
Alkoholiczka – kobieta upadła czy chora?

Trudno doprawdy w to uwierzyć, ale w istocie alkoholicy mogą stać się na nowo ludźmi 

szczęśliwymi, poważanymi i użytecznymi społecznie.

Anonimowi Alkoholicy

Słowo „alkoholiczka” brzmi niedobrze, drażni ucho, rodzi nieprzyjemne skojarzenia. 

„Alkoholiczka” może widnieć, obok „konkubenta” w rubrykach kryminalnych dzienników. Nawet 

WHO, Światowa Organizacja Zdrowia, najwyższy autorytet w  sprawach związanych z ochroną 

zdrowia, od dawna już nie używa nazwy alkoholizm, zastępując je terminem medycznym: „zespół 

uzależnienia od alkoholu”. Słowo „alkoholik”, „alkoholiczka” stygmatyzuje; nie jest diagnozą – 

jest… wyzwiskiem.

W publicznym dyskursie jest nie na miejscu. Publiczny dyskurs powinien trzymać jakiś poziom, 

prawda? A „alkoholiczka” nie trzyma żadnego poziomu. „Alkoholiczka” jest jak głośne beknięcie 

przy stole. Jest kłopotliwa. Nawet tu próbujemy ją upchnąć między jakieś nadające jej 

usprawiedliwienie określenia. Upadła, czyli zła, niemoralna? Czy może jednak chora, czyli 

nieświadoma, niewinna? A może ani jedno, ani drugie? Albo: jedno i drugie, ale też jeszcze 

trzecie… bo ani występek, ani choroba nie wyczerpują istoty alkoholizmu.

Moja opowieść to nie będą dywagacje, na czym dokładnie alkoholizm polega, co jest w nim 

bardziej istotne: dysfunkcja organizmu, który wadliwie metabolizuje alkohol, domaga się 

przyjmowania coraz to większych dawek, co prowadzi do wykrzywienia sposobów myślenia, 

mechanizmów poznawczych, wykształcenia się mechanizmów obronnych oraz wypaczenia 

wartości, czy może pewien rodzaj nieprawidłowości w systemie wartości człowieka, niewłaściwie 

ukształtowane sumienie, swoiste skrzywienie w odbiorze świata, nadwrażliwość, które rodzą tak 

duże cierpienie, że wymagają poszukiwania lekarstwa, sposobu przynoszącego ulgę – picia 

alkoholu?

Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Kiedyś próbowałam jej szukać, sądząc, że to pozwoli mi 

znaleźć rozwiązanie, a raczej – z dzisiejszej perspektywy to widzę – uniknąć konsekwencji. Jakby 

znalezienie przyczyn miało usunąć ze mnie problem. Wskazując na społeczny odbiór określenia 

„alkoholiczka”, na to, co się z tym słowem wiąże – wiem dokładnie i z autopsji, o czym mówię. 

Zdaję sobie sprawę, że jestem tu dziś przed Państwem egzotycznym okazem. Żywym okazem, że 

człowieka dotkniętego uzależnieniem od alkoholu nie muszą określać wyłącznie epitety z ciemnej 

strony cech ludzkiego charakteru albo po prostu z meliny.



*

Alkoholizm jest bezsprzecznie chorobą. Wpisanie tego schorzenia do Międzynarodowej 

Klasyfikacji Chorób Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) powinno uciąć wszelkie dyskusje. Ale 

nie ucina, bo alkoholizmu nie traktuje się raczej jak grypy, zapalenia płuc czy wrzodów żołądka. 

To niejednoznaczne podejście może wynikać z prostego dość faktu: żyjemy w kraju, w którym 

prawdopodobnie każdy z nas ma lub miał w swoim otoczeniu alkoholika: dziadka, sąsiada czy 

sąsiadkę, wujka, ojca, ciotkę, nauczyciela wf-u, albo panią od plastyki, kolegę taty, albo szefową. 

Na postrzeganie alkoholizmu, jak chyba żadnej innej choroby (nie wliczając innych uzależnień), 

wpływ mają resentymenty i idiosynkrazje, uczucia i stany, bardzo często zamykające drogę do 

zrozumienia istoty rzeczy: wstyd, obrzydzenie, poczucie krzywdy, żalu, nawet jeśli odległe w 

czasie i dziś już niepamiętane, nadal mogą implikować co najmniej niechęć.

