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Biograficzna metamorfoza, czyli stopniowa zmiana to samo ci, jest wed ug Fritza 
Schütze w biografii jednostki zawsze wynikiem jakich  pozytywnych okoliczno ci. 
W przypadku „trze wiej cego” alkoholika metamorfoza to proces, w którym odkry-
waniu nowych mo liwo ci, jakie pojawiaj  si  dopiero w momencie zerwania z na o-
giem, towarzyszy jednoczesne trwanie w swego rodzaju stanie zawieszenia pomi dzy 
dwoma spo ecznymi wiatami: tym, do którego nale a  b d c osob  pij c  i tym, 
w którym uczy si y  na nowo jako abstynent. Celem niniejszego artyku u jest poka-
zanie dynamiki procesu wychodzenia z uzale nienia oraz spo ecznego kontekstu re-
konstrukcji to samo ci trze wiej cych alkoholików, uczestników grup samopomoco-
wych. 

S owa kluczowe: wywiad narracyjny, metamorfoza biograficzna, biograficzne 
struktury procesowe, alkoholizm, ma a epifania. 

1. Wprowadzenie 

Zjawisko alkoholizmu, b d  mówi c ci lej uzale nienia od alkoholu, 
w polskiej literaturze socjologii problemów spo ecznych zajmuje miejsce 
szczególne i zosta o niezwykle szeroko opisane. Po pierwsze, z powodu skali 
zjawiska oraz wp ywu, jaki maj  problemy alkoholowe na spo eczne funkcjo-
nowanie jednostki, a tak e najbli szego otoczenia alkoholika b d cego cz sto
ofiarami jego na ogu. Po drugie, z uwagi na zachodz ce obecnie przemiany 
spo eczno-demograficznej struktury spo ycia w naszym kraju (np. zanik 
ró nic w cz stotliwo ci picia mi dzy uczniami III klas szkó  gimnazjalnych 
a uczniami II klas szkó  ponadgimnazjalnych (Sieros awski, 2007, s. 14–15), 
czy wzrost udzia u dziewcz t w ogólnej strukturze spo ycia alkoholu w ród
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m odzie y (ibidem, s. 16–17). Po trzecie, w wyniku zainteresowania proble-
mem specyfiki choroby alkoholowej: b d ca jej istot  bardzo znaczna reduk-
cja woli i towarzysz ce jej negowanie istnienia problemu alkoholowego 
tworz  razem najwi ksz  przeszkod  w powrocie do stanu przedchorobowego. 

Celem niniejszego artyku u jest przedstawienie dynamiki procesu wycho-
dzenia z uzale nienia, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na spo eczny 
kontekst przemian to samo ci trze wiej cych alkoholików, czyli ich biogra-
ficznej metamorfozy. Jak si  wydaje, z socjologicznego punktu widzenia 
i w kontek cie rozwa a  nad spo ecznymi wiatami, kluczowy jest problem 
poczucia przynale no ci „trze wiej cego” alkoholika, który wobec pojawienia 
si  w jego yciu problemów nieznanych jego wcze niejszemu do wiadczeniu 
biograficznemu, trwa w swoistym stanie zawieszenia mi dzy dwoma spo ecz-
nymi wiatami: jeden to wiat czynnych alkoholików, drugi to wiat niepij -
cych ju  alkoholików. W procesie tym, z jednej strony nale y on do dwóch 
wiatów spo ecznych jednocze nie, z drugiej strony do adnego z nich nie 

nale y w pe ni. Odwo uj c si  do koncepcji R.E. Parka, mo na by zatem 
powiedzie , e trze wiej cy alkoholik to w pewnym sensie marginal man,
„osobowo  pogranicza”, cz owiek o kilku to samo ciach i zarazem bez 
to samo ci. 

2. Nota metodologiczna 

Analiza procesu metamorfozy biograficznej trze wiej cych alkoholików 
przeprowadzona jest w oparciu o fragmenty narracji uzyskanych w toku bada
przeprowadzonych przez autora artyku u w roku 2008 z cz onkami jednego 
z ódzkich klubów abstynenta lub jego „bywalcami” (nie wszyscy rozmówcy, 
pomimo cz stych wizyt uwa ali si  za cz onków klubu). W klubie tym 
odbywa y si  jednocze nie spotkania grup samopomocowych, m.in. Anoni-
mowych Alkoholików. W badaniach zastosowano metod  wywiadu narracyj-
nego, nazywanego te  niekiedy biograficznym, który przeprowadzony zosta
z 10 osobami pozostaj cymi w abstynencji od przynajmniej trzech lat. 

