khantziana liczne aspekty autodestrukcyjne uzależnienia są prze-
jawem niepowodzeń w funkcjonowaniu ego, dotyczących umiejętności troszczenia 
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się o siebie i ochraniania siebie. Troszczenie się o siebie wykształca się we wczesnych 
fazach ludzkiego rozwoju dzięki internalizacji zabiegów ze strony rodziców, zwłasz-
cza matki. Jeśli występują zaburzenia w tej fazie rozwoju, to jednostka nie nabywa 
powyższych umiejętności, w rezultacie czego w późniejszym życiu podejmuje działa-
nia niebezpieczne i ryzykowne, do których należy między innymi używanie alkoholu 
i narkotyków. Steff enhagen (1974; za: Gaś, 1986), opierając się na poglądzie Adlera, 
twierdzi, iż decydującą rolę w używaniu i nadużywaniu alkoholu i narkotyków odgry-
wa poczucie własnej wartości, które jest mechanizmem psychodynamicznym. Jego 
zręby tworzą się we wczesnym dzieciństwie, a w następnych latach nabierają ostatecz-
nego kształtu na skutek działania presji społecznej. W sposób nierozerwalny wiąże 
się ono z poczuciem niższości i wyższości, interesem społecznym (wspierającym lub 
niedającym wsparcia), nastawieniem na cel (realistycznym lub nie) i stylem życia (po-
błażliwym lub lekceważącym). Najważniejszą rolę zawsze odgrywa poczucie własnej 
wartości. Niskie poczucie własnej wartości jest warunkiem niezbędnym do zaistnie-
nia różnych form psychopatologii. Koresponduje z tym myśleniem teoria niepełnej 
żałoby Colemana (1979; za: Gaś, 1986).

Coleman akcentuje pogląd, iż uzależnienie jest funkcją dużej liczby traumatycz-
nych lub przedwczesnych śmierci i separacji w rodzinie, które nie zostały w sposób 
efektywny zasymilowane przez rodzinę. W takiej sytuacji proces homeostazy rodzin-
nej i mechanizmy sprzężenia zwrotnego sprawiają, że używanie alkoholu i narkoty-
ków staje się sposobem na radzenie sobie ze stresami wynikającymi z utraty osoby 
bliskiej. Analogię do utraty spowodowanej realną śmiercią można dostrzec w okresie 
dojrzewania, w którym młody człowiek powinien się odłączyć od rodziny i uzyskać 
samodzielność. Ci, którzy tego nie potrafi ą i rozejście traktują jako utratę osób bli-
skich, mogą używać alkoholu i narkotyków, aby w ten sposób stwarzać sobie pozory 
niezależności, a w przypadku klęski życiowej mieć możliwość powrotu do domu. 
Ten powtarzający się cykliczny wzorzec opuszczania i powracania sprawia, że osoba 
uzależniona balansuje między domem a zewnętrznym światem leków. Należy pod-
kreślić, iż źródłem takiego zachowania jest wczesnodziecięca relacja matka – dzie-
cko, relacja oralna, która z jakichś powodów została zaburzona. Szukanie alkoholu 
czy narkotyku może być traktowane jako poszukiwanie mleka matki, płynu, który 
uspokaja, daje poczucie bezpieczeństwa, rozwiązuje dylematy separacyjne. Z  tego 
powodu psychoanaliza stoi na stanowisku, iż nałogi jako rozwojowo wczesne są 
właściwie niewyleczalne. Można jedynie zamienić obiekt (na przykład alkohol na 
pracę, działalność społeczną itp.). 

Perspektywę behawioralno-poznawczą dobrze oddaje teoria kontroli poznawczej
 (Gold, Coghlan, 1976; za: Gaś, 1986). Opiera się ona na wyjaśnieniu wzajemnych 
interakcji między: stylem poznawczym jednostki, afektywnym doświadczaniem 
odurzania się i farmakologicznym działaniem środka. Jest to więc teoria poznawczo-
-afektywno-farmakologiczna, gdzie ważną funkcję motywacyjną odurzania się pełni 
czynnik poznawczy. Podejście poznawczo-behawioralne opiera się na trzech pod-
stawowych założeniach. Po pierwsze, ludzkie zachowanie jest zależne od związków 
zachodzących między bodźcami i reakcjami na te bodźce (na przykład przekonania, 
postawy, strategie, atrybuty, wyjaśnienia). Po drugie, sposób, w jaki jednostka nazywa 
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lub wyjaśnia sytuację, determinuje jej emocjonalne i behawioralne reagowanie na nią. 
I po trzecie, myśli, uczucia i zachowania są przyczynowo powiązane ze sobą. 

Wyjaśnienie istoty uzależnienia przez pryzmat tego podejścia jest następujące. 
Czynnikiem predysponującym do inicjacji alkoholowej lub narkotycznej jest zaist-
nienie w życiu jednostki poważnego konfl iktu. Konsekwencją konfl iktu jest lęk, który 
jest uniwersalnym uczuciem doznawanym przez większość ludzi w trudnych sytua-
cjach życiowych. Jednakże osoby uzależnione są przekonane o tym, że nie potrafi ą 
kontrolować przebiegu sytuacji stresowych, że są psychicznie słabe. Mają niską sa-
moocenę, są skłonne do autodeprecjacji. Takie przeżywanie lęku jest wysoce nieprzy-
jemne i zmusza do poszukiwania sposobów jego redukcji. Jedną z takich możliwości 
dostarczają alkohol i narkotyki. Oprócz redukcji lęku umożliwiają jednocześnie prze-
życie euforii. Tak więc alkohol i narkotyki czynią to, czego człowiek nie potrafi  sam 
osiągnąć: zredukować lęk, doprowadzić do dobrego myślenia o sobie oraz wytworzyć 
przekonanie, że jest się kompetentnym, odpowiedzialnym i zdolnym do kierowania 
sobą i swoim środowiskiem. 

Nieco odmiennie traktuje sprawę perspektywa humanistyczna, która zasadniczo 
opiera się na twierdzeniu Maslowa, iż istotą ludzkiej egzystencji jest dążenie do re-
alizowania swoich aspiracji, zaspokajania podstawowych potrzeb oraz doznawania 
płynącej z tego satysfakcji. Doświadczanie tego wszystkiego nadaje sens jednostkowe-
mu istnieniu i zapewnia człowiekowi dobre samopoczucie. Niepowodzenia w zaspo-
kajaniu potrzeb i trudności w realizowaniu własnych aspiracji prowadzą do choroby 
i cierpienia. W takiej sytuacji człowiek podejmuje określone działania, aby zaradzić 
przeżywanym trudnościom. Aktywność taka może mieć charakter produktywny 
(służący dobru jednostki) lub destruktywny (pozwala uciec od kłopotów, ale ich nie 
rozwiązuje). Jedną z form takich poczynań jest używanie alkoholu i narkotyków. 
Na tej podstawie Greaves (1974; za: Gaś, 1986) skonstruował egzystencjalną teorię 
uzależnienia. Przyjął on również twierdzenie Jamesa, że w każdym człowieku istnieją 
naturalne tendencje do poszukiwania odmiennych stanów świadomości. Takie alter-
natywne stany wyznaczają cele łatwo akceptowane przez jednostkę. Dzieci, stosow-
nie do występującego u nich względnego braku racjonalnego przystosowania się do 
nowych warunków kulturowych, są bardziej skłonne do oddawania się tym stanom; 
jednym ze sposobów na to jest używanie alkoholu i narkotyków. Greaves uzupełnia to 
następującymi hipotezami:

– młodzież w okresie dorastania i niektórzy dorośli mają duże trudności w osią-
ganiu alternatywnych stanów świadomości, a intensywnie przeżywają lęk i inne 
objawy patologiczne, 

– takie osoby mogą używać alkoholu i narkotyków w celu osiągania alternatyw-
nych stanów świadomości i pozbycia się dolegliwości istnienia,

– używanie alkoholu i narkotyków, aby korygować stany patologiczne, jest formą 
samoleczenia, która często prosto prowadzi do uzależnienia,

– jeżeli osoba może osiągać zmienione stany świadomości w bardziej konstruk-
tywny sposób, to może się zdarzyć, że będzie czasem używać alkoholu i narko-
tyków, ale nie będzie ich nadużywać.
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Koncepcja samoleczenia dotyczy różnych rodzajów środków psychoaktywnych. 
Na przykład alkohol jest używany do redukcji depresji, a heroina może ograniczać 
cierpienie fi zyczne i psychiczne. Osobami uzależnionymi stają się ci, którzy mają 
wyraźne niedostatki w świadomym przeżywaniu przyjemnych doznań. Utracili oni 
dziecięcą zdolność do doznawania w sposób naturalny, to znaczy dzięki aktywnemu 
działaniu, euforii. W zamian rozpoczęli eksperymentowanie z alkoholem i narkoty-
kami, w rezultacie czego zaczęli stosować je jako pasywne sposoby osiągania stanu 
pobudzenia, redukcji bólu i lęku towarzyszących zaburzonym nastrojom i dysforycz-
nemu stylowi życia. 

Na gruncie polskim interesującą propozycją z obszaru humanistycznego jest teo-
ria dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego (1975). Dąbrowski wyod-
rębnia w cyklu rozwojowym pięć poziomów: integrację pierwotną, dezintegrację jed-
nopoziomową, dezintegrację wielopoziomową – spontaniczną, impulsywną, niedo-
statecznie zorganizowaną, dezintegrację wielopoziomową – zorganizowaną i usyste-
matyzowaną oraz integrację wtórną. Jednostki znajdujące się na poziomie integracji 
pierwotnej wykazują prymitywną integrację popędową z inteligencją podporządko-
waną tym popędom. Do tej grupy należą psychopaci, osoby uzależnione i większość 
tak zwanych ludzi przeciętnych. Osoby na poziomie dezintegracji jednopoziomowej 
przejawiają pewne zdolności do rozwoju, choć niewyraźnie ukierunkowane z po-
wodu braku wyraźnej hierarchii wartości. Dezintegracja wielopoziomowa wiąże się 
z przekraczaniem faz rozwoju psychicznego i biologicznego; występuje duże napięcie 
psychiczne. Na tym poziomie rozwoju włączają się jednak mechanizmy hierarchizacji 
„odkrywające kanały rozwojowe ku górze” (Dąbrowski, 1979). Na poziomie dezinte-
gracji wielopoziomowej zorganizowanej i usystematyzowanej tworzą się dynamizmy 
wysokiego poziomu sympatii i samoświadomości, samowychowania i autopsychote-
rapii; następuje przejście do czynności autonomicznych i autentycznych oraz wyzwa-
lanie się z automatyzmów rozwoju. Na tym etapie uzależnienie się nie zdarza, a gdy 
się pojawia, jest raczej epizodem, ma formę kontrolowaną, motywy uwolnienia się od 
nałogu są silne, a rokowanie w leczeniu jest pomyślne. Integracja wtórna jest pozio-
mem rozwoju, w którym występuje wtórne zharmonizowanie po trudnych doświad-
czeniach i okresowym rozbiciu. Krystalizuje się najwyższy poziom samoświadomości 
i empatii. Powstają dwie esencje: indywidualna i społeczna. Na tym poziomie nie spo-
tyka się uzależnień. 

W myśl koncepcji Dąbrowskiego osoby używające alkoholu i narkotyków ryzy-
kownie to te, które znajdują się na niskich piętrach rozwoju, gdzie spotykamy brak 
zaufania, podejrzliwość, instynkty strachu, agresji, przemocy i walki oraz próby poko-
nywania ich za pomocą środków psychoaktywnych. Zachowania tutaj są prymitywne, 
popędowe, mechaniczne, zniewolone i nałogowe. Wysoki poziom rozwoju i ukształ-
towana osobowość bioetyczna gwarantują życie wolne bez nałogów (Cekiera, 1992).

Na koniec kilka uwag ogólnych. Jednym z powszechnie podnoszonych czynników 
sprzyjających używaniu alkoholu i narkotyków jest niewłaściwa opieka rodzicielska 
(Carson, Butcher, Mineka, 2003). Mówi się tutaj o istotności stabilności tejże opie-
ki. Dzieci narażone na wpływ negatywnych wzorców lub negatywne konsekwencje 
braku należytej opieki zazwyczaj nie radzą sobie w trudnych sytuacjach życiowych. 
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Chassin i współpracownicy (1993; za: Carson, Butcher, Mineka, 2003) stwierdzili, że 
stres i afekt negatywny (częste w rodzinach z problemem alkoholowym) wiążą się 
z piciem alkoholu przez młodzież. Dzieci nałogowców są więc same podatne na nało-
gi. Watten (1995; za: Carson, Butcher, Mineka, 2003) stwierdził, iż alkoholizm bardzo 
często współwystępuje z negatywną afektywnością, a więc z lękiem i dolegliwościa-
mi somatycznymi. Używanie alkoholu zmniejsza więc dręczące napięcie (Malewska, 
1995). Na tej podstawie próbowano określić „osobowość alkoholową” – pewien typ 
struktury osobowości, który bardziej predysponuje jednostkę do używania alkoholu 
niż do sięgania po inne wzorce obronne w celu radzenia sobie ze stresem. Badacze 
stwierdzili, że liczni potencjalni alkoholicy są niedojrzali emocjonalnie, oczekują zbyt 
wiele od świata, wymagają zbyt wielu pochwał i wyrazów uznania, reagują na nie-
powodzenia wyraźnym poczuciem krzywdy i poczuciem niższości, mają osłabioną 
tolerancję frustracji, czują się niedostosowani i niepewni swych umiejętności sprosta-
nia rolom męskim lub kobiecym. Ludzie poważnie zagrożeni alkoholizmem są o wie-
le bardziej impulsywni i agresywni niż ci, którzy należą do grupy niskiego ryzyka 
(Morey, Skinner, Blashfi eld, 1984; za: Carson, Butcher, Mineka, 2003). Trudno jest 
ocenić rolę poszczególnych cech osobowości w rozwoju uzależnienia. Jedyną wspól-
ną cechą charakterystyczną dla większości osób mających problemy z alkoholem 
jest nieprzystosowanie, chociaż przeważająca liczba nieprzystosowanych nie popada 
w alkoholizm. Ponadto sprawę komplikuje fakt, iż osobowość alkoholika może być 
zarówno rezultatem, jak i przyczyną uzależnienia od alkoholu. Stanami psychopato-
logicznymi zazwyczaj łączonymi z uzależnieniem są depresja (szczególnie u kobiet) 
i antyspołeczne zaburzenie osobowości. 

Stwierdzono, że najczęstszą przyczyną rozwoju alkoholizmu są problemy rodzinne. 
Vaillant i Milofsky (1991, za: Carson, Butcher, Mineka, 2003) na podstawie badania 
podłużnego możliwych czynników etiologicznych nadużywania alkoholu opisali 
sześć elementów stosunków rodzinnych wyraźnie związanych z rozwojem alkoholi-
zmu u badanych przez nich pacjentów. Do najważniejszych zaliczyli: alkoholizm ojca, 
ostry konfl ikt małżeński, niedbałą opiekę macierzyńską i brak konsekwencji w wy-
chowaniu, częste przeprowadzki we wczesnym dzieciństwie, brak przywiązania do 
ojca i brak więzi rodzinnej.

Jeśli chodzi o narkomanię, to młodzieżowy charakter zjawiska ukierunkował po-
szukiwania jej przyczyn na problemy związane z okresem dojrzewania i dorastania 
oraz na nieprawidłowości w przebiegu procesu socjalizacji (Juczyński, 2002). Główne 
psychologiczne motywy używania narkotyków to ciekawość, urok zakazanego owo-
cu, bunt przeciwko rodzicom, moda i obyczaj. Korzyści płynące z zażywania narkoty-
ku zaspokajają podstawowe potrzeby młodego człowieka, w tym zwłaszcza potrzebę 
autonomii i własnej tożsamości. Podobnie sprawę widzi Fromm (1973; za: Frączek, 
1985), przypisując narkotykom doraźne i przejściowe znaczenie w poszukiwaniu jed-
ności z przyrodą i ze światem. „Ucieczka w narkotyk” jest sposobem zredukowania 
nieprzyjemnych emocji i dyskomfortu psychicznego, wynikających z negatywnej oce-
ny siebie i świata, oraz tworzenia nowego obrazu siebie i lepszej wizji rzeczywistości. 
Osoba zażywająca uczy się, że środki psychoaktywne poprawiają nastrój i – co naj-
ważniejsze – zawsze są skuteczne. Doświadczenie nagrody w postaci zlikwidowania 
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nieprzyjemnych emocji skłania do powtórzenia tego przeżycia, a to wyznacza prostą 
drogę do uzależnienia.

Kubacka-Jasiecka (2001) zwraca uwagę na dążenie młodych ludzi do intensyfi ka-
cji przeżyć, tak zwanych doznań szczytowych, bardziej pełnego odczuwania siebie 
i świata. Narkotyki są funkcjonalne, gdyż wypełniają często występujący w adole-
scencji syndrom poczucia wszechogarniającej nudy i „pustego czasu” jako ekwiwa-
lentów ukrytej „depresji niespełnienia” (Weiner, 1977), a także tendencji do rzucania 
się w wir ekstremalnie podniecających przeżyć i wydarzeń (na przykład popularność 
dyskotek, skoków na bandżi, rytuałów satanistycznych i tym podobnych) w dążeniu 
do zaprzeczenia poczucia martwoty, pustki Ja nieożywionego (Lowen, 1995).

Z kolei Lowe, Foxcroft , Sibley (2000) wyróżniają szeroki wachlarz czynników 
związanych z używaniem substancji psychoaktywnych: niepowodzenia szkolne, brak 
zainteresowania szkołą i osiągnięciami w nauce, bunt i wyobcowanie, niska samo-
ocena, wczesne wystąpienie zachowań antyspołecznych i duże problemy z przysto-
sowaniem. Zdaniem autorów czynniki psychologiczne nie zostały jeszcze dobrze po-
znane i zrozumiane, można jednak stwierdzić, że z wysokim ryzykiem wystąpienia 
problemów na tle używania substancji psychoaktywnych łączy się cały zespół cech 
charakteru. Zalicza się do nich między innymi: brak empatii, skłonność do kłamstwa, 
oczekiwanie natychmiastowej nagrody oraz brak wrażliwości na karę.

Jeśli chodzi o kwestię samego uzależnienia od alkoholu i/lub narkotyków, to domi-
nuje dzisiaj pogląd, iż główny mechanizm uzależnienia jest związany ze sferą ludzkich 
emocji (Dziewiecki, 2000). Alkoholizm i narkomania oznaczają bardzo intensywne 
uzależnienie emocjonalne danej osoby od alkoholu/narkotyku. Jest ono tak silne, iż 
w zaawansowanych stadiach można je porównać z zależnością emocjonalną małego 
dziecka do matki czy też z sytuacją człowieka zakochanego, który nie wyobraża już 
sobie życia bez partnera. W tym stanie prym wiodą dwa mechanizmy: mechanizm na-
łogowej regulacji uczuć, który zapewnia pozytywny bilans emocjonalny osobie pijącej 
alkohol, oraz pojawiający się w fazie krytycznej uzależnienia system iluzji i zaprze-
czeń, który przybiera postać rozbudowanych uzasadnień dla picia (Sztander, 1997). 
Wprowadza się także pojęcie współuzależnienia, które odnosi się do współmałżonka 
osoby uzależnionej (z reguły kobiety) i które można poetycko ująć: „kobiety, które ko-
chają za bardzo i ciągle liczą na to, że on się zmieni” (Norwood, 1993; za: Sztander, 
1997). 

Perspektywa psychologiczna jest bardzo zróżnicowana i obejmuje rozmaite inter-
pretacje zjawisk alkoholizmu i narkomanii. Niezależnie od przyjętej orientacji psy-
chologicznej w centrum uwagi pozostają zawsze człowiek i jego indywidualne kon-
fl ikty oraz dylematy (niejednokrotnie egzystencjalne). Alkohol i narkotyki są więc 
funkcjonalne w tym sensie, iż wspomagają niedostatki funkcjonowania interperso-
nalnego, pomagają w rozwiązywaniu konfl iktów (z reguły pozornie) oraz w pewnych 
przypadkach wspierają rozwój jednostki. Zasadniczo jednak są podporą niedojrzałej, 
niezintegrowanej osobowości oraz atrapą rzeczywistości. Niebagatelne znaczenie ma 
również najbliższy (przede wszystkim rodzina) oraz szerszy (na przykład społeczność 
lokalna) kontekst społeczny jednostki. W tym momencie psychologiczne myślenie 
systemowe tworzy przedpole perspektywy socjologicznej. 
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1.5. Perspektywa socjologiczna 

Teorie socjologiczne zasadniczo pozostają w opozycji do podejścia psychologicznego. 
Eksponują one rolę czynników społeczno-kulturowych w ludzkim rozwoju i zacho-
waniu. Wyjątkami są tutaj teoria kontroli Recklessa i ogólna teoria napięcia Agnew, 
które uwzględniają również czynniki psychologiczne. Teorie socjologiczne bardzo 
wszechstronnie podchodzą do zjawiska dewiacji. Zanim je przedstawię, rozpocznę 
od ogólniejszych rozważań.

Tradycyjne określenie dewiacji wydaje się proste; daje bowiem do zrozumienia, 
że istnieje powszechna zgoda co do tego, co dewiacją jest, a co nie jest. Ten absoluty-
styczny punkt widzenia zakłada, że dewiacja jest obiektywna. Ma on swoje korzenie 
w religijnych i naturalistycznych założeniach, kiedy to ludzie argumentują, iż pewne 
zachowania są sprzeczne z prawami Boga lub natury. Absolutystyczne spojrzenie na 
dewiację jest ponadczasowe i globalne. Jeżeli coś było traktowane jako moralnie złe 
w przeszłości (na przykład cudzołóstwo lub rozwód), to powinno być rozpatrywane 
jako złe teraz i w przyszłości. Podobnie, jeśli coś jest traktowane jako złe w jednym 
miejscu, to powinno być osądzone jako złe wszędzie. Dewiacja nie jest więc determi-
nowana przez normy społeczne, zwyczaje i prawa; raczej jest „esencjonalna” i poprze-
dza normy kreowane społecznie. Przedstawiciele tego sposobu myślenia zakładają 
istnienie uniwersalnego tabu, zawierającego takie akty, jak morderstwo, kazirodztwo 
czy kłamstwo. Te zachowania są dewiacyjne z natury, zgodnie z absolutnym moral-
nym porządkiem.

Kontrastuje z tym spojrzenie nazywane społecznym konstrukcjonizmem, które 
utrzymuje, że nie ma absolutnych, niezmiennych i uniwersalnych cech defi niujących 
dewiację. Ci, którzy podtrzymują tę pozycję, twierdzą, że defi nicje dewiacji są two-
rzone przez ludzi i zmieniane przez nich na nowo w różnym czasie i odmiennych 
okolicznościach, a to prowadzi do znaczących konstrukcji i rekonstrukcji dewiacji. 
Dewiację raczej się umieszcza „w oku obserwatora” niż w zachowaniu samym w sobie; 
a więc jest ona relatywna. Politycznie, społecznie i ekonomicznie dominujące grupy 
forsują swoje defi nicje. Dewiacja jest więc reprezentacją nierównej siły w społeczeń-
stwie. Tak czy owak, mówiąc o dewiacji, odnosimy się do naruszania norm. 

Jeden z pierwszych socjologów Wiliam Sumner (1906; za: Adler, Adler, 2000) ujął 
normy w trzy kategorie: zwyczaje (folkways), obyczaje (mores) i prawa (laws). Zwyczaje 
to codzienne normy opierające się na tradycji i etykiecie. Naruszenie zwyczajów nie 
powoduje poważnych konsekwencji, ale może się przyczynić do tego, by ludzie myśleli 
o osobie, która je narusza, jako o „dziwnej”. Zwyczaje zawierają standardy ubierania się, 
dystansu od innych, zachowania przy jedzeniu i tym podobne. Obyczaje są normami, 
opartymi na szerokiej społecznej moralności, których naruszenie powoduje bardziej 
poważną społeczną reakcję. Małżeństwa mieszane, nielegalna ciąża, zażywanie narko-
tyków – za te działania ich sprawcy mogą być uznani za nikczemnych i potencjalnie 
szkodliwych dla społeczeństwa. Prawa to najsilniejsze normy, ponieważ są wspierane 
przez skodyfi kowane sankcje karne. Ludzie, którzy je naruszają, mogą zostać areszto-
wani i ukarani, w zależności od popełnionego czynu. Wiele praw dotyczy zachowań, 
które były zwyczajami, a szczególnie obyczajami, ale zostały włączone do praw. Chociaż 
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naruszenie praw przynosi stygmatyzację związaną z aresztem, sprawca niekoniecznie 
będzie nazwany dewiantem (na przykład przestępstwa drogowe).

Ludzie mogą zostać uznani za dewiantów w rezultacie ich postaw, zachowań lub 
warunków. Przede wszystkim mogą być określeni jako dewianci z powodu alterna-
tywnych postaw lub systemu wierzeń. Te przekonania są natury religijnej lub poli-
tycznej (sataniści, terroryści). Choroba umysłowa również jest zaliczana do tej ka-
tegorii. Kategoria zachowania jest najbardziej znana. Zachowania dewiacyjne mogą 
być intencjonalne lub przypadkowe i mogą zawierać takie aktywności, jak naruszenie 
konwencji ubierania się i mowy, zaangażowanie w nietypowe zachowania seksualne 
czy morderstwo. Ludzie mogą być uznani za dewiantów z powodu ich warunków, 
czyli czegoś, co otrzymali przy urodzeniu (tak zwany przypisany status dewianta). Ta 
kategoria zawiera socjoekonomiczny status (bycie ubogim), status rasowy, niedoroz-
wój fi zyczny lub dewiację wzrostową. W tych przypadkach ludzie nic nie zrobili, żeby 
zostać dewiantem, i z reguły nic nie mogą zmienić.

Omawianie teorii socjologicznych rozpocznę od stwierdzenia, że istnieje wiele 
sposobów ich klasyfi kacji (por. Siemaszko, 1993). W niniejszej publikacji zastosuję 
podział, który wydaje się spójny i przejrzysty, a który jednocześnie nie jest spotykany 
na gruncie polskim (między innymi nie wydziela teorii kontroli jako odrębnej kate-
gorii). Podział ten proponują Adler i Adler (2000). W tym ujęciu rozróżnia się trzy 
perspektywy teoretyczne: strukturalną, kulturową i interakcjonistyczną.

Strukturalny funkcjonalizm to dominująca teoria socjologiczna w I połowie 
XX wieku, mająca największy wpływ na wyjaśnianie zachowania dewiacyjnego. Jej 
przedstawiciele to: Emile Durkheim, uznawany za ojca socjologii, Kai Erikson, który 
rozwinął teorię Durkheima w kontekście funkcjonalności dewiacji w społeczeństwie, 
następnie Robert Merton, który z kolei rozwinął durkheimowską koncepcję anomii. 
Z klasyków należy także wymienić Richarda Clowarda i Lloyda Ohlina, którzy rozwi-
nęli mertonowską koncepcję przystosowania, i Richarda Quinneya, przedstawiciela 
teorii konfl iktu. Wszyscy przedstawiciele teorii strukturalnych upatrują przyczyn de-
wiacji w strukturze społecznej, nie w jednostkach i ich problemach.

Niewątpliwie przegląd teorii socjologicznych należy zacząć od Durkheima. Nie 
sposób przecenić jego dorobku i oryginalności myśli. Śledząc statystyki przestępczo-
ści XIX wieku, Durkheim zauważył, iż przestępczość wszędzie wzrosła. Skonstatował 
więc, że nie ma fenomenu, który prezentuje więcej bezsprzecznych symptomów nor-
malności, blisko związanego z warunkami życia zbiorowego. Przestępczość przy-
biera nienormalne formy, kiedy jej stopień jest niezwykle wysoki. Ten nadmiar jest 
niewątpliwie chorobą w naturze. To, co jest normalne, to istnienie przestępczości. 
Zaklasyfi kowanie przestępczości do fenomenów normalnej socjologii nie oznacza, że 
przestępczość jest nieunikniona, chociaż godna pożałowania, właściwa niepopraw-
nej nikczemności człowieka; lecz że jest to czynnik zdrowia publicznego, integral-
na część wszystkich zdrowych społeczeństw. Przestępczość jest normalna, ponieważ 
uwalnia społeczeństwo z tego, co jest zupełnie niemożliwe. Przestępstwo składa się 
z aktów, które dotykają pewnych bardzo mocnych uczuć zbiorowych. W społeczeń-
stwie, w którym przestępstwa nie byłyby popełniane, urażane uczucia musiałyby się 
znaleźć bez wyjątku w świadomości wszystkich jednostek i musiałyby istnieć w takim 
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samym stopniu jak uczucia im przeciwne. Zakładając, że warunek ten mógłby obec-
nie być realizowany, przestępczość przez to nie zniknęłaby, zmieniłaby tylko swoją 
formę. Przestępczość jest więc konieczna; wiąże się z fundamentalnymi warunkami 
całego życia społecznego i przez to jest użyteczna, ponieważ to warunki, których ona 
jest częścią, są niezbędne do normalnej ewolucji moralności i prawa. Przestępczość 
nie tylko pozostawia otwartą drogę do koniecznych zmian, ale w niektórych przy-
padkach także przygotowuje te zmiany. Gdzie przestępstwo istnieje, tam kolektywne 
uczucia są wystarczająco elastyczne, żeby przybrać nową formę; przestępstwo czasami 
pozwala ustalić formę, którą one przybierają. „Ile razy, rzeczywiście, to tylko antycy-
pacja przyszłej moralności – krok w kierunku jaka ona będzie!” (Durkheim, 1968; za: 
Siemaszko, 1993). Ale z tego, iż przestępczość jest fenomenem normalnej socjologii, 
nie wynika, że przestępca jest normalnie ukonstytuowany z biologicznego i psycho-
logicznego punktu widzenia. Te dwie kwestie są niezależne od siebie. To fenomenal-
ne stwierdzenie Durkheima było częstym powodem krytyki jego teorii jako niekon-
sekwentnej (por. Siemaszko, 1993). Moim zdaniem jest to jeden z najmocniejszych 
punktów tej teorii. Otóż czym innym jest perspektywa socjologiczna i użyteczność 
przestępcy, a czym innym perspektywa psychologiczna i jego zaburzenie. Doskonała 
całość nie musi się składać z doskonałych części. Myślę, iż warto rozważania te za-
kończyć refl eksją, iż jeżeli przestępstwo nie jest patologiczne, rewizji powinna ulec 
fi lozofi a karania.

Koncepcję Durkheima w aspekcie użyteczności dewiacji rozwinął Erikson (2000). 
Wychodzi on od stwierdzenia, iż ludzie żyjący w społeczności (rodzina nuklearna, 
naród, kultura) spędzają większość swego życia w bliskim kontakcie ze sobą, dzieląc 
codzienną sferę doświadczenia, która sprawia, że należą do określonego „rodzaju” 
i żyją w specjalnym „miejscu”. W formalnym języku socjologii oznacza to, że spo-
łeczności mają granice: każda ma specyfi czne terytorium w świecie jako całości, nie 
tylko w tym sensie, że zamieszkują dany region geografi cznej przestrzeni, ale także 
w tym sensie, że przejmują szczególną niszę, która może być nazwana przestrzenią 
kulturową i rozwijać swój własny „etos”. Jak powstają te granice? Wyznacza je zacho-
wanie członków społeczeństwa – lub raczej sieć interakcji, która wiąże tych członków 
razem w regularnych relacjach społecznych. Dewiant jest osobą, która przez swoje 
zachowanie znajduje się na marginesie; kiedy społeczeństwo rozlicza go z „wędrów-
ki”, tworzy tym samym proklamację o naturze i miejscu swoich granic. Członkowie 
społeczności informują się nawzajem o miejscu ich granic przez uczestniczenie w tej 
konfrontacji. Konfrontacje pomiędzy przestępcami a agendami kontroli zawsze przy-
ciągały uwagę innych. W przeszłości karanie przestępców odbywało się na placu ryn-
kowym i tłum miał szansę aktywnego uczestnictwa. Dzisiaj tę funkcję przejęły media, 
będące głównym źródłem informacji o normatywnych granicach społeczeństwa. Z tej 
przyczyny zachowanie dewiacyjne nie jest rodzajem przecieku, który przydarza się, 
kiedy mechanizm społeczeństwa nie pracuje sprawnie, ale jest ważnym warunkiem 
zabezpieczającym stabilność życia społecznego. Dzięki niemu ludzie rozwijają poczu-
cie identyfi kacji kulturowej. Więc czy należy walczyć z tymi zachowaniami? Zdaniem 
Eriksona, rzeczywiście agencje powoływane przez społeczeństwo dla zapobiegania 
dewiacji są często tak ubogo uposażone, że można by zapytać, dlaczego są powoły-
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wane i jaka jest ich realna funkcja. A zatem jesteśmy ludźmi, którzy tak naprawdę nie 
oczekują, by dewianci bardzo się zmienili. Ceremonie, które zmieniają status, mają 
kilka faz: konfrontacja dewianta z jego społecznością (na przykład rozprawa sądowa), 
ogłoszenie o naturze dewiacji (werdykt lub diagnoza), przyznanie roli, która ma neu-
tralizować szkodliwe efekty (więzień lub pacjent). Te ceremonie są wręcz nieodwra-
calne, a więc bardzo rzadko dają się zmieniać. W tym ujęciu zachowanie dewiacyjne 
jest wysoce funkcjonalne i jest naturalnym produktem zróżnicowania grupy.

Kolejnym, wybitnym przedstawicielem orientacji strukturalnej, a zarazem konty-
nuatorem myśli Durkheima w obszarze anomii jest Robert Merton. Znaczenie jego 
teorii dla interpretacji zachowań dewiacyjnych wzrasta (Szafraniec, 1986). Osią ana-
lizy Mertona są społeczne i kulturowe źródła zachowania dewiacyjnego. Zachowanie 
dewiacyjne nie wynika więc ze złożonych biologicznych tendencji, ale jest normalną 
odpowiedzią na społeczną sytuację, w której ludzie się znajdują. Merton wyróżnia 
dwa najistotniejsze elementy społecznych i kulturowych struktur. Pierwszy to kultu-
rowo defi niowane cele, obiektywne dla wszystkich albo dla rozmaicie ulokowanych 
członków społeczeństwa. Cele są lepiej lub gorzej zintegrowane; są one uporząd-
kowane w pewną hierarchię wartości. Chociaż niektóre z nich mają bezpośrednie 
odniesienie do biologicznych popędów człowieka, to nie są zdeterminowane przez 
nie. Drugi element kulturowej struktury defi niuje, reguluje i kontroluje akceptowa-
ne środki osiągania tych celów. Te akceptowane normy niekoniecznie są identyczne 
z technicznymi lub efektywnymi normami. Wiele procedur, które z punktu widzenia 
danej jednostki byłyby najskuteczniejsze w uzyskiwaniu pożądanych celów – na przy-
kład przemoc czy oszustwo – ruguje się z instytucjonalnego obszaru dozwolonego 
postępowania. Jednak możliwa jest sytuacja, iż na pewnym etapie rozwoju mamy do 
czynienia ze społeczeństwem, w którym istnieje wyjątkowo silny nacisk na osiąganie 
specyfi cznych celów, bez korespondującego z nim nacisku na instytucjonalne proce-
dury. Jeśli ten proces osłabienia trwa, społeczeństwo staje się niestabilne i rozwija to, 
co Durkheim nazwał anomią (brak norm). Zachowując myśl twórców tego termi-
nu, sądzę, że anomia sama w sobie nie jest niczym złym. Jest etapem rozwoju społe-
czeństwa, takim samym jak wszystkie inne. Jest też interesująca, ponieważ zapowiada 
nieznaną, nową jakość. Wydaje się, że obecnie polska rzeczywistość koresponduje 
w znacznej mierze ze stanem anomii. Można przyjąć, iż polska anomia objawia się 
w postępującym, lecz niezakończonym jeszcze procesie upadku starego systemu spo-
łecznego (realnego socjalizmu) i mozolnym powstawaniu nowego ustroju gospodarki 
rynkowej i społeczeństwa obywatelskiego. Tej społecznej metamorfozie towarzyszy 
rozchwianie norm, standardów moralnych, systemów aksjologicznych. W czasach 
anomii skorelowanej wyraźnie z polską transformacją ustrojową zazwyczaj wzrasta 
liczba zjawisk dewiacyjnych. Ludzie tracą bowiem stare zakotwiczenia, punkty opar-
cia, upadają utrwalone autorytety. W okresie anomii i przeobrażeń zjawiska dewia-
cyjne mogą się stać tak powszechne, że zanika granica pomiędzy normą a odstęp-
stwem od niej, a zjawiska dewiacyjne stają się na tyle powszechne, iż bywają trakto-
wane jako najzupełniej normalne (Szczepański, Woźniak-Krakowian, Pawlica, 2000). 
Warto wspomnieć również o pieniądzu, który, jak w pierwotnej epopei Mertona, stał 
się symbolem prestiżu. Jak wskazał Simmel (1983; za: Adler, Adler, 2000), pieniądz 
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jest wysoce abstrakcyjny i bezosobowy. Zdobywany instytucjonalnie czy oszustwem 
może być używany do nabywania tych samych dóbr i usług. Ponadto pieniądz nie ma 
fi nalnego punktu „stop”. Miara sukcesu fi nansowego jest niedefi niowalna i relatywna. 
Dodatkowo reprezentanci społeczeństwa mający duży prestiż wzmacniają kulturo-
wy nacisk. Rodzina, szkoła, miejsce pracy to główne agendy kształtujące osobowość 
struktury i formację celów. Ich zobligowanie do utrzymywania wyniosłych celów jest 
skorelowane z naciskiem na karanie tych, którzy ograniczają swoje ambicje. W cza-
sach anomii funkcjonowanie instytucji przybiera również znamiona dewiacyjne. 
Mamy wówczas do czynienia z patologią instytucji, takich jak rodzina, grupa rówieś-
nicza, bądź organizacji – partii politycznych czy związków zawodowych. 

Podsumowując, kombinacja kulturowego nacisku i struktury społecznej wytwa-
rza silną presję do pojawienia się dewiacji. Największą presję odczuwają ludzie z niż-
szych warstw społecznych, gdyż ich sytuacja jest właściwie beznadziejna już na star-
cie. Struktura społeczna promująca system konkurencyjny wytwarza więc napięcie, 
które w konsekwencji może prowadzić do anomii. Wyścig szczurów, którego jesteśmy 
uczestnikami, jest tego czytelnym symptomem. Sama dewiacja w tym ujęciu jest for-
mą przystosowania.

Richard Cloward i Lloyd Ohlin (1960; za: Urban, 2000a) rozwinęli myśl Mertona. 
Twierdzą, że miał on rację, wskazując, iż niższe klasy mają mniej możliwości osiąga-
nia legalnie sukcesu, ale mylił się, że skonfrontowane z obszarem różnych możliwości, 
mogą one automatycznie wybrać dewiację i przestępstwo. Cloward i Ohlin doszli do 
wniosku, że wszystkim niższym klasom brakuje możliwości wykorzystywania legal-
nych środków, ale nie mają tych samych możliwości uczestniczenia w nielegalnych 
praktykach. Zachowanie dewiacyjne zależy od dostępu ludzi do nielegalnych możli-
wości. Szczególnie dotyczy to ludzi wkraczających w dorosłość. Badacze wyróżniają 
trzy typy dewiacyjnych możliwości:

1) przestępca – podobny do typu opisanego przez Mertona – wyrastający z dostępu 
do dewiacyjnych podkultur; jednak nie wszyscy ludzie z niższych klas idą tą 
drogą,

2) konfl iktowiec – przyciąga ludzi, którzy mają skłonności do przemocy i walki,
3) uciekinier – przyciąga ludzi, którzy nie mają skłonności do używania nielegal-

nych środków ani przemocy, ale którzy chcą wycofać się ze społeczeństwa (na 
przykład narkomani).

Dla tematyki niniejszej publikacji najbardziej interesujący jest trzeci typ, czyli tak 
zwana podkultura wycofania, której aktywność jest zorganizowana przede wszystkim 
wokół konsumpcji narkotyków. Zjawisko tworzenia się tej podkultury wiąże się naj-
częściej z takimi czynnikami społecznymi, jak wzmożona ruchliwość pozioma, nie-
wystarczająca kontrola społeczna i dezorganizacja społeczna. Przyczyn wycofania 
poszukuje się także w zakłóceniach w sferze stosunków interpersonalnych jednostki. 
Zasadniczo wycofanie najczęściej ujmuje się jako reakcję indywidualistyczną i samot-
niczą. Zażywanie narkotyków odbywa się jednak w grupie, w której jednostka musi 
nauczyć się defi niowania doznawanych odczuć jako przyjemnych lub podniecających. 
W porównaniu z innymi grupami (podkulturami) podkulturę wycofania cechuje 
mniejsza solidarność, ponieważ rozbija ją walka o dostęp do ograniczonych źródeł nar-
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kotyków (Siemaszko, 1993). Cloward i Ohlin rozszerzyli więc teorię Mertona, uwydat-
niając istnienie różnych nielegalnych możliwości dostępnych dla członków niższych 
klas. Te możliwości są pochodną struktury społecznej, a nie indywidualnej motywacji.

Ostatnio Messner i Rosenfels (1996; za: Schneider, 1997–1998) opracowali insty-
tucjonalną teorię anomii, która łączy dynamikę strukturalną i kulturową oraz zajmu-
je się interakcją między nimi. Instytucjonalne formy i modele są podstawą systemu 
społecznego. Silne dążenie do sukcesu fi nansowego, połączone ze słabym ogranicze-
niem w doborze środków, podtrzymuje taką strukturę instytucjonalną, w której jedna 
instytucja – gospodarka – uzyskuje przewagę nad wszystkimi innymi, jak na przykład 
rodzina, wychowanie, polityka. Te ostatnie, na swój sposób nieekonomiczne instytu-
cje, w niewystarczającym stopniu mogą hamować kryminogenne zjawisko kulturowe, 
jakim jest przecenianie osiągnięcia sukcesu fi nansowego. Instytucjonalny brak rów-
nowagi, stawianie gospodarki na pierwszym miejscu i względna bezsilność instytucji 
pozaekonomicznych wyrażają się przez: odrzucenie pozaekonomicznych funkcji i ról, 
przystosowanie do warunków ekonomicznych pożądane przez wszystkie instytucje 
oraz wprowadzanie standardu ekonomicznego do dziedzin działania wszystkich in-
stytucji pozaekonomicznych. Ekonomiczne wszechpanowanie powoduje zanik insty-
tucjonalnej kontroli nad członkami społeczeństwa. Najważniejsza rola pieniądza jako 
miary sukcesu i „prawo konsumpcji” przejawiają się w sloganach reklamowych, kon-
centrujących się na dużym samochodzie, pięknym domu, pełnym przeżyć urlopie, 
dobrym wykształceniu dzieci i pewnej emeryturze na starość. Zadania na swój spo-
sób nieekonomiczne, jak wypełnianie funkcji rodzinnych, partnerstwo małżeńskie, 
uczenie się, nauczanie, służenie wspólnocie i troska o innych, cieszą się skromnym 
poparciem kulturowym, a kompetentne wywiązywanie się z nich przynosi niewiel-
kie uznanie publiczne. Rolę rządu zaczyna się postrzegać jako ułatwianie drogi do 
indywidualnego sukcesu materialnego. Ta niedawno powstała teoria znalazła swoje 
pierwsze potwierdzenie empiryczne.

Część badaczy łączy współczesne zjawiska anomijne z postmodernizmem 
(Szczepański, Woźniak-Krakowian, Pawlica, 2000). Jednoznaczna eksplikacja tego 
powszechnie używanego dziś pojęcia nie jest łatwa. Postmodernizm jest nihilistyczną 
reakcją na pozytywistyczną pewność oświecenia. Postmodernizm podaje w wątpli-
wość ideę, że świat realny jest poznawalny. Stawia pod znakiem zapytania przewagę 
„nauki” jako metodę analizy i wyjaśniania. Uważa za wątpliwe wszelkie próby zajmo-
wania się istotą życia i jego przyczynami. Wyraża wątpliwości co do prób jednostek 
i instytucji twierdzących, że skoro są „ekspertami”, ich wiedza jest ważniejsza od wie-
dzy innych. Prawda jest dla niego formą dominacji. Konstatuje, iż trzeba iść w kierun-
ku zasadniczej zmiany porządku społecznego, takiego w którym niesprawiedliwość, 
ból, troska, cierpienie i wyobcowanie będą zastąpione sprawiedliwym systemem, uni-
kaniem bólu i cierpienia, jak również nowym rozumieniem wspólnoty i związków 
międzyludzkich. Nacechowany przemocą system wymiaru sprawiedliwości w spra-
wach karnych powinien zostać zniesiony i zastąpiony przez procesy wyrównywania 
i łagodzenia konfl iktów, ich pokojowe rozwiązywanie (mediowanie pomiędzy spraw-
cą i ofi arą) i mechanizmy pojednawcze (Schneider, 1997–1998). 
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Z przedstawionymi powyżej teoriami koresponduje teoria dezorganizacji społecz-
nej, która została opracowana w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku przez 
Shawa i McKaya. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych odrodziła się i została 
sformułowana na nowo przez Winfree’ego i Abadinsky’ego (Schneider 1997–1998).

System społeczny, wspólnotę czy podsystem danego społeczeństwa określa się 
jako społecznie zorganizowany i zintegrowany wtedy, gdy jego członkowie zgadza-
ją się z sobą co do obowiązujących norm i wartości, gdy panuje między nimi silna 
więź i gdy wchodzą we wzajemne interakcje w sposób uporządkowany. Wspólnota 
jest społecznie zdezorganizowana, jeśli osłabione zostają więzi społeczne i załamuje 
się w niej kontrola społeczna. Kapitał społeczny jest wspólnym dobrem, które od-
zwierciedla się w nienaruszonej strukturze powiązań społecznych. Brak kapitału 
społecznego wyróżnia obszary zdezorganizowane społecznie, a dezorganizacja ta 
przejawia się w: anonimowości i ograniczonych kontaktach między mieszkańcami, 
niekontrolowanej przez opinię publiczną działalności rówieśniczych grup młodzieżo-
wych, nikłym uczestnictwie w organizacjach wspólnoty i niedostatecznej współpracy 
we wspólnotowych przedsięwzięciach lokalnych. Widocznymi oznakami społecznej 
dezorganizacji są: zniszczone sprzęty i śmieci w niezamieszkałych domach, zabite de-
skami, opuszczone budynki, samochodowe wraki i porzucone pojazdy, bandy doro-
słych i nastolatków stojące bezczynnie na rogach ulic, prostytucja uliczna, żebractwo, 
publiczne picie alkoholu, molestowanie kobiet, hazard i nadużywanie narkotyków. 
Koncepcja Shawa i McKaya dotyczyła stałej, ukształtowanej struktury społecznej. 
Nowe badania zajmują się dynamiką struktury. Istnieje coś takiego jak kariera prze-
stępcza danej społeczności (Community Crime Career). Społeczności mogą w danym 
momencie radykalnie zmienić swoją strukturę. Często rozpadają się tylko dlatego, że 
właściciel nie utrzymuje domu w należytym porządku, że psuje się kanalizacja, lub też 
dlatego, że zaniedbywane są parki i tereny zielone. Teoria dezorganizacji społecznej 
została ostatnio zweryfi kowana w Wielkiej Brytanii i uzyskała empiryczne potwier-
dzenie (Schneider, 1997–1998).

Richard Quinney (2000) oferuje wyjaśnienie, które nie jest funkcjonalne, ale wciąż 
jest strukturalne. Teorie konfl iktu widzą społeczeństwo inaczej niż funkcjonaliści. 
W ich perspektywie społeczeństwo jest pluralistyczne, heterogeniczne i konfl iktowe, 
a nie zjednoczone i zgodne. Konfl ikt społeczny wyrasta ze sprzecznych interesów róż-
nych grup społecznych, takich jak biznesmeni versus robotnicy, konserwatyści versus 
liberałowie, biali – kolorowi, bogaci – biedni. Dominująca grupa tworzy legalne de-
fi nicje postępowania, nazywając przestępcami tych, którzy zagrażają jej interesom. 
Następnie klasa dominująca wzmacnia swoje wpływy przez policję, legalny system 
sprawiedliwości – zapewniając sobie ochronę swych interesów.

Należy się zastanowić, jak w kontekście omówionych teorii strukturalnych przed-
stawia się zjawisko alkoholizmu i narkomanii. Otóż na pewno, zgodnie z podstawo-
wym założeniem tych teorii, przyczyny alkoholizmu i narkomanii leżą w strukturze 
społecznej. Przypuszczalnie Durkheim uznałby, iż alkoholizm i narkomania, podob-
nie jak przestępczość, są fenomenami normalnej socjologii. Patologią są zbyt duże 
rozmiary tych zjawisk. Osoba uzależniona, podobnie jak przestępca, jest chora, co nie 
przekreśla tego, iż jest funkcjonalna dla społeczeństwa. Argumentację tę wzmacnia 
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Erikson, który twierdzi, że osoba uzależniona lub nadużywająca substancji psychoak-
tywnych wytycza granice tolerancji społeczeństwa, przez co pozwala społeczeństwu 
zachować i kreować swoją tożsamość. Erikson zwraca też uwagę na rzeczywistą nie-
moc instytucji resocjalizacyjnych, tak jakby ich działanie z założenia systemowego 
miało być pozorne. Miałyby one pełnić funkcję tak zwanego opium dla ludu, a więc 
uspokajać członków społeczeństwa, że przecież prowadzą leczenie i resocjalizację. 
Podobnie, choć trochę łagodniej, brzmią teorie Mertona, Clowarda-Ohlina oraz 
Messnera i Rosenfelsa, w których alkoholizm i narkomania rozumiane są jako for-
my przystosowania; z reguły do sytuacji anomii. Merton postrzegał przystosowanie 
przez pryzmat indywidualny, Cloward i Ohlin rozwinęli aspekt grupowy, a Messner 
i Rosenfels zwrócili uwagę na patologię instytucji. W każdym przypadku alkoholizm 
i narkomania są odpowiedzią na określoną sytuację społeczną, w której znajdują się 
ludzie; sytuacja ta zwykle charakteryzuje się wysokim poziomem napięcia. Podobnie 
kwestię przedstawia postmodernizm, który nawołuje do zasadniczej zmiany porząd-
ku społecznego, jako niesprawiedliwego i pełnego przemocy. Z drugiej strony jednak 
postmodernizm wyraża sceptycyzm co do naukowego oglądu zjawisk. Z kolei teoria 
dezintegracji społecznej ujmuje alkoholizm i narkomanię jako rezultat dezorganiza-
cji systemu, którego członkowie przestali się zgadzać ze sobą co do obowiązujących 
norm i wartości, osłabiona została więź społeczna i załamała się kontrola społeczna. 
Tą drogą idzie również Richard Quinney, który postrzega społeczeństwo jako plurali-
styczne i konfl iktowe. Liczne konfl ikty społeczne oraz dominacja najsilniejszej grupy 
wytwarzają napięcie, którego pochodną mogą być alkoholizm i narkomania. 

Chociaż teorie strukturalne wywarły ogromny wpływ na socjologiczne myślenie 
o dewiacji, to pojawili się inni teoretycy, którzy twierdzili, iż nie wyjaśniały w pełni zja-
wiska. Wyszli oni od przekonania, iż dewiacja jest kolektywnym aktem, napędzanym 
przez grupy ludzi. Zbudowane na teorii konfl iktu ujęcie zakłada, iż w społeczeństwie 
istnieją zróżnicowane grupy z różnymi interesami. Przedstawicielami tego nurtu są: 
Th orsten Sellin, Albert Cohen, Walter Miller, George B. Vold, Austin T. Turk, Wilem 
Bonger i inni. Widzą oni wyjaśnienie dewiacji nie w strukturach, które kształtuje spo-
łeczeństwo, ale w normach i wartościach, które komponują różne subkulturowe gru-
py. Przez kulturową transmisję grupy przekazują swe normy i wartości z pokolenia 
na pokolenie, zabezpieczając ich przetrwanie, społeczne umiejscowienie i kontynuu-
jąc kulturowy konfl ikt. Jedną z najbardziej znaczących teorii jest koncepcja Cohena 
(1955; za: Urban, 2000a). 

Albert Cohen wskazał, iż młodzi chłopcy klas pracujących wytwarzają subkulturę 
z odmiennym systemem wartości od dominującej amerykańskiej kultury. Ci chłopcy 
mają największe trudności w osiąganiu sukcesu, ponieważ standardy establishmentu 
są różne od ich własnych. Narażeni na aspiracje i osądy klasy średniej (których nie 
mogą spełnić) rozwijają konfl ikt (lub napięcie), który prowadzi do doświadczenia „sta-
tusu – stanu frustracji”. Frustracja powoduje formowanie subkultury, która pozwala 
im osiągnąć status oparty na nieużytecznej złośliwości i negatywnym zachowaniu. Ci 
chłopcy w reakcji na społeczną nieprawość wobec nich zastępują normy ogólnospo-
łeczne przeciwnymi do nich. Cohen twierdzi, iż odwracają oni normy społeczne „do 
góry nogami”, odrzucając standardy klasy średniej i adoptując wartości opozycyjne.
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Według Sellina (1938; za: Schneider 1997–1998) dewiacja wynika z konfl iktu 
norm i wartości istniejących w poszczególnych segmentach społeczeństwa. Jego te-
oria konfl iktu kultur sprawdziła się zwłaszcza w badaniach nad przestępczością cu-
dzoziemców. Vold (1958; za: Schneider 1997–1998) stworzył teorię konfl iktu grup. 
Teoria ta, koncentrująca się na sprzeczności interesów różnych grup społecznych, 
może być bardzo pomocna w interpretowaniu przestępczości pospolitej. Turk (1969; 
za: Schneider 1997–1998) opracował teorię konfl iktu władzy. Według niej konfl ikt 
pomiędzy mającymi władzę a pozbawionymi jej ma istotne znaczenie dla powstawa-
nia dewiacji. Najważniejszą teorią konfl iktu jest teoria marksistowska, której autorem 
jest Willem Bonger (1936; za: Schneider 1997–1998). Według niej przyczyna dewiacji 
leży w kapitalistycznej organizacji społeczeństwa, a zwłaszcza w prywatnej własności 
środków produkcji. Źródłem dewiacji jest sprzeciw wobec kapitalizmu, który zniewa-
la i wykorzystuje klasę robotniczą.

O ile dla teorii marksistowskiej przedmiotem ataku jest kapitalizm, o tyle anar-
chizm zwraca się przeciw wszelkim autorytetom i systemom władzy. System wymia-
ru sprawiedliwości powinien być zastąpiony ciepłym, żywym wymierzeniem spra-
wiedliwości „twarzą w twarz”, systemem zbiorowego działania służącego jako śro-
dek do rozwiązywania problemów. Anarchizm postawił sobie za cel wykazanie, że 
samozdefi niowana przez system prawny sprawiedliwość jest w rzeczywistości fasadą 
wymyślonego systemu zinstytucjonalizowanej niesprawiedliwości. Anarchizm uznaje 
malowanie graffi  ti przez młodzież, ekscesy samochodowe, szaleństwa na motorach 
i wandalizm jako działania wywołane przez sprzeciw wobec autorytetów. Okradanie 
sklepów traktuje jako podkopywanie kultury kapitalistycznej. Teorie anarchistyczna 
i marksistowska są określane jako radykalne; do tej grupy należy jeszcze zaliczyć le-
wicowy realizm, który zajmuje się kwestią wiktymizacji dokonywanej przez państwo 
(Young, 1987; za: Schneider 1997–1998).

