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P R A C E O R Y G I N A L N E

U¿ywanie substancji psychoaktywnych
w�ród lekarzy jako niekonstruktywny sposób
radzenia sobie z trudnymi sytuacjami

Consumption of psychoactive substances among physicians
as a destructive way to cope with difficult situations

Barbara Szczyrba-Maroñ, Agata Wons
Zak³ad Psychologii, Wydzia³ Opieki Zdrowotnej, �l¹ski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Abstract � Introducion. Physicians� use and abuse of psychoactive substances is not a new phe-
nomenon. The most popular is abuse of alcoholic beverages, followed by abuse of benzodiazepines
and opiates.
Medical professions have an easy access to psychoactive substances such as medicines, therefore the
risk of addiction is higher in this professional group when compared with the general population.
According to literature percentage of physicians addicted to psychoactive substances vary between
10�15%. Substance use increases after stressful situations, because of drugs compensate lack
of endorphins, which level decreases after going through stressful situation. Especially important
influence has stress connected with occupational life.
Method. A convenience sample of eighty physicians took part in the study. Research tool had
a character of anonymous questionnaire elaborated by the authors. The aim of the study was to
describe the frequency of sense of difficult situations, range of these situations and to analyse ways
to cope with them in the group of active physicians.
Results and Discussion. No illicit drug use was reported in difficult situations. However, at the same
time alcohol use was a remedy for 63% of subjects and for almost half of them medicines use was
the way to cope with difficult situations. The most popular alcoholic beverage was beer. Concerning
medicines, the physicians admit that they use sedative and hypnotic drugs mostly. The study shows
that there is also relationship between the frequency of sense of difficult situations and coping with
them by alcohol and/or drug use.
Because the risk of addiction increases when chemical substances are used to cope with problems,
the authors want to emphasize importance of this question and necessity to create therapeutic pro-
grammes for addicted physicians and educational programmes targeting physicians and students.

Key words: difficult situation, non-constructive ways to cope, physicians, alcohol,
psychoactive substances

Streszczenie � Wstêp. U¿ywanie i nadu¿ywanie substancji psychoaktywnych w�ród lekarzy nie jest
nowym zjawiskiem. Najbardziej powszechne jest nadu¿ywanie napojów alkoholowych, kolejne po-
pularne �rodki to benzodiazepiny i opiaty. �rodowisko medyczne ma ³atwy dostêp do substancji

Badania prowadzone ze �rodków na aktywno�æ naukow¹ �l¹skiego Uniwersytetu Medycznego.
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psychoaktywnych w postaci leków, st¹d ryzyko uzale¿nienia w tej grupie zawodowej, w porówna-
niu z ogó³em ludno�ci, jest wiêksze. Wed³ug danych z pi�miennictwa odsetek lekarzy uzale¿nionych
od substancji psychoaktywnych to ok. 10�15%.
Spo¿ycie tych substancji ro�nie w wyniku sytuacji stresowej, poniewa¿ maj¹ one w³a�ciwo�ci kom-
pensowania niedoboru endorfin, których poziom spada po prze¿yciu napiêcia. Szczególne znaczenie
ma stres zwi¹zany z ¿yciem zawodowym.
Metoda. W badaniu uczestniczy³o 80 lekarzy pracuj¹cych w zawodzie, dobranych w sposób przy-
padkowy. Narzêdzie badawcze to anonimowa ankieta w³asnego autorstwa. Celem badañ by³o okre�-
lenie w grupie pracuj¹cych lekarzy czêsto�ci odczuwania trudnych sytuacji, rodzaju tych sytuacji
oraz analiza sposobów radzenia sobie z nimi.
Wyniki i omówienie. W trudnych sytuacjach osoby badane nie korzysta³y z narkotyków. Jednak¿e
picie alkoholu jest sposobem radzenia sobie dla 63% osób, a prawie po³owa badanych korzysta
z leków. Alkoholem najczê�ciej u¿ywanym w sytuacjach trudnych jest piwo, najczê�ciej stosowanymi
lekami � leki uspokajaj¹ce i nasenne. Przeprowadzone badania wskazuj¹ równie¿ na istnienie zale¿-
no�ci pomiêdzy czêsto�ci¹ odczuwania sytuacji trudnych a radzeniem sobie poprzez picie alkoholu
i/lub u¿ywanie leków.
Poniewa¿ ryzyko uzale¿nienia wzrasta, je�li substancje chemiczne s¹ u¿ywane w celu radzenia
sobie, autorki podkre�laj¹ wagê tego problemu i konieczno�æ tworzenia programów terapeutycz-
nych dla lekarzy ju¿ uzale¿nionych oraz programów profilaktycznych adresowanych do lekarzy oraz
studentów.

S³owa kluczowe: sytuacje trudne, niekonstruktywne sposoby radzenia sobie, lekarze, alkohol,
substancje psychoaktywne

WSTÊP

U¿ywanie i nadu¿ywanie substancji psychoaktywnych zajmuje szczególne miejs-
ce w�ród sposobów radzenia sobie ze stresem. Spe³nia g³ównie funkcje regulacji
stanu emocjonalnego i zalicza siê do strategii ucieczkowo-unikowych (1). War-
to�æ przystosowawcza danej strategii zale¿y od kontekstu sytuacyjnego, czyli od
wzajemnej relacji miêdzy podmiotem a otoczeniem (2). Skuteczne radzenie sobie
ze stresem nie zawsze opiera siê na realistycznej percepcji rzeczywisto�ci i podjê-
ciu dzia³añ instrumentalnych, czasem polega na z³agodzeniu si³y negatywnych
emocji i przykrego napiêcia (3). Dotyczy to sytuacji niekontrolowalnych; opty-
malne funkcjonowanie w takich warunkach wymaga jakiej� formy samooszukiwa-
nia siê (2). Istotn¹ cech¹ skutecznego radzenia sobie jest jego elastyczno�æ (4, 5).
Problem pojawia siê wtedy, gdy jednostka wykorzystuje strategie ucieczkowo-
-unikowe tak czêsto, ¿e wypieraj¹ inne sposoby radzenia sobie. Doprowadza to do
braku realizmu w dzia³aniu i skazuje na ¿ycie pe³ne z³udzeñ. Czêsto rozpoznaje
siê wówczas jak¹� odmianê nerwicy, uzale¿nienia lub g³êbokie odciêcie od rze-
czywisto�ci w formie psychozy (4).

Picie alkoholu i u¿ywanie innych substancji psychoaktywnych przez lekarzy
nie jest nowym zjawiskiem. Najbardziej powszechne jest, oczywi�cie, nadu¿ywa-
nie napojów alkoholowych, kolejne popularne �rodki to benzodiazepiny i opiaty
(6). Czê�æ lekarzy nie pije alkoholu sporadycznie, aby poradziæ sobie z nadmier-
nym stresem, ale u¿ywa go w sposób w³a�ciwy dla uzale¿nienia (6). Jedn¹ z cech
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charakteryzuj¹cych uzale¿nienie jest nieu�wiadamianie sobie istnienia choroby,
zaprzeczenie jej i wykorzystywanie do tego celu psychologicznych mechanizmów
obronnych, m.in. racjonalizacji swego postêpowania. Umo¿liwia to korzystanie
z �dobroczynnego� dzia³ania substancji, bez kosztów w postaci poczucia winy
(7). Lekarze w specyficzny sposób uzasadniaj¹ swoje zachowania, np. ¿e u¿ywa-
nie kokainy w czasie dy¿uru utrzymuje ich w stanie gotowo�ci, kiedy s¹ zmêczeni,
inni t³umacz¹, ¿e wdychanie podtlenku azotu (�gazu rozweselaj¹cego�) pomaga
im siê zrelaksowaæ (6).

Mimo powagi zjawiska, problem ten jest przemilczany, st¹d jego w³a�ciwe roz-
miary s¹ nieznane. Nie ma w Polsce statystyk mówi¹cych o skali uzale¿nienia od
alkoholu w�ród lekarzy ani o sporadycznym piciu w pracy czy o liczbie skarg
pacjentów lub spraw s¹dowych przeciwko lekarzom przy³apanym na piciu, nie
ma te¿ danych o liczbie lekarzy poddaj¹cych siê terapii uzale¿nieñ. Avery i wsp.
podaj¹, ¿e w�ród studentów medycyny i lekarzy mo¿e byæ nawet ok. 60% tych,
którzy rekreacyjnie u¿ywaj¹ narkotyków i/lub pij¹ alkohol. Natomiast lekarzy
uzale¿nionych od alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych jest szacun-
kowo licz¹c ok. 10�15% (6).

Na etiologiê uzale¿nieñ sk³ada siê wiele czynników biologicznych i psycho-
spo³ecznych. Czêsto wymieniane powody uzale¿niania siê to: powa¿ne problemy
w ¿yciu osobistym i spo³ecznym, zaburzenia osobowo�ciowe, niska tolerancja
lêku, frustracji, sk³onno�æ do depresji, autodestrukcji czy zachowañ kompulsyw-
nych, brak umiejêtno�ci radzenia sobie ze stresem, ale du¿e znaczenie ma te¿
dostêpno�æ nielegalnych �rodków (5, 8, 9, 10, 11). �rodowisko medyczne ma
³atwy dostêp do substancji psychoaktywnych w postaci leków, st¹d ryzyko uzale¿-
nienia w tej grupie zawodowej, w porównaniu z ogó³em ludno�ci, jest nieco wiêk-
sze (6, 12). Badania porównuj¹ce u¿ywanie alkoholu w profesjach medycznych
i niemedycznych równie¿ sygnalizuj¹, ¿e problemy typowe dla zjawiska nadu¿y-
wania alkoholu s¹ znacz¹co wy¿sze w medycznych zawodach, np. �miertelno�æ
z powodu marsko�ci w¹troby (13).

Spo¿ycie substancji psychoaktywnych ro�nie w wyniku sytuacji stresowej. Jak
udowodniono dzieje siê tak, poniewa¿ alkohol i narkotyki maj¹ w³a�ciwo�ci
kompensowania niedoboru endorfin, których poziom spada po prze¿yciu napiêcia
(stresu) (9). Jak wynika z badañ, du¿e znaczenie ma tu stres zwi¹zany z ¿yciem
zawodowym (10, 14). Pewne zawody s¹ szczególnie nara¿one na sytuacje stre-
sowe (np. zawody zwi¹zane z pomaganiem, gdzie ma miejsce czêsty kontakt
z lud�mi), a wiêc m.in. pielêgniarki i lekarze, nauczyciele czy pracownicy socjalni
(15, 16, 17). Ostatnie kanadyjskie badania sugeruj¹, ¿e prawie po³owa lekarzy
uwa¿a medyczn¹ praktykê za bardzo lub nawet ekstremalnie stresuj¹c¹ (18). Sy-
tuacje wysokiego ryzyka � negatywne stany emocjonalne (depresja, frustracja,
niepokój), du¿a odpowiedzialno�æ, nacisk spo³eczny lub brak uznania � z którymi
na co dzieñ siê stykaj¹, obna¿aj¹ ich niedostatki w skutecznym radzeniu sobie,
a st¹d prosta droga do wypalenia zawodowego. Wed³ug teorii Hobfolla najbar-
dziej destrukcyjn¹ rolê odgrywa tutaj sytuacja, w której inwestowanie w zasoby
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nie przynosi pozytywnych rezultatów, np. brak wdziêczno�ci ze strony pacjentów,
brak pochwa³ ze strony prze³o¿onych, nieadekwatne p³ace w stosunku do w³o¿o-
nego wysi³ku i czasu pracy (15).

Wielu lekarzy sygnalizuje, ¿e problem zaczyna siê ju¿ podczas studiów, gdzie
alkohol i inne substancje staj¹ siê pomocnikiem studentów, a pó�niej m³odych
lekarzy w zmaganiu ze stresem, którego do�wiadczaj¹ na co dzieñ (13). Niew¹t-
pliwie stres mo¿e przyczyniaæ siê zarówno do stosowania substancji psycho-
aktywnych w celu radzenia sobie, jak i �uruchamiaæ� podatno�æ na uzale¿nienie.

Celem przedstawionych badañ by³o okre�lenie w grupie pracuj¹cych lekarzy
czêsto�ci odczuwania trudnych sytuacji, ich rodzaju i sposobów radzenia sobie
z nimi, z uwzglêdnieniem u¿ywania alkoholu i/lub leków.

Postawiono ogóln¹ hipotezê, ¿e picie alkoholu i/lub u¿ywanie innych �rodków
psychoaktywnych jest jednym ze sposobów radzenia sobie w �rodowisku pracuj¹-
cych lekarzy.

Szczegó³owe hipotezy
Zak³ada siê, ¿e
● istnieje zwi¹zek pomiêdzy czêsto�ci¹ odczuwania trudnych sytuacji a radze-

niem sobie poprzez picie
● istnieje zwi¹zek pomiêdzy czêsto�ci¹ odczuwania trudnych sytuacji a radze-

niem sobie poprzez u¿ywanie leków
● zachodzi korelacja pomiêdzy sta¿em zawodowym a radzeniem sobie poprzez

picie
● zachodzi korelacja pomiêdzy sta¿em zawodowym a radzeniem sobie poprzez

u¿ywanie leków.

MATERIA£ I METODA

Badanie przeprowadzono w okresie od pa�dziernika do grudnia 2005 roku
w�ród lekarzy pracuj¹cych w zawodzie. Badanie by³o dobrowolne. Lekarzy do-
bierano w sposób przypadkowy. Narzêdzie badawcze to anonimowa ankieta w³as-
nego autorstwa pt. �Trudne sytuacje i sposoby radzenia sobie z nimi w �rodowisku
pracuj¹cych lekarzy�, zamieszczona na stronie internetowej (www.psychiatria.pl).
Do portalu maj¹ dostêp tylko zarejestrowani lekarze, którzy s¹ zobowi¹zani podaæ
swoje dane oraz numer prawa wykonywania zawodu. Ankieta dotar³a tak¿e do gru-
py badanych bezpo�rednio, lecz z zachowaniem anonimowo�ci � pracownicy Za-
k³adu Psychologii �UM prosili wspó³pracuj¹cych z nimi lekarzy o jej wype³nienie.

Narzêdzie badawcze, poza danymi socjodemograficznymi (p³eæ, wiek, stan cy-
wilny i sta¿ pracy), zawiera³o pytania dotycz¹ce czêsto�ci odczuwania przez bada-
nych sytuacji trudnych w ich ¿yciu, rodzaju tych sytuacji oraz sposobów radzenia
sobie z nimi. Przy okre�laniu rodzaju sytuacji trudnych stworzono listê stresu-
j¹cych wydarzeñ ¿yciowych, opieraj¹c siê na skali autorstwa Thomasa Holmesa
i Richarda Rahe (11, 19). W dalszej kolejno�ci pytano badanych o rodzaj alkoholu
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lub innych �rodków psychoaktywnych u¿ywanych w celu radzenia sobie w trud-
nych sytuacjach.

W badaniu uczestniczy³o 80 lekarzy pracuj¹cych w zawodzie. Dok³adn¹ cha-
rakterystykê badanych przedstawiono w tabeli 1.

WYNIKI

Pierwszym elementem badania by³o okre�lenie czêsto�ci odczuwania trudnych
sytuacji przez lekarzy. Badani odpowiadali na pytanie �Jak czêsto ma Pan/i poczu-
cie, ¿e spotykaj¹ Pana/i¹ w ¿yciu trudne (stresuj¹ce) sytuacje?� (rys. 1). Opieraj¹c
siê na ich deklaracjach mo¿na stwierdziæ, ¿e w�ród badanych nie by³o osób, które
nie prze¿ywa³yby trudnych sytuacji, a do prze¿ywania ich bardzo czêsto (od 2 do
kilku razy w miesi¹cu) przyzna³o siê 29% osób (23 lekarzy).

Kolejnym celem badania by³o okre�lenie rodzaju sytuacji, które badani uznaj¹
za trudne (stresuj¹ce) oraz rozpoznanie ich nasilenia (rys. 2). Na rysunku 2 cyfra 1
oznacza sytuacjê, która nie jest dla badanego trudna, a 5 � tak¹, która jest bardzo
trudna. Jak mo¿na wnioskowaæ na podstawie tego rysunku, najtrudniejsza sytuacja
to �mieræ bliskiej osoby, a nastêpnie � separacja/rozwód lub zakoñczenie zwi¹zku
oraz k³ótnie i konflikty w rodzinie. Jako najmniej stresuj¹ce okre�lane s¹: wyst¹pie-
nia publiczne, nieoczekiwane sytuacje oraz zmiana stanowiska/obowi¹zków pracy.

W dalszej kolejno�ci okre�lono sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach
oraz ustalono jak czêsto stosuje siê konkretne sposoby, gdzie 1 oznacza �nigdy�,

Tabela 1.
Charakterystyka badanych
Sample characteristics

Stan cywilny Marital status

Kobiety Women 49 61,3 Wolny Single 39 48,8

Mê¿czy�ni Men 31 38,8 W zwi¹zku Married or in partnership 41 51,3

Suma Total 80 100,0 Suma Total 80 100,0

P³eæ Gender

N % %N

20�30 37 46,3 0�5 43 53,8

31�40 28 35,0 6�11 16 20,0

41�50 9 11,3 12�15 10 12,5

51�60 5 6,3 16�20 2 2,5

> 60 1 1,3 21�25 6 7,5

Suma Total 80 100,0  > 25 3 3,8

Suma Total 80 100,0

Wiek Age Sta¿ zawodowy Length of employment

N N% %
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a 5 � �zawsze� (rys. 3). Na rysunku 3 przedstawiono �rednie wyniki. Opieraj¹c siê
na deklaracjach badanych mo¿na stwierdziæ, ¿e rozmowa z blisk¹ osob¹, poszuki-
wanie informacji oraz zajêcie siê inn¹ aktywno�ci¹ (zakupy, lektura) s¹ najczê�-
ciej stosowanymi sposobami radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Analizuj¹c dane dotycz¹ce niekonstruktywnych sposobów radzenia sobie w trud-
nych sytuacjach (picie alkoholu i za¿ywanie leków) mo¿na zauwa¿yæ, ¿e stosuje siê
je w mniejszym stopniu ni¿ sposoby konstruktywne. W trudnych sytuacjach osoby
badane nie korzysta³y z narkotyków. Szczegó³owych danych dostarczaj¹ rys. 4 i 5.
Z rysunku 4 wynika, ¿e 37% badanych (tj. 30 osób) nigdy nie korzysta z alkoholu
jako sposobu radzenia sobie w trudnych sytuacjach, natomiast dla 63% badanych
(50 osób) picie jest sposobem radzenia sobie w takich sytuacjach.

Jak widaæ na rysunku 5 prawie po³owa badanych (45%) korzysta z leków jako
sposobu radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Wyniki przedstawione na rys. 4 i 5 potwierdzaj¹ ogóln¹ hipotezê, ¿e picie alko-
holu i/lub u¿ywanie innych �rodków psychoaktywnych jest jednym ze sposobów
radzenia sobie w grupie pracuj¹cych lekarzy.

Alkoholem najczê�ciej u¿ywanym w trudnych sytuacjach jest piwo, do picia
którego przyznaje siê 42% badanych (34 osoby), w dalszej kolejno�ci wino � 9%
(7 osób), koniak i wódka � 5% (4 osoby), a tak¿e gin z tonikiem � 1%.

Powy¿sze dane przedstawione s¹ na rys. 6.
W kontek�cie u¿ywania leków jako sposobu radzenia sobie w trudnych sytua-

cjach, wszyscy korzystaj¹cy z tego sposobu, tj. 45% badanych (35 osób), przy-
znaj¹ siê do u¿ywania leków uspokajaj¹cych oraz nasennych.

Rys. 1.
Czêsto�æ odczuwania trudnych sytuacji
Frequency of sense of difficult situations

17%

SOM ETIM ES (3OFTEN (8-12 

TH OR 
OFTEN)
9%

nigdy
never
0%

rzadko (1 do 2 razy w roku
rarely (1�2 times a year)

18%

czasem (3 do 7 razy w roku)
sometimes (3�7 times a year)

29%
czêsto (8 do 12 razy w roku)

often (8�12 times a year)
24%

bardzo czêsto
(2 do kilku razy w miesi¹cu)

very often
(two and more times a month)

29%
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Dla potwierdzenia b¹d� odrzucenia hipotez odnosz¹cych siê do zwi¹zku po-
miêdzy czêsto�ci¹ odczuwania trudnych sytuacji a radzeniem sobie poprzez picie
lub u¿ywanie leków oraz hipotez dotycz¹cych korelacji pomiêdzy sta¿em zawo-
dowym a radzeniem sobie poprzez picie lub u¿ywanie leków zastosowano metodê
wspó³czynnika korelacji dwustronnej Spearmana.

Wspó³czynnik korelacji pomiêdzy cechami wyra¿onymi na skali porz¹dkowej
czêsto�ci odczuwania sytuacji trudnych a na skali radzenia sobie poprzez picie
alkoholu wynosi 0,555, co wskazuje na nieznaczn¹ zale¿no�æ. Potwierdza to hipo-
tezê o istnieniu zwi¹zku pomiêdzy czêsto�ci¹ odczuwania trudnych sytuacji a ra-
dzeniem sobie poprzez picie alkoholu. U osób, które maj¹ poczucie, ¿e sytuacje
trudne dotykaj¹ ich bardzo czêsto, wzrasta radzenie sobie poprzez picie alkoholu.

Rys. 2.
Nasilenie prze¿ywania trudnych sytuacji � �rednie
Intensity of difficult situations experience � means
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Wspó³czynnik korelacji pomiêdzy cechami wyra¿onymi na skali porz¹dkowej
czêsto�ci odczuwania sytuacji trudnych a na skali radzenia sobie poprzez u¿ywa-
nie leków wynosi 0,936, co wskazuje na wysok¹ zale¿no�æ. Potwierdza to równie¿
hipotezê o istnieniu zwi¹zku pomiêdzy czêsto�ci¹ odczuwania trudnych sytuacji
a radzeniem sobie poprzez u¿ywanie leków. U osób, które maj¹ poczucie, ¿e sytua-
cje trudne dotykaj¹ ich bardzo czêsto, wyra�nie wzrasta radzenie sobie poprzez
za¿ywanie leków.

Stwierdzono wystêpowanie korelacji pomiêdzy cechami wyra¿onymi na skali
porz¹dkowej sta¿u zawodowego a na skali radzenia sobie poprzez picie alkoholu.
Wspó³czynnik korelacji wynosi 0,771, co wskazuje na nieznaczn¹ zale¿no�æ.
Potwierdza to hipotezê o istnieniu zwi¹zku pomiêdzy sta¿em zawodowym a ra-
dzeniem sobie poprzez picie alkoholu. Osoby, które d³u¿ej pracuj¹ w zawodzie
lekarza czê�ciej radz¹ sobie poprzez picie alkoholu.
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Rys. 3.
Sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami � �rednie
Ways of copying with difficult situations � means
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Stwierdzono wystêpowanie korelacji pomiêdzy cechami wyra¿onymi na skali
porz¹dkowej sta¿u zawodowego a na skali radzenia sobie poprzez u¿ywanie le-
ków. Wspó³czynnik korelacji wynosi 0,647, co wskazuje na nieznaczn¹ zale¿no�æ.

Rys. 4.
Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami poprzez picie alkoholu
Alcohol use as a way to cope with difficult situations

NEV

37

czêsto often
15%

rzadko rarely
28%

czasem
sometimes

20%

nigdy never
37%

Rys. 5.
Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami poprzez u¿ywanie leków
Medicines use as a way to cope with difficult situations

Y

IMES
9%

nigdy never
55%

czêsto often
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czasem sometimes
13%

rzadko rarely
23%
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Potwierdza to hipotezê o istnieniu zwi¹zku pomiêdzy sta¿em zawodowym a ra-
dzeniem sobie poprzez u¿ywanie leków. Osoby, które d³u¿ej pracuj¹ w zawodzie
lekarza czê�ciej radz¹ sobie poprzez u¿ywanie leków.

OMÓWIENIE I WNIOSKI

U¿ywanie substancji psychoaktywnych jest powszechn¹ metod¹ radzenia sobie
z frustracjami i stresem w �rodowisku pracuj¹cych lekarzy. Badacze Hankes i Bissel
przebadali studentów 23 szkó³ medycznych, 1785 lekarzy sta¿ystów i 9600 lecz¹-
cych lekarzy. W raporcie z badañ donosz¹, ¿e wspó³czynnik u¿ywania narkoty-
ków wynosi 66% w�ród studentów, 60% w�ród lekarzy na sta¿u i 58% w�ród
lecz¹cych lekarzy. Dane te s¹ zatrwa¿aj¹ce, gdy¿ sugeruj¹, ¿e w przybli¿eniu 60%
osób na wszystkich poziomach lekarskiej praktyki korzysta z narkotyków (6).

Wysoki odsetek w�ród lekarzy osób korzystaj¹cych z substancji psychoaktyw-
nych oraz osób uzale¿nionych jest przypisywany ró¿nym czynnikom: stresowi,
wypaleniu oraz samoleczeniu (20). Lekarze dwa razy czê�ciej, ni¿ osoby z ogólnej
populacji, skar¿¹ siê na kiepski stan zdrowia psychicznego (18). Badacze stwier-
dzili, ¿e u lekarzy wystêpuje wiêksze ryzyko uzale¿nienia od alkoholu i innych
substancji, wiêkszy odsetek samobójstw oraz problemów ma³¿eñskich ni¿ u przed-
stawicieli innych zawodów (13, 18).

Rys. 6.
Rodzaj alkoholu u¿ywanego w trudnych sytuacjach
Kind of alcoholic beverages used in difficult situations

DO NOT 
37%

BEER
43%

A

9%

inne other
1%

koniak cognac
5%

piwo beer
42%

nie pije do not drink
38%

wino wine
9%

wódka vodka
5%
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Zjawiska te s¹ niew¹tpliwie uwarunkowane stresem w miejscu pracy. Zawód
lekarza zwi¹zany jest z szeroko rozumianym stresem, a co za tym idzie � z ko-
nieczno�ci¹ wypracowania skutecznej strategii radzenia sobie z nim. Brak wiedzy
na temat konstruktywnych metod radzenia sobie, doprowadza do siêgania po ró¿-
nego rodzaju �rodki psychoaktywne. Je�li substancje chemiczne s¹ u¿ywane w celu
radzenia sobie, to ryzyko uzale¿nienia, niestety, wzrasta. Z zagranicznych donie-
sieñ z badañ wynika równie¿, ¿e niektóre medyczne specjalno�ci bardziej sprzy-
jaj¹ uzale¿nieniom ni¿ inne. I tak, najwy¿sze wspó³czynniki u¿ywania substancji
psychoaktywnych oraz najwiêkszy odsetek uzale¿nieñ obserwuje siê u anestezjo-
logów, psychiatrów, pracowników pogotowia oraz dentystów (6, 8, 20, 21).

Jedn¹ z przyczyn zjawiska tak wysokiej podatno�ci na stres i wypalenie jest
fakt, ¿e lekarze nie dbaj¹ o samych siebie, a tym bardziej nie lubi¹ szukaæ i przyj-
mowaæ pomocy od innych (13, 18). Co wiêcej, lekarze zbyt czêsto polegaj¹ na
ucieczkowo-unikowych strategiach radzenia sobie ze stresem, które rzadko bywaj¹
konstruktywne (8, 18).

Przeprowadzone przez autorki tego artyku³u badania potwierdzaj¹ zale¿no�æ
pomiêdzy czêsto�ci¹ odczuwania trudnych sytuacji a radzeniem sobie poprzez
picie alkoholu i/lub u¿ywanie leków. Osoby, które maj¹ poczucie, ¿e bardzo
czêsto uczestnicz¹ w trudnych sytuacjach, znacznie czê�ciej radz¹ sobie w ten
sposób. Pocz¹tkowo korzystaj¹ z tych sposobów sporadycznie, jednak z czasem
usztywniaj¹ siê w swoim zachowaniu i nie dostrzegaj¹ innych mo¿liwo�ci ra-
dzenia sobie ze stresem.

Wyniki przedstawionych wy¿ej badañ pokazuj¹ jak wa¿ny jest to problem. Po-
winny staæ siê bod�cem do tworzenia programów terapeutycznych dla lekarzy ju¿
uzale¿nionych oraz programów profilaktycznych adresowanych zarówno do przy-
sz³ych lekarzy, jak i tych pracuj¹cych w zawodzie. Identyfikuj¹c czynniki powo-
duj¹ce nieefektywne radzenie sobie i ucz¹c alternatywnych sposobów radzenia
sobie ze stresem, mo¿na zapobiegaæ wystêpowaniu medycznych b³êdów i pod-
nosiæ efektywno�æ medycznej opieki i zadowolenie pacjentów.
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Ocena skutków picia alkoholu przez osoby uzale¿nione
(na podstawie badañ ankietowych)

Evaluation of the consequences of alcohol consumption
by alcohol dependent persons (on the survey basis)

Zofia Mielecka-Kubieñ1, El¿bieta Wêdzicha2

1. Akademia Ekonomiczna, Katowice, Katedra Ekonometrii
2. Górno�l¹ska Wy¿sza Szko³a Handlowa, Katowice

Abstract � Introduction. Alcohol drinking causes negative economic and social consequences, and
the estimates of their magnitude may be of great practical importance; the information of the range
of costs and losses connected with drinking may be applied in planning and alleviating its conse-
quences. The paper presents the results of the survey concerning some aspects of alcohol drinking
and its consequences from the point of view of drinkers. A source of data was a survey conducted
among alcoholics admitted to �Radzimowice� addiction treatment centre in Szklarska Porêba.
Results. History of drinking and consumption patterns are presented. On the interview basis the most
important � in the respondents opinion � consequences of drinking were assessed. It appeared
that the most severe were family problems, health, and � on the third place � financial consequences.
In spite of difficult life experience of the respondents, they believe in the possibilities of improve-
ment of many of negative consequences of drinking, first of all in improvement of their family
and legal situation. Significant gender differences were observed in drinking patterns and drinking
consequences.
Conclusion. The use of individual data creates the possibility of more comprehensive estimation of
the range of drinking consequences, than it is possible exclusively on the basis of aggregate data.

Keywords: drinking consequences, history of drinking

Streszczenie � Wstêp. Picie alkoholu powoduje negatywne konsekwencje o charakterze ekonomicz-
nym i spo³ecznym, a ocena ich wielko�ci mo¿e mieæ du¿e znaczenie praktyczne. Informacja o wiel-
ko�ci kosztów i strat zwi¹zanych z piciem mo¿e byæ bowiem przydatna do planowania dzia³añ pre-
wencyjnych i ³agodz¹cych skutki picia alkoholu w danej populacji. W artykule przedstawiono wyniki
badania nad wybranymi aspektami picia alkoholu i jego skutkami z punktu widzenia osób pij¹cych.
Metoda. �ród³em danych by³y badania ankietowe przeprowadzone w O�rodku Terapii Uzale¿nienia
i Wspó³uzale¿nienia �Radzimowice� NZOZ w Szklarskiej Porêbie, a respondentami � leczone tam
osoby uzale¿nione od alkoholu.
Wyniki. Podano charakterystykê badanej populacji z punktu widzenia wzorów i historii picia. Ponie-
wa¿ poziom spo¿ycia alkoholu, wiêc zapewne i jego skutki, kszta³tuj¹ siê w Polsce odmiennie
w populacji mê¿czyzn i kobiet, uwzglêdniono podzia³ wed³ug p³ci i porównano wzory picia alkoholu
i wybrane konsekwencje picia w obu w populacjach. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów

�ród³a finansowania: grant KBN 2 HO2B 024 24 �Ekonometryczna analiza skutków nadu¿ywa-
nia alkoholu� realizowany przez zespó³ w sk³adzie Z. Mielecka-Kubieñ, E. Wêdzicha, P. Barczak.



22

Zofia Mielecka-Kubieñ, El¿bieta Wêdzicha

okre�lono najwa¿niejsze, zdaniem respondentów, konsekwencje picia. Okaza³o siê, ¿e najbardziej dot-
kliwe by³y skutki rodzinne, nastêpnie zdrowotne, a w trzeciej kolejno�ci � finansowe. Mimo trudnych
do�wiadczeñ ¿yciowych zwi¹zanych z piciem alkoholu, respondenci wierz¹ w mo¿liwo�ci naprawy
wielu negatywnych skutków picia, a przede wszystkim swojej sytuacji rodzinnej i prawnej. Zaobser-
wowano istotne ró¿nice pomiêdzy wzorami picia i skutkami picia w�ród badanych mê¿czyzn i kobiet.
Wniosek. Wykorzystanie danych indywidualnych stwarza szansê bardziej wszechstronnej oceny
wielko�ci skutków picia, ni¿ wy³¹cznie na podstawie danych zagregowanych.

S³owa kluczowe: konsekwencje picia, historia picia

WSTÊP

Picie alkoholu powoduje wiele negatywnych konsekwencji, tak¿e o charakterze
ekonomicznym i spo³ecznym, st¹d zagadnienie oceny ich wielko�ci powinno zajmo-
waæ wa¿ne miejsce w badaniach nad problematyk¹ alkoholow¹. Takie szacunki,
oprócz warto�ci poznawczej, maj¹ du¿e znaczenie praktyczne, poniewa¿ informacja
o wielko�ci kosztów i strat zwi¹zanych z piciem mo¿e byæ przydatna do planowania
dzia³añ prewencyjnych i ³agodz¹cych skutki picia alkoholu w danej populacji.

W wielu krajach systematycznie, co kilka lat szacuje siê ekonomiczne i spo-
³eczne skutki picia alkoholu, a otrzymane wyniki wskazuj¹ na to, ¿e s¹ to wiel-
ko�ci znacz¹ce (1).

W Polsce jedn¹ z pierwszych prób oceny wielko�ci kosztów i strat, zwi¹zanych
z piciem alkoholu, podjê³y w latach 1987�1991 autorki niniejszego artyku³u (2).
By³y to szacunki dokonane na podstawie zagregowanych danych statystycznych.
Zastosowana metoda i zakres dostêpnych danych statystycznych pozwoli³y na
ocenê, w sposób po�redni i bardzo ogólny, wielko�ci niektórych tylko omawia-
nych skutków (3, 4).

Mo¿na stwierdziæ, ¿e pos³ugiwanie siê w ocenie danymi zagregowanymi � za-
równo w Polsce, jak i zagranic¹ � pozwala na ujêcie tylko czê�ci kosztów i strat
zwi¹zanych z piciem alkoholu.

We wspomnianych wy¿ej badaniach skutki picia s¹ rozpatrywane z punktu
widzenia spo³eczeñstwa lub bud¿etu pañstwa; mo¿na je tak¿e rozwa¿aæ (5: 196)
z innych punktów widzenia, np. zak³adu pracy, osoby pij¹cej czy jej rodziny. Ma
to jednak miejsce znacznie rzadziej (6).

W niniejszej pracy podjêto próbê spojrzenia na problem picia alkoholu i nie-
których jego skutków � przede wszystkim ekonomicznych � z punktu widzenia
osoby pij¹cej. Przeprowadzono badanie ankietowe w�ród osób uzale¿nionych od
alkoholu, lecz¹cych siê w jednym z o�rodków terapeutycznych w Polsce. Ponie-
wa¿ poziom spo¿ycia alkoholu � a co za tym idzie zapewne i skutki � kszta³tuje
siê w Polsce odmiennie w populacji mê¿czyzn i kobiet, w badaniu uwzglêdniono
podzia³ wed³ug p³ci i porównano wzory picia alkoholu i wybrane konsekwencje
picia w obu w grupach (7)1.

1 Szczegó³owe wyniki badania zawiera Raport (7).
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Zebrane informacje mog¹ zostaæ wykorzystane do oceny wielko�ci skutków
picia w odniesieniu do grupy mê¿czyzn i kobiet uzale¿nionych od alkoholu; mo¿na
tak¿e na ich podstawie oceniæ wielko�æ tych skutków dla okre�lonego respondenta,
a tak¿e u�wiadomiæ mu potencjalne straty zwi¹zane z piciem (np. skrócenie ¿ycia,
utrata zarobków).

Ponadto oparcie szacunku na informacjach otrzymanych w trakcie badañ ankie-
towych przeprowadzonych z osobami uzale¿nionymi od alkoholu, stwarza mo¿-
liwo�æ lepszej oceny niektórych skutków picia, ni¿ na podstawie niepe³nych zagre-
gowanych danych statystycznych.

METODA

Przeprowadzono badania ankietowe w�ród osób uzale¿nionych od alkoholu le-
cz¹cych siê w O�rodku Terapii Uzale¿nienia i Wspó³uzale¿nienia �Radzimowice�
NZOZ w Szklarskiej Porêbie (7).

Kwestionariusz ankietowy �Bilans Skutków Uzale¿nienia� (licz¹cy 22 strony)
zosta³ opracowany w wersji dla mê¿czyzn i kobiet przez zespó³ O�rodka �Radzi-
mowice� i wspó³autorkê badania z Katedry Ekonometrii AE w Katowicach (8)2.

Konstrukcja kwestionariusza wyklucza mo¿liwo�æ po�piesznego oraz samo-
dzielnego wype³nienia go przez pacjenta. Przy odpowiadaniu na pytania ankiety
pomagali pacjentom terapeuci O�rodka, co odbywa³o siê w trakcie kilku spotkañ.
W zwi¹zku z tym, ¿e niektóre pytania odnosi³y siê do zdarzeñ dotycz¹cych ca³ego
dotychczasowego ¿ycia pacjenta to, oprócz b³êdów losowych i nielosowych w³a-
�ciwych dla tego typu badañ, nale¿y siê liczyæ z mo¿liwo�ci¹ wyst¹pienia b³êdów
(nielosowych) wynikaj¹cych z niedok³adnego pamiêtania faktów z przesz³o�ci na
temat picia i jego konsekwencji (np. liczba dni pod wp³ywem alkoholu).