Tytu owa metamorfoza biograficzna jest jedn  z czterech podstawowych 
struktur biograficznych opisanych przez Fritza Schütze, który wymienia: 
• biograficzne plany dzia ania, czyli ogólne wizje jednostek dotycz ce

realizacji okre lonych zamierze , takich jak kariera zawodowa, kszta to-
wanie to samo ci; struktury te reprezentuj  intencjonalnie zaprojektowane 
dzia ania;

• wzorce instytucjonalne, czyli sytuacje, w której dzia anie jednostki 
podporz dkowane zostaje instytucjonalnie okre lonym normom, regula-
cjom, za  ona sama stara si  im podporz dkowa , spe nia  stawiane przez 
ni  wymogi, czego wyrazem jest jej intencjonalne dzia anie (jego zasady s
jednak zewn trznie okre lone);
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• trajektorie, czyli takie formy do wiadczenia, w których jednostka poddana 
zostaje dzia aniu jakiej  nieznanej, zewn trznej si y, której nie jest w stanie 
opanowa , co zazwyczaj wi e si  z poczuciem utraty kontroli nad w a-
snym losem. S  to najcz ciej wydarzenia o charakterze negatywnym lub 
wr cz tragicznym (np. niespodziewana choroba, wojna), których istot  jest 
towarzysz ce jednostce poczucie niemocy wobec jakiej  bli ej nieokre lo-
nej i niezale nej si y kieruj cej jej poczynaniami, któr  okre la si  tutaj 
mianem potencja u trajektoryjnego; 

• biograficzne metamorfozy, czyli zmiany b d ce wynikiem nadej cia
jakich  pozytywnych okoliczno ci, nios cych ze sob  transformacj  to sa-
mo ci jednostki i wi ce si  z odkryciem przez ni  nowych mo liwo ci, 
ale które jednak, mimo ich pozytywnego charakteru, nie mog  zosta
wprowadzone przez biograficzny plan dzia ania (Sh tze, b.d., s. 50–51). 

3. Struktury biograficzne w yciorysach alkoholików 

Jak wykaza o badanie, strukturami biograficznymi, które pojawia y si  we 
wszystkich biografiach alkoholików by y trajektorie oraz b d ce tematem 
niniejszego artyku u biograficzne metamorfozy. Obie te struktury mo na
zazwyczaj dosy atwo oddzieli , jednak w przypadku biografii trze wiej -
cych alkoholików, jak si  okazuje, metamorfozy biograficzne s  w rzeczywi-
sto ci cz ci  trajektorii uzale nienia i tylko z pozoru stanowi  odr bn
jednostk  analityczn .

3.1. Trajektorie w biografiach alkoholików 

Struktury te s  zdecydowanie dominuj ce i najbardziej rozwini te w bio-
grafiach alkoholików. Ze wzgl du na z o ono  oraz czasow  rozpi to
(patrz c z perspektywy struktury narracji), w toku analizy materia u ba-
dawczego wyró niono w nich dwa etapy: 
• trajektoria popadania w uzale nienie – jest to okres uwalniania potencja-

u trajektoryjnego, w którym jednostka zaczyna dostrzega , racjonalizowa
i prze ywa  swoj  trajektori . Na tym etapie pojawiaj  si  te  pierwsze 
próby opanowania potencja u trajektoryjnego, który okazuje si  jednak 
zbyt silny, przez co sytuacja jednostki systematycznie si  pogorsza; 

• trajektoria wychodzenia z uzale nienia – jest to okres opanowywania 
potencja u trajektoryjnego mog cy prowadzi  do przepracowania w asnej 
to samo ci i biograficznej metamorfozy. Alkoholik prze ywaj cy t  „sub-
trajektori ” musi sobie poradzi  z zupe nie nowymi problemami stanowi -
cymi efekt uwolnienia drugiego, ukrytego w okresie czynnego uzale nienia 
potencja u trajektoryjnego. Poniewa  istot  tego etapu w biografii alkoho-
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lika jest d enie do „przej cia kontroli” nad w asn  biografi , mo na po-
wiedzie , e jest to namiastka dzia ania intencjonalnego. W pewnym wy-
miarze jest to zatem biograficzny plan dzia ania, jednak jego realizacja 
wi e si  dla uzale nionego z tak du ym wysi kiem i tak intensywnym 
do wiadczaniem cierpienia, e opisanie go jako podtyp trajektorii zdecy-
dowanie trafniej oddaje jego istot .
W przypadku moich rozmówców, swoist  cezur  mi dzy trajektori  popa-

dania w uzale nienie a trajektori  wychodzenia z uzale nienia by  najcz ciej
pewien symboliczny moment, b d  te  pewna seria wydarze , które sami 
okre lali jako „si gni cie dna”, przy czym owe „dno” dla ka dego alkoholika 
znajduje si  w pewnym sensie na innym poziomie. Nast pstwem tych wyda-
rze  by o zazwyczaj podejmowanie prób zerwania z na ogiem, co w wi kszo-
ci przypadków by o jednoznaczne z podj ciem leczenia i wkroczeniem na 

trajektori  wychodzenia z na ogu. 