Nie będę się tu zajmować medycznym podejściem, bo nie jestem lekarzem, a wolę mówić o 

rzeczach, na których się znam. W środowisku, w którym się obracam i które miało ogromny wpływ 

na proces mojego wyzdrowienia, o alkoholizmie mówi się jako o swoistej alergii. Organizm 

alkoholika w sposób nienormalny reaguje na alkohol. Jedną z tych nienormalnych reakcji jest 

rozbudzenie – nawet niewielką dawką – niepohamowanego apetytu czy też łaknienia kolejnych 

porcji alkoholu, i brak kontroli w ich spożyciu. W praktyce wygląda to tak: gdy spotykałam się z 

przyjaciółką i wpadałam na pomysł wypicia drinka, to, po pierwsze, nic nie było w stanie mnie od 

tego pomysłu odwieść (może nawet ten pomysł był we mnie wcześniej niż umówienie się z 

przyjaciółką, nie wykluczam też, że spotkanie z przyjaciółką było kwestią drugorzędną, niejako 

legalizującą wypicie tego drinka), po drugie, gdy go zrealizowałam, nigdy nie miałam pewności, na 

którym drinku zakończy się moje picie i jakie będą jego konsekwencje. Czy byłam psychicznie 

chora? Sądzę, że w pewnym stopniu tak, choć najprawdopodobniej żaden psychiatra nie 

wystawiłby mi takiej diagnozy. Czy byłam całkowicie zdegradowana? Chyba nie. W pozostałych 

sferach mojego życia funkcjonowałam podobnie, jak większość ludzi, w niektórych nawet lepiej, 

niż większość. A jednak nie mogłam przewidzieć, co się stanie, gdy będę pić alkohol, z kim oraz 

gdzie będę to robić, i kiedy przestanę. Choć oczywiście próbowałam przedstawić rzeczywistość w 

taki sposób, by wyglądało to na moje własne, w dodatku dobrze przemyślane, decyzje.

Owa alergia nie ogranicza się do fizycznych objawów. Alergia atakuje umysł alkoholika. Jeśli 

osoba uczulona na truskawki, orzechy czy jad pszczoły, po odkryciu swojego uczulenia, czyli 

najczęściej po ostrym „ataku” na ustrój uczulającej substancji: swędzącej wysypce, spuchnięciu, 

duszeniu się, otarciu się o śmierć, usłyszy diagnozę: alergia, a także rozwiązanie: nie przyjmować 

uczulających produktów, najprawdopodobniej nigdy w życiu nie sięgnie świadomie po truskawki i 

orzechy, a jeśli tylko zauważy gdzieś pszczoły, natychmiast się schowa. Mając w pamięci to, co się 

z nią działo po wprowadzeniu do organizmu konkretnego alergenu podejmie rozsądną decyzję i 



będzie się jej trzymać. Co natomiast robi alkoholik? Alkoholik doznaje ogromnych cierpień, 

fizycznych i psychicznych – objawy zespołu abstynencyjnego potrafią przybrać rozmiary 

koszmaru, ale funkcjonowanie „pod wpływem” prowadzi często również do wypadków, urazów, 

traum. Są jeszcze pozostałe konsekwencje życia „na bani”: rozsypane życie domowe, rodzinne, 

zawodowe, piętrzące się problemy, których alkohol jakoś nie rozwiązał, a wręcz nawarstwił. Ktoś 

normalny, czyli myślący w sposób nie ogarnięty alkoholowym szaleństwem, po doświadczeniu 

takiego cierpienia najpewniej powiedziałby: „OK., to jest straszne, nigdy więcej. Nie mogę pić, bo 

po alkoholu dzieją się ze mną okropne rzeczy”. Po czym przestałby pić. I alkoholik mówi 

dokładnie to samo. „Nigdy więcej tego świństwa”. A dwie godziny później, może dwa dni albo dwa 

tygodnie później znowu pije. Znowu „żre” (nie – je, nie – konsumuje, on żre) te truskawki i 

orzechy. Bo pierwszą dawką alkoholu uruchomił niepohamowane łaknienie. Przy tym ma nadzieję, 

że tym razem będzie inaczej, że jakoś zdoła zatrzymać się w odpowiednim, bezpiecznym miejscu. 