Ostatnią kwestią, którą obszernie poruszę, ze względu na jej żywotność, orygi-
nalność i „nakierowanie na młodzież” jest kultura typu instant (Melosik, 2000). 
Coraz częściej przy diagnozie rzeczywistości społecznej wykorzystuje się tę metaforę. 
Odnosi się ona do nawyku i konieczności życia w „natychmiastowości”. Symbolem 
tej kultury jest triada fast food, fast sex, fast car. Kultura typu instant cechuje się też 
„natychmiastowością” komunikacji: telefon komórkowy, fax, e-mail czy stacja tele-
wizyjna CNN. Immanentnymi egzemplifi kacjami tej kultury są też supermarket, 
MTV, internet oraz moda. Supermarket podaje nam całą rzeczywistość w pigułce. 
MTV znosi wszelkie granice między fi kcją a rzeczywistością, między przeszłością, 
teraźniejszością i przyszłością. Unieważnia estetyczne hierarchie – miesza standardy 
i podziały. Całościowo tworzy narrację całkowicie sfragmentaryzowaną. W internecie 
panuje „zasada natychmiastowości” – w każdy przekaz można wejść od razu. Moda 
uczestniczy w procesach fragmentaryzacji tożsamości. Tożsamości znajdują się w sza-
fi e, wystarczy tylko otworzyć drzwi i wybrać. Z kolei telefon komórkowy (szczególnie 
o zasięgu międzynarodowym) daje poczucie nieograniczonego „dostępu” do osób 
i instytucji. Istotnie wpływa na osłabienie znaczenia miejsca.

Orientacja na natychmiastowość prowadzi do daleko idących zmian w stylu ży-
cia społeczeństw współczesnych. Powstaje styl życia typu instant i tożsamość typu 
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instant, płynna i niestabilna – pop-tożsamość. Jest to związane z gwałtownym przy-
spieszeniem życia, przekształceniem potrzeby „wewnętrznej harmonii” w neurotycz-
ne poszukiwanie nowości i wrażeń oraz orientacją na zintensyfi kowaną przyjemność 
i natychmiastową gratyfi kację. Mamy do czynienia z wyparowywaniem znaczeń 
i układów odniesienia. Konsekwencją tych zjawisk jest powstanie tożsamości typu 
„brzytwa”, to znaczy esencjalizowanie określonej formy różnicy jako podstawy kon-
struowania tożsamości i radykalne „odcinanie” ze społeczności wszystkich tych, któ-
rzy „nie pasują”. Drugą reakcją jest ucieczka w ciało. Kontrolowanie własnego ciała 
(niekiedy do każdej kalorii i każdego pociągnięcia szminką) daje poczucie kontroli 
nad życiem i często jest to jedyna możliwość przemieszczanej w ten sposób kontroli 
sfragmentaryzowanej rzeczywistości. 

W tym kontekście pojawia się tożsamość „globalnego nastolatka” (the global tee-
nager). Ta tożsamość jest w znacznie mniejszym stopniu kształtowana przez wartości 
narodowe i państwowe, w znacznie większym – przez kulturę popularną oraz ideo-
logię konsumpcji. Wielkomiejską młodzież klasy średniej cechuje – niezależnie od 
kraju i kontynentu – podobna tożsamość i podobny styl życia. Globalny nastolatek 
jest bardzo pragmatyczny, łatwo się komunikuje. Jest maksymalnie tolerancyjny dla 
różnicy i odmienności, jednocześnie cechuje go duży sceptycyzm wobec idei jakie-
gokolwiek zaangażowania – głębszego uczestnictwa. Może on się stać osobą o „toż-
samości przezroczystej”, czyli cechować się całkowitą niewrażliwością na różnice kul-
turowe. Może dostrzegać przede wszystkim to co wspólne dla różnych miejsc i ludzi. 
Instant jest jednak wytworem kultury Zachodu, więc to co wspólne jest dla niego 
jednoznaczne z tym co europejskie. Współczesna „westernizacja” świata pozwala mu 
na perfekcyjne funkcjonowanie w niemal każdym jego zakątku – wszędzie czuje się 
jak w domu, gdyż wszędzie może prowadzić europejski styl życia. Jednak znowuż jest 
to styl życia młodzieży klasy średniej. Arbitralności kulturowe istnieją nadal, z tym 
że w innym kontekście. Wśród młodych z grup nieuprzywilejowanych znajomość ję-
zyka angielskiego jest znacznie mniejsza, pozbawieni są oni w dużej mierze dostępu 
do komputerów i internetu, rynku muzycznego i idoli (którzy pojawiają się jedynie 
w wielkich miastach), sklepów z modnymi strojami i setek najnowszych kulturowych 
gadżetów. Ich dostęp do kultury popularnej jest ograniczony. W konsekwencji nie 
potrafi ą stać się częścią globalnej generacji (nieprzypadkowo na wsi polskiej ogromną 
popularność zdobyła swego czasu muzyka disco polo, która może być potraktowana 
jako odpowiedź na brak dostępu do „globalnej kultury popularnej”). Występuje więc 
tutaj podwójna marginalizacja takiej młodzieży, która pozbawiona jest także uczest-
nictwa w ofi cjalnej kulturze wysokiej. 

Podsumowując, teorie kulturowe przedstawiają zjawisko alkoholizmu i narkoma-
nii jako wynik różnego rodzaju konfl iktów kulturowych. Konfl ikty te występują mię-
dzy różnymi klasami społeczeństwa (Cohen, teoria marksistowska), a także na linii 
mniejszości narodowych i etnicznych (Sellin). Osiągają nieraz taką skalę i złożoność, 
iż pojawia się wołanie o anarchizm, jako chęć zniszczenia obowiązującego porząd-
ku. W polskiej rzeczywistości konfl ikty etniczne nie osiągnęły dotychczas znaczących 
rozmiarów, ale w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej musimy być przy-
gotowani do sprawdzianu naszej tolerancji i postaw demokratycznych. W tym kon-
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tekście interesująco jawi się kultura instant, która w swej istocie jest przekroczeniem 
granic terytorialnych i kulturowych. Wytwarza ona jednak konfl ikt między młodzieżą 
a środowiskami pedagogów, którzy stosują tradycyjne metody, polegające na morali-
zowaniu, oparte na autorytecie i nawołujące do postaw patriotycznych. Wydaje się, 
iż jedynym rozwiązaniem tej sytuacji jest dia log z młodzieżą; ale czy tradycyjny pe-
dagog jest do tego gotowy? Przecież jest to rozwiązanie niestandardowe, wymagające 
przede wszystkim przewartościowania samego siebie. Dialog jest jednak konieczny, 
gdyż kultura instant homogenizuje świat, trzeba więc założyć, iż polska młodzież bę-
dzie używać więcej alkoholu i narkotyków (w tej chwili znajdujemy się w średniej 
europejskiej). Powodem tego jest nastawienie na zintensyfi kowaną przyjemność i na-
tychmiastową gratyfi kację, szaleńczy pęd i rozproszoną tożsamość. Są to niewątpliwe 
predykatory używania alkoholu i narkotyków. 

Chociaż omówione perspektywy dały wnikliwy wgląd w wyjaśnianie dewiacji, ist-
nieje jeszcze perspektywa interakcyjna ze swą propozycją. Wychodzi ona od stwier-
dzenia, iż wielu ludzi egzystuje w tych samych strukturalnych warunkach i kulturo-
wych konfl iktach, ale ciągle nie angażuje się w dewiację. Zwolennicy interakcyjnych 
teorii, spoglądając bliżej na codzienne ludzkie zachowanie, próbują zrozumieć, dla-
czego niektórzy angażują się w dewiację, a inni nie. Teorie te próbują wyjaśnić nie 
tylko to, dlaczego dewiacja się przydarza, ale i jak ona powstaje. Wiele z tych teorii 
koncentruje się na socjologiczno-psychologicznych dynamizmach, takich jak presja 
rówieśnicza, wpływ modelowania, znaczenie grup odniesienia. Przedstawicielami 
tego kierunku są: Edwin Sutherland i Donald Cressey z teorią zróżnicowanych po-
wiązań, Dawid Matza z teorią neutralizacji, Howard Becker – reprezentujący teorię 
naznaczenia społecznego, Travis Hirschi i John Hagan z teorią kontroli oraz inni.

Sutherland i Cressey (2000; za: Adler, Adler, 2000) przedstawiają, w jaki sposób 
poszczególna jednostka wchodzi w zachowanie dewiacyjne.

Po pierwsze, według badaczy, zachowanie dewiacyjne jest wyuczone. Oznacza to, 
że nie jest odziedziczone, a więc osoba, która nie jest ćwiczona w przestępstwie nie 
wymyśla przestępczego zachowania, tak jak człowiek nie ma mechanicznego odru-
chu dopóty, dopóki nie trenował mechaniki. Po drugie zachowanie przestępcze jest 
wyuczone w interakcji z innymi ludźmi w procesie komunikacji. Ta komunikacja 
jest werbalna, ale zawiera także komunikację gestów. Po trzecie podstawową częś-
cią uczenia się zachowania dewiacyjnego jest to, że zachodzi ono wewnątrz bliskich 
grup. Oznacza to, że bezosobowe agencje komunikacji, takie jak kino czy gazety, od-
grywają relatywnie małą rolę w genezie zachowania dewiacyjnego. Po czwarte, kiedy 
zachowanie przestępcze jest wyuczane, wtedy uczenie zawiera: a) techniki popełnia-
nia przestępstwa, które są czasem bardzo skomplikowane, a czasem bardzo proste, b) 
specyfi czny kierunek motywu, racjonalizacji i postaw. Specyfi czny kierunek moty-
wów jest wyuczany z defi nicji legalnych przepisów jako zachęcających lub zniechę-
cających. W niektórych społeczeństwach jednostka jest otoczona przez osoby, które 
niezmiennie defi niują legalne przepisy jako prawo, którego należy przestrzegać; w in-
nych jednostka jest otoczona przez osoby, których defi nicje zachęcają do naruszania 
legalnych przepisów. We współczesnym społeczeństwie te defi nicje są prawie zawsze 
pomieszane, czego konsekwencją jest konfl ikt kulturowy w odniesieniu do legalnych 
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przepisów. Osoba staje się dewiantem z powodu nadmiaru defi nicji „życzliwych” na-
ruszaniu prawa w stosunku do defi nicji „nieżyczliwych” naruszaniu prawa. Jest to 
podstawa zróżnicowanych powiązań – odnosi się do przestępczych i antyprzestęp-
czych związków; jednostka musi się zmagać z przeciwdziałającymi siłami. Kiedy oso-
by stają się przestępcami, dzieje się to z powodu kontaktów z przestępczymi wzorami 
lub z powodu izolacji od antyprzestępczych wzorów. Związki, które są neutralne, mają 
mały lub żaden wpływ na genezę przestępczego zachowania. Doświadczeń neutral-
nych jest wiele (na przykład mycie zębów). Te neutralne zachowania są istotne tylko 
z tego punktu widzenia, że zajmują czas dziecka i wtedy jest ono wyłączone z kontaktu 
z przestępczymi zachowaniami. 

Różne powiązania mogą różnić się w częstotliwości, czasie trwania, priorytecie 
i intensywności. Sam proces uczenia się zachowania przestępczego przez związki 
z przestępczymi i nieprzestępczymi wzorami zawiera wszystkie mechanizmy, które 
występują w każdym innym uczeniu. Niestety oznacza to, iż uczenie się zachowania 
dewiacyjnego nie jest ograniczone do procesu imitacji. Osoba uwiedziona uczy się 
zachowania dewiacyjnego przez związek, ale ten proces nie mógłby być zwyczajnie 
opisany jako imitacja. Dodatkowo Sutherland przyjmuje jako jedną ze zmiennych 
powiązań „uprzedniość”, czyli wczesny negatywny wpływ dorosłych przestępców na 
jednostkę. To „uprzednie” doświadczenie jest na tyle ważne, że zarówno zgodne, jak 
i niezgodne z prawem normy prawne przyswojone w dzieciństwie mogą się utrzymy-
wać przez całe życie jednostki (Siemaszko, 1993). 

Powyższe wyjaśnienia zachowania dewiacyjnego dotyczą indywidualnych osób. 
Jest możliwe wyjaśniać przestępczość wspólnoty, narodów i innych grup. Wtedy uży-
walibyśmy terminu „zróżnicowana organizacja społeczna”. Przestępstwo jest zakorze-
nione w społecznej organizacji i jest ekspresją społecznej organizacji. Poziom prze-
stępstw zaś jest ekspresją zróżnicowanej grupowej organizacji.

Matza i Sykes (1964; za: Urban, 2000a) zauważyli, iż ruch w kierunku subkul-
tury dewiacyjnej odbywa się przez proces „dryfowania”, ponieważ ludzie stopnio-
wo opuszczają ich stary krąg i zostają wciągnięci w krąg dewiacyjnych związków. 
Niezmiernie rzadko ludzie włączają się do dewiacji „w ciągu nocy”; raczej robią mniej-
sze kroki – stopniowo zawierają dewiacyjne znajomości, zaznajamiają się z dewiacyj-
ną ideologią, myślą o zaangażowaniu się w dewiacyjne akty, próbują ich, a następnie 
zwiększają ich częstość i zakres dewiacji. Oni mogą dryfować pomiędzy dewiacją 
i legalnością, trzymając jedną stopę w każdym świecie, bez zobowiązania w żadnym 
z nich przez jakiś czas. W pewnym momencie mogą zadecydować o wyborze którejś 
ze stron lub decyzja ta może zostać wymuszona przez zewnętrzne wydarzenia (by-
cie złapanym, ucieczka, choroba). Odejście od dewiacji jest podobnie stopniowym 
i i trudnym procesem, wymagającym porzucenia grupy dewiacyjnych przyjaciół i re-
integrację z konwencjonalnymi kręgami, zanim normatywne zachowanie stanie się 
całkowicie utrwalone.

Teoria neutralizacji zakłada również, że nie istnieją podkultury dewiacyjne. 
Można jedynie mówić o podkulturach dewiacji czy też przestępczości. Jeżeli operuje 
się pojęciem „podkultura dewiacyjna”, to akcentuje się nadmiernie odrębność danej 
klasy wartości i norm zachowania w  stosunku do kultury dominującej. Twórcy tej 
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teorii uważają, że w społeczeństwie istnieją dwa, a nie jeden, systemy wartości: ofi cjal-
ny, konformistyczny oraz system wartości nieofi cjalnych, „podskórnych”. Młodzież 
dewiacyjna nazbyt akcentuje wartości podskórne społeczeństwa dorosłych. Przeżywa 
jednak poczucie winy z tego powodu i dlatego używa technik neutralizacji, które roz-
ładowują napięcie i które w swej istocie są subtelnymi racjonalizacjami. 

Chyba najbardziej żywotną i popularną obecnie teorią dewiacji w krajach za-
chodnich jest teoria naznaczenia społecznego. Zdaniem Howarda Beckera, jednego 
z głównych jej twórców, perspektywa interakcjonistyczna defi niuje dewiację jako zła-
manie uzgodnionych odgórnie praw. Pyta więc, kto łamie prawa, i szuka zmiennych 
w osobowościach i życiowych sytuacjach, które mogłyby powodować to łamanie. 
Zakłada więc, że kto łamie zasady, konstytuuje homogeniczną kategorię, ponieważ 
oni popełnili ten sam dewiacyjny czyn. Takie założenie ignoruje główny fakt zwią-
zany z dewiacją: ona jest  tworzona przez społeczeństwo. To nie znaczy, że 
przyczyny tkwią w społecznej sytuacji dewianta albo w społecznych czynnikach. To 
znaczy raczej, że grupy społeczne kreują dewiację przez tworzenie zasad, których zła-
manie konstytuuje dewiację, i przez zastosowanie tych zasad do poszczególnych ludzi 
i naznaczanie ich jako outsiderów. Z tego punktu widzenia dewiacja nie wiąże się 
z jakością aktu, który osoba popełnia, ale raczej jest konsekwencją zastosowania przez 
innych zasad i sankcji do „winowajcy”. „Dewiantem jest ten, do którego etykieta zo-
stała z sukcesem zastosowana; zachowanie dewiacyjne jest zachowaniem, które ludzie 
tak nazwali” (Becker, 2000; za: Adler, Adler, 2000).

Becker nie koncentruje się więc na osobistej i społecznej charakterystyce dewianta, 
ale na procesie, w rezultacie którego ludzie zostają oznaczeni jako dewianci, i na ich 
reakcji na to osądzenie. Wskazuje on, iż stopień, w jakim inni ludzie reagują na kon-
kretny akt, jest zróżnicowany. Przede wszystkim występuje zmienna „czasu”. Osoba, 
która popełnia konkretny „dewiacyjny” akt, może w jednym czasie spotkać się z dużo 
bardziej łagodną odpowiedzią, niż byłaby ona w innym czasie. Występowanie tenden-
cji przeciwko różnym rodzajom dewiacji ilustruje to wyraziście. W różnych czasach 
kręgi rządzące mogą decydować o ataku na poszczególne rodzaje dewiacji, takie jak 
hazard, przyjmowanie narkotyków lub homoseksualizm. To jasne, że jest znacznie 
bardziej niebezpiecznie angażować się w którąś z tych aktywności wtedy, kiedy nacisk 
na nią jest mocniejszy niż w innym czasie. Stopień, w jakim akt będzie traktowany 
jako dewiacyjny, zależy także od tego, kto popełnia czyn i kto został poszkodowany. 
Prawo stosuje się w zróżnicowany sposób w stosunku do różnych osób. Na przykład 
analiza przestępczości white collar crime przeprowadzona przez Sutherlanda poka-
zuje, iż przestępstwa popełniane przez korporacje są prawie zawsze traktowane jako 
przestępstwa prawa cywilnego, ale te same przestępstwa popełniane przez jednostkę 
są zwykle traktowane jako przestępstwa prawa karnego. Ponadto niektóre przepisy 
są stosowane tylko wtedy, kiedy doprowadzają do pewnych konsekwencji. Na przy-
kład nielegalne seksualne relacje rzadko są karane albo cenzurowane społecznie jako 
przestępstwa, ale jeśli w ich konsekwencji dziewczyna zajdzie w ciążę, reakcja innych 
prawdopodobnie będzie znacząca.

Te rozważania prowadzą do konkluzji, że dewiacja nie jest prostą jakością 
obecną w niektórych rodzajach zachowania. Raczej jest rezultatem procesu, któ-
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ry zawiera odpowiedzi innych ludzi na zachowanie. Dewiacja jest więc interak-
cją pomiędzy osobą popełniającą dany akt, i tymi, którzy odpowiadają na niego. 
W wielu wypadkach bycie uznanym za dewianta ma ważne konsekwencje dla dal-
szego społecznego uczestnictwa i obrazu siebie. Najważniejszym skutkiem jest dra-
styczna zmiana w publicznej tożsamości jednostki. Popełniając nieodpowiedni akt 
i będąc publicznie złapanym, jednostka otrzymuje nowy status. Jednostka ujaw-
niła inny rodzaj osoby od tego, do jakiego ludzie byli przyzwyczajeni. Jednostka 
zostaje naznaczona i jest traktowana zgodnie z nowo otrzymaną etykietą.
W analizie konsekwencji przyjęcia tożsamości dewianta korzystne jest wykorzystanie 
rozróżnienia pomiędzy cechą główną i cechami pomocniczymi. Hughes (1992; za: 
Adler, Adler, 2003) zauważył, że większość statusów ma jedną kluczową cechę, służą-
cą do odróżniania tych, którzy przynależą do niego, od tych, którzy nie przynależą. 
Na przykład lekarz jest osobą posiadającą odpowiedni certyfi kat uprawniający do wy-
konywania zawodu – to jego główna cecha. W amerykańskim społeczeństwie istnie-
ją również nieformalne oczekiwanie wobec lekarza – powinien należeć do wyższych 
klas społecznych, być bogatym mężczyzną i protestantem. Ten sam proces dotyczy 
statusu dewianta. Posiadanie jednej cechy dewianta może mieć zgeneralizowaną sym-
boliczną wartość; ludzie automatycznie mogą przypuszczać, że jej nosiciel ma inne 
niepożądane cechy prawdopodobnie związane z tą główną. Ponadto ta identyfi kacja 
będzie na pierwszym planie, zanim inne identyfi kacje będą czynione. 

Odmiennie sprawę ujmują teorie kontroli społecznej. Istotą tych koncepcji jest 
sformułowanie, iż kontrola społeczna stanowi ważny czynnik przeciwdziałający poja-
wianiu się zachowań nonkonformistycznych. Travis Hirschi wyróżnia cztery elementy 
więzi jednostki ze społeczeństwem: przywiązanie (które traktuje jako superego), za-
angażowanie (traktowane jako ego) oraz zaabsorbowanie i przekonanie. Komponenty 
te mają utrzymywać porządek konformistyczny. Nieprzestrzeganie norm Hirschi tłu-
maczy osłabieniem przekonania co do porządku konformistycznego, co może się zda-
rzyć jednocześnie z osłabieniem ogólnej więzi jednostki ze społeczeństwem.

Przywiązanie do konwencjonalnego społeczeństwa jest napotykane zarówno 
w większości teorii kontroli społecznej, jak i w badaniach. Zdaniem Hirschiego brak 
przywiązania do innych jest nie tyle symptomem psychopatii, ile psychopatią samą 
w sobie. Kiedy jednostka nie jest przywiązana do innych, wtedy nie jest związana przez 
normy – jest wolna do dewiacji. Następny element to zaangażowanie. „Z wszystkich 
emocji, które powstrzymują człowieka od łamania prawa, najistotniejszą jest strach” 
(Hirschi, 2000; za: Adler, Adler, 2000), strach przed konsekwencjami. Jednostka in-
westuje czas, energię, siebie w pewną linię aktywności – edukację, tworzenie biznesu 
czy budowanie reputacji. Kiedy więc rozważa zachowanie dewiacyjne, musi rozważyć 
koszty tego zachowania, ryzyko straty inwestycji poczynionych w konwencjonalnym 
zachowaniu. Kolejny element to zaabsorbowanie. Wiele osób niewątpliwie zawdzię-
cza życie w cnocie brakowi sposobności do czynienia inaczej. Czas i energia są natu-
ralnie ograniczone. Jednostka może być zbyt zapracowana, robiąc konwencjonalne 
rzeczy, żeby znaleźć czas na zaangażowanie w zachowania dewiacyjne. Ten sposób 
myślenia owocuje naciskiem kładzionym na rekreacyjne zajęcia w wielu programach 
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redukowania przestępczości (idea, że chłopcy powinni iść do armii, żeby trzymać ich 
z dala od kłopotów). Ostatni element to przekonania.

W przeciwieństwie do teorii kulturowych teorie kontroli zakładają istnienie 
wspólnego systemu wartości wewnątrz społeczeństwa lub grup, których normy zo-
stają naruszone. Jeżeli dewiant jest zobowiązany do przestrzegania systemu wartości 
różnego od tego w konwencjonalnym społeczeństwie, to w kontekście tej teorii nie 
można tego wyjaśnić. Pytanie jest następujące – dlaczego człowiek narusza normy, 
w które sam wierzy? Innymi słowy, zakłada się nie tylko, że dewiant wierzył w nor-
my, ale zakłada się, że on wierzy w normy, nawet kiedy je narusza. Jak osoba może 
wierzyć, że kradzież jest zła i w tym samym czasie kraść? W ogólnej teorii napięcia, 
którą przedstawię na końcu tego rozdziału, nie jest to trudny problem. Teorie kontroli 
wyróżniają dwie odpowiedzi na to zagadnienie. Pierwsza, to że przekonania są trak-
towane jako zwykłe słowa, które znaczą mało lub nic, jeżeli brakuje innych form kon-
troli. Druga, to że dewiant racjonalizuje swoje zachowanie. Zagadnienie to poruszają 
Cressey, Sykes i Matza. Cressey nazywa to „werbalizacją”, Sykes i Matza „technikami 
neutralizacji”. 

Teoria Hirschiego zajmuje w dzisiejszej dyskusji o teoriach dewiacji centralne 
miejsce. Dyskutuje się o niej na całym świecie i najbardziej się ją bada (Schneider, 
1997–1998). Biorąc za punkt wyjścia więź społeczną Gottfredson i Hirschi (1994; za: 
Schneider, 1997–1998) opracowali teorię samokontroli, zgodnie z którą dewiantami 
są ludzie o niskiej samokontroli. Niska samokontrola jest wynikiem nieskutecznej 
i niewłaściwej socjalizacji. Gottfredson i Hirschi odrzucają „wielostronny konstrukt” 
(versality constuct), według którego różne formy zachowań dewiacyjnych mają różne 
przyczyny. Chcą wszystkie ich formy wyjaśniać za pomocą „teorii ogólnej”. Pojęcie 
samokontroli odpowiada pojęciu obrazu samego siebie Waltera Recklessa, koncepcji 
kontroli wewnętrznej Alberta Reissa i pojęciu kontroli wewnętrznej Ivana Neya.

Niedawno Charles Tittle opracował teorię równowagi kontroli (Tittle, 1995; za: 
Schneider 1997–1998). Główne jej założenie brzmi następująco: zakres kontroli, ja-
kiemu poddany jest człowiek, w stosunku do zakresu kontroli, jaką on sam ma nad 
innymi, wpływa na popełnianie różnego rodzaju aktów dewiacyjnych. Dewiacja jest 
rozumiana jako środek, który pomaga człowiekowi wyrównać braki w kontroli, a tak-
że wykorzystać jej nadmiar. 

Jedną z ostatnich wersji teorii kontroli społecznej jest teoria siły kontroli Johna 
Hagana. W odróżnieniu od ogólnej teorii Hirschiego koncepcja Hagana koncentruje 
się na jednym wymiarze kontroli społecznej, którym jest władza i kontrola zachowań 
dzieci sprawowana przez rodziców. Hagan twierdzi, iż z powodu kontroli sprawowa-
nej w  miejscu pracy rodzice są bardziej skłonni tolerować dewiacyjne zachowanie 
przejawiane przez ich dzieci, gdyż są jakby „wyeksploatowani” w aspekcie kontro-
lowania. W wyniku badań Hagan konkluduje, iż istnieje związek pomiędzy typem 
rodziny a przestępczością (Urban, 2000b).

Nowymi teoriami na gruncie interakcjonizmu, ocenianymi jako obiecujące, są te-
orie drogi życiowej (life course theories), powstałe na przełomie lat osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych XX wieku. W myśl tych teorii dewiacja powstaje w procesie in-
terakcji, który przebiega podczas całego cyklu życiowego. Zadajemy sobie pytania: 
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dlaczego człowiek zaczyna popełniać akty dewiacyjne (początek), dlaczego popełnia 
je nadal (trwanie, uporczywość), dlaczego jego akty dewiacyjne są coraz poważniej-
sze (gradacja) i dlaczego w końcu przestaje je popełniać (zaprzestanie, zarzucanie). 
Dewiacja jest procesem dynamicznym, zawierającym w sobie zarówno elementy sta-
łe, jak i zmienne.

Terence Th ornberry (1987; za: Schneider 1997–1998) traktuje dewiację jako ak-
tywną część procesu rozwojowego. Pierwszym impulsem skłaniającym ku dewiacji 
jest osłabienie więzi ze społeczeństwem. Osłabienie to powstaje w wieku młodzień-
czym wskutek zbyt słabego przywiązania do rodziców, niewypełniania obowiązków 
szkolnych, braku przekonania co do uznanych wartości. Skłonność do popełniania 
aktów dewiacyjnych wzrasta w otoczeniu społecznym, w którym uczy się dewiacji 
i w którym znajduje ona uznanie. Następnie dokonuje się aktów dewiacyjnych, któ-
re przez zjawisko wzmocnienia prowadzą do coraz głębszego wciągania w dewiację. 
Kiedy człowiek wkracza w wiek dorosły, możliwość stworzenia na nowo więzi ze spo-
łeczeństwem otwierają zaangażowanie w aprobowane społecznie działania i obowiąz-
ki wobec nowo założonej rodziny. 

Na koniec chciałbym wspomnieć o teoriach, które wyraźnie zwróciły uwagę na 
znaczenie płci w zachowaniach dewiacyjnych, a więc o teoriach feministycznych 
i wiktymologicznych, które wzajemnie się wspierają (Płatek, 1995), są znaczącym 
uzupełnieniem teorii głównych i prawdopodobnie będą się pomyślnie rozwijać 
w przyszłości. Również istotne znaczenie mają teorie integrujące. Integracja teorii 
oznacza łączenie dwóch lub więcej istniejących już teorii średniego zasięgu, tak by 
powstała jedna, obszerniejsza teoria. Wartość takiej integracji jest różnie oceniana. 
Przykładem różnorakich połączeń są teoria uczenia i kontroli.

Przedstawione teorie interakcyjne dają wiele implikacji zjawiska alkoholizmu 
i narkomanii. Przede wszystkim zwracają uwagę na powszechnie głoszony pogląd, iż 
przyczyn tych zjawisk należy szukać rodzinie w procesie uczenia się. Uczenie odbywa 
się poprzez interakcję z osobami znaczącymi (szczególnie podkreśla się okres dzie-
ciństwa). A więc młody człowiek nie wymyśla sobie, że będzie pił alkohol, a uczy się 
tego na przykład od rodziców. W związku z tym Sutherland i Cressey konkludują, iż 
znaczenie bezosobowych agend komunikacji (media) w zjawisku używania alkoholu 
i narkotyków przez młodzież jest relatywnie niskie. Ta dyskusja dzisiaj w Polsce jest 
dosyć żywa. Wiele jest głosów, że to media niszczą młodzież na przykład przez budo-
wanie reklam alkoholu z wykorzystaniem skojarzeń seksualnych, dynamicznego sty-
lu życia, autorytetów sportowych. W moim przekonaniu jest w tym sporo przesady, 
a taka argumentacja jest szukaniem kozła ofi arnego dla niewydolności wychowawczej 
rodziców. „Kto zawinił? Media! Broń Boże nie ja”.

Kolejną cenną implikacją jest teoria Matzy i Sykesa, która mówi, iż wejście w de-
wiację odbywa się przez proces „dryfowania”. Można powiedzieć, iż to samo dotyczy 
procesu uzależnienia. „Nikt nie uzależnia się w ciągu nocy” – można by sparafra-
zować sformułowanie Matzy. Tak samo leczenie. Rehabilitacja osoby uzależnionej 
z reguły wymaga czasu, porzucenia kręgu dawnych znajomych i reintegracji z kon-
wencjonalnymi kręgami. W kontekście używania alkoholu i narkotyków przez mło-
dzież przekonująco brzmi teza, iż akcentują oni jedynie wartości „podskórne”, a dla 
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rozładowania napięcia stosują techniki neutralizacji. Wysoce inspirującą dla badania 
i rozumienia zjawiska alkoholizmu i narkomanii jest teoria naznaczenia społecznego. 
Myślę tutaj o kontekście naznaczania osoby jako „alkoholika” czy „narkomana”. Otóż 
to, co jest podstawą w leczeniu uzależnień, a więc uznanie siebie za osobę uzależnio-
ną, często się wiąże z dyskredytacją w oczach opinii publicznej. 

Z innej perspektywy sprawę ujmują teorie kontroli społecznej. Hirschi przekonu-
je, iż alkoholizm i narkomania wynikają z braku przywiązania jednostki do konwen-
cjonalnego społeczeństwa (a więc są bliskie psychopatii), braku zaangażowania (mam 
niewiele do stracenia) oraz braku zaabsorbowania (mam za wiele czasu). Ten ostatni 
element owocuje koncepcją tak zwanych alternatywnych działań profi laktycznych, 
mającej za główny cel zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Hirschi 
wraz z Gottfredsonem rozwinęli pierwotną wersję teorii o aspekt samokontroli, zbli-
żając się do tym samym do ekstrawertyka w wersji Eysencka. Osoba o słabej samo-
kontroli znacznie łatwiej popadnie w uzależnienie. Interesująca jest również teoria 
równowagi kontroli Tittla, która daje przesłankę ku temu, aby traktować alkoholizm 
i narkomanię jako środek pomagający człowiekowi wyrównać braki w sprawowanej 
kontroli. W istocie osoba uzależniona kontroluje ludzi wokół siebie, stając się jakby 
centrum wszechświata, wokół którego wszystko się kręci. Również Hagan wskazuje na 
istotny czynnik „wyeksploatowanych” rodziców, którzy nie mają czasu i siły kontrolo-
wać swoich dzieci. W takim przypadku możemy w istocie powiedzieć, iż media grają 
pierwsze skrzypce. Gdzie jednak leży przyczyna? Niezwykle inspirujące są również 
teorie feministyczne i wiktymologiczne, które wskazują na rolę płci w omawianych 
zjawiskach. Jeśli na przykład kiedyś alkoholizm kobiet był traktowany marginalnie, 
dzisiaj przeprowadzane badania wskazują, iż w środowiskach młodzieży dziewczęta 
właściwie „dogoniły” chłopców w używaniu substancji. Kwestia „ofi ary” także jest 
niejasna, wystarczy przywołać tytuł jednego z artykułów prasy ogólnopolskiej Macho 
na kolanach. Podsumowując, teorie interakcyjne dają szeroką interpretację zjawiska 
alkoholizmu i narkomanii, szczególnie cenną, gdyż wiele z nich podkreśla znaczenie 
aspektu psychologicznego. 

1.6. Alkoholizm i narkomania w perspektywie 
socjologicznej

Perspektywa socjologiczna jest niezwykle istotna w genezie zjawisk alkoholizmu i nar-
komanii. Wskazuje ona na rolę czynników zewnętrznych, czynników będących „poza 
jednostką”. Przedstawione teorie socjologiczne, choć zwracają uwagę na różne aspek-
ty uwarunkowań zewnętrznych, zgodne są w tym, iż siła czynników zewnętrznych jest 
wielka, niejednokrotnie ma decydujące znaczenie w podjęciu lub zaniechaniu używa-
nia alkoholu i/lub narkotyków. „Bliższe i dalsze otoczenie jednostki mają duży wpływ 
na zachowanie jednostki” (Schneider, 1997–1998). Rodzina, grupa rówieśnicza, sy-
stem społeczno-kulturowy to układy odniesienia, wobec których jednostka określa 
swoją postawę. Częstokroć musi wybierać pomiędzy tym, czego naprawdę pragnie, 
a zewnętrznymi realiami, przewidywaną reakcją społeczną, konsekwencjami. Myślę, 
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iż używanie alkoholu i narkotyków, oprócz wielu innych wymiarów tego zjawiska, 
w pewnych przypadkach pomaga rozwiązać konfl ikt „pragnę – powinienem”; wska-
zuje więc drogę do upragnionej wolności. Człowiek przez jakiś czas żyje w zgodzie ze 
sobą, zagłuszając alkoholem opinię publiczną. Ten sposób postępowania oczywiście 
jest niebezpieczny. 

W znaczeniu ogólnym kultura nasza jest zależna od alkoholu jako środka ułatwia-
jącego kontakty społeczne i zmniejszającego napięcie (Vega i in., 1993; za: Carson, 
Butcher, Mineka, 2003). Wpływ tradycji kulturowej na picie alkoholu dobrze ilustrują 
społeczności muzułmanów i mormonów, których religie zabraniają picia napojów al-
koholowych. Zasięg alkoholizmu wśród tych grup jest bardzo niewielki i nieporówny-
walny z rozpowszechnieniem w Europie, której mieszkańcy stanowią mniej niż 15% 
ludności świata, ale konsumują około połowę tego, co wypija ludność całego świata. 
Jeszcze bardziej rzuca się w oczy to, że Europa i sześć krajów, które pozostają pod 
wpływem jej kultury: Argentyna, Kanada, Chile, Japonia, Stany Zjednoczone i Nowa 
Zelandia, skupiają mniej niż 20% światowej populacji, ale przypada na nie 80% świa-
towego spożycia alkoholu. Tak więc sądzić można, że zakazy religijne i zwyczaje spo-
łeczne decydują o tym, czy alkohol jest jednym z powszechnie przyjętych sposobów 
radzenia sobie w danej grupie lub społeczeństwie. Należy więc stwierdzić, iż analizu-
jąc różnorakie czynniki socjologiczne w niniejszej pracy, odnoszę się do czynników 
charakterystycznych dla anglo-amerykańskiej kultury. 

Jednym z najczęściej wymienianych predykatorów używania substancji psychoak-
tywnych w okresie adolescencji jest używanie tych substancji przez najbliższych przy-
jaciół nastolatka. Młody człowiek, którego przyjaciele stosują środki psychoaktywne, 
sięga po nie o wiele częściej niż taki, którego koledzy ich nie biorą. Co więcej, to samo 
dotyczy młodych osób, których starsze rodzeństwo pije alkohol lub używa innych 
środków psychoaktywnych. Inicjacja traktowana jest wśród rówieśników w sposób 
rytualny (Robson, 1997). Carson, Butcher, Mineka (2003) wskazują na kolejne predy-
katory: relacje rodzinne, strukturę rodziny, oceny w szkole, częstość uczęszczania do 
kościoła. Uporczywe zażywanie substancji psychoaktywnych w przeciwieństwie do 
używania okazjonalnego towarzyszą ubóstwu, zagęszczeniu i dezorganizacji społecz-
nej (Robson, 1997).

Z badań przeprowadzonych wśród żołnierzy amerykańskich w Wietnamie wy-
nika, iż schemat sięgania i uzależnienia się od narkotyków jest stosunkowo prosty. 
W Wietnamie normalne stosunki społeczne czy środowiskowe, normy kulturowe 
i moralne właściwie nie istniały, zakłócone zostały stosunki międzyludzkie, otocze-
nie było obce, wrogie i przerażające. Zażywanie heroiny – taniej i łatwo dostępnej 
– rówieśnicy uważali za społecznie akceptowane, wręcz pożądane. Wielu żołnierzy 
używało heroiny bardzo czystej i w dużych ilościach, w związku z czym aż połowa 
z nich się uzależniła. Jednak to, iż zdecydowana większość uzależnionych przestała 
brać heroinę zaraz po powrocie do domu, dowodzi, że kiedy społeczne parametry 
ulegają odwróceniu, problem uzależnienia przestaje mieć znaczenie (Robson, 1997).

Powyższe uwagi znajdują swe odzwierciedlenie w dwóch teoriach używania środ-
ków psychoaktywnych: teorii destrukcyjnego środowiska oraz teorii subkultur 
lekowych (Gaś, 1986). Teoria destrukcyjnego środowiska zakłada, iż odurzanie się 



49

Rozdział pierwszy. Teorie współczesnej patologii społecznej

młodzieży rozwija się zasadniczo w najbardziej zdeprawowanych obszarach miast. 
Wiąże się ono nie tyle z najgorszym sąsiedztwem, ile dotyczy ludzi, których rodziny 
są najbardziej zdezorganizowane, gdzie obserwuje się najniższy poziom socjoeko-
nomiczny i gdzie występuje duża koncentracja grup etnicznych. Dziecko przeżywa-
jące kryzysy okresu dojrzewania i niemające wsparcia w rodzinie łatwo włącza się 
w subkulturę narkomańską, która zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa i akceptację 
rówieśników. Najważniejszymi elementami subkultury lekowej są wartości i normy 
postępowania. Wartości są tutaj rozumiane jako dzielenie się w grupie przekonania-
mi, które uważa się za prawdziwe, są tym czego się pragnie lub tym, czego powinno 
się chcieć. Prawdopodobnie najważniejszą wartością w subkulturze lekowej jest za-
miar lub pragnienie „bycia ponad” lub doświadczenia euforii na skutek odurzania się. 
Z kolei normy postępowania są to te oczekiwane zachowania w szczególnych sytua-
cjach społecznych, które wiążą się z zajmowaną pozycją wewnątrz grupy. Wewnątrz 
subkultury lekowej szczególnie ważne są trzy role: sprzedawca, kupujący i używający. 
Wyróżnia się cztery główne subkultury lekowe: alkoholową, konopi indyjskich, hero-
inową i politoksykomanów. 

Subkultura alkoholowa jest związana z używaniem środka odurzającego, legalnie 
produkowanego i nabywanego. Zazwyczaj jest on spożywany jako środek wzmagają-
cy interakcje społeczne. Eksperymentowanie z alkoholem jest regułą dla większości 
członków społeczeństwa. Subkultura alkoholowa ma oparcie w normach, które ak-
centują używanie alkoholu w celu zmiany stanu świadomości. Obejmują one rów-
nież zbieranie pieniędzy na zakup alkoholu, obligują do kupowania alkoholu dla 
innych oraz wzajemne przekazywanie sobie butelki w pijącej grupie. Normy dys-
trybucji są tutaj słabo rozwinięte, albowiem alkohol może być łatwo i legalnie na-
bywany. Subkultura konopi indyjskich wiąże się zazwyczaj z używaniem marihuany. 
Normy związane z eksperymentowaniem wymagają używania jej w formie papie-
rosów. Głównym czynnikiem wyzwalającym eksperymentowanie z marihuaną jest 
nieformalna presja grupy. Subkultura konopi popiera dzielenie się marihuaną oraz 
haszyszem i zasadniczo nie wiąże tego z kosztami fi nansowymi. Normy dystrybucji 
wymagają cotygodniowego lub częstszego kupowania przez coraz to inną osobę ma-
rihuany i dzielenia się nią. Subkultura heroinowa nazywana jest często subkulturą 
narkomańską. Wymaga ona od swoich członków używania opiatów metodą iniekcji, 
robienia tego systematycznie i dzielenia się narkotykiem z osobami, które go obecnie 
nie posiadają. Subkultura politoksykomanów wyrasta zazwyczaj z subkultury konopi 
i polega na dodatkowym odurzaniu się innymi środkami. Normy związane z ekspe-
rymentowaniem zobowiązują uczestników grupy do próbowania każdej substancji, 
która dostarcza przeżyć euforycznych.

Oczywiście możliwe jest przechodzenie z jednej subkultury do innej. Zawsze jed-
nak uczestniczenie w subkulturze wiąże się z bezwzględnym stosowaniem się do jej 
wartości, norm, ról i rytuałów. Uzależnienie lekowe jest więc wynikiem działania pre-
sji grupy, której jednostka musi się podporządkować, aby nie została samotna i od-
rzucona. 
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1.7. Podejście wieloczynnikowe

Alternatywą dla przedstawionych koncepcji monokauzalnych jest podejście wielo-
czynnikowe, które zakłada, iż nie ma jednej przyczyny dewiacji, racjonalne jest nato-
miast szukanie różnorodnych czynników związanych z tym zjawiskiem. Na obecnym 
etapie obserwuje się wzmożone zainteresowania i dążenia do wypracowania teorii in-
terdyscyplinarnych. Nadal nie dysponujemy wszakże teorią uniwersalną, obejmującą 
bezwzględnie wszystkie przypadki dewiacji i przestępczości (Urban, 2000b). Wydaje 
się jednak, iż takie poszukiwania są zasadne. Podkreślają to między innymi Adler, 
Adler (2003) mówiąc o bio-psycho-społecznych czynnikach dewiacji i konieczności 
współpracy pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami. Wydaje się, iż takie podejście 
(choć trudne metodologicznie) jest wysoce obiecujące, gdyż traktuje człowieka jako 
całość. Spełnia więc kryteria pedagogiki holistycznej. W badaniach alkoholizmu 
i narkomanii przykładami takiego podejścia są: wieloczynnikowa teoria uzależnie-
nia oraz kompleksowy model uzależnienia lekowego. 

Teoria wieloczynnikowa została opracowana przez psychiatrę van Dijka (1971; za: 
Gaś, 1986) i traktuje stan uzależnienia jako syndrom zachowań koncentrujących się 
wokół środka odurzającego. Analizując czynniki etiologiczne uzależnienia, van Dijk 
akcentuje kilka podstawowych zmiennych. Należą do nich: farmakologiczne działanie 
leku, czynniki psychiczne (zwłaszcza poczucie dyskomfortu psychicznego, napięcie), 
społeczna akceptacja leków i ich używania oraz wpływy środowiskowe. Szczególnie 
ważną rolę patogeniczną van Dijk przypisuje tak zwanym błędnym kołom. Błędne 
koło farmakologiczne polega na tym, że powtarzające się przyjmowanie środka 
odurzającego powoduje zmiany w metabolizmie, co może powodować konieczność 
zwiększenia dawki. Błędne koło funkcjonowania mózgu wiąże się z tym, iż w niektó-
rych przypadkach odurzanie się powoduje bezpośrednie zaburzenia w funkcjonowa-
niu mózgu, zwłaszcza w stosunku do jego funkcji integrujących i regulujących. Daje 
to w rezultacie osłabienie siły ego, co z kolei redukuje autokontrolę jednostki i likwi-
duje zahamowania przez kontynuację odurzania się. Błędne koło psychiczne dotyczy 
tego, że użycie alkoholu i narkotyku powoduje zmiany w sferze psychicznej. Pojawiają 
się w ich efekcie poczucie winy, wstyd i negatywne samopoczucie. Aby sobie z nimi 
poradzić jednostka podejmuje kolejną intoksykację. Działanie takie dokonuje się 
w myśl psychoanalitycznej zasady: dążenia do przyjemności i unikania nieprzyjem-
ności. Błędne koło społeczne opiera się na tym, że odurzanie się powoduje społeczne 
konsekwencje w formie dysfunkcji i dezorganizacji interakcji społecznych. Skutkiem 
ich jest odrzucenie i potępienie jednostki odurzającej się, która broni się przed tym, 
wchodząc w subkulturę lekową i kontynuując odurzanie się. Zdaniem van Dijka po-
wyższe błędne koła w sposób całkowity wyjaśniają proces wchodzenia w uzależnienie 
lekowe.

Najbardziej kompleksowy model uzależnienia stworzyli: Huba, Wingard i Bentler 
(1980, za: Gaś, 1986). Przyjmują oni, że odurzanie się jest powodowane przez zbiór 
wielu przyczyn intra- i ekstraindywidualnych, które wzajemnie na siebie oddziału-
jąc, przyczyniają się do zaistnienia różnorodnych wzorców używania alkoholu i nar-
kotyków. Przyczyny te są klasyfi kowane z uwzględnieniem czterech grup wpływów: 
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biologicznych, intrapersonalnych, interpersonalnych i socjokulturowych. W obsza-
rze wpływów biologicznych znajdują się wpływy genetyczne oraz stan organizmu 
(to jest sprawność działania głównych systemów anatomicznych i fi zjologicznych). 
Obszar wpływów intrapersonalnych obejmuje stan psychiczny jednostki oraz środki 
socjoekonomiczne, które dotyczą głównie możliwości fi nansowych jednostki w za-
spokajaniu potrzeb związanych z uzależnieniem. Obszar wpływów interpersonal-
nych obejmuje dwa podstawowe systemy: system podtrzymywania zażyłości i system 
wpływów społeczno-kulturowych. Z pierwszym z nich mamy do czynienia wtedy, gdy 
jednostka ma rodzinę, przyjaciół lub inne osoby znaczące, które utrzymują z nią bli-
skie kontakty i które dają wsparcie w sytuacjach trudnych. Natomiast drugi dostarcza 
trafnych, wartościowych modeli i wzmocnień dla różnych zachowań, pozwalających 
jednostce doświadczać poczucia tożsamości i godności. Obszar wpływów socjokul-
turowych zawiera oczekiwania społeczne, aprobatę społeczną dostępność produktów 
i stresy środowiskowe. Powyższe obszary zdaniem autorów są najważniejsze w wyjaś-
nianiu natury zjawiska używania alkoholu i narkotyków. Inicjacja alkoholowa i nar-
kotykowa wynika przede wszystkim z presji, jaka pochodzi od osób z systemu pod-
trzymywania zażyłości. 

W niniejszej publikacji wychodzę naprzeciw idei wieloczynnikowej i koncentruję 
się na psychospołecznych źródłach alkoholizmu i narkomanii oraz akcentuję potrze-
bę uwzględniania czynników biologicznych.
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Narastający w społeczeństwach zachodnich problem używania substancji psycho-
aktywnych i uzależnienia od nich przykuwa uwagę opinii publicznej i naukowców. 
Zachowania i czynności nałogowe wynikają z patologicznej potrzeby przyjmowania 
określonych substancji i prowadzą do nadużywania substancji, takich jak nikotyna, 
alkohol czy kokaina, lub do nadmiernego pochłaniania wysokokalorycznych pokar-
mów, a w rezultacie do chorobliwej otyłości. Zachowania tego typu są jednym z naj-
bardziej wszechobecnych i uporczywych problemów zdrowia psychicznego dręczą-
cych współczesne społeczeństwa. Zaburzenia spowodowane uzależnieniem widzimy 
wszędzie. Szczególnie często wiążą się one z alkoholizmem, z tragicznym w skutkach 
uzależnieniem od kokainy oraz hazardu. To ostatnie wzrasta z coraz powszechniejszą 
legalizacją gier losowych. Najbardziej rozpowszechnione jest nadużywanie substancji 
psychoaktywnych – środków zmieniających psychiczne funkcjonowanie: alkoholu, 
nikotyny, barbituranów, leków uspokajających (tak zwanych małych trankwilizato-
rów), amfetaminy, heroiny i marihuany. Niektóre z tych substancji, jak alkohol i ni-
kotyna, są legalnie dostępne dla dorosłych, inne, jak barbiturany, są legalnie przepisy-
wane przez lekarzy lub podawane pod ich nadzorem, pozostałe, jak heroina, rozpo-
wszechnia się wyłącznie nielegalnie. 

Klasyfi kacja uzależnień oraz zaburzeń spowodowanych używaniem substancji 
psychoaktywnych obejmuje dwie duże kategorie. Pierwsza to zaburzenia i objawy 
psychiczne, których źródłem są uszkodzenia organiczne powstałe w wyniku używa-
nia substancji psychoaktywnych. Objawy te są wynikiem toksyczności, czyli trującego 
charakteru przyjmowanych substancji lub zmian fi zjologicznych w mózgu towarzy-
szących niedoborowi witamin. Niektóre zaburzenia związane z uzależnieniem należą 
do kategorii obejmującej zachowania nieprzystosowane, wynikające z regularnego 
przyjmowania substancji psychoaktywnych. System ich klasyfi kacji, zawarty zarówno 
w DSM-IV, jak i w ICD-10 (International Classifi cation of Disease) opublikowanym 
przez WHO, wprowadza dwie główne kategorie: 

– zaburzenia związane z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych,
– zaburzenia związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych.
Niektórzy badacze i klinicyści nie zgadzają się z takim dychotomicznym podzia-

łem, podczas gdy inni uważają go za użyteczny, zarówno ze względów praktycznych, 
jak i badawczych (Carson, Butcher, Mineka, 2003). 

Termin nadużywanie substancji psychoaktywnych dotyczy patologicznego przyj-
mowania tych substancji, powodującego ryzykowne zachowania (takie jak prowadze-
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nie pojazdów przez osoby będące pod wpływem alkoholu czy innych środków odu-
rzających), a także stałego przyjmowania tych substancji mimo występujących z tego 
powodu problemów psychicznych, zawodowych, zdrowotnych i społecznych. Termin 
uzależnienie od substancji psychoaktywnych obejmuje ostrzejsze formy zaburzeń 
i zwykle wiąże się z wyraźną fi zjologiczną potrzebą zwiększania ilości przyjmowanych 
substancji, by osiągnąć pożądany efekt ich działania. Uzależnienie w tych zaburzeniach 
oznacza, że jednostka wykazuje objawy tolerancji substancji oraz objawy odstawienne, 
gdy substancja staje się niedostępna. Szeroko rozpowszechniony jest dzisiaj pogląd, że 
uzależnienie od substancji psychoaktywnych jest chorobą (Woronowicz, 1998). 

Należy też określić termin używanie substancji psychoaktywnych, gdyż nie każda 
forma przyjmowania tych substancji wiąże się z ich nadużywaniem czy uzależnieniem 
od nich. To istotna kwestia, ponieważ substancje psychoaktywne „same w sobie” nie 
są dobre ani złe. Problem tkwi w sposobie ich używania, można by powiedzieć „relacji 
do środków psychoaktywnych”. Pewnym typem relacji jest abstynencja, czyli nieuży-
wanie substancji psychoaktywnych w ogóle lub niektórych z nich. Można więc nakre-
ślić cyrkularne kontinuum: nieużywanie – używanie – nadużywanie – uzależnienie. 
Ruch na tym kontinuum jest w zasadzie dowolny; z tym że dominujący model lecze-
nia uzależnienia od alkoholu jest modelem abstynencyjnym. 

2.1. Alkoholizm czy raczej „zespół uzależnienia od 
alkoholu”

Terminy „alkoholizm” i „alkoholik” były niegdyś przedmiotem kontrowersji i różnie 
je rozumiano. Obecnie zaznacza się tendencja do stosowania bardziej ścisłych okre-
śleń. WHO nie zaleca już używania określenia „alkoholizm” i proponuje zastąpienie 
go terminem „zespół uzależnienia od alkoholu”, który rozumie się jako 

stan psychiczny, a zazwyczaj również fi zyczny, spowodowany piciem alkoholu, charakte-

ryzujący się określonymi zachowaniami bądź innymi reakcjami, w których zawsze okre-

sowo lub stale pojawia się przymus picia alkoholu po to, by doświadczyć jego działania 

na psychikę, a niekiedy również, by uniknąć dyskomfortu związanego z odstawieniem al-

koholu; tolerancja alkoholu nie jest konieczną cechą zespołu uzależnienia (World Health 

Organization, 1992; za: Carson, Butcher, Mineka, 2003).

Zespół uzależnienia od alkoholu jest poważnym problemem w Stanach 
Zjednoczonych. Obszerne badania epidemiologiczne przeprowadzone przez National 
Institute of Mental Health (NIMH) wykazały, że 13,4% populacji USA miało w ja-
kimś okresie życia problem związany z piciem alkoholu, a jedna osoba na siedem 
spełnia kryteria nadużywania alkoholu. Potencjalnie szkodliwe skutki nadużywania 
alkoholu są – dla danej osoby, jej bliskich i społeczeństwa – olbrzymie. Znaczne nad-
używanie alkoholu łączy się z ryzykiem obrażeń cielesnych. Średnia życia przeciętnej 
osoby uzależnionej od alkoholu jest o około dwanaście lat krótsza niż przeciętnego 
obywatela, a alkohol zajmuje obecnie – za chorobą wieńcową i rakiem – trzecie miej-
sce na liście głównych przyczyn zgonów w Stanach Zjednoczonych. Ponad 37% osób 
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nadużywających alkoholu cierpi jednocześnie na przynajmniej jedno inne zaburzenie 
psychiczne. Depresja zajmuje wysokie miejsce wśród zaburzeń psychicznych współ-
występujących z uzależnieniem od alkoholu; i nic w tym dziwnego, ponieważ alkohol 
działa uspokajająco. Około 10% osób uzależnionych popełnia samobójstwa, a ponad 
18% ma za sobą nieudane próby samobójcze. 

Ludzie nadużywający alkoholu nie tylko sami są narażeni na poważne problemy, 
ale także stwarzają znaczne zagrożenie dla innych. Z nadużyciem alkoholu wiąże się 
ponad połowa wypadków śmiertelnych i poważnych obrażeń notowanych co roku 
w ruchu drogowym oraz prawie 50% morderstw. Dotyczy to również 40% napadów, 
ponad 50% gwałtów i 30% samobójstw. Około jedna trzecia osób zatrzymanych 
przez policję w Stanach Zjednoczonych nadużywała alkoholu. Wśród groźnych prze-
stępców więcej jest osób mających problemy alkoholowe niż wśród ogółu ludności. 
Opublikowane w Norwegii wyniki badań dotyczących przemocy związanej z alko-
holem ujawniły, iż 3% dorosłych respondentów przyznało się do udziału w bójce po 
pijanemu. Interesujące jest stwierdzenie, że w Stanach Zjednoczonych picie alkoholu 
częściej niż używanie innych substancji psychoaktywnych, na przykład marihuany, 
wiąże się z rozbojami i innymi przestępstwami.

