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N

arkoman, ćpun, grzejnik… to nie tylko określenia osób uzależnionych od
narkotyków. To również pewne etykiety,
z którymi związane są liczne przekonania
i oczekiwania względem osób, którym je
przypisujemy, oraz określone ich traktowanie. Wykraczają one daleko poza aspekty
życia, które stały się podstawą naznaczenia
nimi jednostek. Narkoman czy ćpun to nie
tylko osoba uzależniona od narkotyków, to
także ktoś, komu nie można ufać, brudny,
zakażony wirusem HIV, bezdomny, złodziej.
Za etykietami idą bowiem pewne założenia
odnośnie tego, kim jest ich nosiciel jako człowiek, partner interakcji, wykonawca określonych ról (rodzic, syn, pracownik itd.). Dla
innych stają się one informacją, że „(...) ze
statusem moralnym ich nosiciela wiąże się
coś nadzwyczajnego i złego zarazem” (Goffman 2007: 31). Są piętnem, które sprawia, że
jednostka staje się wyrzutkiem, outsiderem,
którego należy unikać.
Piętno (etykieta, stygmat) to pewien dyskredytujący atrybut, wszystko to,
co pozwala jednostkę uznać za kogoś obcego
i innego, co prowadzi do jej dewaluacji jako
członka społeczeństwa – cechy, zachowa-

nia, wygląd, poglądy, wyznawana religia,
orientacja seksualna, wykonywany zawód,
pochodzenie, a nawet odczuwane i wyrażane emocje (Goffman 2007; Lewis, HavilandJones 2005: 81). Innymi słowy, piętno to każdy atrybut, którego posiadanie prowadzi do
nadania jednostce przez jej społeczne otoczenie statusu outsidera. To właśnie negatywna, naznaczająca osobę reakcja społeczna ma w tym wypadku kluczowe znaczenie.
Działanie czy cecha nie są same w sobie dewiacyjne. Normy i wartości grup społecznych
są relatywne, zmienne w czasie i przestrzeni.
Dane zachowanie czy właściwość przejawiane przez niektóre osoby w pewnych okresach
lub okolicznościach mogą być uznawane za
naruszające normy i wymagające potępienia,
w innych nie. Dopiero, gdy społeczna widownia określi je jako takie, stają się dla jednostki dyskredytujące.
Taka perspektywa patrzenia na dewiację sprawia, że pytanie: dlaczego jednostka łamie normy, schodzi na dalszy plan,
zwłaszcza że wiele podstaw naznaczania
jest niezależnych od woli człowieka. Kluczowym zagadnieniem przestaje być to, co sprawia, że ludzie sięgają po narkotyki, kradną
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lub przechodzą na czerwonym świetle. Podstawową kwestią staje się natomiast to, jak
dewiacyjne piętno wpływa na jego nosiciela,
na jego życie, możliwość funkcjonowania,
relacje z otoczeniem i w końcu możliwość
przywrócenia mu nie-dewiacyjnego statusu.
„Jedną z największych zasług tego podejścia
było zwrócenie uwagi na fakt, że etykietowanie stawia aktora w sytuacji, która utrudnia mu dalsze prowadzenie normalnego życia
i w ten sposób prowokuje go do «nienormalnych działań»” (Becker 2009: 162). Sam nonkonformizm nie czyni z człowieka wyrzutka,
konieczne jest jego odkrycie i przypisanie mu
dewiacyjnego stygmatu, co ma daleko idące
następstwa zarówno dla jego koncepcji siebie, jak i uczestnictwa w życiu społecznym.
Wówczas następuje bowiem przekształcenie publicznej tożsamości jednostki w inną,
uznawaną za gorszą. Negatywna ocena nieakceptowanego atrybutu zostaje uogólniona
na jego posiadacza, co prowadzi do traktowania go jako osoby po prostu złej, pociąga za
sobą stereotypizację, odrzucenie, ostracyzm
oraz odebranie dotychczasowego statusu.
Źródłem ważności i trwałości tego
procesu jest przede wszystkim zmiana porządku statusów. Każdy z nas należy do wielu różnych grup, pełni wiele ról społecznych,
w związku z czym posiada również wiele
statusów, które tworzą pewną hierarchię.
Wśród nich najważniejszy jest tzw. status
główny/nadrzędny, będący podstawą naszej identyfikacji w danym społeczeństwie,
to przez jego pryzmat zazwyczaj jesteśmy
postrzegani przez innych. Takim statusem
głównym jest piętno dewiacyjne, sprawiające, że naznaczona jednostka będzie dla nas
przede wszystkim dewiantem danego typu
(narkomanem, alkoholikiem, złodziejem itd.),