Robi jeszcze jedną rzecz – równocześnie, choć na trochę innym planie – kompletuje cały arsenał 

powodów, uwiarygadniających jego kolejną pijacką eskapadę: bo jest strasznie, stres i problemy, i 

trzeba sobie ulżyć, bo jest fantastycznie i trzeba się nagrodzić, bo pada albo jest słonecznie, bo nasi 

wygrali albo przegrali, bo mąż, żona, dzieci, teściowa, szef, brat, przyjaciółka… Bo wszyscy piją. 

Bo w Polsce nie da się inaczej. Bo to taki zawód, taka branża. Najdziwniejsze, że alkoholik nie 

kłamie. On naprawdę jest przekonany, że ma realny powód.

„Alergia na alkohol” przebiega dwutorowo albo dotyka dwóch płaszczyzn – fizycznej i 

psychicznej, ciała i myślenia. I to jest dosyć zrozumiałe. W moim środowisku mówi się, że 

alkoholizm jest chorobą ciała, umysłu i duszy. Czyli, do tych dwóch już przeze mnie opisanych 

dochodzi element dosyć niepokojący, bo nienamacalny, trudny do uchwycenia i zbadania – dusza. 

Tak naprawdę, na poziomie początkowym, potrzebnym do wyrwania się z alkoholowej ruiny, jest to 

dość prosta sprawa, ale właśnie w tym miejscu chciałabym na chwilę zatrzymać opowieść o 

„chorobie”, by wrócić do niej w stosownym momencie.

*

Diagnoza – choroba alkoholowa – była dla mnie tragedią nie tylko z powodu miłości do alkoholu i 

przeczuwanej już, trudnej lub jak sądziłam niemożliwej do uniesienia, straty. Łączyła się z 

niewiarygodnym wprost wstydem. I ogromnym poczuciem zawodu. Że oto ja, ja, która miałam być 

wspaniała, idealna, mądra, podziwiana, po to, by wreszcie zasłużyć na miłość, żeby wreszcie być 

chcianą, straciłam wszelka szansę. Okazałam się tak mała, niegodna, zła, głupia, brudna. Ja 

okazałam się alkoholiczką. Ja okazałam się wyrzutkiem społecznym, takim nikim, którego można nie 

szanować. Z definicji można. Alkoholik się nie liczy. Alkoholik jest obrzydliwy. Alkoholik jest godny 

pożałowania. Jest niechciany, niepożądany. A alkoholiczka jest kimś znacznie gorszym.

Alkoholiczka, Mika Dunin



*

Upadek! Czym jest upadek? Kogo uważamy za człowieka upadłego? Wygląda na to, że upadek ma 

swoją wersję płciową. Upadek mężczyzny wygląda nieco inaczej, niż upadek kobiety. Mężczyzna 

mógłby ogłosić upadłość, tak jak przedsiębiorstwo: gdy nie wyrabia się w pracy, w rolach 

zdobywcy, szefa, głowy rodziny, gdy przestaje działać w obszarze „produkcyjnym”. Mężczyzna 

upadły? Zbuntowany anioł, Lucyfer, właściwie postać romantyczna. Natomiast kobieta upadła 

kojarzy się najczęściej z osobą o nieuporządkowanym życiu erotycznym, o co najmniej lekkim 

prowadzeniu się. Słownik synonimów podaje odpowiedniki określenia „kobieta upadła”, które 

raczej nie nadają się do publikacji. Te łagodniejsze to: „kurtyzana, rura, szmata, wszetecznica, 

wywłoka”. Nie wiem, czy tylko w naszej szerokości geograficzno-mentalnej, upadek kobiety 

dotyczy głównie sfery seksualnej. Może jeszcze dotykać jej macierzyństwa. 