3.2. Metamorfozy biograficzne w narracjach trze wiej cych
alkoholików 

Metamorfoza jest struktur  biograficzn , która w przypadku biografii alko-
holików przenika si  z trajektori  wychodzenia z na ogu. Jednocze nie mo e
by  te  w pewnej mierze jej konsekwencj . Alkoholik podejmuj cy walk
z na ogiem d y do minimalizacji jego wp ywu na swoje ycie, co najcz ciej 
wi e si  z konieczno ci  przeprowadzenia generalnej rekonstrukcji w asnej 
osobowo ci, a co z kolei staje si  dla niego ród em bólu, cierpienia. Innymi 
s owy trajektoria wychodzenia z na ogu i metamorfoza biograficzna trze wie-
j cych alkoholików przebiegaj  równolegle. 

W omawianych biografiach, na etapie zrywania z na ogiem alkoholowym, 
w wi kszo ci przypadków powtarza  si  pewien uogólniony schemat narracji, 
zawieraj cy dwa zasadnicze elementy takie, jak proklamacja nowej to samo-
ci oraz wtórna socjalizacja. 

3.2.1. Proklamacja nowej to samo ci mog a by  konsekwencj  okolicz-
no ci o przeciwstawnym charakterze: 
• albo punktu zwrotnego w biografii jednostki, czyli proklamacja nowej 

to samo ci wskutek zaj cia wydarzenia okre lanego cz sto przez narrato-
rów mianem „si gni cia dna”, które inicjuje dzia ania zmierzaj ce do opa-
nowania potencja u trajektoryjnego. Warto odwo a  si  w tym miejscu do 
koncepcji N.K. Denzina, który w jednym ze swoich bada  analizie podda
tzw. piciorysy alkoholików, czyli opowiadane na forum grupowym historie 
w asnego na ogu alkoholowego, wyró niaj c na ich podstawie cztery ro-
dzaje punktów zwrotnych pojawiaj cych si  w ró nych momentach biogra-
fii. Szczególn  uwag  Denzin (2001, s. 37) zwróci  na tzw. ma  epifani
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(minor epiphany), która pokrywa si  z omawianym przeze mnie punktem 
zwrotnym. Jest to symboliczny moment, w którym ukryte dot d przyczyny 
problemów jednostki b d  jej trudnej sytuacji yciowej zostaj  niespo-
dziewanie ujawnione (w przypadku alkoholika mo e by  to np. moment 
utraty zaufania bliskich osób, kara pozbawienia wolno ci jako konsekwen-
cja picia, pierwsza wizyta w izbie wytrze wie  etc.); 

• albo zdejmowania maski, czyli procesu stopniowego u wiadamiania sobie 
w toku leczenia, e wbrew wizji siebie, rzeczywi cie ma si  problem 
z alkoholem. W procesie tym gór  nad ja ni  subiektywn  bierze ja  od-
zwierciedlona. 

3.2.2. Wtórna socjalizacja: Istot  metamorfozy biograficznej jest prze-
miana to samo ci. Jest to proces, w którym osoba uzale niona odkrywa nowe 
mo liwo ci, nabywa nowe umiej tno ci i uczy si  przy ich pomocy wspó y-
cia z niemo liwym do wyeliminowania potencja em trajektoryjnym, a tak e
zmienia swój sposób my lenia i zachowania, d c do ogólnej reorganizacji 
ycia z trajektori , tak eby zminimalizowa  traumatyczne prze ycia zwi zane 

z jej dzia aniem, a w najlepszym wypadku nawet ca kowicie wyeliminowa
potencja  trajektoryjny. Jak zaznacza o wielu spo ród moich rozmówców, 
proces ten jest w istocie mudn  nauk ycia na nowo, któr  w celu podkre-
lenia si y tego do wiadczenia, pozwoli em sobie okre li  mianem „wtórnej 

socjalizacji”. W jej toku alkoholik nabywa niezb dny do wyj cia z na ogu
zasób wiedzy, przebudowuje obraz wiata i samego siebie, niekiedy ca kowi-
cie zmieniaj c swoje dotychczasowe ycie.