zanim (i w ogóle jeśli) dostrzeżemy jej pozostałe statusy, zwane podporządkowanymi/
podległymi (rodzica, partnera, wykonawcy
określonej roli zawodowej itd.).
Innym powodem utrwalania się
stygmatyzacji jest przestawienie czynników statusu. Każdej tzw. cesze głównej,
która pozwala odróżnić dany status od innych, przypisany jest pewien zestaw nieformalnych cech posiłkowych. Oczekujemy,
że osoba w nią wyposażona (np. tytuł profesora) będzie również posiadała szereg innych atrybutów (a więc będzie np. mężczyzną, w starszym wieku, z klasy średniej lub
wyższej, ubranym w określony sposób itd.).
Prawidłowość ta dotyczy również statusu
dewiacyjnego, z którym wiążemy przede
wszystkim oczekiwanie, że jednostka będzie
nadal naruszała zasady. Dla otoczenia staje
się ona bowiem „dewiantem z natury” i jest
traktowana zgodnie z tym przekonaniem, co
uruchamia mechanizm samospełniającego
się proroctwa. „(…) z założenia nie wierzymy,
że osoba napiętnowana jest w pełni człowiekiem. Opierając się na takim założeniu, stosujemy wobec niej różne formy dyskryminacji, przez co skutecznie – nawet jeśli często
nieświadomie – zmniejszamy jej życiowe
szanse” (Goffman 2007: 35).
Oczekiwania dotyczące niszczącego wpływu stygmatu na właściwie każdy
obszar życia człowieka zostały potwierdzone w licznych badaniach i w odniesieniu do
różnych przynoszących ujmę atrybutów.
Piętno negatywnie oddziałuje na różne wymiary „ja”, ogólną samoocenę jednostki i jej
poczucie skuteczności (np. Markowitz 1998,
Rosenfield 1997 za: Markowitz, Angell, Greenberg 2011: 147). Do innych negatywnych
następstw posiadania dyskredytującego
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atrybutu i doświadczania stygmatyzującej
reakcji otoczenia należą: posiadanie mniejszej lub dającej mniej wsparcia sieci społecznej, obniżenie dochodów, wyższe prawdopodobieństwo pozostawania bez pracy,
wyższy poziom demoralizacji, symptomy zaburzeń depresyjnych, obniżona jakość życia
i satysfakcja, niższy status socjoekonomiczny (Thoits 2011: 8, Markowitz, Angell, Greenberg 2011: 145). Badania wskazują również,
iż dyskryminacja i ostracyzm ze strony społecznego otoczenia szkodliwie oddziałują na
zdrowie fizyczne (Thoits 1995) – na przykład
jednostki doświadczające stygmatyzacji ze
względu na rasę niżej oceniają swoje zdrowie, cierpią na choroby przewlekłe i depresję.
Przy czym wspomniane szkodliwe skutki naznaczania pojawiają się już w wyniku samego
oczekiwania dyskryminacji ze strony innych
(Schafer, Ferraro 2011: 79). Te wybrane wyniki badań potwierdzają podstawowe założenie naszego projektu badawczego – stygmat
negatywnie wpływa na wszystkie aspekty
życia naznaczanej jednostki i większość ludzi
ma świadomość jego niszczącego wpływu.
Można więc oczekiwać, iż ci, którzy zagrożeni są naznaczaniem lub już go doświadczają
będą próbowali się przed nim bronić, wypracowując różne strategie radzenia sobie
z piętnem.
To właśnie działania zorientowane na
oczekiwaną lub doświadczaną stygmatyzację są podstawowym przedmiotem zainteresowania przeprowadzonych badań. Chcemy
w nich znaleźć odpowiedź na pytanie, w jaki
sposób jednostki radzą sobie z piętnem? Jak
próbują niwelować negatywne następstwa
posiadania dyskredytującej cechy czy zachowania? W jaki sposób podejmowane przez
nie działania wpływają na nie same, ich re-