Pytania kwestionariusza uwzglêdnia³y ró¿nego rodzaju skutki uzale¿nienia od
alkoholu � zdrowotne, spo³eczne i ekonomiczne. Zebrano tak¿e informacje doty-
cz¹ce wykszta³cenia, przebiegu pracy zawodowej, stanu rodzinnego, zdrowotnego,
podejmowanego leczenia, spo¿ywania alkoholu i wp³ywu picia na zmiany w sytua-
cji ¿yciowej respondentów.

Kwestionariusz zawiera³ grupy pytañ odnosz¹ce siê do:
●  historii uzale¿nienia,
●  stanu zdrowia,
●  wykszta³cenia i pracy,
● sytuacji rodzinnej i towarzyskiej,
● stanu prawnego,
● bilansu uzale¿nienia,
● informacji ogólnych.

2 Przy budowie kwestionariusza wykorzystano tak¿e niektóre sugestie zawarte w pracy Gsell-
hofera i wsp. (8).
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W szczególno�ci uwzglêdniono pytania, które pozwala³y respondentom na od-
tworzenie historii picia (i u�wiadomienie sobie przyczyn, dla których pij¹). Umo¿-
liwi³o to z kolei oszacowanie poziomu spo¿ycia alkoholu obecnie i w przesz³o�ci,
sum pieniêdzy wydanych na alkohol, a tak¿e liczby dni (w ka¿dym roku picia),
w których byli pod wp³ywem alkoholu. Z punktu widzenia pacjentów szczególnie
wa¿ne okaza³o siê u�wiadomienie sobie kosztów picia.

Badania ankietowe prowadzono w latach 2003�2004 i objêto nimi 209 osób
� 125 mê¿czyzn i 84 kobiety. Ankietowane osoby by³y stosunkowo m³ode, �rednia
wieku mê¿czyzn to 38 lat, kobiet � 39,4. Najm³odszy mê¿czyzna w chwili przepro-
wadzania wywiadu mia³ 16 lat, a najstarszy � 63. Kobiety odpowiednio: 18 i 63 lata.

WYNIKI I OMÓWIENIE

Wzory picia

Uzale¿nieni mê¿czy�ni pierwszy kontakt z alkoholem mieli najczê�ciej w wie-
ku 14�16 lat, kobiety natomiast nieco pó�niej (16�18 lat). Oko³o 10% responden-
tów po raz pierwszy pi³o alkohol poni¿ej 12 roku ¿ycia (rys. 1).
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Badani maj¹ za sob¹ najczê�ciej d³ugi okres picia: mê¿czy�ni najczê�ciej
15�20 lat, a kobiety � 5�15 lat. W populacji mê¿czyzn rozk³ad liczby lat picia
z objawami uzale¿nienia (rys. 2) okaza³ siê rozk³adem bimodalnym � blisko 30%
respondentów pi³o w ten sposób przez 5�10 lat, 20% przez 15�20 lat, a ok. 15%
przez ponad 25 lat. Zdecydowana wiêkszo�æ kobiet (77,4%) pi³a alkohol w spo-
sób wskazuj¹cy na uzale¿nienie nie d³u¿ej ni¿ 10 lat, a zaledwie 6% � d³u¿ej ni¿
20 lat. �redni okres picia alkoholu dla mê¿czyzn � 13,2 i dla kobiet � 8,1 lat.
Wystêpuj¹ca tu ró¿nica jest statystycznie istotna (test Manna-Whitneya, " = 0,05).
Ró¿nice te mog¹ �wiadczyæ o tym, ¿e kobiety znacznie szybciej, ni¿ mê¿czy�ni,
do�wiadczaj¹ negatywnych skutków picia alkoholu i w zwi¹zku z tym prêdzej
tak¿e szukaj¹ specjalistycznej pomocy.

Jak siê okazuje (tabela 1) badani mê¿czy�ni du¿¹ czê�æ alkoholu spo¿ywali
w postaci napojów spirytusowych (w�ród pij¹cych te napoje ponad 30% respon-
dentów wypija³o wiêcej ni¿ po³owê swojego spo¿ycia alkoholu w tej postaci)
i piwa (ponad 30% respondentów). Struktura spo¿ycia alkoholu odmiennie kszta³-
tuje siê w populacji badanych kobiet i wynosi odpowiednio: ponad 50% i 20%.
W�ród badanych mê¿czyzn i kobiet szczególnie ma³o popularnym napojem
by³o wino � dla blisko 60% osób pij¹cych jego spo¿ycie stanowi³o mniej ni¿ 25%

Rys. 2.
Liczba lat picia z objawami uzale¿nienia wed³ug oceny respondentów
Number of years of alcohol drinking with the addiction symptoms in the respondents opinion
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ca³kowitego spo¿ycia alkoholu. W ogólnej strukturze spo¿ycia (w odniesieniu do
wszystkich napojów alkoholowych) w populacji badanych mê¿czyzn napoje spiry-
tusowe stanowi³y 38,3% ca³kowitego spo¿ycia, wino � 21,7%, piwo � 31,3%, inne
alkohole � 8,7%, a w populacji kobiet odpowiednio: 52,4%, 17,3%, 23,9%, 6,4%.
Ogólna struktura spo¿ycia mê¿czyzn i kobiet razem wynosi³a odpowiednio: 42,3%,
20,4%, 29,2%, 8,0%. Mo¿na stwierdziæ, ¿e struktura spo¿ycia napojów alkoholo-
wych w badanej grupie odbiega od struktury spo¿ycia rejestrowanego w ca³ej popu-
lacji Polski (w 2003 roku 30,5% spo¿ycia alkoholu ogó³em stanowi³y napoje spiry-
tusowe, 17,3% � wino, 52,2% � piwo)3, gdzie najwiêkszy udzia³ w spo¿yciu ogó³em
ma piwo. Z kolei z badañ przeprowadzonych przez PBS w Sopocie na zlecenie
Pañstwowej Agencji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych (9) wynika, ¿e
w tym samym roku (2003) udzia³ napojów spirytusowych w ogólnym spo¿yciu
alkoholu wynosi³ 43%, a piwa � 48%. Jest to wynik bardziej zbli¿ony pod wzglê-
dem udzia³u spo¿ycia napojów spirytusowych do otrzymanego w prezentowanych
badaniach (�ród³em zaobserwowanej ró¿nicy mo¿e byæ spo¿ycie nierejestrowane).

Przedstawione na rys. 3 i 4 rozk³ady spo¿ycia alkoholu � zarówno w przypad-
ku mê¿czyzn, jak i kobiet � s¹ rozk³adami o asymetrii prawostronnej, jaka zazwy-
czaj cechuje rozk³ady spo¿ycia alkoholu w populacji generalnej. Obserwacja ta
�wiadczy na korzy�æ tezy Ledermanna (10, 11), który dowodzi³, ¿e rozk³ad spo¿y-
cia alkoholu w ka¿dej jednorodnej populacji jest rozk³adem logarytmiczno-nor-

< 25 24,8 58,4 38,4 20,8

25�49 42,4 20,0 31,2 4,8

50�75 22,4 3,2 18,4 3,2

 75 > 9,6 4,0 11,2 0,0

Tabela 1.
Udzia³ spo¿ycia poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w indywi-
dualnym spo¿yciu alkoholu
Share of specific alcohol beverages in total individual alcohol consumption

Procentowy udzia³
w spo¿yciu alkoholu ogó³em

Share in total alcohol
consumption in percent

Napoje
spirytusowe

Spirits

Wino
Wine

Piwo
Beer

Inne alkohole
Other alcoholic

beverages

Odsetek respondentów � mê¿czy�ni
Percentage of respondents � men

Odsetek respondentów � kobiety
Percentage of respondents � women

< 25 23,8 57,1 46,4 11,9

25�49 21,4 14,3 20,2 4,8

50�75 25,0 8,3 11,9 2,4

75 > 27,4 2,4 8,3 1,2

3 Obliczenia w³asne na podstawie danych GUS.
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malnym (a wiêc o asymetrii prawostronnej). W przypadku otrzymanych rozk³a-
dów spo¿ycia alkoholu mê¿czyzn i kobiet nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy
zerowej, g³osz¹cej, ¿e rozpatrywane rozk³ady s¹ � tak¿e w tych szczególnych
populacjach konsumentów alkoholu � rozk³adami logarytmiczno-normalnymi
(zastosowano test zgodno�ci chi-kwadrat, " = 0,05).

Podobnymi cechami charakteryzuj¹ siê rozk³ady przeciêtnych rocznych wy-
datków respondentów na napoje alkoholowe, a tak¿e rozk³ad udzia³u wydatków
na alkohol w stosunku do zarobków z ostatnich dwóch lat (rys. 5). Mo¿na spo-
strzec, ¿e rozk³ady te równie¿ cechuje prawostronna asymetria, co oznacza, ¿e
wiêkszo�æ mê¿czyzn i kobiet wydawa³a mniejsz¹ czê�æ swoich zarobków na ten
cel, ni¿ �rednio wydawano w tych populacjach.

Uzyskane od respondentów informacje dotycz¹ce historii picia alkoholu umo¿-
liwi³y ocenê d³ugo�ci okresu w ci¹gu ich ¿ycia, w którym byli pod wp³ywem alko-
holu. �rednio rzecz bior¹c, mê¿czy�ni w ci¹gu ¿ycia byli pod wp³ywem alkoholu
przez 7,7 lat, kobiety natomiast znacznie krócej � przez blisko 4 lata (tabela 2).
Ró¿nica ta jest statystycznie istotna (test Manna-Whitneya, " = 0,05).

Porównuj¹c �redni czas bycia pod wp³ywem alkoholu w ci¹gu ¿ycia do wieku
respondentów, mo¿na stwierdziæ, ¿e mê¿czy�ni przez blisko 20% swojego ¿ycia
znajdowali siê pod wp³ywem alkoholu, a kobiety � przez oko³o 10%. Porównanie
natomiast omawianych wielko�ci do wieku powy¿ej 18 lat wskazuje, ¿e mê¿czy�ni
spêdzili ponad 40% doros³ego ¿ycia pod wp³ywem alkoholu, kobiety � blisko 26%.

Rys. 3.
Rozk³ad spo¿ycia alkoholu w�ród kobiet
Distribution of alcohol consumption among women
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Jak wynika z porównania warto�ci �redniej i mediany, omawiane rozk³ady cechuj¹
siê niewielk¹ asymetri¹ prawostronn¹, co oznacza, ¿e wiêkszo�æ respondentów
znajdowa³a siê pod wp³ywem alkoholu krócej, ni¿ przeciêtnie w danej populacji.
Czas ten mo¿na prawdopodobnie uznaæ za stracony z punktu widzenia ¿ycia zawo-
dowego, a zapewne i osobistego respondentów.

�rednia i mediana � mê¿czy�ni Mean and median � men

 x = 7,717 41,8 % 19,7 % 40,1 %

Me = 6,112 39,9% 18,0% 38,0%

�rednia i mediana � kobiety Mean and median � women

 x = 3,976 64,4% 10,8% 25,9%

Me = 3,286 51,2% 11,2% 20,9%

Tabela 2.
Charakterystyki opisowe rozk³adu czasu, w jakim (wed³ug w³asnej oceny)
respondenci byli pod wp³ywem alkoholu
Descriptive statistics of distribution of time, at which (in their own opinion)
respondents had been under the influence of alcohol

Lata pod wp³ywem alkoholu
(w ci¹gu ¿ycia)

Years of insobriety
(in the lifetime)

Udzia³ (%) w stosunku do Share (%) in relation to

lat picia
years of drinking

wieku
age

wieku powy¿ej 18 lat
age above 18
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Tego rodzaju szacunki nie by³y do tej pory prowadzone, ich wiarygodno�æ mo¿-
na wiêc bêdzie oceniæ w kontek�cie wyników podobnych przysz³ych badañ. Prezen-
towane wy¿ej wyniki oszacowania � zarówno poziomu, jak i rozk³adów spo¿ycia
alkoholu zbli¿one s¹ do wyników innych badañ ankietowych dotycz¹cych tych
problemów. Jak mo¿na zatem przypuszczaæ, otrzymane rezultaty odnosz¹ce siê do
ocen �czasu pod wp³ywem alkoholu� tak¿e nie bêd¹ odbiegaæ zbytnio od wyni-
ków przysz³ych badañ ankietowych dotycz¹cych tego zagadnienia. Tym bardziej,
¿e � zdaniem autorek � respondentowi ³atwiej zapamiêtaæ i podaæ liczbê dni picia
(np. w ubieg³ym miesi¹cu) i pozostawania pod wp³ywem alkoholu, ni¿ okre�liæ
ilo�æ i rodzaj alkoholu spo¿ywanego, np. przy ostatniej okazji, szczególnie, gdy
poziom tego spo¿ycia by³ wysoki.

Wybrane skutki ekonomiczne

Jednym z wa¿nych ekonomicznych skutków picia alkoholu s¹ konsekwencje
zwi¹zane z prac¹ oraz zarobkami osób uzale¿nionych. Okaza³o siê, ¿e blisko po-
³owa badanych mê¿czyzn i prawie trzy czwarte kobiet nie pracowa³o zawodowo
w chwili badania, przy czym ponad 30% z nich uzna³o, ¿e przyczyn¹ tego stanu
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The share of expenditures for alcohol in total expenditures (monthly average from the last two years)
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rzeczy jest alkohol (tabela 3), a ponad 30% mê¿czyzn i ponad 60% kobiet pozo-
stawa³o bez pracy d³u¿ej ni¿ rok.

Na podstawie analizy historii zatrudnienia respondentów (7) mo¿na zauwa¿yæ,
¿e niezale¿nie od p³ci czêsto zmieniali pracê, a zajmowane przez nich kolejno

TAK YES 52,8 26,2 39,3 34,8

NIE NO 46,4* 73,8 60,7 65,2

Tabela 3.
Respondenci wed³ug posiadania pracy
Respondents according to employment status

Odpowiedzi
Answers

Obecnie pracuje
Actually has a job

Bezrobocie zwi¹zane z alkoholem
Unemployment associated with alcohol

Odsetek respondentów
Percentage of respondents

Odsetek niepracuj¹cych
Percentage of unemployed

Mê¿czy�ni
Men

Kobiety
Women

Mê¿czy�ni
Men

Kobiety
Women

* pozostali respondenci nie odpowiedzieli na pytanie
* the remaining respondents did not answer the question

36

10

2
0 0

1
0 0 0 0

0

10
00

20
00

30
00

40
00

50
00

60
00

70
00

80
00

90
00

10
00

0

0

10

20

30

40

50

33

47

9

5
6

1 1
2

0
2

0

10
00

20
00

30
00

40
00

50
00

60
00

70
00

80
00

90
00

10
00

0

Mê¿czy�ni MenKobiety Women

Li
cz

ba
 o

bs
er

w
ac

ji
nu

m
be

r o
f o

bs
er

va
tio

ns

Rys. 6.
Przeciêtne miesiêczne zarobki w ostatnich dwóch latach
Average monthly salaries in the last two years

Wynagrodzenie w z³ Salary in PLN



31

Ocena skutków picia alkoholu przez osoby uzale¿nione (na podstawie badañ ankietowych)

stanowiska by³y w znacznym stopniu zró¿nicowane � �rednia dla mê¿czyzn 3,6 sta-
nowiska, dla kobiet 2,5. W ci¹gu ostatnich dwóch lat przed podjêciem leczenia
w O�rodku respondenci pracowali �rednio przez 1,1 roku (mê¿czy�ni) i 0,7 roku
(kobiety). Ró¿nica miêdzy �rednim okresem pracy mê¿czyzn i kobiet jest staty-
stycznie istotna. Mo¿e to wynikaæ z ró¿nych przyczyn, do których zapewne nale¿y
wiêksze bezrobocie w�ród kobiet lub konieczno�æ zajêcia siê domem i dzieæmi
(81% badanych kobiet ma dzieci, a 79% pozostaje z nimi w dobrych stosunkach).

Alkohol jest wymieniany jako powód utraty ostatniego miejsca pracy przez oko-
³o 23% mê¿czyzn i 14% kobiet. Osoby, które odesz³y z pracy z powodu alkoholu

0 � 0,9 48,0 57,8 42,9 51,1

1 � 1,9 29,6 26,7 36,7 27,7

2 � 2,9 11,2 8,9 8,2 12,8

3 � 3,9 4,1 0,0 5,1 4,3

4+ 7,1 6,7 7,1 4,3

Uwaga Na to pytanie odpowiedzia³o 98 mê¿czyzn i 47 kobiet
The question was answered by 98 men and 47 women

2015,2 1040,8 3000,5 1458,5 2712,5 1404,6

Mediana (w z³) Median (in PLN)

1300 880 2000 1000 2000 1000

Tabela 4.
Przeciêtne miesiêczne zarobki respondentów w ci¹gu ostatnich dwóch lat oraz ich ocena potencjal-
nych zarobków
Average monthly salaries of the respondents in the last two years and their estimates of the
potential salaries

Przeciêtne miesiêczne zarobki
w ostatnich 2 latach

Average monthly salaries
in the last two years

Ile móg³by zarobiæ
miesiêcznie, gdyby nie pi³

w ostatnich 2 latach?
Potential monthly

salary without drinking
in the last 2 years

Ile zarabia miesiêcznie osoba
o takich samych
kwalifikacjach?
Monthly salary

of the person having
the same qualifications

�rednia (w z³) Mean (in PLN)

Mê¿czy�ni
Men

Kobiety
Women

Mê¿czy�ni
Men

Mê¿czy�ni
Men

Kobiety
Women

Kobiety
Women

Ile razy wy¿sze mog³yby byæ zarobki respondenta w ci¹gu ostatnich 2 lat
How many times could be higher the respondent�s salary in the last 2 years

Ile razy?
How many times?

Gdyby nie pi³
If he had not drunk

W stosunku do zarobków osoby
o takich samych kwalifikacjach?

In relation to the salary of a person
having the same qualifications?

Odsetek respondentów Percentage of respondents

Mê¿czy�ni
Men

Kobiety
Women

Mê¿czy�ni
Men

Kobiety
Women
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zarabia³y �rednio wiêcej (mediana zarobków wynosi³a 1500 z³ dla mê¿czyzn
i 1100 z³ dla kobiet) ni¿ te, które wymieni³y inne powody (odpowiednio: 1300 z³
i 775 z³). Ró¿nica okaza³a siê statystycznie istotna dla kobiet (test Manna-Whitneya,
" = 0,05). Obserwacja ta � poczyniona na podstawie danych indywidualnych
� jest zgodna z czêsto stwierdzanym na poziomie populacji generalnej dodatnim
zwi¹zkiem pomiêdzy zarobkami (dochodem) a poziomem spo¿ycia alkoholu � ¿eby
piæ, trzeba mieæ za co (12: 240).

W ci¹gu ostatnich 2 lat mê¿czy�ni zarabiali najczê�ciej 600�1200 z³, a kobiety
600�900 z³ (rys. 6); zarówno mê¿czy�ni, jak i kobiety uznali (oko³o po³owa osób,
które odpowiedzia³y na to pytanie), ¿e mogliby zarabiaæ wiêcej, gdyby nie pili
(tabela 4). Ponad po³owa mê¿czyzn ocenia, ¿e mogliby zarabiaæ 2, 3, 4 i ponad
4 razy wiêcej, gdyby nie pili. Kobiety s¹ w ocenach ostro¿niejsze i tylko ok. 42%
osób, spo�ród tych, które udzieli³y odpowiedzi na to pytanie, s¹dzi, ¿e mog³yby
zarabiaæ 2, 3, 4 i ponad 4 razy wiêcej. Po³owa badanych mê¿czyzn (którzy od-
powiedzieli na omawiane pytanie) zarabia³a miesiêcznie 1300 z³, a uwa¿ali, ¿e
mogliby zarabiaæ miesiêcznie 2000 z³, tak jak inni z takim samym wykszta³ceniem,
sta¿em pracy, z tak¹ sam¹ praktyk¹ i do�wiadczeniem zawodowym (kobiety od-
powiednio: 880 z³ i 1000 z³). Jak mo¿na zauwa¿yæ na podstawie porównania war-
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Rys. 7.
Udzia³ ceny sprzedawanych przedmiotów w ich warto�ci
Share of the price of sold things in their value
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to�ci mediany (rozk³ady o silnej dodatniej asymetrii), mê¿czy�ni s¹ zdania, ¿e gdy-
by nie pili mogliby zarabiaæ wiêcej o oko³o 54% (2000/1300), a kobiety � o oko³o
14% wiêcej (1000/880). Tyle wynosi wiêc wielko�æ potencjalnej straty zarobków
w ocenie ankietowanych pacjentów.

Mo¿na dodaæ, ¿e kobiety s¹ w niewiele wiêkszym stopniu (46,4%), ni¿ mê¿-
czy�ni (40,0%), zadowolone z osi¹gniêtego wykszta³cenia, mimo ¿e � z powodu

TAK YES 33,6 17,9 24,0 27,4

NIE NO 66,4 81,0 76,0 72,6

Tabela 5.
Udzia³ respondentów, którzy w celu kupna alkoholu sprzedawali, przyw³asz-
czali b¹d� zastawiali rzeczy swoje lub nale¿¹ce do cz³onków rodziny
Share of respondents who sold, appropriated, or pawned their own or other
family members belongings in order to buy alcohol

Odsetek respondentów Percentage of respondents

Odpowiedzi
Answers

Sprzedawali lub przyw³aszczali
Sold or appropriated

Zastawiali
Pawned

Mê¿czy�ni
Men

Kobiety
Women

Mê¿czy�ni
Men

Kobiety
Women

Rys. 8.
Udzia³ ceny zastawianych przedmiotów w ich warto�ci
Share of the price of pawned things in their value
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pó�niejszego wieku inicjacji alkoholowej i wej�cia w uzale¿nienie � mog³y zdo-
byæ wykszta³cenie. Mê¿czy�ni natomiast w niewiele wiêkszym stopniu (40,8%),
ni¿ kobiety (35,7%), s¹ zadowoleni z pracy, mimo ¿e poziom ich zarobków by³,
�rednio rzecz bior¹c, znacznie wy¿szy. Ró¿nice te nie s¹ statystycznie istotne (test
Manna-Whitneya, "=0,05). Analiza odpowiedzi na inne pytania ankiety dotycz¹ce
¿ycia zawodowego respondentów, wskazuje, ¿e w grupie kobiet uzale¿nionych od
alkoholu picie powodowa³o bardziej dotkliwe skutki w sferze ich pracy zawodo-
wej, ni¿ mia³o to miejsce w�ród mê¿czyzn.

W dalszej czê�ci badania pytano o straty materialne i inne, ponoszone przez
respondentów na skutek picia alkoholu.

Mê¿czy�ni przepijali, czê�ciej ni¿ kobiety (blisko dwukrotnie wiêcej mê¿czyzn
przyznaje siê do tego), rzeczy swoje lub nale¿¹ce do innych osób (tabela 5). Ró¿-

Sprzêt RTV, komputery Sprzêt RTV, komputery
Radio and TV sets, 29,3 6,7 Radio and TV sets, 30,2 21,1
computers computers

Z³ot¹ bi¿uteriê Z³ot¹ bi¿uteriê
Golden jewlery 16,0 60,0 Golden jewlery 12,7 2,6

Pieni¹dze innych osób Telefony komórkowe
Other persons� money

4,0 20,0
Handies

39,7 65,8

Inne Other 50,7 13,3 Inne Other 17,5 10,5

Tabela 6.
Respondenci wed³ug rodzaju sprzedawanych, przyw³aszczanych b¹d� zastawianych przedmiotów
Respondents according to the kind of sold, appropriated or pawned things

Sprzedawali
lub przyw³aszczali

Sold or appropriated

Odsetek
respondentów

Percentage
of respondents

Zastawiali
Pawned

Odsetek
respondentów

Percentage
of respondents

Mê¿czy�ni
Men

Kobiety
Women

Kobiety
Women

Mê¿czy�ni
Men

Uwaga: w odniesieniu do liczby osób, które odpowiedzia³y twierdz¹co na poprzednie pytanie (tabela 5).
Remark: in relation to the number of persons, who answered affirmatively to the previous question (table 5).

Sprzedawane lub przy-
w³aszczone przedmioty

nale¿a³y do
Sold or appropriated

things belong to

Odsetek
respondentów

Percentage
of respondents

Zastawiane przedmioty
nale¿a³y do

Pawned things belong to

Odsetek
respondentów

Percentage
of respondents

Respondenta Respondenta
Respondent

65,3 46,7
Respondent

48,3 79,4

Rodziny respondenta Rodziny respondenta
Respondent�s family

34,7 40,0
Respondent�s family

38,3 14,7

Innych osób Innych osób
Other persons

0,0 13,3
Other persons

13,3 5,9

Mê¿czy�ni
Men

Mê¿czy�ni
Men

Kobiety
Women

Kobiety
Women
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nica ta jest istotna wed³ug testu Manna-Whitneya (" = 0,05). Aby mieæ pieni¹dze
na zakup alkoholu mê¿czy�ni najczê�ciej sprzedawali sprzêt RTV, kobiety nato-
miast z³ot¹ bi¿uteriê, przy czym w populacji mê¿czyzn mo¿na zaobserwowaæ
wiêksze zró¿nicowanie asortymentu � od odzie¿y ochronnej po mieszkanie i drew-
no na opa³ (ponad 50% sprzeda¿y). Respondenci zastawiali (bez wzglêdu na p³eæ)
zazwyczaj telefony komórkowe. Przedmioty sprzedawane i zastawiane stanowi³y
najczê�ciej w³asno�æ respondentów, przy czym mê¿czy�ni przede wszystkim je
sprzedawali (ponad 65% przeprowadzonych transakcji), a kobiety � zastawia³y
(blisko 80% transakcji) (tabela 6).

Bior¹c pod uwagê cenê (sprzeda¿y b¹d� zastawu) przedmiotów w stosunku do
ich warto�ci, deklarowanej przez respondentów, mo¿na zauwa¿yæ (rys. 7, 8), ¿e
kobiety potrafi³y uzyskaæ nieco korzystniejsz¹ relacjê ceny do warto�ci; w przypad-
ku zastawu ró¿nica ta jest statystycznie istotna (test Manna-Whitneya, " = 0,05).
�rednia warto�æ relacji ceny osi¹gniêtej przy sprzeda¿y b¹d� zastawieniu przed-
miotów do ich warto�ci, deklarowanej przez respondentów, w przypadku kobiet
wynosi 46,7%, a w przypadku mê¿czyzn � 33,1%. Oznacza to, ¿e kobiety sprze-
dawa³y/zastawia³y przedmioty �rednio za blisko po³owê ich warto�ci, a mê¿czy�ni

Mê¿czy�ni � odsetek respondentów Men � percentage of respondents

Zdrowotne Health 30,4 18,4 15,2 13,6 4,0 2,4 4,8

Wykszta³cenie Education 6,4 13,6 14,4 12,0 15,2 10,4 10,4

Finansowe (praca) Financial (job) 13,6 20,0 20,0 20,8 10,4 4,0 4,8

Rodzinne Family 44,0 32,0 14,4 4,0 2,4 0,8 0,0

Towarzyskie Social 0,8 6,4 18,4 20,0 20,0 7,2 10,4

Prawne Legal 3,2 4,8 12,8 8,8 12,8 12,8 28,8

Inne Other 0,8 3,2 0,8 3,2 7,2 22,4 17,6

Kobiety � odsetek respondentów Women � percentage of respondents

Zdrowotne Health 31,0 17,9 17,9 17,9 1,2 1,2 3,6

Wykszta³cenie Education 0,0 14,3 11,9 13,1 8,3 13,1 8,3

Finansowe (praca) Financial (job) 7,1 39,3 28,6 10,7 4,8 1,2 2,4

Rodzinne Family 59,5 17,9 15,5 3,6 3,6 0,0 0,0

Towarzyskie Social 0,0 3,6 13,1 22,6 20,2 6,0 10,7

Prawne Legal 1,2 4,8 6,0 6,0 13,1 9,5 31,0

Inne Other 1,2 0,0 2,4 7,1 8,3 13,1 16,7

Tabela 7.
Respondenci wed³ug oceny rangi negatywnych skutków picia
Respondents according to estimate of rank of negative consequences of drinking

Skutki
Consequences

Najwa¿-
niejszy

The most
important

Najmniej
wa¿ny

The least
important

1 5432
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Odzyskania zdrowia
Recovering of health

4,8 12,0 27,2 42,4 11,2

Uzupe³nienia wykszta³cenia
Completing of education

29,6 22,4 16,0 20,0 6,4

Znalezienia dobrej pracy
Finding a good job

18,4 9,6 22,4 31,2 13,6

Poprawy sytuacji rodzinnej
Improvement of family situation

2,4 8,0 16,8 50,4 20,0

Poprawy sytuacji towarzyskiej
Improvement of social situation

8,8 3,2 30,4 35,2 14,4

Poprawy sytuacji prawnej
Improvement of legal situation

31,2 4,0 9,6 19,2 20,0

Inne Other 8,0 3,2 14,4 45,6 23,2

Odzyskania utraconych szans
Regaining of lost chances

9,6 12,0 21,6 36,0 16,0

Kobiety � odsetek respondentów
Women � percentage of respondents

Odzyskania zdrowia
Recovering of health

4,8 9,5 31,0 41,7 9,5

Uzupe³nienia wykszta³cenia
Completing of education

33,3 15,5 13,1 23,8 6,0

Znalezienia dobrej pracy
Finding a good job

8,3 22,6 29,8 26,2 3,6

Poprawy sytuacji rodzinnej
Improvement of family situation

1,2 8,3 22,6 53,6 13,1

Poprawy sytuacji towarzyskiej
Improvement of social situation

4,8 11,9 32,1 41,7 3,6

Poprawy sytuacji prawnej
Improvement of legal situation

36,9 1,2 8,3 20,2 7,1

Inne Other 4,8 0,0 15,5 56,0 16,7

Odzyskania utraconych szans
Regaining of lost chances

6,0 4,8 29,8 44,0 14,3

Tabela 8.
Respondenci wed³ug oczekiwanych mo¿liwo�ci naprawy negatywnych skutków picia
Respondents according to expected possibilities of improvement of the negative consequences
of drinking

Ocena mo¿liwo�ci
Expected possibilities of

Mê¿czy�ni � odsetek respondentów
Men � percentage of respondents

Brak
None

Ma³e
Small

�rednie
Medium

Powa¿ne
High

Bardzo powa¿ne
Very high

� za 1/3. Warto�æ rzeczy sprzedawanych b¹d� zastawianych w celu zakupienia
alkoholu, a w szczególno�ci za ni¿sz¹ cenê, mo¿na zaliczyæ do strat materialnych
poniesionych przez respondentów na skutek picia.
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W nastêpnej czê�ci badania respondenci dokonywali bilansu strat zwi¹zanych
ze swoim piciem, a tak¿e oceniali mo¿liwo�æ naprawienia tych strat.

Najwa¿niejsz¹ negatywn¹ konsekwencj¹ picia by³o � zarówno zdaniem mê¿-
czyzn, jak i kobiet � pogorszenie siê ich sytuacji rodzinnej (tabela 7). ¯aden
z respondentów nie uzna³ tego skutku picia za najmniej wa¿ny. Na drugim miejscu
stawiano skutki zdrowotne, a nastêpnie � finansowe. Pod wzglêdem rangowania
wa¿no�ci ró¿nych negatywnych konsekwencji picia nie zaobserwowano istotnych
ró¿nic pomiêdzy mê¿czyznami i kobietami (test Manna-Whitneya, " = 0,05).

W przysz³o�ci (po zakoñczeniu leczenia) respondenci licz¹ najbardziej (ta-
bela 8) na poprawê swojej sytuacji rodzinnej i prawnej (mê¿czy�ni). Mê¿czy�ni
oczekuj¹ tak¿e, ¿e uda im siê znale�æ dobr¹ pracê. Odsetek kobiet, które wysoko
oceniaj¹ swoje szanse znalezienia dobrej pracy po zakoñczeniu leczenia, jest
znacznie ni¿szy. Ogólnie mówi¹c, jedynie oko³o 20% mê¿czyzn oraz oko³o 10%
kobiet negatywnie ocenia szanse na poprawê swojej sytuacji ¿yciowej (�brak
szans� i �ma³e szanse�).

PODSUMOWANIE

Podsumowuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e mimo trudnych do�wiadczeñ ¿yciowych,
zwi¹zanych z piciem alkoholu, respondenci patrz¹ w przysz³o�æ ze sporym opty-
mizmem i wierz¹ w mo¿liwo�ci naprawy wielu negatywnych skutków nadu¿y-
wania alkoholu.

Zaobserwowano istotne ró¿nice pomiêdzy wzorami picia alkoholu i skutkami
picia w grupie mê¿czyzn i kobiet. Na przyk³ad kobiety krócej pi³y alkohol w sposób
wskazuj¹cy na uzale¿nienie i w pó�niejszym, ni¿ mê¿czy�ni, wieku rozpoczyna³y
picie, natomiast udzia³ kobiet, w�ród których przewa¿a³o spo¿ywanie alkoholu
w postaci napojów spirytusowych by³ znacznie wy¿szy, ni¿ mê¿czyzn.

Propozycj¹ autorów Raportu (7) jest wykorzystanie nie stosowanych, jak
dot¹d, metod analizy statystycznej i ekonometrycznej w odniesieniu do szeroko
rozumianych ekonomicznych skutków picia alkoholu, rozwa¿anych z punktu wi-
dzenia osób pij¹cych (na podstawie badañ ankietowych jako �ród³a informacji).
Sta³o siê to mo¿liwe dziêki uzyskaniu odpowiedniego materia³u. W prezentowa-
nej pracy przedstawiono tylko niektóre z otrzymanych wyników. Wyniki badañ
ankietowych wydaj¹ siê obiecuj¹ce, je�li chodzi o mo¿liwo�ci szacowania nie-
których ekonomicznych skutków picia alkoholu. Wykorzystanie danych indywi-
dualnych stwarza szansê na bardziej wszechstronn¹ ocenê wielko�ci tych skut-
ków, czego nie mo¿na dokonaæ na podstawie danych zagregowanych.



38

Zofia Mielecka-Kubieñ, El¿bieta Wêdzicha

PI�MIENNICTWO

1. Global Status Report on Alcohol 2004 (2004) WHO, Department of Mental Health and Substan-
ce Abuse, Geneva.

2. Barczak A, Klama R, Mielecka-Kubieñ Z, Wêdzicha E (1987�1991) Ocena ekonomiczno-spo-
³ecznych skutków alkoholizmu w Polsce. Problem badawczy CPBR 11.8, koordynowany przez
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (maszynopis).

3. Mielecka-Kubieñ Z (1990) Wp³yw nadu¿ywania alkoholu na koszty spo³eczne. Wiadomo�ci Sta-
tystyczne, 7, 1�4.

4. Wêdzicha E (1998) An Essay on Estimation of Costs Related to Treatment of Morbidity from
Alcohol Consumption and Abuse, Alcoholism. Journal on Alcoholism and Related Addictions,
XXXIV, 1�2, 33�45.

5. Mielecka-Kubieñ Z (2001) Ilo�ciowe aspekty badania problemów alkoholowych w Polsce. Prace
Naukowe, Akademia Ekonomiczna, Katowice.

6. Harwood HJ (1987) The Economic Costs of Alcohol and Drug Abuse in the US. W: The Costs of
Alcohol, Drugs and Tobacco to Society. Papers and Abstracts, Instituut Preventieve en Sociale
Psychiatrie, Erasmus Universitet, Rotterdam.

7. Mielecka-Kubieñ Z, Wêdzicha E, Barczak P (2006) Ekonometryczna analiza skutków nadu¿y-
wania alkoholu. Akademia Ekonomiczna, Katowice (maszynopis).

8. Gsellhofer B, Küfner H, Vogt M, Weiler D (1999) European Addiction Severity Index, EuropASI,
Manual für Training und Durchführung. Schneider Verlag Hohengehren GmbH.

9. www.parpa.pl
10. Ledermann S (1956) Alcool, Alcoolisme, Alcoolisation. Presses Universitaires de France.
11. Lemmens PH (1991) Measurement and Distribution of Alcohol Consumption. Datawyse

Maastricht/Krips Repro Meppel.
12. Suchecki B (2006) Kompletne modele popytu. PWE, Warszawa.

Adres do korespondencji
Zofia Mielecka-Kubieñ
Katedra Ekonometrii
Akademia Ekonomiczna w Katowicach
ul. Bogucicka 14, 40-226 Katowice
tel. (4832) 257 74 52
e-mail: mielecka@ae.katowice.pl

otrzymano 24.10.07 r.
przyjêto do druku 14.02.08 r.