Zespół uzależnienia od alkoholu w Stanach Zjednoczonych nie ma granic wieku, 
wykształcenia, zawodu i statusu społeczno-ekonomicznego. Uważany jest za poważny 
problem wśród ludzi zatrudnionych w przemyśle, uprawiających wolne zawody czy 
służących w wojsku. Został stwierdzony wśród księży, pilotów linii lotniczych, poli-
tyków, chirurgów, policjantów i nastolatków. Badanie 70 tysięcy pilotów wykazało, 
że grupa tych, którzy byli kiedyś skazani za prowadzenie samochodu w stanie nie-
trzeźwym, jest bardziej narażona na ryzyko popełnienia błędu w pilotowaniu samo-
lotu. Popularny niegdyś stereotyp niechlujnego alkoholika mieszkającego w slumsach 
zdecydowanie nie dopowiada rzeczywistości. Mężczyźni mają problemy z piciem al-
koholu około pięć razy częściej niż kobiety. Nie ma znaczących różnic w nadużywa-
niu alkoholu między czarnoskórymi i białymi Amerykanami. Wydaje się również, 
że problem alkoholowy dotyczy ludzi w każdym wieku: począwszy od wczesnego 
dzieciństwa aż do starości. Mniej problemów alkoholowych występuje wśród ludzi 
żyjących w związku małżeńskim, posiadających wyższe wykształcenie i wśród osób 
starszych. Badania ankietowe dotyczące uzależnienia od alkoholu w różnych grupach 
kulturowych w Ameryce Północnej i w Azji wykazały zróżnicowanie w jego rozpo-
wszechnieniu w zależności od badanej grupy (Carson, Butcher, Mineka, 2003).

2.2. Problemy alkoholowe w Polsce – historia i stan 
obecny

Zjawisko nadużywania alkoholu w naszym kraju z roku na rok nabiera coraz więk-
szych rozmiarów. W szczególności zauważalne było na przełomie lat osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Doszło wtedy do wielu zmian społeczno-go-
spodarczych. Ponadto picie nadmiernych ilości alkoholu jest obyczajem powszechnym 
i głęboko zakorzenionym w tradycji. Szacuje się, iż w Polsce żyje od 4 do 6 milionów 
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ludzi z rodzin alkoholowych, u których występują daleko posunięte zmiany psychicz-
ne i somatyczne; około 2–3 milionów osób nadużywających alkoholu i ponad milion 
uzależnionych, wymagających terapii odwykowej. Ponadto półtora miliona dzieci 
wychowuje się w rodzinach rozbitych na skutek uzależnienia alkoholowego któregoś 
z rodziców, a dwa i pół miliona dzieci w rodzinach alkoholowych (Falewicz, 1993).

Historycznie rzecz ujmując, autorem pierwszych polskich badań empirycznych na 
szerszą skalę nad skutkami nałogowego alkoholizmu był Stanisław Batawia. Badania 
te przeprowadzono w latach 1949–1950 wśród 500 młodych alkoholików z Łodzi. 
Uzyskane rezultaty wykazywały, że alkoholizm jest często związany z przestępczością, 
popełnianiem kradzieży, wywoływaniem bójek, awantur i tym podobnymi. Jest źród-
łem i katalizatorem zachowań patologicznych rozmaitego typu. Autorem pierwszej 
rozbudowanej typologii stylów picia napojów alkoholowych jest Antoni Kępiński. 
Wyróżnił on pięć następujących wzorów picia: neurasteniczny (alkohol traktuje 
się jako środek na zmęczenie, zniechęcenie i rozdrażnienie), kontaktywny (alkohol 
traktuje się jako sposób zmniejszenia dystansu wobec innych, przełamania poczu-
cia osamotnienia i izolacji), dionizyjski (alkohol traktowany jest jako środek pozwa-
lający oderwać się od szarej rzeczywistości, dający przeżycia niezwykłe, olśnienia), 
heroiczny (alkohol służy jako środek zapewniający poczucie własnej mocy i znacze-
nia), samobójczy (uważa się, że alkohol daje zapomnienie tego, co boli i doskwiera) 
(Kępiński, 1983).

W tamtym czasie konsumpcja alkoholu była przede wszystkim związana z rytua-
łami życia towarzyskiego. Obserwowało się przy tym zbieżność intensywności życia 
towarzyskiego i częstości picia. W rozmaitych kręgach społecznych zdawał się domi-
nować głównie wzór picia dionizyjski – zwłaszcza wśród młodzieży – oraz heroiczny 
i samobójczy. Studia badawcze nad alkoholizmem dotyczyły trzech podstawowych 
zagadnień: po pierwsze rozmiarów spożycia alkoholu; po drugie struktury spożycia; 
po trzecie akceptowanego w różnych kręgach społecznych wzoru picia alkoholu. Jeśli 
chodzi o dwa pierwsze zagadnienia, zrealizowano wiele wnikliwych badań repre-
zentatywnych na próbach ogólnokrajowych. Wynikało z nich, że straty ekonomicz-
ne spowodowane nadużyciem alkoholu były znaczne. Alkohol miał poważny wpływ 
na rozmiary przestępczości i patologię życia rodzinnego. Ponad 1/3 sprawców prze-
stępstw znajdowała się w chwili popełnienia czynu karalnego pod wpływem alkoholu. 
W przypadku zabójstw, rozbojów i zgwałceń odsetek ten jest odpowiednio wyższy. 
Szacowało się, iż w 10–15% przypadków miejscem spożywania alkoholu był zakład 
pracy. Stwierdzono, iż często brakowało należytej kontroli zakazu spożywania alko-
holu w czasie godzin pracy i przystępowania do pracy w stanie nietrzeźwym. Badania 
wskazywały na niewłaściwą lokalizację wielu punktów sprzedaży (w pobliżu szkół, 
szpitali, parków i tym podobnych), niewystarczającą sieć poradni przeciwalkoholo-
wych oraz brak miejsc w zakładach lecznictwa odwykowego. Poważny problem sta-
nowiła nielegalna produkcja i sprzedaż napojów alkoholowych. Jednakże brakowało 
dostatecznego rozeznania w społecznej i psychicznej etiologii choroby alkoholowej 
(Podgórecki, 1976). 

Istotnym przełomem w polityce państwa wobec problematyki alkoholowej było 
uchwalenie w 1982 roku ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
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alkoholizmowi (Ustawa z dnia 26 października 1982 roku). Sam fakt powołania do 
życia tego aktu prawnego wskazuje, że problematyka alkoholowa została uznana jako 
istotna z punktu widzenia funkcjonowania państwa. Ustawa do dzisiaj była wielokrot-
nie nowelizowana; jej kolejne nowelizacje wskazują na postępujące zmiany w polityce 
wobec alkoholu. Na początku ustawa operowała pojęciem „walka z alkoholizmem”, 
które narzucało ocenę moralną zjawiska i w związku z tym wprowadzało w obszar 
„niewiedzy”. W latach dziewięćdziesiątych, zgodnie z terminologią międzynarodową, 
wyrażenie to zostało zastąpione określeniem „rozwiązywanie problemów alkoholo-
wych”. Nie była to zmiana tylko językowa, ale miała na celu podkreślenie, że uwaga 
ekspertów i działaczy nie kieruje się wyłącznie na grupę osób uzależnionych od al-
koholu i ich rodziny. W każdej populacji najwięcej jest osób umiarkowanie pijących 
i to one właśnie, paradoksalnie, powodują najwięcej problemów alkoholowych (na 
przykład intoksykacji). Nowelizacja ustawy w roku 1996 stworzyła po raz pierwszy 
komplementarny system umożliwiający zsynchronizowanie w skali kraju działań rzą-
dowej administracji państwowej i administracji samorządowej przez stworzenie spój-
nej podstawy prawnej i merytorycznej. Drugim ważnym dokumentem jest Narodowy 
Program Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opracowany przez 
Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przyjęty przez Radę 
Ministrów 13  sierpnia 1996 roku (PARPA, 1996). Uchwalenie rządowych aktów 
prawnych wymusiło konieczność określenia „najważniejszych polskich problemów 
alkoholowych” oraz ich kosztów społecznych. I tak Narodowy Program Profi laktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2000–2005 za najważniejsze 
problemy wynikające z używania i nadużywania alkoholu uznawał:

1) samoniszczenie osób uzależnionych od alkoholu (w Polsce żyje około 600–700 
tysięcy osób uzależnionych),

2) szkody zdrowotne u osób dorosłych nadużywających alkoholu (około 1,5–1,8 
miliona pacjentów leczących się z powodu różnych chorób poważnie nadużywa 
alkoholu),

3) szkody występujące u młodzieży nadużywającej alkoholu (około 20% polskich 
nastolatków nadużywa alkoholu w sposób przynoszący poważne szkody dla ich 
rozwoju fi zycznego, psychicznego i moralnego),

4) przemoc domowa i inne szkody w rodzinie z problemem alkoholowym (około 
3 do 4 milionów osób żyje w rodzinach, w których z powodu powtarzającej się 
nietrzeźwości dochodzi do przemocy, zaniedbań, ubóstwa, demoralizacji; 3/4 
żon osób uzależnionych doznaje przemocy),

5) alkoholowa dezorganizacja miejsca pracy – wprawdzie spożycie alkoholu 
w miejscu pracy w latach 1994–1995 zmniejszyło się, ale obserwuje się coraz 
większą alkoholową patologizację populacji bezrobotnych, 

6) przestępstwa i wykroczenia popełniane przez osoby nietrzeźwe,
7) łamanie prawa związane z handlem napojami alkoholowymi.
Ogólnie należy stwierdzić, iż spożycie alkoholu w Polsce po okresie dużego wzrostu 

w latach 1989–1992 (10–11 litrów 100% alkoholu na mieszkańca) pod koniec lat dzie-
więćdziesiątych zmniejszyło się do 7–8 litrów. Do tego dochodzą pozytywne zmiany 
w strukturze spożycia na korzyść napojów niskoprocentowych. Niekorzystnym zjawi-
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skiem jest zwiększenie spożycia alkoholu wśród kobiet i młodzieży. Straty ekonomicz-
ne związane z nadużywaniem alkoholu w 1998 roku oszacowano na sumę 25 mld zł 
rocznie (PARPA, 2000).

Zdaniem Dziewieckiego (2000) czynnikiem niekorzystnym w Polsce, w zasadni-
czy sposób przyczyniającym się do powiększenia zagrożeń alkoholowych, jest kon-
tekst społeczny. Autor wyróżnia tutaj: błędną mentalność i zaburzoną obyczajowość, 
nieznajomość mechanizmów wchodzenia w chorobę alkoholową, istnienie silnego 
lobby proalkoholowego, brak precyzyjnych i skutecznych rozwiązań prawnych, a tak-
że częste łamanie prawa, na przykład sprzedaż alkoholu nieletnim i nietrzeźwym czy 
też niezgodna z prawem reklama napojów alkoholowych. 

Jeśli chodzi o dominującą mentalność i obyczajowość, to ciągle jeszcze w sze-
rokich kręgach społeczeństwa utrzymuje się tradycja spożywania alkoholu z racji 
każdego niemal święta bądź spotkania. Ponadto sięganie po alkohol często oznacza 
szybkie wypijanie dużych ilości wysokoprocentowych napojów alkoholowych. Tego 
typu picie nie pełni funkcji symbolu czy tła dla spotkania, ale staje się jego centrum 
i głównym powodem. Istnieje też zwyczaj agresywnego przymuszania do picia oraz 
interpretowania wspólnego spożywania alkoholu jako sprawdzianu przyjaźni, więzi 
i wzajemnego zaufania. Powszechne są błędne stereotypy myślenia w rodzaju „cza-
sami każdemu może się przytrafi ć, że wypije za dużo; nie można się dobrze bawić 
bez alkoholu, alkohol jest lekarstwem, i tym podobne”. Niezwykle groźne jest rów-
nież rozpowszechnione w naszym społeczeństwie tolerowanie inicjacji alkoholowej. 
Czasami młodzież, a nawet dzieci otrzymują pierwszą puszkę piwa czy lampkę szam-
pana z rąk własnych rodziców. Spożywanie alkoholu przez nastolatków nie budzi na 
ogół zdziwienia czy obaw. Wszystko to sprawia, że wiele środowisk traktuje naduży-
wanie alkoholu przez dorosłych oraz sięganie po alkohol w wieku rozwojowym jako 
rzecz naturalną czy nieuniknioną. W konsekwencji obserwujemy dużą tolerancję 
społeczną na picie alkoholu nawet w przypadku gdy formalnie jest to zakazane bądź 
niewskazane, między innymi w miejscu pracy, za kierownicą samochodu, w okresie 
ciąży czy gdy robią to osoby, które sprawują ważne funkcje społeczne i formują posta-
wy – nauczyciele, lekarze, politycy. Niepokój budzi nieznajomość przyczyn zagrożeń 
alkoholowych, a także mechanizmów wchodzenia w chorobę alkoholową. Wielu ro-
dziców nie wie jeszcze – a może nie chce wiedzieć – że im wcześniejsza jest inicjacja 
alkoholowa, tym większe pojawiają się zaburzenia w obecnym rozwoju psychofi zycz-
nym dzieci i młodzieży oraz tym szybciej (nawet w kilka miesięcy) może pojawić się 
u nich choroba alkoholowa. 

Oprócz niskiej świadomości w zakresie problemów alkoholowych istotnym źród-
łem zagrożenia w skali społecznej jest istnienie silnego lobby proalkoholowego, które 
ma głównie podłoże ekonomiczne. Alkohol należy do tych produktów, na których 
najłatwiej i najszybciej można zarobić duże pieniądze. Używka ta może stać się źród-
łem kuszącego zarobku zarówno dla poszczególnych osób czy przedsiębiorstw, jak 
i dla budżetu państwa. Z tego względu odnotowujemy próby traktowania alkoholu 
jako zwykłego towaru, który powinien podlegać jedynie prawom rynkowym, z zupeł-
nym pominięciem kryterium zdrowia i dobra społecznego. Ekonomiczne lobby pro-
alkoholowe, dysponując potężną bazą fi nansową i organizacyjną, oddziałuje na oby-
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czaje i mentalność społeczną, na środki przekazu, a także na rozwiązania legislacyjne 
i instytucje państwowe. Szczególnie groźny jest jego związek ze światem polityki oraz 
ze środkami masowego przekazu.

Kolejny negatywny czynnik społeczny to brak precyzyjnych, jednoznacznych 
i skutecznych rozwiązań prawnych. Obowiązujące w Polsce prawo nie ogranicza 
w skuteczny sposób nielegalnej sprzedaży alkoholu oraz nielegalnych reklam w tej 
dziedzinie. Nie eliminuje patogennych zjawisk związanych z punktami sprzedaży 
alkoholu. Z drugiej strony nie tworzy zwartego systemu umożliwiającego skuteczne 
egzekwowanie wszelkich konsekwencji nadużywania alkoholu przez daną osobę. Nie 
stanowi też wystarczającej ochrony przed przemocą alkoholową, szczególnie boleśnie 
odczuwaną w środowisku rodzinnym osób uzależnionych. Taka sytuacja sprzyja po-
czuciu bezkarności i normalności wśród osób, które piją. Ułatwia im trwanie nieraz 
przez długie lata w przekonaniu, iż można pogodzić nadużywanie alkoholu z normal-
nym życiem osobistym, rodzinnym, zawodowym i społecznym. Tymczasem doświad-
czenia innych krajów wykazują, że skuteczne rozwiązania prawne są w tej dziedzinie 
możliwe i proste. Dla przykładu w USA prawo karne daje nietrzeźwemu kierowcy 
wybór: utrata prawa jazdy lub podjęcie terapii alkoholowej. Z kolei w Kanadzie obo-
wiązuje nie tylko zakaz sprzedaży alkoholu nieletnim, ale w ogóle zakaz wchodzenia 
do pubów osobom, które nie ukończyły 20. roku życia. Jest to wtedy sytuacja nie tylko 
czytelna wychowawczo, lecz także łatwa do weryfi kacji. Wyrazistym potwierdzeniem 
słabości polskich rozwiązań prawnych jest nagminne sprzedawanie alkoholu nielet-
nim i nietrzeźwym. Z badań wynika, iż czyni to około 75% sprzedawców w Polsce. 
Równie bulwersujący przykład to nielegalna reklama alkoholu – coraz bardziej jawna 
i kierowana głównie do ludzi młodych. Niektóre gazety czy stacje telewizyjne z preme-
dytacją służą promocji alkoholu i proalkoholowym obyczajom, nawet jeśli regularnie 
są skazywane przez sądy na karę grzywny za naruszanie prawa. Wysokość kary jest 
niestety we wszystkich przypadkach zupełnie symboliczna w stosunku do ogromnych 
zysków, otrzymywanych za nielegalną reklamę napojów alkoholowych. Kolejne przy-
kłady słabości polskich rozwiązań prawnych to przemyt alkoholu i nielegalna produk-
cja na wielka skalę, przyznawanie przez samorządy zezwoleń na sprzedaż alkoholu 
w bezpośredniej bliskości szkół, kościołów, zakładów pracy, brak reakcji władz admi-
nistracyjnych i samorządowych w obliczu ewidentnego łamania prawa w miejscach 
sprzedaży alkoholu czy przez samych sprzedawców. Znamienny jest również fakt, iż 
pomimo swej skali, problemy i zagrożenia alkoholowe zajmują mało miejsca w środ-
kach masowego przekazu. Rzadko jest o nich mowa, zwłaszcza w bieżących serwisach 
informacyjnych, które mają najszersze grono odbiorców i najbardziej wpływają na 
stan świadomości społecznej. 

Wszystkie niekorzystne czynniki społeczne w zasadniczy sposób utrudniają lub 
czynią mało zauważalne i mało skuteczne działania różnych organizacji, społecznych 
czy samorządowych. Także działania administracji państwowej – mimo że dyspo-
nuje ona wieloma instytucjami i służbami, a także środkami prawnymi i material-
nymi – okazują się często mało efektywne i nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. 
Chodzi tu chociażby o istnienie takich zjawisk jak afery alkoholowe, brak realistycz-
nego i całościowego programu rządowego zmieniającego obecne status quo w tej 
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dziedzinie, brak adekwatnych rozwiązań prawnych, a także marnotrawienie fun-
duszy przeznaczonych na profi laktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych 
(Blikowska, 2003).

2.3. Używanie alkoholu przez młodzież

W ostatnich latach dość powszechnym i coraz bardziej nasilającym się zjawiskiem 
staje się używanie alkoholu przez młodzież. Jest to szczególnie niepokojące, gdyż al-
kohol nie tylko niszczy rozwijający się jeszcze organizm, ale także wypacza prawidło-
we kształtowanie osobowości młodego człowieka. Intensywne picie w młodym wieku 
powoduje znaczne skrócenie czasu potrzebnego do wykształcenia się zespołu uza-
leżnienia od alkoholu (Sierosławski, Zieliński, 1999b). Nie mówimy jednak wyłącz-
nie o uzależnieniu, gdyż jest to rezultat końcowy używania. Równie ważne są skutki 
doraźne. Większość szkód w tym okresie wiąże się z udziałem w aktach przemocy, 
konsekwencjami wynikającymi z przypadkowych kontaktów seksualnych, zakłóce-
niami rozwoju psychofi zycznego. Niewątpliwe są też powiązania z przestępczością. 
W Polsce w ciągu ostatnich dwudziestu lat przeprowadzono wiele lokalnych i regio-
nalnych badań ankietowych wśród młodzieży szkolnej na temat używania różnych 
substancji psychoaktywnych. Zrealizowano również kilka badań na próbach ogólno-
polskich. Badania te, z nielicznymi wyjątkami, prowadzone były przez różne zespoły 
badawcze, przy użyciu nieporównywalnych kwestionariuszy, na różnie zdefi niowa-
nych populacjach, przy odmiennych sposobach doboru próby. Nie pozwalają one za-
tem, w przeważającej większości, na śledzenie tendencji w rozwoju zjawiska czy jego 
terytorialnego zróżnicowania. 

Pierwszym ogólnopolskim badaniem spełniającym warunki międzynarodowej 
porównywalności i jednocześnie podjętym z intencją śledzenia tendencji jest ESPAD 
(Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach na Temat Używania Alkoholu 
i Narkotyków) zrealizowany w 1995 roku na próbie losowej uczniów klas pierw-
szych i trzecich szkół średnich. Drugi pomiar w ramach tego badania przeprowadzo-
no w  1999  roku. Idea paneuropejskiej współpracy w badaniach szkolnych powsta-
ła wśród badaczy skupionych wokół Rady Europy (Co-operation Group to Combat 
Drug Abuse and Illicit Traffi  cking in Drugs – Pompidou Group). Badaniem objęto 26 
krajów europejskich, w tym Polskę. Miało ono na celu przede wszystkim pomiar na-
tężenia zjawiska używania przez młodzież środków psychoaktywnych. W Polsce ba-
dania przeprowadził Instytut Psychiatrii i Neurologii. Wzięła w nim udział młodzież 
urodzona w 1983 roku. Założono, że 95% tej młodzieży uczęszcza do szkół w zdecy-
dowanej większości pierwszych klas, w związku z tym próba badawcza została pobra-
na spośród młodzieży szkolnej pierwszych klas szkół średnich. Jednostką losowania 
była klasa szkolna. Próba miała charakter klastrowo-warstwowy. Założono objęcie 
badaniem próby o wielkości około 7500 uczniów, to jest około 300 klas szkolnych 
z obu poziomów, w tym 200 klas pierwszych i 100 klas trzecich.
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2.4. Szczegółowe wyniki pierwszych badań ESPAD

Napoje alkoholowe okazują się najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoak-
tywną wśród młodzieży szkolnej, podobnie jak się to dzieje w dorosłej części społe-
czeństwa. Próby picia ma za sobą 90,3% pierwszoklasistów i 96,6% trzecioklasistów. 
W czasie ostatnich 12 miesięcy przed badaniem piło jakiekolwiek napoje alkoholowe 
82,0% uczniów klas pierwszych i 93,8% uczniów klas trzecich. Warto zauważyć, że 
odsetki konsumentów alkoholu, defi niowanych jako osoby, które piły jakikolwiek na-
pój alkoholowy w ostatnich 12 miesiącach przed badaniem, w przypadku uczniów 
niewiele odbiegają od odsetków konsumentów stwierdzanych w badaniach na popu-
lacji dorosłych. W takich badaniach, zrealizowanych w 1998 roku, odnotowano 82% 
tak zdefi niowanych konsumentów napojów alkoholowych. Na tym tle nie dziwi wyż-
szy odsetek konsumentów w klasach trzecich – większość z uczniów tych klas w mo-
mencie badania była już pełnoletnia lub zbliżała się do wieku dorosłości. Niewiele 
niższy odsetek konsumentów alkoholu wśród uczniów klas pierwszych – głównie 
piętnastolatków – wskazuje na przemiany obyczajowe w zakresie używania alkoholu 
przez młodzież i może budzić niepokój z perspektywy zdrowia publicznego i norm 
prawnych. Jak pokazują wyniki badania, wśród piętnastolatków picie alkoholu stało 
się normą, przynajmniej w sensie statystycznym. Zestawienie wyników z 1999 roku 
z wynikami z 1995 roku wskazuje na lekki wzrost odsetka konsumentów napojów 
alkoholowych, zarówno wśród pierwszoklasistów, jak trzecioklasistów. Wzrost ten 
mieści się w przedziale 5–6%.

Za wskaźnik względnie częstego używania alkoholu przyjęto picie w czasie ostat-
nich 30 dni przed badaniem. Jakiekolwiek napoje alkoholowe w tym czasie piło 61,1% 
uczniów klas pierwszych i 78,1% uczniów klas trzecich. Trzeba przypomnieć, że ba-
danie realizowano w maju i czerwcu – 30 ostatnich dni przypadało więc na kwiecień 
i maj, w zależności od tego, kiedy każdy z badanych wypełniał ankietę. Okres ten 
nie obejmował zatem świąt, karnawału czy wakacji, które, jak można przypuszczać, 
szczególnie sprzyjają okazjom do picia.

Wyniki uzyskane w 1999 roku wskazują na wyraźny wzrost odsetka często piją-
cych. Wzrost ten jest większy w przypadku uczniów klas trzecich niż uczniów młod-
szych. Odsetek piętnastolatków, którzy pili w ostatnich 30 dniach wzrósł w ostatnich 
czterech latach o 11%, podczas gdy analogiczny odsetek uczniów starszych wzrósł 
o 16%. Warto zauważyć, że nawet wśród pierwszoklasistów pijący często stanowią 
znacznie ponad połowę wszystkich uczniów.

Rozpowszechnienie picia alkoholu okazało się zróżnicowane ze względu na płeć 
tylko, gdy analizujemy picie w ostatnich 30 dniach przed badaniem. Wartości pozo-
stałych dwóch wskaźników dla chłopców i dziewcząt są identyczne. 

W badaniach z 1995 roku zarówno w klasach pierwszych, jak i trzecich rozpo-
wszechnienie picia w ostatnich 12 miesiącach było większe u chłopców niż u dziew-
cząt. Ostatnie 4 lata przyniosły większy wzrost rozpowszechnienia picia wśród dziew-
cząt niż wśród chłopców i w rezultacie w klasach trzecich różnice związane z płcią 
zatarły się. Można powiedzieć, że starsze dziewczęta dogoniły chłopców pod wzglę-
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dem tego wskaźnika. Wydaje się, że można traktować to jako jeden z sygnałów unifi -
kacji stylów życia kobiet i mężczyzn w młodym pokoleniu.

Spożycie jednorazowe poszczególnych napojów alkoholowych badano, pytając 
o ilości wypite przy ostatniej konsumpcji. Wielkości spożycia przy jednej okazji piwa, 
wina i wódki są silnie zróżnicowane, zarówno wśród uczniów klas pierwszych, jak 
i trzecich. Typową ilością piwa konsumowaną przy jednej okazji przez uczniów młod-
szych jest poniżej 0,5 litra (26%) lub 0,5 litra do litra (24%). W klasach starszych naj-
częściej pije się między 0,5 litra a 1 litrem tego napoju (29%). Mniej informacji mamy 
o spożyciu wina i wódki przy jednej okazji, ponieważ znacznie mniej badanych piło te 
trunki w tym czasie. Rozkład odpowiedzi pokazuje jednak wyraźnie odmienny cha-
rakter tych dwóch napojów. W przypadku wina badani grupują się w rejonie niższych 
wartości, w przypadku wódki rozkład jest bardziej równomierny z lekkim przechyłem 
w stronę większych ilości, szczególnie wśród trzecioklasistów. W młodym pokoleniu, 
podobnie jak wśród dorosłych, wino i wódka zdają się pełnić inne funkcje. Picie wina 
ma wyraźnie bardziej symboliczny charakter, stąd wystarczą mniejsze ilości. Wódka 
zaś służy głównie jako intoksykant, dlatego pije się jej więcej. Wielkość konsumpcji 
przy jednej okazji zależna jest od płci. Przy każdym z napojów dziewczęta wypijają 
mniejsze ilości jednorazowo niż chłopcy. Warto zauważyć, że wśród trzecioklasistów 
różnice w tym zakresie między chłopcami i dziewczętami są nieco mniejsze niż w kla-
sach pierwszych.

Pytanie dotyczące ostatniego picia nie ograniczało się do ilości wypitego alkoholu. 
Próbowano także ustalić, gdzie to picie miało miejsce. Uczniowie klas pierwszych pili 
najczęściej u kogoś w domu lub na świeżym powietrzu, najrzadziej zaś w restauracji. 
Trzecioklasiści najczęściej pili na dyskotece, u kogoś w domu bądź w barze czy pubie. 
Widać, jak wraz z wiekiem rośnie rola picia w miejscach publicznych. Potwierdzeniem 
tej tezy jest też wzrost wraz z wiekiem odsetka pijących na dyskotece. Inne miejsce 
picia charakterystyczne są dla chłopców, a inne dla dziewcząt. W klasach pierwszych 
najwięcej chłopców pije na wolnym powietrzu, najwięcej dziewcząt zaś – u kogoś 
w domu. Chłopcy z klas trzecich piją przede wszystkim w barze lub pubie, dziewczęta 
natomiast na dyskotece albo u kogoś w domu.

Szczególnie niebezpieczne zarówno dla zdrowia młodego człowieka, jak i dla po-
rządku publicznego jest picie w znacznych ilościach, a szczególnie przekroczenie pro-
gu nietrzeźwości. Większość badanych na każdym poziomie wiekowym ma za sobą 
doświadczenie upicia się. W ostatnich 12 miesiącach przed badaniem upiła się cho-
ciaż raz połowa pierwszoklasistów i ponad 60% trzecioklasistów. W czasie ostatnich 
30 dni poprzedzających badanie w stan nietrzeźwości wprowadziło się 31% uczniów 
klas pierwszych i 36% uczniów klas trzecich. Porównując te wyniki z uzyskanymi 
w 1995 roku, trzeba wskazać na znaczny wzrost odsetka uczniów, którzy upili się 
w ostatnich 30 dniach przed badaniem. Wzrost ten jest większy w przypadku pierw-
szoklasistów niż trzecioklasistów.

Przekraczanie progu nietrzeźwości zdarzało się częściej w grupie chłopców niż 
dziewcząt. Odsetek upijających się chłopców zarówno w klasach pierwszych, jak 
i trzecich znacznie przewyższa odsetek upijających się dziewcząt. Warto jednak 
zwrócić uwagę, że różnica między odsetkiem chłopców i dziewcząt, którzy upili się 
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w ostatnich 30 dniach przed badaniem, jest trochę większa w klasach trzecich. Inaczej 
mówiąc, wśród chłopców z klas trzecich spotykamy istotnie więcej upijających się 
niż wśród chłopców z klas pierwszych, podczas gdy u dziewcząt z klas pierwszych 
i trzecich odsetki upijających się znacznie mniej się różnią między sobą. Porównanie 
z wynikami sprzed 4 lat wskazuje na znacznie większy wzrost odsetka upijających 
się wśród chłopców niż wśród dziewcząt, szczególnie gdy analizujemy upijanie się 
w ostatnich 30 dniach przed badaniem.

Informacją uzupełniającą wiedzę o upijaniu się młodzieży była próba oszacowania 
na skali dziesięciopunktowej poziomu intoksykacji przy ostatnim upiciu się. Zgodnie 
z przewidywaniami, w klasach trzecich uczniowie w nieco wyższym stopniu dekla-
rują silne upicie się niż w klasach pierwszych. Jednocześnie najwyższy poziom upicia 
się nieznacznie częściej deklarowany był przez pierwszoklasistów niż przez uczniów 
z klas trzecich. Więcej chłopców niż dziewcząt potwierdzało wyższy poziom upicia 
się. Było tak zarówno w klasach pierwszych, jak i trzecich.

Doprecyzowaniu kwestii upicia się służyło też pytanie o ilość alkoholu potrzebną 
do osiągnięcia tego stanu. Uczniowie odpowiadali, podając liczbę drinków koniecz-
nych do tego, żeby się upić. Odpowiedzi na to pytanie są też wskaźnikiem tolerancji 
na alkohol. Największa część pierwszoklasistów do uzyskania stanu upojenia alko-
holowego potrzebuje 3–4 drinków (18%) lub 5–6 drinków (17%). Zgodnie z prze-
widywaniami, w przypadku trzecioklasistów największa grupa ulokowała się trochę 
wyżej – na poziomie 5–6 drinków (22%). Tolerancja na alkohol zależy od płci bada-
nych. W pierwszych klasach chłopcy najczęściej lokowali się na poziomie 5–6 drin-
ków (20%), a dziewczęta 3–4 drinków (23%). Podobnie układały się relacje między 
chłopcami i dziewczętami w klasach trzecich. Warto zauważyć, że różnice między 
chłopcami i dziewczętami nie są wcale tak duże jak wśród dorosłych.

Sięganie po napoje alkoholowe oraz rozmiary picia zależne są, przynajmniej 
w pewnym stopniu, od postaw i oczekiwań wobec alkoholu. W jednym z punktów 
ankiety poproszono badanych o określenie na pięciopunktowej skali szacunkowej, 
w jakim stopniu jest prawdopodobne, że doświadczą po alkoholu wymienionych 
w pytaniu konsekwencji. Wśród poddanych ocenie respondentów następstw picia 
znalazły się konsekwencje negatywne i pozytywne. W klasach pierwszych w zakresie 
następstw negatywnych na pierwszym miejscu znalazł się kac (25%), na drugim szko-
dy zdrowotne (25%), na trzecim złe samopoczucie (mdłości) (17%), a na czwartym 
obawa, że zrobi się coś, czego będzie się potem żałowało (16%). Znacznie mniejszy 
odsetek pierwszoklasistów obawia się kłopotów z policją (7%) lub utraty kontroli nad 
piciem (5%). Wśród konsekwencji pozytywnych najwięcej uczniów klas pierwszych 
wymienia świetną zabawę (31%), a w dalszej kolejności – towarzyskość (24%), odprę-
żenie (20%) i zapomnienie o swoich problemach (19%). Najrzadziej wymieniane jest 
poczucie szczęścia (15%).

Porównanie tych wyników z wynikami pochodzącymi z 1995 roku pokazuje ważne 
prawidłowości. W ostatnich 4 latach wyraźnie spadł odsetek potwierdzeń dla każdego 
ze spodziewanych negatywnych następstw picia, a wzrosły dla pozytywnych. Oznacza 
to, że młodzież zmienia swoje nastawienie do alkoholu, dostrzegając w nim coraz 
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więcej dobrego i coraz mniej złego. Ta tendencja nie wystawia dobrej noty wysiłkom 
w zakresie edukacji młodzieży.

W klasach trzecich ranking następstw negatywnych wygląda podobnie jak w kla-
sach pierwszych, chociaż odsetek potwierdzeń dla poszczególnych następstw jest 
trochę niższy. Tylko prawdopodobieństwo pojawienia się kaca trzecioklasiści ocenia-
ją podobnie jak uczniowie pierwszych klas. W zakresie konsekwencji pozytywnych 
oczekiwania trzecioklasistów nie różnią się zasadniczo od antycypacji uczniów klas 
pierwszych. Na dwu pierwszych miejscach znalazły się też: świetna zabawa (31%) 
i towarzyskość (27%), trzecią pozycję zajmuje poczucie odprężenia (24%), a czwartą 
zapomnienie o problemach (16%). W sumie uczniowie klas trzecich w nieco wyż-
szych odsetkach niż pierwszoklasiści potwierdzali prawdopodobieństwo pojawienia 
się następstw pozytywnych. Porównanie z badaniami sprzed 4 lat wykazuje podobne 
prawidłowości, jak w przypadku pierwszoklasistów. Niższe niż w 1995 roku są odsetki 
uczniów obawiających się negatywnych następstw, a wyższe oczekujących pozytyw-
nych konsekwencji.

Blok pytań o alkohol zamyka pytanie o to, czy badany spodziewa się, że będzie pił 
jak będzie miał 25 lat. W intencji tego pytania leżało sprawdzenie, jak badani wyobra-
żają sobie swój stosunek do alkoholu wtedy, gdy będą już dorośli i picie alkoholu nie 
będzie zakazane. Największa część uczniów, zarówno w klasach pierwszych (50,7%), 
jak i trzecich (48,0%) nie umiała odpowiedzieć na to pytanie. Wśród tych, którzy od-
powiedzieli w klasach pierwszych nieco większa grupa zadeklarowała, że będzie nie 
piła (25,7%), niż że będzie piła (23,6%). W klasach trzecich wyraźną przewagę mieli 
ci, którzy przyznali, że będą pić (33,0%), nad tymi, którzy przewidują, że pić nie będą 
(19%). Znamienny jest zarówno mniejszy odsetek odpowiedzi „nie wiem” w klasach 
trzecich niż w pierwszych, jak i wyższy odsetek zamierzających pić. Młodzież wyraź-
nie nie próbuje wyobrażać sobie siebie jako dorosłych. Dopiero jak dorosłość staje się 
coraz bliższa, większe odsetki są skłonne próbować takich wyobrażeń (Sierosławski, 
Zieliński, 1999b). 

2.5. Problemy jednostkowe i społeczne związane 
z używaniem alkoholu

Picie napojów alkoholowych często się wiąże z powstawaniem różnych problemów. 
Problemy te mogą także występować bez związku z używaniem substancji. W jednym 
z pytań ankiety respondenci otrzymali listę takich problemów z prośbą, aby określili, 
czy kiedykolwiek stały się ich udziałem w związku z piciem lub z innych powodów – 
bez udziału alkoholu. Większość badanych doświadczała takich problemów jak kłót-
nia lub sprzeczka, nieporozumienia z rodzicami, kłopoty z przyjaciółmi, gorsze wyni-
ki w nauce. Najrzadziej występowały interwencje pogotowia ratunkowego, niechciane 
doświadczenia seksualne, kontakty seksualne bez antykoncepcji, kłopoty z policją. 
Podobnie rzadko badani stawali się ofi arą rabunku lub kradzieży. Ogólnie najbardziej 
rozpowszechnione są problemy powstające bez związku z używaniem alkoholu. Od 
tej reguły są dwa odstępstwa występujące tylko w klasach trzecich – niechciane do-
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świadczenia seksualne oraz kontakty seksualne bez antykoncepcji były potwierdzane 
w większym odsetku w związku z alkoholem niż z innych przyczyn.

Jeśli spojrzymy na pięć najczęściej występujących problemów związanych z al-
koholem i pięć tych najczęściej powstających z innych powodów, to zobaczymy, że 
w większości są to te same problemy. Należą do nich w klasach pierwszych: kłótnia 
i sprzeczka, problemy z rodzicami i z przyjaciółmi, przepychanka lub bójka. Do pię-
ciu najbardziej rozpowszechnionych bez związku z alkoholem jeszcze należą gorsze 
wyniki w nauce, a związanych z alkoholem – zniszczenie rzeczy lub ubrania. W kla-
sach trzecich wspólne dla dwóch porównywanych przyczyn są kłótnia lub sprzeczka 
oraz problemy z rodzicami i przyjaciółmi. Specyfi czne dla alkoholu są zniszczenie 
rzeczy lub ubrania oraz przepychanka lub bójka. Typowe dla najczęściej występują-
cych problemów bez związku z alkoholem są gorsze wyniki w nauce i problemy z na-
uczycielami. Trzeba też odnotować ogólnie większe rozpowszechnienie problemów 
związanych z alkoholem wśród trzecioklasistów niż w grupie uczniów młodszych, co 
można wiązać z wyższym poziomem spożycia alkoholu w tej grupie.

Rozpowszechnienie poszczególnych problemów jest związane z płcią badanych. 
Zarówno w klasach pierwszych, jak i trzecich znaleźć możemy problemy bardziej ty-
powe dla dziewcząt i częściej występujące u chłopców. Do tych pierwszych można 
zaliczyć kłótnię lub sprzeczkę, problemy z rodzicami i nieporozumienia z przyjaciół-
mi. Do tych drugich przede wszystkim przepychankę lub bójkę, ale również wypadek 
lub uszkodzenie ciała, zniszczenie rzeczy lub ubrania, kłopoty z policją, niechciane 
doświadczenia seksualne i kontakty seksualne bez antykoncepcji. Chłopcy częściej też 
stają się ofi arami rabunku lub kradzieży. Jeśli spojrzymy na problemy związane z uży-
waniem alkoholu, to w zdecydowanej większości występują one częściej u chłopców 
niż u dziewcząt (Sierosławski, Zieliński, 1999b). 

2.6. Rodzice a używanie alkoholu przez młodzież

W badaniach ESPAD nad postawami wobec alkoholu przeprowadzonymi przy fi nan-
sowym wsparciu PARPA w 1995 roku ujawniła się tendencja do liberalizacji ze strony 
dorosłych inicjacji alkoholowej przed wejściem w pełnoletniość. W referowanym tu 
badaniu z 1999 roku kwestii stosunku rodziców do picia poświęcono dwa pytania.

Pierwsze dotyczyło przyzwolenia na picie napojów alkoholowych. Badani byli 
proszeni o odpowiedź na pytanie, czy gdyby chcieli pić napoje alkoholowe, to ich 
rodzice pozwoliliby na to. W klasach pierwszych większość badanych jest przekonana 
o braku zgody ze strony rodziców. Zdaniem badanych w 61% ojciec nie pozwoliłby 
na to, a w 65% nie pozwoliłaby matka. Tylko w 9–10% badanych oczekiwałoby przy-
zwolenia ze strony rodziców. Dalsze 9% jest zdania, że brak zgody ograniczałby się 
do picia w domu. W klasach trzecich mniejsze części badanych oczekiwałyby braku 
przyzwolenia – 40% ze strony ojca i 44% ze strony matki. Ponad dwukrotnie wyższy 
niż wśród pierwszoklasistów odsetek uczniów starszych spodziewałby się pełnego 
przyzwolenia na picie (20–22%).
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Drugie pytanie dotyczące rodziców sondowało spodziewaną reakcję z ich strony 
na upijanie się oraz dodatkowo na grę na automatach na pieniądze. Zdecydowana 
większość oczekuje reakcji w postaci braku pozwolenia ze strony rodziców na upija-
nie się. Mniej badanych spodziewałoby się nieco słabszej reakcji polegającej na znie-
chęcaniu. Tylko 1% badanych oczekiwałby akceptacji ze strony rodziców. Na tym tle 
spodziewane reakcje rodziców na korzystanie przez ich dzieci z gier na automatach 
wydają się bardziej liberalnie. Tylko około 30% badanych jest zdania, że ich rodzice 
nie pozwoliliby na to. Zniechęcania oczekuje 34–36% badanych.

Warto zauważyć, że rozkłady odpowiedzi w klasach trzecich nie odbiegają od uzy-
skanych w klasach pierwszych. Oznaczać to może, że każde z badanych zachowań 
spotyka się z brakiem akceptacji niezależnie od tego, w jakim wieku się zdarza. Inaczej 
jest, jak pamiętamy, w przypadku picia napojów alkoholowych. Rodzice starszej mło-
dzieży w znacząco większym stopniu niż rodzice młodszych akceptowali picie swoich 
dzieci (Sierosławski, Zieliński, 1999b). 

2.7. ESPAD a inne badania

Badania ESPAD zrealizowane w latach 1995–1999 wykazały, że w zakresie używa-
nia napojów alkoholowych większość wskaźników wzrosła. Zanotowano zwiększenie 
popularności piwa wśród młodzieży naszego kraju i relatywny spadek popularności 
napojów spirytusowych. Najbardziej niepokojące jest nasilenie się zjawiska częstego 
picia przez młodzież w Polsce. Chociaż wskaźnik ten wzrósł także w większości kra-
jów uczestniczących w badaniu, to w Polsce najbardziej, w rezultacie czego miejsce 
polskiej młodzieży w rankingu wzrosło. Nadal jednak Polska pod względem większo-
ści wskaźników lokuje się w drugiej dziesiątce krajów uczestniczących w badaniu. Pod 
względem częstego picia jesteśmy na 11 pozycji, pod względem picia piwa na 12 po-
zycji. Podobnie miejsce zajmujemy pod względem częstego upijania się (Sierosławski, 
Zieliński, 1999b). Uwagę zwraca również wysoki poziom dostępności napojów alko-
holowych w ocenach respondentów. Niekorzystnym z profi laktycznego punktu widze-
nia jest wzrost odsetka młodych ludzi przejawiających pozytywne oczekiwania wobec 
alkoholu i spadek odsetka spodziewających się następstw negatywnych. Można rów-
nież dostrzec unifi kację stylów picia u dziewcząt i chłopców. Tendencje te zasadniczo 
potwierdzają najnowsze badania ESPAD zrealizowane w latach 2003 i 2007, chociaż 
na uwagę zasługuje stabilizacja w latach 1999–2003, a spadek wskaźników spożywa-
nia alkoholu przez młodzież obserwujemy w latach 2003–2007 (Sierosławski, 2007).

Takie tendencje potwierdzają również inne badania. W roku 2000 został opraco-
wany raport z piątej edycji międzynarodowych badań ilościowych nad zachowania-
mi zdrowotnymi młodzieży szkolnej, przeprowadzonych pod auspicjami Światowej 
Organizacji Zdrowia Biura Regionalnego dla Europy (HBSC). W Polsce ko-
ordynatorem trzech ostatnich serii była prof. Barbara Woynarowska – kierownik 
Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania Wydziału Pedagogicznego 
Uniwersytetu Warszawskiego. Z raportu wynika, iż w 1998 roku 76% polskiej mło-
dzieży w wieku 11–15 lat próbowało już napojów alkoholowych. W niektórych kra-
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jach nie stwierdzono znaczących różnic między takimi próbami wśród chłopców 
i dziewcząt (Austria, Anglia, Litwa, USA). Podobne tendencje daje się zauważyć 
w Polsce, płeć nie różnicuje już częstości podejmowania prób picia alkoholu, zwłasz-
cza wśród piętnastoletniej młodzieży. Młodzi ludzie w wieku 11–15 lat najczęściej się-
gają po piwo. W 1998 roku co najmniej raz w miesiącu piło piwo 15% uczniów, a wino 
i wódkę – 4%. Odsetek pijących piwo co najmniej raz w miesiącu był większy wśród 
chłopców (21%) niż wśród dziewcząt (9%) i gwałtownie zwiększał się z wiekiem (4% 
u jedenastolatków, 29% u piętnastolatków). Czynnikami zwiększającymi ryzyko picia 
alkoholu przez młodzież są między innymi: palenie papierosów, negatywny stosunek 
do szkoły wiążący się z trudnościami w nauce, złe kontakty z rodzicami, ogólne nie-
zadowolenie z życia i ze swojego wyglądu (PARPA, 2004). 

Jednym z najbardziej wartościowych programów badawczych, pozwalających 
przyjrzeć się zjawisku używania substancji psychoaktywnych przez młodzież z dłuż-
szej perspektywy są tak zwane badania mokotowskie, realizowane cyklicznie co czte-
ry lata – począwszy od 1984 roku – wśród piętnastolatków z warszawskiej dzielni-
cy Mokotów (Ostaszewski, 2002). Badania są przeprowadzane metodą audytoryjną 
w  klasie szkolnej za pomocą anonimowych ankiet „NAN” i „Piwo–Wino–Wódka”. 
Średnio w badaniu bierze udział 3000 uczniów. 

Badania pokazują, iż w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych wzrosło używa-
nie alkoholu, natomiast w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych nastąpiła pewna 
„stabilizacja” w zakresie jego spożywania. Wyniki badań pokazują systematyczny, po-
nad dwukrotny spadek odsetka uczniów, którzy nigdy nie pili alkoholu w ciągu ostat-
nich kilkunastu lat. W 1984 roku stanowili oni nieco ponad 22% badanych, a w 2000 
roku jedynie 10% (na tym poziomie odsetek ustabilizował się w połowie lat dzie-
więćdziesiątych). Jeszcze większe różnice w tym zakresie odnotowano w populacji 
dziewcząt. W 1988 roku abstynentkami było niemal 30% respondentek, w badaniach 
z 2000 roku okazało się, że było jest ich już tylko nieco ponad 10%. Wraz ze spadkiem 
liczby abstynentów bardzo wzrosła częstość picia oraz ilość jednorazowo wypijanego 
alkoholu. Najbardziej niekorzystne zmiany w tym zakresie stwierdzono w populacji 
dziewcząt, głównie pijących piwo i wódkę. W okresie 1984–2000 ponad czterokrotnie 
zwiększył się odsetek dziewcząt pijących piwo w ciągu ostatniego miesiąca. W jeszcze 
większym stopniu – ponad pięciokrotnie – wzrósł procent piętnastoletnich uczen-
nic, które upiły się piwem (wypiły jednorazowo 3 lub więcej butelek). Wyniki ba-
dań wskazują, że często pije alkohol 50% nastolatków, upija się 18%. Alkohol (przede 
wszystkim piwo) staje się elementem stylu życia i zabawy nastolatków. Należy pod-
kreślić, iż w latach 1996–2000 na Mokotowie zatarły się występujące wcześniej różni-
ce w częstości picia alkoholu między chłopcami i dziewczętami oraz uczniami liceów 
ogólnokształcących i szkół zawodowych. Wśród chłopców nastąpiło ograniczenie 
wzrostu spożycia, wśród dziewcząt kontynuowany był trend wzrostowy. Badania na 
Mokotowie wskazują więc na szybkie przemiany obyczajowe wśród dziewcząt, które 
się zrównały z chłopcami w zachowaniach problemowych (PARPA, 2002). 

Równie interesujące są badania zrealizowane w krakowskich szkołach, które dają 
obraz rozmiarów zjawiska spożywania alkoholu przez młodzież w starszych klasach 
szkół podstawowych i szkołach średnich (Urban, 2000b). Badania przeprowadzono 
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w roku szkolnym 1993/1994 z inicjatywy Krakowskiego Kuratorium Oświaty i Urzędu 
Miasta Krakowa. Łącznie badaniami objęto 31 524 uczniów klas siódmych i ósmych 
szkół podstawowych, klas drugich ZSZ, klas drugich i trzecich średnich szkół zawo-
dowych i liceów ogólnokształcących. Badania przeprowadzono ankietą self-report. 

Z badań wynika, iż już w klasach siódmych 11,3% (czyli 917 uczniów spośród 
8129 badanych) przyznaje się do tego, że przynajmniej raz w życiu piło alkohol do 
stanu upojenia. W klasach ósmych mamy skokowy przyrost tego wskaźnika – 21,4%, 
z ogólnej populacji 8289 badanych, czyli 1773 uczniów. W liceach ogólnokształcących 
wskaźniki te podwajają się, przy czym wśród licealistów klas drugich i trzecich nie 
obserwuje się już takiego zróżnicowania, jak pomiędzy klasami siódmymi i ósmy-
mi w szkołach podstawowych. Można więc wysnuć hipotezę o stabilizacji badanego 
zjawiska, czyli wykształceniu się pokaźnych rozmiarów grupy uczniów, dla których 
alkohol jest czymś atrakcyjnym. Istotną kwestią jest tutaj częstotliwość sięgania po al-
kohol przez młodzież. I tak do picia 1–2 razy w miesiącu przyznaje się 8,4% uczniów 
z klas siódmych i 15,6% z klas ósmych, a w szkołach średnich wskaźniki te są bar-
dzo wysokie. Szczególnie wysokie są one wśród uczniów klas trzecich i to zarówno 
zawodowych (33,1%), jak i ogólnokształcących (26,6%). „Spożywanie alkoholu dwa, 
a nawet jeden raz w miesiącu, nawet w przypadku osób dorosłych, można traktować 
jako skłonność do alkoholu, a w przypadku młodzieży jako zjawisko niezwykle niebez-
pieczne” (Urban, 2000b). Dopełnieniem tych danych jest to, że aż kilkanaście procent 
uczniów wszystkich typów szkół średnich pije alkohol kilka razy w tygodniu. W szko-
łach podstawowych te wskaźniki są znacznie niższe (4–5%). Podsumowując, można 
stwierdzić, że około 47% uczniów klas siódmych i około 60% klas ósmych używa alko-
holu, przy czym zdecydowana większość tych uczniów pije alkohol raz w roku (klasy 
siódme – 33%, klasy ósme – 36,3%). Można więc wysnuć tezę, iż około 60% uczniów 
kończących szkołę podstawową zetknęło się z alkoholem, a około 25% absolwentów 
ma już utrwalone skłonności do alkoholizowania się. Jako katastrofalną można okre-
ślić sytuację w szkołach zawodowych – tylko 20% uczniów podaje, że nie pije alkoholu, 
a ponad połowa potwierdza upicie się. „Trzeba również podkreślić, że w szkołach śred-
nich zdecydowana większość uczniów pijących spożywa alkohol co najmniej jeden raz 
w miesiącu, co oznacza zaawansowany proces uzależnienia” (Urban, 2000b).

2.8. Używanie alkoholu a przestępczość wśród młodzieży

Spośród najpoważniejszych problemów społecznych łączących się z piciem alkoholu 
przez młodych ludzi na szczególną uwagę zasługują czyny stanowiące naruszenie pra-
wa oraz odsetek podejrzanych, zatrzymanych przez policję nietrzeźwych sprawców 
przestępstw. 

W roku 1996, wśród ogółu podejrzanych o przestępstwa, osoby nietrzeźwe stano-
wiły aż 45,6%, w przypadku nieletnich wskaźnik ten wynosił 15,2%. Ogólnie alkohol 
był czynnikiem motywującym przestępstwa gwałtowne (zabójstwa, uszkodzenia cia-
ła, bójki i pobicia, wymuszenia rozbójnicze i nieumieszczone w tabeli zgwałcenia i na-
paści na funkcjonariusza publicznego. W roku 1998 w rejestrach policyjnych znalazła 
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się liczba 1799 nieletnich uzależnionych od alkoholu. Dane te jednak znacznie odbie-
gają od rzeczywistości i są ustalane najczęściej przy okazji stwierdzenia przestępcze-
go czynu (Urban, 2000a). Jakkolwiek powiązania nadużywania alkoholu z przestęp-
czością wydają się bezsprzeczne, to z badań przeprowadzonych przez Gruszczyńską 
i Marczewskiego (1997–1998) wynika, iż uzależnienie od alkoholu i nadużywanie 
alkoholu nie są skorelowane z powrotem do przestępstwa. Za wskaźnik nadużywania 
alkoholu w tym badaniu przyjęto nałożenie na skazanego obowiązku powstrzymy-
wania się od alkoholu. We wszystkich grupach badanych uzyskano podobne wyniki. 

Szczególnie czułym wskaźnikiem poziomu rozpowszechnienia destrukcyjnego pi-
cia alkoholu przez młodzież (niejednokrotnie skorelowanego z przestępczością) jest 
liczba nieletnich zatrzymanych w izbach wytrzeźwień. Należy podkreślić, iż placówki 
tego typu funkcjonują jedynie w kilkudziesięciu większych miastach (w 1998 roku 
w Polsce działało 68 izb). W tej sytuacji nietrzeźwi nieletni najczęściej są odwoże-
ni przez policję na oddziały detoksykacyjne, do młodzieżowych izb dziecka lub do 
miejsc zamieszkania. Tym bardziej niepokojące wydają się statystyki, które w ciągu 
ostatnich lat odnotowują systematyczny wzrost zatrzymanych nieletnich, a w szcze-
gólności dziewcząt. 