Niewątpliwie, nadmierne picie alkoholu, a później picie uzależnione, wpływa na wywiązywanie się 

z podstawowych ról społecznych. Wszystkich, również roli matki, żony, partnerki… (naturalnie, na 

wywiązywanie się czy raczej niewywiązywanie się z męskich ról alkohol ma taki sam wpływ, 

jednak mężczyźnie więcej się wybacza, jego „niewyrabianie się” nie jest aż tak rażące i tak 

piętnowane, jak „niewyrabianie się” kobiety-alkoholiczki). I doprawdy, ogromne spustoszenie sieją 

nie tylko drastyczne przypadki: prostytucja, jawna lub ukryta (czyli zgoda na to, że w zamian za 

stawiane drinki kobieta będzie miła i przychylna), gwałty, zgoda na czynności, na które normalnie 

nigdy by się nie zgodziła, oddawanie się za szklankę wina, krańcowe zaniedbanie dziecka, bicie, 

maltretowanie go, głodzenie. Upadek może mieć podwyższone dno: faktyczna lub emocjonalna 

nieobecność, emocjonalny chłód, wielokrotne nieudane próby układania sobie życia osobistego.

Ale żeby zrozumieć alkoholizm – a jest to raczej niezbędne, by łatwiej i skuteczniej chorym pomóc 

– trzeba raczej odejść od potocznego patrzenia i posługiwania się stereotypami. Tak czy inaczej, w 

przypadku każdego człowieka, bez względu na płeć, wiek, stan posiadania czy wykształcenia, 

chodzi o naruszenie sfery wartości. Człowiek upadły, mężczyzna czy kobieta, to ktoś wykraczający 

poza przyjęte normy. Zawsze ze znakiem minus. Przy czym niekoniecznie musi chodzić o 

przekraczanie moralności czy o grzeszność, zawsze jednak chodzi o pewne rozdarcie wewnętrzne. 

Takie, które pojawia się, ilekroć przekroczone zostają wewnętrzne wartości każdego człowieka.

Tyle rozważań teoretycznych, przejdźmy do konkretów. Mówimy o alkoholizmie, czyli stanie 

chorobliwego i szkodliwego na wielu poziomach nadużywania alkoholu. Często picia 

wielodniowego, ciągami. Alkohol znosi wewnętrzne hamulce, rozluźnia normy. Po alkoholu 

robiłam rzeczy, których bez niego nigdy bym nie zrobiła. Mało tego, w świetle informacji o tym 

aspekcie „alergii”, który polega na tuszowaniu czy tłumaczeniu picia i jego konsekwencji, po to, 

by móc kontynuować picie, musiałam i umiałam wytłumaczyć moje zachowania, dorabiać do nich 

odpowiednią ideologię. A to powodowało, że moje normy rozluźniały się nie tylko na czas picia i 



okres bycia pod wpływem alkoholu, ale również na te dni i tygodnie poza piciem. Żeby poradzić 

sobie z tym wewnętrznym rozdarciem, musiałam dopasować moje normy do moich zachowań. 

Zachowań, których często nie chciałam, których się wstydziłam, których się bałam, bo one były 

zwyczajnie niebezpieczne, w najlepszym razie lekkomyślne. Musiałam przesunąć granice po to, 

żeby ocalić picie. Przed samą sobą. To ten element choroby, który nie pozwala podjąć zdrowych 

decyzji. Przy czym, nie miałam pojęcia, bo to dzieje się w ukryciu, że próbuję ocalić chorobę, że 

zakłamuję rzeczywistość po to, by móc dalej pić, dalej bezproblemowo (co raczej nigdy się nie 

udawało, a do czego usilnie dążyłam i dążył każdy znany mi alkoholik) zażywać lekarstwo na… 

okropną rzeczywistość, której nie byłam w stanie przyjąć. Siebie takiej też nie byłam w stanie 

przyjąć i zaakceptować. Nawet jeśli przed innymi udało mi się odegrać, raz za razem, scenkę i rolę 

mocnej, nowoczesnej kobiety, wyzwolonej seks bomby bez skrupułów, to przed sobą udawać aż tak 

dobrze nie umiałam. Jak sobie z tym radziłam? Piłam. Jeszcze więcej. Piłam, bo się wstydziłam tego, 

że… piję (a dokładnie tego, co robiłam, dlatego że piłam, czyli będąc pod wpływem alkoholu).