39

Metaloproteinaza macierzy zewn¹trzkomórkowej-9 (MMP-9) w surowicy chorych z polineuropati¹Alkoholizm i Narkomania 2008, Tom 21: nr 1, 39�44
© 2008 Instytut Psychiatrii i Neurologii

Metaloproteinaza macierzy zewn¹trzkomórkowej-9 (MMP-9)
w surowicy chorych z polineuropati¹ alkoholow¹
w odniesieniu do polineuropatii cukrzycowej

Serum matrix metalloproteinase-9 (MMP-9)
in alcoholic versus diabetic polyneuropathy

Gra¿yna Micha³owska-Wender1,2, Gra¿yna Adamcewicz3

Mieczys³aw Wender1

1. Zespó³ Neuroimmunologiczny Instytutu Medycyny Do�wiadczalnej
i Klinicznej im. Miros³awa Mossakowskiego PAN, Poznañ

2. Laboratorium Neurogenetyki Katedry Neurologii Uniwersytetu Medycznego, Poznañ
3. Szpital Wojewódzki dla Chorób Neurologicznych i Psychiatrycznych, Cibórz

Abstract � Introduction. Matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) belongs to the family of zinc-depend-
ent endoproteinases, implicated in several pathological processes. The contribution of MMP-9 to the
mechanism of alcoholic and diabetic polyneuropathies is not known and requires explanation.
Methods. The expression of MMP-9 in serum was studied in 31 patients with chronic alcohol abuse,
29 with type 2 diabetes, and 20 healthy controls. The type of polyneuropathy (involvement of axon
or myelin) was evaluated by electrophysiological methods (EMG and nerve conduction velocity).
The MMP-9 level was determined with ELISA method. For statistical comparison of differences
t-Student test and analysis of variances with �post-hoc� Duncan test were used. The evaluated material
was divided according to clinical duration of polyneuropathy and electrophysiological pattern.
Results. The expression of MMP-9 in serum of patients with either type of polyneuropathy did not
differ significantly from that seen in the control material. However, when both types of polyneuropathy
were compared with themselves, the higher value of MMP-9 in alcohol polyneuropathy reached the
level of statistical significance, but it would not justify to point out that overexpression of MMP-9
may be involved in the mechanism of nerve injury in this form of polyneuropathy.

Key words: MMP-9, alcoholic polyneuropathy, diabetic polyneuropathy

Streszczenie � Wstêp. Metaloproteinaza macierzy zewn¹trzkomórkowej-9 (MMP-9) nale¿y do
rodziny endoproteinaz cynkowo-zale¿nych, powi¹zanych z wieloma procesami patologicznymi.
Udzia³ MMP-9 w mechanizmie alkoholowej i cukrzycowej polineuropatii nie jest znany i wymaga
wyja�nienia.
Metoda. Ekspresjê MMP-9 w surowicy badano u 31 pacjentów przewlekle nadu¿ywaj¹cych alkoholu
i u 29 z typem 2 cukrzycy oraz u 20 osób z grupy kontrolnej. Typ polineuropatii (uszkodzenie
aksonalne czy mieliny) oceniano przy u¿yciu metod elektrofizjologicznych (EMG i szybko�æ prze-
wodnictwa nerwowego). Poziom MMP-9 oceniano metod¹ ELISA. Dla statystycznej oceny ró¿nic
zastosowano test t-Studenta oraz analizy wariancji z testem post-hoc Duncana. Badany materia³
podzielono wed³ug czasu trwania polineuropatii i obrazu elektrofizjologicznego.

�ród³o finansowania pracy: �rodki w³asne uczelni.



40

Gra¿yna Micha³owska-Wender, Gra¿yna Adamcewicz, Mieczys³aw Wender

Wyniki. Ekspresja MMP-9 w surowicy u pacjentów w obu typach polineuropatii nie ró¿ni³a siê istotnie
od obserwowanej w materiale kontrolnym. Natomiast przy porównaniu obu typów polineuropatii,
wy¿sze warto�ci MMP-9 w alkoholowej polineuropatii osi¹gnê³y poziom statystycznej istotno�ci.
Na tej podstawie nie ma jednak danych do przyjêcia, ¿e nadekspresja MMP-9 mo¿e byæ zwi¹zana
z mechanizmem uszkodzenia nerwów w tej postaci polineuropatii.

S³owa kluczowe: MMP-9, polineuropatia alkoholowa, polineuropatia cukrzycowa

WSTÊP

Metaloproteinazy macierzy (substancji) zewn¹trzkomórkowej � MMP nale¿¹
do rodziny cynkowo-zale¿nych endoproteinaz, które s¹ efektorami remodelo-
wania zewn¹trzkomórkowych sk³adników tkanek w procesach patologicznych.
W zale¿no�ci od powinowactwa do ró¿nych typów substratu sk³adników macierzy
zewn¹trzkomórkowej dziel¹ siê na kolagenazy (MMP-1, -8, -13), gelatinazy
(MMP-2, -9), stremelizyny (MMP-3, -10, -11), matrilizyny (MMP-7), metalopro-
teinazy typu b³onowego (MMP-14, -15, -16, -24) i metaloelastazy (MMP-12).

Gelatinaza MMP-9, ³¹cznie z MMP-2 odgrywa istotn¹ rolê w uszkodzeniu sys-
temów barier krew�mózg i krew�nerw w takich chorobach zapalnych uk³adu nerwo-
wego, jak do�wiadczalne autoimmunologiczne zapalenie mózgu i rdzenia � EAE
i bakteryjne zapalenie opon (1). Dlatego te¿ du¿o uwagi po�wiêca siê udzia³owi
metaloproteinazy-9 w wielu procesach patologicznych w o�rodkowym i obwodo-
wym uk³adzie nerwowym.

Poziom MMP-9 w p³ynie mózgowo-rdzeniowym i w surowicy uwa¿any jest za
potencjalny wska�nik aktywno�ci choroby, wskazuj¹cy na utrzymywanie siê proce-
su zapalnego u chorych ze stwardnieniem rozsianym (2). Ekspresja MMP-9 jest pod-
wy¿szona w surowicy chorych ze stwardnieniem bocznym zanikowym (3). Ci ostat-
ni autorzy � Demestre i wsp. � podkre�laj¹, ¿e aktywne MMP-9 w surowicy mo¿e
pochodziæ nie tylko z uszkodzonych miê�ni czy nerwów, ale równie¿ z kr¹¿¹cych
komórek krwi. Kr¹¿¹ca MMP-9 wydaje siê braæ udzia³ w zaburzeniach nerwów ob-
wodowych w demielinizacyjnym zespole Guillain-Barré (4). Obserwacje te s¹ zgod-
ne z wcze�niejszymi badaniami Kieseiera i wsp., którzy stwierdzili wzrost aktyw-
no�ci MMP-9 w nerwach kulszowych w do�wiadczalnym autoimmunologicznym
zapaleniu nerwów u szczurów rasy Lewis oraz w zespole Guillain-Barré (5).

Jak stwierdzili�my w naszych poprzednich badaniach (6), istniej¹ znaczne
ró¿nice w udziale niektórych cytokin w patomechanizmie alkoholowej i cukrzyco-
wej polineuropatii. Ekspresja chemotaktycznego czynnika bia³kowego-1 (MCP-1)
w surowicy by³a wy¿sza, na granicy istotno�ci statystycznej w postaci demielini-
zacyjnej alkoholowej polineuropatii. Poziom czynnika stymuluj¹cego wzrost czer-
niaka (GRO-") by³ wy¿szy u pacjentów z alkoholow¹ polineuropati¹ i w postaci
demielinizacyjnej neuropatii cukrzycowej.

Pomimo znaczenia MMP-9 w procesach patologicznych uk³adu nerwowego,
udzia³ MMP-9 w mechanizmie polineuropatii alkoholowej i cukrzycowej nie jest
znany i wymaga wyja�nienia.
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MATERIA£ I METODA

Badana populacja polineuropatii obejmuje 31 osób z histori¹ przewlek³ego alko-
holizmu oraz 29 z 2 typem cukrzycy. Grupa alkoholowej polineuropatii sk³ada siê
z 8 kobiet i 23 mê¿czyzn. �redni wiek chorych wynosi³ 54,5 lat ± 14,7 (zakres od
28 do 61 lat). Grupa polineuropatii cukrzycowej sk³ada³a siê z 8 kobiet i 21 mê¿-
czyzn. �redni wiek w tej grupie to 48,3 lat ± 17,6 (zakres od 20 do 70 lat).

3,71 4,72 4,23 5,04 4,11 5,02

±2,28 ±2,76 ±2,39 ±2,99 ±2,16 ±3,01

p = 0,106 p = 0,326 p = 0,430

post-hoc Duncan test t-test t-test

Tabela 1.
Ekspresja MMP-9 w surowicy pacjentów z polineuropati¹ alkoholow¹ w pg/ml
Expression of MMP-9 in serum of patients with alcoholic polyneuropathy in pg/ml

Polineuropatia alkoholowa Alcoholic polyneuropathy

Typ Type Czas trwania Clinical durationGrupa
kontrolna
Control

Ogó³em
Total Demielinizacyjny

Demyelinating

Demielinizacyjno-
aksonalny

Demyelinating axonal
2�8 lat ≥ 10 lat

�rednia ± SD, Mean ± SD
p � ró¿nice w stosunku do materia³u kontrolnego, p � differences vs control material

n = 20 n = 31 n = 12 n = 19 n = 12 n = 19

Tabela 2.
Ekspresja MMP-9 w surowicy chorych z polineuropati¹ cukrzycow¹ w pg/ml
Expression of MMP-9 in serum of patients with diabetic polyneuropathy in pg/ml

Polineuropatia cukrzycowa Diabetic polyneuropathy

Typ Type Czas trwania Clinical duration

Grupa
kontrolna
Control

Ogó³em
Total

Demielini-
zacyjny

Demyelina-
ting

Demielini-
zacyjno-

aksonalny
Demyelinating

axonal

2�8 lat ≥ 9 lat

�rednia ± SD, Mean ± SD
p � ró¿nice w stosunku do materia³u kontrolnego, p � differences vs control material

3,71 3,18 2,73 2,36 3,45 3,18 3,29

±2,28 ±1,55 ±1,46 ±0,65 ±1,67 ±1,71 ±1,48

p = 0,494 p = 0,386 p = 0,730

post-hoc Duncan test ANOVA t � test

Aksonalny
Axonal

n = 20 n = 29 6 n = 12 n = 1419 4
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W obrazie klinicznym polineuropatii alkoholowej i cukrzycowej dominowa³y
objawy ruchowe (opadanie stóp i r¹k), parestezje, os³abienie czucia powierzchnio-
wego oraz ból w koñczynach dolnych, rzadziej górnych. Badania elektrofizjolo-
giczne wykazywa³y cechy uszkodzenia cienkich w³ókien ruchowych i grubych
skórnych w³ókien czuciowych. Wczesne objawy wyra¿a³y siê obni¿eniem am-
plitudy odpowiedzi czuciowych i ruchowych, przy prawid³owej lub minimalnie
obni¿onej szybko�ci przewodzenia. Dalsze zwolnienie szybko�ci przewodzenia
wystêpowa³o w miarê zmniejszania siê amplitudy odpowiedzi i by³o oznak¹ wtór-
nego do aksonalnego uszkodzenia demielinizacyjnego.

Grupê polineuropatii alkoholowej podzielono na dwie podgrupy, jedn¹ � z cza-
sem trwania objawów krótszym ni¿ 9 lat i drug¹ � z przebiegiem klinicznym d³u¿-
szym ni¿ 10 lat. Grupa z polineuropati¹ cukrzycow¹ zosta³a podzielona w zale¿-
no�ci od przebiegu klinicznego na dwie podgrupy, jedn¹ � z krótszym czasem
trwania choroby (od 2 do 8 lat) i drug¹ � z objawami klinicznymi polineuropatii
trwaj¹cymi d³u¿ej ni¿ 9 lat.

Grupa kontrolna sk³ada³a siê z 20 zdrowych osób (�rednia wieku 49,1 lat ± 16,8,
zakres od 23 do 78 lat).

Poziom MMP-9 w surowicy krwi by³ okre�lany dwukrotnie za pomoc¹ testu
ELISA, z zastosowaniem zestawu MMP-9 (Quantikine, system R&D, USA). Dla
statystycznej oceny ró¿nic pomiêdzy grupami z polineuropati¹ i grup¹ kontroln¹
zastosowano test t-Studenta oraz analizê wariancji z testem post-hoc Duncana.

WYNIKI

Ekspresja MMP-9 w surowicy krwi chorych z polineuropati¹ alkoholow¹ i cu-
krzycow¹ nie ró¿ni³a siê istotnie od materia³u kontrolnego. Szczegó³owe wyniki
przedstawiaj¹ tabele 1 i 2. Przy porównaniu obu typów polineuropatii, wy¿szy
poziom MMP-9 w polineuropatii alkoholowej osi¹gn¹³ poziom istotno�ci staty-
stycznej (tab. 3).

3,71 3,18 4,72
±2,28 ±1,55 ±2,76

alkoholowa versus cukrzycowa p = 0,030
 alcoholic versus diabetic post-hoc Duncan test

Tabela 3.
Ekspresja MMP-9 w surowicy chorych z polineuropati¹ alkoholow¹ w porów-
naniu z cukrzycow¹ w pg/ml
Expression of MMP-9 in serum of patients with alcoholic versus diabetic poly-
neuropathy in pg/ml

Grupa kontrolna
Control

Polineuropatia cukrzycowa
Diabetic polyneuropathy

Polineuropatia alkoholowa
Alcoholic polyneuropathy

n = 20 n = 29 n = 31
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OMÓWIENIE

Zewn¹trzkomórkowe proteinazy s¹ wa¿nymi regulatorami czynno�ci tkanek w wie-
lu zjawiskach ¿yciowych, poczynaj¹c od morfogenezy i dojrzewania, a tak¿e
w wielu procesach patologicznych zapalnych, zwyrodnieniowych i proliferacyjnych.

Zagadnienie udzia³u metaloproteinaz macierzy zewn¹trzkomórkowej (MMP),
w tym metaloproteinazy 9 (MMP-9), w mechanizmie uszkodzeñ tkanki nerwowej,
zarówno w warunkach in vitro, jak i in vivo jest aktualnie przedmiotem dyskusji
(7, 8, 9, 10). Przyjmuje siê, ¿e metaloproteinazy � ³¹cznie z aktywnymi komórka-
mi T szczególnie typu CD4 (pomocnicze) oraz CD8 � s¹ mediatorami uszkodzeñ
neuronalnych, prowadz¹cych z kolei do zwyrodnienia aksonów i demielinizacji.
Szczególnie interesuj¹ce by³o stwierdzenie, ¿e ostre uszkodzenie aksonalne
w stwardnieniu rozsianym jest po³¹czone ze wzrostem aktywno�ci MMP-9 (9).

Ekspresja MMP-9 w cukrzycy jest przedmiotem wyra�nych kontrowersji. Na
du¿ym materiale pacjentów z typem 2 cukrzycy Lee i wsp. nie stwierdzili ró¿nic
w ekspresji w ca³ej badanej grupie, w porównaniu z materia³em kontrolnym, jak
równie¿ w podgrupach podzielonych wed³ug wieku, czasu trwania cukrzycy, wy-
soko�ci ci�nienia krwi i stê¿enia lipidów w surowicy (11). W przeciwieñstwie do
tych wyników, Derosa i wsp. na podstawie rozleg³ych badañ podali, ¿e poziom
MMP-9 by³ podwy¿szony u chorych z cukrzyc¹, co mo¿e wskazywaæ na nie-
prawid³ow¹ przemianê macierzy zewn¹trzkomórkowej (12).

W naszych badaniach nie stwierdzili�my wy¿szych warto�ci MMP-9 w alko-
holowej i cukrzycowej polineuropatii w porównaniu z warto�ciami kontrolnymi.
Jest jedynie bardzo uderzaj¹ca istotnie wy¿sza ekspresja MMP-9 w alkoholowej
polineuropatii w porównaniu z cukrzycow¹. Nie jest to jednak wystarczaj¹cym
argumentem do udowodnienia tezy, ¿e zwiêkszona ekspresja MMP-9 mo¿e byæ
powi¹zana z mechanizmem uszkodzenia nerwów w tej postaci polineuropatii. Ist-
niej¹ dane do�wiadczalne wskazuj¹ce na wp³yw minocyklin na obni¿enie aktyw-
no�ci MMP-9 (7). W pierwszych próbach klinicznych w stwardnieniu rozsianym
próbowano zmniejszyæ w ten sposób zwyrodnienie w³ókien nerwowych w mózgu.
(13). Mo¿e to wskazywaæ, ale na razie tylko hipotetycznie, na mo¿liwo�æ u¿ycia
minocyklin dla zmniejszenia uszkodzeñ nerwów w polineuropatii alkoholowej.
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Wp³yw antagonisty receptora kanabinoidowego SR 141716
na picie alkoholu przez szczury linii WHP

The effect of the cannabinoid receptor antagonist SR 141716
on voluntary ethanol intake in the WHP line of rats

Wanda Dyr, Janusz Ligiêza, Wojciech Kostowski
Zak³ad Farmakologii i Fizjologii Uk³adu Nerwowego
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Abstract � Introduction. )9-tetrahydrocannabinol ()9THC) (belonging to cannabinoids) is extracted
from Cannabis sativa and is the main active compound of marihuana and hashish. )9THC is respon-
sible for psychoactive action of both substances. Cannabinoids activate two types of receptors: CB1
and CB2. CB1 receptors are present in the brain and these receptors are responsible for psychoactive
action of )9THC.
The aim of our study is to assess the effect of CB1 receptor antagonist, SR 141716 known as the
rimonabant, on voluntary intake of alcohol by alcohol-preferring line of rats (WHP � Warsaw High-
Preferring). In addition, the consumption of water and food was measured.
Material and method. Six-months-old WHP rats from 34th generation were used. The selected line
of WHP rats intake at least 5 g/kg/24 h ethanol in free-choice of condition (ethanol�water). During the
experiment the animals were housed individually in cages, having a free choice between 10% etha-
nol solution and water in the graduated tubes (the accuracy of measure was 0.1 ml). Duration of
every session was 4 hours. The ethanol and food were available between 9,00 and 13,00 hours (the
experimental session), while the water was available ad libitum, round the clock. During the proper
experiment, the rats were divided into four groups (n = 7�8). The first group was treated with
vehiculum 0.1% Tween 40 (2 ml/kg), i.p., while remaining groups were injected with the CB1
receptor antagonist SR 141716 in the doses of 2.5, 5.0 and 10.0 mg/kg. Vehiculum and SR 141716
were administered 20 minut before the experimental session. The consumption of 10% ethanol solu-
tion, water and food were measured every 60 minut during 4-h experimental session.
Results. The present results have shown that acute treatment with SR 141716 in single doses of 2.5,
5.0, 10.0 mg/kg significantly reduced ethanol voluntary intake in WHP rats. The food intake was
also diminished by 5.0 and 10.0 mg/kg of SR 141716. The dose of 2.5 mg/kg of SR 141716 signifi-
cantly increased the water intake.
The present results have suggested that cannabinoid receptors may play significant role in the mecha-
nism of drinking and preference of alcohol.

Key words: cannabinoids, CB1 and CB2 receptors, cannabinoid antagonist SR 141716,
voluntary ethanol intake, WHP rats

Praca powsta³a w ramach tematu statutowego nr 64 (2006�2007).
Artyku³ jest zmodyfikowan¹ form¹ tekstu, który uka¿e siê w jêzyku angielskim w perio-

dyku Alcohol.
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Streszczenie � Wstêp. )9-tetra-hydrokanabinol ()9THC), nale¿¹cy do kanabinoidów, jest g³ównym
sk³adnikiem marihuany i haszyszu pochodz¹cych z konopi indyjskich. )9THC jest odpowiedzialny
za psychoaktywne dzia³anie obu produktów. Kanabinoidy dzia³aj¹ na dwa g³ówne typy receptorów:
CB1 i CB2. Receptory CB1 wystêpuj¹ w najwiêkszej ilo�ci w mózgu i s¹ g³ównie odpowiedzialne
za psychoaktywne dzia³anie )9THC.
Celem niniejszej pracy jest ocena wp³ywu SR 141716 (znanego pod nazw¹ rimonabant), antagonisty
receptora kanabinoidowego CB1, na spontaniczne picie alkoholu, wody i spo¿ycie pokarmu przez
szczury preferuj¹ce alkohol (WHP � Warsaw High-Preferring).
Materia³ i metoda. Do do�wiadczenia u¿yto sze�ciomiesiêczne samce z 34 pokolenia szczurów linii
WHP. Wyselekcjonowane szczury linii WHP, maj¹c wolny wybór alkohol�woda, pij¹ ≥5g/kg czyste-
go etanolu w ci¹gu doby. W czasie trwania eksperymentu zwierzêta przebywa³y pojedynczo w klat-
kach, mia³y do wyboru 10-procentowy roztwór alkoholu i wodê w dwóch skalowanych poide³kach
(dok³adno�æ pomiaru 0,1 ml). Sesje eksperymentalne trwa³y po 4 godziny. Alkohol i pasza granulo-
wana by³y dostêpne jedynie w czasie sesji od 9:00 do 13:00, natomiast woda � ca³¹ dobê. Podczas
w³a�ciwego eksperymentu szczury zosta³y podzielone na 4 grupy (n = 7�8), grupie pierwszej poda-
no dootrzewnowo vehiculum (0,1% Tween 40 � 2 ml/kg), pozosta³ym trzem grupom podano antago-
nistê receptorów CB1, SR 141716, odpowiednio w dawkach 2,5, 5,0 i 10,0 mg/kg. Zarówno vehicu-
lum, jak i badany lek podano jednorazowo na 20 minut przed rozpoczêciem sesji.
Picie 10-procentowego roztworu alkoholu i wody oraz jedzenie pokarmu by³o mierzone co 60 minut
w czasie 4-godzinnego do�wiadczenia.
Wyniki. W naszych badaniach wykonanych na fenotypowo wyselekcjonowanej linii szczurów WHP
wykazano, ¿e jednorazowe podanie SR 141716 w dawce 2,5, 5,0 i 10,0 mg/kg w sposób statystycz-
nie znamienny zmniejsza picie alkoholu. Dawki 5,0 i 10,0 mg/kg redukuj¹ tak¿e spo¿ycie pokarmu.
Dawka 2,5 mg/kg w sposób statystycznie znamienny zwiêksza spo¿ycie wody.
Wyniki naszych badañ wskazuj¹, ¿e receptory kanabinoidowe typu CB1 mog¹ odgrywaæ wa¿n¹ rolê
w mechanizmie picia i preferencji alkoholu.

S³owa kluczowe: kanabinoidy, receptory kanabinoidowe CB1 i CB2, SR 141716 antagonista
receptorów CB1, picie alkoholu, szczury WHP

WSTÊP

Konopie indyjskie (Cannabis sativa), uprawiane g³ównie w �rodkowej i za-
chodniej czê�ci Azji, u¿ywane s¹ do produkcji lin i oleju, wytwarzanego z w³ó-
kien oraz nasion. W konopiach zidentyfikowano ponad 60 zwi¹zków z grupy
kanabinoidów, z których )9-tetra-hydrokanabinol ()9THC) wystêpuje w najwiêk-
szych ilo�ciach. Innymi przyk³adami kanabinoidów s¹ kanabinol, kanabidiol,
kanabigerol. Z konopi pozyskuje siê marihuanê i haszysz, w których )9THC jest
odpowiedzialny za ich dzia³anie psychoaktywne.

Kanabinoidy dzia³aj¹ na receptory b³onowe zwi¹zane z bia³kami G � receptory
CB1 i CB2 (1). Oba receptory hamuj¹ cyklazê adenylow¹ i kana³y wapniowe
typu N (2). Receptory CB1 wystêpuj¹ w mózgu i s¹ odpowiedzialne za charak-
terystyczne dzia³anie psychoaktywne kanabinoidów, takie jak uczucie relaksacji
i dobrego samopoczucia, ale równie¿ za objawy depresji, nadwra¿liwo�æ s³uchow¹,
analgezjê (2). Najwiêksz¹ reprezentacjê receptorów CB1 w mózgu stwierdzono
w hipokampie, mó¿d¿ku, korze mózgowej i pr¹¿kowiu (3). Receptory CB2 wy-
kryto w komórkach uk³adu immunologicznego, z czym wi¹¿e siê ich dzia³anie
immunosupresyjne (4). Ponadto receptory CB2 mo¿na znale�æ w mózgu. Ich obec-
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no�æ wyra�nie stwierdzono w mó¿d¿ku dzikich szczepów myszy, myszy, które nie
s¹ pozbawione tych receptorów (5, 6).

Wiele faktów wskazuje na podobieñstwa w dzia³aniu alkoholu etylowego i kana-
binoidów. Obie substancje maj¹ dzia³anie sedatywne w wiêkszych dawkach, a po-
budzaj¹ce � w mniejszych (1). Alkohol i kanabinoidy dzia³aj¹ w podobny sposób
na uk³ad nagrody, zwiêkszaj¹c uwalnianie dopaminy (DA) w uk³adzie mezolim-
bicznym, a dok³adnie w tym w obszarze j¹dra pó³le¿¹cego (g³ównej struktury do-
celowej uk³adu mezolimbicznego), do której docieraj¹ w³ókna dopaminergiczne
ze �ródmózgowia (7). Wzrost stê¿enia DA w j¹drze pó³le¿¹cym wywo³any przez
alkohol jest hamowany przez SR 141716 (rimonabant), antagonistê receptora
kanabinoidowego CB1 (8). Zwi¹zek ten redukuje spontaniczne picie alkoholu
u myszy linii C57BL/6 oraz u wyselekcjonowanych szczurów linii sP (sardinian
Alcohol-Preferring) (9). Jak wykazano, agoni�ci receptora CB1 wywieraj¹ dzia³a-
nie przeciwne, a wiêc nasilaj¹ picie alkoholu u szczurów sP, przy czym dzia³anie
to mo¿e byæ zablokowane przez antagonistê SR 141716 (rimonabant) (7).

Dzia³anie THC nasunê³o przypuszczenie, ¿e istniej¹ endogenne ligandy recepto-
rów kanabinoidowych. Pierwszymi endogennymi ligandami by³y pochodne kwasu
arachidonowego � arachidonyletanolamin nazywany anandamidem i arachidonylo-
glicerolem (AG) (10). Anandamid mo¿e na�ladowaæ funkcjê )9THC, ale jest
bardzo podatny na hydrolizê enzymatyczn¹ (11). Syntetyczna pochodna ananda-
midu, methandamid, posiadaj¹ca du¿¹ stabilno�æ metaboliczn¹ (12), jest czêsto
stosowana do badañ fizjologicznej roli endogennych kanabinoidów. Inn¹ pochod-
n¹ kwasu arachidonowego jest 2-arachidonylglicerol, który wystêpuje w du¿ych
ilo�ciach w mózgu (13).

Anandamid to agonista receptora CB1, z którym siê wi¹¿e i go aktywuje (14),
natomiast 2-arachidonylglicerol wi¹¿e siê s³abiej z receptorem CB1, ale wystêpuje
w wiêkszej ilo�ci w mózgu ni¿ anandamid (15).

Wszystko to wskazuje, ¿e endokanabinoidy odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w mechaniz-
mie dzia³ania alkoholu na uk³ad nagrody. Mo¿e to byæ jednak zale¿ne od linii
badanych zwierz¹t, a wiêc od pewnych predyspozycji o pod³o¿u genetycznym.
Uzasadnia to prowadzenie badañ nad rol¹ kanabinoidów w piciu alkoholu u tych
linii zwierz¹t, które drog¹ selekcji naby³y cechy zwiêkszonej lub zmniejszonej
preferencji picia alkoholu. Wyselekcjonowane linie szczurów preferuj¹cych alko-
hol stanowi¹ model laboratoryjny o bardzo du¿ym znaczeniu w badaniach nad
neurobiologi¹ i farmakoterapi¹ uzale¿nienia od alkoholu.

Nasze laboratorium dysponuje w³asnymi liniami szczurów Wistar, wyselekcjo-
nowanymi w kierunku du¿ej preferencji alkoholu � WHP (Warsaw High-Prefer-
ring) i niskiej � WLP (Warsaw Low-Preferring). S¹ to, poza liniami w³oskimi
szczurów sP i sNP (5), jedyne stabilne europejskie linie o takich fenotypach. Na
�wiecie podobnych linii jest tylko kilka. Linia WHP spe³nia g³ówne kryteria zwie-
rzêcego modelu uzale¿nienia od alkoholu (16, 17).

Celem niniejszej pracy by³a ocena wp³ywu antagonisty receptora kanabinoido-
wego CB1 na picie alkoholu przez szczury linii WHP.
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MATERIA£ I METODA

Do do�wiadczenia u¿yto sze�ciomiesiêczne samce szczurów linii WHP z 34 po-
kolenia. Zwierzêta by³y umieszczone w macierzystych klatkach w klimatyzowa-
nym pomieszczeniu o sta³ej temperaturze 22°C.

W czasie trwania eksperymentu zwierzêta przebywa³y pojedynczo w klatkach,
maj¹c do wyboru w dwóch skalowanych poide³kach 10-procentowy roztwór alko-
holu i wodê (dok³adno�æ pomiaru 0,1 ml). Alkohol i pasza granulowana by³y do-
stêpne jedynie w czasie 4-godzinnej sesji eksperymentalnej (od 9:00 do 13:00),
natomiast woda � bez ograniczeñ przez ca³¹ dobê.

W ci¹gu pierwszych 7 sesji badawczych, trwaj¹cych po 4 godziny ka¿da, mie-
rzono ilo�æ wypitego 10-procentowego roztworu alkoholu i wody oraz ilo�æ spo¿y-
tego pokarmu. Pomiaru dokonywano kolejno co godzinê. Po up³ywie tego czasu,
okre�lanego jako faza stabilizacyjna, szczury pi³y alkohol na poziomie 4 g/kg/4 h.
Ósmego dnia szczury zosta³y podzielone na 4 grupy (7�8 zwierz¹t w grupie).
Pierwszej grupie podano dootrzewnowo vehiculum (0,1% Tween 40 � 2 ml/kg),
pozosta³ym trzem grupom podano antagonistê receptorów CB1, SR 141716, od-
powiednio w dawkach 2,5, 5,0 i 10,0 mg/kg. Zarówno vehiculum, jak i badany lek

Rys. 1
�rednie warto�ci (kumulacyjne) picia alkoholu w g/kg ± SEM w ci¹gu 7-dniowego testu poprze-
dzaj¹cego eksperyment z SR 141716
The mean (cumulative) ethanol intake ± SEM in g/kg during 7 days of stabilization before the study
of SR 141716
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Rys. 2
�rednie warto�ci (kumulacyjne) picia alkoholu ± SEM w g/kg po podaniu jednorazowym SR 141716
w dawce 0,0, 2,5, 5,0, 10,0 mg/kg, * 2,5, 5,0, 10,0 vs 0, p<0,001
The mean (cumulative) ethanol intake ± SEM in g/kg after acute treatment with SR 141716
in doses 0.0, 2.5, 5.0, 10.0 mg/kg * 2.5, 5.0, 10.0 vs 0.0, p<0.001
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podawano jednorazowo na 20 minut przed rozpoczêciem sesji. Wyboru dawek
antagonisty i sposobu podawania dokonano na podstawie literatury (7).

Spo¿ycie 10-procentowego roztworu alkoholu, pokarmu oraz wody by³o mie-
rzone co 60 minut podczas 4-godzinnej sesji do�wiadczalnej.

Otrzymane wyniki opracowano przy u¿yciu dwuczynnikowej analizy wariancji
(ANOVA) z powtórzonymi pomiarami. Badanymi czynnikami by³a dawka i czas.
Jako test post-hoc zastosowano test t-Studenta.

WYNIKI

Przez 7 dni podczas kolejnych 4-godzinnych sesji do�wiadczalnych, poprze-
dzaj¹cych podanie SR 141716, antagonisty receptora kanabinoidowego CB1, picie
alkoholu by³o podobne w ka¿dym przedziale czasowym (rys. 1). Podczas pierw-
szych 4 sesji picie wody i spo¿ycie pokarmu stopniowo zwiêksza³o siê, uzyskuj¹c
pod koniec stabilny poziom.

Preparat SR 141716 zmniejsza³ picie alkoholu, przy czym dawki 5,0 i 10,0 mg/kg
wywo³ywa³y zbli¿ony maksymalny efekt (rys. 2). Analiza wariancji dla powtarzanych
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pomiarów picia etanolu wykaza³a, ¿e wystêpuje ró¿nica miêdzy badanymi daw-
kami (F3, 27 = 6,16; p = 0,002) i czasem do�wiadczenia (F3, 81 = 43,68; p<0,001).
Stwierdzono te¿ interakcjê miêdzy badanymi dawkami i czasem do�wiadczenia
(F9, 81 = 2,77; p = 0,0068). Analiza post hoc testem t-Studenta wykaza³a znamienn¹
ró¿nicê statystyczn¹ na poziomie p<0,01 miêdzy wszystkimi badanymi dawkami
w porównaniu z warto�ci¹ kontroln¹.

SR 141716 w sposób dawkozale¿ny zmniejsza³ spo¿ycie pokarmu (rys. 3). Po-
dobna analiza wariancji dla powtarzanych pomiarów spo¿ycia pokarmu wskazuje,
¿e wystêpuje ró¿nica miêdzy badanymi grupami (F3, 27 = 5,96; p = 0,029) i badanym
czasem (F3, 81 = 215,1786; p = 0,000000). Nie wystêpuje natomiast interakcja miê-
dzy badanymi grupami i czasem sesji (F3, 81 = 0,6846; p = 0,72). Badanie testem
t-Studenta wykaza³o znamienno�æ statystyczn¹ miêdzy grup¹ kontroln¹ i dawk¹
2,5 mg/kg w pierwszej godzinie sesji (na poziomie p = 0,005) i miêdzy grup¹ kon-
troln¹ a dawk¹ 10,0 mg/kg we wszystkich godzinach sesji (na poziomie p<0,005),
a tak¿e miêdzy grup¹ kontroln¹ a dawk¹ 5,0 mg/kg (na poziomie p<0,05).

Dwuczynnikowa analiza wariancji dla powtarzanych pomiarów picia wody wy-
kaza³a znamienn¹ ró¿nicê statystyczn¹ miêdzy grupami (dawkami) (F3, 27 = 2,945;
p = 0,05) i czasem sesji (F3, 81 = 92,10; p = 0,0000). Za pomoc¹ testu t-Studenta
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Rys. 3
�rednie warto�ci (kumulacyjne) spo¿ycia pokarmu ± SEM w g/kg po podaniu jednorazowym
SR 141716 w dawce 0,0, 2,5, 5,0, 10,0 mg/kg, * 2,5 i 10,0 vs 0,0, # 5,0 vs 0,0, p<0,001
The mean (cumulative) food intake ± SEM in g/kg after acute treatment with SR 141716 in doses 0.0,
2.5, 5.0, 10.0 mg/kg * 2.5 and 10.0 vs 0.0, # 5.0 vs 0.0, p<0.001
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wykazano znamienn¹ statystycznie ró¿nicê miêdzy dawk¹ 2,5 mg/kg SR 141716
a warto�ci¹ kontroln¹, natomiast dla dawki 5,0 mg/kg i 10,0 mg/kg nie stwierdzono
ró¿nicy w porównaniu z grup¹ kontroln¹ (rys. 4).

DYSKUSJA

Wyniki naszego do�wiadczenia wykaza³y, ¿e jednorazowe podanie SR 141716,
selektywnego antagonisty receptora kanabinoidowgo CB1, zmniejsza wielko�æ
picia i preferencjê etanolu u fenotypowo wyselekcjonowanych szczurów linii
WHP. Podobn¹ redukcjê picia pod wp³ywem SR 141716 uzyska³ Colombo i wsp.
(18) badaj¹c liniê szczurów sP (sardinin Preferring). Bardzo zbli¿ony spadek spo-
¿ycia alkoholu wykazano u myszy linii C57BL/6 (9). Nasza linia WHP (Warsaw
High-Preferring) jest trzeci¹ selekcjonowan¹ lini¹ zwierz¹t badan¹ w kierunku
wp³ywu kanabinoidów na picie alkoholu.

Antagonista receptora kanabinoidowego CB1, SR 141716, obok os³abiaj¹cego
efektu na picie etanolu redukuje te¿ spo¿ycie pokarmu. Rezultaty przedstawio-
nych badañ wskazuj¹, ¿e zwi¹zek ten w sposób zró¿nicowany wp³ywa na spo¿ycie
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Rys. 4
�rednie (kumulacyjne) warto�ci picia wody ± SEM w g/kg po podaniu jednorazowym SR 141716
w dawce 0, 2,5, 5,0, 10,0 mg/kg, * 2,5 vs 0,0, p<0,001
The mean (cumulative) water intake ± SEM in g/kg after acute treatment with SR 141716 in doses
0.0, 2.5, 5.0, 10.0 mg/kg * 2.5 vs 0.0, p<0.001



52

Wanda Dyr, Janusz Ligiêza, Wojciech Kostowski

etanolu i pokarmu w zakresie okre�lonych dawek. Ogólnie rzecz bior¹c, dzia³a on
silniej na spo¿ycie etanolu, wp³yw na spo¿ycie pokarmu ogranicza³ siê bowiem
do wy¿szych dawek (5,0 i 10,0 mg/kg), podczas gdy dzia³anie dawki 2,5 mg/kg
by³o prawie takie samo jak w grupie kontrolnej.

Znamienne statystycznie zmniejszenie picia alkoholu po podaniu dawki 2,5 mg/kg,
przy braku wp³ywu na spo¿ycie pokarmu, �wiadczy o pewnej ograniczonej selek-
tywno�ci dzia³ania SR 141617.

Po podaniu antagonisty CB1 w dawce 2,5 mg/kg wzrasta³o picie wody w ci¹gu
ca³ej sesji w porównaniu do grupy kontrolnej. Podobny wzrost picia wody po tej
dawce wykazali w swoich badaniach Colombo i wsp. (18), jednak¿e wzrost ten by³
obserwowany tylko pod koniec czterogodzinnej sesji.