2.9. Interpretacje teoretyczne zjawiska używania alkoholu 
przez młodzież

Picie alkoholu pełni u młodych ludzi określone funkcje psychologiczne, na przykład 
uwalnia od stresu, poprawia nastrój i wzmacnia poczucie identyfi kacji z własną płcią. 
Jednakże nie zmienia to faktu, że picie występuje przede wszystkim w grupie i dlatego 
musi pełnić też jakieś funkcje społeczne. Skłonność ludzi młodych do picia alkoho-
lu jest wyraźnie związana z wzajemnym oddziaływaniem w grupie. Badano znacze-
nie wczesnego picia alkoholu dla poprawienia relacji młodych ludzi z rówieśnikami 
(a także poprawienia samooceny). Wczesne picie alkoholu wiąże się z silną potrzebą 
akceptacji społecznej. Poczucie braku akceptacji wynika z braku wsparcia w środo-
wisku domowym i może się zaostrzyć w przypadku odrzucenia przez tradycyjne śro-
dowisko rówieśników. Picie zatem zdaje się w różny sposób pomagać w odzyskaniu 
poczucia akceptacji, na przykład dzięki poczuciu wzajemnego zaufania w grupie piją-
cych. Znoszące zahamowania skutki picia alkoholu wzmagają taki proces. Picie może 
także utrwalać koleżeństwo i przyjaźnie, ponieważ wspólnym wysiłkiem zdobywa się 
alkohol, a potem trzeba się nim podzielić. Takie działania (na przykład wymykanie 
się z domu, by kupić alkohol) prowadzące do wspólnoty celów, mają wysoką wartość 
jako nagroda, szczególnie gdy burzą normatywne oczekiwania tradycyjnie nastawio-
nej grupy rówieśników. Picie może pełnić taką funkcję tylko u tych młodych ludzi, 
którzy poszukują alkoholu dla osiągnięcia określonych celów. Na przykład okazuje 
się, że picie alkoholu we wczesnym okresie dojrzewania, będące biletem wstępu do 
grupy, wpływa na lepsze relacje w późniejszym okresie. Stwierdzono także, że jeśli od 
wczesnych etapów adolescencji młody człowiek przechowuje obraz picia jako zajęcia 
dla osób bywałych i wyrafi nowanych, picie poprawia jego samoocenę.
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Zaproponowano schemat, w którym wyróżnia się trzy typy wpływu społecznego. 
Pierwszy to wyraźna i aktywna presja na rzecz używania substancji psychoaktywnej, 
drugi i trzeci to wpływy pasywne – społeczne modelowanie zachowania i niewłaściwe 
postrzeganie faktu używania substancji przez rówieśników. Rezultat każdego z tych 
typów prawdopodobnie zależy od rodzaju presji i potrzeby akceptacji przez rówieśni-
ków (Lowe, Foxcroft , Sibley, 2000).
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Narkomania

Używanie poszczególnych rodzajów środków psychoaktywnych wiąże się z przynależ-
nością do określonego kręgu kulturowego. Przez wiele lat palenie opium i jego prze-
tworów dominowało u ludności krajów Dalekiego Wschodu. Z kolei zażywanie liści 
krzewu kokainowego było rozpowszechnione u ludności południowoamerykańskiej, 
a rośliny dostarczające wizji i halucynacji stosowane były przez mieszkańców Ameryki 
Południowej i Środkowej oraz Afryki. W Europie oraz na terenach kolonizowanych 
przez białych osadników (USA, Kanada) najczęstszym środkiem odurzającym był al-
kohol. Nasilający się proces dyfuzji tradycyjnie stosowanych narkotyków do odmien-
nych kręgów kulturowych oraz rozwój technologii otrzymywania środków syntetycz-
nych przyczyniły się do wyłonienia dwóch stref geografi czno-kulturowych narkomanii 
(Th ille, Zgirski, 1976). Pierwsza strefa obejmuje obszary Bliskiego Wschodu, Afryki, 
Półwyspu Indochińskiego, a także Meksyk, Indie, Chiny. Obszary te zachowują liczne 
elementy kultur pierwotnych. Używanie środków roślinnych, typowych dla danego te-
renu, dotyczy ludzi w średnim wieku i niemal wyłącznie mężczyzn z ubogich i niewy-
kształconych warstw społecznych. Praktykowanie jest włączone w tradycje kulturowe 
i ma w dużym stopniu charakter obrzędowy, religijny, magiczny lub leczniczy. Druga 
strefa geografi czno-kulturowa obejmuje obszary rozwinięte – o wysokiej stopie życio-
wej – takie jak Ameryka Północna, Europa, Japonia i niektóre inne kraje. Używanie 
środków psychoaktywnych w tej strefi e ma złożone przyczyny; dotyczy ludzi młodych 
oraz w średnim wieku, pochodzących ze wszystkich warstw społecznych. 

Europa nie znała większości środków psychoaktywnych aż do XIII wieku, gdy 
z wypraw krzyżowych przywieziono opium. Do Anglii dotarło ono w XVI wieku, 
gdzie zmieszano je z przyprawami i alkoholem. W 1805 roku aptekarz Serturner 
wyodrębnił pierwszy alkaloid opium i nadał mu nazwę morfi na, na cześć greckiego 
boga snu Morfeusza, natomaist w 1874 roku wyprodukowano pochodną narkotyku 
o nazwie diacetylomorfi na, którą nazwano po niemiecku heroisch to znaczy potężny. 
Za jej pomocą próbowano leczyć ludzi uzależnionych od morfi ny. Powszechniejsze 
używanie narkotyków datuje się od XVIII wieku po wejściu na azjatyckie rynki an-
gielskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej, która miała monopol na produkcję opium. 
Dwie wojny opiumowe zaowocowały faktem, iż Chiny rozpoczęły na dużą skalę 
własną produkcję maku opiumowego, co zwiększyło masowe używanie narkotyku 
(Juczyński, 2002). 

Bardziej masowe używanie narkotyków w Europie w wieku XIX ma podłoże inte-
lektualno-artystyczne. W hotelu Pimodan w Paryżu, nad brzegiem Sekwany, powstał 
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„klub haszynistów”, gdzie artyści tej epoki opisywali swoje przeżycia wywołane ha-
szyszem i opium. W 1938 roku szwajcarski chemik Albert Hoff man dokonał syntezy 
kwasu lizergowego, co umożliwiło stosowanie narkotyków na niespotykaną dotych-
czas skalę. LSD-25 (dietyloamid kwasu lizergowego) należy do środków psychozomi-
metycznych, gdyż, podobnie jak meskalina wyodrębniona z kaktusa meksykańskiego, 
wywołuje u człowieka halucynacje. Dużą rolę w popularyzacji narkotyków halucyno-
gennch w środowiskach artystycznych odegrał angielski pisarz i fi lozof Aldous Huxley, 
który w 1953 roku przeprowadził na sobie doświadczenia z meskaliną i psylobicy-
ną, środkami używanymi przez Indian północnoamerykańskich i meksykańskich. 
Swoje przeżycia wywołane wymienionymi środkami, od bardzo wysublimowanych 
do koszmarnych, Huxley opisał w eseju Wrota percepcji. Książka ta stała się popu-
larna, zwłaszcza wśród młodzieży, i przygotowała grunt pod „eksplozję” narkomanii 
w latach sześćdziesiątych. Wpływ na powstanie współczesnej narkomanii przypisuje 
się także harwardzkiemu psychologowi Timothy Leary’emu, który podczas pobytu 
w Meksyku spróbował halucynogennych grzybów. Przeżycia, jakich doznał, uznał za 
najgłębsze przeżycia religijne, które zmieniły jego życie. Wraz z dwoma współpracow-
nikami Leary eksperymentował z różnymi środkami psychoaktywnymi w przekona-
niu, że zapoczątkowują oni nową erę ludzkiej świadomości. Swoje przeżycia ogłaszali 
publicznie, zachęcając do naśladownictwa. Zwolenników swoich poglądów i praktyk 
znajdowali głównie wśród młodzieży. Zmuszeni do opuszczenia murów uniwersy-
teckich zorganizowali Międzynarodową Federację Wolności Wewnętrznej z siedzibą 
w Meksyku, gdzie prowadzili seanse narkotyczne dla ludzi przebywających tam na 
urlopie. Wydaleni z Meksyku powrócili do Stanów, gdzie otrzymali siedzibę od eks-
trawaganckiego nowojorskiego milionera. Tam też setki ochotników z całego świata 
poddawały się eksperymentom z meskaliną, LSD-25, psylobicyną i marihuaną. 

W połowie lat sześćdziesiątych XX wieku zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych 
i Europie Zachodniej popularność zdobyły pacyfi styczne idee. Coraz więcej młodzie-
ży uniwersyteckiej zaczęło nadużywać narkotyków, co stanowiło nie tylko formę 
buntu przeciw istniejącym strukturom, ale także sprzeciw wobec wojny w Wietnamie 
i przemocy w życiu. Narkotyki zażywane przez młodzież miały zastąpić alkohol prefe-
rowany przez starsze pokolenie, miały rozszerzać świadomość jednostki. W rezultacie 
zrodził się ruch hippisowski, dla którego Leary był „kapłanem”. Narkotyzowanie sta-
ło się czynnością społeczną, symbolizującą przynależność do określonej subkultury. 
Używanie środków psychoaktywnych, posługiwanie się specyfi czną symboliką, język 
charakteryzujący nazewnictwo środków i czynności związanych z ich przyjmowa-
niem, rytuał „brania” – to wszystko kształtowało silne więzi grupowe. Specyfi czny 
język pełnił funkcję integracyjną, decydował o przynależności do grupy. W konse-
kwencji narkomania lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku w USA stała 
się zjawiskiem typowym dla ludności dzielnic wielkomiejskich żyjącej w ubóstwie, 
zagrożonej wysoką przestępczością i pozbawionej szans rozwoju. Wiązał się z tym 
wzrost przestępczości, co doprowadziło do rozwoju polityki zwalczania zjawiska przy 
ogólnej aprobacie społecznej. W następnych latach narkomania zaczęła wychodzić 
z getta, trafi ła do szkół i uniwersytetów (Juczyński, 2002). 



73

Rozdział trzeci. Narkomania

3.1. Narkomania na początku XXI wieku

Przełom wieków wykształcił nowy wizerunek narkomanii. Narkomania przestała być 
zjawiskiem charakterystycznym dla słabo wykształconych i ubogich członków społe-
czeństw zachodnich. Po narkotyki sięgają coraz bogatsi, dobrze wykształceni, ambit-
ni, a więc ludzie zorientowani na wzbogacenie, sukces, karierę, majątek. W weekend 
narkotyk służy do relaksu i towarzyskiej rozrywki, w dzień powszedni – do zwięk-
szenia aktywności fi zycznej i psychicznej. Również w grupach młodzieżowych ob-
serwuje się zmiany. Posiadanie narkotyku daje co prawda pozycję w grupie, lecz uży-
wanie przestaje nobilitować. Odmowa przyjęcia nie musi się zatem łączyć – jak to 
było dawniej – z odrzuceniem i restrykcjami towarzyskimi. Podobnie okazjonalne 
używanie narkotyków nie musi się wiązać z potępieniem społecznym. Jak wykazują 
badania, obecnie młodzież w zasadzie nie identyfi kuje narkotyków z subkulturami 
młodzieżowymi (Fatyga, Sierosławski, 1999). Z narkomanią wiąże się biznes obejmu-
jący ogromny rynek, przynoszący zyski producentom, dealerom, a nawet osobom zaj-
mującym się leczeniem (detoksykacją). Sieć sprzedaży narkotyków to profesjonalny 
system handlowy. Coraz częściej odzywają się głosy mówiące o potrzebie odejścia od 
kryminalizacji narkomanii i konieczności postrzegania jej jako problemu społeczne-
go, którego rozwiązanie wymaga współpracy wielu środowisk. Światowa Organizacja 
Zdrowia szacuje, iż 28 milionów ludzi na całym świecie naraża się na znaczne ryzyko, 
używając – poza alkoholem, tytoniem i lotnymi rozpuszczalnikami – wielu substancji 
psychoaktywnych (WHO, 1997; za: Carson, Butcher, Mineka, 2003). Nadużywanie 
narkotyków i uzależnienie od nich dotyczy najczęściej młodzieży i młodych doro-
słych, chociaż może wystąpić w każdym wieku. Różnice zależą od miejsca zamiesz-
kania (na przykład dzielnica miasta), rasy, przynależności etnicznej, statusu zawodo-
wego i innych charakterystycznych cech demografi cznych (Hughes, 1992; za: Adler, 
Adler, 2000). Problemy z nadużywaniem substancji występują częściej wśród ekono-
micznie upośledzonych mniejszości społecznych. Jak poważnym problemem spo-
łecznym stały się narkotyki, świadczy wynik badania dotyczącego używania ich przez 
osoby ubiegające się o pracę w dużym szpitalu uniwersyteckim w stanie Maryland. 
Przez dwa lata, poczynając od roku 1989, wszystkich ubiegających się o pracę pod-
dawano badaniu mającemu na celu wykrycie obecności narkotyków w organizmie. 
Testom poddano łącznie 593 osoby ubiegające się o pracę; u 10,8% wykryto obecność 
zauważalnych ilości zakazanych narkotyków. Najczęściej wykrywana była marihuana 
(55% wszystkich stwierdzonych przypadków), następnie kokaina (36%) i opiaty (28%) 
(Carson, Butcher, Mineka, 2003). Wielu amerykańskich pracodawców stosuje obecnie 
taktykę antynarkotykową (i antyalkoholową), polegającą na regularnych badaniach 
wykrywających ewentualną obecność narkotyków w moczu. Pozytywny wynik takich 
testów może prowadzić do zwolnienia z pracy niezależnie od tego, jak dobrze i wydaj-
nie dana osoba pracuje. W Wielkiej Brytanii kodeks drogowy zobowiązuje zarówno 
starających się, jak i posiadających prawo jazdy do informowania Urzędu do spraw 
Licencjonowania Kierowców i Pojazdów o każdej „przeszłej lub przewidywanej nie-
zdolności”, która może stanowić „źródło zagrożenia publicznego”. Taka „niezdolność” 
obejmuje „uzależnienie i używanie zakazanych narkotyków” lub „chroniczne naduży-
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wanie lub zależność od rozpuszczalników”. Jeśli urząd otrzyma dowód „nadużywania 
konopi indyjskich”, to stosowany jest sześciomiesięczny zakaz prowadzenia pojazdów, 
a w wypadku stwierdzenia nadużywania innych narkotyków, takich jak „dowolny 
narkotyk psychoaktywny popularny w danym okresie” – zakaz dwunastomiesięczny. 
Kierowca zawodowy naraża się na unieważnienie swojego prawa jazdy na co najmniej 
trzy lata i musi spełnić surowe wymagania, jeśli chce je odzyskać. Zatajenie używania 
narkotyków, ujawnione w wyniku testów po wypadku drogowym, może spowodować 
cofnięcie wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia (Robson, 1997). 

Mniej więcej jedna trzecia wszystkich używających narkotyki w Ameryce 
Północnej to kobiety w wieku rozrodczym. Każdego więc roku ponad pół miliona 
dzieci narażonych jest na kontakt z narkotykami w fazie życia płodowego. Do uszko-
dzenia płodu, choć teoretycznie jest to możliwe, dochodzi bardzo rzadko, jeśli oczy-
wiście matka używa narkotyki okazjonalnie czy „towarzysko” – mimo że niektóre za-
nieczyszczenia, powszechnie spotykane w narkotykach sprzedawanych na ulicach, są 
potencjalnie bardzo toksyczne. Potomstwo matek używających narkotyków, ogólnie 
rzecz ujmując, mieści się w ustalonej dla populacji normie wad wrodzonych u dzieci: 
około 3% żywych urodzeń. Powszechne jest przekonanie, choć niekoniecznie popar-
te faktami, że ryzyko jest wyższe wśród matek uzależnionych, które często używają 
dużych dawek narkotyków i w związku z tym mogą cierpieć na niedożywienie, chro-
niczne infekcje, są pozbawione wsparcia ze strony rodziny i opieki przedporodowej 
i zazwyczaj prowadzą nieuporządkowany tryb życia. Należy jednak podkreślić, że 
wszystkie narkotyki i niektóre leki zażywane w czasie ciąży – przepisane lub nie przez 
lekarza – szczególnie podczas pierwszych trzech miesięcy stanowią potencjalne za-
grożenie dla płodu i należy ich unikać (Robson, 1997). 

Z powyższego opisu skutków używania narkotyków w trakcie ciąży można wy-
snuć wniosek, że być może narkotyk sam w sobie nie jest tak niebezpieczny, jakby 
się wydawało. Do tego wniosku przychyla się wielu badaczy. Na przykład Frieske 
i Sobiech (1987) uważają, że tak naprawdę szkodliwe okazują się pewne wzory zacho-
wania, struktura wyznawanych wartości, priorytety emocjonalne, wiktymizacja, lecz 
nie sam narkotyk. Pewna grupa amerykańskich badaczy skłania się do niepopular-
nego w Polsce poglądu, że stosunkowo stabilne, kontrolowane używanie niektórych 
narkotyków jest możliwe. Używający je w taki kontrolowany sposób wykształcają 
swoiste rytuały i zwyczaje, dzięki którym narkotyk pozostaje tylko marginalną cząst-
ką ich życia. Ograniczają używanie narkotyków do weekendów czy specjalnych okazji 
(Robson, 1997). Juczyński (2002) wskazuje, iż są takie osoby, które próbują używać 
narkotyków „miękkich” z ciekawości czy też okazjonalnie i nie uzależniają się, choć 
dla niektórych narkotyki tego typu stanowią wstęp do używania innych środków; peł-
nią więc funkcję inicjującą.

W tym kontekście należy tutaj podjąć temat używania narkotyków przez mło-
dzież. Pomimo zakazów prawnych oraz działalności policji i służb celnych narkotyki 
– choć nielegalne – są dostępne dla każdego, kto chce je mieć. W każdym mieście, na 
ulicach, w pubach i klubach, w szkole można zdobyć nie tylko słabo działające narko-
tyki, lecz także heroinę i kokainę. Badanie przeprowadzone wśród czternastolatków 
na północy Wielkiej Brytanii wykazało, że 59% z nich zetknęło się z ofertą sprze-
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daży co najmniej jednego narkotyku, a 60% z tych, którym narkotyk proponowano 
(36% z 776 badanych), zdecydowało się na kupienie go i spróbowanie. Proporcja płci 
wynosiła 1:1. Wyniki te są zbieżne z uzyskiwanymi w badaniach przeprowadzonych 
w USA. Niemal połowa starszych uczniów szkół średnich przynajmniej raz spróbowa-
ła któregoś z zakazanych środków (Amerykański Departament Badań Zdrowotnych, 
1991; za: Robson, 1997) . Warto zaznaczyć, że ponad 50% tych, którzy spróbowali 
narkotyku, zadeklarowało, że nigdy już tego nie zrobią albo że będą to robić jedynie 
okazjonalnie. Używanie narkotyków przestało być przede wszystkim wyrazem kon-
testacji, buntu przeciw zakłamaniu i konformizmowi starszego pokolenia, stało się 
natomiast modą, formą spędzania wolnego czasu, zaspokojenia potrzeby przeżycia 
silnych wrażeń czy ucieczki od stresów i frustracji (Juczyński, 2002). W niektórych 
przypadkach używanie narkotyków kończy się uzależnieniem. Struktura wielu narko-
manów, odzwierciedlona w dostępnych danych statystycznych, utwierdza w przeko-
naniu, że używanie środków psychoaktywnych stanowi specyfi czny problem, związa-
ny z szeroko rozumianymi procesami socjalizacji i nierzadko jest traktowany jako je-
den z przejawów ogólnie znanych kłopotów z młodym pokoleniem (Frieske, Sobiech, 
1987; Górski, 1985). Używanie narkotyków daje poczucie przynależności do grupy, 
a zarazem, przez proces społecznego „zarażania się”, uczy takich wzorców zachowa-
nia, które są akceptowane w danym środowisku. Środowisko miejskie w jakimś stop-
niu ułatwia i przyśpiesza kontakt z narkotykiem, lecz narkomania już dawno przestała 
być specyfi czna dla dużych miast. Badania rodzin osób uzależnionych prowadzone 
w latach osiemdziesiątych XX wieku wykazały, że narkomani wywodzili się w zdecy-
dowanej większości z rodzin rozbitych, konfl iktowych, charakteryzujących się niesta-
bilnym środowiskiem wychowawczym (Cekiera, 1989, 1992). 

Nie każde jednak używanie narkotyków prowadzi kolejno do używania, naduży-
wania i uzależnienia. Próbowano odnaleźć korelację pomiędzy pierwszymi próbami 
sięgania po narkotyki we wczesnej młodości a ich późniejszym używaniem. Można 
przypuszczać, iż „przyszłego użytkownika narkotyków” charakteryzują przynajmniej 
niektóre z następujących cech: buntowniczość, nonkonformizm oraz tolerancyjny 
stosunek wobec niezwykłych lub dewiacyjnych zachowań, stosunkowo mało wygóro-
wane ambicje i niewielkie zainteresowanie nauką w szkole czy dążeniem do zrobienia 
kariery, niezależny umysł, chęć polegania na sobie samym, niechęć do przestrzegania 
zasad. Dalsze cechy to impulsywność, skłonność do szukania przyjemności i podej-
mowania ryzyka. Nie bez znaczenia są też przebyte choroby somatyczne lub psychicz-
ne, obniżone samopoczucie lub niska samoocena. Najwięcej narkomanów jest wśród 
osób pomiędzy 18. a 21. rokiem życia, potem wskaźnik ten spada. Jest to związane 
z postępującym zaangażowaniem młodego człowieka w struktury społeczne, z pra-
cą, małżeństwem i obowiązkami wobec dzieci. Żonaci mężczyźni rzadziej sięgają po 
narkotyki niż samotni i rozwiedzeni, a najwięcej narkomanów jest wśród mężczyzn, 
którzy żyją w konkubinacie. Z kolei kobiety w zaawansowanym wieku chętnie zaży-
wają przepisywane im leki psychoaktywne, a mężczyźni wydają się być bardziej zain-
teresowani alkoholem i sięgają po niego w celu ukojenia lub pobudzenia aktywności 
(Robson, 1997). 
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3.2. Główne rodzaje narkotyków i ich działanie 

Wzorce zachowania osób nadużywających substancji psychoaktywnych różnią się 
znacznie, w zależności od rodzaju substancji, przyjmowanych ilości i okresu używa-
nia, psychofi zycznej konstrukcji jednostki oraz od środowiska społecznego. Poniżej 
przedstawię przegląd narkotyków najczęściej używanych we współczesnym społe-
czeństwie, sporządzony na podstawie klasyfi kacji zaproponowanej przez Carsona, 
Butchera i Minekę (2003). Wydaje się ona rzetelna, a jednocześnie zbieżna z klasyfi -
kacjami stosowanymi przez większość badaczy. 

3.2.1. Opium i jego pochodne

Ludzie używają opium i jego pochodnych od ponad pięciu tysięcy lat. Lekarstwa, któ-
rych głównym składnikiem było opium, Galen (130–201) uważał za panaceum na wie-
le dolegliwości. Opium jest mieszaniną około osiemnastu substancji zwanych alkalo-
idami. Jego pochodne (morfi na, heroina) mogą służyć jako silny środek uspokajający 
i przeciwbólowy. Wprowadzenie w 1856 roku igły do iniekcji podskórnej pozwoliło na 
powszechne stosowanie morfi ny wśród żołnierzy podczas wojny secesyjnej. W rezul-
tacie wielu weteranów tej wojny wróciło do domu w stanie uzależnienia od morfi ny, 
co eufemistycznie nazywano „chorobą żołnierską”. Heroina okazała się jeszcze bar-
dziej niebezpieczna. Działała szybciej i intensywniej i uzależniała w tym samym, jeśli 
nie w większym stopniu. Doprowadziło to do zaprzestania stosowania jej w praktyce 
medycznej. Ponieważ stało się jasne, że opium i jego pochodne – łącznie z kodeiną, 
która jest składnikiem niektórych syropów wykrztuśnych – są niebezpieczne z powo-
du właściwości uzależniających, Kongres USA wydał w 1914 roku ustawę Harrisona. 
W myśl jej przepisów i późniejszych aktów prawnych sprzedaż i dystrybucja pewnych 
narkotyków, bez odpowiedniego upoważnienia, uznana została za przestępstwo ściga-
ne przez władze federalne. Lekarze i farmaceuci musieli się rozliczać z każdej dawki 
tych środków. W ten sposób z dnia na dzień ludzie stale biorący narkotyki przestali 
być nałogowcami – co było uważane za naganne, ale tolerowane – a stali się kryminali-
stami. W latach sześćdziesiątych nastąpił nagły wzrost zażywania heroiny, ale od 1975 
roku liczba osób biorących ją stale maleje (Carson, Butcher, Mineka, 2003).

Morfi nę i heroinę wprowadza się do organizmu najczęściej przez palenie, wdy-
chanie (inhalowanie proszku), jedzenie, „wstrzykiwanie pod skórę” lub „bezpośred-
nio” – dwie ostatnie metody polegają na iniekcji. Do natychmiastowych rezultatów 
iniekcji dożylnej lub wdychania heroiny należy spazm euforyczny („kop”), trwający 
około 60 sekund, który wielu narkomanów porównuje z orgazmem. Jednak natych-
miastowymi skutkami heroiny i morfi ny mogą też być wymioty i nudności. Po „ko-
pie” najczęściej następuje „odlot” (inaczej „haj”), kiedy osoba, która wzięła narkotyk, 
pogrąża się w letargu, jest oderwana od rzeczywistości i ma ograniczone potrzeby 
fi zyczne, łącznie z potrzebą jedzenia i popędem płciowym. W tej fazie dominuje przy-
jemne uczucie odprężenia, euforii, towarzyszą jej wizje. Stan taki utrzymuje się od 
4 do 6 godzin, po czym – w przypadku osób uzależnionych – następuje faza nega-
tywna, podczas której organizm zaczyna dopominać się następnej dawki narkotyku. 
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Uzależnienie u jednych osób następuje szybciej, u drugich wolniej; ale szacuje się, że 
aby się uzależnić, wystarczy brać narkotyk systematycznie przez 30 dni. Inaczej niż 
sądzi wielu uzależnionych, odzwyczajenie się od heroiny nie jest ani niebezpieczne, 
ani bardzo bolesne. Zdaniem Robsona (1997) wielu uzależnionym udaje się zerwać 
z nałogiem bez pomocy innych, co jest poglądem kontrowersyjnym. Dla niektórych 
jednak odstawienie narkotyku łączy się z nieprzyjemnymi objawami tak zwanego ze-
społu odstawiennego, które zazwyczaj zaczynają ustępować po 3–4 dniach i zupełnie 
mijają po tygodniu. Po cofnięciu się objawów pacjent zaczyna normalnie jeść i pić 
i szybko uzupełnia ubytek masy ciała. Zmniejsza się również uprzednia tolerancja na 
substancję – powstaje więc ryzyko, że użycie ilości takiej jak poprzednio może ozna-
czać przedawkowanie. Uzależnienie od opioidów prowadzi zazwyczaj do stopniowej 
degradacji. Towarzyszące temu uzależnieniu zły stan zdrowia i rozpad osobowości 
nie są spowodowane bezpośrednim, farmakologicznym działaniem substancji, lecz 
skutkiem rezygnacji z jedzenia, pozycji społecznej, braku szacunku do własnej oso-
by i przeznaczenia wszystkich środków i sił na desperackie poszukiwania codziennie 
potrzebnej dawki. Kobiety przyjmujące heroinę w czasie ciąży narażają swe potom-
stwo na bardzo poważne konsekwencje: na świat przychodzą uzależnione od heroiny 
wcześniaki, które są podatne na wiele chorób. W leczeniu uzależnienia od heroiny 
wykorzystywany jest metadon. Chlorowodorek metadonu jest syntetycznym narko-
tykiem pokrewnym heroinie i ma właściwości tak samo uzależniające fi zjologicznie. 
Jego przydatność w leczeniu polega na tym, że zaspokaja on głód heroiny, nie powo-
dując poważnych zakłóceń psychicznych i dlatego stosowany jest jako „lekarstwo” 
i podawany w ramach ofi cjalnej terapii szpitalnej. Badania potwierdziły skuteczność 
metadonu w osłabianiu uzależnienia od heroiny. Odzwyczajanie narkomanów od he-
roiny tylko po to, by często na całe życie uzależnić ich od innej substancji, budzi wiele 
zastrzeżeń. Zwolennicy metadonu podkreślają jednak, że osoby uzależnione od niego 
mogą normalnie funkcjonować w społeczeństwie i pracować, podczas gdy nie jest to 
możliwe w przypadku większości uzależnionych od heroiny. Ponadto metadon jest 
dostępny legalnie i jego jakość jest kontrolowana przez instytucje rządowe. Nie za-
chodzi również potrzeba stałego zwiększania dawki. W leczeniu uzależnienia od he-
roiny stosuje się również nowy lek, bubrenorfi nę, która wydaje się również skutecznie 
zastępować heroinę, ale powoduje mniej skutków ubocznych niż metadon (Carson, 
Butcher, Mineka, 2003). 

3.2.2. Kokaina i amfetaminy

W przeciwieństwie do innych narkotyków, które osłabiają lub spowalniają działanie 
ośrodkowego układu nerwowego, kokaina i amfetaminy pobudzają i przyspieszają to 
działanie. Podobnie jak opium kokaina jest produktem roślinnym, znanym i używa-
nym od najdawniejszych czasów. Była powszechnie stosowana w okresie przedko-
lumbijskim na obszarze dzisiejszego Meksyku i Peru. Ze względu na wysoką cenę 
w Stanach Zjednoczonych kokaina przez wiele lat uchodziła za „haj dla bogatych”. 
Stopniowy wzrost podaży i spadek ceny przyczyniły się jednak do znacznego wzrostu 
jej konsumpcji w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku tak bardzo, 
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że mówiono o „epidemii kokainowej”, szczególnie wśród średnich i wyższych warstw 
społecznych. Kokainę, tak jak opioidy, przyjmuje się przez wdychanie, łykanie lub 
iniekcje i również ona wywołuje trwający 4–6 godzin stan euforii, podczas którego 
występuje uczucie pewności siebie i zadowolenia. W przeciwieństwie do opioidów 
kokaina pobudza korę mózgową, wywołuje bezsenność i podniecenie, jak również 
pobudza i wzmacnia odczucia seksualne. Zwiększona aktywność seksualna, częste 
uprawianie seksu w zamian za narkotyk, jak też kontakty seksualne z przygodnymi 
partnerami są częstym skutkiem przyjmowania „cracku”, silniejszej postaci kokainy. 
Stwierdzono również, że używanie „cracku” prowadzi do zaburzeń potencji. U więk-
szości osób systematycznie przyjmujących tę substancję z biegiem czasu występuje 
brak zainteresowań i zaburzenie funkcjonowania seksualnego. Leczenie psychiczne-
go uzależnienia od kokainy nie różni się zbytnio od leczenia uzależnienia od innych 
narkotyków. Skuteczna terapia osób nadużywających kokainy polega na podawaniu 
leków zmniejszających głód narkotyku (takich jak dezypramina i naltrekson) oraz 
prowadzeniu psychoterapii uzupełniającej leczenie. 

Pierwszą amfetaminę – benzedrynę, czyli siarczan amfetaminy – zsyntetyzowano 
w 1927 roku i we wczesnych latach trzydziestych wprowadzono do aptek jako środek 
do inhalacji udrożniający nos podczas kataru. W późnych latach trzydziestych wpro-
wadzono dwie nowe amfetaminy – dexedrynę (deksamfetamina) i metedrynę (chlo-
rowodorek metamfetaminy, znany jako „speed”). Metedryna o wiele silniej pobudza 
ośrodkowy układ nerwowy niż benzydryna i dexedryna i jest uważana za bardzo 
niebezpieczną. Skutki jej nadużycia mogą być śmiertelne. Początkowo preparaty te 
uważano za „cudowne pigułki”, pozwalające na pewien czas przezwyciężyć zmęczenie 
i osiągnąć nadzwyczajną sprawność umysłu. Podczas drugiej wojny światowej dzia-
łaniem pobudzającym tych leków zainteresowało się wojsko – zarówno alianci, jak 
i Niemcy stosowali je w celu przeciwdziałania zmęczeniu żołnierzy. Również w życiu 
cywilnym amfetaminy były często stosowane przez robotników pracujących na noc-
nych zmianach, kierowców ciężarówek na dalekich trasach, studentów uczących się 
do egzaminów i sportowców starających się poprawić wyniki. Odkryto również, że 
amfetaminy zmniejszają apetyt, stały się więc popularne także wśród ludzi odchudza-
jących się. Ponadto często ich używano dla przeciwdziałania skutkom barbituranów 
lub innych tabletek nasennych. Ze względu na ich szerokie zastosowanie amfetami-
ny były powszechnie przepisywane przez lekarzy. Dzisiaj zdecydowanie najczęściej 
używa się ich do zabawy – na ogół przyjmują je młodzi ludzie, by osiągnąć dobre 
samopoczucie. 

Amfetaminy, mimo ich uzasadnionego zastosowania w medycynie, nie są magicz-
nym źródłem energii umysłowej i fi zycznej, lecz umożliwiają jedynie większe wyko-
rzystanie własnych zasobów, często do granic ryzykownego wyczerpania. Odstawienie 
amfetamin jest zazwyczaj bezpieczne, ale zgromadzone dane wykazują, że w leczeniu 
należy uwzględnić uzależnienie fi zjologiczne (Carson, Butcher, Mineka, 2003). 
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3.2.3. Barbiturany

W latach trzydziestych XX wieku wynaleziono bardzo silne środki uspokajające, zwa-
ne barbituranami, które – mimo że przydatne w medycynie – są bardzo niebezpieczne; 
uzależniają fi zjologicznie i psychicznie, a przedawkowanie powoduje zgon. Działają one 
uspokajająco i – podobnie jak alkohol – spowalniają aktywność ośrodkowego układu 
nerwowego oraz wydatnie ograniczają możliwość wykonywania zadań poznawczych. 
Bezpośrednio po zażyciu barbiturany wywołują uczucie odprężenia, zanika wszelkie 
napięcie, po czym następuje faza fi zycznego i umysłowego znużenia. Człowiek zapada 
w drzemkę lub sen. Intensywność tych reakcji zależy od rodzaju i ilości barbituranu. 
Duże dawki wywołują sen niemal natychmiast; przedawkowanie prowadzi do paraliżu 
ośrodków oddechowych w mózgu i do śmierci. Pentobarbital, dość rozpowszechniony 
preparat z tej grupy, zdaje się mieć silniejsze działanie uspokajające niż alkohol. Do 
innych typowych skutków przyjmowania barbituranów należy osłabienie umiejętności 
podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, ospałość, powolna mowa i nagłe 
zmiany nastroju. Zbyt częste przyjmowanie barbituranów prowadzi do zwiększenia 
tolerancji oraz uzależnienia fi zjologicznego i psychicznego, może też spowodować 
uszkodzenie mózgu i rozpad osobowości. Inaczej niż w przypadku opioidów toleran-
cja barbituranów nie wpływa na podwyższenie dawki powodującej zgon. Oznacza to 
niebezpieczeństwo świadomego bądź przypadkowego przedawkowania. Chociaż wie-
lu młodych ludzi eksperymentuje z barbituranami lub innymi środkami uspokajający-
mi, tylko nieliczni się od nich uzależniają. Większość uzależnionych stanowią osoby 
w średnim lub starszym wieku, które regularnie przyjmują je jako „tabletki nasenne” 
i które na ogół nie używają innego rodzaju substancji, może z wyjątkiem alkoholu 
i słabych środków uspokajających. Ludzi tych określa się często mianem „cichych nar-
komanów”, ponieważ biorą leki we własnym domu i zazwyczaj nie naruszają porząd-
ku publicznego. Barbiturany są powszechnie stosowane wraz z alkoholem. Niektórzy 
twierdzą, że łączenie ich oraz amfetamin i alkoholu wprowadza w stan intensywnego 
upojenia. Trzeba jednak pamiętać, że jednym z możliwych skutków łączenia barbitura-
nów z alkoholem jest śmierć, ponieważ wzajemnie wzmacniają swoje działanie.

W leczeniu uzależnienia od barbituranów – tak jak w wypadku innych substancji 
– istotne jest odróżnienie zatrucia wynikającego z przedawkowania od objawów abs-
tynencyjnych, ponieważ w każdym z tych przypadków należy zastosować inne środki. 
Objawy abstynencyjne w wypadku barbituranów są bardziej niebezpieczne, cięższe 
i trwają dłużej niż objawy odstawienne w wypadku opioidów. Pacjent po zaprzestaniu 
przyjmowania barbituranów odczuwa lęk i niepokój, ma silne drżenie rąk i twarzy. 
Pozostałe objawy obejmują na ogół bezsenność, brak sił, nudności, wymioty, skurcze 
jelit, przyspieszone bicie serca, podwyższone ciśnienie krwi i utratę wagi. Możliwe jest 
również wystąpienie ostrego majaczenia. U osób przyzwyczajonych do dużych dawek 
objawy odstawienne trwać mogą nawet miesiąc, ale zazwyczaj ustępują już pod ko-
niec pierwszego tygodnia. Można je łagodzić, podając coraz mniejsze dawki samego 
barbituranu albo innego leku o podobnym działaniu. Mimo to terapia towarzysząca 
odstawianiu barbituranów jest niebezpieczna, szczególnie gdy temu uzależnieniu to-
warzyszy uzależnienie od alkoholu lub innych substancji. 
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3.2.4. LSD i pochodne – halucynogeny

Halucynogeny są narkotykami, o których sądzi się, że wywołują omamy. W rzeczywi-
stości jednak substancje te nie „tworzą” obrazów zmysłowych, lecz zmieniają obrazy 
„rzeczywiste” tak, że widzi się i słyszy w dziwny i odmienny sposób. Środki te często 
określa się mianem „psychodelicznych”. Podstawowymi narkotykami z tej kategorii są 
LSD (dietyloamid kwasu lizergowego), meskalina i psylobicyna. Od niedawna popu-
larnością cieszy się również fencyklidyna (PCP, inaczej „anielski pył”). Najsilniejszym 
z narkotyków halucynogennych jest LSD. Mniejsza od ziarnka soli dawka tego po-
zbawionego zapachu, smaku i barwy środka wystarczy do spowodowania zatrucia. 
LSD jest substancja syntetyczną, po raz pierwszy wytworzoną przez szwajcarskiego 
chemika Alberta Hoff mana w 1938 roku. Zażycie LSD wywołuje na ogół utrzymujące 
się około 8 godzin zmiany w percepcji czuciowej, zmiany nastroju, uczucie deperso-
nalizacji i oderwania. Kontakt z LSD nie zawsze jest przyjemny – bywa nadzwyczaj 
szokujący, gdy zniekształcone przedmioty i dźwięki, złudne barwy i myśli wywołują 
poczucie zagrożenia i przerażenie. Interesującym i niezwykłym zjawiskiem związa-
nym z LSD jest tak zwany fl ashback – retrospektywny przebłysk, czyli mimowolny 
powrót zaburzeń percepcji oraz omamy, które mogą utrzymywać się przez kilka ty-
godni, a nawet miesięcy po wzięciu narkotyku. Retrospektywny przebłysk należy do 
rzadkości u osób, które przyjęły LSD tylko raz, ale i w tych przypadkach nie można go 
wykluczyć. Wykazano, że zaburzenia wzroku występują przynajmniej przez dwa lata 
po przyjęciu tego narkotyku. U osób, które zażyły LSD zaobserwowano także obniże-
nie wrażliwości wzroku w adaptacji do ciemności, utrzymujące się przez 7 dni. LSD 
uzyskało znaczny rozgłos w latach sześćdziesiątych i brało je wiele znanych osób, któ-
re następnie składały sprawozdania ze swoich niezapomnianych „podróży”. Niektórzy 
zwolennicy LSD zalecali wówczas jego stosowanie w przekonaniu, że narkotyk ten 
„wyzwala umysł” i pozwala odkryć w sobie nieznane talenty i możliwości. Nie ma 
jednak dowodów na to, że LSD wpływa na zwiększenie możliwości twórczych: żadne 
uznane dzieło sztuki nie powstało pod wpływem tego narkotyku czy w konsekwencji 
doświadczeń psychodelicznych (Carson, Butcher, Mineka, 2003). Należy również za-
znaczyć, że choć LSD nie prowadzi do uzależnienia fi zjologicznego, to jednak u nie-
których stwierdzano uzależnienie psychiczne, polegające na tym, że przeżycia zwią-
zane z LSD stały się centralnym punktem ich życia. Leczenie przypadków ostrych 
psychoz spowodowanych zatruciem LSD wymaga hospitalizacji i jest w głównej mie-
rze sprawą czysto medyczną, a powodzenie kuracji zależy często od stanu zdrowia 
pacjenta przed przyjęciem narkotyku. Krótka psychoterapia jest zazwyczaj skuteczna 
w leczeniu uzależnienia psychicznego i zapobiega powrotowi do nałogu lub przebły-
skowi retrospektywnemu.

Dwoma innymi środkami halucynogennymi są meskalina, uzyskiwana z peyotlu 
– małych, podobnych do krążków narośli na czubku kaktusa Lophophora williamsii, 
oraz psylocybina, która produkuje się z różnych gatunków „świętych” meksykańskich 
grzybów, znanych pod nazwą Psilocybe mexicana. Obydwa narkotyki mają właściwo-
ści psychoaktywne i halucynogenne, a ich podstawowym rezultatem zdaje się znie-
kształcenie bodźców wzrokowych i akustycznych, wpływające na zmieniony odbiór 
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wrażeń i przenoszące w królestwo „niezwykłej rzeczywistości” (Castaneda, 1991). Tak 
jak w przypadku LSD, nie ma niezbitych dowodów na to, że meskalina i psylobicyna 
istotnie „rozszerzają świadomość” lub otwierają nowe możliwości. Narkotyki te raczej 
zmieniają lub zakłócają odbiór wrażeń. 

3.2.5. Marihuana

Marihuana należy do łagodnych środków halucynogennych, a wywoływane przez 
nią skutki znacznie różnią się naturą, intensywnością i długotrwałością od skutków 
LSD, meskaliny i innych głównych halucynogenów. Marihuanę uzyskuje się z liści 
i kwitnących wierzchołków konopi z gatunku Cannabis sativa. Roślina ta występuje 
na całym świecie w ciepłym, łagodnym klimacie. Jej hodowla udaje się również w kra-
jach Europy Środkowej, między innymi w Polsce (Frieske, Sobiech, 1987). Marihuana 
jako produkt gotowy ma postać suszonych, zielonych liści – stąd jej potoczna nazwa 
„trawa”. Używana jest przeważnie w formie papierosów (zwanych skrętami lub jointa-
mi) albo jako dodatek do tytoniu fajkowego. W niektórych kulturach liście zalewa się 
gorącą wodą i pije jak herbatę. Marihuana jest spokrewniona z mocniejszym narko-
tykiem – haszyszem – kleistą substancją otrzymywaną z soku konopi. Haszysz przyj-
mowany jest podobnie jak marihuana. Aż do późnych lat sześćdziesiątych XX wieku 
spożycie marihuany w Stanach Zjednoczonych ograniczało się do członków grup 
mniejszościowych, uboższych i niżej stojących w hierarchii społecznej oraz do ludzi 
z branży rozrywkowej i pokrewnych. Od lat sześćdziesiątych nastąpił dramatyczny 
wzrost jej spożycia wśród młodzieży, a na początku lat siedemdziesiątych oceniano, 
że ponad połowa nastolatków i młodych ludzi w USA eksperymentowała z marihu-
aną, około 10% zaś stało się jej stałymi konsumentami. Wśród osób w wieku 24–25 
lat około 78% mężczyzn i 69% kobiet próbowało marihuany. Ostatnio obserwuje się 
na ostrych dyżurach szpitalnych wzrost liczby przypadków związanych z nadużyciem 
marihuany (Carson, Butcher, Mineka, 2003). 

Skutki działania marihuany różnią się znacznie w zależności od jakości i dawki 
narkotyku, osobowości i nastroju konsumenta, wcześniejszych doświadczeń z nar-
kotykami, od sytuacji społecznej i oczekiwań związanych z użyciem narkotyku. Stali 
konsumenci marihuany są jednak zgodni co do tego, że jej palenie i wdychanie powo-
duje stan lekkiego zatrucia, objawiający się umiarkowaną euforią, dobrym samopo-
czuciem, wyostrzeniem zmysłów i przyjemnym uczuciem odprężenia, któremu towa-
rzyszy wrażenie unoszenia się i odpływania. Następuje również intensyfi kacja doznań 
zmysłowych. Często występuje zakłócenie poczucia czasu, który wydaje się płynąć 
szybciej lub wolniej. Dochodzi również do zaburzeń pamięci krótkotrwałej, polega-
jących na rejestracji oderwanych faktów bez uwzględnienia ich przyczyn. Większość 
osób doznaje znacznej intensyfi kacji przyjemnych doznań, włącznie ze zwiększoną 
przyjemnością seksualną. Marihuana wdychana z dymem szybko się wchłania, a skut-
ki pojawiają się w ciągu paru sekund lub minut, rzadko jednak trwają dłużej niż dwie, 
trzy godziny. Narkotyk ten może prowadzić zarówno do przyjemnych, jak i nieprzy-
jemnych doświadczeń. Jeśli przyjmuje go osoba, która w danej chwili jest w złym na-
stroju, odczucia te mogą się spotęgować. W przypadku osób chwiejnych lub szczegól-
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nie wrażliwych duże dawki marihuany mogą wywołać niezwykłą euforię, wesołość 
i nadmierną rozmowność, ale równie dobrze mogą prowadzić do intensywnego lęku, 
depresji, urojeń i halucynacji oraz innych objawów podobnych do psychotycznych. 
Niektóre badania wskazują na silny związek między codziennym przyjmowaniem 
marihuany a pojawianiem się objawów psychotycznych. Do krótkotrwałych skutków 
fi zjologicznych po zażyciu marihuany należy umiarkowane przyspieszenie akcji serca, 
spowolnienie reakcji, nieznaczne zwężenie źrenic, zaczerwienienie skóry, przekrwienie 
oczu, suchość w ustach i wzmożony apetyt. Poza tym marihuana powoduje zaburzenia 
pamięci i spowolnienie procesu przetwarzania informacji. Długotrwałe przyjmowanie 
dużych dawek tego narkotyku prowadzi do zobojętnienia oraz bierności i wydaje się, 
że działa on uspokajająco i halucynogennie. Marihuana nie powoduje uzależnienia 
fi zjologicznego, może jednak prowadzić do uzależnienia psychicznego, objawiającego 
się silną potrzebą narkotyku w chwili lęku i napięcia. Konsekwencje stałego, długo-
trwałego używania marihuany nie zostały jeszcze do końca określone, ale podejrzewa 
się ją o wiele niekorzystnych skutków ubocznych (na przykład ograniczenie samokon-
troli), co ma przełożenie na przestępczość. Na zmniejszenie spożycia marihuany przez 
uzależnionych dorosłych skutecznie wpływają metody psychoterapii. 

3.3. Politoksykomania

Na tym kończę przegląd podstawowych środków narkotycznych; jednocześnie prag-
nę podkreślić, iż nie jest to przegląd rozmaitych postaci samej narkomanii. Formy 
narkomanii nie są kształtowane przez specyfi ki, ale są rezultatem tego, co jest dostęp-
ne w nielegalnym obrocie, a zatem tego, co można kupić, ukraść czy wyprodukować. 
Formy narkomanii zależą zatem w większej mierze od sytuacji lokalnej – efektywno-
ści, z jaką kontrolowany jest handel narkotykami, przepisów prawnych regulujących 
dostęp do leków psychoaktywnych i oczywiście od rodzaju „zapotrzebowania” na ten 
czy inny typ niecodziennych przeżyć psychicznych; ten zaś zdaje się odmienny w róż-
nych krajach. 

Nabywając nielegalne narkotyki, łatwo się narazić na kupowanie niesprawdzonego 
towaru. Spośród 1204 porcji rozmaitych narkotyków kupionych w ciągu 14 miesięcy 
w miastach rozrzuconych po całych Stanach Zjednoczonych tylko połowa zawierała 
specyfi k, jaki – wedle oświadczeń handlarzy – zawierać powinna (Frieske, Sobiech, 
1987). Łatwo wyobrazić sobie, jakie to stwarza niebezpieczeństwo, możliwości zatruć, 
przedawkowania, interakcji pomiędzy rozmaitymi specyfi kami. Należy także pamię-
tać, iż charakteryzowane wcześniej narkotyki to w dużej mierze środki szeroko sto-
sowane w celach terapeutycznych przez ofi cjalną medycynę. Jest ich znacznie więcej 
aniżeli „tradycyjnych” narkotyków, takich jak opiaty, część naturalnych halucyno-
genów czy kokaina. Są więc dostępne w gabinetach lekarskich czy też w apteczkach 
domowych. Narkomania w dużej mierze jest więc „lekomanią” o swoistych cechach. 
Amfetaminy bywają używane w iniekcjach łącznie z heroiną, eksperymentuje się 
z różnymi, wymieszanymi razem barbituranami, a także amfetaminami łączonymi 
z alkoholem. Eksperymenty tego rodzaju czynią narkomanię szczególnie niebezpiecz-
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ną z powodu groźnych dla zdrowia, często śmiertelnych interakcji między rozmaity-
mi medykamentami, a także z powodu rosnących możliwości ich przedawkowania. 
Należy więc sądzić, że charakterystyczne dla rozmaitych krajów formy narkomanii są 
współcześnie wyznaczane w takim samym stopniu przez „klasyczne” narkotyki, jak 
i przez strukturę tego, co nosi żargonową nazwę „pigułkowego koktajlu”, to znaczy 
bezładnie wymieszanych i wybieranych na oślep psychoaktywnych leków. 

3.4. Zjawisko narkomanii w Polsce 

Zjawisko narkomanii w Polsce istniało już w pierwszych dekadach XX wieku. 
Dominowały wówczas dwa rodzaje narkotyków, to jest morfi na i kokaina, których 
produkcja oparta była przede wszystkim na surowcach importowanych (Łuniewski, 
1933). W 1934 roku opublikowano pracę napisaną przez nauczyciela, zwracającą uwagę 
na rozmiary i skutki spożycia eteru w populacji młodzieży szkolnej (Hrabin, 1934). W li-
teraturze z lat międzywojennych przeważały opisy indywidualnych przypadków nar-
komanii i prace związane z procesami sądowymi. W późniejszych latach problem 
narkomanii był traktowany marginalnie.

W Polsce do lat siedemdziesiątych XX wieku narkomania traktowana była na 
ogół jako zjawisko marginesowe. Od tego czasu obserwuje się wzrost narkomanii 
i „młodnienie” populacji używającej środków odurzających. Początki narkomanii 
wśród młodzieży przypadają na przełom lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX 
wieku i mają ścisły związek z młodzieżowymi ruchami kontestacyjnymi. Powstała 
wówczas subkultura wchłonęła narkomanię, przypisała jej nowe znaczenie kulturo-
we, a zarazem doprowadziła do istotnych przemian w strukturze używanych środ-
ków. Używanie narkotyków wśród członków grup hippisowskich stało się czynnikiem 
integrującym. Znikoma dostępność na rynku środków halucynogennych spowodo-
wała poszukiwanie zamienników i eksperymentowanie z różnymi substancjami, nie-
rzadko bardzo toksycznymi, takimi jak trójchloroetylen („tri”) służący do usuwania 
plam i dostępny wówczas w każdej drogerii i kiosku. Wdychanie oparów „tri” dopro-
wadzało do uzyskania stanu euforii, czasem halucynacji wzrokowych i słuchowych, 
najczęściej zaś do ciężkich zatruć, a również zgonów. W konsekwencji „tri” wycofa-
no ze sprzedaży, a gdy stał się niedostępny, zainteresowanie wzbudziła fenmetrazyna, 
substancja o działaniu silnie pobudzającym, i parkopan, wykorzystywany w leczeniu 
choroby Parkinsona. 

Z badań wynika, że do najczęściej stosowanych środków w latach siedemdzie-
siątych XX wieku należały: fenmetrazyna, morfi na, dolargan, glimid, psychedryna 
i haszysz (Radziejewski, Skórecki, Majzner, 1972). Zaczęto również wykorzystywać 
różne detergenty (proszki do prania, pasty do butów), rozpuszczalniki benzynowe, 
naft ę i eter. Sporządzano „koktajle” składające się z różnych, przypadkowo dobra-
nych lekarstw. Dominujący model konsumpcji środków odurzających charaktery-
zował się politoksykomanią. Toksykomania w tamtym okresie nie prowadziła zbyt 
szybko do uzależnienia, lecz była niebezpieczna ze względu na dużą toksyczność nie-
których środków i duże ryzyko przedawkowania kończącego się śmiercią (Cekiera, 
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1992). Z upływem czasu coraz większą popularność zyskiwało używanie mleczka 
makowego, czyli soku ściąganego z niedojrzałych makówek, używanego do odurza-
jących iniekcji. Innym sposobem było przyrządzanie „makiwary”, zwanej również 
„zupą”, otrzymywanej przez gotowanie słomy makowej zawierającej alkaloidy opium. 
Zarówno mleczko makowe, jak i „makiwary” charakteryzowała sezonowa dostępność 
i dopiero opracowana w połowie lat siedemdziesiątych XX wieku przez gdańskich 
studentów chemii prosta technologia uzyskiwania „polskiej heroiny”, znanej również 
pod nazwą „kompotu”, wpłynęła na radykalną zmianę narkomanii (Juczyński, 2002; 
Stankowski, 1988). 

Nasilenie używania pochodnych makowca wiąże się z drugą falą narkomanii. 
Analiza chemiczna „kompotu” wykazała, że nie zawierał on co prawda czystej he-
roiny, lecz był środkiem na tyle uzależniającym, iż już na początku lat osiemdziesią-
tych XX wieku 80% hospitalizowanych narkomanów było uzależnionych od opiatów. 
Dominacja konsumpcji „kompotu” i „zupy”, a więc środków z grupy opiatów, które 
wywołują najsilniejsze uzależnienie fi zyczne i psychiczne, nadała charakterystyczne 
cechy polskiej narkomanii. Ponadto w celu wzmocnienia działania tych substancji sto-
sowano również różne odmiany środków uspokajających, nasennych i neuroleptyków, 
uzyskiwanych na podstawie recept zdobywanych w sposób mniej lub bardziej legalny. 
W latach osiemdziesiątych pojawiła się moda na używanie czystej heroiny i kokainy, 
jednakże przeszkodą okazała się ich wysoka cena. Konsumenci opium byli na ogół 
bierni, izolowali się, unikali przemocy, natomiast używanie heroiny, z powodu szyb-
szego uzależnienia i wyższych kosztów środka, zmieniło obraz narkomana na bardziej 
nietolerancyjnego, agresywnego i dokonującego przestępstw (Juczyński, 2002). 

Od początku lat dziewięćdziesiątych obserwujemy w naszym kraju znaczny wzrost 
rozmiarów problemu narkotyków. Szybko rosło rozpowszechnienie eksperymental-
nego i okazjonalnego używania substancji nielegalnych wśród młodzieży. Pojawiły się 
pierwsze sygnały zainteresowania narkotykami wśród dorosłych, przynajmniej w du-
żych miastach. Rosły w znacznym tempie wskaźniki narkomanii rozumianej jako re-
gularne używanie narkotyków powodujące poważne problemy. Zwiększała się podaż 
narkotyków na nielegalnym rynku i w ślad za tym ich dostępność. Wraz ze wzrostem 
ilościowym następowały zmiany jakościowe. Polska scena lekowa zaczęła się upodab-
niać do zachodnioeuropejskich. Pojawiły się na szerszą skalę nowe, charakterystyczne 
dla krajów zachodnich substancje i nowe wzory ich używania. Dynamicznie zmienia-
jąca się sytuacja w zakresie rozmiarów i charakteru problemu narkotyków skłania do 
bacznego śledzenia tendencji. 

Analiza wskaźników używania narkotyków wśród młodzieży szkolnej przepro-
wadzona na podstawie badań ankietowych do roku 2003 wykazała znaczny wzrost 
rozpowszechnienia tego zjawiska (ESPAD, HBSC, badania mokotowskie i in.). Nieco 
mniejszy wzrost niż na poziomie kraju był widoczny w miejscach, gdzie stosowa-
nie narkotyków było największe – w dużych miastach, na przykład w Warszawie. 
Jednocześnie można było obserwować zjawisko dyfuzji zainteresowania narkotykami 
tam, gdzie nie były popularne – w mniejszych miastach, na terenach wiejskich. W re-
zultacie w nadchodzących latach spodziewano się dalszego wzrostu rozpowszechnie-
nia narkomanii w skali kraju, choć być może o mniejszej dynamice.
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Wyniki badania ESPAD pokazały, że przetwory konopi pozostają najbardziej 
popularną substancją nielegalną używaną przez młodzież. Od 1995 do 1999 roku 
najbardziej wzrósł odsetek uczniów sięgających po heroinę, amfetaminę i ecstasy. 
Porównanie polskich wyników badania z 1995 roku z wynikami badań w 26 innych 
krajów europejskich usytuowało nasz kraj na średnim poziomie. Oznacza to, że w po-
łowie lat dziewięćdziesiątych Polska znacznie się zbliżyła pod tym względem do za-
chodniej części kontynentu. Jak pokazały wyniki badania przeprowadzonego w 1999 
roku metodami jakościowymi wśród uczniów i nauczycieli szkół dwóch miast, nar-
kotyki w szerokim rozumieniu to dla młodych ludzi wszelkie substancje zmieniające 
stan świadomości, których używanie jest źródłem przyjemności oraz zagrożeń, prze-
de wszystkim uzależnieniem. Status prawny i poziom kulturowej asymilacji zdają się 
nie odgrywać największej roli. Stąd narkotyki i alkohol w zasadzie nie tak wiele róż-
ni. W spojrzeniu na narkotyki znacznej części młodzieży duże znaczenie ma rodzaj 
substancji. Z perspektywy młodzieży wyróżnić tu można trzy typy zupełnie inaczej 
postrzeganych substancji:

– konopie – w zasadzie nie są postrzegane jako narkotyk, to niegroźne „ziółko”, 
element codzienności, ich używanie nie stygmatyzuje,

– narkotyki syntetyczne – zasługują na miano narkotyku, są niebezpieczne, są 
atrakcyjne tylko dla specjalnie zainteresowanych, chociaż ich okazjonalne uży-
wanie raczej nie stygmatyzuje,

– narkotyki przyjmowane w drodze iniekcji, szczególnie „kompot” – narkotyki 
charakterystyczne dla zdegradowanych ludzi, bardzo niebezpieczne, ich używa-
nie silnie stygmatyzuje. 