Celowo unikam określenia „grzech”, ponieważ wiem jak wiele problemów nastręczało mi to słowo 

na mojej drodze zdrowienia. Gdy pojawiał się „grzech”, przestawałam słuchać. Alkoholicy, 

praktykujący religię czy nie, przyporządkowani do jakiegoś wyznania, czy też odrzucający 

wszelkie religie, mają przeważnie tę sferę – odniesienia do Absolutu, Boga, Siły wyższej – mocno 

zaburzoną. Na szczęście tam, gdzie trafiłam z moim problemem alkoholowym, nikt nie chciał 

rozliczać mnie z moich grzechów. Natomiast z moich czynów, zaniechań, konkretnych postaw – 

tak. Ja sama miałam się z tego rozliczyć przed sobą. I to byłam w stanie zrobić, w przeciwieństwie 

do oglądania moich „grzechów” i pokutowania za nie. Odpowiedzialność i konsekwencje – tak. 

Wina i kara – nie.  

Co w moim przypadku oznaczał upadek? Przekraczanie norm, naruszanie wewnętrznego systemu 

wartości. Byłam chora – gdy zaczynałam pić, uruchamiałam ciąg fatalnych zdarzeń, nie mogłam 

przestać. Choroba dotknęła mojej psychiki, mojego myślenia, widziałam rzeczywistość w sposób 

usprawiedliwiający moje picie,   minimalizowałam i racjonalizowałam je. To, czego 

potrzebowałam, to pewna forma „psychologii moralnej”. Hierarchia wartości, zdolność odróżniania 

dobra od zła, przyporządkowanie określonych postaw i zachowań tym dwóm skrajnościom, to jeden 

z aspektów duchowości. Dusza, ten trzeci obok ciała i umysłu obszar, który choruje na skutek 

nadużywania alkoholu, określa właśnie tę sferę. O ile zacząć musiałam od leczenia ciała (odstawić 

alkohol), a następnie, by do picia nie wrócić, zająć się moim myśleniem (psychika), o tyle dopiero 

skupienie się na tej trzeciej płaszczyźnie przyniosło w moim przypadku zadowalające rezultaty. 

Ponieważ dopiero wtedy byłam w stanie przyswoić nowy – niezbędny dla mnie, dotkniętej chorobą 

alkoholową – sposób myślenia, nową świadomość, która dopiero wpłynęła na zmianę moich 

zachowań i postaw.



Krokiem milowym, fundamentem było zrozumienie, że duchowość i kwestie duszy nie są tożsame z 

religijnością. Do tamtej pory moje starania nie przynosiły efektów, bo – jak powiadają w moich 

kręgach – rąbałam nie to drzewo, czyli operowałam nie w tym miejscu, co trzeba. Próbowałam stać 

się doskonała i święta w ramach kościoła, ale to mi się nie udało. Opór do określenia „grzech” i inne 

przeszkody skutecznie mi to uniemożliwiały. Ale gdy się okazało, że duchowość oznacza coś 

innego… to otworzyło przede mną drzwi do zdrowia. Potrzebowałam tylko zachęty i odwagi, by 

przez nie przejść. I tak się stało.

Mówienie o alkoholizmie wyłącznie jako o chorobie albo tylko upadku, niesie ze sobą 

niebezpieczeństwo wpadnięcia w pułapkę. Jeśli jestem chora – do końca życia i nieuleczalnie – jak 

słyszałam przez większą część mojego procesu terapeutycznego, to… po co właściwie mam 

cokolwiek robić, skoro i tak nie mam szansy na normalność? Podobnie działa naznaczanie osób 

uzależnionych piętnem upadku, występku i zła. Skoro jestem najgorsza na świecie, skoro jestem 

śmieciem, skoro nie dają mi prawa być tu, jaki sens pracy nad sobą? Alkoholik i bez tego uważa się 

za najgorsze dno, w sposób charakterystyczny dla tego schorzenia, wyolbrzymiając rozmiary 

odrzucenia.