4. Dynamika metamorfoz w badanych biografiach 

Metamorfoza biograficzna trze wiej cego alkoholika jest procesem wielo-
p aszczyznowym, w którego toku dochodzi do generalnej rekonstrukcji jego 
to samo ci. G ównym tego przejawem s  zasadnicze zmiany zwi zane z jego 
szeroko rozumianym sposobem funkcjonowania jako cz onka spo ecze stwa. 
W procesie tym alkoholik na nowo przyswaja wzorce zachowa  zwi zane
z pe nieniem dotychczas zaniedbywanych, b d  marginalizowanych ról 
spo ecznych (np. rola cz onka rodziny, przyjaciela, znajomego, opiekuna etc.), 
zmienia swoje postawy wzgl dem „znacz cych innych”, a przede wszystkim 
ca kowicie modyfikuje swoj  hierarchi  warto ci, w której do tej pory na 
najwy szym szczeblu znajdowa  si  alkohol. Na podstawie zebranego materia-
u wyodr bniono g ówne etapy metamorfozy biograficznej, które zostan

omówione w tej cz ci artyku u.
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4.1. Punkt zwrotny („ma a epifania”) 

W wi kszo ci biografii alkoholików, metamorfozy by y wynikiem zaj cia
jakiego  niespodziewanego, cz sto wr cz mistycznego zdarzenia, które 
oddziela trajektori  popadania od trajektorii wychodzenia z na ogu. Punkt 
zwrotny jest zarówno efektem jakiego  procesu, jak i pocz tkiem nowego 
procesu. 

(…) spa em po klatkach, je dzi em tramwajami w nocy, w autobusach przez okres 
jednej zimy. Co  mnie tkn o… Godzina 4 rano, b d c na klatce mówi , e tak ju
dalej by  nie mo e. Albo wykopi  sobie dó , albo zaczn  ze sob  co  robi  i od tego 
momentu, jest to rok 2000, pa dziernik, jakbym dosta  natchnienie od Boga, przesta-
em pi  (…). 

Przytoczony powy ej fragment narracji odnosi si  do momentu, w którym 
w biografii narratora pojawia si  w tek wyboru „albo–albo”, gdzie jedno 
„albo” oznacza podj cie leczenia, a drugie mier  w konsekwencji dalszego 
picia. Jest to zatem ten moment w biografii, w którym narrator u wiadamia 
sobie co jest istot  jego problemu. Podobnie w poni szym fragmencie, 
w którym niemal identyczne zdanie wypowiedziane przez innego narratora 
oznacza, e u wiadomi  sobie, i  zosta y mu ju  tylko dwa mo liwe wyj cia. 

(…) ju  si gn em dna prawie e, bo jak ju  chcia em oknem z trzeciego pi tra po 
wódk  wyj , to znaczy e ju  mnie apa o derylium (…) No i wiesz, to przy ni o mi 
si  jakbym to s ysza  no r e a l n i e  „albo ko czysz z piciem, albo sam si  wy-
ka czasz”. Ju  rano pojecha em na Osiedlow , tam doktor przyjmowa  i o d  r a z u  
u pana doktora si  przyzna em, e mam ten problem, e ju  si gn em dna prawie. 
(…) To by g os si y wy szej, to dla mnie to takie by o no… realne, jakbym s ysza
ciebie (…). 

Znamienne jest równie , e punkty zwrotne w biografiach alkoholików 
maj  cz sto niezwykle emocjonalny i uduchowiony charakter, co pokazuje 
cytowana wypowied  jednego z moich rozmówców. Jest ona przyk adem 
pojawiaj cej si  zazwyczaj w narracjach alkoholików w kontek cie zerwania 
z na ogiem swoistej „retoryki cudu”, czyli nawi zywanie do mistycznej si y
wy szej, dos ownie Boga, czy te  w a nie cudu, który jak za dotkni ciem 
magicznej ró d ki sprawi , e przesta o si  pi , np. 

(…) Sta o si  to wieczorem, gdy ju  byli my na kwaterach. Nie wiem do dzisiej-
szego dnia co z moim umys em si  sta o, ja wylecia em na dwór i w niegu g bokim 
na kl czka modli em si . Naprawd  prze y em wtedy wielk  rado  i tak jest do dzi-
siejszego dnia (…). 

Z jednej strony jest to bez w tpienia zabieg maj cy na celu udramatycznie-
nie opowiadanej historii, z drugiej strony mo e to by  modelowy przyk ad
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instytucjonalnego czy te  ideologicznego wp ywu grupy odniesienia na 
opowiadan  biografi . AA jest instytucj , w ramach której uczestnicy s
namawiani do „uznania swojej niemocy wobec od alkoholu”, co w kontek cie
pierwszego kroku AA jest jednoznaczne z oddaniem swojego losu w r ce 
Boga (niezale nie od tego jak kto go definiuje). Wszystkie przytoczone 
powy ej fragmenty w mojej opinii dosy  wyra nie ten wp yw ilustruj .

Proklamacja nowej to samo ci jest w tym wypadku konsekwencj  jakiego
niespodziewanego wydarzenia, które z kolei powoduje, e charakterystyczne 
dla alkoholika zaprzeczanie istnieniu jakiegokolwiek problemu alkoholowego 
zostaje skonfrontowane z nowym obrazem siebie i zmienionym przegl dem 
sytuacji. W toku ponownego prze ywania w asnej biografii przez narratora 
moment ten okazuje si , e paradoksalnie moment przyznania si  do w asnej 
niemocy wobec alkoholu otwiera drog  do zmiany w asnego ycia. 