Badania wykazały, że młodzież spogląda na narkotyki z perspektywy racjonalnej, 
dokonując jakby bilansu korzyści i ewentualnych zagrożeń. W zależności od wyniku 
tego bilansu oraz czynników sytuacyjnych podejmuje decyzje o tym, czy i po jakie 
narkotyki sięgnąć. Wśród uwarunkowań zewnętrznych największe znaczenie wydaje 
się mieć moda, która skłania osoby mniej refl eksyjne do podjęcia prób z narkotyka-
mi. Młodym ludziom obce jest myślenie o narkotykach w kategoriach norm, obecne 
w myśleniu dorosłych. Dla nauczycieli i wychowawców narkotyki są złe same w sobie, 
niezależnie od zła, które mogą powodować. Dla młodzieży narkotyki, przynajmniej 
niektóre, są normalnym elementem powszedniości ludycznej – wychowawcy umiesz-
czają je w sferze patologii społecznej. Według danych statystycznych lecznictwa stacjo-
narnego rozmiary zjawiska problemowego używania narkotyków, czyli narkomanii, 
w ostatnich latach XX wieku wykazywały tendencję rosnącą. Trend rosnący używania 
problemowego uległ nasileniu. Szczególnie szybko rosły wskaźniki pierwszorazowych 
zgłoszeń do leczenia, co można interpretować jako sygnał powiększania się liczby nar-
komanów w populacji ogólnej. Podobnie jak w latach ubiegłych w 1998 roku utrzymy-
wało się silne zróżnicowanie terytorialne rozpowszechnienia narkomanii. Wskaźnik 
przyjętych do lecznictwa stacjonarnego na 100 000 mieszkańców dla województwa 
o najwyższym rozpowszechnieniu (zielonogórskiego) był blisko 17 razy wyższy niż 
wskaźnik dla województwa o najniższym rozpowszechnieniu (skierniewickiego). Do 
województw najbardziej zagrożonych oprócz zielonogórskiego należały: wrocławskie, 
jeleniogórskie, warszawskie, szczecińskie, olsztyńskie i suwalskie. Analiza danych 
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zbieranych od 1995 roku wśród osób poddających się leczeniu w specjalistycznych 
placówkach lecznictwa uzależnień lekowych w Warszawie wskazuje na wzrost odsetka 
osób przyjmujących narkotyki według wzoru opartego na nowych substancjach. Dane 
z ostatnich lat XX wieku ujawniły narastający problem z używaniem heroiny. Heroina 
do palenia, tak zwany brown sugar, stała się narkotykiem znacznie spopularyzowanym 
wśród osób zgłaszających się do leczenia w mieście. Ze zmianami w rodzaju dominu-
jącego środka korespondują zmiany w sposobie przyjmowania. Nowy wzór wydaje się 
pod tym względem mniej destrukcyjny. Od 1997 roku wyraźnie zmniejsza się odsetek 
osób używających narkotyków w iniekcjach. Spadają także liczby bezwzględne osób 
stosujących zastrzyki. Odsetek przyjmujących narkotyki w iniekcjach wśród zgłasza-
jących się pierwszy raz w życiu jest prawie dwukrotnie mniejszy niż wśród wszyst-
kich pacjentów. Inną pozytywną tendencją jest spadek odsetka osób używających 
wspólnych igieł i strzykawek wśród osób przyjmujących narkotyki w zastrzykach. 
Można przypuszczać, że przyczyniły się do tego działania z zakresu redukcji szkód, 
przede wszystkim edukacja oraz programy wymiany igieł i strzykawek. Do pełniej-
szego uchwycenia zróżnicowań regionalnych dane z monitoringu zgłaszania się do 
leczenia w Warszawie można zestawić z danymi z Krakowa i Poznania. Silne zróż-
nicowanie dotyczy rodzajów przyjmowanych narkotyków. Najbardziej wyróżnia się 
Poznań, gdzie pod koniec lat dziewięćdziesiątych użytkownicy opiatów stanowią tylko 
około 19% zgłaszających się do leczenia. W Warszawie odsetek ten zbliża się do 80%, 
a w Krakowie przekracza 60%. W Poznaniu zdecydowanie większe proporcje stano-
wią osoby używające stymulantów (głównie amfetaminy). Podobieństwo Warszawy 
i Krakowa, przy bardziej szczegółowej analizie, okazuje się pozorne. W  Krakowie 
użytkownicy opiatów to przede wszystkim osoby używające tradycyjnych na polskiej 
scenie lekowej opiatów domowej produkcji, tak zwanego „kompotu”, a w Warszawie 
w przeważającej części są to osoby używające heroiny, głównie w odmianie do palenia 
(brown sugar) – środka relatywnie nowego w naszym kraju. Z powyższymi wynikami 
korespondują dane na temat używania narkotyków w zastrzykach. Najwyższy odsetek 
stosujących iniekcje obserwujemy w Krakowie, najniższy w Warszawie.

Oszacowania liczby narkomanów przeprowadzane różnymi metodami (capture-
recapture, benchmark i tym podobne) sugerują, że w Polsce jest obecnie 32 000–60 000 
narkomanów, to jest osób używających regularnie narkotyków w sposób powodują-
cy poważne problemy. Zmiany we wzorach używania narkotyków w kierunku wzo-
rów mniej destruktywnych rodzą nadzieję na ograniczenie rozmiarów konsekwencji 
zdrowotnych. Ich potwierdzeniem jest stabilizacja tendencji nowych zakażeń HIV 
i  zgonów z przedawkowania. Badanie jakościowe zrealizowane w Poznaniu wśród 
narkomanów, których można spotkać na ulicach miasta, pozwoliło na wyróżnienie 
trzech wzorów używania narkotyków. Pierwszy, tradycyjny i jednocześnie najbardziej 
destrukcyjny, to opiaty domowego wyrobu, przyjmowane dożylnie. Do tego dokła-
dane są niekiedy inne środki, takie jak leki uspokajające i nasenne, amfetamina, leki 
z grupy morfi ny, konopie. Substancje te są zwykle przyjmowane razem z opiatami lub 
niekiedy zamiast nich w przypadku kłopotów z podażą. „Polska heroina” pełni jednak 
w tym wzorze funkcję narkotyku podstawowego, a jej użytkownicy to niemal zawsze 
ludzie głęboko uzależnieni. Drugi wzór to kombinacje różnych środków, takich jak 
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amfetaminy, halucynogeny, leki uspokajające i nasenne, konopie, rzadziej kokaina lub 
heroina. W kombinacjach tych występują czasem tylko niektóre z tych środków, trud-
no też zwykle określić narkotyk podstawowy, a nawet jeśli jest to możliwe, to tylko 
dla niezbyt długiego czasu. Używanie narkotyków w iniekcjach w tym wzorze zdarza 
się rzadziej niż przy poprzednim. Nie zawsze też mamy do czynienia z pełnym uza-
leżnieniem. Dla trzeciego wzoru narkotykiem podstawowym są konopie. Niekiedy 
dochodzą do tego inne substancje, takie jak amfetamina czy halucynogeny, ale tylko 
okazjonalnie. Marihuana lub haszysz są natomiast używane regularnie, codziennie 
lub prawie codziennie. Nie spotyka się tu stosowania iniekcji. Używanie „polskiej 
heroiny” jest podstawowym kryterium stratyfi kującym poznańskich narkomanów. 
Można powiedzieć, że mamy do czynienia z dwoma wyraźnie odrębnymi światami 
narkomanów, których przedstawiciele nie darzą się ani sympatią, ani szacunkiem. Od 
1996 roku, po znacznym wzmocnieniu sił policyjnych skierowanych do zwalczania 
nielegalnego rynku narkotyków, wielokrotnie wzrosła liczba wykrytych przestępstw 
przeciw postanowieniom ustawy o  przeciwdziałaniu narkomanii. Zwiększona ak-
tywność policji oraz widoczne w statystykach sukcesy nie mają jednak decydującego 
wpływu na dynamikę rynku substancji nielegalnych. Wydaje się, że utrzymanie obec-
nego poziomu dostępności w najbliższych latach należałoby uznać za duży sukces 
(Sierosławski, 1999). W pewnym sensie tego typu sukces nastąpił. Z najnowszego ba-
dania ESPAD wynika, iż nastąpiło załamanie się tendencji wzrostowej eksperymento-
wania z narkotykami, począwszy od roku 2003. Jednak część wskaźników używania 
jest wyższa od tych z roku 1999 (Sierosławski, 2007).

3.5. Narkomania a przestępczość

W skali globalnej eskalacja narkomanii rejestrowana nie tylko we wskaźnikach wzro-
stu osób uzależnionych, ale także w procentowym udziale przestępstw związanych 
z narkotykami (drug crimes) w ogólnej strukturze przestępczości. Według danych 
Sekretariatu Narodów Zjednoczonych z 1993 roku, w latach 1980–1986 przestępstwa 
związane z narkotykami osiągnęły dwukrotny wzrost w stosunku do poprzednie-
go pięciolecia (1975–1980), a więc z 3 do 6%. Wzrost ten był najwyższy spośród 10 
głównych rodzajów przestępstw rejestrowanych przez agendy ONZ (United Nations, 
1993; za: Urban, 2000b). W niedawno przeprowadzonym badaniu historii kontaktów 
uwięzionych morderców z narkotykami stwierdzono, że najczęściej zażywanym przez 
nich narkotykiem była marihuana. Jedna trzecia badanych podała, że wzięła narkotyk 
przed popełnieniem zbrodni, a dwie trzecie doświadczały wpływu marihuany pod-
czas popełnienia przestępstwa. W Memphis, w stanie Tennessee, w organizmach 59% 
aresztowanych za wykroczenia w ruchu drogowym stwierdzono obecność kokainy 
(Carson, Butcher, Mineka, 2003). Podobne tendencje obserwujemy w Polsce. Policja 
ustaliła, że z ogólnej liczby nieletnich podejrzanych o przestępstwa w 1996 roku 0,2% 
dokonało czynu niezgodnego z prawem po zażyciu narkotyku. Najczęściej pod wpły-
wem narkotyków nieletni dokonali kradzieży z włamaniem, kradzieży mienia pry-
watnego oraz rabunku i wymuszenia. Zdarzały się też przypadki uszkodzenia ciała 
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i pobić. Przestępczość związana z narkomanią wykazuje tendencję wzrostową, a jej 
nasilenie następuje wraz z utrudnieniami w dostępie do narkotyków i utrwalaniem 
się patologicznych cech osobowości osób uzależnionych (Hołyst, 1993). Również po-
wrotność do przestępstwa w grupie skazanych dorosłych uzależnionych od narkoty-
ków lub leków jest relatywnie wysoka (Gruszczyńska, Marczewski, 1997–1998). 

Interesująco wypadło badanie dotyczące wzajemnych relacji pomiędzy używa-
niem narkotyków a przestępczością przeprowadzone na 1218 uczniach amerykań-
skich i angielskich szkół średnich (Carson, Butcher, Mineka, 2003). Badanie poka-
zało korelację pomiędzy obydwoma zjawiskami. Używanie narkotyków może zwięk-
szać ryzyko przestępczych zachowań u dziewcząt i chłopców. Intoksykacja wespół 
z sytuacyjnymi bodźcami może wywoływać zaangażowanie w przestępczość, rów-
nież gwałtowną. I odwrotnie, przestępczość również może prowadzić do używania 
narkotyków. Młodzieżowa przestępczość, która z reguły jest dokonywana w grupie, 
może tworzyć asocjacje narkotykowe. Jest wysoce prawdopodobne, że obydwa za-
chowania są ze sobą we wzajemnej relacji zwrotnej. Na przykład wczesne zaburzenia 
w zachowaniu mogą zwiększać prawdopodobieństwo sięgnięcia po narkotyki, które 
mogą z kolei przyczynić się do eskalacji przestępczego zachowania w przyszłości. 

3.6. Interpretacje teoretyczne zjawiska narkomanii 

Mówiąc o przestępczości związanej z narkomanią, jej skutkach społecznych i  psy-
chologicznych dla poszczególnych jednostek, warto wziąć pod uwagę perspekty-
wę społecznych konstrukcji tak zwanych straszaków narkotykowych (drug scares) 
(Reinarman, 2000). Wojny narkotykowe, antynarkotykowe krucjaty nigdy nie są pro-
stą reakcją na różne kwestie związane z narkotykami. Straszaki narkotykowe są rela-
tywnie niezależne od istniejących bądź niejednokrotnie nieistniejących wcale prob-
lemów narkomanii. Są one formą moralnej paniki konstruowanej ideologicznie na 
podstawie występujących wcześniej problemów społecznych. 

Pierwszy i najbardziej znaczący straszak dotyczył alkoholu i uzyskał swe spełnie-
nie w Wielkiej Prohibicji w roku 1919. Była to batalia nie tyle przeciwko samemu 
upijaniu się, ile raczej przeciw długotrwałemu, absorbującemu czas piciu alkoholu. 
Kreatorzy straszaka dążyli do tego, by być „rdzennie urodzonymi”, średniej klasy, 
mieszkającymi poza miastem protestantami; czuli się zagrożeni przez klasę pracującą, 
katolickich imigrantów, którzy wypełniali miasta Ameryki podczas industrializacji. 
Klasa pracująca prezentowała swe zwyczaje długotrwałego konsumowania alkoholu, 
które były niezgodne z normami klas średnich. Prohibicja była więc terenem kul-
turowej walki, szczególnie o to – która moralność będzie dominująca w Ameryce. 
Podobne podłoże miały inne narkotykowe straszaki podejmowane w Stanach 
Zjednoczonych. Antyopiumowa ustawa z 1875 roku miała kontrolować chińskich 
imigrantów, którzy byli postrzegani jako zagrożenie w czasie kryzysu. Opiaty i koka-
ina zostały skryminalizowane na początku XX wieku, kiedy zauważono, iż ich głów-
nymi użytkownikami stają się młodzi przedstawiciele klasy pracującej, szczególnie 
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Afroamerykanie. Ogłoszono, iż kokaina wywołuje uczucia agresywne i jest powo-
dem gwałtów na białych kobietach. Podczas Wielkiej Depresji zdelegalizowano ma-
rihuanę. Rozpowszechniono historię, że indukuje ona przemoc, szczególnie wśród 
Amerykanów pochodzenia meksykańskiego. Jednym z ostatnich straszaków był tak 
zwany crack scare. 

Jedynym rezultatem tych działań było to, iż w więzieniach USA przebywało więcej 
ludzi niż w jakiejkolwiek innej przemysłowej nacji – około połowa z nich z powo-
du przestępstw związanych z narkotykami; większość z nich stanowiły mniejszości 
narodowe. W każdym z wymienionych okresów represyjne prawa miały redukować 
używanie narkotyków i inne problemy z tym związane. Nie ma żadnych przesłanek, 
że to uczyniły, ale na pewno rozszerzyły społeczną kontrolę, szczególnie na podwład-
ne grupy postrzegane jako niebezpieczne i zagrażające dominującemu porządkowi.

Proces tworzenia narkotykowego straszaka składa się z kilku elementów. Po 
pierwsze, zawsze znajdzie się ktoś, kto uważa że używanie narkotyków stanowi prob-
lem. Wtedy wkraczają media, które przedstawiają najgorsze przypadki jako typowe, 
a epizody jako epidemie. Media wyolbrzymiają więc problemy narkotykowe, zresz-
tą tak samo jak inne problemy, aby zwiększyć oglądalność. Kolejny element to poli-
tyczno-moralni głosiciele tych idei, którzy mają interesy (często fi nansowe) w całym 
procederze. Następnie występują różne grupy interesów: wytwórcy, kościoły, lekarze, 
naukowcy, agendy kontroli społecznej i tak dalej. Każda grupa chce zachować swoją 
strefę wpływów. Następnie adresuje się straszak narkotykowy do klasy postrzeganej 
jako niebezpieczna. W konsekwencji na narkotyki zrzuca się odpowiedzialność za 
różne problemy społeczne – gdyby nie narkotyki, nie byłoby przemocy, chorób umy-
słowych, przestępstw. Nie ma jednak żadnych historycznych dowodów podpierają-
cych ten punkt widzenia. Ale narkotyki potrafi ą ukryć istotne problemy społeczne, 
z którymi elity rządzące nie mogą sobie poradzić. Stanowią swego rodzaju „róg obfi -
tości” problemów społecznych. Jednak, zdaniem wielu autorów, zjawisko narkomanii 
jest rezultatem zbiorowej kreacji, począwszy od samej defi nicji narkotyku (Frieske, 
Sobiech, 1987). 

Na koniec kilka słów refl eksji psychologicznej. Tendencja do poszukiwania przeżyć 
niezwykłych zdaje się być uniwersalną cechą człowieka. Narkotyki, papierosy, alkohol, 
aspiryna stanowią zinstytucjonalizowane kulturowo środki rozwiązywania indywidu-
alnych dylematów i problemów. Łączy je wspólny sens symboliczny: są one środka-
mi zewnętrznymi w stosunku do jednostki, które świat społeczny oferuje jej po to, 
aby mogła się w nim lepiej odnaleźć, zaadaptować. Nowoczesna osobowość społecz-
na naszej kultury jest zorientowana przede wszystkim na świat zewnętrzny. Wspólną 
cechą ludzi zewnątrzsterownych jest to, że siłą sterującą jednostką są jej współcześni 
pobratyńcy. Cele, ku którym kieruje się jednostka zewnątrzsterowna zmieniają się pod 
wpływem tej siły; stałe w życiu pozostaje jedynie samo dążenie i nawyk zwracania 
pilnej uwagi na sygnały z zewnątrz. Właśnie narkotyki, dokładniej zaś – mniej czy 
bardziej kolorowe – stany psychiczne przez nie indukowane mają stanowić substytut 
świata przeżyć wewnętrznych, świata systematycznie wyjaławianego przez nacisk kul-
tury, ciągły przymus orientowania się na innych, zrytualizowane, puste gesty, będące 
podstawą społecznej oceny człowieka. Narkotyki tworzą więc ułudę odbudowywania 



Harmonizując napięcie. Nowe spojrzenie w profi laktyce uzależnień

umiejętności wyrażania uczuć, zdolności do emocjonalnego przeżywania rzeczywisto-
ści i autentyzmu wrażeń. Pamiętać jednak należy, iż są propozycją zewnętrzną w takiej 
samej mierze, jak wszystkie inne propozycje neonowo-plastykowych realiów (Frieske, 
Sobiech, 1987). 

Jak więc wyglądałby współczesny człowiek bez narkotyków? Byłby nagi, pełen 
lęku, niepewności, być może nie sprostałby wymogom naszych czasów. Z drugiej 
strony byłby bardziej realny, miałby czas, by płakać i cieszyć się życiem. Być może nie 
musiałby się śpieszyć... Poszukajmy tej magicznej rzeczywistości!
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Profi laktyka uzależnień

Ogólnie mówiąc, termin „zapobieganie” mieści w sobie wszystkie te działania, któ-
rych celem jest zwalczanie pojawiania się i rozwoju określonego zjawiska w danym 
społeczeństwie (Bruno, 1996). Tradycyjna klasyfi kacja oddziaływań zapobiegawczych 
wygląda następująco:

1) profi laktyka I stopnia – ma na celu zapobieganie wzrostowi i rozprzestrzenianiu 
się zjawiska wśród szeroko pojętej społeczności,

2) profi laktyka II stopnia – ma na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się i wzro-
stowi zjawiska w zagrożonej społeczności,

3) profi laktyka III stopnia – ma na celu zapobieganie zjawisku recydywy i nawro-
tom.

Profi laktyka I stopnia jest często wprowadzana w życie przez:
– kampanie informacyjne w środkach masowego przekazu,
– zapewnianie społeczeństwu odpowiednich środków ochrony,
– promocje alternatywnych zjawisk w danym środowisku społecznym i kulturo-

wym.
Profi laktyka II stopnia obejmuje:
– ukierunkowane kampanie informacyjne (często polegające na bezpośrednich 

relacjach międzyludzkich),
– dostarczanie środków obrony i szkolenie w ich używaniu,
– użycie środków farmaceutycznych i innych środków działających bezpośrednio 

na jednostkę,
– modyfi kacje prawa i zarządzeń w celu promocji pozytywnych zmian w zachowa-

niu społeczności o wysokim stopniu ryzyka lub w celu zapobiegania ekspansji 
danego zjawiska,

– szkolenie nauczycieli i osób realizujących programy zapobiegania.
Profi laktyka III stopnia obejmuje:
– informowanie i szkolenie konkretnych osób,
– bezpośrednie oddziaływania leczniczo-rehabilitacyjne na jednostkę,
– utworzenie doraźnych struktur i ośrodków (baza leczniczo-rehabilitacyjna).
Działania zapobiegawcze powinny być systematyczne i powiązane ze sobą w ra-

mach dokładnie zaplanowanych i przeprowadzanych programów wielosektorowych. 
Wśród problemów społecznych wymagających właściwych programów profi laktycz-
nych znajdują się:

– rozprzestrzenianie się przestępczości,
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– rozprzestrzenianie się patologii społecznych, prowadzących do wyraźnych nie-
równości i konfl iktów między różnymi grupami społecznymi, których wyni-
kiem są destruktywne zachowania, wpływające negatywnie na życie społeczne,

– podejmowanie przez młodzież ryzykownych zachowań, prowadzących do wy-
paczeń i zbliżanie się przez młodzież do obszaru działań niezgodnych z prawem 
i pełnych przemocy,

– nadużywanie alkoholu i narkotyków.
Udana działalność profi laktyczna powinna wywołać reakcję w zachowaniu właś-

ciwych jednostek. Profi laktyka w tym ujęciu jest agendą państwa, służącą utrzymaniu 
i kontroli zakładanego porządku społecznego. 

Zapobieganie jest w zasadzie kontratakiem podjętym przez społeczeństwo w sytuacji za-

grożenia, kiedy musi ono uderzyć we wroga, nim ten znajdzie czas i środki, by spenetrować 

jego terytorium. Z drugiej strony, obrona podjęta w chwili, gdy wróg spenetrował już tery-

torium, jest strategią, która pozwala na zredukowanie strat (Bruno, 1996).

Leczenie i rehabilitacja mogą być uznane za działania obronne. Projektując dzia-
łania profi laktyczne, należy wziąć pod uwagę więcej niż jeden układ stosunków spo-
łecznych: pierwszym jest kontekst międzynarodowy, drugim – krajowy, a w końcu 
lokalny, tam gdzie dane działania mają być realizowane. Najważniejszym, ale niestety 
często pomijanym wymogiem osiągnięcia właściwego poziomu działań, jest osadze-
nie ich na teorii naukowej, która powinna stanowić podstawę praktycznej działalności 
i którą należy elastycznie adaptować do konkretnych sytuacji oraz warunków kulturo-
wych (Bruno, Gioff re, 1996). Teoria warunkuje również diagnozę i ewaluację działań. 
W jej ramach powinien się odbyć cykl szkoleń przygotowujących realizatorów danego 
przedsięwzięcia profi laktycznego. 

4.1. Modele teoretyczne

Tradycyjne badania nad identyfi kacją czynników związanych z ryzykiem rozwoju 
zachowań dewiacyjnych koncentrowały się na genetycznych predyspozycjach i śro-
dowisku rodzinnym. Pomijano natomiast czynniki szerszego środowiska, a jeśli je 
dostrzegano, to traktowano je ogólnikowo i bez ścisłego odniesienia do określonego 
typu rodziny, a więc systemu wartości, stopnia integracji i więzi oraz wzorów zacho-
wania. W zachodniej literaturze ostatnich lat dostrzega się konieczność wyjścia poza 
granice rodziny w badaniach nad uwarunkowaniami dewiacyjnych zachowań i szu-
kania specyfi cznych powiązań między stopniem ryzyka oddziałującego w rodzinie 
dziecka a wzmacniającym lub ochronnym wpływem czynników szerszego środo-
wiska lokalnego. Rezultatem takiego ujęcia jest rozpatrywanie problemów spo-
łecznych jako funkcji rodziny i środowiska lokalnego. Grupa badaczy z pięciu ame-
rykańskich uniwersytetów (Kupersmidt, Griesler, De Rosier, Patterson, Davis, 1995; 
za: Urban, 2000a) po metaanalitycznych badaniach zaproponowała cztery modele 
ujmujące wzajemne wpływy rodziny i szerszego środowiska lokalnego. 
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Najbardziej powszechny i najstarszy model określany jest jako model ryzyka, 
a został zapożyczony z badań zmierzających do identyfi kacji rodzin o wysokim i ni-
skim stopniu ryzyka. Sugeruje on, że dzieci i młodzież z rodzin o podwyższonym 
stopniu ryzyka rozwijają dużo zróżnicowanych zachowań problemowych, podczas 
gdy dzieci z innych typów rodzin są na niższym poziomie rozwinięcia podobnego 
typu zachowań. Model ten weryfi kowany był najczęściej na gruncie badania proble-
mów w zachowaniach dzieci, gdy czynniki etiologiczne występowały dość wyraźnie, 
na przykład w przypadku schizofrenicznych lub depresyjnych rodziców, problemu al-
koholowego w rodzinie. Można też znaleźć przykłady aplikacji tego modelu w odnie-
sieniu do mniej wyraźnych negatywnych czynników (na przykład konfl ikty rodzinne, 
style wychowawcze). Analogicznie aplikacja modelu ryzyka do badań środowiska su-
gerowałaby, że dzieci żyjące w środowisku lokalnym o wysokim stopniu ryzyka będą 
mieć więcej społecznych i behawioralnych problemów niż dzieci żyjące w środowisku 
o niższym poziomie ryzyka. Egzemplifi kacją zasadności tego modelu są najczęściej 
wyniki badań nad gorszymi, zdrowotnymi i behawioralnymi, konsekwencjami życia 
dzieci w mieście niż na wsi (Rutter, 1991; za: Urban, 2000a).

W porównaniu z tym klasycznym i dość ogólnym już modelem, inne modele są 
bardziej ugruntowane w koncepcyjnych badaniach empirycznych. Spośród nich wy-
różnić można model protekcyjny. Ukierunkowany jest on na identyfi kację czynników, 
które mogą chronić dziecko żyjące w stresowym środowisku rodzinnym przed poja-
wieniem się problemów w jego zachowaniu. Zwolennicy takiej interpretacji uważają, 
że dziecko pozostające w pozytywnych relacjach przynajmniej z jednym z rodziców 
może być uchronione przed rozwinięciem symptomów zaburzeń. Interpretacja ta 
jest optymistyczna i pozostaje w opozycji do tradycji psychoanalitycznej. Niektórzy 
zwolennicy modelu protekcyjnego uważają, że w stresowym środowisku rodzinnym 
zbawienne może się nawet okazać poczucie humoru czy posiadanie pożytecznych za-
interesowań. W tym ujęciu czynniki środowiskowe mogą pełnić facylitującą funkcję 
w rozwoju pozytywnych postaw w stosunku do dziecka żyjącego w deprywacyjnym 
środowisku rodzinnym. Inaczej życie w środowisku lokalnym o niskim poziomie ry-
zyka działa jako czynnik protekcyjny dla dzieci z rodzin o wysokim poziomie ryzyka. 
Ale z modelu tego wynika również, że protekcja taka nie odnosi się do wszystkich 
dzieci, lecz tylko do tych pochodzących z rodzin o podwyższonym ryzyku. Tak więc 
„dobre” środowisko lokalne nie ma większego znaczenia dla dzieci z rodzin o wyż-
szym standardzie socjoekonomicznym i kulturalnym, może natomiast pełnić funkcję 
„bufora” przed potęgowaniem się zalążków zaburzeń wytworzonych u dzieci żyjących 
w niekorzystnych warunkach rodzinnych. 

Środowisko lokalne może także oddziaływać na przystosowanie dziecka według 
modelu potencjalnego. W tym przypadku podkreśla się, że dzieci o niskim ryzyku 
będą prawdopodobnie rozwijać się według przeciętnych standardów przystosowania 
i będą pozytywnie stymulowane przez oddziaływanie środowiska o niskim poziomie 
ryzyka. Zakłada się tu interakcje w kierunku dobrego przystosowania czynników ro-
dzinnych i środowiskowych, które w obydwu układach znajdują się w niskich grani-
cach zagrożenia (ryzyka). Modele ryzyka i protekcyjny są tradycyjnie asymilowane 
do interpretacji zjawisk z zakresu profi laktyki uzależnień, gdzie jedną z najczęściej 
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stosowanej procedury konstruowania programów zapobiegawczych jest określanie 
czynników ryzyka i czynników chroniących.

Najtrudniejszych zobowiązań metodologicznych dostarcza ostatni model, który 
może być określony jako synergetyczny. Jego empiryczna weryfi kacja jest bardzo 
trudna, ale może prowadzić do ujawniania istotnych tajemnic kryjących się w skom-
plikowanym procesie interakcji jednostka – środowisko, „a co najważniejsze, prze-
prowadzenie diagnozy konkretnego układu środowiskowego według zasad, które 
z tego modelu wynikają, może dostarczać przesłanek dla oryginalnych rozwiązań 
profi laktycznych” (Urban, 2000a). 

Synergetyczny model zakłada, że po stronie jednostki można odnaleźć te cechy, 
które mają swoje odpowiedniki (korelaty) w środowisku. Odpowiedniki te są po-
wiązane na zasadzie synergii, to znaczy wzajemnie się wzmacniają lub osłabiają, co 
w rezultacie może prowadzić do wzrostu lub regresji danego zjawiska. W przypad-
ku oddziaływań środowiskowych na dzieci i młodzież należy znaleźć takie czynniki 
zewnętrzne, które mogą wzmacniać lub osłabiać rozwój niepożądanych zachowań. 
Przykładowo agresywność dziecka, zapoczątkowana oddziaływaniem czynników ge-
netycznych, może się zetknąć z facylitującym oddziaływaniem rówieśniczych grup 
konfl iktowych. Model ten został wyprowadzony z badań nad osobami podejmują-
cymi próby samobójcze. Badania te ujawniły, że samobójcy posiadają pewne wspól-
ne cechy, różne od ogólniejszej populacji, oraz żyją w podobnym, ale jednocześnie 
wydzielonym kontekście środowiskowym. Aplikacja modelu synergetycznego do 
badań środowiskowych uwarunkowań patologii społecznej prowadzi do ujawnie-
nia zróżnicowanego oddziaływania tego samego układu środowiskowego na różne 
dzieci, w zależności od ich indywidualnych cech osobowych i specyfi ki środowiska 
rodzinnego. I tak Kupersmidt, Griesler, de Rosier, Patterson, Davis (1995; za: Urban, 
2000a) wykazali, że środowisko o średnim standardzie socjoekonomicznym i poten-
cjalnych możliwościach rozwoju w najwyższym stopniu działa protekcyjnie i w kie-
runku prawidłowego rozwoju na jednostki wywodzące się z rodzin o dużym stopniu 
ryzyka. Natomiast to samo środowisko może być obojętne lub zagrażające dla dzieci 
z rodzin o średnim lub wyższym standardzie socjoekonomicznym i niskim poziomie 
ryzyka. Podsumowując, można nawiązać do tezy wywodzącej się jeszcze z twórczości 
Kurta Lewina, według której, tak jak istnieją indywidualne różnice osobowościowe, 
tak samo występują indywidualne zróżnicowania w percepcji wpływów i adaptacji 
w obrębie danego kontekstu środowiskowego. Twierdzenie to jest najogólniejszym 
wsparciem synergetycznego modelu interakcji jednostka – środowisko, a jednocześ-
nie uzasadnieniem opracowania środowiskowych strategii profi laktycznych, w któ-
rych znalazłyby się rozwiązania i działania skierowane na zróżnicowane grupy i spe-
cyfi czne cechy jednostek (Urban, 2000a). 

W ramach zarówno modelu protekcyjnego, ale i synergetycznego – w przypadku 
skutecznego przeciwstawiania się negatywnym wpływom środowiska rodzinnego oraz 
neutralizowania traumatycznych oddziaływań środowiska lokalnego – wykorzystuje 
się obecnie koncepcję oporu. Zdaniem O’Donnella (2002; za: Urban, 2005) opór (re-
silience) to „zdolność efektywnego radzenia sobie ze stresem (...) i niezwykła ze wzglę-
du na wiek i okoliczności psychologiczna siła wywierana na zewnętrzne, niekorzystne 
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okoliczności”. Inni autorzy zwracają uwagę, iż zjawisko oporu nie ma uniwersalnego 
wymiaru i może być pojmowane jako osiąganie sukcesu w specyfi cznych dziedzinach, 
zarówno behawioralnych, jak i emocjonalnych. Pojęcie resilience jest często porówny-
wane z kompetencjami. O ile jednak kompetencje odnoszą się do skutecznej adaptacji 
w różnych dziedzinach (również bardziej szkodliwych), o tyle resilience jest specyfi cz-
ną konsekwencją w warunkach wysokiego poziomu stresu. Zarówno w badaniach, jak 
i opracowaniach programów terapeutycznych należy rozważyć, że te same czynniki, 
wchodząc w interakcje z innymi czynnikami, w pewnych układach mogą pełnić pozy-
tywną funkcję jako wsparcie oporu jednostki i łagodzenie stresu, a w innych zwiększać 
siłę czynników traumatycznych i prawdopodobieństwo ryzyka. Ze względu na wiek, 
środowisko (szkoła, rodzina) i zagrożoną dziedzinę (przestępczość, uzależnienia) taki 
czynnik, jak akceptacja społeczna czy przyjaźń, może wyzwalać lub wspomagać różne 
skutki: raz pozytywne, innym razem negatywne. I tak na przykład w razie doznania 
przemocy wsparcie rówieśnicze praktycznie może zapobiegać depresji, to ono może 
również prowadzić do pojawienia się u ofi ary negatywnych następstw, na przykład 
uzależnienia od narkotyków. Wobec takich możliwości niezwykle cenne są badania 
empiryczne, które w miarę precyzyjnie wyważają efektywność wsparcia w określo-
nych dziedzinach interesujących nas zjawisk (Urban, 2005). 

4.2. Ogólna charakterystyka profi laktyki uzależnień

Profi laktykę uzależnień można ujmować w różnoraki sposób. Dzisiaj właściwie już 
a  priori zakłada się, iż warto ją stosować. Koszty społeczne takich zjawisk, jak al-
koholizm i narkomania, stanowią przesłankę do podejmowania różnorakich działań 
zapobiegawczych.

W pierwszym ujęciu profi laktyki uzależnień dominuje pogląd, iż należy zapobie-
gać nadużywaniu środków odurzających, a przez nadużywanie rozumie się taki mo-
del patologicznego używania, które trwa co najmniej jeden miesiąc i przynosi nega-
tywne skutki w życiu społecznym, rodzinnym czy zawodowym osoby odurzającej się. 
Drugie stanowisko podkreśla, że należy zapobiegać regularnemu używaniu substan-
cji psychoaktywnych, niezależnie od tego, czy używaniu towarzyszą negatywne skut-
ki w różnych wymiarach życia. Ten wariant opiera się na założeniu, iż używanie za-
wsze w konsekwencji prowadzi do negatywnych skutków zdrowotnych. Trzeci model 
opiera się na poglądzie, iż należy przeciwdziałać wszelkiemu używaniu środków 
odurzających, niezależnie od tego, czy ma ono charakter regularny czy okazjonalny. 
Wskazuje się na to, iż środki psychoaktywne przyjmowane w okresie dojrzewania 
są realnym zagrożeniem dla prawidłowego rozwoju. Z drugiej strony każde ekspe-
rymentowanie ze środkami odurzającymi stanowi potencjalne niebezpieczeństwo 
przejścia w fazę używania zależnego. Czwartym sposobem rozumienia profi laktyki 
są działania zmierzające do opóźnienia wieku, w jakim młody człowiek dokonuje 
inicjacji alkoholowej bądź narkotycznej. Stanowisko takie wyrasta z licznych badań, 
które w sposób jednoznaczny wykazują, że im wcześniejszy kontakt ze środkami odu-
rzającymi, tym większe niebezpieczeństwo rozwoju uzależnienia. Opóźnianie inicja-
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cji jest więc jednocześnie zmniejszaniem ryzyka zagrożeń. Wreszcie piątym sposobem 
rozumienia profi laktyki uzależnień jest podejmowanie działań ukierunkowanych na 
zapobieganie używaniu określonych rodzajów środków odurzających. Zasadność 
tych działań wynika z tego, że człowiek używający jednego rodzaju środków odurza-
jących znacznie łatwiej sięga po następne. Jeśli więc podejmie się działania zapobiega-
jące używaniu piwa, marihuany czy tytoniu, to tym samym zapobiega się sięganiu po 
środki bardziej niebezpieczne (na przykład wódkę lub opiaty) (Gaś, 1986). 

Często spotykanym w literaturze przedmiotu modelem zapobiegania uzależnie-
niom (szczególnie narkomanii) jest model osoba – substancja – środowisko (Cekiera, 
1992; Bruno, 1996). Inicjatywy profi laktyczne ukierunkowane na każdy z powyższych 
czynników powinny być zawarte w jednej ze strategii: wpływ, kontrola, rozwój kwalifi -
kacji, wzorzec eksperymentalny. Strategie z kolei muszą być nastawione na wypełnia-
nie zadań, które są różne w zależności od tego, którego czynnika dotyczą. Kiedy celem 
jest osoba, do jej zadań należy poznanie: zjawiska, nastawienia, intencji, umiejętności 
oparcia się pokusie. Kiedy celem jest substancja, zadania są głównie związane z po-
znaniem jej cech: ceny, składu, klasyfi kacji, opakowania. Kiedy celem jest środowisko, 
uwaga musi być zwrócona na: reklamę, dostępność alkoholu i narkotyków, kontekst 
fi zyczny, kontekst społeczno-kulturowy, system instytucjonalny i prawny, kluczowe 
czynniki służące wywieraniu wpływu. Działalność profi laktyczna w tym kontekście 
powinna przebiegać w ściśle określonych ramach, z dużą dozą jasności, który czyn-
nik eksponujemy w danym momencie działalności. Zdaniem Cekiery (1992) z tych 
trzech komponentów najważniejszy jest człowiek, którego w dotychczasowych bada-
niach i profi laktyce należycie nie doceniano. Rozwój człowieka ku wyższym wartoś-
ciom jest więc istotą profi laktyki uzależnień. Możliwe jest oczywiście przyjęcie innej 
opcji, również wieloczynnikowej.

Istotny jest również nurt zapobiegania uzależnieniom przez wspieranie rozwoju 
pełnego zdrowia. Polega to między innymi na tworzeniu warunków, które wspierają 
dobre samopoczucie ludzi, wspieraniu rozwoju osobistego (emocjonalnego, intelek-
tualnego, fi zycznego, duchowego i społecznego), redukcji zaburzeń związanych z uży-
waniem środków odurzających i zdrowiem psychicznym. Zdaniem Duffi  ego (1983; 
za: Gaś, 1993) 

profi laktyka uzależnień to proces, który wspiera zdrowie przez umożliwianie ludziom 

uzyskania pomocy potrzebnej im do konfrontacji ze złożonymi, stresującymi warunkami 

życia oraz przez umożliwienie jednostkom osiągania subiektywnie satysfakcjonującego, 

społecznie akceptowanego, bogatego życia.

Rodzi się pytanie, czy możliwe jest pogodzenie „subiektywnie satysfakcjonujące-
go” ze „społecznie akceptowanym”. Prawdopodobnie intencją autora jest poszukiwa-
nie kompromisu pomiędzy tymi zmiennymi. Niezależnie od tego działania zapobie-
gawcze w tym kontekście uwzględniają dwa nurty:

– celowy i konstruktywny proces, nakierowany na promowanie rozwoju jednostek 
w kierunku realizowania ich potencjalnych możliwości,

– przeciwdziałanie szkodliwym wpływom, takim jak: ryzyko utraty zdrowia i bez-
pieczeństwa, stresy rodzinne i zawodowe, izolacja społeczna, przemoc, trudno-
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ści fi nansowe i niewłaściwe warunki mieszkaniowe, wadliwie działająca służba 
zdrowia i brak instytucjonalnej pomocy w wychowaniu małego dziecka.

Planując działania profi laktyczne, należy pamiętać, by objąć nimi zarówno dzie-
ci i  młodzież, jak i osoby dorosłe (rodziców, nauczycieli). Podejmowane działania 
winny być przemyślane, ujęte w określone programy czy strategie. „Akcyjna” dzia-
łalność w zgodnej ocenie teoretyków i praktyków mija się z celem (Cekiera, 2000; 
Moczuk, 2000). „«Dzieciństwo bez narkotyków» to piękne hasło tegorocznej (1999) 
Ogólnopolskiej Akcji Antynarkotycznej, które zapewne jak wiele innych, pozostanie 
odnotowane w historii jako jednorazowe wydarzenie bez większego efektu” (Cekiera, 
2000). Zaryzykuję nawet twierdzenie, iż czasem takie działania mogą uczynić więcej 
szkód niż pożytku, ponieważ są jak płomień, który wpierw rozpala duszę, a następ-
nie zostawia ją samą sobie – być może zagubioną. W gronie profesjonalistów panuje 
też powszechna zgoda, iż skuteczne działania profi laktyczne powinny uwzględniać 
kontekst społeczności lokalnej (Urban, 2000b; Gaś, 2000b; Moczuk, 2000), również 
w aspekcie prawnych rozwiązań systemowych. W Polsce mieliśmy do czynienia z sy-
tuacją, że o ile realizacja profi laktyki alkoholowej była ustawowo zadaniem własnym 
gmin i przeznaczono na nią określone środki fi nansowe (tak zwane korkowe lub kap-
slowe), o tyle ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii mówiła iż „zadania w zakresie 
przeciwdziałania narkomanii są realizowane przez organy administracji rządowej 
i jednostki samorządu terytorialnego”. Ten zapis sprawiał, że gminy nie tylko nie an-
gażowały się w rozwiązywanie problemów narkomanii, ale jeszcze czuły się zwolnio-
ne z obowiązku działania w tym zakresie (Moczuk, 2000). Potęgował to fakt, „że ilość 
nieszczęść, szkód i strat poniesionych przez młodych ludzi w wyniku picia alkoho-
lu jest dużo większa niż ilość szkód spowodowanych przez zażywanie narkotyków” 
(Durda, 2000). Korzystna zmiana jednak nastąpiła. Nowelizacja ustawy o przeciw-
działaniu narkomanii (Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku) spowodowała, iż gminy zo-
stały zobowiązane do konstruowania programów przeciwdziałania narkomanii oraz 
do przeznaczania na ten cel środków fi nansowych. Jest to pierwszy znak podjęcia 
konkretnych, systemowych rozwiązań w tym zakresie. 

4.3. Profi laktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży

Dzieci i młodzież to najczęstsi adresaci oddziaływań profi laktycznych. Dzieje się tak 
co najmniej z kilku powodów. Po pierwsze, dzieci i młodzież to najbardziej „dostęp-
ni” odbiorcy. Sporo czasu spędzają w szkole, a więc relatywnie łatwo zaaplikować im 
program profi laktyczny. Zasadniczo nie mogą powiedzieć „nie”, choć niektóre pro-
gramy wymagają zgody uczestników na realizację (na przykład mediacje szkolne). Po 
drugie, dzieci i młodzież to wdzięczni odbiorcy. Zawsze można czymś ich zaskoczyć, 
jeśli uda się profi laktykowi nawiązać z nimi kontakt, jest „cool”. Innymi słowy, dzieci 
i młodzież w cudowny sposób potrafi ą wzmocnić ego profi laktyka; z dorosłymi ta 
sprawa mogłaby być trudniejsza. Poza tym niektóre dylematy młodzieży mogą być 
dylematami samego profi laktyka. Profi laktyk wówczas ma możliwość bycia w aktyw-
nym dialogu, służąc doświadczeniem życiowym. I po trzecie, panuje jednak zgod-
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ność, że praca profi laktyczna z dziećmi i młodzieżą ma sens (na przykład Cekiera, 
2000). Podsumowując, tak duża ochoczość podejmowania działań profi laktycznych 
wśród dzieci i młodzieży wynika z dostępności i wdzięczności klienta oraz przeko-
nania, że takie działania są efektywne. Wszystkie kryteria podałem w sposób trochę 
przewrotny, ale tylko dlatego by zwrócić uwagę na aspekty występujące, a często po-
mijane, w merytorycznej dyskusji.

Z reguły działania adresowane do dzieci i młodzieży przybierają postać tzw. pro-
gramów profi laktycznych. Rozróżnia się trzy zasadnicze grupy takich programów 
(Gaś, 1993):

1) programy informacyjno-edukacyjne,
2) programy wczesnej interwencji,
3) programy działań alternatywnych.
Działania informacyjno-edukacyjne realizowane są głównie w szkole i dotyczą 

dostarczania wiedzy na temat prawidłowości rozwojowych oraz istoty zaburzeń i moż-
liwości ich identyfi kacji. Współcześnie obserwuje się trzy główne sposoby realizowa-
nia edukacji antyuzależnieniowej. Pierwszym z nich jest konstruowanie programów 
z uwzględnieniem wieku odbiorców, a w ramach wewnętrznej struktury programu 
wyróżnienie trzech zmiennych: wiedzy, wartości i działań. Drugim – identyfi kacja 
głównych zagadnień tematycznych z zakresu problematyki uzależnień i realizowa-
nie ich w sposób zróżnicowany w zależności od wieku odbiorców. Trzecim – takie 
rozbudowanie i wykorzystanie obligatoryjnego programu szkolnego, aby nabrał on 
charakteru profi laktycznego i to nie tylko w stosunku do uzależnień. 

Jeśli chodzi o wiek odbiorców, przykładem jest tutaj koncepcja Hunta (1988; za: 
Gaś, 1993). Wyróżnia on cztery przedziały wiekowe, zróżnicowane ze względu na 
poziom dojrzałości i doświadczenie życiowe. Pierwsza grupa to dzieci od początku 
wieku przedszkolnego do ukończenia trzeciej klasy szkoły podstawowej. To ważny 
okres, gdyż wiąże się z opuszczeniem domu przez dziecko i stawianiem pierwszych 
kroków w „pozadomowej” rzeczywistości. Głównym celem profi laktyki w tym okresie 
powinno być podkreślanie potrzeby bycia zdrowym i utrzymanie dobrego samopo-
czucia. Zdaniem Hunta dzieci powinny uzyskać wiedzę dotyczącą szkodliwości al-
koholu, tytoniu, marihuany, kokainy oraz inhalatorów, a także wykształcić poczucie 
odpowiedzialności za siebie i innych. W działaniach profi laktycznych wykorzystuje 
się piosenki i gry zespołowe, przedstawienia kukiełkowe, zajęcia plastyczne czy ryt-
miczne. Druga grupa to dzieci od klasy czwartej do szóstej. W tym okresie szczególnie 
nasilają się wpływy rówieśnicze, z reguły rozpoczyna się eksperymentowanie, przede 
wszystkim z tytoniem i alkoholem. Dlatego też dzieci w tym wieku potrzebują no-
wych informacji, bardziej kompleksowych sposobów sprawdzania siebie oraz silniej-
szych motywacji do unikania środków odurzających. Zdaniem Hunta dzieci powinny 
się dowiedzieć o  wpływie środków odurzających na organizm, łącznie z ryzykiem 
uzależnienia. Osią działania staje się kształtowanie relacji rówieśniczych, a w tym 
umiejętności przeciwstawiania się presji rówieśniczej. Trzecia grupa to młodzież gim-
nazjalna. Rozwijający się organizm jest podatny na uszkodzenia wynikające z działa-
nia środków chemicznych. Młodzież zaczyna oddalać się od rodziców, stąd pojawia 
się naturalna potrzeba doznawania akceptacji ze strony rówieśników. Pragnienie by-
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cia dorosłym prowokuje do zachowań kojarzonych z dorosłością. W zakresie wiedzy 
dąży się więc do tego, by wyposażyć nastolatków w informacje dotyczące sposobu, jak 
można sobie skutecznie radzić z przeżywanymi lękami, charakterystycznymi dla okre-
su adolescencji, rozumianego jako kryzys rozwojowy (Reyner, 1995; Bylica, 2001). 
Zdaniem Hunta należy kształtować poczucie osobistej odpowiedzialności w związku 
z podejmowanymi nowymi działaniami (pierwsze randki, wybór nowej szkoły, pra-
wo jazdy i tym podobne). Czwarta grupa to szkoły średnie, w których profi laktyka 
powinna osiągnąć punkt kulminacyjny, w związku z tym, iż młody człowiek wchodzi 
w dorosłość. Zdaniem Hunta konieczne są dalsze wysiłki w celu podtrzymywania 
decyzji o zachowaniu życia wolnego od środków odurzających oraz przygotowywania 
młodych do podejmowania nowych ról społecznych. Uczniowie w ostatnich klasach 
szkół średnich powinni mieć możliwość działania jako liderzy w przedsięwzięciach 
profi laktycznych przeznaczonych dla uczniów z klas młodszych. Tego rodzaju ak-
tywność ma olbrzymie znaczenie również dla nich samych, gdyż staje się dodatkową 
motywacją w utrzymywaniu niezależności od środków odurzających, a także rozwija 
pozytywne aspekty obrazu siebie i wzbogaca poczucie własnej wartości. Z punktu wi-
dzenia wieku odbiorców należy więc działalność profi laktyczną „porcjować i podawać 
w daniach”; z tym że całość powinna tworzyć zintegrowany zestaw. Niestety, rzadko 
(lub wcale) można obserwować tak systematyczne i głęboko przemyślane działania. 

Drugą kategorią działań mieszczącą się w obszarze programów informacyjno-
edukacyjnych są programy akcentujące kryterium treści. Programy takie koncentrują 
się na poszczególnych rodzajach informacji i umiejętności, czyli tworzeniu bloków te-
matycznych realizowanych stopniowo w poszczególnych okresach życia. Przykładem 
może być program opracowany przez specjalistów ze Stanowego Departamentu 
Edukacji w Vermont (Alcohol and Drug Education, 1989; za: Gaś, 1993). Jego autorzy 
wyróżnili osiem kategorii zagadnień:

– wpływ środków odurzających na funkcjonowanie organizmu,
– używanie alkoholu i innych środków w społeczeństwie,
– nadużywanie i uzależnienie,
– obraz siebie,
– umiejętności interpersonalne,
– umiejętności porozumiewania się,
– umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi,
– odpowiedzialne podejmowanie decyzji.
Każde z nich realizowane jest stopniowo i w sposób zróżnicowany na czterech 

poziomach wiekowych. Ta praca wymaga również systematyczności i konsekwencji, 
a przede wszystkim opracowania odpowiedniego bloku zagadnień.

Interesująca, w moim przekonaniu, jest koncepcja działań zintegrowanych z obli-
gatoryjnym programem nauczania. Treści profi laktyczne są włączane w poszczególne 
jednostki lekcyjne, a więc godzinę wychowawczą, wychowanie plastyczne, wychowa-
nie fi zyczne, język polski, historię, matematykę i inne przedmioty ścisłe. Programy 
takie mogą być realizowane „wysiłkiem intelektualnym kadry szkolnej”, bez koniecz-
ności zatrudniania osób z zewnątrz, które z reguły pojawiają się tylko na chwilę. 
Trudnością jest tutaj stworzenie spójnego szkolnego programu profi laktycznego oraz 
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jego wdrożenie, a raczej przekonanie nauczycieli do jego realizacji. Nie jest to sprawą 
prostą, ale prawdopodobnie warto spróbować, gdyż można założyć, iż nauczyciel-
-profi laktyk na pewno spowoduje poprawę relacji nauczyciel-uczeń oraz uczeń-
-uczeń, pod warunkiem iż całe grono pedagogiczne podjęło trud kształtowania relacji 
w zespole. Ten kierunek pracy postuluje Cekiera (2000), który mówi, iż „zajęcia dla 
dzieci i młodzieży z problematyki uzależnień powinny być włączone w normalne lek-
cje dydaktyczno-wychowawcze i w program edukacji”.

Zagadnienie gotowości nauczycieli do prowadzenia działań profi laktycznych 
w zakresie uzależnienia od alkoholu było przedmiotem badań Chlebio-Abed (2000). 
Autorka operuje pojęciem pierwotnej profi laktyki: 

oddziaływania prewencyjne mające na celu uniknięcie powstawania problemów – powin-

ny być rozpoczynane bardzo wcześnie, zanim pojawią się pierwsze symptomy dysfunkcji. 

Ze względu na to, istniejące programy zapobiegawcze przeznaczone są w znacznej mierze 

do realizacji w szkołach, a skuteczność oddziaływań profi laktycznych wśród młodzieży 

wydaje się być ściśle związana z kompetencjami oraz postawami nauczycieli.

Badaniami objęto kilka zagadnień; pierwsze dotyczyło gotowości nauczycieli do 
uczestnictwa w szkoleniach na temat profi laktyki. Blisko 40% nauczycieli próbowało-
by uniknąć uczestnictwa w takim szkoleniu, a kolejne 11% wzięłoby udział z przymu-
su lub chęci dodatkowego zarobku. Natomiast 48% nauczycieli deklaruje zaintereso-
wanie tematyką alkoholową bądź to ze względu na możliwość uatrakcyjnienia zajęć, 
bądź to ze względu na postrzeganie problemu jako istotny. Nie bez znaczenia jest tu 
sprawa awansu zawodowego. Największa gotowość do szkolenia występuje w szko-
łach, w których stosuje się bogate formy oddziaływań (program profi laktyczny, bro-
szury, plakaty, pogadanki, wideo). Można na tej podstawie wysnuć wniosek, że reali-
zacja programów profi laktycznych w poszczególnych szkołach ma pozytywny wpływ 
nie tylko bezpośrednio na uczestników programów, ale stanowi także formę prze-
kształcania środowiska wychowawczego i zwiększa świadomość innych nauczycieli 
w tym zakresie. Pogadanki natomiast, mimo iż są jedną z najpopularniejszych form 
oddziaływań, są odbierane jako nieskuteczne. Kolejnym zagadnieniem były opinie 
nauczycieli na temat gotowości prowadzenia działań profi laktycznych. Zdecydowanie 
dobrze lub raczej dobrze ocenia gotowość nauczycieli blisko 40% respondentów. 
Raczej źle lub zdecydowanie źle widzi tę gotowość 19,4% ankietowanych nauczycieli. 
Największą natomiast grupę respondentów (41,6%) stanowią ci ankietowani, którzy 
wybrali odpowiedź „trudno powiedzieć”. Może to wskazywać na brak zainteresowa-
nia problematyką, a co za tym idzie, brak rozeznania w tym zakresie. Można też inter-
pretować to tak, że nauczyciele mają poczucie powinności prowadzenia działań profi -
laktycznych, jednakże nie są tym w rzeczywistości zainteresowani, stąd tak stosunko-
wo duża liczebność odpowiedzi wymijających. Odpowiedzi nieukierunkowane mogą 
być odzwierciedleniem ukrytej oceny negatywnej, na to może wskazywać fakt, że 
respondenci ze szkół, w których nie prowadzi się żadnych form działalności profi lak-
tycznej, częściej wybierają odpowiedź „trudno powiedzieć” niż jakąś ocenę. Ostatnim 
zagadnieniem tego bloku było określenie rzeczywistej gotowości nauczycieli do pro-
wadzenia programów profi laktycznych. Jedynie 20,1% nauczycieli jest gotowych do 
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podjęcia działalności profi laktycznej w swojej szkole. Blisko 80% nauczycieli nie jest 
gotowych do podjęcia takiego działania, z czego 66% przyznaje otwarcie, że nie chce 
prowadzić takiej działalności, a kolejne 13,9% nie określa się bliżej, wybierając odpo-
wiedź „trudno powiedzieć”. Na uwagę zasługuje również to, iż 86,1% nauczycieli nie 
zna w ogóle żadnego programu profi laktycznego, a znajomość programów zwiększa 
gotowość do podejmowania działalności prewencyjnej.