Aspekt drugi: jeśli jestem chora, jestem w pewien sposób niepełnosprawna, a więc 

uprzywilejowana. „Przywileje” w wydaniu chorego alkoholika wyglądają na przykład tak: nie 

mogę chodzić po zakupy, bo w sklepach są stoiska z alkoholem, a to zagraża mojej trzeźwości, po 

zakupy musi więc, najlepiej już stale, chodzić ktoś inny; nie mogę uczestniczyć w ważnych 

uroczystościach i świętach rodzinnych, bo zwykle towarzyszy im alkohol, a to zagraża mojej 

trzeźwości; nie mogę być obecna na weselu moich dzieci, bo… już wiadomo; muszę intensywnie 

uczestniczyć w procesie trzeźwienia (terapie, warsztaty, mityngi), więc to chyba oczywiste, że nie 

ma mnie w domu, rodzina powinna to zrozumieć, w końcu im też chyba zależy; wreszcie – w każdej 

pracy piją, robią mi na złość, a ja nie mogę się unosić, bo to zagraża mojej trzeźwości.

*

Moje wystąpienie rozpoczęłam cytatem: Trudno doprawdy w to uwierzyć, ale w istocie alkoholicy 

mogą stać się na nowo ludźmi szczęśliwymi, poważanymi i użytecznymi społecznie. Chciałabym 

dodać do niego jeszcze jeden cytat, w który kiedyś, zanim sama tego doświadczyłam, nigdy bym 

nie uwierzyła: Przed sobą masz najbardziej owocne lata swojego życia. Specjalnie do polskiego 

wydania książki Anonimowi Alkoholicy, dr Bohdan Woronowicz napisał: (…) jestem bardzo 

usatysfakcjonowany swoją pracą, bowiem udało mi się znaleźć taką dziedzinę, w której ja jako 

lekarz mogę pomóc mojemu pacjentowi w tym, aby stał się lepszy i zdrowszy niż by przed 

zachorowaniem.  

Mogę całą moją osobą i moim obecnym życiem potwierdzić prawdziwość tych słów, i zakończyć 

ten referat fragmentem mojej książki, którą byłam w stanie napisać wyłącznie dzięki temu, że 



wyszłam z upadku i choroby, że stałam się szczęśliwą, poważaną i użyteczną społecznie kobietą. 

Niekoniecznie dlatego, że jestem alkoholiczką, raczej dlatego, że nauczyłam się doprowadzać 

zamierzenia do końca, ale przede wszystkim, że zrozumiałam i uwewnętrzniłam, że moje życie ma 

sens – to wielkie coś, którego poszukiwałam, i którego brak doprowadzał mnie realnie do rozpaczy 

– wtedy, gdy robię coś dla innych. 

*

Nigdy nie uważałam, że abstynencja jest powodem do chwały. Miliony ludzi nie biorą alkoholu do 

ust, ale czy czyni to z nich istoty lepszego gatunku? Jest spora przestrzeń między chorobliwym 

wstydem a obnoszeniem na sztandarach niebywałego poświęcenia, jakim jest – wymuszona przecież 

w przypadku alkoholika – rezygnacja z substancji, która cię zabija.

Czego tak bardzo się wstydziłam? Mojej słabości, niedoskonałości, tej usterki, która sprawia, że nie 

mogę być ideałem. Chciałam, sądziłam że muszę, ten mój defekt ukryć. Okazało się jednak, że jest 

głęboki sens w przyznaniu się do siebie, warto, żeby ludzie wiedzieli, co się ze mną stało. Dopóki 

mój wizerunek był dla mnie najważniejszy, dopóty nic z tego nie wychodziło, zbyt wiele kosztowało, 

ryzyko było za duże. Kiedy jednak zrozumiałam, że nie ja w tej całej historii jestem najważniejsza, 

że zostałam ocalona do czegoś, a nie ot, tak sobie, bo mi się należało, sprawa okazała się 

łatwiejsza.

 Pamiętam, jak wiele wysiłku, emocji, lęku kosztowały mnie wyznania ludziom, których uważałam za 

ważnych, wtedy jeszcze często lepszych ode mnie (zanim nawiązałam kontakt z rzeczywistością, 

ludzie byli albo lepsi, albo gorsi ode mnie, określenie inni nie mieściło się w moim słowniku). Co 

sobie o mnie pomyślą? Bywało, że żałowałam mojej szczerości, nazywając ją durną wylewnością, 

choć prawdę mówiąc, nigdy nie spotkała mnie żadna przykrość. Dziś po takim wyznaniu czasem 

słyszę: Ja też mam kogoś takiego wśród bliskich. Niekiedy po tygodniu czy miesiącu padają 

pytania: Jak to jest, dlaczego alkoholik tak się zachowuje, co wtedy robić, czy jest ratunek, jak ty to 

zrobiłaś?