Uk³ad kanabinoidowy nie tylko jest odpowiedzialny za efekty dzia³ania mari-
huany, ale mo¿e byæ równie¿ czê�ciowo odpowiedzialny za nagradzaj¹ce dzia³a-
nie etanolu. Behawioralnym modelem s³u¿¹cym do pomiaru nagradzaj¹cych w³a�-
ciwo�ci leków jest warunkowa preferencja miejsca (CPP � conditioned place
preference). W tym te�cie nagradzaj¹ce w³a�ciwo�ci substancji s¹ kojarzone ze
szczególnym elementem otoczenia. W wyniku warunkowania zwierzêta znacznie
wiêcej czasu spêdzaj¹ w okre�lonym �rodowisku skojarzonym z lekiem. Selek-
tywny antagonista receptora CB1, SR 141716, hamuje warunkow¹ preferencje
miejsca po morfinie, kokainie (19). W przeciwieñstwie do myszy dzikich, nie ob-
serwowano w skojarzeniu z alkoholem warunkowej preferencji miejsca u myszy
pozbawionych receptora CB1 (myszy knockout) (20, 21).

Wspó³udzia³ uk³adu kanabinoidowego w dzia³aniach nikotyny wykazano rów-
nie¿ w te�cie CPP, w którym dawki podprogowe THC i nikotyny nasila³y nagra-
dzaj¹cy efekt nikotyny (22). W procedurze do¿ylnego samopodawania SR 141716,
antagonista receptorów CB1 znacz¹co zmniejsza³ liczbê infuzji nikotyny (23).

U szczurów preferuj¹cych alkohol motywacj¹ do picia jest d¹¿enie do poszuki-
wania i doznawania specyficznych efektów nagradzaj¹cych. Zachowanie to utrzy-
muje siê do momentu konsumpcji i zaspokojenia popêdu picia (18). SR 141716
ca³kowicie hamuje w³a�ciwo�ci motywacyjne alkoholu, mierzone ekstynkcj¹ alko-
holu w reakcji instrumentalnej (24), w której d�wignia s³u¿y do pozyskania alko-
holu. Do oceny ekstynkcji szczury s¹ trenowane w naciskaniu d�wigni w celu
pozyskania alkoholu dostêpnego za ka¿dym naci�niêciem, a nastêpnie alkohol jest
odstawiany. Ekstynkcjê, jako indeks w³a�ciwo�ci motywacyjnych alkoholu, mie-
rzy siê maksymaln¹ liczb¹ naci�niêæ na d�wigniê w okresie odstawienia alkoholu.

W warunkach ograniczonego dostêpu (limited access), jakie zastosowano w na-
szym badaniu, szczury preferuj¹ce etanol d¹¿¹ do maksymalnego spo¿ycia alko-
holu w ka¿dym epizodzie picia. Obserwowana redukcja picia etanolu po podaniu
SR 141716 mo¿e wynikaæ z os³abienia jego nagradzaj¹cych w³a�ciwo�ci i hamowa-
nia popêdu apetytywnego, zwi¹zanego z dzia³aniem tego �rodka uzale¿niaj¹cego.

Odkrycie specyficznych receptorów kanabinoidowych i istnienia naturalnych
substancji endogennych w uk³adzie nerwowym ssaków by³o wielce pomocne
w zrozumieniu neurobiologicznych uwarunkowañ nadu¿ywania alkoholu. W prze-
wlek³ym dzia³aniu alkoholu stwierdzono �downregulacjê� receptorów CB1. Zmniej-
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szona regulacja receptorów CB1 jest rezultatem ich ustawicznej stymulacji przez
anandamid i 2-arachidonylglycerol, endogennych agonistów receptorów CB1,
których synteza wzrasta przy przewlek³ym piciu alkoholu (25). Zarówno u myszy
knockout, jak i myszy DBA/2, ze znacznie zredukowan¹ liczb¹ receptorów CB1,
obserwuje siê zmniejszenie picia alkoholu (20, 26).

W podsumowaniu wyników tego do�wiadczenia mo¿na stwierdziæ, ¿e podanie
SR 141716, selektywnego antagonisty receptora kanabinoidowego CB1, zmniejsza
picie alkoholu u wyselekcjonowanej linii szczurów WHP, wp³ywa tak¿e hamuj¹co
na spo¿ycie pokarmu. Dzia³anie tego zwi¹zku mo¿e wiêc byæ, przynajmniej
w pewnym stopniu, zwi¹zane z hamowaniem popêdu ³aknienia.

Rezultaty obecnych badañ, jak te¿ wyniki prac innych autorów przytoczonych
powy¿ej, sugeruj¹ udzia³ receptorów CB1 we wzmacniaj¹cych w³a�ciwo�ciach eta-
nolu � zarówno u szczurów linii WHP, jak i szczurów innych szczepów.

Badania koncentruj¹ce siê na uk³adzie kanabinoidowym daj¹ nadziejê na poja-
wienie siê leków skutecznych w leczeniu uzale¿nienia od alkoholu. Jak siê wydaje
preparat SR 141716 wp³ywa hamuj¹co nie tylko na dzia³anie nagradzaj¹ce alko-
holu, lecz równie¿ na nagradzaj¹ce dzia³anie nikotyny. Wykazano to w badaniach
nad instrumentalnym samopodawaniem tego alkaloidu. Obecnie SR 141716 znaj-
duje siê w badaniach klinicznych jako lek wskazany w uzale¿nieniu od nikotyny
(22). Ze wzglêdu na jego wp³yw na ³aknienie prowadzone s¹ próby nad jego sku-
teczno�ci¹ w leczeniu oty³o�ci (27).
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Nadu¿ywanie alkoholu a alkoholowa choroba w¹troby

Alcohol abuse and alcoholic liver disease

Halina Cicho¿-Lach, Monika Grzyb, Krzysztof Celiñski, Maria S³omka
Katedra i Klinika Gastroenterologii Akademii Medycznej w Lublinie

Abstract � Chronic alcohol abuse negatively influences somatic and psychic health, leads to alcohol
damage of many human organs, and causes loss of control of behavior. Ethanol is a multiorgan
poison, which causes a damage of liver, pancreas, gastric mucosa, nervous system and coronary
arteries. In Poland alcohol addicts constitute 3% of total population. The liver is an organ especially
susceptible to toxic effects of ethyl alcohol and its metabolites. Chronic alcohol abuse leads to
development of alcoholic liver disease. Consecutive stages of this disease are: alcoholic liver steatosis,
alcoholic hepatitis, fibrosis and cirrhosis. Hepatic toxicity to alcohol is related to a daily dose
and duration of alcohol abuse, as well as individual sensitivity to alcohol. Known explanatory factors
in alcoholic liver disease are gender, malnutrition and hepatotropic virus (HCV, HBV) infection.
Among other etiopathogenetic factors the role of genetic factors and immunological disorders in
alcoholic liver disease are currently stressed in the literature.

Key words: alcohol abuse, alcoholic liver disease, etiopathogenesis

Streszczenie � Przewlek³e i nadmierne spo¿ywanie alkoholu wywiera ujemny wp³yw na stan zdro-
wia, prowadzi do uszkodzenia wielu narz¹dów oraz powoduje utratê kontroli nad zachowaniem.
Etanol jest zwi¹zkiem toksycznym, który mo¿e uszkadzaæ wiele narz¹dów, w�ród nich w¹trobê,
trzustkê, b³onê �luzow¹ ¿o³¹dka oraz prowadziæ do zaburzeñ w centralnym i obwodowym uk³adzie
nerwowym, w obrêbie naczyñ wieñcowych. W Polsce osoby z zespo³em uzale¿nienia od alkoholu
stanowi¹ oko³o 3% spo³eczeñstwa. Narz¹dem szczególnie nara¿onym na toksyczny wp³yw alkoholu
etylowego i jego metabolitów jest w¹troba. Przewlek³e nadu¿ywanie alkoholu powoduje roz-
wój alkoholowej choroby w¹troby, której kolejnymi stadiami s¹: st³uszczenie w¹troby, alkoholowe
zapalenie w¹troby oraz zw³óknienie i marsko�æ. Szkodliwe dzia³anie etanolu na w¹trobê zale¿y od
spo¿ywanej dawki dobowej, indywidualnej wra¿liwo�ci i od czasu nadu¿ywania alkoholu. W�ród
znanych czynników warunkuj¹cych rozwój alkoholowej choroby w¹troby wymienia siê tak¿e p³eæ,
stan od¿ywienia pacjenta i wspó³istniej¹ce zaka¿enia wirusami hepatotropowymi, zw³aszcza HCV.
Coraz czê�ciej zwraca siê uwagê na rolê czynników genetycznych i zaburzeñ immunologicznych.

S³owa kluczowe: nadu¿ywanie alkoholu, alkoholowa choroba w¹troby, etiopatogeneza

Przewlek³e i nadmierne spo¿ywanie alkoholu wywiera ujemny wp³yw na
stan zdrowia, prowadzi do uszkodzenia wielu narz¹dów oraz do utraty kontroli
nad zachowaniem. Wp³ywaj¹c negatywnie na wiele funkcji psychomotorycznych
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i umys³owych oraz powoduj¹c utratê kontroli nad emocjami staje siê tak¿e istot-
nym zagadnieniem natury spo³ecznej (1, 2, 3, 4).

W skali ogólno�wiatowej alkoholizm stanowi nie tylko istotny problem medycz-
ny, socjologiczny, ale tak¿e � wci¹¿ niedoceniany � ekonomiczny. Szacuje siê, ¿e
ok. 15 milionów Amerykanów nadu¿ywa alkoholu lub jest od niego uzale¿nio-
nych. W USA kompleksowe wydatki ponoszone z powodu alkoholizmu wynosz¹
ok. 15% bud¿etu przeznaczonego na ochronê zdrowia. Na alkoholow¹ marsko�æ
w¹troby rocznie umiera w tym kraju 11.500 osób, co stanowi 44% zgonów przy-
pisywanych powik³aniom wszystkich przypadków marsko�ci w¹troby (5, 6, 7).
W krajach Europy Zachodniej i w Ameryce Pó³nocnej alkohol jest g³ównym czyn-
nikiem etiologicznym marsko�ci w¹troby. Na alkoholow¹ chorobê w¹troby zapa-
daj¹ jednak nie wszyscy pij¹cy. Szacuje siê, ¿e wystêpuje ona u ok. 77% nadu¿y-
waj¹cych alkoholu (8).

Z danych pochodz¹cych z Europy wynika, ¿e na skutek nadu¿ywania alkoholu
rocznie umiera ok. 55 tys. m³odych Europejczyków, a co czwarty zgon w grupie
wiekowej 15�29 lat jest spowodowany przez alkohol. Blisko 40�60% wszystkich
zgonów w�ród spo³eczeñstw Europy �rodkowej i Wschodniej ma zwi¹zek z nad-
u¿ywaniem alkoholu (9). Picie jest pod³o¿em 9% wszystkich chorób w Europie
(chorób w¹troby, serca, nadci�nienia, zawa³u, nowotworów przewodu pokarmo-
wego itp.). Koszty zwi¹zane z nadu¿ywaniem alkoholu ponoszone przez pomoc
spo³eczn¹, s³u¿bê zdrowia, towarzystwa ubezpieczeniowe, wymiar sprawiedliwo-
�ci i wiêziennictwo oraz koszty zwi¹zane ze stratami w sektorze produkcyjnym
stanowi¹ 1�3% sumy produktu krajowego brutto (PKB) krajów europejskich,
a ponad 90% tych krajów zarejestrowa³o roczne spo¿ycie alkoholu na jednego
mieszkañca powy¿ej 2 litrów czystego alkoholu. Europa ma najwy¿sze spo¿y-
cie alkoholu na �wiecie (np. w 2002 roku �rednie spo¿ycie wynosi³o ok. 7,5 litra
czystego alkoholu na jednego mieszkañca � od 0,9 do 13,7). Nierejestrowane
spo¿ycie z pewno�ci¹ zwiêksza podane wyniki, w niektórych krajach � nawet do
20 litrów czystego alkoholu rocznie na jednego mieszkañca (9).

W Polsce 600�700 tys. osób jest uzale¿nionych od alkoholu, natomiast 1,5�1,8
miliona pacjentów lecz¹cych siê z powodu ró¿nych chorób u lekarzy specjalistów
i w podstawowej opiece zdrowotnej nadu¿ywa alkoholu, choæ nie s¹ od niego
uzale¿nieni (10). Wed³ug innych autorów osoby z zespo³em uzale¿nienia od alko-
holu stanowi¹ oko³o 3% spo³eczeñstwa (11). U 10�20% ludzi uzale¿nionych od
alkoholu rozwija siê marsko�æ w¹troby, u 5% � przewlek³e zapalenie trzustki,
a u 1% � obie te choroby (12). Szacuje siê, ¿e ok. 20�40% pacjentów hospitalizowa-
nych na oddzia³ach szpitalnych ma problemy zwi¹zane z alkoholem, a ich choroba
jest czêsto konsekwencj¹ nadu¿ywania alkoholu (11). W Polsce straty wynikaj¹ce
z tytu³u alkoholizmu nie s¹ dobrze znane, lecz musz¹ byæ znaczne, skoro problemy
zwi¹zane z somatycznymi lub/i psychicznymi konsekwencjami nadmiernego picia
wystêpuj¹ a¿ u 20�30% pacjentów objêtych podstawow¹ opiek¹ zdrowotn¹ (13).

W Polsce w latach 2002�2005 �rednie spo¿ycie alkoholu wzros³o prawie o 30%
(14). Wzrost odnotowany w analizach GUS jest jeszcze wiêkszy ni¿ stwierdzony
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w badaniach ankietowych � wynosi prawie 53%. Odsetek osób pij¹cych ryzykow-
nie (w przypadku mê¿czyzn powy¿ej 10 litrów rocznie w przeliczeniu na czysty
alkohol, a kobiet � ponad 7,5) zwiêkszy³ siê w latach 2002�2005 o 30%. Obecnie
a¿ 16% populacji doros³ych Polaków zalicza siê do grupy pij¹cych ryzykownie.
W 2005 roku spo¿ycie czystego alkoholu na jednego mieszkañca wynosi³o oko³o
8 litrów. Ro�nie liczba uzale¿nionych kobiet, obecnie stanowi¹ one 8�10% pa-
cjentów z uzale¿nieniem od alkoholu, a do uzale¿nienia dochodzi u nich szybciej
i w m³odszym wieku (15).

Wed³ug aktualnych danych GUS problem alkoholowy dotyczy a¿ 16% Pola-
ków i jest �ród³em strat, które mo¿na oceniæ na oko³o 6% PKB (10). Zda-
niem miêdzynarodowych ekspertów straty te s¹ o oko³o 25% wy¿sze ni¿ w innych
krajach Unii Europejskiej i w USA (gdzie s¹ oceniane na 3�4% globalnego pro-
duktu narodowego) i wynikaj¹ z intensywnego i niekontrolowanego sposobu picia
w populacji polskiej. Próby oszacowania kosztów wskazuj¹ na sumê oko³o 25 mld
z³otych rocznie. Za� w 1997 roku koszty leczenia w polskich szpitalach i klini-
kach specjalistycznych osób pij¹cych w sposób szkodliwy i osób uzale¿nionych
oszacowano na kwotê oko³o 2,7 mld z³otych. Wszystkie wymienione wydatki
dotycz¹ tylko placówek pañstwowych. Nie sposób oceniæ, jaki procent pacjentów
z problemami alkoholowymi trafia do prywatnej s³u¿by zdrowia i jaki jest koszt
ich leczenia (16, 17).

Etanol jest zwi¹zkiem toksycznym, który mo¿e uszkadzaæ wiele narz¹dów,
w�ród nich w¹trobê, trzustkê, b³onê �luzow¹ ¿o³¹dka oraz prowadziæ do zaburzeñ
w centralnym i obwodowym uk³adzie nerwowym, a tak¿e powodowaæ zmiany
w naczyniach wieñcowych. Jest prawdopodobne, ¿e ma³e dawki alkoholu, zw³asz-
cza czerwonego wina, wp³ywaj¹ korzystnie na naczynia, w tym wieñcowe, hamu-
j¹c rozwój mia¿d¿ycy. Czerwone wino zawiera liczne zwi¹zki fenolowe (w�ród
nich rezweratrol), flawonole, antocyjany i rozpuszczalne taniny. S¹ to silne prze-
ciwutleniacze, które hamuj¹c produkcjê wolnych rodników tlenowych i utlenianie
t³uszczu we krwi, tzw. lipoprotein, przeciwdzia³aj¹ m.in. powstawaniu �z³ego cho-
lesterolu� inicjuj¹cego rozwój mia¿d¿ycy. A tym samym mog¹ mieæ korzystny
wp³yw w zapobieganiu chorobie niedokrwiennej serca i zawa³owi serca.

Z uwagi na funkcjê detoksykacyjn¹ i posiadane zasoby enzymatyczne, narz¹-
dem szczególnie nara¿onym na toksyczny wp³yw alkoholu etylowego i jego meta-
bolitów jest w¹troba. Zachodz¹ w niej g³ówne przemiany alkoholu.

Nastêpstwa dzia³ania alkoholu na w¹trobê manifestuj¹ siê w ró¿norodny spo-
sób. Zale¿¹ od stopnia zaburzeñ przemian biochemicznych w hepatocytach i od
inicjowanych przez alkohol zmian w funkcjonowaniu innych narz¹dów i uk³adów.
Przewlek³e nadu¿ywanie alkoholu powoduje rozwój alkoholowej choroby w¹troby
(ALD � alcoholic liver disease) (18, 19, 20, 21, 22, 23). Mianem tym okre�la siê
ró¿ne, kolejne stadia alkoholowego uszkodzenia w¹troby: st³uszczenie w¹troby,
zapalenie w¹troby, zw³óknienie i marsko�æ w¹troby. U 90% osób pij¹cych inten-
sywnie w¹troba reaguje na nadmiern¹ poda¿ alkoholu st³uszczeniem, u 40% � za-
paleniem, u 15�30% � zw³óknieniem i w koñcu marsko�ci¹.
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St³uszczenie w¹troby to pierwsza zmiana kojarzona z d³ugotrwa³ym spo¿ywa-
niem alkoholu. Jest najczê�ciej rozpoznawane w czasie badania ultrasonograficz-
nego w¹troby. Polega na nadmiernym odk³adaniu siê t³uszczu w hepatocytach,
którego ilo�æ przekracza 5% masy w¹troby. St³uszczenie w¹troby jest procesem
w znacznym stopniu odwracalnym � ustêpuje po zaprzestaniu picia. W alkoholo-
wym st³uszczeniu dominuje typ grubokropelkowy, charakteryzuj¹cy siê groma-
dzeniem g³ównie triglicerydów. Hepatocyty ulegaj¹ rozdêciu, a ich j¹dro przesu-
wa siê w kierunku obwodowym. Stwierdza siê upo�ledzone wydzielanie VLDL.
Klinicznie obserwuje siê powiêkszenie w¹troby, zwykle niebolesne, rzadko wy-
stêpuje ¿ó³taczka. Patologia ta czêsto dotyczy te¿ osób oty³ych lub chorych na
cukrzycê. Wyniki badañ aktywno�ci ALT i AST mog¹ byæ w normie.

Alkoholowe zapalenie w¹troby, jako kolejna faza ALD, jest etapem przej�-
ciowym pomiêdzy st³uszczeniem w¹troby a marsko�ci¹. U ok. 80% osób niele-
czonych rozwija siê zw³óknienie narz¹du i marsko�æ. Histologicznie alkoholowe
zapalenie w¹troby charakteryzuje siê obecno�ci¹ st³uszczenia w¹troby o typie
grubokropelkowym, do którego do³¹czaj¹ siê rozlane nacieki z granulocytów obo-
jêtnoch³onnych i limfocytów zlokalizowane w centralnej czê�ci zrazika, obrzêk he-
patocytów, ogniska martwicy, zw³óknienie oko³o¿ylne i oko³ozatokowe, o ró¿nym
stopniu zaawansowania. Typowa dla tej patologii jest obecno�æ w cytoplazmie
obrzmia³ych, balonowatych hepatocytów skupisk eozynofilnych cia³ szklistych,
tzw. cia³ek Mallory�ego, które w barwieniu hematoksylin¹-eozyn¹ pozostaj¹ fiole-
towo-czerwone. Objawy kliniczne w alkoholowym zapaleniu w¹troby s¹ bardziej
nasilone ni¿ w st³uszczeniu. Bezpo�redni¹ przyczyn¹ alkoholowego zapalenia w¹-
troby jest toksyczne dzia³anie etanolu i aldehydu octowego. Potwierdzony zosta³
równie¿ wp³yw toksyn bakterii jelitowych, których przenikanie przez uszkodzon¹
przez alkohol jelitow¹ barierê �luzówkow¹ jest znacznie u³atwione. W etiopato-
genezie alkoholowego zapalenia w¹troby istotn¹ rolê przypisuje siê czynnikowi
martwicy guza (TNF-"), produkowanemu przez komórki Browicza-Kupffera oraz
interleukinie 8. Charakterystyczn¹ cech¹ w badaniach biochemicznych jest wzrost
aktywno�ci GGTP (gammaglutamylotranspeptydazy) � czasem znaczny, podwy¿-
szona aktywno�æ ALT i AST, z przewag¹ AST oraz makrocytoza.

Alkoholowa marsko�æ w¹troby jest koñcowym stadium alkoholowej choroby
w¹troby i dotyczy 10�20% osób przewlekle nadu¿ywaj¹cych alkoholu. Martwica
hepatocytów oraz niedotlenienie strefy p³acikowej oko³o¿ylnej stymuluje syntezê
kolagenu. Produkty metabolizmu etanolu, m.in. acetaldehyd, aktywuj¹ komórki
gwia�dziste (Ito), sprzyjaj¹c w³óknieniu mi¹¿szu (24). Komórki gwia�dziste wy-
stêpuj¹ w przestrzeniach oko³ozatokowych w¹troby, ich aktywno�æ jest regulowana
substancjami wazoaktywnymi: endotelin¹ i tlenkiem azotu. Pobudzone komórki
gwia�dziste pe³ni¹ rolê miofibroblastów i maj¹ zdolno�æ produkowania kolagenu.
Istotn¹ rolê w rozwoju w³óknienia w¹troby pe³ni¹ równie¿ cytokiny (w�ród nich
TGF-beta) i rodniki tlenowe. Rozwijaj¹ca siê tkanka w³óknista powoduje przebudo-
wê struktury w¹troby z tworzeniem siê guzków regeneracyjnych, prowadz¹cych
do rozwoju nadci�nienia wrotnego. U osób nadu¿ywaj¹cych alkoholu obserwuje
siê równie¿ wzmo¿one gromadzenie ¿elaza w komórkach mi¹¿szowych i w ko-
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mórkach Browicza-Kupffera. Nie wykazano zwi¹zku pomiêdzy ilo�ci¹ zmagazy-
nowanego ¿elaza a ilo�ci¹ wypijanego alkoholu lub czasem jego nadu¿ywania.

Szkodliwe dzia³anie etanolu na w¹trobê jest zale¿ne od spo¿ywanej dawki do-
bowej, indywidualnej wra¿liwo�ci, a tak¿e czasu nadu¿ywania alkoholu (25).
W�ród znanych czynników warunkuj¹cych rozwój ALD wymienia siê tak¿e p³eæ,
stan od¿ywienia pacjenta, wspó³istniej¹ce zaka¿enia wirusami hepatotropowymi.
Coraz czê�ciej zwraca siê uwagê na rolê czynników genetycznych i zaburzeñ
immunologicznych (26). Mimo poznania wielu mechanizmów prowadz¹cych do
ALD brak jest jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, dlaczego alkoholowe zapa-
lenie lub marsko�æ w¹troby rozwija siê tylko u 15�20% osób przewlekle nadu¿y-
waj¹cych alkoholu, a u pozosta³ych nie obserwuje siê ¿adnej postaci alkoholowe-
go uszkodzenie w¹troby. Trwaj¹ badania nad tym problemem.

Wiêkszo�æ badaczy uwa¿a, ¿e dzienne spo¿ywanie powy¿ej 80 g czystego al-
koholu (1 butelka wina) znacznie zwiêksza ryzyko rozwoju marsko�ci w¹troby,
nale¿y je zatem uznaæ za �niebezpieczne picie� (27, 28). Wobec czêstego wspó³-
istnienia innych czynników, usposabiaj¹cych do zaburzeñ funkcji w¹troby, ilo�æ
alkoholu stwarzaj¹cego to ryzyko w praktyce jest znacznie mniejsza. Przy wystê-
powaniu wszystkich sprzyjaj¹cych okoliczno�ci ALD mo¿e wyst¹piæ u kobiety
spo¿ywaj¹cej 20�40 g czystego alkoholu/dobê, a u mê¿czyzny ryzyko takie istnie-
je przy dobowej dawce 40�60 g (19, 27). Wiêksza sk³onno�æ do powstawania
ALD, któr¹ wykazuj¹ kobiety, wynika m.in. ze zmniejszonej aktywno�ci alkoho-
lowej dehydrogenazy ¿o³¹dkowej, a wiêc z mniejszego metabolizmu ¿o³¹dkowe-
go alkoholu. Potencjalnie wiêksza ilo�æ etanolu dociera do w¹troby, co powoduje
powstanie wiêkszej ilo�ci aldehydu octowego. Ponadto alkohol w w¹trobie kobiety
jest szybciej metabolizowany, chocia¿ ogólna sprawno�æ metaboliczna w¹troby
u tej p³ci mo¿e byæ zmniejszona. Zale¿y to zapewne od wp³ywu hormonów p³cio-
wych (endogennych, jak i za¿ywanych w celach leczniczych lub antykoncep-
cyjnych) na aktywno�æ enzymów w¹trobowych. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e taka sama
jednorazowa dawka alkoholu osi¹ga wiêksze stê¿enie we krwi kobiety ni¿ mê¿-
czyzny. Dzieje siê tak, poniewa¿ kobiety maj¹ mniejsz¹ masê cia³a, w proporcjach
podstawowych sk³adników masy cia³a maj¹ wiêcej tkanki t³uszczowej, za� mniej
wody, co determinuje relatywnie wiêksze stê¿enie alkoholu w p³ynach ustrojo-
wych. Postêp chorób w¹troby zale¿nych od alkoholu jest szybszy u kobiet ni¿
u mê¿czyzn. Wskazuj¹ na to obserwacje kliniczne, z których wynika, ¿e u kobiet
z porównywaln¹ z mê¿czyznami histori¹ picia spotyka siê bardziej zaawansowane
uszkodzenie w¹troby (7, 29, 30).

Niektóre badania sugeruj¹, ¿e rozwój ALD jest zale¿ny od nieprawid³owego
od¿ywienia. Dieta bogatot³uszczowa i ubogobia³kowa predysponuje do rozwoju
ALD (31). Badania ostatnich lat wykaza³y, ¿e oty³o�æ jest du¿ym czynnikiem
ryzyka rozwoju ALD. U ludzi oty³ych, spo¿ywaj¹cych nadmiernie alkohol, ALD
wystêpuje 2�3-krotnie czê�ciej ni¿ u osób bez nadwagi (32, 33). Wspó³istniej¹ce
zaka¿enie HBV lub HCV tak¿e predysponuje do rozwoju ALD (31, 34, 35).

Alkohol etylowy wywiera zarówno bezpo�rednie, jak i po�rednie dzia³anie hepa-
totoksyczne. Dzia³anie bezpo�rednie polega na chemicznej reaktywno�ci etanolu,
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a zw³aszcza jego metabolitu � aldehydu octowego, dzia³anie po�rednie natomiast
jest wynikiem generowania wolnych rodników tlenowych oraz uszkadzaj¹cego
wp³ywu alkoholu na barierê jelitow¹. Zmiany patologiczne powstaj¹ce w w¹trobie
u osób nadu¿ywaj¹cych alkoholu maj¹ ró¿ny charakter i nasilenie. Zale¿¹ od
czasu trwania i natê¿enia zaburzeñ metabolicznych w hepatocycie, wynikaj¹cych
z utleniania alkoholu, a tak¿e s¹ wynikiem innych procesów patogenetycznych,
inicjowanych przez alkohol i jego metabolity. Do najwa¿niejszych mechanizmów
odpowiedzialnych za powstawanie zmian patologicznych w w¹trobie nale¿¹:
zaburzenia metaboliczne, stres oksydacyjny i redukcyjny, hipoksja hepatocytów
oko³o¿ylnej strefy p³acikowej, powstawanie cytokin oraz reakcje immunologiczne
pobudzane przez po�rednie produkty utleniania alkoholu (21, 22). Stres oksyda-
cyjny hepatocytów jest wynikiem m.in. nadprodukcji wolnych rodników tleno-
wych, które powoduj¹c peroksydacjê lipidów i pobudzenie komórek Browicza-
Kupffera bior¹ udzia³ w procesie w³óknienia w¹troby. Efektem stresu redukcyjnego
jest synteza wolnych kwasów t³uszczowych, a tak¿e zwiêkszona produkcja trigli-
cerydów oraz mleczanów w w¹trobie. Hipoksja hepatocytów oko³o¿ylnej strefy
p³acikowej sprzyja martwicy i w³óknieniu oko³o¿ylnych stref komórkowych. Ko-
lejnym istotnym mechanizmem hepatotoksyczno�ci alkoholu jest wzrost przepusz-
czalno�ci bariery jelitowej, co sprzyja przenikaniu enterotoksyn. W w¹trobie
enterotoksyny pobudzaj¹ komórki Browicza-Kupffera i inne do uwalniania proza-
palnych cytokin i rodników tlenowych, prowadz¹c do rozwoju zapalenia i w³ók-
nienia mi¹¿szu w¹troby (22). W rozwoju ALD bior¹ udzia³ zaburzenia, które s¹
zwi¹zane z produkcj¹ interleukin prozapalnych (36). U pacjentów z alkoholow¹
marsko�ci¹ w¹troby wzrasta poziom TNF-alfa, TGF-beta, IL-6, IL-8. Podwy¿szo-
ny poziom TNF-alfa i IL-6 wykazuje korelacjê z zaawansowaniem uszkodzenia
w¹troby. Wzrost poziomu TGF-beta stymuluje syntezê kolagenu w hepatocytach,
stwierdza siê istotny wzrost produkcji kolagenu typu 1, co sugeruje, ¿e TGF-beta
jest kluczowym czynnikiem w rozwoju w³óknienia w ALD (35). Te i inne mniej
znane zaburzenia biochemiczne s¹ przyczyn¹ znacznych zaburzeñ metabolicznych
w w¹trobie i innych narz¹dach.

U czê�ci osób, mimo d³ugotrwa³ego spo¿ywania alkoholu, nie dochodzi do
widocznego w obrazie morfologicznym uszkodzenia w¹troby. Mo¿na natomiast
wykazaæ zaburzenia czynno�ciowe tego narz¹du. S¹ to najczê�ciej zmiany w bio-
transformacji leków i substancji endogennych, np. hormonów. Omawiaj¹c pato-
mechanizmy uszkodzenia w¹troby w alkoholowej chorobie tego narz¹du, nale¿y
równie¿ wspomnieæ o synergistycznym dzia³aniu niektórych leków i alkoholu.
U osób nadu¿ywaj¹cych alkoholu, u których stê¿enie etanolu we krwi jest prze-
wlekle podwy¿szone, dochodzi do aktywacji CYP2E1, jednego z izoenzymów
cytochromu P-450, który staje siê g³ównym szlakiem utleniania alkoholu w w¹tro-
bie. Oprócz etanolu, enzym ten uczestniczy w metabolizmie wielu leków czêsto
u¿ywanych przez pacjentów uzale¿nionych od alkoholu. Alkohol mo¿e nasilaæ
efekty niepo¿¹dane leków, maj¹cych hepatotoksyczne metabolity, takich jak leki
przeciwbólowe czy uspokajaj¹ce (22).
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Czynniki genetyczne uczestnicz¹ce w rozwoju ALD dotycz¹ polimorfizmu
genowego enzymów, uczestnicz¹cych w przemianach alkoholu, a wiêc dehydro-
genazy alkoholowej i aldehydowej oraz najwa¿niejszego enzymu uk³adu MEOS-
cytochromu P-450: CYP2E1 (26, 37, 38, 39, 40).

Wspó³czesny stan wiedzy i lepsze zrozumienie procesu przemian alkoholu,
udzia³u zaburzeñ metabolicznych indukowanych alkoholem i ich nastêpstw, wska-
zuj¹ kierunki terapii i dzia³añ profilaktycznych w alkoholowej chorobie w¹troby.
Do niedawna wiêkszo�æ wysi³ków terapeutycznych skupiona by³a na leczeniu po-
wik³añ w postaci krwawieñ z ¿ylaków prze³yku czy wodobrzusza, natomiast obec-
nie postêpowanie lecznicze nale¿a³oby wdra¿aæ na etapie samego metabolizmu
etanolu, jego utleniania, defektów odpowiedzi zapalnej, zaburzeñ immunologicz-
nych, m.in. w zakresie produkcji cytokin czy rozwoju w³óknienia w w¹trobie (41).
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P R A C E M O N O G R A F I C Z N E

Komentarz wprowadzaj¹cy
do artyku³u profesora J. Jasiñskiego

Introductory comments to the paper of Professor J. Jasiñski

Publikujemy artyku³ wybitnego uczonego � Jerzego Jasiñskiego, kryminologa,
profesora w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Zmar³y przed
dziesiêciu laty uczony znacz¹c¹ czê�æ swego ¿ycia naukowego po�wiêci³ na bada-
nia nad alkoholem. Zawdziêczamy mu seriê badañ ankietowych nad spo¿yciem
alkoholu, przeprowadzonych w latach 1980, 1985, 1990 i 1995, które mia³y kluczo-
we znaczenie dla rozumienia zmian na polskiej scenie alkoholowej w dekadach
wielkiej zmiany spo³ecznej.

Profesor Jasiñski interesowa³ siê ruchami spo³ecznymi i ich histori¹. Jego artyku³
na temat historii amerykañskiego ruchu trze�wo�ciowego w XIX wieku mia³ byæ
w za³o¿eniu wstêpem do opisu wielkiego eksperymentu prohibicyjnego, który
w okresie miêdzywojennym obj¹³ ca³¹ Amerykê Pó³nocn¹. By³ to czas silnych ten-
dencji prohibicyjnych na ca³ym �wiecie. Prohibicjê alkoholow¹ wprowadzi³y Fin-
landia i Islandia; w Szwecji, jako alternatywê dla prohibicji, przyjêto restrykcyjny
system racjonowania alkoholu, zwany systemem Bratta. W Rosji Radzieckiej za-
kaz produkcji wódki uchylono dopiero w roku 1926. Pierwsza polska ustawa prze-
ciwalkoholowa dawa³a mo¿liwo�æ og³aszania prohibicji w drodze referendów
gminnych, z czego skorzysta³o w latach dwudziestych zesz³ego stulecia kilkaset
gmin. Podej�cia prohibicyjne dominowa³y w krajach muzu³mañskich, zakaz sprze-
da¿y alkoholu egzekwowa³y wobec ludno�ci miejscowej mocarstwa kolonialne.

Przyjêcie prohibicji prawie wszêdzie poprzedza³y krucjaty moralne, których
misjonarze widzieli w alkoholu, a zw³aszcza w napojach spirytusowych, �ród³o
deprawacji i upadku moralnego. Wed³ug Josepha Gusfielda prohibicja amerykañska
by³a dramatyczn¹ prób¹ utrzymania dominacji tradycyjnych warto�ci amerykañ-
skich w spo³eczeñstwie, w którym coraz wiêksz¹ rolê odgrywa³y wielki kapita³
i rozpity proletariat. Te � jak pisze Jerzy Jasiñski � próby �moralizowania za po-
moc¹ prawa� zakoñczy³y siê wszêdzie niefortunnie, chocia¿ prohibicja w nie-
których stanach USA przetrwa³a do lat sze�ædziesi¹tych, a zakaz sprzeda¿y piwa
obowi¹zywa³ na Islandii do pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych.

Rêkopis artyku³u o korzeniach prohibicji amerykañskiej trafi³ do Zak³adu Badañ
nad Alkoholizmem i Toksykomaniami wraz z ca³ym bogatym zbiorem literatury:
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ksi¹¿ek, czasopism, odbitek artyku³ów, materia³ów konferencyjnych oraz rêkopi-
sów, które przekaza³a nam po �mierci mê¿a Magdalena Jasiñska. Niestety, oprócz
publikowanego w³a�nie artyku³u, nie dotarli�my do zapowiadanych prac o samej
prohibicji � nie tylko w USA, ale równie¿ w Kanadzie i w krajach nordyckich.

Czytaj¹c ten historyczny artyku³ widzimy jasno jego aktualne przes³anie. Próby
wykorzystywania prawa w krucjatach moralnych nie zakoñczy³y siê bowiem wraz
z fiaskiem prohibicji amerykañskiej. Od¿ywaj¹ na nowo w debatach nad rozwi¹-
zywaniem problemów spo³ecznych w Polsce i na �wiecie, przynosz¹c najczê�ciej
równie niefortunne rezultaty.

Jacek Moskalewicz
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Ruch Trze�wo�ciowy w Stanach Zjednoczonych
Korzenie amerykañskiej prohibicji

Jerzy Jasiñski

I.

Korzenie amerykañskiej prohibicji siêgaj¹ g³êboko, bo do pocz¹tków ruchu
trze�wo�ciowego (1�9)1. Pierwsze jego zal¹¿ki pojawi³y siê w Stanach Zjednoczo-
nych z pocz¹tkiem XIX wieku w postaci lokalnych towarzystw na rzecz trze�wo�ci
(1). Sta³y siê one narzêdziem zasadniczej zmiany stosunku do alkoholu � z cha-
rakterystycznej dla okresu kolonialnego tolerancji dla picia oraz upijania siê i uwa-
¿ania alkoholu za �po¿yteczny twór rêki bo¿ej�, do traktowania mocnych napojów
za �wcielenie szatana� i zachêcanie do abstynencji. Zmiana ta nast¹pi³a w przybli-
¿eniu w latach 1776�1826 (10).