Podsumowując, przeprowadzone badania wskazują na polaryzację środowiska na-
uczycielskiego:

– 54,5% sądzi, że profi laktyka w szkole jest potrzebna, ale niewłaściwie prowadzo-
na i nieskuteczna,

– blisko połowa nauczycieli (48,8%) jest zainteresowana udziałem w szkoleniu na 
temat profi laktyki uzależnienia od alkoholu, 39,3% dobrze ocenia ogólną goto-
wość nauczycieli do prowadzenia działań zapobiegawczych, ale jedynie 20,1% 
deklaruje takie zainteresowanie w swoim przypadku. 

Stosunkowo niewielki odsetek uważa, że szkoła powinna prowadzić działania za-
pobiegawcze wraz z rodzicami (12,2%), kościołem (8,2%) czy wyspecjalizowanymi 
służbami (4,3%). Nauczyciele, z jednej strony, mają poczucie powinności prowadzenia 
profi laktyki i skali zagrożenia zjawiskiem alkoholizowania się młodzieży, a z drugiej 
strony, brak im wiedzy, materiałów szkoleniowych, pomocy profesjonalnej, a wreszcie 
środków fi nansowych. Bardzo wyraźne są tendencje do odsunięcia odpowiedzialno-
ści za działania wychowawcze i profi laktyczne oraz obciążenia odpowiedzialnością za 
nie rodziców. Wydaje się, iż taka sytuacja jednoznacznie wskazuje na konieczność po-
mocy szkole w prowadzeniu profi laktyki uzależnienia od alkoholu przez stworzenie 
lokalnych ośrodków bezpłatnego szkolenia nauczycieli oraz zainteresowanych wolon-
tariuszy (Chlebio-Abed, 2000). Szczególnie iż sondażowe badania MEN-u wykazały 
zbyt niski poziom wiedzy psychologicznej j pedagogicznej wśród nauczycieli i wycho-
wawców (Cekiera, 2000). Niepowodzenia szkolne spowodowane są między innymi 
przekazywaniem wiedzy w sposób niemetodyczny i nieinspirujący do refl eksji. 

Programy wczesnej interwencji koncentrują się na identyfi kowaniu dzieci i mło-
dzieży doświadczających pierwszych trudności oraz zapewnieniu im takich form po-
mocy, które zapobiegają powstawaniu poważnych zaburzeń. Są to więc programy dla 
osób z grup wysokiego ryzyka. Hunt (1988; za: Gaś, 1993) defi niuje ten szczególny 
rodzaj populacji, twierdząc, że

osoba wysokiego ryzyka to taka jednostka, która nie ukończyła jeszcze 21. roku życia, 

a w przypadku której występuje ryzyko uzależnienia, w jej zachowaniu występują takie 

cechy jak:

– wagary lub porzucenie szkoły, 

– ciąża przedmałżeńska,

– życie w złych warunkach ekonomicznych, 

– dziecko alkoholika lub narkomana,

– ofi ara przemocy fi zycznej, psychicznej lub seksualnej,

– współuczestniczenie w działaniach przestępczych lub w stosowaniu przemocy,

– wykazywanie problemów w zakresie zdrowia psychicznego,

– podjęcie próby samobójczej,
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– utrzymywanie kontaktów z odurzającymi się rówieśnikami,

– doświadczanie przez dłuższy czas fi zycznego bólu (na skutek choroby lub urazu).

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje programów wczesnej interwencji. Są to 
programy prowadzone przez profesjonalistów i tak zwane podejścia rówieśnicze.

Programy profesjonalne funkcjonują z reguły w ramach prac resortowych bądź 
przy organizacjach i instytucjach społecznych. Ich działania zasadniczo idą w dwóch 
kierunkach:

– identyfi kacji młodzieży wysokiego ryzyka lub doświadczającej poważnych trud-
ności życiowych,

– skutecznego włączania młodzieży do pracy w odpowiedniej placówce pomocy 
lub w programie interwencyjnym. 

Do tego rodzaju programów młody człowiek trafi a w różny sposób. Po pierw-
sze, może być ofi cjalnie skierowany przez wychowawcę lub administrację szkolną 
z powodu łamania przepisów szkolnych. Po drugie, może to być poufne skierowanie, 
gdy ktoś z zespołu pedagogicznego szkoły lub rówieśnik zauważa, że młody człowiek 
przeżywa poważne kłopoty. Po trzecie, może to być samodzielne zgłoszenie się ucznia 
poszukującego pomocy w trudnościach. Ważną kwestią jest więc odpowiednia popu-
laryzacja programu. Jedną ze sprawdzonych i efektywnych metod jest informowanie 
o programie przez jego realizatorów na lekcjach szkolnych (Bylica, 2001). Uczeń tra-
fi ający do programu poddawany jest wstępnym oddziaływaniom diagnostycznym, na 
podstawie których opracowuje się schemat określonych oddziaływań pomocowych. 
Szczególne znaczenie mają zajęcia treningowe, w których trakcie uczestnik może roz-
wijać swoją samoświadomość, pracować nad swoimi słabymi stronami, eksperymen-
tować w różnych rolach społecznych, otrzymać wiele informacji zwrotnych na swój 
temat, wreszcie znaleźć pozytywną i atrakcyjną grupę odniesienia oraz określić się 
w roli mężczyzny/kobiety. Ważna jest też jakość kontaktów pomiędzy prowadzącymi 
takie zajęcia a ich uczestnikami. Cennymi przesłankami są tu implikacje psycholo-
gii humanistycznej, która proponuje partnerski model współ-bycia. W Polsce mo-
żemy spotkać wiele przykładów takich programów. Jednym z nich jest Ogólnopolski 
Program Profi laktyki Środowiskowej dla Młodzieży Zagrożonej Patologią Społeczną 
(1990), który ma już bogatą tradycję i funkcjonuje nieprzerwanie nadal.

Programy rówieśnicze są uzupełnieniem programów profesjonalnych. Każdy 
z programów rówieśniczych opiera się na założeniu, że rówieśnicy wywierają silny 
wpływ (pozytywny lub negatywny) na zachowanie nastolatków. W związku z tym 
niezwykle skuteczne w przeciwstawianiu się patologii młodzieżowej jest wykorzysty-
wanie pozytywnych wpływów rówieśniczych (Lakritz, Tarbet, 1988; za: Gaś, 1993). 
Programy rówieśnicze zazwyczaj ukierunkowane są na trzy rodzaje celów:

1) stworzenie możliwości angażowania się w działania prospołeczne, włączanie 
w podejmowanie decyzji dotyczących życia młodych ludzi i życia lokalnej spo-
łeczności oraz umożliwienie przyjmowania odpowiedzialności za siebie i swoje 
otoczenie,

2) uczenie radzenia sobie z negatywną presją rówieśniczą,
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3) rozwijanie u młodych ludzi umiejętności i poczucia kompetencji w zakresie 
funkcjonowania społecznego, interpersonalnego i intrapsychicznego (Resnik, 
Gibbs, 1981; za: Gaś, 1993). 

Głównym problemem podczas realizacji takich programów jest dobór młodych 
ludzi pełniących funkcje liderów. Zasadniczo przyjmuje się dwa sposoby pozyski-
wania takich nastolatków. Pierwszy z nich podkreśla, iż każdy, kto pragnie pomagać 
swoim rówieśnikom, powinien być włączony do takiego programu i odpowiednio 
przygotowany do niesienia pomocy. Drugi zaś wyraźnie akcentuje konieczność swo-
istego procesu selekcji, prowadzącego do wybrania tylko tych osób, które są najbar-
dziej kompetentne i odpowiedzialne (Lakritz, Tarbet, 1988; za: Gaś, 1993). Włączanie 
nastolatka w oddziaływania rówieśnicze pociąga za sobą konieczność określenia jego 
miejsca i roli w programie. Rozróżnia się trzy podstawowe rodzaje ról:

– rówieśniczego doradcy, który uczestniczy w interwencjach indywidualnych 
i grupowych,

– rówieśniczego edukatora, który prowadzi programy promocji zdrowia ukierun-
kowane na zapobieganie uzależnieniom, budowanie samooceny oraz rozwijanie 
zachowań prozdrowotnych,

– rówieśniczego organizatora, który angażuje się w działania szkolne i ogólnospo-
łeczne skoncentrowane na zapobieganiu uzależnieniom w tych właśnie środo-
wiskach.

Program rówieśniczy, aby był skuteczny, musi być kierowany przez kompetentną 
osobę dorosłą, mającą pełne zrozumienie roli rówieśniczych doradców oraz wiedzę 
o procesach rozwojowych w okresie dojrzewania. Funkcję mogą pełnić zarówno psy-
cholog, pedagog czy nauczyciel pracujący w danej szkole, jak i profesjonalista spoza 
szkoły. Podkreśla się, iż taka osoba powinna mieć przede wszystkim zdolności em-
patyczne oraz pozytywne nastawienia wobec młodzieży, a dopiero wtórnie akcentuje 
się przygotowanie zawodowe (Resnik, Gibbs, 1981; za: Gaś, 1993). Niezwykle waż-
na jest też rola rodziców i szkoły. Kolejny problem to odpowiednie przygotowanie 
nastolatków do pełnienia funkcji rówieśniczych liderów. Podstawą są tutaj treningi 
kształcące umiejętności: aktywnego słuchania, rozumienia komunikatów werbalnych 
i niewerbalnych, klaryfi kacji systemu wartości, rozwiązywania problemów, podejmo-
wania decyzji oraz organizowania programu i kierowania kolegów do specjalistów 
spoza szkoły (Gaś, 1993). 

Pomiaru efektywności przykładu takiego przygotowania dokonała Ziarek (2000) 
w ramach Programu Modyfi kacji Środowiska Szkolnego przez Aktywność Własną 
Młodzieży. Działania edukacyjne, których celem było przygotowanie liderów do re-
alizacji programu obejmowały 70 godzin zajęć o charakterze treningowo-warsztato-
wym. Cykl spotkań rozpoczął się od tygodniowego obozu szkoleniowego poza tere-
nem szkoły i miejscem zamieszkania. Następnie odbyły się cztery cotygodniowe sesje 
w pomieszczeniach szkoły. Badanie wykonano w dniu rozpoczęcia obozu, a następnie 
po zakończeniu całego cyklu szkoleniowego – przerwa pomiędzy badaniami wyno-
siła 5 miesięcy. Osią badania była zmiana obrazu siebie. Analizując profi l uzyskany 
w pierwszym badaniu, można stwierdzić, iż uczniowie opisują siebie częściej za po-
mocą przymiotników negatywnych niż pozytywnych, co wskazuje na obniżoną sa-
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moocenę, impulsywność i agresywny stosunek do nieakceptowanych cech osobistych. 
Przejawiają skłonność do zachowań obronnych w nowych sytuacjach, mają też trud-
ności w spełnianiu oczekiwań w relacjach interpersonalnych. Postrzegają siebie jako 
osoby poszukujące opieki i wsparcia. Jednocześnie przejawiają potrzebę zwracania na 
siebie uwagi, którą starają się zaspokoić za pomocą swojej kreatywności, wrażliwości 
na piękno i zdolności kognitywnych. W myśleniu i działaniu wykorzystują zarów-
no inteligencję, jak i intuicję oraz wyobraźnię twórczą. Mają rozwiniętą umiejętność 
osiągania celów, jednak niecierpliwi ich sprzeciw oraz opóźnienia w zaspokajaniu 
pragnień. Dlatego też preferują cele krótkoterminowe, których osiągnięcie nie wy-
maga ciężkiej pracy i determinacji. Nie pociągają ich również działania przywódcze, 
w których niezbędna jest obowiązkowość i umiejętność realizacji trudnych, odległych 
celów. W badaniu powtórnym stwierdzono występowanie analogicznego pod wzglę-
dem kształtu profi lu obrazu realnego do zmiany w nasileniu kilku skal. Zmniejszyła 
się istotnie tendencja do opisywania siebie za pomocą przymiotników negatywnych, 
częściej natomiast używano przymiotników pozytywnych. Świadczy to o wzroście po-
ziomu akceptacji, co daje szansę na zmianę i w rezultacie rozwój osobowy. Znacznie 
zwiększyło się nasilenie potrzeby kontaktów heteroseksualnych, co wskazuje na 
wzrost zainteresowania osobami płci przeciwnej ale również życiem, nowymi zdarze-
niami i otaczającą rzeczywistością. Nastąpił również istotny wzrost poczucia odpo-
wiedzialności i samokontroli. Wzrosły również zaufanie do siebie, otwartość wobec 
innych, tendencja do okazywania uczuć. Nasiliły się tolerancyjność i uwrażliwienie na 
sprawy życia codziennego. 

W zakresie obrazu idealnego w pierwszym badaniu stwierdzono, że przed roz-
poczęciem szkolenia liderzy pragnęli postrzegać siebie jako jednostki o pozytywnej 
samoocenie, otwarte, mające do siebie zaufanie mimo ciągle silnej postawy obron-
nej i ambiwalencji wobec innych. Dążyli do większej sprawności w  osiąganiu ce-
lów i osobistym przystosowaniu. Pragnęli polepszyć jakość swojego funkcjonowania 
zadaniowego między innymi przez rozwijanie umiejętności uporządkowanego, wy-
trwałego działania, upartego dążenia do celu, asertywnego wyrażania swojego zda-
nia, podejmowania inicjatyw i ich realizowania nawet kosztem narzucania swojej 
woli innym, bez korzystania z pomocy i wsparcia przy ograniczeniu relacji zależno-
ści w kontaktach interpersonalnych. Analizując profi l obrazu idealnego w drugim 
badaniu, stwierdzono zmiany w nasileniu kilku skal, przy czym większość różnic nie 
osiągnęła poziomu istotnego statystycznie. Ważne zmiany zaszły w zakresie dążenia 
do zmniejszenia liczby przymiotników negatywnych wykorzystywanych do opisu 
siebie, co wskazuje na silną potrzebę pozytywnej samooceny i samoakceptacji. Ta 
tendencja świadczy również o dążeniu do akceptacji niepożądanych cech osobistych 
i konstruktywnego radzenia sobie z własnymi ograniczeniami, co pozwala na lepsze 
przystosowanie osobiste i  samorealizację. Druga znacząca zmiana dotyczy ograni-
czenia tendencji do osiągania celów za pomocą siły. Badani pragną swoją aktywność 
zadaniową ukierunkować nie tylko na efektywność działań, ale także na drugiego 
człowieka i jego potrzeby. 
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Podsumowując, można stwierdzić, iż u liderów młodzieżowych uczestniczących 
w działaniach edukacyjnych wystąpiły zmiany, które koncentrują się wokół kilku wy-
miarów funkcjonowania intrapsychicznego i interpersonalnego. Dotyczy to zwłaszcza:

– wzrostu akceptacji niepożądanych cech osobistych,
– podniesienia samooceny i samoakceptacji,
– wzrostu zainteresowania życiem i otaczającą rzeczywistością,
– nasilenia potrzeby nawiązywania bezpośrednich kontaktów emocjonalnych 

z innymi,
– zwiększenia kontroli własnego zachowania,
– ukierunkowania na potrzeby innych.
Tak więc szkolenie liderów młodzieżowych przyniosło spodziewane rezultaty, na-

leży jednak pamiętać, że to dopiero początek.
W polskiej rzeczywistości programy rówieśnicze coraz wyraźniej zaznaczają swoją 

obecność. Przykładami są tutaj różnorakie kluby dziecięce i młodzieżowe, których 
działalność jest podstawą tych programów. Powstają młodzieżowe rady miejskie, 
których zasadniczym celem jest uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym, zgod-
nie z zasadą „nic o nas, bez nas”. Tworzy się też rozbudowane programy rówieśnicze, 
na przykład MOPR – Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze, realizowa-
ne przez Profi laktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci „PROM” w Łodzi 
i inne. Należy jednak pamiętać, iż materia pracy z młodzieżą jest niezwykle delikatna. 
Skąd wiemy na przykład, że tak zwana pozytywna (pedagogiczna) presja rówieśnicza 
jest uzasadniona, w przeciwieństwie do tak zwanej presji negatywnej? Jedno i drugie 
jest presją. Pamiętajmy o tym! Być może warto działać poza presją; rozważyć poten-
cjalnie możliwy wątek manipulacji młodymi ludźmi, nawet nieświadomej. Ważne jest 
więc gestaltowskie „tło” naszej pracy. 

Programy działań alternatywnych wyrastają z założenia, że zaspokajanie po-
trzeb młodego człowieka w sposób akceptowany społecznie i satysfakcjonujący dla 
niego samego sprawi, iż nie będzie on podejmował działań destrukcyjnych, wyko-
rzystywanych pierwotnie do zaspokajania tych samych potrzeb (lub też potencjalnie 
możliwych do wykorzystania). Podstawowa trudność dotyczy natomiast tego, jakie 
działania są właściwe do spełniania funkcji alternatywnych. Wśród wielu prób empi-
rycznego znalezienia odpowiedzi na to pytanie ważne miejsce zajmują prace Swishera 
i Teh-Wei (1983; za: Gaś, 1993), którzy przeprowadzili badania 14 000 uczniów szkół 
średnich, sprawdzając, jaki istnieje związek między działaniami alternatywnymi 
a używaniem przez młodzież środków odurzających. Badania wykazały, że istnieje 
wiele prawidłowości, wśród których najważniejsze to:

 – uczestniczenie w imprezach rozrywkowych jest związane z używaniem papiero-
sów, piwa, środków wziewnych i pobudzających,

– zaangażowanie w aktywność szkolną jest związane ze spadkiem używania piwa, 
marihuany i środków pobudzających,

– uprawianie sportu powoduje spadek używania papierosów, marihuany, halucy-
nogenów i środków pobudzających, ale sprzyja piciu piwa,

– duża aktywność społeczna sprzyja używaniu wszystkich rodzajów środków odu-
rzających,
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– zaangażowanie w życie religijne powoduje spadek używania papierosów, piwa, 
marihuany i środków pobudzających,

– kolekcjonerstwo sprzyja spadkowi używania piwa i środków pobudzających,
– uczestniczenie w zajęciach pozaszkolnych jest połączone ze wzrostem używania 

papierosów, piwa, marihuany, środków wziewnych i pobudzających,
– uczestniczenie w szkoleniu zawodowym sprzyja używaniu wszystkich rodzajów 

środków odurzających.
Wyraźne związki, jakie zaobserwowano pomiędzy różnymi rodzajami aktywności 

młodzieży a używaniem przez nią różnorodnych środków odurzających, wykazują 
jednoznacznie, że jeden rodzaj działania alternatywnego nie może być panaceum na 
wszystkie środki odurzające. Konieczne jest więc różnicowanie działań alternatyw-
nych i dostosowywanie ich do specyfi ki potrzeb młodych ludzi. Nie wystarczy za-
serwować młodzieży „czegokolwiek”, byle się nie nudziła i miała co robić z wolnym 
czasem. Jeśli działania alternatywne mają być substytutem alkoholu i narkotyków, na-
leży dokonać dokładnej analizy. Jak złożona to problematyka, wykazuje na przykład 
klasyfi kacja Cohena (1989; za: Gaś: 1993). 

4.4. Efektywność programów profi laktycznych 
stosowanych w Polsce 

Celem tego podrozdziału jest prezentacja wyników badań ewaluacyjnych, dotyczą-
cych skuteczności popularnych, stosowanych w Polsce począwszy od lat dziewięćdzie-
siątych XX wieku aż do dzisiaj, programów profi laktycznych adresowanych do dzieci 
i młodzieży. Według nomenklatury Dziewieckiego (którą przedstawię w następnym 
podrozdziale) byłyby to programy „psychologizujące”, a więc te, które cechują się wy-
sokim stopniem profesjonalnego zaawansowania. Oprócz wymienionych wcześniej, 
do takich programów zaliczyć można: „Noc”, „Elementarz”, „Szansę”, „Profi laktykę 
uzależnień”, „Dziękuję, nie!”, „Spójrz inaczej”, „Odlot” i inne (Wojcieszek, 2000; Junik, 
2000). Część z tych programów jest autorstwa rdzennie polskiego, część natomiast jest 
adaptacją programów zachodnich do warunków polskich. Na początek kilka uwag 
ogólnych. 

Zdaniem Wojcieszka (2000) bezprecedensowy rozwój programów profi laktycz-
nych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych XX wieku był reakcją na intensywne 
zabiegi rynkowe, w których należy szukać głównej przyczyny rozpicia młodzieży. 
Marketing alkoholu i narkotyków stał się w Polsce bardzo agresywny i po kolei zła-
mał wszystkie bariery obyczajowe, prawne czy ekonomiczne. Rezultatem tych działań 
było na przykład to, że większość przyrostu sprzedaży piwa notowana systematycz-
nie przez duże browary była spowodowana przez młodych klientów z grupy wieko-
wej 15–19 lat. W dekadzie lat dziewięćdziesiątych program profi laktyczny był stałym 
elementem czynności prewencyjnych. Miał charakter świadomie zaplanowanego, 
powtarzalnego działania. „Dekada lat dziewięćdziesiątych jest dekadą pracy struk-
turalnej” (Wojcieszek, 2000). Zarówno charakter psychoedukacyjnych ćwiczeń, jak 
i zainteresowanie uzależnieniem będą przez kilka lat stałą cechą polskich programów 
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profi laktycznych. W sumie zasięg programów profi laktycznych w owym czasie sięgał 
ponad 800 tysięcy osób rocznie. Ostatnie lata są okresem intensywnego wykorzysta-
nia stworzonych narzędzi, ale też okresem krytycznego rozwoju programów. Twórcy 
coraz uważniej wsłuchują się w wyniki badań ewaluatorów, a nawet tworzą własne 
zespoły ewaluacyjno-rozwojowe, dysponujące doświadczeniem w ewaluacji zarówno 
metodami ilościowymi, jak i jakościowymi. 

Pierwsze polskie publikacje na ten temat pojawiły się w końcu lat osiemdziesiątych 
(Bobrowski, Wolniewicz-Grzelak, 1988; Wolniewicz-Grzelak, 1991). „Z  pewnością 
można uznać, że w latach dziewięćdziesiątych wraz ze wzrostem zainteresowania no-
woczesnymi programami profi laktycznymi następuje stopniowy rozwój badań ewalu-
acyjnych w naszym kraju” (Ostaszewski, 1993). W 1992 roku Pracownia Profi laktyki 
Młodzieżowej „ProM” z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie rozpoczęła 
realizację programu promocji badań ewaluacyjnych w profi laktyce uzależnień, fi nan-
sowanego przez powołaną w tym czasie przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kierujący Agencją 
Jerzy Mellibruda ocenę efektywności rozumiał jako:

– opracowanie narzędzi i metod oceny programów profi laktycznych,
– ocenę pilotażowych programów profi laktycznych w wybranych środowiskach,
– diagnozę czynników decydujących o skuteczności profi laktyki (Mellibruda, 1993).
Wówczas badania w dziedzinie ewaluacji Ostaszewski (1993) oceniał jako słabo 

rozwinięte, a piśmiennictwo przedmiotu jako bardzo skromne (brak podręczników 
z tej dziedziny). Autor wskazywał także na brak ośrodka zajmującego się tą proble-
matyką. Rok 1995 przyniósł między innymi dyskusję zorganizowaną przez PARPA 
na temat perspektyw profi laktyki w naszym kraju. Mellibruda sygnalizował pewną 
dysproporcję pomiędzy żywiołowym, chociaż kontrolowanym, rozwojem progra-
mów profi laktycznych a pewnym defi cytem refl eksji na ich temat. Mówił wtedy, że 
„w Polsce dopiero zaczynamy”. Niektórzy uważają, że to zderzenie pesymizmu czy 
sceptycyzmu badaczy, którzy podsumowują programy, i poczucia niezadowolenia, 
frustracji twórców i wykonawców może być związane z brakiem dyskusji, porozu-
mienia na temat kryteriów, na podstawie których dokonuje się oceny. Ci, którzy usi-
łują ocenić rezultaty, posługują się innym sposobem myślenia niż ci, którzy robią 
programy (Bartosińska, Zalewska, 1995). Wolniewicz-Grzelak, stawiając pytanie 
w dyskusji o spodziewane rezultaty działań profi laktycznych, podkreśla, że nale-
ży pamiętać o dwóch potężnych tendencjach epidemiologicznych (czyli o ciągłym 
działaniu na człowieka wielu czynników z zewnątrz i wewnątrz): rozwojowej i histo-
rycznej, o których często zapominamy i dlatego oczekujemy nierealistycznych wyni-
ków (Bartosińska, Zalewska, 1995). Autorka wskazuje na badania mokotowskie jako 
dobrze odzwierciedlające dynamikę trendu historycznego (por. podrozdział 2.7.). 
Z kolei zdaniem Gasia ówczesne działania profi laktyczne charakteryzował niski po-
ziom skuteczności. Autor przedłożył konkretne propozycje naprawy istniejącego 
stanu rzeczy. Pierwsza z nich dotyczyła zorganizowania rzetelnego i ogólnodostęp-
nego banku danych o prowadzonych w Polsce programach profi laktycznych, tera-
peutycznych i rehabilitacyjnych. Druga to zorganizowanie regionalnych zespołów 
badań ewaluacyjnych, złożonych ze specjalistów niezależnych od organizatorów i re-
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alizatorów programów. Praktykowana obecnie zasada, iż organizatorzy/realizatorzy 

programu planują i wdrażają program ewaluacyjny, jest błędna, albowiem dostar-

cza niewiarygodnych danych, a wielekroć prowadzi do nadużyć i marnotrawienia 
środków fi nansowych (Bartosińska, Zalewska, 1995). Kompromisowa propozycja to 
zaangażowanie w proces ewaluacji wszystkich zainteresowanych stron, a więc ewalu-
acja wewnętrzna i zewnętrzna (na przykład Uhl, Europejskie Wspólne Badania w ra-
mach Akcji COST-A6; za: Junik, 2000). Kolejny postulat Gasia dotyczył opracowania 
polskich programów profi laktycznych, uwzględniających polską tradycję i wzorce 
kulturowe, oraz korzystania z zachodnich programów pod warunkiem przeprowa-
dzenia procesu adaptacji do polskich realiów. Przykładem jest tutaj polska adaptacja 
amerykańskiego programu Slick Tracy Home Team, funkcjonującego w Polsce pod 
nazwą Programu Domowych Detektywów (Ostaszewski i in., 1999). 

Według oceny Okulicz-Kozaryn z 1996 roku podjęto więcej badań ewaluacyjnych 
i pojawiło się więcej publikacji dotyczących ich metodologii. Autorka wskazuje jed-
nocześnie, że wiele pojęć, klasyfi kacji i wskazówek metodologicznych wykorzysty-
wanych w polskich badaniach zaczerpnięto z prac amerykańskich, ponieważ prace 
europejskie są w Polsce mało znane. Z raportu Państwowej Agencji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych (1998) dowiadujemy się, iż wdrożono na masową skalę 
nowoczesne szkolne programy profi laktyczne (w dużej mierze wspomagane przez 
PARPA). Znacząco wzrósł też udział fi nansowy gmin w ich realizacji. Zmiany te są 
związane z nowelizacją Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi z roku 1997. Ustawa włącza do zadań własnych gmin prowadzenie dzia-
łań związanych z profi laktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. W latach 
1996–1998 ukazało się wiele ważnych publikacji prezentujących badania ewaluacyjne. 
Należy tutaj wspomnieć o Programie Zapobiegania Narkomanii „Odlot”, programach 
profi laktycznych: „Spójrz inaczej”, „Drugi Elementarz” oraz „Noe”. Opublikowanie 
badań ożywiło dyskusję pomiędzy zainteresowanymi stronami, czyli podmiota-
mi zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej ewaluacji. Okulicz-Kozaryn, podczas 
I  Europejskiego Sympozjum o Lokalnych Programach Zapobiegania Problemom 
Alkoholowym w Malmö w 1998 roku, apelowała o ostrożność w prezentowaniu badań 
ewaluacyjnych. Autorka wystąpienia mówiła, że wyniki łatwo mogą sprawić wraże-
nie, że robienie takich badań daje więcej strat niż korzyści. Po pierwsze, jest zaledwie 
kilka programów profi laktycznych na świecie, których skuteczność w zmienianiu za-
chowań alkoholowych udowodniono w ewaluacji. Po drugie, w Polsce ewaluacja jest 
bardzo rzadka. „Elementarz” i „Noe” stanowią wyjątki, a większość programów jest 
nadal realizowana bez ewaluacji. W tych okolicznościach, kiedy potrafi my wykazać 
skuteczność programów w zwiększaniu wiedzy i zmianie postaw, a nie umiemy wyka-
zać ich skuteczności w zmianie zachowań, to jeszcze nie znaczy, że badane programy 
są gorsze niż inne. Te inne po prostu nie są wcale badane. Zdaniem Wojcieszka (1999) 
wobec niedostatku działań profi laktycznych wielu ludzi ulega pokusie, aby przede 
wszystkim działać, projektować programy, polegać na wyczuciu, intuicji, pobieżnych 
obserwacjach. Badania mają to do siebie, że trwają dość długo i ich wyniki przycho-
dzą zawsze „za późno”. Z tego powodu porządne badania skuteczności profi laktyki są 
rzadkością (Okulicz-Kozaryn, 1996). Porządne, to znaczy realizowane już od etapu 
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projektowania programu, kiedy zespół projektantów danego programu działa wspól-
nie z badaczami skuteczności (Hawkins, Nederhood, 1994).

Podsumowując wyniki badań ewaluacyjnych dotyczących programów wczesnej 
profi laktyki uzależnień wykonanych w latach w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, 
należy stwierdzić, iż realizowane programy zasadniczo przyniosły wzrost wiedzy na 
temat alkoholu i narkotyków (Junik, 2000). W niektórych przypadkach odnotowano: 
wzrost samooceny uczniów, przyjmowanie przez dzieci bardziej aktywnej postawy 
wobec własnego zdrowia, korzystne zmiany w stosunkach między dziećmi, zmniej-
szenie liczby dzieci odrzucanych przez rówieśników. Tylko jeden raz stwierdzono 
korelację pomiędzy programem a powstrzymywaniem się przez uczestników od 
spożywania piwa oraz zauważalne rozpowszechnienie postaw abstynenckich wśród 
młodzieży. Było to w przypadku programu „Dziękuję, nie”. W wielu ewaluowanych 
zmiennych nie stwierdzono istotnych różnic statystycznych przed i po badaniu. Biorąc 
pod uwagę te dane, Junik twierdzi, iż w Polsce wiele już zrobiono dla rozwoju badań 
ewaluacyjnych. Jest to zasługą kilku ośrodków badawczych i grona osób – wewnętrz-
nych ewaluatorów programów profi laktycznych. Problemem są duże bariery fi nan-
sowe badań ewaluacyjnych. Powinniśmy lepiej rozumieć potrzebę ich prowadzenia. 

Rozważając efektywność programów profi laktycznych, warto podkreślić, iż z re-
guły realizowane są one w szkołach. Aby więc były bardziej skuteczne, należy po-
święcić wiele uwagi tworzeniu środowiska szkolnego, które sprzyja podejmowanym 
działaniom. Wyniki badań ewaluacyjnych (zarówno krajowych, jak i zagranicznych) 
różnorodnych programów profi laktycznych realizowanych w środowisku szkolnym 
wykazują, iż istnieje wiele czynników związanych z funkcjonowaniem osób znaczą-
cych w szkole (dyrektor, nauczyciele, pedagog/psycholog, rodzice), które wpływają 
na skuteczność programów (Gaś, 2000a). Zazwyczaj są one jednak pomijane, po-
nieważ łatwiej i  prościej, dla dorosłych, jest skoncentrować się wyłącznie na pracy 
profi laktycznej z dziećmi i młodzieżą. „Wyniki badań ewaluacyjnych pokazują jed-
nak bezlitośnie, iż  łatwiej i prościej dla realizatora oznacza – mniej skutecznie dla 
uczestników” (Gaś, 2000a). Wydaje się, że należy postawić fundamentalne w polskiej 
rzeczywistości pytanie: „Czy to uczeń ma przystosować się do szkoły, czy też szkoła 
ma przystosować się do ucznia?” (Melosik, 2000). Krytycznej oceny tradycyjnie reali-
zowanej profi laktyki dopełniają wypowiedzi Sierosławskiego i Zielińskiego (2002; za: 
Ostaszewski, 2002) dotyczące nieskuteczności strategii nastawionych na redukcję po-
pytu, Szymańskiej (2002; za: Ostaszewski, 2002) wskazującej na niewystarczającą wie-
dzę i błędy w konstrukcji i realizacji programów oraz Gasia (2002; za: Ostaszewski, 
2002) podkreślającego, iż działania profi laktyczne są oderwane od działań wycho-
wawczych szkoły i rozwiązań systemowych. Zdaniem Cekiery (2000) działalność pro-
fi laktyczna w Polsce jest jeszcze „indolentna i słabo zorganizowana”. 
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4.5. Krytyka rozwiązań profi laktycznych stosowanych 
w Polsce

Nigdy w naszym kraju nie było tak wiele programów profi laktycznych jak obecnie. 
Nigdy też nie objęto nimi tak dużej populacji młodych ludzi jak w ostatnich latach. 
A jednocześnie nigdy dotychczas nie powiększyła się tak szybko liczba dzieci i mło-
dzieży sięgających po środki psychoaktywne i wkraczających na drogę uzależnień. Na 
początku XXI wieku mówimy o kryzysie profi laktyki.

Zdaniem Dziewieckiego (2000) podstawową przyczyną niskiej skuteczności do-
tychczasowych oddziaływań profi laktycznych jest to, że stosowane programy i dzia-
łania opierają się na negatywnym modelu zapobiegania uzależnieniom. Profi laktyka 
negatywna to „każdy program zapobiegania uzależnieniom, który ogranicza się do 
tego, by uczyć dzieci i młodzież zajęcia dojrzałej postawy wobec substancji uzależ-
niających” (Dziewiecki, 2000). Jej słabość wynika z dwóch zasadniczych przyczyn. 
I tak, profi laktyka negatywna koncentruje się przede wszystkim na tym, czego dany 
człowiek nie powinien czynić i  od czego powinien się powstrzymywać. Tego typu 
mentalność w prewencji jest typowa dla współczesnego społeczeństwa. Oznacza szu-
kanie najłatwiejszych strategii albo takich rozwiązań, które nie wymagają od danego 
człowieka żadnych pozytywnych kompetencji czy stawiania sobie trudnych wyma-
gań. Tego typu profi laktyka kusi swoją prostotą, łatwością i wygodą. Nie służy jednak 
formowaniu ludzi silnych i odpowiedzialnych. Przeciwnie, tworzy cywilizację strachu 
i poczucia bezradności. Drugą istotną słabością wszystkich modeli związanych z ne-
gatywną profi laktyką uzależnień jest to, że próbują one formować dojrzałą postawę 
wobec alkoholu czy narkotyków w oderwaniu od całego kontekstu życiowego danego 
wychowanka. Dziewiecki rozróżnia kilka modeli negatywnej profi laktyki uzależnień, 
które w sposób chronologiczny pokazują przemiany w sposobie pojmowania i upra-
wiania profi laktyki; a więc model moralizujący, intelektualizujący, biologizujący oraz 
psychologizujący. 

Model moralizujący opiera się na przekonaniu, iż używanie alkoholu i narkoty-
ków przez młodzież wynika głównie z jej niedojrzałości moralnej. Profi laktyka w tym 
ujęciu oznacza przede wszystkim wyjaśnianie zasad moralnych, które regulują posta-
wę człowieka wobec substancji psychoaktywnych, a także apelowanie do dobrej woli 
i sumienia młodych ludzi, by te normy wiernie respektowali w swoim życiu. Zwykle 
też używa się takich metod, jak moralne potępianie i napiętnowanie tych nastolatków, 
którzy sięgają po alkohol czy narkotyk, oraz straszenie ich bolesnymi konsekwencja-
mi tego typu zachowań. Innymi słowy, profi laktyka w tym wydaniu ogranicza się do 
moralizatorskich pogadanek. W Polsce ten model był szczególnie popularny w latach 
osiemdziesiątych XX wieku, kiedy na spotkania z młodzieżą do szkół przychodziły 
osoby, które opowiadały skrajnie bolesne historie o spustoszeniach, jakie alkohol czy 
narkotyk wyrządził w życiu danego człowieka, rodziny czy środowiska. Do dzisiaj 
wielu wychowawców stosuje te metody; podobne głosy można też usłyszeć z ambon 
kościelnych. Moralizatorskie pogadanki nie przyniosły jednak oczekiwanych rezulta-
tów. Działo się tak z kilku powodów. Po pierwsze, model moralizatorski opierał się na 
spontaniczności oraz inwencji poszczególnych realizatorów. Nie zostały opracowane 
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pod tym względem żadne szczegółowe podręczniki ani scenariusze spotkań. Ponadto 
ludzie przeprowadzający spotkania z młodzieżą nie mieli z reguły odpowiedniego 
przygotowania pedagogicznego. Powodem najbardziej zasadniczym niskiej skutecz-
ności moralizatorskiego modelu profi laktyki było jednak to, że odwoływanie się tylko 
do sfery moralnej nie wystarczy; sprawa jest bowiem o wiele bardziej złożona. Skoro 
wrażliwość moralna i dobra wola to za mało, pojawiło się przekonanie, iż przyczyną 
sięgania przez młodych ludzi po alkohol czy narkotyk jest brak wiedzy na temat dzia-
łania substancji uzależniających oraz skutków sięgania po te substancje w wieku roz-
wojowym. W ten sposób powstała koncepcja oddziaływań zapobiegawczych, którą 
można nazwać intelektualizującym modelem profi laktyki uzależnień. Oparty jest on 
na założeniu, że sposób myślenia jest czynnikiem, który w decydujący sposób wpły-
wa na postawę wobec alkoholu czy narkotyków. Powstały podręczniki i scenariusze 
spotkań z młodzieżą. W trakcie spotkań młodzież dowiaduje się szczegółów z zakresu 
chemicznego składu danej substancji, jej oddziaływania na ludzki organizm. Poznaje 
fazy rozwoju choroby alkoholowej czy narkomanii, psychiczne i fi zyczne mechanizmy 
uzależnienia. Model intelektualizujący wykorzystuje również metody aktywizujące, 
stąd zajęcia zyskują atrakcyjną formę. Główną słabością tego modelu jest jego pod-
stawowe założenie, iż postawa wobec środków psychoaktywnych zależy od wiedzy na 
ich temat. Praktyka pokazuje złudność tego sposobu myślenia. Drugą słabością jest 
to, że w niektórych przypadkach przekazywana wiedza staje się formą niezamierzo-
nego instruktażu dotyczącego na przykład różnych odmian narkotyków czy też spo-
sobu ich używania. Paradoksalnie możliwe staje się uzyskanie rezultatu odwrotnego 
od założonego. 

W obliczu niskiej skuteczności moralizującego oraz intelektualizującego modelu 
profi laktyki uzależnień konieczne okazało się poszukiwanie alternatywnych koncep-
cji i metod w tej dziedzinie. Pojawił się w ten sposób model biologizujący. Zakłada 
on istnienie – zakotwiczonej w sferze organicznej człowieka – „siły przyciągania”, 
która sprawia, że wielu młodych ludzi ignoruje normy moralne i posiadaną wiedzę. 
W tej sytuacji należy dokonywać specjalistycznych badań, a w razie odkrycia predys-
pozycji u wychowanka należy go przestrzec przed sięganiem po alkohol czy narko-
tyk. Zdaniem Dziewieckiego nie istnieje coś takiego jak alkoholizm wrodzony czy 
dziedziczony genetycznie. „Jedynie, co jest fi zjologicznie dziedziczone, to naturalna 
obrona organizmu w obliczu alkoholu i przed innymi substancjami uzależniającymi” 
(Dziewiecki, 2000). Biologizujący model wniósł jednak pozytywny wkład w dziedzinę 
profi laktyki uzależnień. Dzięki przeprowadzanym badaniom odkryto ścisły związek 
pomiędzy wiekiem inicjacji a ryzykiem uzależnienia. 

Trzeba więc było zajrzeć w głąb człowieka; w ten sposób powstał psychologizujący 
model profi laktyki uzależnień. Model ten opiera się na spostrzeżeniu, że niezwykła 
wręcz atrakcyjność alkoholu i narkotyków nie wynika z atrakcyjności biologicznej 
tych substancji, lecz z ich atrakcyjności emocjonalnej. Wszyscy ludzie naturalnie 
i spontanicznie dążą do zapewnienia sobie dobrego samopoczucia i nastroju. Nikt 
nie ma jednak bezpośredniej władzy nad własnymi emocjami. Nie można ich sobie 
dowolnie nakazywać lub zakazywać. Tutaj właśnie tkwi tajemnica alkoholu i narkoty-
ków. Substancje te mają władzę, której nie ma człowiek. „Pomagają” człowiekowi mo-
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dyfi kować przeżywane przez niego emocje, bez potrzeby dokonywania jakichś zmian 
w sytuacji życiowej, a także w sposobach postępowania. Z tego właśnie względu sub-
stancje psychoaktywne stają się bardzo atrakcyjne dla tych ludzi, którzy doświadczają 
bolesnych przeżyć i chcą się ich szybko pozbyć. 

Uwzględnienie powyższych faktów spowodowało, że psychologizujące mode-
le profi laktyki uzależnień mają na celu ukazywanie dzieciom i młodzieży ścisłego 
związku, jaki istnieje między bolesnymi emocjami a ryzykiem sięgania po substancje 
uzależniające. Jednocześnie starają się pomagać młodym ludziom, by radzili sobie 
z trudnymi stanami emocjonalnymi bez wsparcia alkoholu czy narkotyków. W latach 
dziewięćdziesiątych XX wieku pojawiło się w Polsce kilkanaście autorskich progra-
mów profi laktycznych zbudowanych na tego typu założeniach. Należą do nich mię-
dzy innymi takie programy, jak: „Pierwszy Elementarz” i „Drugi Elementarz”, „Zanim 
Spróbujesz”, „Zdrowiej i Świadomiej Żyć”, „Przygotowanie do Profi laktyki Domowej”, 
„Noe” (część I i II). Programy te opracowano w formie podręczników, a realizowane 
są przez odpowiednio przygotowane zespoły pedagogów. W trakcie realizacji bywają 
wykorzystywane różne pomoce audiowizualne. Spotkania są atrakcyjne dla uczniów 
także z tego względu, że opierają się one w dużym stopniu na aktywności i osobi-
stym zaangażowaniu poszczególnych uczestników. W czasie zajęć profi laktycznych 
różnorodnie wykorzystuje się metody aktywizujące, typu: praca w grupach, dyskusje, 
„burze mózgów”, odgrywanie ról i scenek, dialogi. Skonstruowane w ten sposób pro-
gramy stanowią wyraźny postęp w szukaniu coraz lepiej zaprogramowanych i coraz 
bardziej skutecznych metod zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży. 
Okazuje się jednak, że jest to ciągle jeszcze postęp zbyt mały, by spowodować wyraźne 
zmniejszenie się skali zagrożeń w tej dziedzinie. Dzieje się tak z kilku przynajmniej 
względów. Podstawowym powodem jest to, że psychologizujące modele profi laktyki 
nie wyszły w swej istocie poza mentalność profi laktyki negatywnej. Pomagają one 
dzieciom i młodzieży w nabyciu wielu cennych kompetencji, na przykład sztuki aser-
tywności, radzenia sobie z bolesnymi emocjami bez sięgania po substancje uzależnia-
jące, a także umiejętności stanowczego mówienia „nie” w obliczu zewnętrznych naci-
sków. Mamy tu jednak do czynienia z promowaniem umiejętności ograniczonych do 
postawy wobec niebezpiecznych substancji. Jest prawdą, że programy te zachęcają do 
szukania prawdziwego szczęścia i dobrego życia, jako najlepszego sposobu chronienia 
się przed uzależnieniami. Nie wystarczy to jednak, by zaliczyć je do pozytywnego mo-
delu profi laktyki. Programy te bowiem mówią o szczęściu i dobrym życiu w sposób 
powierzchowny, odwołując się do bliżej niesprecyzowanych idei miłości, tolerancji 
czy zdrowego stylu życia. Ponadto – i to jest czynnik decydujący – sprawa dojrzałej 
postawy wobec życia jest w tych programach jedynie zasygnalizowana lub ukazywana 
w sposób marginalny. Na zajęcia z tego zakresu przeznacza się z reguły nie więcej niż 
10% czasu realizacji całego programu. Tymczasem podstawowym warunkiem, aby 
jakiś program można było zaliczyć do pozytywnych modeli profi laktyki uzależnień, 
jest zupełna zmiana proporcji w przedstawianych treściach i promowanych umiejęt-
nościach. Jest też inny powód, który sprawia, że psychologizujące modele profi laktyki 
uzależnień są mało skuteczne. Mierząc się z problemem substancji psychoaktywnych, 
autorzy tych programów zatrzymują się w połowie drogi. Uczą bowiem asertywne-
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go wyrażania i radzenia sobie z bolesnymi emocjami, aby w ten sposób eliminować 
potrzebę zagłuszania tego typu przeżyć za pomocą alkoholu czy narkotyków. W per-
spektywie psychologizującej nie pada jednak pytanie o zupełnie podstawowym zna-
czeniu: skąd się biorą bolesne emocje, od których człowiek pragnie się uwolnić za 
pomocą substancji uzależniających? Otóż stany emocjonalne, które przeżywa dany 
człowiek, nie są czymś przypadkowym. Przeciwnie, są czymś w rodzaju termometru 
jego życia. Odsłaniają prawdę o całej jego sytuacji egzystencjalnej. Emocje, na których 
koncentrują się psychologizujące programy profi laktyczne, nie są zatem fi nalną rze-
czywistością. Ostatecznym powodem wchodzenia na drogę uzależnień nie jest zatem 
ani zła wola czy niewrażliwość moralna, ani brak wiedzy, ani też skłonności czy obcią-
żenia genetyczne organizmu, lecz kr yzys  życia, sygnalizowany przez bolesne stany 
emocjonalne. „Alkohol czy narkotyk jest psychicznym »lekarstwem« dla osób, które 
przeżywają kryzys, które rezygnują z trudu dojrzewania i kierowania życiem mocą 
własnej świadomości i wolności” (Dziewiecki, 2000).

W związku z krytyką dotychczasowych rozwiązań zaczynają się pojawiać rozwią-
zania alternatywne (na przykład integralna profi laktyka uzależnień – Dziewiecki, 
2000). W dalszej części publikacji spróbuję wyjaśnić zjawisko używania alkoholu 
i narkotyków przez młodzież, a następnie zbudować model profi laktyki, opierając się 
na ogólnej teorii napięcia Roberta Agnew. Moim zdaniem zaproponowane podejście 
uwzględnia standardy (po)nowoczesnej myśli profi laktycznej XXI wieku. Nie dyskre-
dytuje również wcześniejszych rozwiązań, a raczej je uzupełnia. 

4.6. Ogólna teoria napięcia Roberta Agnew jako próba 
interpretacji zjawiska (nad)używania alkoholu 
i narkotyków przez młodzież 

Ogólna teoria napięcia odróżnia się od innych głównych teorii socjologicznych (te-
orii kontroli społecznej i teorii społecznego uczenia się) swoją specyfi ką: (1) typem 
społecznej relacji, która prowadzi do dewiacji, (2) motywacją do dewiacji. Po pierw-
sze, teoria napięcia kładzie nacisk na negatywne relacje z innymi: relacje, w których 
jednostka nie jest traktowana tak, jak chciałaby być traktowana. Klasyczna teoria 
napięcia koncentruje się na relacjach, w których inni utrudniają jednostce osiąganie 
pozytywnie wartościowanych celów (Merton, 1982, 2000). Agnew (1985) natomiast 
rozszerzył teorię napięcia o relacje, w których inni prezentują jednostce szkodliwe 
albo negatywne bodźce. Po drugie, teoria napięcia dowodzi, że adolescenci są „po-
pychani” do zachowań dewiacyjnych przez negatywne stany afektywne – najczęściej 
gniew i pokrewne emocje – które często wynikają z  negatywnych relacji (Kemper, 
1978; Morgan, Heise, 1988; za: Agnew, 1992). Ten negatywny afekt wytwarza pre-
sję do podejmowania korekcyjnego działania i może prowadzić adolescentów do 
(1)  używania nielegalnych dróg osiągania celów, (2) ataku albo ucieczki od źródła 
ich nieszczęścia i /lub (3) zmiany ich negatywnego afektu przez (nad)używanie al-
koholu i/lub narkotyków. Ten ostatni element jest oczywiście najbardziej istotny dla 



114

Harmonizując napięcie. Nowe spojrzenie w profi laktyce uzależnień

podejmowanej tematyki. Zamierzam go rozwinąć, traktując używanie alkoholu i nar-
kotyków przez młodzież jako konsekwencję stosowania retrofl eksyjnej adaptacji do 
napięcia. Retrofl eksja to

proces, w wyniku którego następuje zahamowanie lub zaburzenie ruchu. Polega on na 

zwróceniu się ku sobie i czynieniu wobec siebie tego, co pierwotnie miało być nakierowane 

na środowisko. Jeśli wyrażanie gniewu, smutku, oburzenia, miłości, jakiejś potrzeby lub 

strachu stale spotyka się z karą, potępieniem lub odrzuceniem, człowiek uczy się powstrzy-

mywać ekspresję (Kepner, 1991).

Uszczegóławiając, Agnew rozróżnia następujące typy napięć:

1) Napięcie jako brak możliwości osiągania pozytywnie wartościowanych celów. 
Trzy typy napięcia znajdują się w tej kategorii.

a) Napięcie jako rozbieżność pomiędzy aspiracjami a oczekiwaniami/aktualnymi 
osiągnięciami. 

Klasyczne teorie napięcia (Merton, Cohen, Cloward, Ohlin) dowodzą, iż system 
kulturowy skłania jednostkę do osiągania idealnych celów to jest sukcesu fi nansowe-
go i/lub statusu klasy średniej. Jednostki z niższych klas, aby osiągnąć te cele, często 
używają nielegalnych dróg. W takim rozumieniu napięcie adolescenta jest zwykle 
mierzone jako rozbieżność pomiędzy aspiracjami (lub idealnymi celami) a oczekiwa-
niami (lub oczekiwanymi poziomami osiągnięcia celu). Agnew uważa, iż spektrum 
kulturowo popularyzowanych idealnych celów jest znacznie szersze, na przykład inte-
ligencja, atrakcyjność fi zyczna, osobowość, zdolności sportowe. Osiąganie tych celów 
ma być natychmiastowe. 

b) Napięcie jako rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami a aktualnymi osiągnię-
ciami.

Oczekiwania jednostki wynikają z jej wcześniejszych doświadczeń i/lub porów-
nywania się z innymi, którzy są do niej podobni. Takie oczekiwania są osadzone eg-
zystencjalnie. Jednostka wie, że ich realizacja jest możliwa, gdyż doświadczyła tego 
wcześniej lub widziała, że rówieśnicy mają to doświadczenie. Brak realizacji tych 
oczekiwań może potencjalnie prowadzić do takich emocji, jak gniew, resentyment, 
wściekłość, niezadowolenie, rozczarowanie, nieszczęście, to jest emocji zwykle zwią-
zanych z napięciem. Jednostka będzie mocno zmotywowana do redukcji dystansu 
pomiędzy oczekiwaniami a osiągnięciami – dewiacja będzie jedną z możliwości. 
Rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami a aktualnymi osiągnięciami wywołuje większy 
rezonans emocjonalny niż rozdźwięk pomiędzy aspiracjami a osiągnięciami. Główną 
rolę odgrywa tutaj proces porównywania się społecznego. 

c) Napięcie jako rozbieżność pomiędzy należnymi/sprawiedliwymi a otrzymywa-
nymi gratyfi kacjami.

W tym wypadku mówi się o tym, iż jednostki wchodzą w interakcje, oczekując 
sprawiedliwego podziału dóbr, adekwatnego do zaangażowanego wkładu. Jeśli po-
między wkładem a zyskiem zachodzą odpowiednie proporcje i dotyczą wszystkich 
uczestników interakcji, to jednostka ma poczucie sprawiedliwości, nawet przy niskich 
zyskach końcowych. W przeciwnym razie wyzwala się uczucie niesprawiedliwości 
i dystresu. Może się to częściowo odnosić do określenia „sytuacja nierówności”, jakim 
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się posługiwali polscy kryminolodzy (Lernell, 1973). Teoria napięcia w tym wypadku 
operuje jednak pojęciem „relatywnej deprywacji”, które obejmuje znacznie szerszy 
zakres spostrzeganych niekorzystnych sytuacji. Te sytuacje mogą się wiązać z osiąg-
nięciem określonego statusu materialnego, danego poziomu w rankingu osiągnięć 
szkolnych, powodzenia u rówieśników czy nauczycieli i tak dalej. Zakłada się, iż jed-
nostka niekoniecznie rozpoczyna interakcje społeczne z jasno uświadomionym wyni-
kiem. Częściej oczekuje, że będą w nich obowiązywać sprawiedliwe reguły. Ta wersja 
teorii napięcia podkreśla więc, iż  sprawami zasadniczymi dla uczestników interak-
cji są przestrzeganie zasad równości oraz doniosłość porównywania się uczestników 
pod względem poniesionego wysiłku i uzyskiwanych korzyści. Ewentualne poczucie 
niesprawiedliwości może prowadzić do dewiacji z użyciem różnych sposobów, ale 
wszystkie te sposoby mają na celu restytucję sprawiedliwości (Urban, 2000a). 

2) Napięcie jako rezultat pozbawienia jednostki pozytywnie wartościowanych 
bodźców.

Psychologiczna literatura dotycząca agresji i stresu wskazuje, iż napięcie może być 
wynikiem również innych czynników niż dążność do osiągania pozytywnie wartoś-
ciowanych celów (Bandura, Walters, 1968). Opierając się na tej literaturze, wyróżnia 
się drugi typ napięcia lub negatywnych relacji wskazujący na obecną lub antycypo-
waną stratę pozytywnie wartościowanych bodźców przez jednostkę. W tym wypad-
ku sporządza się listy tak zwanych stresogennych wydarzeń życiowych (Pearlin, 1983; 
za: Agnew, 1992). W odniesieniu do młodzieży przykładowo mogą to być: strata 
dziewczyny/chłopaka, śmierć albo poważna choroba przyjaciela, zmiana miejsca za-
mieszkania i szkoły, rozwód/separacja rodziców, wydalenie ze szkoły lub zawieszenie 
w prawach ucznia, występowanie różnych awersyjnych warunków w  miejscu pracy 
(Williams, Uchiyama, 1989; za: Agnew, 1992). Bieżąca albo przewidywana utrata pozy-
tywnie wartościowanych bodźców może prowadzić do dewiacji, gdyż jednostka może 
próbować zapobiec stracie pozytywnego bodźca, może próbować przywrócić pozy-
tywny bodziec lub uzyskać jakiś substytut, może szukać zemsty albo radzić sobie z ne-
gatywnym afektem spowodowanym utratą przez używanie alkoholu lub narkotyków. 

3) Napięcie jako prezentacja negatywnych bodźców.