4.2. Zdejmowanie maski 

Zdejmowanie maski jest procesem, którego konsekwencj  tak jak w przy-
padku ma ej epifanii jest proklamacja nowej to samo ci. Nie dochodzi do niej 
jednak od razu, gdy  pomimo podj cia abstynencji alkoholik dopiero stopnio-
wo zaczyna oswaja  si  z my l , e jego otoczenie sugeruj ce, e ma problem 
alkoholowy, mo e mie  racj .

(…) Poszed em na grup  i co  mnie w tych idea ach zachwyci o chocia  n i e  
b y e m  a l k o h o l i k i e m . Na mityngu mnie upominali ebym powiedzia
o sobie „alkoholik”, no to przyj em to s owo… do przedstawiania si , e jestem 
alkoholik. Samego kontekstu s owa to nie przyj em, wi c udawa em alkoholika 
przez ca y rok (…) Tam by y jakie  dwie terapie, ale to bzdurne, bo… dla mnie przy-
najmniej bzdurne, bo ja podchodzi em do tego jako do okazji do popisania si  w towa-
rzystwie, zaskarbienia sobie jakiej  sympatii uczestników, ja tam b aznowa em, wy-
g upia em si , tam nic si  nie dzia o (…). 

Pan Jarek, jak sam zreszt  stwierdza, przyjmuje samo s owo „alkoholik”, 
ale nie przyjmuje znaczenia tego s owa. A zatem chocia  przedstawia si  jako 
alkoholik i uczestniczy w spotkaniach grupy Anonimowych Alkoholików, to 
jednak czuje, e w rzeczywisto ci nie jest tak naprawd  jednym z cz onków 
grupy, nie uto samia si  z grup . U ywaj c s owa „alkoholik” do przedsta-
wiania si , narrator spe nia po prostu formalne wymogi grupy, dzi ki czemu 
mo e uczestniczy  w jej spotkaniach po to, eby udowodni  samemu sobie, e
w rzeczywisto ci wcale nie ma problemu alkoholowego. Do przedstawiania 
si  jako alkoholik zostaje przez innych cz onków grupy w pewnym sensie 
„przymuszony”. Wzbrania si  przed tym, poniewa  wed ug niego alkoholik to 
kto na kompletnym dnie, szmata, nic nie wart, nic nie posiadaj cy nawet.
Obraz ten zupe nie nie pasuje do jego koncepcji siebie i dlatego te , pomimo 
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utrzymywania abstynencji i regularnych wizyt na spotkaniach grupy samopo-
mocowej nie „zdejmuje maski”, odsuwaj c od siebie my l o w asnym proble-
mie alkoholowym. 

Zdejmowanie maski jest wi c etapem, w którym alkoholik nie potrafi do 
ko ca okre li  swojej to samo ci. Z jednej strony nie jest alkoholikiem i nie 
potrzebuje niczyjej pomocy, z drugiej strony zaczyna u wiadamia  sobie, e
skoro w yciu sobie nie radzi, to mo e jednak jaki  problem ma i tej pomocy 
potrzebuje. St d uczestnictwo w spotkaniach AA. Do punktu zwrotnego 
w biografii pana Jarka dochodzi dopiero w pierwsz  rocznic  abstynencji, co 
opisuje poni szy fragment, znów niezwykle emocjonalny, cho  tym razem 
pozbawiony wspominanej przeze mnie „retoryki cudu”: 

(…) ale rocznic  ju  mia em, rocznic , któr  bardzo prze y em z wielu powodów. 
Przede wszystkim dlatego, e ja wytrwa em do tego roku, e wtedy zobaczy em, e ja 
mam przyjació . Zrozumia em s owo przyja , bo ja ca kiem opacznie to rozumia em. 
No wiele, wiele, wiele… pozna em wiele warto ci yciowych. Pieru sko bogaty 
przede wszystkim by  ten odwyk oczywi cie. I jak wraca em z k w i a t a m i , któ-
rych nigdy nie dosta em w yciu, no i te ró ne butelki, które ju  tak ogl da em… Tak 
w a nie jeszcze nie powiedzia em… Zaczynaj c abstynencj  zrobi em za o enie, e
jak rok nie b d  pi , no to udowodni  sobie, wszystkim, e jestem normalny, tak jak 
si  uwa a em i nic wi cej. No i tu ju  rok si  zbli a , wszyscy si  cieszyli (…) Troch
mi szkoda tego by o, ale n a r e s z c i e  b d  móg  wypi . Tak ogl da em ró ne te po 
goleniu, a to si  nadaje do picia, to nie… Tak mia em to ju  podzielone: po prawych 
kieszeniach te do picia, a w lewych te nie do picia. Mia em kwiaty, tak szed em, by em 
bardzo wzruszony, bardzo s z c z l i w y  z tego… z tej rocznicy. Szed em piechot
do Zachodniej, jeszcze raz prze ywa em to wszystko i tam gdzie  w a nie sta  si  taki 
moment, e id c Obro ców Stalingradu pokocha em to ycie, trud tego ycia poko-
cha em, on mnie zafascynowa  i postanowi em jeszcze troch  potrwa  w tym (…). 