Uzyskanie niepodleg³o�ci i oddzielenie siê od imperium brytyjskiego spowo-
dowa³o znaczny rozwój rynku wewnêtrznego i wci¹gniêcie spo³eczno�ci wiejskich
do produkowania dla niego, rozbudowê miast, ekspansjê na przygraniczne zachod-
nie tereny dawnej kolonii. Rynek wymaga³ zdyscyplinowania i regularnej pracy
zarówno wytwarzaj¹cych i przewo¿¹cych towary, jak i handluj¹cych nimi. Alkohol
zaczêto postrzegaæ jako jeden z czynników przeszkadzaj¹cych w nabywaniu po¿¹-
danych nawyków. Powszechnie pity rum, przywo¿ony z wysp Morza Karaibskiego,
stopniowo wypiera³a whisky pêdzona z rodzimego zbo¿a. Zbo¿e, produkowane
w obfito�ci na nowo zagospodarowywanych terenach Ohio, trudno by³o przewoziæ
przez odgradzaj¹ce je od wschodniego wybrze¿a góry, bardziej op³acalne okaza³o
siê dostarczanie go na rynek w formie whisky (8), która sta³a siê tania i ³atwo
dostêpna. W rezultacie konsumpcja alkoholu, w przewa¿aj¹cej wiêkszo�ci w po-
staci napojów mocnych, i tak ju¿ niezmiernie wysoka � ros³a i ok. 1830 r. osi¹gnê-
³a rozmiary ok. 15 litrów czystego alkoholu na 1 mieszkañca, najwiêksze w ca³ej
dotychczasowej historii Stanów Zjednoczonych (11, 12, 13).

Cz³owiekiem, którego dzia³alno�æ i pisma wywar³y powa¿ny wp³yw (g³ównie
zreszt¹ po jego �mierci w 1813 r.) na uczestników ruchu trze�wo�ciowego by³
Rush, wybitny lekarz z Filadelfii, profesor tamtejszej wy¿szej uczelni medycznej,

1 Historia tego ruchu opowiedziana jest i poddana analizie w niezliczonych artyku³ach i kilku-
dziesiêciu ksi¹¿kach. Za wa¿niejsze spo�ród tych ostatnich i obejmuj¹cych swoim zasiêgiem teren
ca³ych Stanów Zjednoczonych i co najmniej wiêksz¹ czê�æ XIX w., uwa¿a siê pozycje 1�9.
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sygnatariusz Deklaracji Niepodleg³o�ci, g³ówny lekarz armii republikañskiej w okre-
sie walki o niepodleg³o�æ (1, 4, 8). Rush nie by³ przeciwnikiem wszelkich napojów
alkoholowych, ale tylko mocnych, co zgadza³o siê z ówcze�nie g³oszonymi pogl¹-
dami, ³¹cz¹cymi niekorzystne nastêpstwa picia w³a�nie z nimi. Bada³ oddzia³ywa-
nie na cia³o i umys³, zarówno to bezpo�rednie, jak i d³ugotrwa³e, opisywa³ stan
upojenia, niedomagania i choroby wywo³ywane przez napoje alkoholowe, powo-
dowane przez nie upo�ledzenie czynno�ci umys³owych, a tak¿e z³e nastêpstwa
picia dla ¿ycia rodzinnego, wygl¹du zewnêtrznego i zachowania. Polemizowa³
z tymi, którzy uwa¿ali, ¿e alkohol jest potrzebny: w czasie ch³odów (przed zimnem
mo¿e chroniæ cz³owieka odpowiednia odzie¿), w gor¹cym klimacie (zwiêksza tylko
pragnienie), aby zmniejszyæ wysi³ek ciê¿ko pracuj¹cych fizycznie (konia poi siê
wod¹, a nie alkoholem! odpowiada³ Rush). Pisa³ o napojach, którymi mo¿na by
zast¹piæ ogniste trunki (m.in. o piwie i winie), i o tym, ¿e nale¿y ¿ywiæ wyrobników
zamiast poiæ ich alkoholem, o nastêpstwach pijañstwa dla dotkniêtych nim osób
i spo³eczeñstwa (twierdzi³, ¿e w Stanach Zjednoczonych z powodu nadu¿ywania
alkoholu umiera rocznie 4 tys. osób ), wreszcie o �rodkach, które nale¿y stosowaæ
w przypadku ostrego upojenia alkoholowego i o tym, ¿e z na³ogu pijañstwa mo¿na
siê wydobyæ za pomoc¹ religii, duchowego odrodzenia i medycyny (14)2.

W 1826 r. kilkunastu animatorów ruchu trze�wo�ciowego utworzy³o pierwsz¹
krajow¹ organizacjê: Amerykañskie Stowarzyszenie Popierania Trze�wo�ci (Ame-
rican Society for the Promotion of Temperance). Na pocz¹tku nie postulowa³o ono
abstynencji, ale umiarkowane spo¿ywanie nawet ognistych trunków (9). W pierw-
szych latach dzia³ania Stowarzyszenie � zgodnie z optymistyczn¹ filozofi¹ O�wie-
cenia przypisuj¹c¹ cz³owiekowi nieograniczone mo¿liwo�ci doskonalenia siê
w miarê uzyskiwania wiedzy o tym, co jest dla niego dobre i po¿yteczne � stara³o
siê przede wszystkim ukazywaæ nastêpstwa picia i zachêcaæ do powstrzymywania
siê od niego. �ród³o grzechu upatrywano w ignorancji, jej usuniêcie mia³o wiêc
niejako automatycznie zapewniæ porzucenie z³ych praktyk i nawyków.

Formuj¹cy siê i szybko rozrastaj¹cy ruch na rzecz trze�wo�ci mia³ swoje prze-
s³anie etyczne i religijne. Charakterystyczny dla niego wzór moralny obejmowa³
wysoko cenione w purytañskiej etyce protestanckiej cnoty pracowito�ci, gospo-
darno�ci, dyscypliny, umiarkowania, skrupulatno�ci i trze�wo�ci3.  �Duch �w.
nienawidzi, a tym bardziej nie zamieszka w tym, kto poddaje siê kalaj¹cemu
i poni¿aj¹cemu oddzia³ywaniu osza³amiaj¹cych trunków. Serce i umys³ takiego
cz³owieka wzbudza w nim wstrêt i obrzydzenie� � stwierdzono w jednym z pism
ruchu (Temperance Manual, 1836 � za 2: 30). Wiele towarzystw trze�wo�ciowych

2 Pierwsze wydanie broszury Rusha ukaza³o siê w 1784 r. Wcze�niej (w 1778 r.) niektóre z tych
my�li zawar³ w broszurze: Directions for Preserving the Health of Soldiers przedrukowanej w �The
Military Surgeon� w 1908 r. Wydanie VIII uzupe³nione ukaza³o siê w 1814 r. (Brookfield: E. Mirriam
and Co.). Wydanie to zosta³o przedrukowane wspó³cze�nie (14).

3 Jak uj¹³ to znany dzia³acz trze�wo�ciowy z Worcester w Massachusetts, J. Goodrich, alkohol
przez swój sprzeczny z natur¹ wp³yw na cz³owieka stoi na drodze zwyciêstwa: �Wody, Kapita³u,
Przedsiêbiorczo�ci, Pracowito�ci, Moralno�ci i Religii�. Podajê za 7: 130.
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cieszy³o siê gor¹cym poparciem grup religijnych i ko�cio³ów protestanckich. Ich
przedstawiciele i duchowni byli wspó³organizatorami towarzystw, motorem ich dzia-
³ania, przyjmowania uroczystych zapewnieñ zachowywania abstynencji, tworzenia
atmosfery potêpienia � nie tylko wobec osób nadu¿ywaj¹cych ognistych trunków
czy pij¹cych, ale tak¿e wobec dostarczaj¹cych trunki i handluj¹cych nimi4.

Pierwsze lata istnienia Stowarzyszenia by³y pasmem sukcesów. W 1829 r. mia³o
ok. tysi¹ca afiliowanych towarzystw, z ³¹czn¹ liczb¹ cz³onków przekraczaj¹c¹
100 tys. osób. W ci¹gu dwóch lat liczby te zosta³y w przybli¿eniu podwojone,
a 6 lat pó�niej w 1834 r. mia³o ju¿ 5 tysiêcy lokalnych towarzystw i ok. milion
cz³onków (1). W 1835 r. � u szczytu swojego powodzenia � Stowarzyszenie
liczy³o 1,5 mln cz³onków zrzeszonych w 8 tys. towarzystw; stanowi³o to ok. 12%
wolnej ludno�ci Stanów Zjednoczonych i prawdopodobnie obejmowa³o co pi¹-
tego mê¿czyznê (8).

Przekonywanie do powstrzymywania siê od picia ognistych trunków by³o pro-
wadzone w sposób przypominaj¹cy dzia³alno�æ misjonarsk¹. Doskonali mówcy,
umiej¹cy nawi¹zaæ kontakt ze s³uchaczami, zjednaæ ich dla idei trze�wo�ci, ruszyli
w objazd kraju. Rezultatem ich wyst¹pieñ by³y liczne, potwierdzane w³asnorêcz-
nymi podpisami, zapewnienia o powstrzymaniu siê od picia, od dawania alkoholu
innym lub sprzedawania mocnych napojów alkoholowych5.  A ponadto rezultatem
by³o zak³adanie towarzystw afiliowanych do Stowarzyszenia. Przyjmowanie za-
pewnieñ o zachowaniu abstynencji nie sprzeciwia³o siê wierze w cz³owieka. Uwa-
¿ano przecie¿, ¿e to w jego rêkach le¿y dochowanie danej obietnicy, co mo¿e
zapewniæ tylko samokontrola. Cz³owiek jest jednak istot¹ u³omn¹, w wytrwaniu
nale¿y mu wiêc pomagaæ. Uroczysty i publiczny charakter wspomnianych zapew-
nieñ, zobowi¹zuj¹cy symbolicznie innych cz³onków towarzystwa do baczenia, aby
by³y one dochowane, sprzyja³ temu w³a�nie celowi. Zak³adane towarzystwa mia³y
pocz¹tkowo charakter lokalny, niebawem pojawi³y siê tak¿e towarzystwa �ro-
dowiskowe, co u³atwia³o szerzenie trze�wo�ci i ³¹cz¹cych siê z ni¹ idea³ów, m.in.
w rozmaitych wp³ywowych w spo³eczeñstwie grupach.

4 Rzecz ciekawa, by³y tu te¿ i wyj¹tki id¹ce a¿ do wykluczania ze spo³eczno�ci wiernych osób
przy³¹czaj¹cych siê do ruchu na rzecz trze�wo�ci. Interesuj¹cy przyk³ad argumentacji uzasadniaj¹-
cej odcinanie siê od tego ruchu mo¿na znale�æ w pismach biskupa protestanckiego J.H. Hopkinsa
z Vermont. Uwa¿a³ towarzystwa trze�wo�ciowe za heretyckie. Twierdzi³, ¿e nie s¹ one dzie³em
Ducha �w., ale ludzi �wieckich próbuj¹cych d¹¿yæ do zmiany obyczajów i odnowy moralnej, a wiêc
podejmuj¹cych zadanie bêd¹ce elementem misji Ko�cio³a. Dzia³ania s¹ zatem sprzeczne z podsta-
wow¹ zasad¹ chrze�cijañstwa, zgodnie z któr¹ tylko Ko�ció³ Chrystusowy mo¿e prowadziæ dusze
ludzkie do zbawienia (1: 120�123).

5 A oto przytoczona przez J.A. Krouta popularna wersja takiego przyrzeczenia: �My, ni¿ej pod-
pisani stwierdzamy, ¿e nie bêdziemy u¿ywali ognistych trunków, ani obracali nimi; ¿e nie bêdziemy
dawali ich ani dla rozrywki ani osobom przez nas zatrudnionym i ¿e wszelkimi w³a�ciwymi sposo-
bami bêdziemy dzia³ali na rzecz ich u¿ywania w naszej spo³eczno�ci�. W drugiej po³owie lat 30.
XIX wieku s³owa �ognistych trunków� zast¹piono s³owami �osza³amiaj¹cych napojów�, a wiêc
wyrzeczenie siê spirytualiów � wszelkich napojów alkoholowych, tj. równie¿ win gronowych,
jab³ecznika i piwa (1: 159).
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Wyst¹pienia mówców s³u¿y³y tak¿e zbieraniu datków, zasilaj¹cych kasê Sto-
warzyszenia. Zachêcano do sk³adania wiêkszych sum, wykorzystuj¹c snobizm:
temu, kto ofiarowa³ 50 dolarów przyznawano tytu³ honorowego cz³onka, a temu
kto da³ 250 dolarów nadawano godno�æ honorowego dyrektora Stowarzyszenia
(7). O wielko�ci poparcia �wiadczy fakt, ¿e aczkolwiek 2/3 sumy darowizn
w pierwszych dwóch latach istnienia Stowarzyszenia pochodzi³o z ofiar przewy¿-
szaj¹cych 30 dolarów, to równocze�nie 2/3 ofiarodawców da³o kwoty mniejsze
ni¿ 5 dolarów (7, 8). Regularne wp³aty i zbiórki przeprowadzane w czasie zebrañ
zapewnia³y wiêkszo�æ wp³ywów.

Ruch szerzy³ swoje idee nie tylko s³owem mówionym, ale odwo³ywa³ siê tak¿e
w du¿ym stopniu do s³owa pisanego. W okresie 1840�1850 by³o w obiegu co
najmniej 30 tygodników i miesiêczników trze�wo�ciowych rocznie. Drukowano
broszury, ulotki, raporty, sprawozdania, których nak³ady dochodzi³y do setek
tysiêcy egzemplarzy. Powsta³a trze�wo�ciowa literatura piêkna (niskiego na ogó³
lotu), ciesz¹ce siê powodzeniem sztuki teatralne, wiersze i pie�ni. W tym bogatym
pi�miennictwie ognistym trunkom przypisywano wszelkie z³o spo³eczne oraz roz-
maite klêski spadaj¹ce na pij¹cych je nieszczê�ników i ich rodziny (1: 223�261).
Czyniono to apeluj¹c przede wszystkim do uczuæ, wykorzystuj¹c jednak czasem
ówczesn¹ wiedzê, której poszczególne elementy wzbudzaj¹ dzi� zdziwienie6.

W koñcu lat 20. XIX stulecia w literaturze medycznej i czasopi�miennictwie
trze�wo�ciowym przyjmowano za fakt np. istnienie licznych wypadków �mierci,
spowodowanych samozapaleniem siê oparów alkoholu wydostaj¹cych siê z od-
dechem i przez skórê pijaka (1). Wywo³uj¹ce lêk opisy takich zdarzeñ wyko-
rzystywano do propagandy antyalkoholowej, w której z upodobaniem opisywano
niezwyk³e wydarzenia, interpretuj¹c je na korzy�æ przyjmowanych protrze�wo-
�ciowych za³o¿eñ.

Cokolwiek mo¿na by s¹dziæ o sposobach dzia³ania Stowarzyszenia i o inspiro-
wanej przez nie propagandzie, przyk³adanie do nich dzisiejszych kryteriów nie ma
sensu. Wa¿ne jest, ¿e mia³y one niezwyk³¹ zdolno�æ przekonywania nieu�wiado-
mionych i w¹tpi¹cych oraz zachêcania ich do wyrzeczenia siê ognistych trunków.
�wiadczy o tym nie tylko wzrost liczby cz³onków towarzystw trze�wo�ciowych,
ale przede wszystkim spadek spo¿ycia napojów alkoholowych z ok. 15 litrów

6 Dr T. Sewall, profesor anatomii i fizjologii w Columbian College w Waszyngtonie tak np.
opisywa³ los czekaj¹cy pijaka: �Niestrawno�æ, ¿ó³taczka, chorobliwa chudo�æ, oty³o�æ, puchlizna,
owrzodzenie, reumatyzm, zapalenie stawów, drgawki, palpitacje, histeria, epilepsja, parali¿, letarg,
apopleksja, melancholia, szaleñstwo, delirium tremens i przedwczesne starzenie siê, to tylko
niewielka czê�æ katalogu chorób przynoszonych przez ogniste trunki. Naprawdê trudno wymie-
niæ chorobliw¹ dolegliwo�æ mog¹c¹ dotkn¹æ cia³o ludzkie, która w ten czy inny sposób nie by³aby
przez te trunki powodowana. Nie ma takiej choroby, której przebiegu nie by³yby one zaostrza³y, ani
sk³onno�ci do zapadniêcia na jak¹� przypad³o�æ, której by one nie wywo³a³y. I chocia¿ ich nastêp-
stwa s¹ do pewnego stopnia kszta³towane przez wiek i temperament, przez nawyki i zajêcia, przez
klimat i porê roku, a nawet przez sam osza³amiaj¹cy �rodek � ogólne i ostateczne nastêpstwa s¹
takie same� (za 1: 228�229).
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w 1830 r. do 11 litrów w 1835 r., do 7 � w 1840 r. i do 4 � w 1845 r.7, a tak¿e g³êboka
zmiana nastawienia do picia i zwi¹zanej z nim obyczajowo�ci (11: 360). Przesta³y
niemal piæ kobiety (z wyj¹tkiem mo¿e ¿on emigrantów z Niemiec i z Irlandii),
stopniowo znika³o tradycyjne przydzielanie codziennych racji mocnych trunków
¿o³nierzom, marynarzom, robotnikom (równie¿ rolnym), czêstowanie alkoholem
przesta³o byæ uwa¿ane za konieczny element go�cinno�ci, znikn¹³ obyczaj po-
grzebowych libacji itd. (8).

Zmiana nastawienia do alkoholu nast¹pi³a na skutek nacisku rozmaitych warstw
spo³ecznych. Gusfield interpretuje dzia³anie na rzecz trze�wo�ci w kategoriach
d¹¿enia do zachowania lub podniesienia swojego statusu przez anga¿uj¹ce siê w
nie grupy spo³eczne. Uwa¿a, ¿e pierwsz¹ tak¹ grupê stanowili arystokraci�federa-
li�ci, których wp³ywy z chwil¹ uzyskania niepodleg³o�ci przez Stany Zjednoczone
zaczê³y siê kurczyæ na rzecz prê¿nej i zyskuj¹cej na znaczeniu klasy �redniej.
Arystokraci ci � sami pij¹cy przede wszystkim wino � opowiadali siê za umiarko-
waniem i zmierzali do narzucenia swojego obyczaju innym grupom spo³ecznym.
Niebawem z poparciem dla podobnych wzorów postêpowania wyst¹pili przedsta-
wiciele klasy �redniej, urodzeni w Ameryce mieszkañcy miast, staraj¹c siê pod-
kre�liæ swoj¹ pozycjê przez odró¿nienie w³asnego stylu ¿ycia od tego bêd¹cego
udzia³em imigrantów, wyrobników i farmerów (2).

Pomimo widocznego powodzenia, ruch trze�wo�ciowy napotyka³ opór przede
wszystkim ze strony tych, w których obyczajowo�æ i styl ¿ycia godzi³ najsilniej,
a wiêc przedstawicieli warstw ni¿szych, w tym �wie¿ych emigrantów, a pó�niej,
gdy zaczêto wystêpowaæ przeciwko wszelkim napojom alkoholowym � tak¿e
warstw najwy¿szych. Wrogo odnosili siê do niego ci, którzy widzieli w akcjach
ruchu zamach na swoje interesy. Zwolenników ruchu wy�miewano, oskar¿ano
o to, ¿e zmierzaj¹ do po³¹czenia ko�cio³a z pañstwem, ¿e wystêpuj¹ przeciwko
swobodom obywatelskim (8).

W 1833 r., na zje�dzie w Filadelfii, Stowarzyszenie przekszta³ci³o siê w Ogólno-
stanow¹ Uniê Trze�wo�ci (United States Temperance Union)8  i uleg³o reorgani-
zacji. I w³a�nie wtedy, gdy zwyciêstwo zdawa³o siê byæ w zasiêgu rêki, w�ród
p³omiennych orêdowników trze�wo�ci pojawi³y siê ró¿nice zdañ, które odsunê³y
jego osi¹gniêcie w dalek¹ przysz³o�æ. Najwa¿niejsze ze wzglêdu za bezpo�rednie
nastêpstwa by³y spory co do celów dzia³alno�ci trze�wo�ciowej, ze wzglêdu za�
na dalsze � spory dotycz¹ce stosunku do prawa jako instrumentu wp³ywania na
zachowania wspó³obywateli.

Osi¹gniête sukcesy sprawi³y, ¿e czê�æ dzia³aczy postanowi³a pój�æ dalej i wypo-
wiedzieæ wojnê nie tylko ognistym trunkom, ale wszelkim napojom alkoholowym9.

7 Na poziomie 4�5 litrów czystego alkoholu na 1 mieszkañca spo¿ycie utrzymywa³o siê w Sta-
nach Zjednoczonych do pocz¹tku XX w.

8 Od 1837 r. przyjê³a ona nazwê American Temperance Union, aby umo¿liwiæ afiliowanie tere-
nowych towarzystw równie¿ z Kanady.

9 Wyrazem tej tendencji by³a nowa tre�æ uroczystego przyrzeczenia. Por. odsy³acz 5.
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Ich stanowisko stopniowo zyskiwa³o zwolenników, zw³aszcza w�ród najbardziej
oddanych sprawie, ale odstrêcza³o wielu innych. Bolesn¹ strat¹ sta³o siê nie tylko
zmniejszenie liczby cz³onków w lokalnych towarzystwach10, ale tak¿e wycofanie
siê wielu zamo¿nych � pij¹cych wino � uczestników ruchu, hojnie go dot¹d wspo-
magaj¹cych. Rozszerzenie celów ruchu uwik³a³o go w spory i wystawi³o na krytykê
w zwi¹zku z kwesti¹ wina mszalnego. Co g³osi w tej sprawie Pismo �wiête? Czy
Stary Testament zajmuje w odniesieniu do wina to samo stanowisko co Nowy?
Jakie przes³anie p³ynie z cudu w Kanie Galilejskiej? Niektórzy uwa¿ali, ¿e Biblia
wprost zachêca do umiarkowanego spo¿ywania wina, inni twierdzili, ¿e tam, gdzie
to czyni ma na my�li niesfermentowany sok winny, a wina piæ zakazuje. Kontrower-
sje ci¹gnê³y siê latami, dzieli³y zwolenników ruchu trze�wo�ciowego, odstrasza³y
od niego niektóre kongregacje protestanckie. Zwrócenie siê do w³adz rozmaitych
ko�cio³ów z zachêt¹ do zmiany swoich praktyk eucharystycznych nie okaza³o siê
szczê�liwe, wywo³a³o bowiem oskar¿enia o próby dyktowania przez ruch na rzecz
trze�wo�ci sposobu upamiêtniania Ostatniej Wieczerzy (1).

Inny powód do sporów da³a sprawa dostawców i sprzedawców napojów alko-
holowych. Je�li napoje te przynosz¹ pij¹cym je ludziom tak widoczne szkody, jak
mo¿na uczestniczyæ w niegodnym procederze ich dostarczania? Pod wp³ywem
ruchu niektórzy przedsiêbiorcy odst¹pili od handlu alkoholem, zajmowali siê nim
jednak inni i robili na tym �wietne interesy. Czy mo¿na by³o siê z tym godziæ?
Powsta³ problem, czy dotychczasow¹ praktykê ruchu � polegaj¹c¹ na pos³ugiwa-
niu siê wy³¹cznie zachêtami, apelami, przekonywaniem � nie nale¿y wzbogaciæ
�rodkami prawnymi. Praktyk¹ Stowarzyszenia, a potem Unii, by³o zwracanie siê do
opinii publicznej, nie za� do w³adz. Zwolennicy pozostania z t¹ praktyk¹ w zgodzie
chcieli, aby tylko ��wiat³o i mi³o�æ� wiod³y ludzi do tego, co dobre. Uwa¿ali, ¿e
wy³¹cznie nauczyciel i kaznodzieja mog¹ przekonaæ do porzucenia z³ych nawy-
ków i ¿e policjant nie mo¿e ich w tym wyrêczyæ. Nie chcieli ponadto korzystaæ ze
�rodków prawnych, aby nie wik³aæ ruchu trze�wo�ciowego w politykê, w walkê
wyborcz¹, popieranie jednych kandydatów do stanowisk publicznych przeciw
innym, gdy¿ musia³o to nieuchronnie prowadziæ do rozbicia ruchu (1). Po raz
pierwszy pogl¹d przeciwny zwyciê¿y³ w 1838 r. w Massachusetts. Aby ograniczyæ
spo¿ycie mocnych trunków, ³atwo dostêpnych w zajazdach, barach, sklepach, usta-
wowo zakazano �sprzedawania alkoholu jako napoju� w ilo�ciach mniejszych ni¿
15 galonów (blisko 57 litrów). Ustawê tê, w rezultacie fali gwa³townych protestów,
po 2 latach uchylono (1, 7). Ta ró¿nica opinii nie opu�ci ju¿ jednak ruchu trze�wo�-
ciowego, a zwolennicy siêgania do przymusu bêd¹ jeszcze mieli swój wielki dzieñ.

Kiedy ruch trze�wo�ciowy prze¿ywa³ kryzys, wywo³any przez wewnêtrzne
spory, pojawi³y siê w nim nowe o¿ywiaj¹ce go si³y. W Baltimore w 1840 r. sze�-
ciu nie stroni¹cych od trunków przyjació³ postanowi³o przestaæ piæ i po�wiêciæ

10 Krout (1:161) przytacza dane odnosz¹ce siê do Nowego Jorku. W 1836 r. by³o tam 1300 towa-
rzystw i 229 tys. cz³onków. W 1839 r. � 1178 towarzystw, 131 tys. cz³onków (którzy podpisali now¹
wersjê przyrzeczenia zachowania abstynencji).
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siê sprawie abstynencji. Za³o¿yli oni Towarzystwo Trze�wo�ci im. Waszyngtona
(Washington Temperance Society).

Dotychczasowe stowarzyszenia nastawione by³y przede wszystkim na szerze-
nie idei trze�wo�ciowych w ca³ym spo³eczeñstwie, milcz¹co zak³adaj¹c, ¿e w przy-
padku osób � jak by�my dzi� powiedzieli � uzale¿nionych od alkoholu, niewiele
da siê ju¿ zrobiæ. Ci ostatni stanowili tylko negatywn¹ grupê odniesienia: ich nêdzny
los i spo³eczna degradacja wykorzystywane by³y do pokazywania, co czeka cz³o-
wieka, który ulegnie wp³ywowi �wcielenia szatana�. Waszyngtonianie zademonstro-
wali, ¿e tak nie jest, ¿e istnieje droga powrotna (1, 7, 8, 15, 16). Byli oni pierwowzo-
rem, zapocz¹tkowanego w blisko 100 lat pó�niej, ruchu Anonimowych Alkoholików
i tak bujnie rozwijaj¹cych siê obecnie w Stanach Zjednoczonych innych terapeu-
tycznych organizacji samopomocowych (15, 17).

O ile pojawienie siê pierwszych Waszyngtonian mo¿na by³oby uwa¿aæ za re-
zultat niezwyk³ego zbiegu okoliczno�ci, o tyle zachêca do zastanowienia fakt, ¿e
spotkali siê z bardzo ¿ywym odzewem i ¿e nastêpne towarzystwa trze�wo�ci im.
Waszyngtona zaczê³y powstawaæ jak grzyby po deszczu. Pewne znaczenie dla roz-
szerzenia siê ich przes³ania mia³ z pewno�ci¹ ogólniejszy kontekst spo³eczny, jaki
tworzy³ kryzys gospodarczy lat 1837�1843. Nie ulega te¿ w¹tpliwo�ci, ¿e byli oni
inni, ¿e potrafili wnie�æ do ruchu trze�wo�ciowego nieznane poprzednio elementy,
które, poza swoj¹ nowo�ci¹, musia³y dawaæ odpowied� na potrzeby nie znajduj¹ce
zaspokojenia w dotychczasowych organizacjach trze�wo�ciowych. Jednym z takich
elementów by³a okoliczno�æ, ¿e Waszyngtonianie stanowili �autentyczny twór klasy
rzemie�lników� (7). Nie by³ to wiêc ruch pomy�lany i organizowany przez jednych,
aby s³u¿y³ i robi³ co� z innymi, ale ruch ludzi, którzy chcieli robiæ co� dla siebie,
pomagaæ sobie samym w porzuceniu na³ogu i utrzymywaniu siê w abstynencji.
Zak³adali ma³e, lokalne towarzystwa, nie interesowa³a ich g³o�na propaganda, wiel-
kie odczytowe zebrania, po�wiêcali siê pracy nad sob¹ i dla siebie11.  Na zebraniach
mówili g³o�no o swoim pijañstwie, powik³anych losach, upadku � dawali �wiadec-
two. Chodzili po ulicach i zau³kach slumsów, rozmawiali z pijakami i zapraszali ich
na zebrania swoich towarzystw, starali siê przekonywaæ do porzucenia na³ogu. Ale
nie ograniczali siê tylko do tego, pomagali tak¿e materialnie, umieszczali w tym-
czasowych schronieniach, wyszukiwali mieszkania, op³acali komorne, troszczyli siê
o rodziny osób nadu¿ywaj¹cych alkoholu. W wiêkszo�ci byli przeciwnikami stoso-
wania wszelkiego rodzaju przymusu. Nie wi¹zali siê z ¿adnymi ko�cio³ami i podkre-
�lali �wiecki charakter zak³adanych towarzystw, co zreszt¹ spowodowa³o nies³uszne
oskar¿anie ich o ateizm. Nie dbali o powi¹zanie swoich lokalnych towarzystw
w jedn¹ organizacjê, nie chcieli w³o¿yæ sobie na g³owê biurokratycznej czapki.

11 A oto tre�æ ich uroczystego przyrzeczenia: �My, których nazwiska podane s¹ w za³¹czeniu,
pragn¹cy utworzyæ towarzystwo dla naszego wspólnego dobra i broniæ siê przed zgubnym nawy-
kiem przynosz¹cym uszczerbek naszemu zdrowiu, reputacji i naszym rodzinom, zobowi¹zujemy siê
jako ludzie honoru, ¿e nie bêdziemy pili napojów spirytusowych lub fermentowanych, wina i ja-
b³ecznika� (15: 413). Zobowi¹zanie nie zawiera³o � jak widaæ � przyrzeczenia dzia³ania na rzecz
zapanowania trze�wo�ci w swoim �rodowisku.
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Przyczyny upadku towarzystw by³y ró¿norodne. Ich rozp³yniêcie siê po ok.
10 latach istnienia spowodowane by³o czê�ciowo przez o¿ywienie gospodarcze po
1843 r. Umo¿liwi³o ono odrodzenie siê ruchu zwi¹zków zawodowych, które, jak
s¹dzi³o wielu robotników, lepiej mog³y s³u¿yæ wydobyciu siê z niedostatku,
ni¿ organizacje trze�wo�ciowe. W zwi¹zkach zawodowych znalaz³o siê wielu
Waszyngtonian i ich obecno�ci¹ t³umaczy siê fakt umieszczania przez niektóre
zwi¹zki w statutach obowi¹zku utrzymywania przez cz³onków abstynencji. W�ród
Waszyngtonian zarysowa³ siê te¿ podzia³ miêdzy rzemie�lniczo-robotniczymi
cz³onkami i przywódcami, którzy rekrutowali siê spo�ród by³ych alkoholików,
a pochodz¹cymi z klasy �redniej abstynentami, którzy pó�niej przy³¹czyli siê do
towarzystw. Ci ostatni przejêli kierowanie wieloma towarzystwami. Pod ich wp³y-
wem zapanowa³ charakterystyczny dla klas �rednich �porz¹dek�, który zast¹pi³
poprzedni¹ spontaniczn¹ rubaszno�æ, postrzegan¹ obecnie jako wulgarn¹ (7). Oni
te¿ przyczynili siê walnie do stopniowej polityzacji ruchu trze�wo�ciowego, wy-
ra¿aj¹cej siê w opowiadaniu siê czê�ci wp³ywowych dzia³aczy za uciekaniem siê
do przymusu prawnego dla osi¹gniêcia celów ruchu, co by³o sprzeczne z przeko-
naniami pozosta³ych o niezbêdno�ci pos³ugiwania siê wy³¹cznie perswazj¹. Wielu
Waszyngtonian zaczê³o uwa¿aæ, ¿e dalsza przynale¿no�æ do towarzystwa nie jest
im ju¿ potrzebna dla utrzymania trze�wo�ci. Inni popadali znowu w na³óg, co
� wobec jawno�ci dzia³ania towarzystw i otwarto�ci zebrañ � stawa³o siê �ród³em
krytyki i odmawiania skuteczno�ci ich poczynaniom. Czê�æ towarzystw nie potra-
fi³a te¿ zapewniæ swoim cz³onkom nale¿ytej pomocy w odzyskaniu utraconych na
skutek pijañstwa podstaw egzystencji, co udawa³o siê lepiej nowym organizacjom.

Znikniêcie towarzystw nie oznacza³o jednak zapomnienia o tym, co wnios³y do
ruchu trze�wo�ciowego. Przeciwnie, zainteresowanie intensywnie pij¹cymi, opowia-
danie przez nich swoich losów na zebraniach, �wiadczenie im pomocy pozosta³o
w ruchu na dobre i trwa³o w ró¿nych jego od³amach.

Nowymi organizacjami, które zaczê³y powstawaæ w pierwszej po³owie lat 40.
XIX wieku by³y bractwa trze�wo�ciowe. By³y one tak¿e w wielkiej mierze tworem
�klasy rzemie�lników�, jedn¹ z ich odpowiedzi na now¹ sytuacjê, w której zaczynali
uzyskiwaæ status ³¹cz¹cy siê z przynale¿no�ci¹ do klasy �redniej. Wielk¹ rolê odgry-
wali w nich równie¿ robotnicy aspiruj¹cy do znalezienia siê w tej klasie. W brac-
twach kontynuowano tradycjê Waszyngtonian, polegaj¹c¹ na wzajemnym poma-
ganiu sobie, tak¿e materialnie, i na koncentrowaniu dzia³alno�ci na osobach
intensywnie pij¹cych. W odró¿nieniu od towarzystw Waszyngtonian, bractwa mia³y
hierarchiczn¹ organizacjê, rytua³y, �ci�le okre�lone cz³onkostwo. Zebrania ich by³y
zamkniête i przestrzegano na nich zasady anonimowo�ci, bêd¹cej nowym wa¿nym
elementem, który bêdzie przyjêty wiele lat pó�niej jako jedno z podstawowych
za³o¿eñ postêpowania w ruchu Anonimowych Alkoholików. Jednym z tych bractw
by³ mêski Zakon Synów Trze�wo�ci (The Order of the Sons of Temperance)12;

12 Istnia³o te¿ odpowiednie bractwo kobiece � choæ przez kilka zaledwie lat � The Order of the
Daughters of Temperance, które mia³o najwiêksz¹ liczbê cz³onkiñ w 1848 r. � 30 tysiêcy (8: 49).
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w 1851 r. w szczytowym momencie swojego rozwoju mia³ blisko 240 tys. cz³on-
ków w 22 stanach. Innym wielkim bractwem, dzia³aj¹cym na podobnych zasadach,
by³ utworzony w 1851 r. Niezale¿ny Zakon Dobrych Templariuszy (Independent
Order of Good Templars), którzy przyjmowali do swojego grona zarówno mê¿-
czyzn, jak i kobiety13.

Wszystkie te organizacje pojawia³y siê, trwa³y i znika³y, ci¹gle jednak istnia³o
wielkie tradycyjne stowarzyszenie � Amerykañska Unia Trze�wo�ci. Zmienia³ siê
tylko kontekst spo³eczny, w którym ono dzia³a³o. Lata 50. XIX stulecia charakte-
ryzowa³ rozwój gospodarczy kraju, zmniejszenie poparcia robotników i warstw
ni¿szych dla sprawy trze�wo�ci, nap³yw kolejnych fal emigrantów. Pochodzili oni
przede wszystkim z Irlandii, znanej z wysokiej konsumpcji whisky i z Niemiec,
w których najbardziej rozpowszechnionym napojem alkoholowym by³o piwo. Pite
w Niemczech lekkie piwo pojawi³o siê wraz z emigrantami na amerykañskiej
scenie jako napój alkoholowy, mog¹cy w znacz¹cy sposób wp³yn¹æ na strukturê
spo¿ycia. Ale w tym momencie dzia³acze trze�wo�ciowi nie dostrzegli otwieraj¹-
cej siê mo¿liwo�ci: nie powitali z rado�ci¹ rysuj¹cej siê perspektywy zastêpowa-
nia mocnych trunków piwem ani nie poparli dzia³aj¹cych w�ród Irlandczyków
katolickich towarzystw trze�wo�ciowych, pos³uguj¹cych siê perswazj¹ (8). Zamiast
tego zaczêli siê organizowaæ na rzecz zmiany ustawodawstwa reguluj¹cego obrót
alkoholem. Ich postêpowanie na pierwszy rzut oka wydaje siê irracjonalne w �wietle
dotychczasowego przywi¹zania do idei przekonywania i postêpuj¹cego spadku
spo¿ycia napojów alkoholowych. Tym bardziej wiêc zastanawia, co mog³oby je
t³umaczyæ. Gusfield uwa¿a, ¿e d¹¿enie do wprowadzenia antyalkoholowego usta-
wodawstwa mia³o w tym wypadku g³ównie sens symboliczny. Za jego przyjêciem
opowiadali siê przede wszystkim przedstawiciele klasy �redniej, dla których absty-
nencja by³a elementem cenionego przez nich, je�li nawet nie w pe³ni praktykowa-
nego, stylu ¿ycia. Wyra¿enie prawnej akceptacji dla abstynencji oznacza³o przyjêcie
jej za wzór postêpowania i uznanie tym samym dominuj¹cej w spo³eczeñstwie roli
klasy �redniej. Cel ten by³by osi¹gniêty nawet wówczas, gdyby ustawodawstwo
to nie by³o w pe³ni przestrzegane albo zupe³nie nieprzestrzeganie, je�li uzna siê,
¿e mia³o mieæ nie tyle pragmatyczne, co raczej symboliczne znaczenie (2). Cokol-
wiek by siê s¹dzi³o o takiej interpretacji, jedno zwraca w niej uwagê: traktowanie
kontrolowania alkoholu jako instrumentu kontroli postêpowania ni¿szych grup
spo³ecznych. Ten w¹tek przewija siê w literaturze po�wiêconej dziejom ruchu na
rzecz trze�wo�ci oraz prohibicji, i jest trwa³ym elementem rozumienia i wyja�nie-
nia rozmaitych meandrów dzia³añ tego ruchu.