Negatywne bodźce mogą prowadzić do dewiacji, gdyż jednostka próbuje uciec 
albo unikać negatywnych bodźców, zakończyć albo złagodzić działanie negatywnych 
bodźców, dokonać zemsty na źródle negatywnych bodźców i/lub złagodzić działa-
nie negatywnych bodźców przez użycie alkoholu lub narkotyków (Zillman, 1979; za: 
Agnew, 1992). Lista negatywnych bodźców jest oczywiście rozbudowana, za podsta-
wowe jej składniki należy uznać: zaniedbywanie dzieci, kryminalną wiktymizację, 
karanie fi zyczne, negatywne relacje z rodzicami, negatywne relacje z rówieśnikami, 
niepomyślne i negatywne doświadczenia szkolne, różnorodne stresogenne wydarze-
nia życiowe, werbalne grożenie i obrażanie, ból fi zyczny, nieprzyjemne zapachy, odra-
żające sceny, hałas, wysokie temperatury, zanieczyszczenie powietrza, przeludnienie, 
zagrożenie przestrzeni personalnej. Niektóre z wymienionych bodźców mogą być do-
świadczane jako szkodliwe pod względem biologicznym. Pozostałe mogą działać jako 
bodźce warunkowe, a ich szkodliwość wynika z powiązania z negatywnymi bodźcami 
bezwarunkowymi (Urban, 2000a). 
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Podsumowując, należy stwierdzić, że teoria napięcia dopełnia w  sposób istotny 
inne główne teorie dewiacji. Podczas gdy tamte teorie skupiają się na braku relacji 
albo na pozytywnych relacjach, teoria napięcia jest jedyną teorią, która wyraźnie pod-
kreśla znaczenie relacji negatywnych. Wydaje się również, iż teoria spełnia kryteria 
profi laktyki całościowej, respektującej najgłębsze uwarunkowania wszelkich dewiacji, 
gdyż wyjaśnia szeroki zakres zjawisk; z jednej strony – przestępczość, z drugiej strony 
– (nad)używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież. Filozofi a profi laktyki cało-
ściowej zalecana jest przez ONZ. W materiałach VII Kongresu podkreśla się ścisłe 
związki pomiędzy narkomanią i przestępczością (United Nations, 1985; za: Urban, 
2000b). (Nad)używanie alkoholu i narkotyków jest traktowane w teorii napięcia jako 
jedna z możliwości rozładowania napięcia, inną, z drugiego bieguna, jest na przykład 
przestępstwo gwałtowne (Cekiera, 1992). Biorąc pod uwagę badania, z których wy-
nika iż, różnice pomiędzy przestępcami i nieprzestępcami sprowadzają się do różnic 
w wyuczonych społecznie sposobach przejawiania agresji, a nie do różnic w ogólnym 
poziomie agresywności (Podgórecki, 1976), można wysunąć ważny postulat profi -
laktyczny. Postulatem tym jest „harmonizowanie napięcia”, którego istotę stanowi 
uczenie młodych ludzi konstruktywnego radzenia sobie z  „negatywnym afektem” 
nie przez (nad)używanie alkoholu i narkotyków lub zachowania agresywne, ale przez 
kreowanie postawy dynamicznej, będącej konsekwencją psychologicznej oraz egzy-
stencjalnej „obróbki” napięcia (Bylica, 2000). Na koniec warto dodać, iż operująca 
pojęciem napięcie  teoria odzwierciedla ducha czasu.

4.7. Harmonizując napięcie

Każdy człowiek żyjący w kulturze Zachodu jest poddany bogatej gamie napięć 
(Stankowski, 1988). Nie sprawa zatem w tym, by napięć unikać, lecz raczej w tym, co 
z nimi robić. Agnew (1992) rozróżnia kilka strategii adaptacji do napięcia: kognityw-
ną, behawioralną i emocjonalną.

Strategia kognitywna polega na przeformułowaniu celów, które jednostka chce 
osiągnąć. A więc konkludując, iż pewne kwestie są poza zasięgiem, jednostka stwier-
dza, że w zasadzie „to nie takie ważne”, i koncentruje się na celach potencjalnie możli-
wych dla niej do osiągnięcia. Jednostka może na przykład zmniejszyć ilość pieniędzy, 
których pożąda, wzmacniając to obniżenie standardu stwierdzeniem – „nie jest tak 
źle”. Jeżeli czynione wysiłki nie przynoszą rezultatu, możliwe jest pogodzenie się z tym 
przez postawę „zasługuję na to”. Strategię kognitywną charakteryzuje więc tendencja 
stosowania racjonalizacji. W pracy profi laktycznej z młodzieżą możliwe jest pójście 
w dwóch kierunkach: albo wzmacniamy pozytywne kompetencje i rozwój młode-
go człowieka, by mógł podnosić „poprzeczkę swoich pragnień” (pamiętając przy tym 
niejako o zgodzie na uczestnictwo w „wyścigu szczurów”), albo obniżamy poziom 
aspiracji (tym samym poziom napięcia), zyskując na przykład spokój dnia codzien-
nego. W tym wypadku należy pamiętać, iż podstawową umiejętnością będzie obrona 
przed subkulturową presją. Zdaniem Wojcieszka (1999) tylko strategia uczenia prze-
ciwstawiania się presji rówieśniczej uzyskała empiryczne potwierdzenie skuteczności 



117

Rozdział czwarty. Profi laktyka uzależnień

(1999). Innymi słowy, postulat profi laktyczny wyglądałby następująco: zrób wszystko, 
co możesz w danym momencie swego istnienia, a następnie pogódź się z rzeczywi-
stością; nie możesz biegać już szybciej, nie będziesz piękniejszy, te oceny to maksi-
mum co możesz uzyskać. Pokochaj więc siebie takim, jakim jesteś.

Z kolei strategia behawioralna polega na adaptacji do napięcia przez działanie. 
Jednostka w celu obniżenia poziomu napięcia może wykonywać różnego rodzaju 
ćwiczenia fi zyczne, ekspresyjne gesty, uprawiać różne formy sztuki lub aktywności 
społecznej. Takie działania mogą być rozumiane analitycznie jako pozytywny acting 
out1. Znajdują one wyraz w różnego rodzaju formach zagospodarowywania wolnego 
czasu dzieci i młodzieży, spełniając funkcję swoistego „katharsis”. Należy jednak pa-
miętać, iż występuje tutaj mechanizm „spłuczki klozetowej”, która raz opróżniona, za 
chwilę znowu się napełnia. Strategię behawioralną powinna więc cechować kontynu-
acja i ciągłość. Wydaje się, iż właśnie ta strategia może być wyjściową w profi laktyce 
uzależnień dzieci i młodzieży, które rozwojowo, jak również z powodów dysfunkcjo-
nalnych, mają mnóstwo często skonfl iktowanej energii. Ekspresja napięcia jest więc 
nieodzowna. Bez możliwości ekspresji behawioralnej dzieci i młodzież nie będą mieli 
możliwości konstruktywnej adaptacji do napięcia. Warto więc na przykład w klasach 
1–3 szkoły podstawowej, gdzie nauczanie odbywa się w sposób zintegrowany, pamię-
tać o konieczności zajęć ruchowych (wf. czy nawet przerwy śródlekcyjne). 

Pozostaje strategia emocjonalna; moim zdaniem najbardziej skomplikowana 
i wymagająca. Na poziomie podstawowym wyróżniamy tutaj: ćwiczenia oddechowe, 
relaksację, techniki medytacji. Na poziomie psychologicznym występuje już bezpo-
średnia „praca z napięciem”. Człowiek potrafi  najpierw nazwać swoje napięcia, a na-
stępnie podjąć pracę nad ich adaptacją. Ta praca często wymaga intrapsychicznego 
wglądu. Rezultatem tej strategii jest wypracowanie „postawy dynamicznej”, która ma 
być gwarantem sukcesu w realiach dzisiejszego świata (Bylica, 2000). Ta strategia aspi-
ruje do tego by traktować człowieka jako całość (Cekiera, 2000; Dziewiecki, 2000), 
gdyż obejmuje również obszar napięcia egzystencjalnego, potencjalnego „kryzysu 
życia” (Dziewiecki, 2000). Nie polega jednak na moralizowaniu, lecz raczej na akcie 
wartościowania, który wymaga zaangażowania się jednostki w działanie, umożliwia-
jąc jej przy tym przekraczanie własnych ograniczeń i tworzenie nowych wartościo-
wych faktów. Tworzymy więc etos ucznia oraz etos szkoły jako wymiary profi laktyki 
(Kaczmarczyk, 2000).

Omówione powyżej strategie adaptacji do napięcia można sklasyfi kować jako po-
zytywne. Strategiami negatywnymi z punktu widzenia społecznego są przestępczość 
oraz używanie alkoholu i narkotyków, które mogą być metodami obniżania napięcia, 
ponieważ:

– mogą być drogą osiągania pozytywnie wartościowanych celów,
– mogą chronić i odzyskiwać pozytywne bodźce,
– mogą wygaszać negatywne bodźce lub stanowić drogę ucieczki od nich (na przy-

kład przez używanie alkoholu lub narkotyków).
Napięcie generuje predyspozycje do patologii w tych przypadkach, w których 

jest chroniczne i powtarzające się. Bardzo istotne znaczenie ma również tak zwany 

1 Acting out – bezpośrednie rozładowanie napięcia w działaniu, np. agresja; www.sciaga.pl.
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efekt kumulacyjny, czyli stan nagromadzenia kilku rodzajów napięć. Na sposób ad-
aptacji do napięcia składa się perspektywa indywidualna, w której wyróżniamy roz-
maite rodzaje bodźców, mogące wzbudzać napięcie u danej jednostki oraz pewien 
indywidualny próg napięcia. Równie istotna jest perspektywa społeczna, rozumia-
na tutaj jako pewna oferta strategii adaptacji do napięcia. Myślenie jest więc pro-
ste – jeśli jednostka nie ma możliwości pozytywnej adaptacji do napięcia, wybiera 
adaptację negatywną. Jeśli jednostka stosuje dodatkowo mechanizm retrofl eksji, 
będzie raczej używać alkoholu czy narkotyków, niż wejdzie na drogę przestępczą.
W tym znaczeniu profi laktyka uzależnień nie polega na edukacji na temat szkod-
liwości używek, lecz na uczeniu umiejętności i metaumiejętności radzenia sobie 
z przeżywanymi napięciami, traktowanymi jako źródła używania. Jest to więc praca 
całościowa, wymagająca uwzględnienia wielu czynników psychospołecznych i egzy-
stencjalnych. Za tym modelem przemawia to, że

– jest on oparty na współczesnej teorii psychospołecznej, aspirującej do miana 
teorii wieloczynnikowych,

– nie koncentruje się na samym zjawisku używania alkoholu i narkotyków, lecz na 
jego źródłach,

– podkreśla znaczenie presji rówieśniczej w sięganiu po używki,
– zakłada konieczność pracy systemowej w różnych obszarach napięć,
– kreuje postawę rozwojową,
– traktuje człowieka jako całość.
W dalszej części przedstawię pierwsze empiryczne weryfi kacje tego podejścia, 

gdyż teoria napięcia „nie jest jeszcze całkowicie uznana, ale pierwsze próby jej wery-
fi kacji wypadły zachęcająco” (Schneider, 1997–1998).
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Nadużywanie alkoholu i narkotyków 
przez młodzież a napięcie

Zgodnie z założeniem ogólnej teorii napięcia prezentuję stanowisko, iż przyczyną się-
gania po alkohol bądź narkotyki przez młodzież jest doświadczane napięcie. Napięcie 
to w niektórych przypadkach jest tak wysokie, iż młodzież, aby je rozładować (adap-
tować), nadużywa alkoholu lub narkotyków. W celu empirycznej weryfi kacji tej tezy 
przeprowadziłem badania, stosując metodę self-report; kwestionariusz ankiety, który 
opracowałem we współpracy z socjologiem, Przemysławem Piotrowskim na podsta-
wie założeń teorii. Istotą tego rozdziału jest więc próba znalezienia związku pomiędzy 
nadużywaniem alkoholu i narkotyków a napięciem, a tym samym wskazanie przyczy-
ny sięgania po środki psychoaktywne. 

Dla potrzeb analitycznych prowadzonych badań wyodrębniłem kategorię „nad-
używanie”. Przyjąłem, iż w szkołach gimnazjalnych nadużywanie alkoholu to jednora-
zowe wypicie przynajmniej 1 kufl a piwa lub 1 lampki wina lub 1–2 kieliszków wódki 
z częstotliwością przynajmniej raz na dwa tygodnie. W szkołach średnich za naduży-
wanie alkoholu uznałem:

– jednorazowe wypicie przynajmniej 2–3 kufl i piwa lub 2–5 lampek wina lub 3–5 
kieliszków wódki z częstotliwością przynajmniej raz na dwa tygodnie, a także

– jednorazowe wypicie przynajmniej 1 kufl a piwa lub 1 lampki wina lub 1–2 kie-
liszków wódki z częstotliwością przynajmniej raz na tydzień. 

W przypadku szkół średnich zastosowałem więc kryterium podwójne. W przy-
padku narkotyków, w obydwu poziomach szkół za nadużywanie uznałem każde uży-
wanie. Kryteria oczywiście są dyskusyjne, ale mieszczą się w granicach zdrowego roz-
sądku i umożliwiają dokonanie porównań. Na ich podstawie w każdym typie szkół 
wyodrębniłem grupy młodzieży nadużywające alkoholu (GNA) oraz grupy młodzie-
ży nadużywające narkotyków (GNN).

Zgodnie z założeniami teoretycznymi szczegółowo opisanymi w poprzednim roz-
dziale przedstawię poszczególne typy napięcia oraz zjawiska im towarzyszące, a więc 
deprywację relatywną i efekt kumulacyjny. Następnie scharakteryzuję sylwetkę emo-
cjonalną młodzieży nadużywającej alkoholu i narkotyków i spróbuję zweryfi kować 
tezę o dominacji retrofl eksyjnej adaptacji do napięcia, stosowanej przez tę młodzież. 
Wyniki zostaną przedstawione w ten sposób, aby za każdym razem pokazać grupę 
młodzieży nadużywającą alkoholu i narkotyków na tle całej populacji młodzieży, by 
w ten sposób uwydatnić istotne różnice pomiędzy obydwiema grupami oraz specy-
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fi kę grupy nadużywającej w kontekście poziomu napięcia. W każdym typie napięcia 
przedstawione zostaną wyniki dotyczące poszczególnych rodzajów szkół. Badania 
zrealizowałem w grudniu 2001 roku wśród uczniów szkół gimnazjalnych i średnich 
gminy Andrychów (województwo małopolskie). Szkoły gimnazjalne to dwa gimnazja 
miejskie (Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2) oraz 7 gimnazjów wiejskich wcho-
dzących w skład Zespołów Szkół Samorządowych w: Inwałdzie, Zagórniku, Rzykach, 
Sułkowicach-Bolęcinie, Sułkowicach-Łęgu, Targanicach i Roczynach. Szkoły średnie 
to Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 1 (technikum i liceum) oraz trzy szkoły 
zawodowe wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 2 oraz Zakładu 
Doskonalenia Zawodowego. Populacja badawcza liczyła 660 osób.

5.1. Napięcie jako niemożność osiągania pozytywnie 
wartościowanych celów

Aby określić ten rodzaj napięcia wśród badanej młodzieży, zastosowałem 18 wskaź-
ników; z czego 10 dotyczy określenia samego napięcia, a 8 – poziomu relatywnej de-
prywacji. Wskaźniki dotyczące napięcia jako niemożności osiągania pozytywnie war-
tościowanych celów to: sytuacja materialna badanego, jego inteligencja, atrakcyjność 
fi zyczna, osobowość, zdolności sportowe, posiadanie dziewczyny/chłopaka, relacje 
z płcią przeciwną, możliwość dalszego kształcenia się, antycypacja przyszłej kariery za-
wodowej, stosunek do autorytetów prezentowanych w mediach. Wskaźniki relatywnej 
deprywacji są związane ze wskaźnikami wymienionymi powyżej i stanowią odniesie-
nie się badanego do rówieśników (porównanie swojej sytuacji z sytuacją rówieśników 
– na przykład pod względem sytuacji materialnej, atrakcyjności fi zycznej i tak dalej). 

Każdy wskaźnik zawierał skalę punktową; badany mógł uzyskać maksymalnie 36 
punktów w skali napięcia oraz 28 punktów w skali relatywnej deprywacji. Dzieląc 
maksymalną sumę przez 4, otrzymałem cztery poziomy napięcia: niski, przeciętny, 
wysoki oraz bardzo wysoki. Przedstawione poniżej wyniki badań dotyczą kategorii 
„napięcie jako niemożność osiągania pozytywnie wartościowanych celów” jako cało-
ści. Zrezygnowałem z prezentacji każdego ze wskaźników tej kategorii z osobna, gdyż 
jest to ogromna ilość danych, których analiza zaciemniłaby obraz. Wadą takiego po-
dejścia jest brak analizy danego wskaźnika, a zyskiem – wyrazistość każdej kategorii 
napięcia wśród ogółu populacji młodzieży oraz w grupach nadużywających alkoholu 
(GNA) i grupach nadużywających narkotyków (GNN) w poszczególnych rodzajach 
szkół. Uzyskano efekt ogólnego, systemowego „myślenia napięciowego”.

W gimnazjach miejskich wśród ogółu populacji młodzieży dominuje przeciętny 
(57,4%), a następnie wysoki (40,6%) poziom napięcia rozumianego jako – odczuwa-
ny przez młodzież – brak możliwości osiągania pozytywnie wartościowanych celów. 
Można więc stwierdzić, iż 40% gimnazjalistów miejskich przeżywa poważne dylematy 
związane ze sobą oraz ze swoją przyszłością. Wśród grup nadużywających alkoholu 
i narkotyków poziom napięcia jest podobny, a nawet nieco niższy. Nie występuje zróż-
nicowanie pomiędzy ogółem populacji młodzieży a grupami ryzyka, nadużywający-
mi alkoholu bądź narkotyków. 
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W gimnazjach wiejskich poziom napięcia rozumianego jako brak możliwości 
osiągania pozytywnie wartościowanych celów jest wyższy niż w gimnazjach miej-
skich. Wysoki poziom napięcia (48,2%) właściwie dorównuje poziomowi przeciętne-
mu (49,2%). Czyżby więc potwierdzała się teza o defaworyzowaniu młodzieży wiej-
skiej? (Melosik, 2000). Wyniki badań wskazują na to, iż młodzież wiejska ma niższą 
samoocenę i mniejsze perspektywy rozwojowe. Jeśli chodzi o grupy nadużywające 
alkoholu i narkotyków, to obserwujemy zróżnicowanie w porównaniu z ogółem po-
pulacji młodzieży wiejskiej, z tym że w odwrotnym kierunku niż zakładałem. Otóż 
GNA i GNN charakteryzują się niższym poziomem napięcia niż reszta grupy. U zde-
cydowanej większości GNA i GNN (67,6%) występuje przeciętny poziom napięcia. 
Analiza wykazuje zatem, iż młodzież nadużywająca alkoholu i narkotyków ma nie 
najgorszą samoocenę oraz możliwości rozwojowe, a pomimo to eksperymentuje ze 
środkami psychoaktywnymi. 

W LO napięcie jako niemożność osiągnięcia pozytywnie wartościowanych celów 
przybiera rozmiary analogiczne do tego w gimnazjach wiejskich, to jest przeciętny 
poziom tego napięcia wynosi 50%, a wysoki poziom 49,1%. Również, podobnie jak 
w gimnazjach wiejskich, występuje tendencja odwrotna do zakładanej, to znaczy 
grupy nadużywające alkoholu i narkotyków charakteryzują się niższym poziomem 
napięcia niż ogół populacji. 75,1% osób należących do tych grup odznacza się prze-
ciętnym poziomem napięcia, a więc jest to wzmocnienie tendencji zaobserwowanej 
w gimnazjach wiejskich. Wynika z tego, że to nie brak perspektyw czy niska samooce-
na są źródłem używania alkoholu i narkotyków. 

W Zespole Szkół nr 1 po raz pierwszy wysoki poziom napięcia (48,7%) przewyż-
sza przeciętny poziom napięcia (46,7%). ZS nr 1 jest więc szkołą o najwyższym po-
ziomie napięcia wśród ogółu badanej młodzieży. Wśród grup nadużywających alko-
holu i narkotyków również zwraca uwagę najwyższy dotychczas poziom wysokiego 
napięcia (41,6%). Niemniej jednak GNA i GNN są znowu poniżej ogólnego poziomu 
napięcia; są więc „mniej napięci” niż ogół populacji, tym razem jednak nieznacznie 
mniej. Zwraca również uwagę, iż po raz pierwszy pojawiły się kategorie niskiego na-
pięcia – 2 osoby (1%) oraz bardzo wysokiego napięcia – 1 osoba (0,5%). Osoba ta 
wchodzi w skład GNA.

Rozkład napięcia wśród ogółu populacji uczniów szkół zawodowych przypomina 
rozkład uzyskany w gimnazjach miejskich. 49,4% uczniów charakteryzuje się przecięt-
nym poziomem napięcia, 35,4% natomiast wysokim poziomem. Należy jednak wziąć 
pod uwagę relatywnie wysoki wskaźnik braku danych (12,7%), który w pewnym stop-
niu mógłby zmienić istniejące proporcje – być może również w kategoriach niski i bar-
dzo wysoki poziom napięcia, występujących w szkołach zawodowych. Zwraca uwagę 
fakt, iż po raz pierwszy grupy nadużywające alkoholu i  narkotyków charakteryzują 
się wyższym poziomem napięcia niż ogół uczniów szkół zawodowych. W przypadku 
GNA poziom wysokiego napięcia wynosi 46,3%, a w grupie GNN to 52,2%. Również 
po raz pierwszy wewnątrz obydwu grup większość stanowią osoby z wysokim pozio-
mem napięcia. Gdy chodzi o szkoły zawodowe, założenia teorii sprawdzają się więc 
w sposób wyrazisty. Prawdopodobnie uczniowie ci są przekonani, że mają małe szanse 
na zrobienie kariery zawodowej. Ich możliwości dalszego kształcenia się są również siłą 
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rzeczy ograniczone, w związku z tym ich samoocena może być niższa. Są to też ucznio-
wie ostatniej klasy, więc prawdopodobnie odczuwają bliskość pewnych rozstrzygnięć. 
Ich sytuacja jest zgoła odmienna niż uczniów szkół gimnazjalnych, których następnym 
etapem będzie szkoła średnia, czy też uczniów LO lub ZS nr 1, którzy w perspektywie 
mogą myśleć o studiach. Uczniowie szkół zawodowych mają zdecydowanie mniejsze 
perspektywy rozwojowe niż uczniowie innych typów szkół, w związku z tym wydaje 
się, że wyraźnie tworzą grupę o wysokim poziomie napięcia.

Istotną kwestią rozpatrywanego typu napięcia jest relatywna deprywacja, a więc 
subiektywne „poczucie się” na tle rówieśników w kontekście wszystkich badanych 
wskaźników. Podobnie jak powyżej, skoncentruję się na ogólnym poziomie relatyw-
nej deprywacji, nie rozważając poszczególnych wskaźników. Przemawia za tym to, iż 
celem zasadniczym rozważań w tym rozdziale jest wykazanie ewentualnych związ-
ków pomiędzy napięciem a nadużywaniem, nie zaś szczegółowa analiza poszczegól-
nych wskaźników.

W gimnazjach miejskich poziom relatywnej deprywacji jest odzwierciedleniem 
poziomu napięcia w tych szkołach. Jest to dokładna analogia, a więc dominuje prze-
ciętny poziom relatywnej deprywacji (62,4%); nie występuje również zróżnicowa-
nie pomiędzy grupami nadużywającymi alkoholu i narkotyków a ogółem populacji 
młodzieży. Warto jednak zwrócić uwagę, iż 32,7% młodzieży (a więc 1/3) przejawia 
wysoki poziom relatywnej deprywacji, co oznacza, iż jest niezadowolona z wyniku 
konfrontacji z rówieśnikami. Nie przekłada się to jednak na nadużywanie alkoholu 
i narkotyków. 

Poziom relatywnej deprywacji w gimnazjach wiejskich jest niższy niż w gimna-
zjach miejskich, chociaż w gimnazjach wiejskich obserwujemy wyższy poziom na-
pięcia. Wygląda więc na to, iż gimnazjaliści wiejscy pomimo wysokiego napięcia 
wynikającego z ograniczonego dostępu do kultury masowej (Melosik, 2000) nie roz-
wijają w sobie tak silnych więzi rywalizacyjnych między sobą, jak ich koledzy z mia-
sta. Grupy nadużywające alkoholu i narkotyków charakteryzują się jeszcze niższym 
poziomem relatywnej deprywacji niż ogół populacji. Nie sprawdza się więc założenie, 
że im wyższy poziom relatywnej deprywacji, tym większe prawdopodobieństwo uży-
wania alkoholu i narkotyków. 

W liceum ogólnokształcącym poziom relatywnej deprywacji jest również od-
zwierciedleniem poziomu napięcia w tej szkole. Nie pojawiają się nowe przesłanki, 
znowu – podobnie jak w przypadku napięcia – wysoki poziom deprywacji jest od-
wrotnie proporcjonalny do używania alkoholu i narkotyków. Nie niska samoocena 
więc, nie brak perspektyw i nie agresywne porównywanie się z innymi są w wypadku 
uczniów LO predykatami używania alkoholu i narkotyków. 

Sytuacja ZS nr 1 przypomina sytuację gimnazjów wiejskich. Największy poziom 
napięcia notowany w ZS nr 1 nie przekłada się na wysoki poziom deprywacji relatyw-
nej, która kształtuje się głównie na poziomie przeciętnym (56,9%). Rysuje się więc 
tendencja, iż im wyższy poziom napięcia rozumianego jako brak możliwości osiąga-
nia pozytywnie wartościowanych celów, tym niższy poziom relatywnej deprywacji. 
Być może te dwie energie się tutaj równoważą. Grupy nadużywające alkoholu i narko-
tyków nie odbiegają w żaden sposób od ogółu populacji młodzieży. 
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W szkołach zawodowych następuje potwierdzenie tendencji zarysowanej powy-
żej. Są to jedyne szkoły, gdzie nadużywanie alkoholu i narkotyków koreluje z wy-
sokim poziomem napięcia u użytkowników. Jednak poziom relatywnej deprywacji 
u grup nadużywających jest mniejszy niż u ogółu populacji młodzieży tych szkół. 
GNA i GNN są bardziej związane z przeciętnym poziomem deprywacji relatywnej, 
mniej z wysokim w porównaniu z resztą grupy. Znowuż im wyższy poziom napię-
cia, tym niższy poziom relatywnej deprywacji. Podsumowując, napięcie jako brak 
możliwości osiągania pozytywnie wartościowanych celów jest wyraźnie skorelowane 
z nadużywaniem alkoholu i narkotyków jedynie wśród uczniów szkół zawodowych. 
Tylko w tych szkołach grupy nadużywające alkoholu i narkotyków charakteryzują się 
wyższym poziomem napięcia niż ogół populacji, wyłącznie tutaj większość naduży-
wających stanowią uczniowie o wysokim bądź bardzo wysokim poziomie napięcia. 
W innych typach szkół występuje tendencja odwrotna, to znaczy grupy nadużywające 
alkoholu i narkotyków charakteryzują się nieco niższym poziomem napięcia niż ogół 
populacji młodzieży. Co również warte podkreślenia, dominującym poziomem w tej 
kategorii napięcia – zarówno wśród ogółu populacji młodzieży, jak i wśród grup nad-
używających – jest poziom przeciętny. Jedynie w ogóle populacji ZS nr 1 oraz GNA 
i GNN szkół zawodowych dominuje nieznacznie wysoki poziom napięcia. Przypadki 
bardzo wysokiego poziomu napięcia są jednostkowe. To prowadzi do konkluzji, iż 
ten typ napięcia – zgodnie z mertonowskim ujęciem – wyjaśnia używanie alkoholu 
i narkotyków przez młodzież warstw najniższych, nie jest jednak dominującym pre-
dykatem używania alkoholu i narkotyków przez ogół młodzieży. 

W żadnym typie szkół nie sprawdza się główna teza teorii napięcia Roberta Agnew 
o pozytywnej korelacji wysokiego poziomu deprywacji relatywnej z nadużywaniem. 
Zarysowuje się natomiast interesująca tendencja – „im wyższy poziom napięcia tym 
niższy poziom relatywnej deprywacji”. Tak jakby uczniowie przeżywali swoje dylematy 
bardziej w sobie, mniej w relacji interpersonalnej z rówieśnikami. Należy jednak pa-
miętać, iż uczniowie porównywali się z rówieśnikami ze swojej szkoły czy raczej klasy, 
a nie z rówieśnikami z innych typów szkół. Jest więc prawdopodobne, że stwierdzenie 
zawarte w ankiecie – „moja sytuacja jest gorsza niż większości moich koleżanek i ko-
legów” – nie wywoływało tak mocnego rezonansu, gdyż relatywnie rzadko w kilkuna-
stu wskaźnikach może nastąpić tego typu sytuacja. Ponadto w każdej klasie występują 
podgrupy. Nawet jeśli młody człowiek negatywnie wypada w porównaniu z jakąś oso-
bą czy osobami, ma szanse zniwelować to przez udział w podobnej do siebie podgrupie 
klasowej. Wtedy porównywanie się z najbliższymi wypada pozytywnie. Ta zależność 
może być właśnie zasadnicza w grupach nadużywających alkoholu i narkotyków. Ale 
ciekawe jest, że grupy te wykazywały mniejszy poziom relatywnej deprywacji niż ich 
rówieśnicy. Być może przyjęły mertonowską strategię „uciekiniera”, która zakłada od-
cinanie się od innych, a być może, i to jest najbardziej prawdopodobne, niwelują swój 
poziom relatywnej deprywacji przez używanie środków psychoaktywnych wewnątrz 
swoich „podgrup”. Należy również uwzględnić fakt, iż badania były realizowane w roku 
2001; wydaje się, że kilka lat temu poziom tego napięcia mógł być ogólnie niższy. 

Kwestia relatywnej deprywacji jest na tyle złożona, iż wymaga odrębnych badań. 
Obecnie mogę stwierdzić, iż badania nie wykazały związku pomiędzy wysokim po-
ziomem relatywnej deprywacji a nadużywaniem alkoholu i narkotyków przez mło-
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dzież. Wykazały za to tendencję odwrotną – im wyższy wskaźnik używania alkoholu 
i narkotyków, tym niższy poziom deprywacji, czyli ci, którzy nadużywają alkoholu 
i narkotyków, nie deklarują oznak interpersonalnego niezadowolenia. Być może właś-
nie dlatego, iż używają alkoholu i narkotyków, czyli w ten sposób adaptują tę energię, 
„rozpuszczając ją” w psychoaktywnych substancjach. W tym ujęciu alkohol i narkoty-
ki jawią się jako katalizatory energii. 

5.2. Napięcie jako rezultat pozbawienia jednostki 
pozytywnie wartościowanych bodźców

Napięcie jako rezultat pozbawienia jednostki pozytywnie wartościowanych bodźców 
to drugi rodzaj napięcia, którego doświadczać może młody człowiek. W celu zbadania 
tego typu napięcia sporządza się listy tak zwanych stresogennych wydarzeń życiowych 
(Pearlin, 1983; za: Agnew, 1992). Mówimy tutaj o psychologicznym doświadczeniu 
utraty kogoś lub czegoś, co stanowi wartość dla jednostki. Taka utrata zwykle bywa 
bolesna i jednym ze sposobów radzenia sobie z nią może być używanie alkoholu 
i narkotyków. Doświadczenie utraty jest jednym z głównych doświadczeń ludzkiej 
egzystencji. Tracimy dzieciństwo, osobę bliską, pracę, autorytet, obiekt miłości 
i wszystko to wiele nas kosztuje. Naturalnymi emocjami są rozpacz i złość. Agnew sta-
wia znak równości pomiędzy zaistniałą utratą a tą, która dopiero ma się wydarzyć, in-
nymi słowy tą, którą antycypujemy. Twierdzi również, iż najdotkliwsze są utraty, które 
zdarzyły się, lub mogą się zdarzyć, w perspektywie ostatnich lub najbliższych trzech 
miesięcy (Agnew, 1992). Jeżeli antycypujemy jakąś utratę, charakteryzuje nas lęk.

Dla operacjonalizacji tego typu napięcia zastosowałem trzy rodzaje wskaźników. 
Pierwszy z nich to lista stresogennych wydarzeń życiowych, którą skonstruowałem 
w stosunku do młodzieży (Williams, Uchiyama, 1989; za: Agnew, 1992). Umieściłem 
na niej: rozwód lub separację rodziców, śmierć rodzica, śmierć lub poważną chorobę 
bliskiej osoby (na przykład przyjaciela), strata dziewczyny/chłopaka, przejście do no-
wej szkoły (na przykład do gimnazjum lub szkoły średniej), powtarzanie klasy, zmia-
na miejsca zamieszkania. Zaistnienie którejś z wymienionych sytuacji to 1  punkt. 
Drugi wskaźnik dotyczy określenia czasu, kiedy dane wydarzenie (lub wydarzenia) 
nastąpiło. W tym wypadku zastosowałem 5 kategorii, punktując je od 1 do 5: w ciągu 
ostatniego miesiąca (5 pkt), w ciągu ostatnich trzech miesięcy (4 pkt), w ciągu ostat-
niego roku (3 pkt), w ciągu ostatnich dwóch lat (2 pkt) oraz więcej niż dwa lata temu 
(1 pkt). Ostatni wskaźnik dotyczył antycypacji zaistnienia wyżej wymienionych stre-
sogennych sytuacji w najbliższej przyszłości. Każda z wymienionych antycypowanych 
sytuacji otrzymywała 1 punkt.

Uwzględniając specyfi kę pytań – podobnie jak w poprzednim typie napięcia – 
wydzieliłem 4 poziomy napięcia: niski, jeśli badany uzyskał 2–3 pkt, przeciętny, jeśli 
badany uzyskał 4 pkt, wysoki, jeśli badany uzyskał 5 pkt i bardzo wysoki, jeśli badany 
uzyskał 6 lub więcej punktów. Oznacza to, iż uznałem, że jeśli wydarzyła się nawet 
jedna trudna sytuacja w niedalekiej przeszłości, to badany charakteryzuje się wyso-
kim bądź bardzo wysokim poziomem napięcia. Wydaje się to w pełni uzasadnione. 
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Następnie – podobnie jak w poprzednim typie napięcia – zrezygnowałem z omawia-
nia każdego wskaźnika oddzielnie, koncentrując się na uchwyceniu korelacji ogólne-
go poziomu napięcia rozumianego jako rezultat pozbawienia jednostki pozytywnie 
wartościowanych celów z nadużywaniem alkoholu i narkotyków przez młodzież. 

Jeżeli w poprzednim typie napięcia dominującymi poziomami napięcia były prze-
ciętny i wysoki, to dla napięcia rozumianego jako rezultat pozbawienia jednostki po-
zytywnie wartościowanych bodźców charakterystyczny jest niski i bardzo wysoki po-
ziom napięcia. Jest to więc odmienny rodzaj napięcia od omawianego w poprzednim 
podrozdziale. Upraszczając nieco sytuację, można stwierdzić, iż albo się komuś coś 
przydarzyło, i powoduje to bardzo wysoki poziom napięcia, albo nie – i wtedy napię-
cie jest na niskim poziomie. 

Ogólnie rzecz ujmując, 40,6% młodzieży gimnazjów miejskich charakteryzuje ni-
ski poziom tego napięcia, a 34,7% poziom bardzo wysoki. Grupa nadużywająca al-
koholu nie wyróżnia się z ogółu populacji, natomiast ta nadużywająca narkotyków 
zaostrza zarysowaną tendencję. Otóż 31,6% tej grupy charakteryzuje się niskim po-
ziomem napięcia, a aż 57,9% bardzo wysokim. Mamy więc wyraźne współwystępo-
wanie bardzo wysokiego poziomu napięcia rozumianego jako rezultat pozbawienia 
jednostki pozytywnie wartościowanych bodźców i nadużywania narkotyków przez 
młodzież miejskich szkół gimnazjalnych. To bardzo interesująca konstatacja. Otóż po 
pierwsze, pojawia się zdecydowane rozróżnienie pomiędzy nadużywaniem alkoho-
lu a nadużywaniem narkotyków. Jest to być może sugestia, by zjawiska te traktować 
oddzielnie. Po drugie, wyniki te korespondują z przedstawioną w rozdziale pierw-
szym teorią niepełnej żałoby Colemana, która zakłada, że uzależnienie narkotykowe 
jest rezultatem realnej utraty rodzica – lub szerzej – rezultatem symbolicznej utraty 
rodzica, który się wiąże nieodłącznie z procesem dojrzewania. „Ci, którzy tego nie 
potrafi ą i rozejście się traktują jako utratę osób bliskich, mogą używać środków odu-
rzających, aby w ten sposób stwarzać sobie pozory niezależności, a w przypadku klę-
ski życiowej mieć możliwość powrotu do domu” (Gaś, 1986). Po trzecie, pojawia się 
tutaj kwestia deprywacji antycypowanej. Na podstawie badań mogę jednak stwier-
dzić, iż pomimo że posiada ona wysoki wskaźnik (77,2% młodzieży miejskich szkół 
gimnazjalnych przewiduje w niedalekiej perspektywie utratę kogoś lub czegoś), to 
nie różnicuje ona grup nadużywających alkoholu i narkotyków od ogółu populacji. 
Prawdopodobnie w większości przypadków wiąże się ona z utratą (zmianą) szkoły, 
która dotyczy wszystkich badanych, gdyż są uczniami klas trzecich. Przedstawione 
wyniki dotyczą więc deprywacji, która już zaistniała. 

W gimnazjach wiejskich rozkład napięcia jest zbliżony do rozkładu w gimnazjach 
miejskich. 46,3% młodzieży odznacza się niskim poziomem napięcia, a 29,9% pozio-
mem bardzo wysokim. Grupa nadużywająca alkoholu nie odróżnia się od ogółu po-
pulacji, natomiast grupa nadużywająca narkotyków w znaczący sposób koreluje z bar-
dzo wysokim poziomem napięcia. Podobnie jak w gimnazjach miejskich niski po-
ziom napięcia w tej grupie jest niższy niż u ogółu populacji i wynosi 34,8%, a bardzo 
wysoki poziom napięcia wynosi aż 56,5%. Dane te odnoszą się do deprywacji, która 
już nastąpiła. Poziom deprywacji antycypowanej jest równie wysoki jak w gimnazjach 
miejskich (77,4%) i nie wyróżnia grup ryzyka od ogółu populacji. Wyniki uzyskane 
w gimnazjach wiejskich wzmacniają tendencje zaistniałe w gimnazjach miejskich. 
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W Liceum Ogólnokształcącym rozkład napięcia jako rezultatu pozbawienia jed-
nostki pozytywnie wartościowanych bodźców jest tożsamy z rozkładem napięcia 
w szkołach gimnazjalnych (dokładnie odpowiada strukturze gimnazjów miejskich). 
39,9% uczniów LO odznacza się niskim poziomem omawianego napięcia, a 34% 
bardzo wysokim. Nowością jednak jest wyróżnienie grupy nadużywającej alkoholu 
od ogółu populacji, co oznacza, iż GNA ma wskaźnik bardzo wysokiego napięcia 
na poziomie 47,1%. Podobnie jak w gimnazjach miejskich, nadużywanie narkotyków 
współwystępuje z wyższym poziomem napięcia. Wskaźnik niskiego napięcia GNN 
kształtuje się na poziomie 21,1%, a bardzo wysokiego na poziomie 57,9%. Wskaźniki 
te dotyczą deprywacji, która już się zdarzyła. Deprywacja antycypowana wynosi 
49,1%, co oznacza, że połowa badanych spodziewa się wystąpienia jakiegoś rodza-
ju utraty w najbliższym czasie. Wskaźnik ten jest mniejszy niż w gimnazjach i nie 
różnicuje grup ryzyka od ogółu populacji, co potwierdza hipotezę, iż dotyczy głów-
nie zmiany szkoły (w LO badane były klasy trzecie i czwarte). Dane uzyskane w LO 
potwierdzają korelację pomiędzy wysokim poziomem napięcia a nadużywaniem 
narkotyków; dodatkowo wskazują na mniej wyrazisty, ale jednak widoczny związek 
pomiędzy wysokim poziomem napięcia a nadużywaniem alkoholu. Wysokie napięcie 
w tych wypadkach jest pochodną utraty, która już nastąpiła. Deprywacja antycypowa-
na podobnie jak w gimnazjach nie różnicuje grup ryzyka od ogółu populacji. 

ZS nr 1 utrzymuje strukturę napięcia zaobserwowaną w przypadku innych szkół, 
charakteryzuje się jednak najniższym poziomem napięcia jako rezultatu pozbawienia 
jednostki pozytywnie wartościowanych bodźców. 48,2% uczniów ZS nr 1 odznacza się 
niskim poziomem napięcia, a 25,9% bardzo wysokim poziomem napięcia. Również 
deprywacja antycypowana osiąga najniższy dotychczas poziom. 46,2% uczniów prze-
widuje utratę kogoś lub czegoś w niedalekiej przyszłości. Wyniki te potwierdzają tezę, 
iż znaczący wpływ na poziom tego typu napięcia ma przewidywana zmiana lub utra-
ta szkoły. Badani uczniowie ZS nr 1 to uczniowie klas trzecich, czwartych i piątych, 
a więc statystycznie jest im najdalej do utraty obecnego miejsca ich nauki. W ZS nr 1 
interesujący jest brak jakiegokolwiek rozróżnienia pomiędzy grupami nadużywający-
mi alkoholu i narkotyków a ogółem populacji. Taki przypadek w tym typie napięcia 
występuje po raz pierwszy.

W szkołach zawodowych struktura napięcia zostaje utrzymana. 38% uczniów od-
znacza się niskim poziomem napięcia, a 32,9% bardzo wysokim poziomem. Grupa 
nadużywająca alkoholu tradycyjnie nie odróżnia się od ogółu populacji, natomiast 
grupa nadużywająca narkotyków tak. 26,1% tej grupy charakteryzuje się niskim po-
ziomem napięcia, 47,8% natomiast poziomem bardzo wysokim. To co interesujące 
i nowe, to fakt, iż po raz pierwszy istotną składową bardzo wysokiego napięcia GNN 
jest deprywacja antycypowana, która w wypadku szkół zawodowych różnicuje GNN 
od ogółu populacji. Jeżeli ogół populacji wykazuje wskaźnik deprywacji antycypowa-
nej na poziomie 69,6%, to w przypadku GNN ten wskaźnik wynosi 78,3% i jest to naj-
wyższy wskaźnik deprywacji antycypowanej z wszystkich rodzajów szkół. Uczniowie 
szkół zawodowych wyraźnie czują, iż niedługo skończą szkołę i w wielu przypadkach 
będą zmuszeni rozpocząć zupełnie inne życie.
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Podsumowując, napięcie jako rezultat pozbawienia jednostki pozytywnie wartoś-
ciowanych bodźców ma swoją specyfi kę – utrzymaną w każdym rodzaju szkół. Jest 
albo niskie, albo bardzo wysokie. We wszystkich szkołach – z wyjątkiem ZS nr 1 
– współwystępuje z nadużywaniem narkotyków i to jest najistotniejsza konkluzja. 
Z kolei nigdzie – z wyjątkiem LO – nie jest skorelowane z nadużywaniem alkoholu. 
Ten typ napięcia jest więc „narkotykowy”, co ma ugruntowanie w teorii niepełnej ża-
łoby Colemana, a z drugiej strony sugeruje oddzielne traktowanie obydwu zjawisk.

Na podstawie powyższych danych mogę sformułować twierdzenie, iż główną 
przyczyną używania narkotyków jest doświadczenie utraty, narkotyki zaś stanowią 
tęsknotę za utraconą więzią. Oczywiście chodzi nie tylko o utratę samą w sobie, lecz 
także o jej niekorzystny kontekst społeczny.

Wyniki badań nie potwierdziły jednak założenia Agnew o równouprawnieniu 
utraty zaistniałej i antycypowanej. Powyższe wnioski zbudowano na podstawie utra-
ty, które już się zdarzyły. Deprywacja antycypowana – z wyjątkiem szkół zawodowych 
– nie wyróżnia GNN od ogółu populacji. Jej najwyższy poziom występuje w trzecich 
klasach szkół gimnazjalnych oraz w trzecich klasach szkół zawodowych, co wska-
zuje na jej ścisły związek z ukończeniem (utratą) szkoły. Innymi słowy, nadużywa-
nie narkotyków jest ściśle związane z utratą zaistniałą, która, jako bolesna, wymaga 
uśmierzania przez narkotyki. Dlaczego narkotyki, a nie alkohol? Sądzę, iż wiąże się to 
z głębią problemu. Otóż zgodnie z założeniami psychoanalizy bolesne przeżycia w ca-
łości lub części spychane są do nieświadomości. Narkomania byłaby więc zaburze-
niem głębszym, a jej profi laktyka i leczenie powinny się opierać na przepracowaniu 
problematyki rozstania i więzi. Być może narkomania jest swoistą tęsknotą za rajem 
utraconym, walką o jego odzyskanie. 

5.3. Napięcie jako prezentacja negatywnych bodźców

Napięcie jako prezentacja negatywnych bodźców to ostatni typ napięcia. O ten typ 
wskazujący na relacje, w których inni prezentują jednostce szkodliwe albo negatyw-
ne bodźce, Agnew (1985) rozszerzył klasyczną teorię napięcia. Mówimy więc o tym, 
iż prezentacja różnego rodzaju negatywnych dla jednostek bodźców jest istotnym 
czynnikiem napięcia. Z kolei używanie alkoholu i narkotyków może łagodzić ich 
działanie; może stanowić istotną strategię adaptacji do napięcia. Lista negatywnych 
bodźców jest oczywiście obszerna. Niektóre z nich mogą być doświadczane jako 
szkodliwe pod względem biologicznym, inne pod względem psychologicznym bądź 
społecznym. W przeprowadzonym badaniu – dla uchwycenia tego rodzaju napię-
cia – uwzględniłem następujące wskaźniki: bycie świadkiem przemocy (bójek) lub 
wandalizmu rówieśników, utrzymywanie kontaktów z osobą nadużywającą alkoholu 
albo narkotyków, relacje w rodzinie, relacje z nauczycielami, relacje z rówieśnikami, 
konfl iktowość w rodzinie, wyniki w nauce, poczucie samotności, bycie świadkiem 
przemocy w rodzinie, nadużywanie alkoholu przez rodziców w ciągu ostatnich trzech 
miesięcy, identyfi kacja z subkulturą, wykształcenie rodziców oraz dochody w rodzi-
nie. W związku z tym, iż niektóre ze wskaźników dotyczą sfer intymnych (na przykład 
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rodziny), były one określane przy użyciu skali, która pozwala na pewne „rozmycie” 
odpowiedzi. Inne ujmowano w sposób typowy, to znaczy przez wybór jednej z odpo-
wiedzi. Wszystkie wskaźniki mają dać bogaty obraz prezentacji ewentualnych nega-
tywnych bodźców u badanej populacji młodzieży. W sumie badany mógł uzyskać 68 
punktów w skali napięcia. Podobnie jak w poprzednich typach napięć wydzieliłem 
cztery poziomy napięcia: niski (1–17 pkt), przeciętny (18–33 pkt), wysoki (34–51 pkt) 
i bardzo wysoki (52–68 pkt). Następnie dokonałem oceny współwystępowania na-
pięcia rozumianego jako prezentacja negatywnych bodźców i nadużywania alkoholu 
oraz narkotyków. 

Rozkład napięcia rozumianego jako prezentacja negatywnych bodźców także ma 
swoją specyfi kę. Jeżeli dla napięcia rozumianego jako niemożność osiągania pozytyw-
nie wartościowanych celów charakterystyczny był przeciętny i wysoki poziom napię-
cia, a dla napięcia rozumianego jako rezultat pozbawienia jednostki pozytywnie war-
tościowanych bodźców charakterystyczny był niski i bardzo wysoki poziom napięcia, 
to dla napięcia rozumianego jako prezentacja negatywnych bodźców charakterystycz-
ny jest przeciętny i niski poziom napięcia.

Konkretnie rzecz ujmując, wśród ogółu populacji gimnazjalistów miejskich prze-
ciętny poziom napięcia jako prezentacji negatywnych bodźców wynosi 45,5%, niski 
poziom 36,6%, wysoki poziom 3%, a bardzo wysoki poziom napięcia nie występuje. 
Zwraca jednak uwagę wysoki wskaźnik braku danych (14,9%), co sugeruje, iż praw-
dopodobnie w rzeczywistości poziom napięcia jest jednak wyższy. Należy pamiętać, 
iż część wskaźników dotyczyła sfer intymnych, których widocznie część badanych 
nie zamierzała ujawniać, co sugeruje ukrywaną konfl iktowość. Grupy nadużywające 
alkoholu i narkotyków ogólnie charakteryzują się wyższym poziomem napięcia niż 
ogół populacji młodzieży, w tym sensie że mocniej są związane z przeciętnym po-
ziomem napięcia, a słabiej z niskim. W przypadku grupy nadużywającej alkoholu ta 
relacja wynosi 55,2% do 24,1%, a w przypadku nadużywania narkotyków jest jeszcze 
wyraźniejsza i wynosi 68,4% do 15,8%. 

W gimnazjach wiejskich wśród ogółu populacji młodzieży rozkład napięcia jest 
zbliżony do rozkładu w gimnazjach miejskich. Podobnie jak tam zwraca uwagę wy-
soki wskaźnik braku danych (13,6%). Grupa nadużywająca alkoholu w zasadzie jest 
na tym samym poziomie napięcia co ogół populacji, grupa nadużywająca narkotyków 
reprezentuje poziom nieco wyższy. Są to jednak mniej wyraźne zróżnicowania niż 
w miejskich szkołach gimnazjalnych. Podsumowując, gimnazjaliści wiejscy przedsta-
wiają ten sam poziom napięcia rozumianego jako prezentacja negatywnych bodźców 
co ich koledzy z miasta, grupy nadużywające alkoholu i narkotyków jednak tylko mi-
nimalnie odróżniają się od ogółu populacji. 

Wyniki badań uzyskane w LO są prównywalne z tymi z gimnazjów wiejskich. 
Rozkład napięć jest podobny (również co do ich wartości), grupa nadużywająca alko-
holu nie odróżnia się od badanej populacji, grupa nadużywająca narkotyków – tylko 
w minimalny sposób. 

W ZS nr 1 odnotowano znowu wysoki wskaźnik braku danych (10,7%). 
Specyfi czne dla ZS nr 1 są: znacznie niższy poziom niskiego napięcia niż w innych 
szkołach (19,3%) i pojawiające się wysokie napięcie (12,7%), które w innych typach 
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szkół było śladowe. Potwierdza to zaobserwowaną wcześniej tendencję, iż ZS nr 1 jest 
szkołą o najwyższym poziomie napięcia wśród uczniów. To wysokie napięcie współ-
występuje z nadużywaniem narkotyków, nie współwystępuje natomiast z nadużywa-
niem alkoholu. 

W szkołach zawodowych dominuje przeciętny poziom napięcia rozumianego jako 
prezentacja negatywnych bodźców (64,6%). Grupy nadużywające alkoholu i narko-
tyków posiadają wyższy wskaźnik „przeciętności” napięcia: GNA (73,2%), a GNN aż 
87%. Potwierdza to tendencje zaobserwowane we wszystkich rodzajach szkół, gdzie 
nadużywanie narkotyków jest wyraźniej związane z wyższym poziomem napięcia niż 
nadużywanie alkoholu. Ogólnie jednak ten typ napięcia – zgodnie z uzyskanymi wy-
nikami badań – odgrywa najmniejszą rolę w kształtowaniu tendencji do używania 
alkoholu i narkotyków.

Podsumowując wstępnie analizę trzech typów napięcia, mogę stwierdzić, iż zało-
żenia teorii sprawdzają się w wypadku nadużywania narkotyków, w znacznie mniej-
szym stopniu w wypadku nadużywania alkoholu. Szczególne znaczenie ma tutaj drugi 
typ napięcia – napięcie jako rezultat pozbawienia jednostki pozytywnie wartościowa-
nych bodźców, gdzie występuje bardzo wysoki poziom napięcia, który przekłada się 
na nadużywanie narkotyków. Korelacja z nadużywaniem narkotyków występuje rów-
nież w trzecim typie napięcia – napięcie jako prezentacja negatywnych bodźców, choć 
mniej wyraźnie. Natomiast nadużywanie alkoholu nie współwystępuje ani z drugim 
(z wyjątkiem LO), ani z trzecim typem napięcia (z wyjątkiem gimnazjów miejskich). 
W trzecim typie napięcia należy jednak uwzględnić wysoki wskaźnik braku danych, 
który wskazuje, iż część trudnych odpowiedzi została ukryta przez badanych.

5.4. Zjawisko efektu kumulacyjnego

Efekt kumulacyjny (cumulative eff ect) to stan nagromadzenia kilku rodzajów napięć. 
Zgodnie z założeniami Agnew napięcie wtedy generuje predyspozycje do używania 
alkoholu i narkotyków, kiedy jest chroniczne i powtarzające się. Efekt kumulacyjny 
jest kwestią niezwykle istotną, gdyż o ile można sobie poradzić z jednym rodzajem 
napięcia, o tyle zdecydowanie trudniej z dwoma lub trzema. Dlatego założeniem tego 
podrozdziału jest porównanie poziomu skumulowanego napięcia u młodzieży z grup 
nadużywających alkoholu i narkotyków z poziomem skumulowanego napięcia ogó-
łu populacji młodzieży. To porównanie może rzucić dodatkowe światło na genezę 
zjawiska używania alkoholu i narkotyków przez młodzież, gdyż w poprzednich pod-
rozdziałach wykazałem, iż w niektórych przypadkach poziom napięcia grup naduży-
wających alkoholu i narkotyków był poziomem napięcia ogółu populacji lub nawet 
niższym.

Dla uchwycenia tego zjawiska zsumowałem wszystkie rodzaje występujących 
wcześniej napięć oraz dodatkowo zapytałem badanych o subiektywne odczucie do-
tyczące narastania w ich życiu problemów. Realnie badani uzyskali od 6 do 18 pkt, 
w związku z czym uzyskane wyniki podzieliłem tradycyjnie na cztery poziomy na-
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pięcia: niski (6–8 pkt), przeciętny (9–11 pkt), wysoki (12–14 pkt) i bardzo wysoki 
(15–18 pkt). Wyniki analizy przedstawiam poniżej.

W gimnazjach miejskich występuje związek pomiędzy nadużywaniem alkoholu 
i narkotyków a wzrostem ogólnego poziomu napięcia. Grupy nadużywające charakte-
ryzują się niższym poziomem przeciętnego napięcia a wyższym poziomem wysokiego 
napięcia. W  obydwu przypadkach różnice kształtują się nieznacznie powyżej 10%. 
GNA i GNN nie wykazują również niskiego napięcia (0%), które w całej populacji 
przybiera wartość 5,9%. 

W gimnazjach wiejskich ogólny poziom napięcia jest nieco niższy od występu-
jącego w gimnazjach miejskich. Grupa nadużywająca alkoholu nie wyróżnia się od 
ogółu populacji; grupa nadużywająca narkotyków natomiast przedstawia znacznie 
wyższy poziom wysokiego napięcia (47,8%) niż ogół populacji młodzieży (28,2%) 
oraz niższy poziom (13%) przeciętnego napięcia niż ogół populacji młodzieży (35%). 
Występuje więc związek nadużywania narkotyków z wysokim poziomem skumulo-
wanego napięcia. 

W Liceum Ogólnokształcącym ogólny poziom napięcia jest wyższy niż w gimna-
zjach. Podobnie jak w gimnazjach wiejskich grupa nadużywająca alkoholu nie wy-
różnia się w żaden sposób od ogółu populacji, natomiast grupa nadużywająca narko-
tyków charakteryzuje się niemal dwukrotnie wyższym poziomem bardzo wysokiego 
napięcia (15,8%) niż ogół populacji młodzieży (8,5%). Wyniki te odnoszą się jednak 
zaledwie do kilku osób (trzech). Korelacja nadużywania narkotyków z bardzo wyso-
kim poziomem napięcia jest więc mało wyraźna. 