Pan Jarek nie stwierdza wprawdzie w tym miejscu wprost, e jest alkoholi-
kiem, jednak mo na powiedzie , e u wiadamia sobie w tym momencie kim 
chcia by by , co staje si  punktem wyj cia dla dalszej walki z na ogiem 
i pozwala mu zachowa  abstynencj  do dnia dzisiejszego. 

4.3. Wtórna socjalizacja 

Termin ten w sposób nierozerwalny wi e si  z takimi warto ciami jak si a
do wiadczenia i tzw. charakter. W pewnym wymiarze bowiem proces rekon-
strukcji to samo ci to wr cz socjalizacja pierwotna, gdy  jednostka rozpoczy-
na na tym etapie nauk ycia praktycznie od nowa. Proces wychodzenia 
z na ogu stawia przed ni  nowe, niedost pne jej dotychczasowemu do wiad-
czeniu biograficznemu problemy, co dobrze obrazuje poni szy fragment: 
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(…) no i wypis by  ze szpitala i tego, 3 miesi ce ju  nie pi em, no i teraz jak tu da-
lej funkcjonowa ? Do domu dojecha em, no i co mam dalej? Id c do domu, to 
wiesz, w Zdu skiej Woli masz Stodo , to Stodo  kurde z daleka omin em, bo to by
drugi mój dom. Tam by a pijalnia numer jeden w Zdu skiej Woli, która funkcjonowa-
a od rana do wieczora i piwa to rzadko kiedy brakowa o (…) Omin em to z daleka 

i doszed em do domu, no i co dalej? Jak mam dalej y ? Pierwszy dzie  to w domu 
przesiedzia em, drugi dzie  ju  wyszed em tu z kumplami, tu tego, no i oni ca y czas 
pij . Gdzie idziesz z nimi, to picie. To mówi  „kurwa, skoro tam wchodz , to z tego 
wyszed em i z powrotem id  tam do nich?” No i kurde no tego, co tu kurde zaradzi
na to? Poszed em do W odka, do tego mówi  „no W odek, no kurwa, co ja mam 
teraz dalej robi  ze sob ? Tu roboty nie ma, tu si  id  odhaczy , no i co dalej? (…). 

Dramatyzmu opowiadanej przez Pana Zbigniewa sytuacji powrotu z od-
dzia u odwykowego do rodzinnego miasta dodaje historyczny kontekst 
wydarzenia, które mia o miejsce na pocz tku lat dziewi dziesi tych, kiedy 
grupy samopomocowe nie by y jeszcze tak rozpowszechnione, ani znane jak 
dzisiaj. Narrator nie wiedz c dok d, ani do kogo ma si  zwróci  po pomoc, 
znajduje si  w stanie chwiejnej równowagi, której wtóruje problem podtrzy-
mywania wi zi kole e skich bez pomocy alkoholu. ycie towarzyskie bez 
„wspomagaczy” staje si  tak du ym wyzwaniem, e pojawia si  wybór 
pomi dzy odci ciem si  od kr gów kole e skich a wielce prawdopodobnym 
powrotem do trybu ycia sprzed podj cia abstynencji. 

Poni szy fragment opisuje moment, w którym po otrzymaniu rady od swo-
jego kolegi, notabene opiekuna biograficznego, pan Zbigniew udaje si  na 
spotkanie w grupie wsparcia: 

(…) No to poszed em na grup , patrz , te same g by kurwa, które z nimi pi em,
mówi  „kurwa, to znowu nie mam takiego wstydu, no ale wiesz, tu mam swoje miasto, 
id c tam by o co innego, bo ci  nikt nie zna , tu znów wchodzisz, kurde wszyscy ci
znaj … No nic, no by em na tej grupie, to wiesz, siedzia em jak na szpilkach, bo jak 
zaczyna em mówi , to wszyscy, my la em, e tymi oczami to chc  mnie zje  (…). 