Przechodzenie od przekonywania do przymusu to nie wytwór pomys³owo�ci ja-
kiego� jednego cz³owieka czy grupy ludzi. Widoczne by³o w my�leniu i dzia³aniach

13 Podejmowa³y tradycjê Waszyngtonian tak¿e dalsze bractwa, np. Reczabici (Idependent
Order of Rechabites), dobroczynny i samopomocowy zakon utworzony w 1835 r. w Anglii i prze-
niesiony do Stanów Zjednoczonych w 1841 r. oraz Samarytanie (Independent Order of Good Samari-
tans) utworzony w 1847 r. w Nowym Jorku (8: 1292�1294). W odró¿nieniu od Waszyngtonian,
bractwa te by³y organizacjami osób przynale¿¹cych do klasy �redniej (9).
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wielu lokalnych towarzystw skupionych w Amerykañskiej Unii Trze�wo�ci. By³o
nastêpstwem ich codziennych do�wiadczeñ, p³yn¹cych z walki o trze�wo�æ w swo-
im �rodowisku: uniemo¿liwienie sprzedawania alkoholu wydawa³o siê logicznym
dope³nieniem apeli o wyrzeczenie siê osza³amiaj¹cych trunków. Domagania siê
przyjêcia regulacji, zawieraj¹cych z natury rzeczy elementy przymusu w postaci
okre�lonych zakazów, nie postrzegano w ruchu trze�wo�ciowym tej doby jako
przeciwstawnego przekonywaniu, ale raczej jako dope³niaj¹cego, stwarzaj¹cego
odpowiednie warunki dla jego powodzenia.

Przejêty z czasów kolonialnych system udzielania zezwoleñ na sprzeda¿ alko-
holu wymaga³ tylko, aby otrzymuj¹cy takie zezwolenie odznacza³ siê nieposzlako-
wanym charakterem, przy czym liczba takich zezwoleñ mia³a odpowiadaæ potrze-
bom spo³eczno�ci. Je�li spo³eczno�æ uzna³aby, ¿e potrzeby te najlepiej zaspokaja
zerowa liczba zezwoleñ, mog³aby siê tego domagaæ. Opowiadaj¹cy siê za takim
rozwi¹zaniem byli �wiadomi, ¿e w wypadku jego przyjêcia pojawi siê zapewne
pok¹tny handel alkoholem, porz¹dni obywatele nie bêd¹ siê jednak w ten proceder
anga¿owaæ, a ci, którzy to uczyni¹ sprowadzeni zostan¹ do poziomu osób �utrzy-
muj¹cych domy publiczne�, jak to okre�li³ Goodrich, znany dzia³acz trze�wo�ciowy
z Massachusetts (7). Handel alkoholem sta³by siê w ten sposób niegodny, bardziej
niegodny ni¿ jego picie.

Kampanie lat 40. i lat 50. XIX wieku w wiêkszo�ci rozgrywa³y siê na szczeblu
lokalnym, okoliczno�ci czasu i miejscowe warunki, uk³ady spo³eczne i polityczne
nadawa³y im rozmaity kszta³t. Pierwsza ich fala zmierza³a do przeg³osowania
w poszczególnych miejscowo�ciach prawa, zgodnie z którym na ich terenie nie
mia³o siê w ogóle udzielaæ zezwoleñ na handel alkoholem14. Na przyk³ad w stanie
Nowy Jork w 1846 r. przeprowadzono referendum we wszystkich miastach (z wy-
j¹tkiem samego Nowego Jorku), w rezultacie 728 miast, na ogóln¹ liczbê 856,
opowiedzia³o siê za nie sprzedawaniem alkoholu. Jak widaæ, sprawa zmniejszenia
dostêpno�ci alkoholu zyska³a szerokie poparcie.

Powodzenie na szczeblu lokalnym zachêci³o do pój�cia dalej i objêcia ca³ego
stanu zakazem sprzedawania (w tym podawania) alkoholu. W 1851 r. powiod³o
siê to w Ohio, do którego konstytucji wprowadzono przepis g³osz¹cy, ¿e nie
bêdzie siê udzielaæ zezwoleñ na obrót osza³amiaj¹cymi napojami (8). Ohio by³o
w tym czasie najwiêkszym producentem napojów destylowanych w Stanach Zjedno-
czonych; w tym czasie mo¿liwo�ci transportowe tak siê ju¿ poprawi³y, ¿e ch³onny
rynek miast wschodniego wybrze¿a sta³ otworem dla zbo¿a produkowanego w tym
stanie. Jak by³o ³atwo przewidzieæ i jak wielu przewidywa³o, nie wydawanie ze-
zwoleñ na sprzeda¿ alkoholu stworzy³o specyficzn¹ pustkê prawn¹, która dopro-
wadzi³a do niekontrolowanego handlu alkoholem. �ciganie by³o s³abe, w wielu

14 Kampaniê tê poprzedzi³y próby ograniczenia dostêpno�ci alkoholu drog¹ przyjmowania in-
nego rozwi¹zania: drastycznego zmniejszenia liczby zezwoleñ przez wyznaczanie na nie bardzo
wysokich op³at. Projekty te zmierza³y w istocie do uniemo¿liwienia otwierania lokali prowadz¹cych
wyszynk dla biedniejszej klienteli (8).
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miejscowo�ciach nieistniej¹ce, oskar¿enia o naruszenie przepisów rzadkie, trud-
no�ci dowodowe znaczne, wymierzane przez s¹dy grzywny niskie.

W tej sytuacji zwolennicy zakazu sprzeda¿y alkoholu poszli w kierunku popra-
wy tre�ci odpowiednich regulacji prawnych. Rezultatem ich d¹¿eñ by³o tzw. pra-
wo stanu Maine (Maine Law) (7) z 1851 r. Jego przepisy sta³y siê modelem dla
rozwi¹zañ przyjmowanych tak¿e w innych stanach. Do 1855 r. obowi¹zywa³y
ju¿ ³¹cznie w 43 pó³nocnych stanach i terytoriach15. Twórc¹ prawa stanu Maine
by³ Dow z Portland, pochodz¹cy z rodziny Kwakrów, zamo¿ny biznesmen, fana-
tyczny dzia³acz trze�wo�ciowy, g³êboko wierz¹cy, ¿e alkohol jest �ród³em nie-
dostatku, przestêpczo�ci i zepsucia. By³ �wietnym organizatorem kampanii trze�-
wo�ciowych, nie szczêdz¹cym czasu ani pieniêdzy dla sprawy.

Formu³uj¹c prawo stanu Maine brano pod uwagê z³e do�wiadczenia zwi¹zane
ze stosowaniem poprzednich przepisów. Jedn¹ z trudno�ci tworzy³y kwestie do-
wodowe. Zakazem objête by³o sprzedawanie napojów alkoholowych. S¹dy samej
tylko ich obecno�ci w restauracji nie uwa¿a³y za dostateczn¹ przes³ankê do przy-
jêcia, ¿e s¹ przeznaczone do sprzeda¿y. Do skazania potrzebne wiêc by³o zeznanie
klienta, któremu podano alkohol. Wobec oczywistej w takim przypadku wspólno-
�ci interesów kupuj¹cego i sprzedaj¹cego, trudno by³o o uzyskanie zeznañ. Nowe
przepisy upowa¿nia³y do przeprowadzenia rewizji, zajêcia i zniszczenia znalezio-
nego alkoholu. Inny powód niezadowolenia z dawnych przepisów to wysoko�æ
grzywien w wypadku skazania. Dawniej ich dolna granica by³a tak niska, ¿e przed-
siêbiorcy wkalkulowywali je bez k³opotu w swoje koszty handlowe i prowadzili
interes dalej. Nowe prawo nie tylko drastycznie podnosi³o wysoko�æ grzywien,
ale tak¿e wprowadza³o konfiskatê znalezionego alkoholu, przez co uniemo¿liwia³o
sprzedanie go dla uiszczenia grzywny. W przypadku skazania po raz trzeci � prze-
widywa³o karê wiêzienia. Aby zerwaæ z poprzedni¹ praktyk¹ umarzania wielu
spraw na podstawie zapewnienia ze strony podejrzanego, ¿e nie bêdzie wiêcej
sprzedawa³ alkoholu i ci¹gniêcia w nieskoñczono�æ innych spraw, prawo stanu
Maine zakazywa³o odstêpowania od oskar¿enia i nakazywa³o rozpoznawanie spraw
o sprzeda¿ alkoholu w pierwszej kolejno�ci. Wprowadzono wreszcie surow¹
kontrolê sprzeda¿y alkoholu dla celów przemys³owych i medycznych, która przy
poprzednich urz¹dzeniach prawnych stwarza³a szerokie mo¿liwo�ci obchodzenia
zakazu obrotu napojami alkoholowymi.

Zwolennicy prawa stanu Maine z klasy �redniej (ciesz¹cy siê powa¿aniem oby-
watele: duchowni, przemys³owcy i inni ludzie interesu) spodziewali siê po nim
wiele: zmniejszenia podatków przeznaczonych na opiekê nad najbiedniejszymi,
spadku przestêpczo�ci, ograniczenia pijañstwa w�ród �wie¿o przyby³ych zza oce-
anu i miejscowych robotników (7). Pierwsze lata obowi¹zywania tego prawa na-
pe³nia³y jego twórców optymizmem: dostêp do alkoholu zosta³ wyra�nie utrud-
niony (choæ, oczywi�cie, bardzo go potrzebuj¹cy potrafili te utrudnienia pokonaæ),

15 Maine, Massachusetts, terytorium Minnesota, Rhode Island, Vermont, Michigan, Connec-
ticut, Nowy Jork, Indiana, Delaware, Iowa, terytorium Nebrasca, New Hampshire.
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robotnicy pili mniej, w wielu miejscowo�ciach notowano zmniejszenie przestêp-
czo�ci. Równocze�nie jednak narasta³ opór przeciwko nowym przepisom. Im bar-
dziej ich zwolennicy naciskali na �cis³e przestrzeganie prawa, im bardziej starali
siê utrudniaæ korzystanie z wynajdywanych w nim luk, tym bardziej rós³ opór
i wzmaga³a siê niechêæ do nich, a potem wrogo�æ. Opór ów przybiera³ ró¿ne po-
stacie. Jedn¹ z nich by³o omijanie przepisów przez tworzenie klubów sprzedaj¹-
cych alkohol przywieziony spoza granic stanu dla cz³onków klubu, co nie by³o
zabronione, albo sprowadzanie rozmaitych trunków, nawet w du¿ych ilo�ciach, na
w³asne � bardzo szeroko rozumiane � potrzeby, czemu równie¿ nie sprzeciwia³o
siê prawo. Inna postaæ to batalie s¹dowe zmierzaj¹ce przede wszystkim do uzna-
nia, ¿e zajmowanie i przepadek zajêtego alkoholu jest sprzeczny z konstytucjami
stanowymi i konstytucj¹ federaln¹, gwarantuj¹c¹ poszanowanie prywatnej w³as-
no�ci. W czasie, gdy toczono te batalie ³awy przysiêg³ych i sêdziowie nie chcieli
skazywaæ oskar¿onych o handel alkoholem, licz¹c siê z uznaniem za niewa¿ne
istotnych czê�ci prawa stanu Maine lub wzorowanych na nim przepisów. Oczeki-
wania te okaza³y siê w powa¿nej mierze usprawiedliwione.

Wbrew nadziejom twórców, prawo stanu Maine nie by³o wcale ³atwe w stoso-
waniu w sytuacji, gdy nie istnia³a jeszcze w pe³ni sprofesjonalizowana policja.
Policjantów rekrutowano przede wszystkim spo�ród mieszkañców poszczególnych
rejonów danego miasta, co czyni³o stosowanie tego prawa specjalnie trudne tam,
gdzie wydawa³o siê najpotrzebniejsze, tj. w dzielnicach biedoty. W odpowiedzi na
s³abe �ciganie, dzia³acze trze�wo�ciowi zaczêli formowaæ w³asn¹ �policjê�16. Dla
zarz¹dzenia przeszukania potrzebne by³y o�wiadczenia trzech osób (z których jed-
na musia³a byæ zaprzysiê¿ona) o sprzeda¿y alkoholu. Cz³onkowie takiej �policji�
dostarczali niezbêdnych o�wiadczeñ sami albo za po�rednictwem p³atnych infor-
matorów, niektórzy dzia³acze trze�wo�ciowi wzbraniali siê bowiem nawet przed
wchodzeniem do miejsc, w których odbywa³ siê wyszynk. Zw³aszcza te dzia³ania
wzbudzi³y zaciêty opór: �ciganiem bowiem zaczê³y zajmowaæ siê prywatne osoby
zamiast przedstawicieli prawa, co nada³o ca³emu przedsiêwziêciu w¹tpliwe piêtno
rozgrywki miêdzy ró¿nymi grupami obywateli. W rezultacie mia³y miejsce pobicia,
bójki, wreszcie zamieszki, w których zdarza³y siê ofiary �miertelne.

Opór przeciwko prawu stanu Maine i podobnym przepisom pochodzi³ pocz¹t-
kowo g³ównie ze strony irlandzkich i niemieckich emigrantów, ale decyduj¹ce zna-
czenie mia³o przy³¹czenie siê do nich robotników urodzonych w Ameryce, którzy
tak¿e nie chcieli nachodzenia i zamykania ich tawern, restauracji i barów17,  pe³-
ni¹cych w ich ¿yciu wa¿n¹ rolê miejsc spotkañ, po�rednictwa pracy, uzyskania
pomocy od wspó³towarzyszy niedoli w czêstych okresach bezrobocia. Ostatecznie

16 Na przyk³ad Carson League lub Temperance Watchmen. Organizacje te nie ogranicza³y swojej
dzia³alno�ci do prowadzenia dowodów ³amania przepisów przeciwalkoholowych, ale z tego wziê³y
swój pocz¹tek (7).

17 S³owa �bar� u¿ywam ni¿ej jako odpowiednika amerykañskiego �saloon�. Oznacza on �lokal,
w którym sprzedaje siê alkohol do spo¿ycia na miejscu�. (19: 175).
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wiêc prawo, które mia³o przynie�æ zmniejszenie przestêpczo�ci i spokój na ulicach,
uwolnionych od awanturuj¹cych siê pijaków, przynios³o odwrotny efekt. Szeregi
jego przeciwników zaczêli zasilaæ równie¿ dawni umiarkowani zwolennicy. Po
1860 r. liczba stanów, w których obowi¹zywa³o to prawo szybko siê zmniejsza³a18.

Wielki rozdzia³ w dziejach amerykañskiego ruchu trze�wo�ciowego zosta³ zam-
kniêty19. Ruch istnia³ nadal, ale jego znaczenie na amerykañskiej scenie spo³eczno-
-politycznej zmniejszy³o siê na d³ugo. W ci¹gu lat jego rozwoju do wojny secesyj-
nej zarysowa³y siê podstawowe opcje tego ruchu: w odniesieniu do sposobu dzia-
³ania (przekonywanie, przymus), celów, jakie móg³ sobie stawiaæ (umiarkowane
spo¿ycie, powstrzymywanie siê od mocnych trunków, ca³kowita abstynencja),
zbiorowo�ci, na które mia³by oddzia³ywaæ (ogó³ ludno�ci, intensywnie pij¹cy).
Wypróbowano te¿ wiele technik dzia³ania, organizowania siê, zebrano nauki p³y-
n¹ce z niepowodzeñ. Czy umiano je w³a�ciwie zinterpretowaæ i wykorzystaæ?

II

Po pora¿kach drugiej po³owy lat 50. XIX wieku ruch trze�wo�ciowy czeka³y
dalsze niepowodzenia. Niektóre zwi¹zane by³y z wojn¹ secesyjn¹: zarówno Unio-
ni�ci, jak i Konfederaci przywrócili w swoich armiach wydawanie ¿o³nierzom
codziennych racji alkoholu, co dzia³acze trze�wo�ciowi uznali za szczególnie nie-
korzystne. W nastêpstwie tej praktyki wielu m³odych mê¿czyzn, którzy mo¿e nigdy
nie byliby skosztowali alkoholu, nie tylko zetknê³o siê z nim, ale i przyzwyczai³o siê
do codziennego picia. Rozszerzy³ siê te¿ kr¹g konsumentów alkoholu, kolejne fale
emigrantów z Europy � przede wszystkim z Niemiec, Irlandii i W³och � pochodzi³y
z krajów, w których picie by³o g³êboko zakorzenionym elementem kultury20.

Równocze�nie przez dziesiêciolecia spo¿ycie alkoholu pozostawa³o na po-
dobnym poziomie. Wyst¹pi³y natomiast zmiany w strukturze spo¿ycia. W latach
1850�1865 konsumpcja napojów spirytusowych nieco spad³a, podczas gdy piwa
� podwoi³a siê (8). W 1850 r. w postaci piwa wypijano w Stanach Zjednoczonych
7% alkoholu, w 1860 r. � 11%, w 1870 r. � 21%. W ci¹gu lat 70. udzia³ ten po-
wiêkszy³ siê do 33%, w latach 80. � do 45%, by z pocz¹tkiem lat 90. przekroczyæ
po³owê konsumowanego alkoholu (13). Pocz¹tki tej wielkiej zmiany siêgaj¹ wiêc

18 W koñcu lat 70. XIX w. posiada³y je tylko 3 stany: Vermont, Maine i New Hampshire.
19 Blocker (8) widzi w dziejach Stanów Zjednoczonych powtarzaj¹ce siê fale (cykle) narastania

i opadania spo³ecznej aktywno�ci przeciwalkoholowej i organizacyjnej prê¿no�ci ruchu trze�-
wo�ciowego. Pierwsza obejmuje, jego zdaniem, lata 1792�1840, a wiêc lata od uzyskania niepod-
leg³o�ci do odp³ywu poparcia dla poró¿nionej wewnêtrznie Amerykañskiej Unii Trze�wo�ci. Druga,
lata 1840�1860, tj. lata dzia³alno�ci Waszyngtonian, bractw trze�wo�ciowych i obowi¹zywania pra-
wa stanu Maine. Oba te �cykle� przedstawione tu zosta³y jako tworz¹ce jedn¹ ca³o�æ. Dalej Blocker
wyró¿nia okres dominacji w ruchu trze�wo�ciowym organizacji kobiecych (lata 1860�1892) oraz
okres dzia³ania Ligi do Walki o Zamkniêcie Barów (lata 1892�1933).

20 Zwracaj¹cy uwagê wyj¹tek stanowili pobo¿ni rolnicy z Norwegii (8).
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g³êboko w XIX stulecie, a jej nastêpstwa w postaci nowo ukszta³towanej struktury
spo¿ycia trwaj¹ do dzi�.

Konsumowanie alkoholu, zw³aszcza intensywne, by³o udzia³em przede wszyst-
kim ludzi z niezamo¿nych grup spo³ecznych, a w�ród nich � robotników. Ich picie
bardziej rzuca³o siê w oczy, nie odbywa³o siê bowiem g³ównie w domu � w³asnym
lub przyjació³ � ale w barze. Ów bar (saloon), który sta³ siê w pó�niejszych latach
przedmiotem zajad³ych ataków dzia³aczy trze�wo�ciowych, by³ naturalnym miej-
scem spotkañ robotników po pracy lub w ka¿dej porze, gdy pracy nie mieli, przy
kuflu czy kieliszku; w szczególno�ci od czasu, gdy praca fabryczna zaczê³a siê
rozprzestrzeniaæ, stawaæ siê coraz bardziej zrutynizowana i lepiej zorganizowana,
przy której nie by³o miejsca na tradycyjne picie w miejscu zatrudnienia w czasie
przerw na odpoczynek.

Znaczenie, jakie bar odgrywa³ w ¿yciu, zw³aszcza mê¿czyzn z warstw pracuj¹-
cych, trudno przeceniaæ. Niektóre bary by³y po prostu miejscami spotkañ przyja-
ció³ i kolegów, rozrywki i odpoczynku w gronie przyjació³, spe³nia³y funkcje �klu-
bów ludzi niezamo¿nych� (6). By³y te¿ jednak inne i one, stanowi¹c ogromn¹
wiêkszo�æ, ukszta³towa³y dominuj¹cy w �wiadomo�ci spo³ecznej ich obraz jako
miejsc nieumiarkowanego pijañstwa i rozpusty, wyzysku i zdeprawowania, zorga-
nizowanej przestêpczo�ci i kupowania g³osów wyborców. W otwieraniu barów
powa¿na rola przypad³a browarom: udziela³y na ten cel po¿yczek, zachêca³y do
ich prowadzenia stwarzaj¹c dogodne warunki dostaw, dba³y, aby przysz³y klient
mia³ jak naj³atwiejszy dostêp do alkoholu, a bar sprzedawa³ tylko ich napoje21.

W 1873 r. by³o w Stanach Zjednoczonych ok. 100 tys. barów, jeden przypada³
w przybli¿eniu na 400 mieszkañców22. Bary te stanowi³y wytwór wczesno-
-przemys³owej kultury miejskiej i ukazywa³y jak w krzywym zwierciadle jej
wynaturzenia i zaborcze d¹¿enie do zysku. Ostra konkurencja miêdzy barami
� zrozumia³a przy ich liczbie � zachêca³a prowadz¹cych do sprzedawania alkoho-
lu ka¿demu, kto zap³aci³, a wiêc i pijanym ju¿ klientom, i m³odym ch³opcom,
nawet dzieciom. Wiele dzia³a³o bez ¿adnej przerwy, przez 24 godziny na dobê,
7 dni w tygodniu, by³o miejscem spotkañ �ludzi lu�nych�, przestêpców, sute-
nerów i prostytutek, niektóre mia³y nawet na zapleczu osobne pokoiki wypo-
sa¿one w kanapy. Mog³y s³u¿yæ kaznodziejom i statecznym przedstawicielom
klasy �redniej za przyk³ad miejsc upadku i wyuzdania, bezmy�lnego tracenia
zarobionych pieniêdzy, które mog³yby i powinny by³y byæ u¿yte na potrzeby
bliskich23. Bary bywa³y siedliskiem politycznej korupcji, miejscem kupowania
przez kandydatów na stanowiska publiczne g³osów wyborców, którym stawiano
tyle drinków, ile zdo³ali wypiæ, by rano zawie�æ ich jeszcze niezupe³nie trze�wych
do lokalu wyborczego (4).

21 By³ to tzw. tied house system (20).
22 Na przyk³ad w Kalifornii w 1888 r. by³o ok. 12 tys. barów: 1 na 91 mieszkañców (6).
23 Jeden ze sloganów wywieszonych w wielu barach brzmia³: �Je�li twoje zajêcia przeszkadzaj¹

ci w piciu, porzuæ je� (4: 162).
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Wojna secesyjna przynios³a te¿ inne zmiany. Po piêædziesiêcioletniej przerwie,
w 1862 r. na³o¿ono podatek na produkcjê alkoholu; pocz¹tkowo mia³ dostarczyæ
pieniêdzy na finansowanie wojny, pozosta³ jednak w mocy i pó�niej, przynosz¹c
bud¿etowi federalnemu w ci¹gu nastêpnego pó³wiecza od po³owy do dwóch trze-
cich jego dochodów (6, 8). Fakt ten mia³ istotne znaczenie, pañstwo sta³o siê stron¹
bezpo�rednio zainteresowan¹ rozstrzygniêciami kolejnych kontrowersji, zwi¹za-
nych z regulowaniem picia alkoholu.

W 1865 r. Amerykañska Unia Trze�wo�ci uleg³a reorganizacji i przekszta³ci³a
siê w Krajowe Towarzystwo Trze�wo�ci (National Temperance Society). Na jego
czele stan¹³ znany przemys³owiec, Dodge, oddany sprawie dzia³acz trze�wo�-
ciowy, g³êboko przekonany, ¿e najlepszym przyjacielem �wiata pracy jest kapita³,
a najwiêkszym jego wrogiem � alkohol. Towarzystwo postanowi³o wype³niaæ swoje
zadania przede wszystkim za po�rednictwem dzia³alno�ci wydawniczej, pozosta-
wiaj¹c lokalnym oddzia³om prowadzenie tradycyjnej pracy trze�wo�ciowej. Dru-
kowane s³owo mia³o przekonywaæ o potrzebie zachowywania abstynencji, ukazy-
waæ szkody wyrz¹dzone przez alkohol, d¹¿yæ do przywrócenia ducha moralnej
odnowy. Wydawnictwa, przygotowywane przez najlepszych autorów, nie mia³y byæ
rozdawane, ale sprzedawane po cenie równej kosztom produkcji.

Ten niechêtny czynnemu w³¹czeniu siê w politykê kierunek pracy Towarzystwa
nie wszystkim siê podoba³, choæ zyska³ aprobatê wiêkszo�ci. Niezadowolona
mniejszo�æ postanowi³a dzia³aæ. Rozumowanie by³o tu proste. Sojusznicy ruchu
trze�wo�ciowego znajduj¹ siê w obu g³ównych partiach politycznych. Bêd¹c w nich
jednak w mniejszo�ci nie mog¹ sprawiæ, aby która� z nich opowiedzia³a siê  za odpo-
wiednimi zakazami dotycz¹cymi alkoholu i obieca³a w³¹czyæ ich przyjêcie do swoje-
go programu wyborczego. Tylko utworzenie nowej partii umie�ci problem trze�wo�-
ci w g³ównym nurcie ¿ycia politycznego kraju. W 1869 r. na zje�dzie Towarzystwa
ok. 200 delegatów, przede wszystkim z przemys³owych stanów pó³nocno-wschod-
nich, stwierdzi³o, ¿e �handel napojami alkoholowymi powa¿nie uszczupla bezpie-
czeñstwo i swobody osobiste szerokich rzesz obywateli, a tak¿e wystawia na szwank
prywatn¹ w³asno�æ�. A poniewa¿ ¿adna z istniej¹cych partii politycznych nie zmie-
rza do ukrócenia tego godnego po¿a³owania procederu, delegaci postanowili utwo-
rzyæ Krajow¹ Partiê Prohibicji (National Prohibition Party) (9).

Przez wiêksz¹ czê�æ swojego istnienia Partia mia³a wiêcej przywódców ni¿
cz³onków, niekiedy udawa³o siê jej jednak uzyskaæ szersze poparcie (8). Odgry-
wa³a natomiast istotn¹ rolê w poszczególnych stanach, zw³aszcza w wyborach
lokalnych, zmuszaj¹c ubiegaj¹cych siê o stanowiska do przychylnego odnoszenia
siê do sprawy trze�wo�ci, odbieraj¹c jednym g³osy i przewa¿aj¹c szalê na stronê
innych. We wczesnym okresie istnienia by³a parti¹ jednej sprawy, przechodz¹c¹
do porz¹dku nad ró¿nicami religijnymi i etnicznymi, dziel¹cymi niekiedy bardzo
g³êboko poszczególne od³amy spo³eczeñstwa amerykañskiego. Stanowi³o to jej
si³ê, ale te¿ i s³abo�æ, wo³anie o trze�wo�æ nie tworzy³o bowiem dostatecznie sil-
nego spoiwa, mog¹cego po³¹czyæ na d³u¿ej ludzi w partiê polityczn¹. W pó�niej-
szych latach Partia anga¿owa³a siê wiêc tak¿e w inne sprawy.
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W latach 70. i 80. w amerykañskim ruchu trze�wo�ciowym dominuj¹c¹ rolê
zaczê³y odgrywaæ kobiety. Pierwsze próby w³¹czenia siê kobiet do ruchu, jeszcze
przed wojn¹ secesyjn¹, by³y izolowane i nie sta³y siê zaczynem szerszej aktywno-
�ci z ich strony. W samym ruchu nie witano zreszt¹ kobiet z rado�ci¹, ich miej-
scem mia³ byæ dom, a zadaniem � troszczenie siê o dzieci, a nie sprawy spo³eczne.
Równocze�nie w³a�nie zajmowanie siê domem i dzieæmi dawa³o kobietom spe-
cjalny tytu³ do upominania siê o trze�wo�æ � pieni¹dze wydawane na alkohol nie
zasila³y domowego bud¿etu, zdaniem kobiet by³y wyrzucane w b³oto, bezmy�lnie
trwonione, kosztem niezaspokajanych, czêsto elementarnych potrzeb rodziny.

Wkroczenie kobiet na trze�wo�ciow¹ scenê by³o gwa³towne i spektakularne.
W pocz¹tku lat 70. zaczê³y siê mno¿yæ wypadki zaczepiania kobiet przez pijanych,
obra¿anie ich, a nawet naruszanie spokoju i powagi nabo¿eñstw. Zim¹ 1873/1874 r.
� zachêcone antyalkoholowymi odczytami Lewisa, lekarza homeopaty, orêdownika
wygodnej odzie¿y dla niewiast i ich równouprawnienia24 � kobiety w rozmaitych
miastach Ohio rozpoczê³y antyalkoholow¹ krucjatê. Sformowawszy pochód, z na-
bo¿nymi pie�niami na ustach, sz³y g³ówn¹ ulic¹ do najbli¿szego baru, klêka³y na
�niegu przed wej�ciem i zanosi³y do Boga g³o�ne modlitwy o poruszenie serc han-
dluj¹cych ognistymi trunkami, prosz¹c by zaniechali swojego nikczemnego pro-
cederu i nie grozili alkoholow¹ zag³ad¹ ich ojcom, mê¿om, braciom i synom (4).
Uczestniczki krucjaty i wspomagaj¹cy je mê¿czy�ni uwa¿ali kobiety za g³ówne
ofiary alkoholu. Pozostawione przez spo³eczeñstwo w³asnemu losowi, podejmo-
wa³y swoj¹ obronê, do której mia³y pe³ne prawo. Zgodnie ze swoj¹ niewie�ci¹
natur¹ mia³y zwracaæ siê ³agodnie, z szacunkiem i powag¹ o wys³uchanie ich g³osu.

Jakkolwiek dzia³ania takie wydawa³yby siê dzi� teatralne, niektórym nawet
� �mieszne, ta forma �religijnego szanta¿u� okaza³a siê niezwykle skuteczna25 i co
równie wa¿ne � zara�liwa. Jej istotnym elementem by³o przekonanie, ¿e picie alko-
holu nie tylko niszczy duszê i cia³o, ale jest grzeszne, obra¿a Boga. Dawa³o to
krucjacie si³ê p³yn¹c¹ z fanatycznego zaanga¿owania w �wiêt¹ sprawê. Rozsze-
rza³a siê ona jak po¿ar, obejmuj¹c najpierw ca³e Ohio, potem stany �rodkowego
zachodu, dalej po³udnia, potem zachód a¿ do Kalifornii. Nie wszyscy ustêpowali
pod naciskiem modlitw, nawet trwaj¹cych przez parê tygodni po parê godzin dzien-

24 Dioklecjan Lewis w ksi¹¿eczce �Nasze dziewczêta� (1871) zaleca³ im noszenie krótkich
rêkawów i krótkich spódnic, lu�nych strojów, podwi¹zek zamiast pasków, k¹piele s³oneczne nago.
Sprzeciwia³ siê �ciskaniu brzucha i krêpowaniu miednicy �przeznaczonej do po¿yteczniejszych
celów�. W czasach, w których kobiety � jak pisze J. Kobler (4: 104) � nie mia³y mieæ ani miednic
ani brzuchów, s³owa takie brzmia³y nieprzyzwoicie i wystawia³y ich autora na pe³ne potêpieñ ataki,
zw³aszcza ze strony osób duchownych.

25 Na przyk³ad w lutym 1874 r. w mie�cie Xenia w Ohio w³a�ciciel pierwszego baru � jednego
z 41 w tym mie�cie � przed którym zatrzyma³y siê kobiety ze swoimi modlitwami, zdumiony zapro-
si³ je do �rodka, a potem przyrzek³, ¿e nie bêdzie wiêcej handlowa³ mocnymi trunkami i przekaza³
im posiadane na sk³adzie beczki piwa i skrzynki whisky. Kobiety nakaza³y wyniesienie ich na ulicê i
przy pomocy zbieraj¹cych siê przechodniów rozbi³y je �piewaj¹c �Chwa³a Bogu, rozdawcy wszel-
kich ³ask�. Tymczasem alkohol p³yn¹³ ulic¹ szerokim strumieniem. S³ysz¹c to nastêpni w³a�ciciele
barów zaczêli je zamykaæ; w ci¹gu tygodnia uczyni³o to 29 osób (4: 102�103).
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nie, przed pikietowaniem barów, zapisywaniem nazwisk wchodz¹cych do nich
mê¿czyzn, o�wietlaniem wej�cia, odstraszaniem klientów. Jak widaæ w miarê trwa-
nia krucjaty �rodki dzia³ania kobiet wzbogaca³y siê i by³o coraz trudniej okre�laæ
je mianem ³agodnej i pe³nej szacunku pro�by. Nic te¿ dziwnego, ¿e coraz czê�ciej
zaczê³y siê pojawiaæ brutalne nawet formy oporu. Zdarza³o siê, ¿e modl¹ce siê
przed barami kobiety oblewano wod¹, pomyjami, obrzucano b³otem, jajkami, wy-
my�lano im i gro¿ono. Nie zra¿a³o to uczestniczek krucjaty, mi³a im by³a palma
mêczeñstwa, chcia³y przyjmowaæ cierpienia, wierz¹c, ¿e s¹ zsy³an¹ przez Boga
prób¹ ich wytrwa³o�ci i oddania. Niechêæ i opór przeciwko krucjacie nie ogranicza-
³y siê tylko do w³a�cicieli i klientów barów oraz sprzedaj¹cych alkohol � drogerzy-
stów (pracowników drogerii) i aptekarzy. Wielu mê¿czyzn, zw³aszcza z Po³udnia,
w postêpowaniu uczestniczek krucjaty dopatrywa³o siê zaprzeczenia ich kobieco�ci.

W krucjacie wziê³o udzia³ ok. 150 tys. kobiet, scen¹ ich pochodów by³o
911 miejscowo�ci w 31 stanach (8). Wymusi³a ona zamkniêcie w ca³ym kraju
ok. 30 tys. barów i doprowadzi³a do zmniejszenia konsumpcji piwa o ok. 20 mln
litrów, co pozbawi³o bud¿et federalny ok. 1 mln dolarów wp³ywów z podatków od
napojów alkoholowych. Krucjata zaczê³a wygasaæ w sposób naturalny: kobiety
nie mog³y w niej d³u¿ej uczestniczyæ, nie zaniedbuj¹c powa¿nie swych zwyk³ych
obowi¹zków (4). Temperatura zwi¹zanych z ni¹ emocji by³a te¿ zbyt wysoka, aby
mo¿na j¹ by³o d³ugo utrzymywaæ.

Jednym z rezultatów akcji przeciwko sprzedawaniu alkoholu by³o organizowa-
nie siê uczestnicz¹cych w nich kobiet w towarzystwa trze�wo�ciowe na terenie
poszczególnych stanów. W koñcu 1874 r. ich delegatki zjecha³y siê w Cleveland
i utworzy³y ogólnoamerykañsk¹ Krajow¹ Kobiec¹ Chrze�cijañsk¹ Uniê Trze�-
wo�ci (National Woman�s Christian Temperance Union). Jej sekretarzem, a w 5 lat
pó�niej przewodnicz¹c¹, zosta³a aktywna uczestniczka krucjaty Willard, nauczy-
cielka, a pó�niej wyk³adowczyni i rektor pierwszej amerykañskiej kobiecej wy¿-
szej uczelni (Northwestern Female College), a po jej po³¹czeniu siê z Northwe-
stern University � dziekan wydzia³u dla kobiet i profesor estetyki. Na stanowisku
prezesa Unii, najwiêkszej kobiecej organizacji w dziejach Stanów Zjednoczonych,
pozosta³a do swojej �mierci (w 1889 r.); by³a dusz¹ i mózgiem Unii, niezmordo-
wan¹ organizatork¹ jej prac.

W pocz¹tkowej dzia³alno�ci Unii widoczne s¹ dwa okresy. W jednym, obejmuj¹-
cym w przybli¿eniu pierwsze piêciolecie istnienia, Unia koncentrowa³a swoj¹ ak-
tywno�æ na propagowaniu przekonania, ¿e picie jest z³e, a abstynencja dobra. Takie
postêpowanie by³o zgodne z wol¹ jej pierwszej przewodnicz¹cej Wittenmeyer. Na
zje�dzie Unii w 1877 r. tak mówi³a do delegatek: �Ufam, ¿e nad zebraniem tym
unosiæ siê bêdzie duch modlitwy. Nasze spo³eczeñstwo zrodzi³o siê z modlitwy,
¿yje ni¹ i ona zapewnia mu trwanie. Jest ona nasz¹ najsilniejsz¹ broni¹� (2: 74).