W ZS nr 1 zwraca uwagę fakt, iż aż 81,8% grupy bardzo wysokiego poziomu na-
pięcia stanowią osoby nadużywające alkoholu. Z ogólnej liczby 22 osób w tej kategorii 
18 osób to osoby nadużywające alkoholu. Podobnie w grupie nadużywającej narko-
tyków obserwujemy związek z bardzo wysokim poziomem napięcia. GNN charak-
teryzuje się wyższym o około 10% wskaźnikiem bardzo wysokiego napięcia niż ogół 
populacji młodzieży. Związek ten jest wyraźniejszy niż w LO. 

W szkołach zawodowych sytuacja jest podobna. 71,4% bardzo wysokiego pozio-
mu napięcia stanowią osoby nadużywające alkoholu. Jest to 5 z 7 osób w tej kategorii. 
Z kolei grupa nadużywająca narkotyków charakteryzuje się o około 10% wyższym 
poziomem bardzo wysokiego napięcia niż ogół populacji młodzieży.

Rekapitulując wyniki badań dotyczące efektu kumulacyjnego, można wysnuć 
wniosek, iż  potwierdzają one zarysowaną wcześniej tendencję odrębnego traktowa-
nia nadużywania alkoholu i narkotyków. Efekt kumulacyjny wyraźnie współwystępuje 
z nadużywaniem narkotyków, a mniej wyraźnie – choć również – z nadużywaniem 
alkoholu. W obydwu przypadkach różnice pomiędzy grupami ryzyka a ogółem popu-
lacji młodzieży kształtują się na poziomie 10% (z tym że w przypadku nadużywania 
alkoholu nie w każdym typie szkół). W gimnazjach te różnice dotyczą wysokiego po-
ziomu napięcia, w szkołach średnich natomiast – bardzo wysokiego poziomu napię-
cia. Można więc stwierdzić, iż w zależności od typów szkół wysoki bądź bardzo wysoki 
poziom skumulowanego napięcia jest predykatorem nadużywania alkoholu, a szcze-
gólnie narkotyków. Efekt kumulacyjny jest więc kategorią, którą należy uwzględnić 
podczas poszukiwania przyczyn nadużywania substancji psychoaktywnych.
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Strategie adaptacji do napięcia stosowane 
przez młodzież nadużywającą alkoholu 
i narkotyków

W poprzednim rozdziale starałem się zbadać związki napięcia z nadużywaniem al-
koholu i narkotyków przez młodzież. Badania wykazały współwystępowanie napięcia 
z nadużywaniem narkotyków, to znaczy młodzież nadużywająca narkotyków zwykle 
charakteryzuje się wyższym poziomem napięcia niż ich rówieśnicy. W przypadku nad-
używania alkoholu współwystępowanie nie jest tak wyraźne, to znaczy młodzież nad-
używająca alkoholu niejednokrotnie nie wyróżnia się na tle rówieśników, a w niektó-
rych wypadkach jej poziom napięcia jest nawet niższy. Nowe światło na zagadnienie 
rzuca efekt kumulacyjny, który wskazuje, iż stan nagromadzenia różnych napięć stano-
wi predykator nadużywania substancji psychoaktywnych (szczególnie narkotyków). 
Ostatnią kwestią empiryczną jest strategia adaptacji do napięcia. Chodzi o zbadanie, 
czy sposób adaptacji do napięcia młodzieży nadużywającej alkoholu i narkotyków wy-
różnia tę młodzież od jej rówieśników i ten właśnie sposób stanowi przesłankę sięga-
nia po substancje psychoaktywne. W takim wypadku o nadużywaniu alkoholu i nar-
kotyków decydowałby nie tylko poziom napięcia, lecz także sposób jego adaptacji. 

Badania wskazują, że większość młodzieży doświadcza któregoś z rodzajów na-
pięcia, jednakże tylko część młodzieży nadużywa alkoholu i narkotyków. Co więc ro-
bią inni? Z założeń teorii wynika, że stosują tak zwane adaptacje pozytywne, a więc 
kognitywną, behawioralną i emocjonalną, o których pisałem w rozdziale czwartym. 
W celu zbadania strategii adaptacji do napięcia młodzieży nadużywającej alkoholu 
i narkotyków określę sylwetkę emocjonalną tej młodzieży, częstotliwość przeżywania 
przez nią uczucia gniewu oraz stosowanie retrofl eksji jako dominującego mechani-
zmu adaptacyjnego. W ten sposób zweryfi kuję kolejne założenie teorii o dominacji 
uczucia gniewu u młodzieży nadużywającej alkoholu i narkotyków oraz moją własną 
tezę o tłumieniu tego uczucia, co ma stanowić konieczność rozładowania go przez 
używanie alkoholu i narkotyków. Alkohol i narkotyki w tej perspektywie byłyby trak-
towane jako nośniki gniewu, kanały umożliwiające jego ujście. Analiza w tym mo-
mencie nabiera charakteru psychologicznego. 
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6.1. Sylwetka emocjonalna młodzieży nadużywającej 
alkoholu i narkotyków 

W celu określenia sylwetki emocjonalnej poproszono młodzież o wskazanie emocji, 
które odczuwa najczęściej. Było to pytanie nr 14 kwestionariusza ankiety, poprzednie 
pytania dotyczyły pierwszego i drugiego typu napięcia. Celem było zbudowanie na-
pięcia poprzez „wędrówkę” młodzieży przez tematykę, która mogła w sposób istotny 
jej dotyczyć. Postawienie pytania o emocje właśnie w tym momencie miało spowo-
dować ujście emocji wzbudzonych wcześniej. Najistotniejszą kwestią było oczywiście 
skonfrontowanie młodzieży z uczuciem gniewu, które zgodnie z założeniami teorii 
„popycha” do wszelkich zachowań dewiacyjnych. 

Emocją najczęściej deklarowaną przez młodzież miejskich szkół gimnazjalnych 
jest radość (67,3%). Następne w kolejności to: gniew i obojętność (16,8%), smutek 
(12,9%), lęk (10,9%), rozczarowanie (9,9%) oraz kategoria „trudno powiedzieć” 
(14,9%). W  grupach nadużywających alkoholu i narkotyków sytuacja przedstawia 
się nieco inaczej. GNA zachowuje pierwszą pozycję – radość (65,5%); jednak drugą 
pozycję zajmują kategorie gniew (24,1% – wyższa o niecałe 10% niż u ogółu popula-
cji) oraz kategoria „trudno powiedzieć” (24,1% – również wyższa o niecałe 10% niż 
u ogółu populacji). Mniejsze wartości niż u ogółu populacji przyjmują lęk i rozcza-
rowanie (3,4%). Obojętność kształtuje się na podobnym poziomie (13,8%). Z kolei 
wśród GNN po radości (57,9% – prawie 10% niższa wartość niż u ogółu populacji) 
drugą pozycję uzyskuje obojętność (36,8%) i jest to wartość o 20% wyższa niż u ogółu 
populacji. Trzecią pozycję zajmuje gniew (26,3%) i jest to wartość o prawie 10% wyż-
sza niż u ogółu populacji. Wysoką wartość ma również smutek (21,3%); lęk i rozcza-
rowanie podobnie jak w GNA uzyskują wartości niższe niż u ogółu populacji.

Reasumując, mogę stwierdzić, iż młodzież nadużywająca alkoholu i narkotyków 
w miejskich szkołach gimnazjalnych różni się emocjonalnie od swych konwencjonal-
nych rówieśników; również różni się między sobą. Młodzież nadużywająca alkoholu 
charakteryzuje się wyższym poziomem gniewu niż ogół populacji młodzieży oraz wy-
soką kategorią niedookreślenia emocjonalnego („trudno powiedzieć”). Młodzież nad-
używająca narkotyków zachowuje wysoką kategorię gniewu, bardziej specyfi czna jed-
nak jest dla niej kategoria obojętności emocjonalnej. Mogę też stwierdzić, iż młodzież 
narkotykowa jest bardziej smutna zarówno od  konwencjonalnych rówieśników, jak 
i od młodzieży nadużywającej alkoholu. Wspólny dla obydwu grup ryzyka jest niższy 
poziom uczuć lęku i rozczarowania niż u ogółu populacji. Potwierdza to spostrzeże-
nia z poprzedniego podrozdziału dotyczące pewnej odrębności obydwu grup ryzyka. 
Wysoki poziom obojętności i smutku u GNN koresponduje z doznawaną przez nich 
utratą. Z kolei niższy poziom rozczarowania i lęku u grup ryzyka koresponduje z za-
rysowanym w poprzednim rozdziale niższym poziomem ich relatywnej deprywacji.

Podobnie jak w gimnazjach miejskich dominującym uczuciem wśród młodzieży 
wiejskich szkół gimnazjalnych jest radość (73,4%). Następne to: gniew (24,3%), lęk 
(19,8%), smutek (15,8%), rozczarowanie (7,3%) i obojętność (5,1%). Grupa naduży-
wająca alkoholu charakteryzuje się wyższym o 11% poziomem radości oraz wyższym 
o 7% poziomem gniewu. Inne parametry są porównywalne. Z kolei grupa naduży-
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wająca narkotyków wyróżnia się wyższym o 15% poziomem gniewu, wyższym o 8% 
poziomem obojętności oraz niższym o 11% poziomem lęku. W gimnazjach wiej-
skich mamy więc do czynienia z sytuacją, w której grupa nadużywająca alkoholu tyl-
ko nieznacznie wyróżnia się od ogółu populacji, a grupa nadużywająca narkotyków 
zachowuje swoją odrębność. W odróżnieniu jednak od gimnazjów miejskich, gdzie 
wyróżnikiem grupy nadużywającej narkotyków była obojętność, tutaj ustępuje ona 
miejsca gniewowi. Obydwie grupy od ogółu populacji wyróżnia więc gniew, z tym że 
w grupie nadużywającej narkotyków ma on dwukrotnie wyższe natężenie niż w gru-
pie nadużywającej alkoholu.

Podobnie jak w gimnazjach uczuciem najczęściej przeżywanym przez młodzież 
Liceum Ogólnokształcącego jest radość (69,8%). Co ciekawe, grupy nadużywające al-
koholu i narkotyków charakteryzują się wyższym poziomem uczucia radości niż ogół 
populacji młodzieży. Wyróżniają się również wyższym poziomem gniewu niż ich kon-
wencjonalni rówieśnicy. Jeśli gniew u ogółu populacji osiąga wartość 8,5%, to w grupie 
nadużywającej alkoholu 17,6%, a w grupie nadużywającej narkotyków 31,6%. Warto 
również zwrócić uwagę, iż GNA i GNN stanowią aż 66,7% wszystkich badanych, któ-
rzy wskazali na gniew. Uczucie gniewu wyraźnie więc wyróżnia młodzież naduży-
wającą alkoholu i narkotyków od ogółu populacji. W przypadku GNA intensywność 
gniewu jest dwukrotnie wyższa, a w przypadku GNN aż czterokrotnie. W sumie jed-
nak natężenie uczucia gniewu zarówno u grup ryzyka, jak i ogółu młodzieży jest niż-
sze niż w gimnazjach. Wśród innych uczuć, które wyróżniają grupy ryzyka od ogółu 
populacji, występuje niższy poziom rozczarowania. U GNN wynosi on 0%. 

W Zespole Szkół nr 1, podobnie jak w innych typach szkół, najwyższą wartość 
wśród uczuć doznawanych przez młodzież osiąga radość (56,9%). Następne to: 
gniew (25,9%), lęk (24,4%), „trudno powiedzieć” (17,3%), obojętność (15,2%) smu-
tek (14,7%) oraz rozczarowanie (11,7%). Grupa nadużywająca alkoholu wyróżnia się 
nieco wyższym poziomem gniewu (31,6%) oraz tym, iż stanowi 72,5% wszystkich 
badanych, którzy wskazali na to uczucie. W grupie nadużywającej narkotyków wskaź-
nik gniewu jest na poziomie 33,3%, a grupa ta jest również nieco bardziej smutna niż 
całość próby. Tego typu zależność występowała już w gimnazjach miejskich. 

W szkołach zawodowych sytuacja jest analogiczna. Nadal dominującym uczuciem 
jest radość, choć jej wskaźnik w przypadku szkół zawodowych jest najniższy – 50,6%. 
Z kolei najwyższy wskaźnik ze wszystkich szkół osiąga gniew (29,1%). W grupach 
ryzyka jest on nieco wyższy – GNA (34,1%), GNN (43,5%). Ponadto GNN jest bar-
dziej smutna niż jej rówieśnicy. Inne wskaźniki są podobne. Reasumując, młodzież 
nadużywająca alkoholu i narkotyków wyróżnia się spośród swoich rówieśników wyż-
szym poczuciem gniewu. Najbardziej jest to wyraźne w  gimnazjach oraz Liceum 
Ogólnokształcącym, nieco mniej wyraźne w ZS nr 1 oraz szkołach zawodowych. 
Niemniej jednak nie ma ani jednej szkoły, w której poziom gniewu grup ryzyka byłby 
niższy albo nawet równy w stosunku do ogółu populacji. Szczególnie wyraźnie ten 
związek występuje w wypadku nadużywania narkotyków, gdzie oprócz gniewu po-
pulację tę w różnych rodzajach szkół cechuje również obojętność i smutek, a także 
niższy poziom lęku i rozczarowania. Patrząc więc na kwestię ogólnie, można dostrzec, 
że grupa ta posiada swoją specyfi kę emocjonalną. Jest bardziej gniewna, obojętna 
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i smutna niż jej rówieśnicy, natomiast jest często mniej rozczarowana i mniej się boi. 
Miejsce lęku i rozczarowania zastępuje gniew, a więc emocja bardzo dynamiczna, któ-
ra prowadzić może do różnych zachowań. Moim zdaniem stanowi to istotny predyka-
tor sięgania po substancje psychoaktywne. W myśl wielu koncepcji alkoholizm i nar-
komania są chorobą emocji i właśnie podłoże emocjonalne stanowi źródło sięgania 
bądź nie po substancje psychoaktywne (Woronowicz, 1998; Dziewiecki, 2000). Gniew 
może być aktywną, ludzką chęcią odzyskania czegoś utraconego.

W następnym podrozdziale – kontynuując analizę psychologiczną – określę czę-
stotliwość przeżywania tego uczucia przez młodzież z grup ryzyka w stosunku do jej 
konwencjonalnych rówieśników. 

6.2. Częstotliwość przeżywania uczucia gniewu

W poprzedniej części opracowania wykazałem, iż młodzież nadużywająca alkoho-
lu i narkotyków charakteryzuje się wyższym poziomem uczucia gniewu niż jej kon-
wencjonalni rówieśnicy. Nasilenie gniewu jest więc istotnym predykatorem używania 
substancji psychoaktywnych. W tym podrozdziale, rozwijając analizę, skoncentruję 
się na częstotliwości przeżywania tego uczucia. Wydaje się, iż oprócz nasilenia emo-
cji równie istotna jest częstość jej występowania. Wynika to zresztą z założeń teorii. 
Agnew wszak stwierdza, iż napięcie może prowadzić do dewiacji, jeśli posiada wy-
soki poziom lub kiedy występuje w sposób chroniczny (Agnew, 1992). W celu ope-
racjonalizacji tego zagadnienia młodzież została poproszona o wskazanie, jak często 
towarzyszy jej uczucie gniewu. Było to pytanie następujące po określeniu przez nią 
najczęstszych emocji, które przeżywa. Kolejność nie była przypadkowa, chodziło bo-
wiem o podtrzymanie wątku emocjonalnego. 

W gimnazjach miejskich poszczególne kategorie zbliżone są do siebie w stosunku 
grupy nadużywającej alkoholu i grupy nadużywającej narkotyków do ogółu popula-
cji. Widać jednak o około 10% wyższą wartość kategorii „odczuwam je coraz częś-
ciej” u obydwu grup ryzyka, a wśród GNN dodatkowo zwraca uwagę dwukrotnie 
wyższa pozycja kategorii „odczuwam je stale”, która u ogółu populacji wynosi 7,9%, 
a u GNN 15,8%. 

W gimnazjach wiejskich w przypadku GNA powtarza się zależność zaistniała 
w gimnazjach miejskich, w których kategoria „odczuwam je coraz częściej” jest o 10% 
wyższa niż u ogółu populacji i przybiera wartość 31,3%. W przypadku GNN kategoria 
„odczuwam je coraz częściej” jest jeszcze wyższa i ma wartość 39,1%. Z kolei wśród 
GNN powtarza się zależność z gimnazjów miejskich dotycząca dwukrotnie wyższej 
wartości kategorii „odczuwam je stale”, która tutaj u ogółu populacji wynosi 6,8%, 
a u grupy nadużywającej narkotyków – 13%.

Podsumowując, wśród uczniów szkół gimnazjalnych częstotliwość przeżywania 
uczucia gniewu różnicuje grupy nadużywające alkoholu i narkotyków od ogółu 
populacji młodzieży. Grupy te częściej przeżywają tą emocję niż ich konwencjonal-
ni rówieśnicy. Podobnie jak w  poprzednich katamnezach wyraźniejszy jest związek 
grupy nadużywającej narkotyków z tą emocją, niemniej jednak grupa nadużywająca 
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alkoholu również odczuwa gniew częściej niż ogół populacji młodzieży. Grupy te są 
więc „gniewne”. 

W Liceum Ogólnokształcącym nie występuje żadne zróżnicowanie w kwestii 
częstotliwości przeżywania uczucia gniewu pomiędzy ogółem populacji młodzieży 
a grupami nadużywającymi alkoholu i narkotyków. 

W Zespole Szkół nr 1 sytuacja przypomina tę z liceum, szczególnie w przypadku 
grupy nadużywającej alkoholu, która raczej nie wyróżnia się z ogółu populacji, choć 
należy zwrócić uwagę, iż GNA stanowią 73,3% kategorii „odczuwam je stale”. Oznacza 
to, że z piętnastu uczniów w tej kategorii jedenastu nadużywa alkoholu. Grupa nad-
używająca narkotyków posiada o 10% niższą kategorię „odczuwam je rzadko”, co su-
geruje, iż w sumie odczuwa gniew o tę wartość procentową częściej. Również wartość 
kategorii „odczuwam je stale” osiąga u GNN wartość 12,7%, a u ogółu populacji 7,6%. 
W tym przypadku nie są to różnice tak wyraźne jak w gimnazjach. 

W szkołach zawodowych grupy nadużywające alkoholu i narkotyków wyróżniają 
się od ogółu populacji młodzieży pod względem częstotliwości przeżywania uczucia 
gniewu. Grupa nadużywająca alkoholu posiada o 10% niższą kategorię „odczuwam 
je rzadko” oraz o 5% wyższą kategorię „odczuwam je stale”. Co jednak ważniejsze, 
GNA stanowi 83,3% tej kategorii, co oznacza, że z sześciu uczniów znajdujących się 
w tej kategorii pięciu to osoby nadużywające alkoholu. Należy pamiętać, iż to ważna 
kategoria, gdyż oznacza chroniczne przeżywanie gniewu, a więc stałe napięcie. Jeśli 
chodzi o grupę nadużywającą narkotyków to związek ten jest jeszcze bardziej wyraź-
ny. GNN posiada niższą o 25% kategorię „odczuwam je rzadko”, która wynosi 30,4%, 
a u ogółu populacji 55,7%. Ponadto GNN posiada o ponad 10% wyższe kategorie 
„odczuwam je coraz częściej” oraz „odczuwam je stale”, co jednoznacznie wskazuje na 
współwystępowanie nadużywania narkotyków z „częstym gniewem”.

Można zatem stwierdzić, iż poza Liceum Ogólnokształcącym wszędzie istnie-
je silniejsze bądź słabsze współwystępowanie nadużywania alkoholu i narkoty-
ków z częstotliwością przeżywania uczucia gniewu. Najbardziej jest ono wyraźne 
w szkołach gimnazjalnych oraz zawodowych; mniej wyraźne w Zespole Szkół nr 1, 
a w Liceum Ogólnokształcącym – jak wspomniałem – nie występuje. Podobnie jak 
poprzednio, zaznacza się silniejszy związek nadużywania narkotyków niż alkoholu, 
co można uzasadnić tym, iż alkohol jest używany również przez młodzież spoza GNA 
(choć w mniejszych ilościach); natomiast narkotyki wyraźnie różnicują nadużywa-
jących je od ogółu populacji. W moim przekonaniu wnioski te uzupełniają te z po-
przedniego podrozdziału o to, iż nie tylko nasilenie uczucia gniewu, ale także jego 
częstotliwość ma wpływ na nadużywanie substancji psychoaktywnych. Ostatnią kwe-
stią jest sposób adaptacji gniewu. Sądzę, że młodzież nadużywająca alkoholu i nar-
kotyków dlatego to robi, gdyż jako dominującą strategię adaptacji do gniewu stosuje 
retrofl eksję, a więc organizmiczną strategię polegającą na „połykaniu” gniewu. 

Rozdział szósty. Strategie adaptacji do napięcia stosowane przez młodzież nadużywającą...
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6.3. Retrofl eksja – adaptacja w kierunku ciała

W poprzednich dwóch podrozdziałach wykazano, iż nasilenie i częstotliwość przeży-
wania uczucia gniewu wyróżnia młodzież nadużywającą alkoholu i narkotyków od jej 
konwencjonalnych rówieśników. Młodzież nadużywająca alkoholu i narkotyków jest 
więc bardziej nasycona gniewem niż inni młodzi ludzie. Alkohol i narkotyki jawią się 
jako katalizatory gniewu; stanowią formę jego adaptacji. Analiza – zgodnie z założe-
niami teorii – ma charakter socjologiczno-psychologiczny. Jednak tylko analiza bio-
-psycho-społeczna może pretendować do pełnej analizy wieloczynnikowej. Nie da się 
na podstawie przeprowadzonych badań dokonać tutaj analizy podłoża biologicznego 
nadużywania substancji psychoaktywnych, chciałbym jednak wskazać na zasadność 
uwzględnienia tego czynnika, być może w następnych badaniach naukowych.

Aby choćby w minimalnym stopniu zwrócić uwagę na wątek biologiczny, przeana-
lizuję sposób adaptacji gniewu – koncentrując się na zjawisku retrofl eksji. Pojęcie to 
wywodzi się ze zorientowanej na pracę z ciałem terapii Gestalt i wskazuje na fakt, iż 
wszelkie emocje (również gniew) znajdują swoje odzwierciedlenie w ciele, organizmie 
jednostki. Napięcia mogą być także biologiczne, a to moim zdaniem Agnew mało ak-
centuje w swej teorii. Termin „emocja” pochodzi z łaciny i oznacza „poruszanie się na 
zewnątrz”. Proces przekształcania się uczucia znajdującego się wewnątrz nas w ruch 
będący autoekspresją jest przenoszeniem części siebie na środowisko przez granicę 
organizm/środowisko. Kiedy środowisko jest w miarę receptywne, wtedy uczucie 
wciela się w ekspresję automatycznie – tęsknota staje się poszukiwaniem kontaktu, 
gniew objawia się głośnym mówieniem, a smutek płaczem. Uzewnętrznienie tego, co 
mieści się w naszym wnętrzu, pociąga za sobą określone skutki. Po pierwsze, uwal-
niamy nagromadzoną energię i napięcie oraz rozładowujemy „gotowość do działania”. 
Po drugie, komunikujemy środowisku o naszym stanie wewnętrznym, a więc mo-
żemy oczekiwać z jego strony jakiejś reakcji. Zmobilizowane uczucie z samej swojej 
natury domaga się rozładowania. Wywiera ono pewną „presję”, która musi być silnie 
(choć nie zawsze świadomie) kontrolowana. Ekspresja uczucia nie tylko rozładowu-
je napięcie, ale jest także funkcją kontaktu. Retrofl eksja natomiast jest działaniem 
skierowanym na siebie zamiast na środowisko.

Jeśli wyrażanie gniewu, smutku, oburzenia, miłości, jakiejś potrzeby lub strachu stale spo-

tyka się z karą, potępieniem lub odrzuceniem, człowiek uczy się powstrzymywać ekspresję 

cielesną tych uczuć poprzez hamowanie ruchów, które ją wyrażają, a więc powstrzymuje 

się przed mówieniem, szlochem, rzucaniem gniewnych spojrzeń, pokazywaniem smutnej 

twarzy; hamuje ruchy odpychania lub uderzania kogoś, zagarniania, sięgania na zewnątrz 

lub uciekania (Kepner, 1991).

Ten właśnie proces, w którego wyniku następuje zahamowanie lub zaburzenie 
ruchu, nazwano w terapii Gestalt retrofl eksją. Polega on na zwróceniu się ku sobie 
i czynieniu wobec siebie tego, co pierwotnie miało być nakierowane na środowisko. 
Być może wyższy poziom gniewu, którym charakteryzują się grupy nadużywające al-
koholu i narkotyków, wynika z tego, iż nie może być w wielu sytuacjach wyrażony 
wprost; zostaje więc zatrzymany w organizmie, „połknięty”. Alkohol i narkotyki z jed-
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nej strony, przez obniżenie funkcji kontrolnych, mogłyby umożliwiać jego wyrażanie, 
z drugiej strony byłyby sposobem iniektowania gniewu do siebie, a więc narzędziem 
retrofl eksji. Celem zoperacjonalizowania tej kwestii poprosiłem młodzież o wskaza-
nie swoich sposobów adaptacji gniewu, a więc przedstawienie, tego co zwykle robi, 
będąc pod wpływem tej emocji.

Zgodnie z defi nicją, za działania retrofl eksyjne, sprzyjające w założeniu naduży-
waniu alkoholu i narkotyków, uznałem nieokazywanie oraz ignorowanie gniewu. 
Za działania ekspresyjne, w tym ujęciu zapobiegające nadużywaniu alkoholu i nar-
kotyków, uznałem pokazywanie gniewu innym, wyładowywanie go na ludziach lub 
rzeczach. Dodatkowo dodałem kategorię „zachowuję się inaczej”, która miała ukazać 
ewentualne inne możliwości adaptacji oraz tradycyjną już w tych badaniach kategorię 
„trudno powiedzieć”.

W gimnazjach miejskich sytuacja przedstawia się następująco. Nadużywanie al-
koholu wiąże się w pewnym stopniu ze stosowaniem retrofl eksji. 23,8% ogółu popu-
lacji młodzieży deklaruje, iż stara się pokazać swój gniew innym; wśród GNA jest to 
13,8%. Różnica wynosi więc 10%. Inne parametry w zasadzie nie są zróżnicowane. 
W przypadku nadużywania narkotyków pokazywanie gniewu innym deklaruje 15,8% 
GNA, co oznacza, iż jest to o 8% mniej niż u ogółu populacji. Inne parametry przeczą 
jednak retrofl eksji. 31,6% GNN wskazuje, iż wyładowuje swój gniew na ludziach i rze-
czach, co jest o 10% wyższym wynikiem niż u ogółu populacji. Podobnie ignorowanie 
gniewu jest na niższym poziomie, niż się to dzieje u konwencjonalnych rówieśni-
ków. Kategorie „zachowuję się inaczej” oraz „trudno powiedzieć” są na podobnym 
poziomie. Mogę więc stwierdzić, iż w gimnazjach miejskich założenie o dominacji 
retrofl eksji jako głównej strategii adaptacyjnej gniewu potwierdza się w minimalnym 
stopniu tylko u młodzieży nadużywającej alkoholu. W przypadku nadużywania nar-
kotyków koncepcja retrofl eksji nie ma zastosowania. 

W gimnazjach wiejskich nadużywanie alkoholu nie koreluje w żaden sposób ze 
zjawiskiem retrofl eksji. Jedyne statystycznie istotne związki występują w kategorii 
„zachowuję się inaczej”, gdzie GNA uzyskuje 15,6%, co jest o 10% wyższą wartością 
niż ogół populacji, oraz w kategorii „trudno powiedzieć”, gdzie z kolei ogół populacji 
uzyskuje 16,9%, co jest wyższą o 10% wartością niż uzyskuje GNA. W sumie więc 
kategorie te się równoważą. Jeśli chodzi o nadużywanie narkotyków, retrofl eksyjny 
wydaje się ogół populacji, który deklaruje w 18,6% uzewnętrznianie gniewu. W przy-
padku GNN kategoria ta uzyskuje wartość 30,4%. Tendencja jest więc odwrotna od 
zakładanej. Inne kategorie uzyskują porównywalne wartości. Jedyna różnica pojawia 
się w kategorii „zachowuję się inaczej”, gdzie GNN uzyskują wyższy o 8% wskaźnik 
niż konwencjonalni rówieśnicy. W tej kategorii pojawiają się następujące zachowa-
nia: płacz, słuchanie spokojnej muzyki i zastanawianie się nad różnymi sprawami, 
obojętność i ignorowanie wszystkich, bicie pięściami w worek treningowy, zapomina-
nie. Dla GNN charakterystyczny jest płacz oraz obojętność i ignorowanie wszystkich, 
a dla ogółu populacji – reszta zachowań. Zachodzi więc zróżnicowanie na poziomie 
„innych zachowań”, co potwierdza raczej wyższy poziom gniewu u nadużywających 
narkotyków niż stosowanie retrofl eksji. Ogólnie więc wśród gimnazjalistów zjawisko 
retrofl eksji nie różnicuje osób nadużywających alkoholu i narkotyków od ogółu po-
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pulacji młodzieży. Pojawiają się pewne sygnały świadczące o subtelnych różnicach 
między grupami, ale są one raczej nikłe i trudno na ich podstawie wysnuć wnioski 
o charakterze i kierunku zjawiska. 

Wśród uczniów Liceum Ogólnokształcącego zjawisko retrofl eksji koreluje z nad-
używaniem alkoholu i narkotyków w sposób modelowy. W przypadku nadużywa-
nia alkoholu obserwujemy wśród tej grupy uzewnętrznianie gniewnych emocji na 
poziomie 26,5% (co jest o 6,5% niższym wskaźnikiem niż u ogółu populacji) oraz 
ich ukrywanie na poziomie 32,4% (co jest o 7% wyższym wskaźnikiem niż u ogółu 
populacji). Podczas nadużywania narkotyków zarysowana tendencja zachodzi bar-
dzo wyraźnie. Uzewnętrznianie gniewu przybiera wartość 15,8% (czyli dwukrotnie 
mniejszą niż u ogółu populacji), a ukrywanie go – wartość 47,4% (prawie dwukrotnie 
wyższą niż u konwencjonalnych rówieśników). Inne kategorie są na porównywalnym 
poziomie. Mogę więc stwierdzić, iż zjawisko retrofl eksji, towarzyszące nadużywaniu 
alkoholu i narkotyków, występuje z całą mocą u młodzieży inteligentnej, która nie 
wyraża gniewu wprost, być może z powodu braku takich umiejętności oraz pewnych 
konwenansów obyczajowych. Jest rzeczą powszechnie znaną, iż im wyższe sfery spo-
łeczne, tym sposoby wyrażania gniewu przybierają postać bardziej wysublimowaną, 
czego przykładem może być dyplomacja czy też zawoalowana walka polityczna. 

Wśród młodzieży Zespołu Szkół nr 1 nie występuje zróżnicowanie w kwestii zja-
wiska retrofl eksji pomiędzy grupami nadużywającymi alkoholu i narkotyków a ogó-
łem populacji. W zasadzie wszystkie kategorie się pokrywają.

W przypadku szkół zawodowych – podobnie jak w przypadku ZS nr 1 – nie ma 
zróżnicowania w kwestii zjawiska retrofl eksji pomiędzy grupami nadużywającymi al-
koholu i narkotyków a ogółem populacji. Wśród uczniów nadużywających alkoholu 
na uwagę zasługuje tylko jedna kategoria – „zachowuję się inaczej” – którą w całości 
stanowi GNA. W tej kategorii znajdują się odpowiedzi: „zastanawiam się nad sobą”, 
„uprawiam sport”, „idę do baru”, „doły”. Dwie ostatnie odpowiedzi potwierdzają w za-
sadzie koncepcję retrofl eksji; ze względu jednak na to, iż są to tylko dwie odpowiedzi, 
nie sposób je uogólniać. Inne kategorie mają porównywalne wartości; zwraca uwagę 
wysoki poziom kategorii „trudno powiedzieć”, ale jest on charakterystyczny dla całej 
populacji uczniów szkół zawodowych. W przypadku nadużywania narkotyków igno-
rowanie gniewu wśród GNN uzyskuje wartość 26,1% (co jest wartością o 10% wyższą 
niż u ogółu populacji), ale jest neutralizowane przez wyładowywanie się na ludziach 
i rzeczach, które osiąga wartość 26,1% (również o 10% wyższą niż u ogółu populacji). 
Wśród uczniów szkół zawodowych retrofl eksja nie przybiera więc żadnego wyraźne-
go kierunku.

Nie potwierdza się zatem hipoteza o stosowaniu retrofl eksji jako strategii adap-
tacyjnej do gniewu wśród uczniów nadużywających alkoholu i narkotyków. Ma ona 
zastosowanie jedynie wśród uczniów Liceum Ogólnokształcącego, a więc uczniów in-
teligentnych, posiadających przewagę intelektu nad niekontrolowanymi odruchami 
emocjonalnymi. W myśl retrofl eksji uczniowie ci mogą mieć więcej blokad w organi-
zmie, a więc mogą być podatni na więcej różnego typu chorób wynikających z postę-
pu cywilizacyjnego. To z kolei może rodzić frustrację – napięcie ciała, które następnie 
może być redukowane przez używanie środków psychoaktywnych. 



Oczywiście retrofl eksji nie można uznać za typową formę uwarunkowania biolo-
gicznego używania alkoholu i narkotyków, gdyż jest to mechanizm psychologiczny, 
ale na przykład zaburzenia równowagi neuroprzekaźników w mózgu mogą być cza-
sem wywołane stresem. Ponadto ekstra- i introwersję Eysenck wiąże z wrodzonymi 
cechami ośrodkowego układu nerwowego, podobnie Achenbach wyróżnia zachowa-
nia ekster- i internalizacyjne. Możliwe więc jest zakwalifi kowanie ich do nurtu tak 
zwanej nowej perspektywy biologicznej, która proklamuje znaczne zbliżenie do psy-
chologii. Zaznaczam jednak, iż moją intencją w tym przypadku było raczej wskazanie 
na sferę biologiczną w poszukiwaniu źródeł używania substancji psychoaktywnych 
niż przedstawienie wyczerpujących w tym zakresie wniosków.

Rozdział szósty. Strategie adaptacji do napięcia stosowane przez młodzież nadużywającą...
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My... nie tworzymy napięcia. My tylko odsłaniamy ukryte napięcie, które już istnieje. 

Wydobywamy je na światło dzienne, tam gdzie można je dostrzec i nim się zająć

Martin Luter King1

Celem badań była weryfi kacja założeń teoretycznych ogólnej teorii napięcia Roberta 
Agnew, a w konsekwencji próba jej aplikacji w obszarze profi laktyki uzależnień. 

Poszukiwanie „nowej teorii” na gruncie profi laktyki uzależnień jest obserwowane 
co najmniej od kilku lat. Wynika z faktu niezadawalającej skuteczności stosowanych 
rozwiązań, które zwykle koncentrują się na objawach zjawiska, a nie na jego przyczy-
nach. Często nie istnieje również żadna koncepcja zjawiska, a tym bardziej nie jest 
ona stosowana w praktyce – wtedy działalność profi laktyczna sprowadza się przede 
wszystkim do moralizowania i straszenia. W dobie społeczeństwa XXI wieku oby-
dwa te mechanizmy należy uznać za archaiczne i zupełnie nieskuteczne. Racjonalna 
Europa potrzebuje komplementarnej koncepcji, która uwzględnia zasadnicze prawa 
demokracji (Stankowski, 2002). Myślę, iż taką koncepcją jest ogólna teoria napięcia, 
która w swej istocie nie odnosi się do żadnych wartości (por. Melosik, 2005), ale tyl-
ko wyjaśnia przyczyny oraz mechanizmy używania substancji psychoaktywnych; jest 
więc teorią uniwersalną. Umożliwia usystematyzowanie działań profi laktycznych za-
równo na poziomie lokalnym, jak i w szerszym kontekście społecznym. 

Badania wykazały związki pomiędzy nadużywaniem alkoholu i narkotyków a na-
pięciem oraz sposobem jego adaptacji. Każdy z rodzajów napięć ma swoją specyfi kę. 
Większość z nich dotyczy wszystkich młodych ludzi, niemniej jednak grupy naduży-
wające alkoholu i narkotyków charakteryzują się zwykle wyższym poziomem napię-
cia niż konwencjonalni rówieśnicy, szczególnie gdy uwzględniony zostaje efekt ku-
mulacyjny. Młodzi ludzie nadużywający narkotyków i alkoholu są również „bardziej 
gniewni”. Gniew jest najwyraźniejszym emocjonalnym predykatorem nadużywania 
substancji psychoaktywnych; niezależnie od jego internalizacyjnej bądź eksternali-
zacyjnej adaptacji, która jest różna w zależności od typu szkoły oraz indywidualnych 
predyspozycji. W przypadku Liceum Ogólnokształcącego młodzież stosuje modelo-
wo retrofl eksję jako „cielesną” metodę adaptacji gniewu. Tym samym potwierdzono 
założenie teorii o istotnej roli gniewu w genezie używania alkoholu i narkotyków. 
Różnice wartości poszczególnych wskaźników pomiędzy grupami nadużywającymi 
alkoholu i narkotyków a ich rówieśnikami w niektórych przypadkach bywają subtel-
ne, jednak łącznie potwierdzają „napięciowy” sposób myślenia o nadużywaniu sub-

1 Cyt. za: Ambrosewicz-Jacobs J. (2003), Tolerancja. Jak uczyć siebie i innych, Villa Decius, Kraków.
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stancji psychoaktywnych. Jest to widoczne przede wszystkim we współwystępowaniu 
wysokiego i bardzo wysokiego napięcia z nadużywaniem czy nawet z uzależnieniem. 

Wyniki badań wskazują również zasadność oddzielnego traktowania używania 
alkoholu i narkotyków. Ogólnie nadużywanie narkotyków współwystępuje mocniej 
z napięciem niż nadużywanie alkoholu, szczególnie w przypadku kategorii „utraty 
obiektu”. Można więc mówić o specyfi ce napięcia alkoholowego i narkotykowego.

Badania nie potwierdziły jednak wszystkich założeń teorii. Nie potwierdziły moc-
no eksponowanego wątku relatywnej deprywacji oraz równoważności deprywacji 
zaistniałej z antycypowaną. W tym wypadku zaistniał prawdopodobnie efekt resi-
lience w kontekście znaczenia wsparcia udzielanego przez grupę rówieśniczą. Grupy 
nadużywające alkoholu i narkotyków charakteryzują się wysokim poziomem zado-
wolenia z relacji interpersonalnych (wsparcie), jednak negatywnym rezultatem tego 
wsparcia (oporu) jest nadużywanie substancji psychoaktywnych. Moduły te wymaga-
ją wszakże dalszej weryfi kacji empirycznej, polegającej na wnikliwej analizie poszcze-
gólnych wskaźników. Podobnie dalszych badań wymagają biologiczne uwarunkowa-
nia uzależnień. Wszystko to będzie kreować coraz bardziej przejrzystą koncepcję uza-
leżnienia. Wydaje się, iż wyraźne zalążki tej koncepcji są już dzisiaj obecne. Zalążkiem 
tym jest psychospołeczne napięcie. Podstawową kwestią w obszarze tak rozumianych 
działań profi laktycznych jest komplementarne „harmonizowanie napięcia”. Jak reali-
zować ten model w praktyce?

Po pierwsze, należałoby odejść od spektakularnych i efektownych (nie mylić z efek-
tywnymi) działań profi laktycznych oraz zrezygnować z pogadanek, prelekcji, progra-
mów profi laktycznych, które omawiają „zło” alkoholu i narkotyków lub przynajmniej 
– w znacznym stopniu je ograniczyć. Działania takie – szczególnie realizowane nie-
systematycznie cechują się nikłą efektywnością, chyba że stanowią ukoronowanie 
głębszego procesu. Profi laktyczny winien być cały system szkolny. To jest wyzwanie. 
Spotykamy się tutaj z licznymi problemami, które mają charakter merytoryczny, for-
malny oraz polityczny. W moim przekonaniu „profi laktyczny” musi być każdy nauczy-
ciel, będący zintegrowaną częścią zespołu. To podstawowa trudność, kiedy każdy dzia-
ła na własną rękę, a sprawa relacji w zespole zwykle jest przemilczana. Czy nauczyciel-
-profi laktyk, który nie współpracuje z innymi, może budować satysfakcjonujący ze-
spół klasowy? Czy nauczyciel-profi laktyk, który nie rozwiązuje własnych dylematów 
interpersonalnych, może efektywnie zażegnać konfl ikty rówieśnicze? W końcu czy 
nauczyciel-profi laktyk odgrodzony od swoich uczniów biurkiem może być dla nich 
partnerem i autorytetem? Moim zdaniem nie. Dlatego pojawiają się monitoring, sy-
stem punktowy i inne argumenty, które niejednokrotnie świadczą o braku prawdziwej 
relacji pomiędzy uczestnikami procesu dydaktycznego. Natomiast clue profi laktyki 
uzależnień tkwi właśnie w relacji, w pozytywnej relacji. Jeżeli jesteśmy architektami 
relacji negatywnych, to pozostaje nam tylko narzekać na młodzież.

A więc profi laktyczny winien być cały zespół – patrzący w jednym kierunku i ma-
jący jasność swoich celów. Budowanie takiego zespołu wymaga czasu, pojawia się wie-
le kryzysów. Zmienia się jednak postać działań profi laktycznych. Przenosimy punkt 
ciężkości na zespół ludzi pracujących z dziećmi i młodzieżą; same dzieci i młodzież 
pozostawiając w spokoju. Dochodzimy więc do starej fi lozofi cznej prawdy – chcesz 
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zmieniać świat, zacznij od siebie. Teoria napięcia nie jest więc prostą koncepcją, gdyż 
sprowadza sprawę do niespektakularnej pracy organicznej. Postuluje kreowanie ot-
wartości w komunikacji i budowanie zaufania w relacjach z wychowankami. Co gor-
sza, obliguje do poruszania spraw trudnych, często nasyconych złością i gniewem. 
Profi laktyka w tym wymiarze polega z jednej strony na konstruowaniu sytuacji har-
monijnych, wolnych od gniewu, z drugiej strony na reagowaniu i rozwiązywaniu sy-
tuacji nasyconych gniewem. W myśl założenia – jeśli zajmiemy się gniewem wprost, 
nie będzie potrzeby rozpuszczania go w alkoholu i narkotykach. Innymi słowy, pro-
fi laktyk w takim ujęciu harmonizuje napięcie. Napięć oczywiście może być wiele. 
Z badań empirycznych, które zrealizowałem, wynika, iż szczególnie stresogenne jest 
doświadczenie utraty. Doświadczenie utraty w wielu przypadkach oznacza w prak-
tyce utratę miłości. Podkreśla to wzmiankowaną już wcześniej potrzebę budowania 
pozytywnej relacji opartej na zaufaniu i partnerstwie. Oczywiście w pewnych przy-
padkach kaliber sprawy może przerastać możliwości nauczyciela, ale godny zaufania 
nauczyciel z łatwością poleci swojego kolegę psychologa. Młodzi ludzie potrzebują 
więc zrozumienia, towarzyszenia im i partnerstwa, a to może zostać wypracowane 
tylko przez własne doświadczenia w tym zakresie. „Ogólna teoria napięcia jest bardzo 
prosta i posługuje się następującą argumentacją: jeśli ludzie źle siebie traktują, stają się 
źli i popełniają przestępstwa” (Schneider, 1997–1998). 

Innymi słowy, sytuacja młodzieży jest odbiciem sytuacji świata dorosłych. 
Młodzież stanowi barometr świata konstruowanego przez dorosłych. W sytuacji glo-
balnej sprowadza się to do naśladowania agresywnego, nastawionego na ekspansję 
i konsumpcję, amerykańskiego stylu życia. W polskiej rzeczywistości istotne znacze-
nie mają również procesy anomijne. Rzeczywistość polskiej młodzieży – tak jak rze-
czywistość dorosłych Polaków – nasycona jest napięciem. Jak więc w takiej sytuacji 
ma wyglądać profi laktyka? 

Do sprawy trzeba podejść wielowymiarowo. Verba docent, exempla trahunt (sło-
wa uczą, przykłady pociągają) mówi przysłowie łacińskie. To pierwszy dylemat, który 
trzeba rozstrzygnąć – czy zamierzamy nauczać słowami, czy też chcemy nauczać sobą. 
Warto podjąć refl eksję dotyczącą agresywnej natury społeczeństw zachodnich, gdyż 
w proponowanym kontekście to nie młodzież jest agresywna; to my tacy jesteśmy. 
Skonstruowaliśmy świat pełen napięcia i to dzięki nam młodzież musi rozwiązywać 
tego typu dylematy. Chcąc więc w istotny sposób zająć się profi laktyką uzależnień, 
warto rozważyć naturę tej agresji, naturę tego pędu, genezę choroby XXI wieku, a więc 
czas, a właściwie ciągły jego brak. Dokąd więc gnamy i po co? Dlaczego jesteśmy agre-
sywni? To Ameryka jest agresywna, ale przecież Ameryka jest „desantem Europy”. 
Natura człowieka Zachodu jest konfl iktowa (wyraźnie zaznaczył to Freud). Ale na-
tura jest tutaj w konfl ikcie z kulturą, a kultura jest już wytworem ludzkim. „Człowiek 
[Zachodu – przyp. aut.] jest nienasycony” powie Schopenhauer. Czy więc ta agre-
sywność jest czymś naturalnym, jest związana z rozwojem, osiąganiem coraz wyż-
szego standardu życia, czy też jest raczej przejawem patologizacji życia publicznego? 
Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta; myślę jednak, iż agresywny sposób życia 
społeczeństw Zachodu nosi w sobie znamiona patologii. Sądzę, iż owa agresywność 
wynika z niezadowolenia z dnia codziennego. Człowiek Zachodu nie żyje „tu i te-
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raz”, żyje przyszłością (lub ewentualnie przeszłością). Teraźniejszość wyparowywu-
je (Melosik, 2005). Ale przecież ani przyszłość, ani przeszłość nie istnieją. Człowiek 
Zachodu wybrał „mieć” zamiast „być” i tym samym skazał siebie na wieczną tułaczkę, 
gdyż nie istnieje fi nalny punkt posiadania. Człowiek Zachodu musi więc być agre-
sywny, gdyż jest niezadowolony – egzystencjalnie nie istnieje. Żyje w krainie ułudy. 
Należałoby zatem wyjść poza psychologiczną strukturę społeczeństwa pełnego gwał-
tu i przemocy, zbudowanego na współzawodnictwie i wszelkiego typu podziałach. 
„Człowiek, który stara się zrozumieć gwałt, nie należy do żadnego kraju, do żadnej 
religii, do żadnej partii politycznej. Zajęty jest wyłącznie próbą pełnego zrozumienia 
ludzkości” (Krishnamurti, 1994). Człowiek taki odnajduje harmonię i żarliwość, roz-
wiązując agresywny konfl ikt. Dzięki takim ludziom moglibyśmy przystąpić do prze-
budowy istniejącej rzeczywistości. Jeżeli jest choć jedna osoba, która żyje „tu i teraz”, 
a więc całkowicie, to na pewno będzie ona wpływać na innych i powstanie model pro-
fi laktyki o piorunującym znaczeniu. Jeśli nie ma takich ludzi, to społeczeństwo nadal 
musi gnać i wtedy pozostaje uczyć siebie i innych adaptacji do tego rodzaju napięcia. 

W profi laktyce napięcia zasadniczą sprawą pozostają rozwiązania lokalne, 
uwzględniające specyfi kę społeczności zamieszkującej określony region. Rozwiązania 
tego typu mają największą szansę powodzenia, gdyż ludzie zamieszkujący określony 
obszar pozostają ze sobą w relacjach – nie są anonimowi. Istnieje więc możliwość 
tworzenia „wielkich rodzin” i dbałości o konstruktywne interakcje. Podstawową kwe-
stią w tej materii jest przestrzeganie praw człowieka wobec wszystkich członków spo-
łeczności lokalnej, a więc również osób uzależnionych. 

Z różnych zakątków świata płyną dowody empiryczne, że oparte na szacunku dla praw 

człowieka strategie profi laktyczne pozwalają władzom skuteczniej angażować w nie grupy 

wysokiego ryzyka, ograniczając tym samym niebezpieczne zachowania i zmniejszając roz-

przestrzenianie się wirusa HIV (Wodak, 2005).

Warto tutaj wspomnieć o znaczeniu rozwiązań prawnych, choć większość z nich 
zapada odgórnie, to niektóre jednak powstają na poziomie lokalnym. W przypadku 
profi laktyki uzależnień wydaje się jednoznacznie, iż rozwiązania prawne oparte na 
prohibicji nie dają rezultatu. Polskie prawo zmierza obecnie w dobrym – unijnym – 
kierunku systemu permisyjno-leczniczego (Krajewski, 2005). Jeśli chodzi o narkoma-
nię, szczególnego znaczenia nabiera strategia Harm Reduction, a więc ograniczania 
szkód związanych z używaniem narkotyków. Można tu wymienić takie działania, jak 
wymiana igieł czy leczenie metadonowe. W przypadku uzależnień mamy również 
do czynienia z paternalizacją prawa (Osiatyński, 2005). Pozwala ona na ograniczanie 
praw w interesie jednostki, nawet wbrew jej woli. Przykładem jest tutaj przymusowe 
leczenie. Jednak szczególnym uznaniem cieszy się ostatnio stosowana lokalnie stra-
tegia Empowerment (Newman, 2005), rozumiana jako prawo jednostki do samosta-
nowienia (to empower – „uprawniać kogoś do zrobienia czegoś”, „umożliwić komuś 
coś”). Empowerment stosowany jest na poziomie jednostkowym, grupowym i struk-
turalnym. Akcentuje inicjatywy oddolne, rozwój osoby i respektowanie praw czło-
wieka. Jest demokratycznym sposobem wprowadzania zmian w społeczności; w prze-
ciwieństwie do podejścia politycznego czy eksperckiego. Zdaniem Wodowskiego 
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(2005) „najbardziej dramatyczne konsekwencje używania narkotyków mają źródło 
raczej w społecznych uwarunkowaniach i prawnych regulacjach, aniżeli są wynikiem 
ich farmakologicznych właściwości”. 

W kontekście pracy z napięciem sensowne wydaje się uwzględnienie wszystkich 
obszarów rzeczywistości psychospołecznej. System winien być zharmonizowany, 
oparty na realiach i współczesnej wiedzy. W punkcie wyjścia trzeba sobie zdawać 
sprawę, iż wielu (większość?) młodych ludzi postrzega formalną edukację jako zło 
konieczne; nie jest ona dla nich źródłem sensu codziennego życia. To nie nauczyciel 
od matematyki ani pani od polskiego, lecz supergwiazdy fi lmu i estrady kształtują 
wzory osobowe. W przeszłości kultura popularna etykietowana była jako „niska” 
i „niedojrzała”, stąd funkcjonowała poza pedagogiką. Zapominano przy tym jednak, 
że ignorowanie kultury popularnej jest jednoznaczne z ignorowaniem młodzieży 
i przynosi nieuchronnie ignorowanie pedagogiki przez młodzież. Z kolei pedagodzy 
przyjmowali rolę „misjonarzy” – zakładali a priori swoją wyższość moralną, starając 
się wnieść w świadomość młodzieży, jakże często przez strach i przymus, to co mo-
ralne, estetyczne, wartościowe. W rezultacie wytwarza się luka (napięcie) pomiędzy 
doświadczeniami i oczekiwaniami młodego pokolenia a ofertą pedagogiczną, która 
jest po prostu odrzucana (Melosik, 2005). Jedynym sensownym działaniem wydaje się 
negocjacja z młodzieżą kształtu rzeczywistości, w której wspólnie żyjemy, a w szcze-
gólności kształtowanie w młodzieży nawyku świadomego podejmowania wyborów 
odnośnie kształtu własnego „ja”. Pomocne pod tym względem mogą być różne wa-
rianty „pedagogiki ponowoczesnej”. Inspirująca może być na przykład antyesencja-
listyczna propozycja neopragmatystów, która pozwala na konstruowanie lokalnych 
projektów pedagogicznych lub politycznych, bez odwoływania się do wartości abso-
lutnych czy uniwersalnych. Główna linia krytyki wobec dyskursów ponowoczesności 
wynika z przekonania, iż typowa dla nich „nieobecność uniwersalnej prawdy” znosi 
– jak się twierdzi – podstawy twierdzeń o charakterze wartościującym. Niemożliwe 
jest wówczas – jak uznają krytycy – porównywanie norm i wartości, a w konsekwencji 
czynienie jakichkolwiek wyborów moralnych. Uważa się, że eliminacja prawdy ozna-
cza „równość wszystkich dyskursów” i „wepchnięcie cywilizacji w otchłań relatywi-
zmu” oraz panowanie nihilizmu. 

Zwolennicy pedagogiki ponowoczesnej odrzucają te zarzuty. Są przekonani, że 
znosząc wartości uniwersalne, stawiają problem „jak wychowywać” i „jak działać”, 
w sytuacji gdy nie ma absolutnych podstaw, a przyjmowane wartości i prawdy mają 
charakter lokalny i tymczasowy. Jednocześnie pedagogiki ponowoczesne są zoriento-
wane na dostarczanie przestrzeni wyjścia poza dominujące i (często narzucone) in-
terpretacje oraz reprezentacje świata i na konstruowanie alternatywnych systemów 
znaczeń. Zmierza się więc do tworzenia możliwości wyzwolenia się z „więzienia 
tożsamości”. Z kolei uwolnienie się od pułapki narzuconych sposobów postrzegania 
i pojmowania świata sprawia, iż człowiek może sam tworzyć świat, w którym żyje. 
Przy przyjęciu takiego, zmierzającego do upodmiotowienia młodzieży stanowiska, 
możemy stać się jej partnerem i częścią rzeczywistości, w której żyje i którą akcep-
tuje (Melosik, 2005). W takiej rzeczywistości możliwe jest efektywne harmonizowa-
nie napięcia. Może to być uczenie kompetencji społecznych, treningi umiejętności 
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psychologicznych. W ostatnich latach sporą popularnością cieszy się trening zastę-
powania agresji Arnolda Goldsteina, programy kognitywno-behawioralne (Pospiszil, 
1998) czy też terapia pedagogiczna (Danilewska, 2002). Podejmowane oddziaływania 
w środowisku lokalnym winny być zgodne z modelem synergetycznym i wykorzysty-
wać efekt resilience (Urban, 2005). Przemawiają za tym dane empiryczne wynikające 
z badań, które wykazały zróżnicowanie napięć w poszczególnych szkołach. Ponadto 
ważną kwestią jest spójna z działaniami profi laktycznymi oferta terapeutyczna oraz 
organizacja czasu wolnego w kontekście rozładowywania napięć. Dla ogółu mło-
dzieży, a szczególnie dla młodzieży prezentującej wysoki poziom napięcia, istotnego 
znaczenia nabierają sporty ekstremalne, które z jednej strony stają się katalizatorem 
napięcia, a z drugiej mogą pełnić wiele prospołecznych funkcji łącznie z możliwością 
diagnozy adolescenta. Równie istotną kwestią jest duchowość, której sfera wiąże się 
z napięciem egzystencjalnym. Chodzi więc o to, by harmonizować rzeczywistość na 
wszystkich jej poziomach, uwzględniając przy tym kontekst globalny. Reasumując, 
myślę, iż ujęcie problematyki uzależnień w etiologicznie zorientowanej kategorii na-
pięcia jest w pełni uzasadnione.
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