Warto zauwa y , e wchodzeniu przez pana Zbigniewa w struktur  klubo-
w  towarzyszy uczucie wstydu, zak opotania, które jednak nie pojawia o si
w opisach wydarze  sprzed okresu podj cia leczenia, zw aszcza tych zwi za-
nych z zachowaniem po alkoholu. Jest to dowód na przechodzenie najprawdo-
podobniej nieu wiadomionej wewn trznej przemiany. W d u szej perspekty-
wie grupa samopomocowa zaczyna dostarcza  jednostce wsparcia zarówno 
w formie emocjonalnej (np. podtrzymuj c j  na duchu w trudnych chwilach), 
jak i praktycznej (np. dostarczaj c jej strategii dzia ania w razie nawrotu 
choroby) (Kacperczyk, 2006, s. 21). Grupa wsparcia zast puje tym samym 
dawne kontakty spo eczne nowymi, staje si  w pewnym sensie substytutem 
tego wszystkiego co alkoholik traci w momencie zerwania z na ogiem, np. 
kontaktów z grup  kole e sk . Paradoksem jest, e w klubie abstynenta 
podtrzymywanie wi zi równie  opiera si  na alkoholu, tyle e nie na zasadzie 
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wspólnego picia, lecz dzia ania na rzecz jego eliminacji z ycia cz onków. 
Zerwanie z na ogiem w wielu przypadkach wi e si  równie  z budow
zupe nie nowych wi zi spo ecznych. 

Nie oznacza to oczywi cie, e etap budowy nowej to samo ci ko czy si
wraz ze zdj ciem maski i wst pieniem do grupy wsparcia. Jednostka przez 
ca y czas przepracowuje obraz siebie, swojego wiata, swoich relacji z nim. 
Istotn  rol  w tym procesie odgrywaj  tak e terapie uzale nienia, których 
wa nym punktem jest tzw. gor ce krzes o. Technika ta polega na ogólnej, 
szczerej a  do bólu dyskusji grupy terapeutycznej na temat jednego z jej 
uczestników w jego obecno ci i do niego skierowanej. Zabieg ten ma na celu 
eliminacj  negatywnych sk adników to samo ci danej osoby i wyzwolenie 
w niej ch ci zast pienia ich nowymi: 

(…) przede wszystkim to e ja w y t r w a e m  w tej abstynencji te dwadzie cia 
jeden lat, to to, e ja si  wreszcie zacze em dopasowywa  do ycia. Terapie pó niej to 
by y terapie… Ta pierwsza, do Strzy yny pojecha em, po dwóch latach abstynencji 
pojecha em do Strzy yny i tam na grupie, gdzie byli s a m i  m o i  z n a j o m i , na 
tej grupie co  tam powiedziane o jakim  problemie, ale ten problem to by  takim t em 
do rozpocz cia takiej dyskusji o mnie… Dowiedzia em si  opinii innych, os dów 
b a r d z o  bolesnych dla mnie. To prze ywa em, my la em, e jestem wspania y, 
najlepszy i najwspanialszy. To tam by y momenty, e kole anki prosi y ze zami 
w oczach, prosi y tam, e ja nie jestem taki z y , a walili ca  prawd . Dla mnie to 
by a strasznie brutalna prawda i po dwóch dniach uciek em do odzi. Pretekst by
taki, e córce obieca em, e j  wezm  na ten obóz no nie? A ona szko  ko czy, no 
i zwolnili mnie (…) Ju  by em gotów wycofa  si , no ale córka si  upar a, e przecie
o b i e c a e m … No tak si  waha em, waha em, ba em si , e znowu si  przycze-
pi , ale co  w tym by o i przyjecha em do tej Strzy yny do ko ca pobytu, w sumie 
trzy tygodnie, oczywi cie DALEJ JESZCZE oberwa em. Najbardziej mi si  podoba-
a postawa terapeuty. On tam usiad  ko o mnie i zatrzymywa  mnie ebym si  nie 

t umaczy , ebym si  nie t umaczy  no. Wtedy to to by o ci kie dla mnie no, wszyst-
ko co mi rzucali, wszystko co powiedzieli, to ja zaraz wszystko wyja nia em, wiem 
teraz, e si  zak amywa em, e si  broni em przed prawd , przed dotarciem prawdy. 
Wtedy nie wiedzia em i dlatego to by o takie bolesne (…). 

Dla wielu osób, tak jak i dla tego pana Jarka, bycie posadzonym na „gor -
cym krze le” wi e si  z g bokimi, traumatycznymi prze yciami. Jednostka 
dowiaduje si  o sobie rzeczy, z których wcze niej nie zdawa a sobie sprawy. 
Jej mniemanie o sobie zostaje w ten sposób obalone i pojawia si  potrzeba 
jego przebudowy. 