Gusfield nazwa³ styl dzia³ania, jaki Unia przyjê³a w tym okresie, �asymilacyj-
nym reformowaniem�, tj. d¹¿eniem do zmiany postêpowania osób czyni¹cych
niew³a�ciwie przez zjednywanie ich dla w³asnego systemu warto�ci i staranie, by
dostosowali do niego w³asne zachowania. U podstaw takiego reformowania le¿y
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traktowanie czyni¹cych z³o jak grzeszników, ludzi s³abych, zagubionych lub bez-
radnych, którzy dziêki okazanej im pomocy uznaj¹ swoje b³êdy i bêd¹ siê starali
naprostowaæ swoje �cie¿ki. Takie podej�cie do reformowania opiera siê na za³o¿e-
niu, ¿e owi b³¹dz¹cy uwa¿aj¹ swoje postêpowanie za z³e, a wiêc akceptuj¹ warto-
�ci uznawane przez swoich reformatorów. W�ród b³¹dz¹cych jest wiêc nawrócony
na abstynencjê dawny pijak i staraj¹cy siê zaprzestaæ picia nadu¿ywaj¹cy alkoho-
lu � tak¿e wtedy, gdy mu siê to nie udaje; sam fakt podejmowania prób porzucenia
na³ogu jest �wiadectwem traktowania nie picia za warto�æ, do której nale¿y d¹¿yæ.
Przyjêcie tej warto�ci jako swojej jest te¿ wyrazem uznania dominuj¹cej roli
grupy spo³ecznej promuj¹cej abstynencjê, bowiem tylko system warto�ci warstwy
panuj¹cej w spo³eczeñstwie staje siê w nim �obowi¹zuj¹cy� (2).

Objêcie przez Willard przewodnictwa Unii ³¹czy³o siê ze zmian¹ kierunku
i sposobu dzia³ania organizacji. Zasadnicze znaczenie mia³o ogromne rozszerze-
nie zakresu aktywno�ci Unii, zajmowanie siê przez ni¹ �wszystkim� co dotyczy
kobiet, nie tylko kwesti¹ trze�wo�ci. W ramach Unii zaczê³y dzia³aæ rozmaite wy-
dzia³y koncentruj¹ce swoje wysi³ki na coraz wiêkszej liczbie zagadnieñ; z czasem
liczba tych wydzia³ów dosz³a do 45. Wydzia³ Bia³ego Krzy¿a i Tarczy zwalcza³
zró¿nicowanie wymagañ moralnych stawianych mê¿czyznom i kobietom. Wydzia³
Zdrowia i Higieny stara³ siê o wycofanie z obiegu lekarstw zawieraj¹cych alkohol
i walczy³ z paleniem tytoniu. Wydzia³ Nieskazitelno�ci Spo³ecznej domaga³ siê
organizowania o�rodków rehabilitacyjnych dla prostytutek gotowych zerwaæ ze
swoim procederem26.  Wydzia³ Czysto�ci w Sztuce i Literaturze sprzeciwia³ siê
ukazywaniu nago�ci i dopatrywa³ siê gro�by zdeprawowania w �Ba�niach z Ty-
si¹ca i Jednej Nocy� oraz �Sonacie Kreuzerowskiej� Lwa To³stoja. Wydzia³ Zwal-
czania Z³a Spo³ecznego specjalizowa³ siê w wykazywaniu zwi¹zków miêdzy
piciem a przestêpczo�ci¹. By³ te¿ Wydzia³ Niesfermentowanego Wina przy Stole
Pañskim (próbuj¹cy bezskutecznie namawiaæ duchownych do u¿ywania w czasie
mszy soku winogronowego); Wydzia³ Sk³aniania Pracodawców do Wymagania
Abstynencji od Pracowników; Wydzia³ Pracy w�ród Kobiet Mormonów; Wydzia³
Powstrzymywania Desakralizacji Sabatu (domagaj¹cy siê zakazu dostarczania
poczty w niedzielê, podró¿owania w tym dniu �poci¹giem, parostatkiem i welo-
cypedem�, wydawania gazet, strzy¿enia w³osów i wykonywania jakiejkolwiek
niekoniecznej pracy).

Uznanie dzia³aczek Unii po prostu za bigotki by³oby równie ³atwe, co myl¹ce,
ignorowa³oby bowiem czas, w którym przysz³o im dzia³aæ. Dokona³y wiele i by³a
w tym niew¹tpliwa zas³uga pomys³owo�ci i organizacyjnych umiejêtno�ci Willard.
W pierwszym rzêdzie zaczê³a ona wyprowadzaæ kobiety z domu na szersz¹ arenê
spo³eczn¹ i polityczn¹, uczy³a je, ¿e mog¹ � nie trac¹c nic ze swojej kobieco�ci
� wystêpowaæ na zebraniach, formu³owaæ samodzielnie swoje opinie, nawet anga-

26 Potêpia³ te¿ pokazywanie szyi i ramion w wydekoltowanych toaletach i strofowa³ �kobiety
wystawiaj¹ce na spojrzenia mê¿czyzn to, co powinno pozostaæ tajemnic¹ pokoju, w którym nak³ada
siê te stroje� (4: 131).
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¿owaæ siê w dzia³alno�æ polityczn¹. Wszystko to odbywa³o siê pod has³em �obro-
ny domu rodzinnego�: zosta³ on bowiem zagro¿ony � przede wszystkim przez
alkohol � i aby go ratowaæ kobiety musia³y wyj�æ z niego na zewn¹trz (21). W ten
sposób praca na rzecz emancypacji mia³a na celu ochronê rodziny, a wiêc jednej
z centralnych warto�ci systemu etycznego klasy �redniej. Has³o to by³o te¿ pukle-
rzem zabezpieczaj¹cym dzia³aczki Unii przed oskar¿eniami o burzenie ustalonego
porz¹dku spo³ecznego, mog³y siê bowiem ³atwo broniæ twierdzeniem, ¿e to w³a�-
nie one walcz¹ o jego utrwalenie.

W pracy Unii widoczna by³a pewna ewolucja �wiadcz¹ca o stopniowym roz-
szerzaniu perspektywy postrzegania problemów spo³ecznych. Pocz¹tkowo wzo-
rem aktywno�ci jej dzia³aczek by³a filantropia, d¹¿enie do ul¿enia doli ró¿nych
kategorii kobiet, dla których los nie okaza³ siê ³askawy: ¿on pijaków, kobiet
cierpi¹cych biedê, porzuconych przez mê¿ów wyrobnic, prostytutek, kobiet prze-
bywaj¹cych w wiêzieniach. Bezpo�rednie zetkniêcie siê z nimi ukaza³o mnogo�æ
dalszych problemów, dotycz¹cych ich traktowania, upo�ledzenia, nierówno�ci.
Ujawni³o krucho�æ przekonania, ¿e �ród³em pijañstwa mê¿czyzn tych kobiet
jest s³aba wola i niedostateczne ugruntowanie zasad moralnych. Je�li wiêc na
pocz¹tku Willard mówi³a, ¿e g³ównym problemem klasy robotniczej jest nie
to, jak uzyskaæ wy¿sze p³ace, ale jak lepiej je spo¿ytkowaæ, to pó�niej (w koñcu
lat 80.) stwierdza³a wprost, ¿e pijañstwo ma swoje �ród³o w ciê¿kich warunkach
pracy i ¿ycia robotników (8).

Popieranie przez Uniê socjalistycznych idea³ów nie przybra³o nigdy postaci
przyjêcia przez ni¹ socjalistycznego programu przebudowy spo³ecznej. W³¹czy³a
siê ona natomiast w prowadzone przez sufra¿ystki akcje na rzecz przyznania
kobietom praw wyborczych. Udziela³a te¿ poparcia w po³owie lat 80. Krajowej
Partii Prohibicyjnej wysuwaj¹cej postulat uzupe³nienia konstytucji federalnej od-
powiednimi zakazami, odnosz¹cymi siê do alkoholu. Nast¹pi³o to wówczas, gdy
Willard przekona³a siê, ¿e ¿adna z wielkich partii � zw³aszcza tradycyjnie sprzyja-
j¹ca sprawie trze�wo�ci Partia Republikañska � nie zamierza w³¹czyæ do swojej
platformy wyborczej zakazu handlowania alkoholem (4, 8). Powi¹zanie swoich
losów z Parti¹ Prohibicyjn¹ kosztowa³o Uniê drogo. Zatraci³a swój poprzedni
niepolityczny charakter, pozbawi³a siê poparcia zwi¹zanych z Republikanami
kobiet, z których pewna grupa pod przewodnictwem wybitnej dzia³aczki Unii
� Foster, wyst¹pi³a z niej. Niepowodzenia wyborcze Krajowej Partii Prohibicyjnej
oraz wewnêtrzne tarcia miêdzy zwolennikami anga¿owania siê w szeroki program
reform i kontroluj¹cymi jej kroki w latach 90. zwolennikami trzymania siê tylko
sprawy prohibicji, przyczyni³y siê do tego, ¿e przesta³a mieæ znaczenie w krajo-
wych rozgrywkach politycznych.

Protrze�wo�ciowe sympatie zwolenników Partii Republikañskiej nie powinny
dziwiæ, je�li zwa¿y siê, ¿e nak³adanie rozmaitych ograniczeñ, zmniejszaj¹cych do-
stêpno�æ alkoholu, cieszy³o siê aprobat¹ nie tylko przedstawicieli klasy �redniej,
ale równie¿ � kapita³u. Mia³o to te¿ niekiedy pewnego rodzaju uzasadnienie
gospodarcze. Je�li robotnicy przestan¹ piæ � twierdzono � pieni¹dze wydawane na
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alkohol pozostan¹ w ich rêkach i zwiêksz¹ ich mo¿liwo�ci kupowania towarów
nie znajduj¹cych nabywców w okresach spadku koniunktury. Abstynencja bêdzie
siê wiêc przyczyniaæ do osi¹gniêcia dobrobytu przez tych którzy j¹ praktykuj¹,
jak te¿ do rozwoju kraju. Ponadto ¿yj¹cym w trze�wo�ci pomo¿e przetrwaæ ciê¿-
kie czasy (recesji, bezrobocia) i bêdzie przeciwdzia³aæ strajkom, podejmowanym
dla uzyskania wy¿szych p³ac (9). U podstaw takiego rozumowania le¿a³o nie
dostrzeganie zwi¹zków miêdzy piciem alkoholu a warunkami spo³ecznymi i eko-
nomicznymi. Picie uznawano za tkwi¹c¹ w jednostce u³omno�æ. Pozwalaj¹cemu
sobie na nie robotnikowi pokazywano, ¿e picie zmniejsza wydajno�æ pracy i szko-
dzi jego reputacji. Abstynencja mia³a wiêc byæ dla robotnika drog¹ do osi¹gniêcia
materialnej zasobno�ci i spo³ecznego uznania, a dla buduj¹cego siê przemys³owe-
go spo³eczeñstwa kapitalistycznego recept¹ na problemy i napiêcia naruszaj¹ce
po¿¹dan¹ harmoniê (2).

W koñcu lat 80. XIX wieku, pomimo skoncentrowanych wysi³ków podejmo-
wanych przez Uniê i Partiê Prohibicyjn¹, tylko w Iowa, obu Dakotach, Vermont,
New Hampshire i Maine obowi¹zywa³y (obejmuj¹ce teren ca³ych stanów) ustawy
zakazuj¹ce handlu alkoholem. W niektórych innych stanach uda³o siê doprowa-
dziæ do przyjêcia ustaw pozostawiaj¹cych decyzjê co do owych zakazów miesz-
kañcom poszczególnych miejscowo�ci, maj¹cych opowiadaæ siê za lub przeciw
w drodze referendum (tzw. local-option laws) (20).W rezultacie np. w Missisipi
w koñcu lat 90. ju¿ w czterech pi¹tych miejscowo�ci obowi¹zywa³ zakaz sprzeda-
wania alkoholu. W Tennessee wprowadzono w 1877 r. prawo zakazuj¹ce handlu
alkoholem � poza terenem wiêkszych miast � w promieniu 4 mil od szkó³; zlikwido-
wa³o to jego sprzeda¿ na wiêkszo�ci terenów wiejskich i w ma³ych miastach ca³ego
stanu (8). Dalsze stany stopniowo do³¹cza³y do grupy przewiduj¹cych w ustawo-
dawstwie ograniczenia dostêpno�ci alkoholu, np. przez zmniejszanie liczby kon-
cesji na prowadzenie sprzeda¿y przez ustalenie na nie wysokiej op³aty albo prawne
okre�lenie maksymalnej liczby zezwoleñ w relacji do liczby ludno�ci27.

Ponowne d¹¿enie do ograniczenia picia alkoholu za pomoc¹ zakazów przewi-
dzianych w prawie28  jest � w terminologii Gusfielda � wyrazem �koercyjnego
reformowania�. By³o to, jego zdaniem, reakcj¹ na zmniejszanie siê poczucia do-
minacji w spo³eczeñstwie warstw dot¹d decyduj¹cych o tym, co jest dobre, a co
z³e. Reformatorzy gotowi wymuszaæ akceptacjê swoich warto�ci, nie odnosili siê
z ciep³ym zrozumieniem, wyrozumia³o�ci¹ i sympati¹ do postêpuj¹cych wbrew
tym warto�ciom. Przeciwnie, tych ostatnich postrzegali jako wrogów, grzeszni-
ków, którzy nie pragn¹ siê poprawiæ, ale chc¹ nadal tkwiæ w wystêpku. Z kolei
�grzesznicy� uwa¿ali reformatorów za tyranów, narzucaj¹cych im niedorzeczne

27 W 1888 r. w Massachusetts przyjêto prawo stanowi¹ce, ¿e nie mo¿e byæ wiêcej miejsc sprze-
da¿y alkoholu ni¿ 1 na 500 mieszkañców; np. w Bostonie spowodowa³o ono konieczno�æ ogranicze-
nia liczby zezwoleñ na tak¹ sprzeda¿ o dwie trzecie (8).

28 Pierwsza fala tego rodzaju d¹¿eñ pojawi³a siê przed wojn¹ secesyjn¹. Jej ukoronowaniem
by³o prawo stanu Maine i wzorowane na nim przepisy przyjête w innych stanach. Trzecia taka fala
mia³a niebawem nadej�æ.
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wyrzeczenia i pozbawiaj¹cych przyjemno�ci, do których przywykli, i w których
nie widzieli niczego z³ego (2). �wiat warto�ci rozpad³ siê wiêc na dwa konkuru-
j¹ce systemy i o tym, który z nich zwyciê¿y mia³a decydowaæ si³a prawa, a nie
si³a przekonywania.

Do uciekania siê do przymusu przyczyni³o siê zapewne równie¿ poczucie bez-
silno�ci dzia³aczy trze�wo�ciowych: pomimo ich nieustaj¹cych wysi³ków diabel-
ski napój nie chcia³ ust¹piæ i legion jego ofiar zdawa³ siê nie zmniejszaæ, a mo¿e
nawet rós³. Poczucie to tworzy³o ¿yzne podglebie dla t³umaczenia braku sukcesów
ruchu istnieniem spisku mrocznych si³, skupionych w skomercjalizowanych mia-
stach wschodniego wybrze¿a, prowadz¹cych finansowe machinacje, popieraj¹cych
handel alkoholem, zaanga¿owanych w politykê sprzeczn¹ z interesami ludzi. Je�li
ludzie wezm¹ sprawy w swoje rêce � tu odwo³ywano siê do referendum � przepêdz¹
alkoholowe lobby i nie pozwol¹ przekupnym politykom zezwalaæ na prowadzenie
niemoralnych interesów napojami alkoholowymi (22). Tym ciemnym mocom mo¿-
na siê by³o przeciwstawiaæ tylko si³¹. Okaza³o siê jednak, ¿e za pomoc¹ referendum
alkohol uda³o siê usun¹æ przede wszystkim ze wsi i ma³ych miast, natomiast nie
uda³o siê tego zrobiæ w wiêkszych miastach, co tak¿e by³o �ród³em rozczarowania.

Wspomnienie w tym miejscu miast wschodniego wybrze¿a nie jest przypad-
kowe. Chocia¿ bowiem w latach 1870�1900 miejska ludno�æ Stanów Zjednoczo-
nych powiêkszy³a siê z 26 do 40% ogó³u mieszkañców kraju, pozosta³ on przede
wszystkim wiejski. Wzmocnienie chc¹cego siê odwo³aæ do przemocy od³amu ru-
chu trze�wo�ciowego, Gusfield interpretuje jako wyraz kulturowej konfrontacji
miêdzy dominuj¹cym dot¹d spo³eczeñstwem agrarnym a rozrastaj¹cym siê w mia-
stach przemys³owym kapitalizmem, miêdzy wsi¹ a miastem, mieszkaj¹cymi w Sta-
nach od pokoleñ a �wie¿ymi emigrantami, protestantami a katolikami, miêdzy tym
co �wiête a tym co �wieckie. Niezdolno�æ ruchu antyalkoholowego do stworzenia
trze�wego, kieruj¹cego siê umiarkowaniem i u³adzonego spo³eczeñstwa, równa³o
siê pokazaniu, ¿e dominuj¹ca w nim dot¹d kultura przesta³a byæ g³ównym �ród-
³em cenionych przez ludzi warto�ci (2, 23).

Kolejny, ostatni ju¿ rozdzia³ historii wprowadzenia w Ameryce prohibicji ³¹-
czy siê z powstaniem i dzia³alno�ci¹ Amerykañskiej Ligi na rzecz Zamkniêcia
Barów (Anti-Saloon League of American)29. Jeden z jej twórców, Russell, prawnik
i republikañski polityk, a w pó�niejszych latach swojego ¿ycia � duchowny protes-
tancki, umia³ wyci¹gn¹æ wnioski zarówno ze zdobyczy, jak i z niepowodzeñ ruchu
trze�wo�ciowego. Do utworzenia Ligi przyczyni³a siê równie¿ Foster ze swoimi
dysydentami z kobiecej Unii. Powodem opuszczenia przez ni¹ Unii by³o udziele-
nie poparcia Krajowej Partii Prohibicyjnej. Foster, lojalna zwolenniczka Partii
Republikañskiej, domaga³a siê rozdzielenia dzia³alno�ci trze�wo�ciowej od politycz-
nych sympatii i afiliacji. To rozdzielenie partyjnej polityki od organizacji ruchu
sta³o siê jedn¹ z podstawowych zasad dzia³ania Ligi. Inna p³ynê³a z do�wiadczeñ

29 Informacje dotycz¹ce Ligi i jej dzia³alno�ci zaczerpniête s¹, je�li nie zaznaczono inaczej,
z pozycji 20, 24, 25, 26.
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Partii Prohibicyjnej bêd¹cej w pe³ni demokratycznym forum. W partii tej na szczeb-
lu lokalnym wszyscy, zwi¹zani ze spraw¹ trze�wo�ci, mogli dyskutowaæ, formu³o-
waæ wnioski i g³osowaæ nad nimi, a tak¿e wybieraæ delegatów na zjazdy regionalne
i stanowe. Ta lu�na struktura, dobra do organizowania referendum, s³abo nadawa³a
siê do prowadzenia giêtkiej i szybko reaguj¹cej na zmiany polityki. Liga by³a prze-
ciwieñstwem Partii Prohibicyjnej. Zorganizowano j¹ na wzór firmy: hierarchicz-
nie, z podzia³em na wydzia³y o jasno okre�lonych zadaniach. Liga mia³a skupiæ
wokó³ siebie istniej¹ce organizacje trze�wo�ciowe i zachêciæ je do uznania swoje-
go przywództwa. Kierowniczym organem by³ 10-osobowy Komitet Wykonawczy,
starannie dobrany tak, aby reprezentowane w nim by³y wszystkie licz¹ce siê ko-
�cio³y i partie polityczne. Wydzia³y Ligi zajmowa³y siê: agitacj¹ (przygotowywa-
niem materia³ów propagandowych i edukacyjnych oraz ich rozprowadzaniem
przede wszystkim do ko�cio³ów), ustawodawstwem (opracowywaniem projektów
ustaw i organizowaniem poparcia dla nich w legislatywach stanowych), wykony-
waniem prawa (dostarczaniem osobom piastuj¹cym stanowiska stanowe i federalne
fachowej rady w sprawach powstaj¹cych na tle realizacji przepisów dotycz¹cych
alkoholu) oraz finansami (przeprowadzaniem zbiórek i zachêcaniem zamo¿nych
zwolenników ruchu trze�wo�ciowego do materialnego wspomagania Ligi). Takie
wydzia³y dzia³a³y na szczeblu stanowym i ca³ego kraju. Coroczne zjazdy Ligi,
w których uczestniczy³y tysi¹ce cz³onków, przypomina³y starannie wyre¿yserowane
zebrania akcjonariuszy; mia³y s³u¿yæ wyra¿eniu poparcia i celom wychowawczym,
a nie mieszaniu siê w planowanie i podejmowanie decyzji. Po zorganizowaniu
Ligi w paru stanach (przede wszystkim w Ohio w 1893 r.), w 1895 r. powo³ana
ona zosta³a jako organizacja ogólnokrajowa.

Celem Ligi by³o organizowanie ogólnokrajowego poparcia dla sprawy zakazu
obrotu napojami alkoholowymi przez wprowadzenie odpowiedniej poprawki do
konstytucji federalnej. Przywódcy jej byli w pe³ni �wiadomi, ¿e osi¹gniêcie tego
zadania bêdzie trudne i bêdzie wymagaæ czasu. Drog¹ do zwyciêstwa mia³o byæ
w pierwszej kolejno�ci przyjmowanie przepisów przekazuj¹cych w rêce ludno�ci
decyzji dotycz¹cej dopuszczalno�ci handlu alkoholem na terenie ich zamiesz-
kania. Nastêpnym krokiem mia³o byæ przeg³osowanie wprowadzania tego zakazu
w mo¿liwie wielu miejscowo�ciach i uwalnianie ich w ten sposób od alkoholu.
Kolejne kroki to objêcie zakazem ca³ego stanu, dalej � wiêkszej ich liczby, wresz-
cie � ca³ego kraju.

Pewnym problemem, sk³aniaj¹cym do zastanowienia, by³a oparta na podpo-
rz¹dkowaniu struktura Ligi i jej dzia³anie w spo³eczeñstwie wychowanym w de-
mokratycznych tradycjach. Mia³a zjednywaæ dla swoich celów mo¿liwie szerokie
poparcie, co wymaga³o otwarcia siê na oddolne wp³ywy, stworzenia jakich� form
oddzia³ywania uczestników ruchu na decyzje podejmowane przez jej kierownicze
organy. W tym kierunku posz³y przepisy nowego statutu Ligi przyjêtego w 1903 r.,
a pog³êbi³a go wielka reforma dokonana w 1913 r. Ta ostatnia doprowadzi³a do
udemokratycznienia funkcjonowania Ligi na ni¿szych szczeblach, przy pozosta-
wieniu silnego kierownictwa na poziomie stanu i kraju.
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Dzia³ania Ligi cechowa³ niezmiernie daleko posuniêty pragmatyzm. Najdobit-
niej wyra¿a³ siê w popieraniu kandydatów na stanowiska w legislatywach stano-
wych i administracji terenowej, których jedyn¹ cech¹ kwalifikuj¹c¹ do uzyskania
poparcia by³o sprzyjanie dora�nym zamierzeniom Ligi. Picie przez nich alkoholu,
nawet nieumiarkowane czy posiadanie baru nie by³o uznawane za przeszkodê. Ów
�pragmatyzm� widoczny by³ równie¿ w tre�ciach propagandowych, w których bez
¿enady wykorzystywano uprzedzenia rasowe, religijne czy narodowe. Na Po³u-
dniu np. eksploatowano z upodobaniem obraz pij¹cego Murzyna jako potencjal-
nego gwa³ciciela bia³ych kobiet: alkohol mia³ pobudzaæ jego wynaturzon¹ chuæ.
Prohibicja mia³a doprowadziæ do spadku przestêpczo�ci seksualnej i w konsekwen-
cji do zmniejszenia liczby linczów (4). P³ynê³y z niej, jak widaæ, same korzy�ci.

W 1903 r. Russella na stanowisku generalnego dyrektora Ligi zast¹pi³ Baker,
duchowny ko�cio³a Metodystów, zdolny organizator i kaznodzieja. Sprawnie re-
alizowa³ dotychczasow¹ politykê Ligi, osi¹gaj¹c znaczne sukcesy. W 1909 r. Liga
utworzy³a w³asne wydawnictwo specjalizuj¹ce siê w literaturze trze�wo�ciowej30.
Na jego czele stan¹³ Cherrington, który po 1913 r. zacz¹³ odgrywaæ zasadnicz¹
rolê w Lidze. Istotnym jej osi¹gniêciem by³o doprowadzenie do przyjêcia przez
Kongres Stanów Zjednoczonych ustawy Webb-Kenyon, zakazuj¹cej importu na-
pojów zawieraj¹cych alkohol do stanów, w których nie wolno by³o go sprzeda-
waæ. Ustawa ta uzyska³a z pocz¹tkiem 1913 r. niezbêdn¹ wiêkszo�æ w obu Izbach
Kongresu i zosta³a nieoczekiwanie dla kierowników Ligi ob³o¿ona wetem przez
prezydenta Tafta; obalono je jednak w ponownym g³osowaniu w Senacie i w Izbie
Reprezentantów. Waga zwyciêstwa prohibicjonistów by³a tym wiêksza, ¿e ju¿
w 1911 r. po³owa ludno�ci Stanów Zjednoczonych mieszka³a na terenach, na
których obowi¹zywa³y rozmaite zakazy dotycz¹ce obrotu alkoholem (2).

Baker zachêcony powodzeniem ustawy Webb-Kenyon podda³ my�l, aby Liga
przyst¹pi³a do decyduj¹cego szturmu. Jego celem mia³o byæ wprowadzenie w kra-
ju ca³kowitego zakazu produkowania i handlowania alkoholem � a wiêc prohibicji
� przez zmiany w konstytucji federalnej. Uchwa³ê tej tre�ci jednog³o�nie przyjêto
na jubileuszowym zje�dzie Ligi w Columbus w 20-lecie jej powstania31. Realiza-
cja uchwa³y wymaga³a powa¿nego zwiêkszenia zakresu dzia³alno�ci Ligi, przede
wszystkim dotarcia z jej przes³aniem do osób nie chodz¹cych regularnie do ko-
�cio³ów protestanckich, ogromnego zatem zintensyfikowania dzia³alno�ci propa-
gandowej. Od strony formalnej, aby urzeczywistniæ ten cel, trzeba by³o zjednania
dla sprawy dwóch trzecich przedstawicieli Izby Reprezentantów i dwóch trzecich
senatorów, a ponadto ratyfikacji przyjêtej przez Kongres poprawki do konstytucji
przez 36 stanów. Nie by³o to wiêc zadanie ³atwe. Opracowuj¹c nowa strategiê

30 American Issue Publishing Company maj¹ce swoj¹ siedzibê w Westerwille, Ohio.
31 Za rok jej utworzenia przyjmowano w tym wypadku powstanie Ligi w Ohio w 1893 r.

Uchwa³a ta brzmia³a: �Opowiadamy siê przeto (�) za poprawk¹ do konstytucji federalnej, która na
zawsze zaka¿e na terytorium Stanów Zjednoczonych wytwarzania i sprzedawania, importowania,
eksportowania i przewo¿enia osza³amiaj¹cych trunków przeznaczonych do picia� (4: 185).
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Ligi, Cherrington uwa¿a³, ¿e mo¿na zrealizowaæ te plany tylko wtedy, gdy powa¿-
na czê�æ spo³eczeñstwa amerykañskiego przekona siê o dobroczynnych skutkach
prohibicji na podstawie w³asnego do�wiadczenia32. Mia³o temu s³u¿yæ usuwanie
alkoholu z coraz to wiêkszych po³aci kraju przez przeprowadzanie referendów.
Nale¿a³o tak¿e przekonaæ wielu mieszkañców miast, zw³aszcza emigrantów, ¿e
choæ prohibicja bêdzie siê ³¹czyæ z poddaniem ich pewnej dozie przymusu � wy-
wodzi³ Cherrington � to jednak jej d³ugotrwa³e korzy�ci przewy¿sz¹ przej�ciowe
niedogodno�ci. Je�li przekonywanie to nie powiedzie siê, opór nieufnych bêdzie
tworzyæ glebê, w któr¹ zapu�ci korzenie korupcja. Kluczem do skutecznej prohi-
bicji mia³o byæ uzyskanie dla niej szerokiego poparcia w�ród ludno�ci.

Realizuj¹c now¹ strategiê, Liga zwiêkszy³a dop³yw funduszy dziêki organizo-
waniu rozmaitych kampanii zachêcaj¹cych do ofiarno�ci zamo¿nych zwolenników
ruchu, jak i rozporz¹dzaj¹cych skromniejszymi �rodkami, ale sk³onnych zobowi¹-
zaæ siê do sta³ych (np. miesiêcznych) wp³at. Niezmiernie wzros³a te¿ propagan-
dowa aktywno�æ Ligi. Jesieni¹ 1914 r. wydawnictwo Ligi wypuszcza³o dziennie
10 stron rozmaitych publikacji. Dochody przynoszone przez te wydawnictwa
wspomaga³y jej finanse.

Cherrington chcia³ dotrzeæ do robotników przez zwi¹zki zawodowe, maj¹ce
tradycjê przyjaznego odnoszenia siê do sprawy trze�wo�ci. Z niechêci¹ do tych
prób odniós³ siê zwi¹zek zawodowy pracowników browarów, jego cz³onkom sta-
rano siê wiêc t³umaczyæ, ¿e powinni przej�æ do innych bran¿. Ogólnie rzecz bio-
r¹c, usi³owania te nie przynios³y wiele � stosunek robotników do Ligi pozosta³
nieprzychylny. Dociera³y do nich jednak materia³y propagandowe: w 1915 r. wy-
dawnictwo Ligi publikowa³o swoje broszury w 16 jêzykach. W przeciwieñstwie
do robotników, �wiat kapita³u odniós³ siê do starañ Ligi z aprobat¹ i poparciem33.

Po 1913 r. przewodzenie przez Ligê ruchowi trze�wo�ciowemu by³o pe³ne. Po-
maga³a jej w tym �cis³a wspó³praca z Krajow¹ Rad¹ Ko�cio³ów oraz kobiec¹ Uni¹,
która po �mierci Willard przywróci³a swój dawny apolityczny charakter i prze¿y-
wa³a renesans.

Tymczasem druga strona nie zamierza³a siê poddawaæ. Przede wszystkim two-
rzy³ j¹ przemys³ spirytusowy i browarniczy oraz hurtowy i detaliczny handel alko-
holem. Sytuacja by³a szczególnie niepokoj¹ca dla przemys³u spirytusowego, który
móg³ stan¹æ przed perspektyw¹ likwidacji i to bez ¿adnego odszkodowania. Od-
powied� z jego strony by³a jednak s³aba, nieskoordynowana i wykazuj¹ca zaska-
kuj¹co ma³o wyobra�ni. Przemys³ browarniczy, ze wzglêdu na dora�ne korzy�ci
z usuniêcia konkurenta, nie kwapi³ siê do �ci�lejszej wspó³pracy z przemys³em

32 �Jej dobrodziejstwa ukazywaæ siê bêd¹ coraz wyra�niej w miarê up³ywu lat dziel¹cych nas
od czasów narodowej hañby, kiedy nieszczê�cia, nêdza i zniszczenie by³y smutnym ¿niwem handlo-
wania jedn¹ z najbardziej �miertelnych trucizn spo�ród znanych cz³owiekowi� pisa³ w tym czasie
senator J.L. Sheppard, zwolennik najbardziej radykalnych posuniêæ prohibicyjnych (4: 187).

33 W po³owie 1918 r., w ci¹gu 3 lat prowadzenia zbiórki pieniêdzy, w�ród przedstawicieli kapi-
ta³u na li�cie ofiarodawców na cele Ligi znalaz³o siê 14 tys. ludzi interesu (20). Co do wp³ywu
przedstawicieli kapita³u na dzia³ania Ligi, patrz poz. 9: 155�183.



89

Ruch Trze�wo�ciowy w Stanach Zjednoczonych. Korzenie amerykañskiej prohibicji

spirytusowym, jakby nie wierz¹c, ¿e zakazami mo¿e byæ objête tak¿e piwo. Nie
odpowiedzia³ te¿ na nasilaj¹c¹ siê krytykê barów (w du¿ej mierze przecie¿ uza-
sadnion¹), prób¹ ich reorganizacji w kierunku rozszerzenia �wiadczonych przez
nie us³ug, zmniejszenia ich liczby, zdjêcia z nich piêtna miejsc nieograniczonego
picia, brudu i wszelkiej niemoralno�ci. Polemikê z Lig¹ rozpoczêto do�æ pó�no,
argumentuj¹c zreszt¹ rozs¹dnie, ¿e prohibicja nie zaprowadzi trze�wo�ci, a tylko
stworzy swobodnie dzia³aj¹cy czarny rynek. W³a�ciw¹ reakcj¹ na ¿¹dania ruchu
trze�wo�ciowego, twierdzono, by³o wiêc przyjêcie przepisów reguluj¹cych dostêp-
no�æ napojów alkoholowych i ograniczaj¹cych zdarzaj¹ce siê nadu¿ycia.

Wszechstronny model uregulowania sprawy dostêpno�ci alkoholu, lokuj¹cy j¹
w szerszym kontek�cie warunków ¿ycia klasy pracuj¹cej, a zw³aszcza robotników
w miastach, wraz z projektami przejêcia ró¿nych spo³ecznych funkcji barów przez
rozmaite instytucje komunalne, by³ opracowany na prze³omie XIX i XX wieku przez
tzw. Komitet Piêædziesiêciu. Pogl¹dy jego cz³onków udostêpniono opinii publicznej
w wielu artyku³ach i kilku ksi¹¿kach opublikowanych w latach 1896�1903 (9, 27)34.
Z krytyk¹ barów i d¹¿eniem do ich likwidacji wychodzi³a wiêc nie tylko Liga.
Uznawanie ich za element miejskiego �krajobrazu�, który powinien znikn¹æ, wy-
ra¿ane by³o tak¿e silnie przez Krajow¹ Ligê Miast (National Municipal League),
organizacjê stawiaj¹c¹ sobie za cel uzdrowienie ¿ycia spo³ecznego na terenach
zurbanizowanych, stworzenie w nich nowoczesnej administracji i w³a�ciwego za-
rz¹dzania przedsiêbiorstwami i s³u¿bami komunalnymi.

Na prze³omie wieków, bardziej mo¿e ni¿ poprzednio, bary by³y nie tylko miej-
scami picia alkoholu, ale tak¿e spêdzania przez robotników wolnego czasu, orga-
nizowania siê (w zwi¹zki zawodowe i ugrupowania polityczne), formowania siê
�wiadomo�ci przynale¿enia do klasy pracuj¹cej, uczenia siê dostrzegania wspól-
no�ci swoich interesów i swojego losu. Nap³ywaj¹ce kolejne fale emigrantów
znajdowa³y w nich miejsce nawi¹zywania znajomo�ci, uzyskiwania rady, po�red-
nictwa pracy, zaci¹gania drobnych po¿yczek, przebywania w�ród swoich. Wystê-
powanie przeciwko barom mia³o wiêc te¿ szerszy aspekt: zamkniêcie ich mia³o
prowadziæ do rozwi¹zania problemu nadmiernego picia przez robotników, ale rów-
nocze�nie pozbawia³o ich instytucji wspó³kszta³tuj¹cej ich spo³eczn¹ egzystencjê
w wielu ró¿nych dziedzinach (9).

Picie w�ród robotników by³o do�æ powszechnie postrzegane jako problem.
W ci¹gu pierwszego dziesiêciolecia XX wieku da³ siê zauwa¿yæ wzrost spo¿ycia
napojów alkoholowych, w szczególno�ci � piwa35. Przypisywany by³ g³ównie
wzmo¿onej konsumpcji w�ród pracowników najemnych. Na niepunktualno�æ, pi-
jañstwo, niesubordynacjê, czêste zmiany miejsca pracy i zamieszkania skar¿y³y siê
rozmaite bran¿e amerykañskiego przemys³u i transportu. Ich kierownicy domagali

34 W stosunku do tych propozycji argumentacja wychodz¹ca z kó³ przemys³u alkoholowego
by³a uboga i powierzchowna.

35 Wzrost ten wyniós³ z ok. 5,3 litra czystego alkoholu na 1 mieszkañca w 1900 r. do 6,4 litra
� w 1910 r. (11: 360).
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siê uporz¹dkowania stosunków pracy, tak aby mogli mieæ do czynienia z za³ogami
bardziej stabilnymi, trze�wymi, ³atwiejszymi do kierowania. Zamkniêcie barów
zdawa³o siê w ich opinii przybli¿aæ osi¹gniêcie tych d¹¿eñ (9).

W tym zakresie przemys³ browarniczy i spirytusowy mia³y interesy wyra�nie
odmienne od pozosta³ych ga³êzi wytwórczo�ci. Bronienie siê tylko dzia³alno�ci¹
propagandow¹ i odwo³ywaniem siê do rozs¹dku nie wró¿y³o powodzenia, prze-
mys³ alkoholowy zacz¹³ siê wiêc uciekaæ do maj¹cej d³ug¹ tradycjê �wspó³pracy�
z politykami. Polega³a ona na zjednywaniu ich przychylno�ci przez przekazywa-
nie wysokich kwot na ich fundusze wyborcze oraz na zatrudnianiu specjalnych
funkcjonariuszy zajmuj¹cych siê urabianiem poszczególnych polityków za pomoc¹
rozmaitych korzy�ci. Nie zawsze przynosi³o to dobre rezultaty. Lidze udawa³o
siê ujawniaæ ró¿ne nieprawid³owo�ci wyborcze i udzia³ w nich pieniêdzy pocho-
dz¹cych z przemys³u browarniczego (4). Wobec taktyki Ligi pos³ugiwania siê
referendum niezbêdne sta³o siê wp³ywanie na g³osy samych wyborców. Wyj�-
ciem naprzeciw tej potrzebie by³o np. ciche finansowanie przez przemys³ bro-
warniczy Krajowego Przymierza Niemiecko-Amerykañskiego (National German-
American Alliance) (20)36.