Anonimowi Alkoholicy mówią, że w rękach Boga ciemna przeszłość jest największą wartością, jaką 

posiadamy. Jest kluczem do szczęśliwego, wartościowego życia innych. Ktoś może się czegoś na 

moich błędach nauczyć. Z moją prawdziwą, niezafałszowaną retuszem i lukrem przeszłością staję 

się żywym dowodem na działanie Boga. Albo, jeśli kto woli, sił opiekuńczych, naturalnego 

porządku świata, kosmicznej energii. Zobaczcie gdzie byłam, jaka byłam i kim byłam. Zobaczcie 

jaka jestem teraz. Cuda się zdarzają.

Rozumiem, że wiele nieuzależnionych i nie rażonych siłą pokoleniowych eksplozji alkoholizmu 

osób może się dziwić, o co chodzi z tym całym wstydem? Po co to taplanie się, rozdmuchiwanie 

słabości, braków, kogo to obchodzi, czemu służy, poza zwracaniem na siebie uwagi? Też się czasem 

nad tym zastanawiam, choć ze środka. Wstyd, chorobliwy, toksyczny, nienormalny, nieadekwatny 



do zachowań jest po prostu częścią tej choroby, czymś bardziej pierwotnym nawet niż samo picie. 

Być może Pijak z Małego Księcia pił, bo się wstydził, tego że pije. Ale czym obroniłby sięgnięcie po 

pierwszy kieliszek? Przed pierwszym łykiem nie mógł wstydzić się picia. Ja też tylko czasami 

wstydziłam się siebie pijanej. Dużo częściej, przeważnie, wstydziłam się po prostu siebie. Picie nie 

miało z tym aż tak wiele wspólnego.

Usłyszałam kiedyś, że alkohol był nie tylko lekarstwem, ale też ratunkiem. Być może uchronił mnie 

przed szaleństwem, więzieniem lub samobójstwem (przyglądając się moim przygodom, uważam to za 

wielce prawdopodobne). Podobało mi się to zdanie, jeszcze wtedy go nie rozumiałam, używałam go 

jako usprawiedliwienia, traktując uzależnienie jako dopust boży, jako okropną słabość, wadę, rysę 

na charakterze. Potakująco kiwałam głową na słowa terapeutów tłumaczących, że to choroba. Ale 

przecież sama wiedziałam lepiej. Dopiero po wielu latach pojęłam, o czym mówili. Mieli rację. To 

śmiertelna choroba. Wielu, których znałam, już nie żyje, choć nie jestem z rocznika, po który z 

rozdzielnika upomina się czarna królowa. Wielu nie może przestać pić albo wraca do picia po 

krótkim suchym oddechu. Gdyby nie alkoholizm i to, do czego mnie doprowadził, gdyby nie stan, 

który był nie do zniesienia i nie do uniesienia, nigdy bym nie szukała czegoś innego, możliwe, że 

grzecznie i bezrefleksyjnie tkwiłabym w mlecznym kokonie spokojnego życia, uśpiona, bezwolna, 

nijaka. A jednak przytrafiła mi się ta przypadłość i sprawy potoczyły się inaczej.

Alkoholicy spotykający się przy swoich stołach, w piwnicach i salkach mityngowych z pewnością 

nie są wzorem cnót ani przykładem przesadnie wysokiej moralności. Prawdopodobnie średnia 

świństw, wykroczeń i nieuczciwości, o których czasem wspominamy albo tylko trzymamy w 

zanadrzu, na wszelki wypadek, dla kogoś, komu to może się przydać, komu pomóc, znacznie 

przewyższa przeciętną. Ale są tu też tacy, którzy wierzą, że alkoholizm zobowiązuje. Owszem, kiedyś 

był doskonałym alibi: Jestem alkoholiczką, furiatką, neurotyczką, wariatką, nie spodziewaj się po 

mnie zrównoważenia, odpowiedzialności, konsekwencji, uczciwości, lojalności… Teraz, gdy czas 

wymówek się skończył, pora stać się po prostu porządnym człowiekiem. Właśnie dlatego, że kiedyś 

było tak bardzo inaczej.