Wed ug Josepha Lufta i Harry’ego Ingrama (twórców tzw. okna Johari – 
rys. 1), to samo  cz owieka mo na podzieli  na cztery cz ci: „ja ods oni te”
znane sobie i ods oni te dla innych, „ja ukryte” znane sobie, lecz zas oni te
przed otoczeniem, „ja nieznane” ukryte zarówno przed innymi, jak i przed 
samym sob , oraz „ja lepe”, ods oni te przed innymi, ale nam samym 
nieznane (Adler et.al., 2007, s. 304–305). Dla cz owieka najbardziej bolesne 
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jest poznanie tego ostatniego pola, a proces wtórnej socjalizacji alkoholika na 
tym si  w a nie opiera i jest stosowany w ró nego rodzaju terapiach, takich 
jak wspomniana powy ej.

Rys. 1: Okno Johari (Adler et.al. 2007, s. 305). 

Obalenie b dnej wizji samego siebie i powi kszanie samo wiadomo ci jest 
jednak w procesie wychodzenia z na ogu rzecz  fundamentaln . System iluzji 
i zaprzecze  wytwarza w alkoholiku zupe nie inny obraz siebie ni  rzeczywi-
sty, widoczny dla otoczenia. Dlatego te  wys uchanie przez niego opinii 
innych na swój temat stwarza dla niego mo liwo  przesuni cia zdobytych 
w ten sposób informacji do „ja ods oni tego”, gdzie mo e je przetwarza
i modyfikowa . Ostatni fragment dotyczy uczu  towarzysz cych przej ciu
„gor cego krzes a” przez cytowanego wcze niej pana Jarka: 

(…) otrzyma em jeszcze wiele informacji o sobie i wraca em stamt d p u s t y ,
bez osobowo ci w asnej, dotar o mi pod koniec, e taki, jaki jestem, to ja tak nie 
mog y . Nie mog  tak funkcjonowa  i pó niej stara em si  odnale  siebie, by em 
na bardzo wielu terapiach, psychoterapiach… Ci gle co  znajduj  w terapii, ci gle si
ucz  i tylko dlatego, dlatego trwam no (…). 

Wida  po tej wypowiedzi jak g bok  przemian  przeszed  pan Jarek od 
momentu podj cia pierwszych kroków na drodze do zerwania z na ogiem. 
Poczynaj c od podejmowanego leczenia na oddziale odwykowym i nawrotów 
picia, poprzez maskowanie swojej to samo ci na mityngach AA, prze omowy 
moment, w którym doznaje „o wiecenia”, wreszcie uczestnictwo w terapii, 
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przyj cie innego obrazu siebie i podj cie trudu trwaj cej ju  w tym momencie 
prawie dwadzie cia dwa lata abstynencji oraz budowy nowej to samo ci. 

5. Podsumowanie 

• Biograficzna metamorfoza alkoholika jest w rzeczywisto ci cz ci
trajektorii uzale nienia, a zatem wi e si  z silnym odczuwaniem bólu, 
cierpieniem. Mimo to ocena biografii od momentu zwrotnego jest prawie 
we wszystkich przypadkach pozytywna. 

• Metamorfoza biograficzna jest procesem wielop aszczyznowym, dotykaj -
cym fundamentów osobowo ci alkoholika. W procesie tym alkoholik do-
konuje generalnej, cz sto nieu wiadomionej przebudowy swojej to samo-
ci i uczy si ycia praktycznie na nowo. 

• Dla cz onków AA uto samianie si  z grup  samopomocow  staje si
substytutem kontaktów spo ecznych utraconych w procesie wychodzenia 
z na ogu alkoholowego. Jest dla niej jednocze nie niezwykle istotnym ró-
d em wsparcia, na co wskazywa a wi kszo  moich rozmówców. 

• Niezwykle wa n  rol  w procesie metamorfozy alkoholika odgrywa jego 
wiara w mo liwo  zmiany dotychczasowego sposobu ycia. Jak wskaza-
no, cz sto pomaga w tym stosowanie przez alkoholika „retoryki cudu” 
b d cej w du ej mierze wynikiem oddzia ywania grupy samopomocowej. 
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Biographical Metamorphoses of the Passive Alcoholics: 
Identity Problems of Alcoholics in the Process of Recovering 

from Alcohol Addiction 

A biographical metamorphosis, that is a gradual change of person’s identity, according 
to Fritz Schütze is in one’s biography always a consequence of some positive circums-
tances. In the case of a recovering alcoholic, a metamorphosis is a process, in which 
discovering new opportunities (which come to one’s attention when he/she gives up 
drinking) is combined with staying in a peculiar state of suspension between two social 
worlds: one, in which one used to be an active alcoholic, and the second, in which one is 
trying to start a new life as an abstainer. The aim of this article is to depict the dynamics 
of the process of recovering from alcohol addiction, as well as to show the social context 
of reconstructing the identities of recovering alcoholics as participants of mutual aid 
groups. 

Key words: narrative interview, biographical metamorphosis, structural processes of 
biography, alcoholism, minor epiphany. 
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