Oko³o 1910 r. strategie takie wydawa³y siê przynosiæ pewne obiecuj¹ce rezul-
taty: w czê�ci stanów zanotowano zmniejszenie siê obszarów, na których obowi¹-
zywa³y zakazy sprzedawania alkoholu. Tym wiêkszym zaskoczeniem by³o dla
przemys³u alkoholowego przyjêcie ustawy Webb-Kenyon. Nawet po tym boles-
nym dla browarów uderzeniu � w 1914 r. sprzeda¿ piwa zmniejszy³a siê o 1,5 mln
bary³ek � ci¹gle w zwi¹zanych z nimi krêgach miano nadziejê, ¿e uda siê wmówiæ
Amerykanom, ¿e piwo jest �napojem trze�wo�ci�.

Napiêcie w stosunkach amerykañsko-niemieckich ros³o w zwi¹zku z prowa-
dzon¹ przez Niemcy wojn¹ na morzu i zatapianiem przez ³odzie podwodne stat-
ków handlowych. Kiedy w pocz¹tkach 1917 r. sze�æ amerykañskich statków zo-
sta³o zatopionych, 6 kwietnia 1917 roku Stany Zjednoczone przyst¹pi³y do wojny
z Niemcami. W tre�ci kampanii antyalkoholowej w okresie poprzedzaj¹cym tê
decyzjê i nastêpuj¹cym zaraz po niej pojawi³y siê nowe elementy. Kiedy kraj wal-
czy³ z �Hunnami� picie �niemieckiego� trunku (piwa) Liga przedstawia³a jako
godne potêpienia. Jeden z jej g³ównych dzia³aczy, Wheeler, wo³a³: �Trzeba skoñ-
czyæ z Kaiseryzmem za granic¹ i z alkoholem w kraju. Alkohol sprzeciwia siê
patriotyzmowi, stawia piwo przed ojczyzn¹� (4: 195). Liga wykorzystywa³a woj-
nê wskazuj¹c, ¿e w chwili, gdy kraj jest w potrzebie nie mo¿na marnowaæ nie-
zbêdnych �rodków ¿ywno�ciowych do wytwarzania napojów alkoholowych.
Potrzebê wprowadzenia prohibicyjnej poprawki do konstytucji Liga równie¿
przedstawia³a jako element wojennego wysi³ku kraju. Przedstawiciele przemys³u

36 Niewinnie nazywaj¹cych siê organizacji przemys³ browarniczy popiera³ wiêcej (np. Zwi¹zek
Podatników, Krajowe Zrzeszenie Handlu i Pracy, Liga Wolno�ci Obywatelskich), a ich organy pra-
sowe i broszury wykorzystywa³ do zwalczania projektów prohibicji. Liga ujawnia³a �ród³o utrzyma-
nia tych organizacji, co obraca³o siê przeciw finansuj¹cemu je przemys³owi (4: 191).
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spirytusowego bronili siê, proponuj¹c podwojenie podatku od mocnych napojów
i wskazuj¹c, ¿e ilo�ci spo¿ytkowanego przez nich zbo¿a stanowi¹ u³amek procenta
ogólnej produkcji, ¿e odpady pochodz¹ce z ich przemys³u s¹ poszukiwan¹ karm¹
dla byd³a. Ma³o kto jednak chcia³ ich s³uchaæ.

Tymczasem w Kongresie znalaz³a siê ustawa o kontroli ¿ywno�ci, �ci�le zwi¹za-
na z wysi³kiem wojennym. Przedstawiciele Ligi uznali, ¿e przy wprowadzeniu nie-
wielkich poprawek bêdzie mo¿na j¹ wykorzystaæ do zakazu produkcji alkoholu.
W toku zakulisowych dyskusji osi¹gniêto porozumienie, którego rezultatem by³o
takie sformu³owanie art. 15 ustawy, ¿e zabrania³a ona u¿ywania �rodków ¿ywno�-
ciowych do produkcji napojów spirytusowych i upowa¿nia³a prezydenta do roz-
ci¹gniêcia tego zakazu na wytwarzanie piwa i wina (25, 28). Ustawa zabrania³a
tak¿e importu napojów spirytusowych, ale nie zakazywa³a obrotu wytworzonymi
ju¿ napojami; ponadto obowi¹zywanie ustawy przewidziano tylko na czas wojny.

Do przyjêcia prohibicji w ca³ym kraju i w ca³ej rozci¹g³o�ci brakowa³o ju¿
bardzo niewiele. Marzenie koercyjnie zorientowanego od³amu ruchu trze�wo�cio-
wego mia³o siê niebawem zi�ciæ.

I tak nastêpny rozdzia³ historii ruchu trze�wo�ciowego dobiega³ koñca. Wszyst-
kie kierunki dzia³ania, podstawowe cele stawiane sobie przez ruch, zbiorowo�ci
bêd¹ce przedmiotem jego specjalnej troski, wszystkie sposoby zyskiwania sobie
poparcia, nawet rozwi¹zania organizacyjne � stworzone i wypróbowane w okresie
poprzedzaj¹cym wojnê secesyjn¹, by³y w nim nadal obecne. Czy okres ten wniós³
jednak co� nowego?

W pewnym sensie wszystko by³o nowe, bo podobne czy tak samo nawet przed-
stawiaj¹ce siê przedsiêwziêcia, podejmowane w zmienionych warunkach ze-
wnêtrznych, nie s¹ ju¿ takie same. Stany Zjednoczone by³y na prze³omie wieków
zupe³nie innym krajem w porównaniu do istniej¹cego w drugim æwieræwieczu
XIX wieku: innym obszarowo, innym pod wzglêdem wielko�ci i kompozycji lud-
no�ci, charakteru gospodarki, stosunków produkcyjnych, zamo¿no�ci, politycz-
nych ambicji. Je�liby spojrzeæ na poprzedzaj¹cy wojnê okres rozwoju ruchu trze�-
wo�ciowego jak na czas odkrywania i wypróbowywania rozmaitych technik
i sposobów szerzenia w spo³eczeñstwie idei i praktyki ¿ycia bez alkoholu, powstaje
pytanie, które z nich by³y podejmowane i rozwijane w wiêkszym stopniu, nawet
przekraczaj¹cym to czego dokonano w tym zakresie dawniej, a które �wegetowa³y�
tylko, pozostaj¹c niemal w zapomnieniu.

W przeciwstawieniu �przekonywanie do ¿ycia w trze�wo�ci� czy �przymusza-
nie do trze�wo�ci�, przymus zdecydowanie wzi¹³ górê. Zakazy zawarte w wyda-
nym przez pañstwo prawie, a nie tkwi¹ce w ka¿dym cz³owieku nakazy moralne,
pozwalaj¹ce mu odró¿niæ dobre od z³ego, mia³y prowadziæ ludzi do wolnej od
alkoholu pomy�lno�ci. Aczkolwiek zatrzymano siê przed wprowadzeniem karania
za picie alkoholu, i takie pomys³y nie by³y obce niektórym wybitnym dzia³aczom
Ligi na rzecz Zamkniêcia Barów (20). Przepisy prohibicyjne przyjête w 18. po-
prawce do konstytucji federalnej daleko przekroczy³y swoim zasiêgiem wszyst-
ko, co przewidywa³y najbardziej nawet restryktywne wersje prawa stanu Maine.
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Odwo³ywanie siê do przymusu by³o szeroko stosowane w okresie poprzedzaj¹-
cym prohibicjê: czasem mia³o charakter prawny � jak w wypadku lokalnych lub
ogólnostanowych zakazów sprzedawania alkoholu, czasem � pozaprawny, jak
w wypadku �religijnego szanta¿u� stosowanego przez uczestniczki kobiecej kru-
cjaty. W ka¿dym razie dominowa³ przymus.

Je�li chodzi o inn¹ opozycjê � anga¿owanie siê wy³¹cznie w sprawy trze�wo�ci
albo zajmowanie siê szerszym krêgiem bol¹czek czy problemów spo³ecznych
w (tym piciem alkoholu) � to by³a obecna tak¿e przed wojn¹ secesyjn¹. To wszak¿e,
co zrobi³a w tym zakresie kobieca Liga tworzy³o niew¹tpliwie odmienn¹ jako�æ.
Sprawa trze�wo�ci znalaz³a w dzia³alno�ci tej Ligi zupe³nie now¹ oprawê: po-
³¹czona z kwesti¹ emancypacji kobiet i rozmaitych reform zosta³a umieszczona
w kontek�cie dzia³añ na rzecz ogólnej przebudowy ¿ycia spo³ecznego.

W kwestii celów, jakie stawia³ sobie ruch, obecnie przewa¿y³a abstynencja.
Has³a umiarkowanego spo¿ycia czy ca³kowitego powstrzymywania siê, ale tylko
od mocnych trunków, pojawia³y siê tak¿e. Przez g³ówny nurt ruchu trze�wo�cio-
wego traktowane by³y jednak jako wybiegi obliczone na zachowanie (a nie na
zwalczanie) picia, na zba³amucenie naiwnych i sprowadzenie ich z jedynie s³usz-
nej drogi, jak¹ mia³o byæ kultywowanie pe³nej abstynencji.

Grupy ludzi bêd¹ce przedmiotem specjalnego oddzia³ywania ruchu, a w pew-
nym momencie mówi¹c wprost � przeciwko którym ruch by³ skierowany, to przede
wszystkim robotnicy, zw³aszcza ci najmniej ustabilizowani, �wie¿o przybyli zza
oceanu, niezwi¹zani jeszcze z nowymi miejscami pobytu i pracy, z wykonywa-
nym zawodem, ze swoj¹ now¹ ojczyzn¹. Im to bowiem przypisywano nieumiar-
kowane picie i wszelkie maj¹ce z niego p³yn¹æ postacie wykolejenia. Ruch for-
malnie kierowa³ swój impet przeciwko umo¿liwiaj¹cym im picie, a wiêc przeciwko
przemys³owi alkoholowemu i dostarczaj¹cym im alkoholu, tj. prowadz¹cym bary.
Usuniêcie tych ostatnich by³o jednak przecie¿ tylko �rodkiem do osi¹gniêcia w³a�-
ciwego celu, a nie samym celem.

W zakresie rozwi¹zañ organizacyjnych obecne by³y zarówno formy lu�nego
ruchu spo³ecznego, jak i scentralizowanej organizacji. Stopieñ uzale¿nienia tej
ostatniej od p³atnego, nie pochodz¹cego z wyboru aparatu, widoczny tak wyra�nie
w przypadku Ligi na rzecz Zamkniêcia Barów, nie mia³ niczego równego sobie
w okresie sprzed wojny secesyjnej. Liga wnios³a te¿ inny, nieznany poprzednio
w ruchu trze�wo�ciowym, element pe³nego zaanga¿owania w polityczne machina-
cje, w³¹czenie siê w nie tyle dla zyskania g³osów wyborców, co zjednania przychyl-
no�ci wybranego kandydata. Aktywno�æ kobiet w sprawach trze�wo�ci mia³a swoje
antecedencje przed wojn¹ secesyjn¹, jej ró¿norodno�æ i rozmiary w ostatnim æwieræ-
wieczu XIX wieku, czyni¹ jednak to zaanga¿owanie istotnie nowym zjawiskiem.

Ostatecznie wiêc osi¹gniêcie tak bardzo po¿¹danych zakazów znalaz³o siê w
zasiêgu rêki. Pomimo swoich talentów organizacyjnych, zdolno�ci do przyci¹ga-
nia sojuszników i wykorzystywania nadarzaj¹cych siê okazji do posuwania ruchu
trze�wo�ciowego w kierunku prohibicji, Liga na rzecz Zamkniêcia Barów praw-
dopodobnie nie by³aby osi¹gnê³a swojego celu � a z pewno�ci¹ nie tak szybko



93

Ruch Trze�wo�ciowy w Stanach Zjednoczonych. Korzenie amerykañskiej prohibicji

� gdyby nie przyst¹pienie Stanów Zjednoczonych do wojny. W nadzwyczajnych
warunkach rozmaite nadzwyczajne rozwi¹zania przestaj¹ byæ za takie uwa¿ane,
zaczynaj¹ byæ postrzegane jako zwyczajne odpowiedzi na zaistnia³¹ sytuacjê.
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Wdra¿anie skoordynowanej polityki wobec alkoholu
w Europie �Wzmacnianie kompetencji�

(Implementing Coordinated Alcohol Policy in Europe � Building Capacity)

W dniach 24�26 wrze�nia 2007 odby³o siê w Bled, w S³owenii, spotkanie gru-
py specjalistów tworz¹cych Europejsk¹ Sieæ ds Polityki wobec Alkoholu (Alcohol
Policy Network). Tematem spotkania by³y prace zwi¹zane z finansowanym przez
Komisjê Europejsk¹ projektem o nazwie �Wzmacnianie kompetencji�, którego
realizacja zosta³a zaplanowana w latach 2007�2009.

Projektem kieruje Instytut Zdrowia Publicznego Republiki S³owenii, wspiera-
ny przez Ministerstwo Zdrowia, które � w zwi¹zku z prezydencj¹ S³owenii w Ra-
dzie Europy w pierwszym pó³roczu 2008 roku � zajmuje siê koordynacj¹ wspó³-
pracy w kwestiach zdrowotnych. Uczestnicz¹ w nim reprezentanci 31 krajów oraz
10 organizacji miêdzynarodowych, w tym równie¿ przedstawiciele Polski.

Historia. Projekt �Wzmacnianie kompetencji� powsta³ w oparciu o wcze�niej-
sze do�wiadczenia zebrane w trakcie realizacji w latach 2004�2006 projektu �Budo-
wanie pomostów� (Bridging the Gap), którym kierowa³o miêdzynarodowe stowa-
rzyszenie organizacji pozarz¹dowych European Alcohol Policy Alliance � Eurocare
(http://www.eurocare.org/btg/index.html).

W zwi¹zku z przyst¹pieniem do Unii Europejskiej nowych krajów (w tym rów-
nie¿ Polski), autorzy projektu �Budowanie pomostów� jako g³ówny cel przyjêli
utworzenie dynamicznej sieci partnerów zajmuj¹cych siê polityk¹ w zakresie alko-
holu. Efektem powstania tej sieci mia³ byæ rozwój zintegrowanej strategii ograni-
czenia szkód zwi¹zanych ze spo¿yciem alkoholu w Unii Europejskiej, poszerzonej
o nowe pañstwa cz³onkowskie. Drugim wa¿nym celem by³o zachêcanie krajów
europejskich do wdra¿ania Rekomendacji Rady Europy z 5.06.2001 r. dotycz¹-
cych przeciwdzia³ania piciu alkoholu przez m³odzie¿ (http://www.parpa.pl/?sub=
7&check=3). Warto w tym miejscu przypomnieæ, ¿e pierwsza konferencja tego
projektu, zatytu³owana �Tworzenie polityki alkoholowej w powiêkszonej Europie�,
odby³a siê w Warszawie w czerwcu 2004 roku.

W 2006 roku opublikowana zosta³a w Brukseli Strategia Unii Europejskiej
w zakresie wspierania pañstw cz³onkowskich w ograniczaniu szkodliwych skutków
spo¿ywania alkoholu (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
CELEX:52006DC0625:PL:HTML). Dokument ten zawiera charakterystykê dzia³añ
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s³u¿¹cych zapobieganiu szkodliwemu i niebezpiecznemu spo¿ywaniu alkoholu,
podjêtych ju¿ przez Komisjê Europejsk¹ i pañstwa cz³onkowskie oraz wskazuje
dziedziny dalszego rozwoju w tym zakresie. Okre�lono w nim 5 tematów prioryte-
towych, takich jak:

● ochrona m³odzie¿y i dzieci (tak¿e w okresie prenatalnym),
● zmniejszenie liczby rannych i zabitych w wypadkach drogowych spowodo-

wanych przez osoby nietrze�we,
● zapobieganie szkodliwym skutkom nadu¿ywania alkoholu przez doros³ych

(w tym picia alkoholu w miejscu pracy),
● informowanie, szkolenie i podnoszenie �wiadomo�ci spo³ecznej w zakresie

skutków szkodliwego i niebezpiecznego picia oraz krzewienie kultury picia,
● opracowanie i prowadzenie wspólnej bazy danych na poziomie Unii Euro-

pejskiej.

Cele projektu �Wzmacnianie kompetencji� to wspieranie Komisji Europejskiej
oraz pañstw cz³onkowskich (a tak¿e regionów i spo³eczno�ci lokalnych) we wdra-
¿aniu wspomnianej wy¿ej strategii UE oraz zapewnienie pe³nego udzia³u i pod-
kre�lenie wagi uczestnictwa wszystkich krajów Unii � starych i nowych, a tak¿e
krajów akcesyjnych � we wprowadzaniu skutecznej polityki wobec alkoholu. Ko-
lejnym celem projektu jest wspieranie realizacji Strategii Lizboñskiej, programu
spo³eczno-gospodarczego, zmierzaj¹cego do uczynienia z Unii Europejskiej wiod¹-
cej gospodarki �wiata (http://www.strategializbonska.pl/). Tak wiêc, zgodnie z wy-
tycznymi tej strategii projekt �Wzmacnianie kompetencji� ma siê przyczyniæ do
zmniejszenia szkód spo³ecznych, ekonomicznych oraz zdrowotnych, spowodowa-
nych piciem alkoholu, a w szczególno�ci przeciwdzia³aæ wykluczeniu i nierówno�-
ciom w zakresie zdrowia ludno�ci poszczególnych krajów oraz grup spo³ecznych.

Cele strategiczne projektu �Wzmacnianie kompetencji� koncentruj¹ siê na roz-
woju potencja³u, sprzyjaj¹cego rozwi¹zywaniu problemów zwi¹zanych z alkoho-
lem. Te cele to:

● Zwiêkszenie liczby agencji rz¹dowych, organizacji i instytucji zaanga¿owa-
nych w rozwój i wdra¿anie polityki wobec alkoholu oraz stworzenie ruchu
obejmuj¹cego poszczególne kraje oraz organizacje pozarz¹dowe, dzia³aj¹ce
na rzecz zdrowia publicznego i promocji zdrowia, stworzenie sieci obejmu-
j¹cej przedstawicieli �rodowisk medycznych i naukowych, osoby pracuj¹ce
z m³odzie¿¹, przedstawicieli organizacji zajmuj¹cych siê ochron¹ konsumen-
tów, transportem, informacj¹ handlow¹ (commercial communication) oraz
innymi kwestiami zwi¹zanymi z rynkiem wewnêtrznym.

● Utworzenie bazy danych na temat polityki wobec alkoholu, programów oraz
do�wiadczeñ zebranych zarówno na poziomie krajowym, regionalnym jak
i lokalnym.

● Upowszechnianie bazy danych na temat krajowych, regionalnych i lokal-
nych infrastruktur, rozwi¹zañ prawnych i regulacji dotycz¹cych kwestii
zwi¹zanych z alkoholem.
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● Wspieranie procesu tworzenia i wprowadzania skutecznej polityki wobec
alkoholu poprzez seriê ekspertyz na temat wp³ywu rozmaitych rozwi¹zañ
z tej dziedziny na gospodarkê i zdrowie publiczne.

● Wspieranie procesu tworzenia krajowych koalicji na rzecz skutecznej poli-
tyki wobec alkoholu poprzez szkolenia na temat lobbingu oraz zorganizo-
wanie konferencji po�wiêconej europejskiej polityce wobec alkoholu.

Pakiety Robocze

Podczas spotkania w Bled omawiane by³y zadania, które zostan¹ zrealizowane
w ramach projektu �Wzmacnianie kompetencji�. Projekt obejmuje 10 Pakietów
Roboczych, dotycz¹cych g³ównie rozwoju i upowszechniania wiedzy na temat
skutecznej polityki wobec alkoholu oraz wspierania regionalnych i lokalnych roz-
wi¹zañ w tym zakresie.
● Pakiet 1. Koordynacja projektu: instytucja odpowiedzialna � Institute of Public

Health (S³owenia)
Cel: kierowanie projektem oraz utrzymywanie ³¹czno�ci i wspó³praca z innymi
organizacjami oraz realizatorami projektów i dzia³añ w zakresie polityki wobec
alkoholu.

● Pakiet 2.Upowszechnianie rezultatów projektu: Institute of Alcohol Studies
(Anglia)
Cel: publikowanie oraz zapewnienie szerokiemu gronu odbiorców dostêpu do
opracowañ i raportów, które powsta³y w ramach projektu.

● Pakiet 3. Ewaluacja projektu: University of Primorska (S³owenia)
Cel: ocena przebiegu i efektów dzia³añ podjêtych w projekcie oraz oszacowanie
jego wp³ywu na rozwój polityki wobec alkoholu realizowanej na poziomie kra-
jów, regionów oraz spo³eczno�ci lokalnych.

● Pakiet 4.Tworzenie sieci partnerów: German Centre of Addiction Issues
(Niemcy)
Cel: promocja oraz poszerzanie sieci partnerów projektu �Wzmacnianie kom-
petencji� oraz przygotowanie i upowszechnienie serii opracowañ na temat
kwestii zwi¹zanych z polityk¹ wobec alkoholu.

● Pakiet 5. Inwentarz do�wiadczeñ krajów europejskich: University of Bergen
(Norwegia)
Cel: obs³uga i aktualizacja bazy danych HP-Source.net, zawieraj¹cej charakte-
rystykê infrastruktury poszczególnych krajów zaanga¿owanych w projekt, czyli
obowi¹zuj¹cych w nich regulacji prawnych i polityki wobec alkoholu oraz
instytucji i organizacji zajmuj¹cych siê t¹ problematyk¹.

● Pakiet 6. Wp³yw polityki wobec alkoholu na gospodarkê i zdrowie: Technical
University of Dresden (Niemcy)
Cel: okre�lenie wp³ywu na gospodarkê i zdrowie publiczne rozwi¹zañ z zakresu
polityki wobec alkoholu, przyjêtych w starych i nowych krajach Unii Europej-
skiej oraz w krajach niezrzeszonych.
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● Pakiet 7. �Wzmacnianie kompetencji�: Ministry of Health of Catalonia (Hisz-
pania)
Cel: rozwijanie kompetencji sprzyjaj¹cych wprowadzaniu skutecznej polityki
wobec alkoholu na poziomie krajów, regionów oraz spo³eczno�ci lokalnych
przez 1. organizacjê europejskiej konferencji �Alcohol Policy Conference: Build-
ing Capacity for Action� oraz 2. przeprowadzenie serii treningów dotycz¹cych
umiejêtno�ci prowadzeniu lobbingu (orêdownictwa) na rzecz tej¿e polityki.

● Pakiet 8. Wspieranie rozwoju polityki regionalnej w Europie: Assembly of Euro-
pean Regions (informacjê o tym stowarzyszeniu mo¿na znale�æ na stronie: http:/
/www.a-e-r.org/main-issues/health-social-affairs.html)
Cel: podnoszenie znaczenia regionalnej polityki wobec alkoholu oraz wprowa-
dzanie odpowiednich rozwi¹zañ w tym zakresie przez tworzenie koalicji na
rzecz ewaluacji, udoskonalania i wdra¿ania dzia³añ na poziomie regionów.

● Pakiet 9. Wspieranie rozwoju polityki wobec alkoholu w �rodowiskach lokal-
nych: National Foundation for Alcohol Prevention (Holandia)
Cel: rozwój profilaktyki problemów zwi¹zanych z alkoholem w �rodowiskach
lokalnych przez wymianê do�wiadczeñ i wiedzy na temat skutecznych progra-
mów oraz strategii, a tak¿e modeli przydatnych w ewaluacji profilaktyki �rodo-
wiskowej.

● Pakiet 10. Zapobieganie wypadkom i urazom zwi¹zanym z alkoholem: Univer-
sity of Primorska (S³owenia)
Cel: przegl¹d badañ oraz wskazanie najlepszych rozwi¹zañ, a tak¿e przygoto-
wanie rekomendacji dotycz¹cych zapobiegania zamierzonym i niezamierzonym
wypadkom oraz urazom zwi¹zanym z alkoholem � w tym równie¿ takim, które
wi¹¿¹ siê z przemoc¹ domow¹.

Polska, jako partner stowarzyszony projektu, uczestniczy w realizacji wszyst-
kich wy¿ej wymienionych pakietów przez:

● wspieranie instytucji odpowiedzialnych za realizacjê zadañ zaplanowanych
w poszczególnych pakietach i dostarczanie odpowiednich informacji,

● upowszechnianie w kraju baz danych i opracowañ przygotowanych w ra-
mach projektu.

Informacje o projekcie �Wzmacnianie kompetencji� znajduj¹ siê na stronie
http://www.ias.org.uk/buildingcapacity/scope/aims.html

Agnieszka Pisarska
Instytut Psychiatrii i Neurologii
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INSTRUKCJA DLA AUTORÓW

Kwartalnik �Alkoholizm i Narkomania� ma charakter interdyscyplinarny � publikowane s¹ tu prace
z zakresu problemów zwi¹zanych z alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi. Redakcja
przyjmuje do druku prace badawcze (oryginalne), przegl¹dowe, monograficzne, recenzje ksi¹¿ek,
sprawozdania z konferencji naukowych, polemiki, listy oraz informacje kronikarskie. Prace nale¿y
przesy³aæ poczt¹ elektroniczn¹ (jako za³¹cznik Word document) pod adresem ain@ipin.edu.pl lub
poczt¹ (z za³¹czon¹ dyskietk¹) pod adresem:

Redakcja  �Alkoholizmu i Narkomanii�
Zak³ad Badañ nad Alkoholizmem i Toksykomaniami
Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

UWAGI OGÓLNE

Wszystkie prace badawcze, przegl¹dowe i monograficzne s¹ recenzowane anonimowo przez 2 recen-
zentów. Autor otrzymuje recenzje z pro�b¹ o ustosunkowanie siê do uwag recenzentów, wniesienie
poprawek lub dokonanie proponowanych skrótów.

Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek stylistycznych i dokonywania
skrótów, w tym w tytu³ach artyku³ów. Przed przekazaniem do druku, autor otrzymuje poprawiony
tekst do akceptacji.

Zakwalifikowane do druku prace, recenzje ksi¹¿ek i sprawozdania z konferencji s¹ honorowane
po ich opublikowaniu.

ZASADY ETYCZNE

Oryginalno�æ manuskryptu
Autorzy powinni z³o¿yæ o�wiadczenie, ¿e ich prace nie by³y w czê�ci lub w ca³o�ci publikowane

lub ¿e nie zosta³y z³o¿one do druku w ¿adnym innym wydawnictwie.
Konflikt interesów

Autorzy powinni ujawniæ wszelkie swoje powi¹zania finansowe (je�li istniej¹) z firm¹, której
produkt ma istotne znaczenie w nades³anej pracy lub z firm¹ konkurencyjn¹.
Prawa badanych

W pracach musz¹ byæ respektowane prawa badanych do prywatno�ci i poufno�ci. Osoby objête
badaniami powinny wyraziæ �wiadom¹ zgodê na udzia³ w nich.

W badaniach medycznych autorzy musz¹ kierowaæ siê zasadami Deklaracji Helsiñskiej.
Ochrona praw autorskich

Przekazanie pracy do druku oznacza, ¿e po jej zaakceptowaniu i opublikowaniu w³a�cicielem
copyright staje siê wydawca, tj. Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Nie do zaakceptowania jest przyznawanie siê do autorstwa cudzych tekstów, a tak¿e cytowanie
fragmentów cudzych tekstów (lub powo³ywanie siê na nie) bez podania �ród³a.

W razie wykrycia plagiatu informacja na ten temat uka¿e siê na ³amach naszego pisma.

FORMA MANUSKRYPTU

Objêto�æ prac oryginalnych i przegl¹dowych nie powinna przekraczaæ 1 arkusza, tj. ok. 40.000
znaków ze spacjami, ³¹cznie z tabelami, rysunkami, pi�miennictwem i streszczeniem.

Prace przeznaczone do druku nie powinny byæ formatowane, nie mo¿na przenosiæ wyrazów
i robiæ wciêæ akapitowych za pomoc¹ spacji lub tabulatora. Nale¿y unikaæ stosowania odno�ników.
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Strona tytu³owa
● tytu³ w jêzyku polskim i angielskim mo¿liwie adekwatnie, lecz najkrócej, oddaj¹cy tre�æ pra-

cy (bez stosowania skrótów)
● nazwisko i imiê autora/autorów (nie inicja³y imion)
● nazwa instytucji, w której pracuje/pracuj¹; je�li autor prowadzi praktykê prywatn¹ lub nie

pracuje trzeba podaæ miasto (i ew. kraj)
● adres do korespondencji (z kodem pocztowym), numer telefonu, e-mail, ew. fax; w przypad-

ku pracy zbiorowej adres autora, z którym nale¿y siê kontaktowaæ
● �ród³a finansowania pracy (1) finansowane w ca³o�ci (w czê�ci) przez... (nazwa instytucji,

numer grantu); (2) �rodki w³asne kliniki/szpitala/uczelni � dotyczy badañ finansowanych
przez macierzyst¹ klinikê/ szpital/uczelniê; (3) finansowane ze �rodków w³asnych � dotyczy
badañ finansowanych z prywatnych �róde³ autorów.

Streszczenia
Streszczenia w wersji angielskiej i polskiej mog¹ zawieraæ 200�250 s³ów; w przypadku prac

oryginalnych obowi¹zuje struktura streszczenia: wstêp, metoda, wyniki.
S³owa kluczowe

Od 3 do 6 s³ów w wersji angielskiej i polskiej; je�li to mo¿liwe, nie powinny byæ powtórzeniem
s³ów zawartych w tytule.

STRUKTURA MANUSKRYPTU

Prace oryginalne powinny byæ przygotowane zgodnie ze schematem przyjêtym dla artyku³ów
naukowych (z ograniczeniem do minimum dodatkowych podtytu³ów) i zawieraæ nastêpuj¹ce sk³a-
dowe: wstêp, materia³ i metoda, wyniki, dyskusja/omówienie wyników oraz ewentualnie podziêko-
wania, aneks i lista skrótów. Innego rodzaju prace powinny równie¿ mieæ odpowiednie podtytu³y,
których hierarchia jest wyra�nie zaznaczona.

Wstêp � Uzasadnienie podjêcia pracy (przegl¹d dotychczasowych osi¹gniêæ w tej dziedzinie,
waga problematyki), a na koñcu podanie celu badania.

Materia³ i metoda � Szczegó³owy opis materia³u i metod badawczych umo¿liwiaj¹cy powtórze-
nie badania przez innych.

Wyniki � Przedstawione wyniki powinny byæ na tyle szczegó³owe, aby umo¿liwia³y krytyczn¹
ocenê ich warto�ci przez czytelnika.

Dyskusja/Omówienie wyników � Wyniki na tle dotychczasowych osi¹gniêæ nauki (uwagi doty-
cz¹ce ograniczeñ przeprowadzonego badania, sugestie co do kierunków przysz³ych badañ).

Podziêkowania nale¿y traktowaæ jako formê uznania dla instytucji lub osób, które umo¿liwi³y
wykonanie badania lub udzieli³y innego rodzaju pomocy, ale ich wk³ad nie pozwala na uznanie ich
za wspó³autorów.

Aneks mo¿e zawieraæ dodatkowe szczegó³owe opisy technik diagnostycznych lub terapeutycz-
nych (nie umieszczone w czê�ci �Materia³ i metoda�), a tak¿e kwestionariusze, skale lub inne narzê-
dzia zastosowane w badaniu.

Skróty � lista niestandardowych skrótów u¿ytych w tek�cie.
Pi�miennictwo � Pozycje literatury powinny byæ podane w kolejno�ci cytowania w pracy i po-

numerowane zgodnie z tym porz¹dkiem (cyfry arabskie). W tek�cie pracy numery cytowanych po-
zycji umieszczone s¹ w nawiasie (okr¹g³ym); omówienie ka¿dej z cytowanych pozycji powinno
znale�æ siê w osobnym akapicie. Je�li przytaczane s¹ cytaty, to w okr¹g³ym nawiasie oprócz numeru
pozycji nale¿y po dwukropku podaæ numer strony, np. 3: 52.

Ka¿da pozycja pi�miennictwa (pisana od nowego wiersza) powinna zawieraæ nazwisko autora/
autorów, pierwsze litery imienia/imion, rok w nawiasie oraz tytu³ pracy. W pracy zbiorowej nale¿y
wymieniæ wszystkich autorów. W przypadku ksi¹¿ki trzeba podaæ miejsce wydania i wydawcê,
w przypadku artyku³u w czasopi�mie � nazwê czasopisma, numer i strony.

Uwaga! Nazwê czasopisma podajemy w pe³nym brzmieniu, nie w skrócie.
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Przyk³ady pi�miennictwa
ksi¹¿ka

Goodman LS, Gilman A (1996) Goodman and Gilman�s The Pharmacological Basis of Thera-
peutics. NewYork: McGraw-Hill.

ksi¹¿ka pod redakcj¹
Cacioppo JT, Tassinary LG (red.) (1990) Principles of Psychophysiology: physical, social and
inferential elements. New York: Cambridge University Press.

cytowany rozdzia³ ksi¹¿ki pod redakcj¹
Drummond DC, Tiffany ST, Glautier S, Remington B (1995) Cue exposure in understanding and
treating addictive behaviour. W: Drummond DC, Tiffany ST, Glautier S, Remington B (red.)
Addictive Behaviours: Cue Exposure Theory and Practice. London: John Wiley & Sons, 1�17.

czasopismo
Carrol ME, Comer SD (1996) Animal models of relapse. Experimental and Clinical Psycho-
pharmacology, 4, 11�18.

MATERIA£ ILUSTRACYJNY

Ponumerowane tabele, rysunki i inne ilustracje nale¿y za³¹czyæ na osobnych stronach na koñcu
pracy. Powinny mieæ one dodatkowo podpisy (legendy) w jêzyku angielskim, jak równie¿ wszelkie
inne dane umo¿liwiaj¹ce osobie, która nie zna jêzyka polskiego zrozumienie przedstawionego mate-
ria³u ilustracyjnego.

Ilustracje powinny byæ omówione i przywo³ane w tek�cie (np. �jak wynika z tab. 1 ...� lub
w nawiasie: �patrz tab. 1, rys. 1�).

Redakcja przyjmuje wy³¹cznie ilustracje czarno-bia³e w wersji oryginalnej � nie kserokopie.
Rysunki i wykresy: czarne linie na bia³ym (nie szarym!) tle. Fotografie te¿ czarno-bia³e, wyra�ne,
z dobrym kontrastem.

Obowi¹zek uzyskania zgody na wykorzystanie w swojej pracy materia³ów pochodz¹cych z in-
nych publikacji (np. tabel, rysunków) spoczywa na autorze.
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GUIDELINES FOR AUTHORS

Published in Polish quarterly �Alkoholizm i Narkomania� is interdisciplinary journal interested in research-
based papers dealing with alcohol- and drug-related problems. The journal publishes original and review
articles, book reviews, reports of scientific conferences, letters etc.

All original and review manuscripts are reviewed by two independent referees.
Papers are received with the explicit understanding that they are not under simultaneous consideration by

any other publication.
Submission of an article for publication implies the transfer of the copyright from the author to the

publisher upon acceptance. Accepted papers become a permanent property of the Institute of Psychiatry and
Neurology.

In medical research authors should respect principle of Declaration of Helsinki.
Submitted original papers should be divided into following sections: abstract, introduction, material and

methods, results, discussion, conclusions, acknowledgments (if necessary), references and if necessary
� appendix as well as glossary of non-standard abbreviations.

Abstract of maximum 250 words must be structured with following paragraphs: introduction, methods,
results, and conclusions.

Abstract should be followed by a list of 3�6 key words.
References should be numbered in the order in which they are first mentioned in the text. All authors

should be listed.
In the text references are identified by Arabic numerals (in round brackets). The list of references should

include only those publications which are cited.

Examples of references
book reference

1. Goodman LS, Gilman A (1996) Goodman and Gilman�s The Pharmacological Basis of Therapeutics.
New York: McGraw-Hill.

book reference with editors
2. Cacioppo JT, Tassinary LG (eds) (1990) Principles of Psychophysiology: physical, social and inferen-

tial elements. New York: Cambridge University Press.
book reference with editors when some chapters are quoted

3. Drummond DC, Tiffany ST, Glautier S, Remington B (1995) Cue exposure in understanding and treat-
ing addictive behaviour. In: Drummond DC, Tiffany ST, Glautier S, Remington B (eds) Addictive
Behaviours: Cue Exposure Theory and Practice. London: John Wiley & Sons, 1�17.

journal reference
4. Carrol ME, Comer SD (1996) Animal models of relapse. Experimental and Clinical Psychopharmaco-

logy, 4, 11�18.
Note. Please use full names of the newspapers.

Tables and illustrations (black and white) must be prepared on separate pages and submitted with Arabic
numbers according to their order in the text. It is the author�s responsibility to obtain permission to reproduce
illustrations, tables, etc. from other publications.

Title page should indicate
● the title of the paper,
● the authors� names,
● addresses of authors� places of work,
● full postal and e-mail addresses of the corresponding author,
● any source of funding.

The manuscript should preferably be submitted electronically: ain@ipin.edu.pl
Otherwise should be submitted by mail together with a soft copy on a disc (the manuscript should exactly
match the electronic file) to the following address:

�Alkoholizm i Narkomania�
Department of Studies on Alcohol and Drug Dependence
Institute of Psychiatry and Neurology
9, Sobieskiego Str., 02-957 Warsaw
Poland