lacje z otoczeniem, szanse powrotu na łono
społeczeństwa?
Aby uzyskać odpowiedź na tak postawione pytania, przeprowadziłyśmy wywiady
z grupą piętnastu osób, które w pewnym
momencie swojego życia były uzależnione od
narkotyków oraz podjęły jakąś formę terapii,
można więc spodziewać się, że przypisane
zostało im piętno1. Rozmowy przeprowadzono wśród trzech grup osób uzależnionych,
co pozwoliło na zdobycie informacji o pewnych istotnych i różniących się od siebie doświadczeniach związanych ze stygmatyzacją
i strategiach radzenia sobie z nią:
- aktualnie uczestniczących w terapii
(5 osób),
- które odbyły terapię i udało im się
przez co najmniej 2 lata pozostać w trzeźwości i powrócić do „normalnego życia” (znalazły pracę, mieszkanie, stworzyły i odbudowały relacje z innymi) (5 osób),
- które po podjęciu prób wyjścia z uzależnienia poprzez uczestnictwo w terapiach
powróciły do narkotyków (5 osób).
Dewianci, w tym narkomani, są grupą,
do której badaczowi zazwyczaj dość trudno
jest dotrzeć. Ze względu na świadomość, że
to, co robią jest nielegalne i nieaprobowane
społecznie, chcąc uniknąć formalnych i nieformalnych sankcji starają się ukrywać swoje
potępiane zachowania, angażując się w nie
przede wszystkim w samotności lub w grupie
podobnych do nich jednostek (Becker 2009:
171-173). Nawet jeśli uda się do nich dotrzeć,
mogą nie chcieć rozmawiać z badaczem.
Ogranicza to możliwość przeprowadzenia
badań reprezentatywnych (ilościowych).

1
Wywiady przeprowadzono w okresie od lipca do
października 2011 roku.
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w wypowiedź formułowaną przez każdego
z respondentów.
Wnioski pochodzące z analizy zgromadzonych w ten sposób danych zostaną
przedstawione w kolejnych rozdziałach, które zorganizowane są wokół postawionych
pytań badawczych. W pierwszym opisany
jest sam proces naznaczania i samonaznaczania, w kolejnym strategie radzenia sobie
z piętnem narkomana, w następnym funkcja i wpływ tych strategii na trwanie w uzależnieniu i osiągnięcie trwałej trzeźwości,
a w ostatnim zawarto podsumowanie oraz
rekomendacje dotyczące możliwości wykorzystania wyników naszych badań. Naszym
zamiarem było, aby niniejsze badania miały przede wszystkim charakter praktyczny
i mogły być uwzględnione w codziennej pracy osób zajmujących się zjawiskiem narkomanii, w programach terapeutycznych oraz
w takich, które mają skłaniać do ich podjęcia,
a przede wszystkim w „życiu po” osób walczących z uzależnieniem.
Pragniemy podkreślić również, że
projekt, w tym przede wszystkim gromadzenie danych, a następnie ich analiza, był
dla nas niezwykłym i bardzo ważnym badawczym doświadczeniem. Podczas jego
realizacji same odczułyśmy problemy, które
wiążą się z takim, a nie innym stereotypem
osoby uzależnionej od narkotyków. Mając
świadomość, jak krzywdząca jest etykieta
narkomana, wątpliwości natury etycznej budził w nas już sam sposób rozmowy, a potem
pisania o kwestiach, które nas interesowały.
Pomimo naszych ogromnych starań podmiotowego i jednostkowego podejścia do każdej
z osób, które zgodziły się z nami porozmawiać oraz mimo głębokiego przekonania
o niesprawiedliwości i niebezpieczeństwach

Jerzy Kwaśniewski zwraca natomiast
uwagę na jeszcze inne kwestie, które skłaniają badaczy podjętej przez nas problematyki do wyboru metod jakościowych, a nie
ilościowych. Pisze on następująco: „Badanie
procesów naznaczania wymyka się pozytywistycznym kanonom metodologii. Trudno
jest określić, co w tych procesach pełni rolę
przyczyny, a co skutku. Procesy naznaczania
«dzieją się» w ramach niezliczonych symbolicznych interakcji, na których treść nakładają
się zarówno doświadczenia (przeszłe, aktualne i antycypowane), wyobrażenia i uprzedzenia, aspiracje oraz właściwości osobnicze
uczestników interakcji, jak i niezliczone czynniki sytuacyjne, kulturowe, polityczne itp.
(...). Natura powyższych dylematów powoduje, że wielu badaczy dewiacji skłania się ku
nominalizmowi ontologicznemu, podejściu
idiograficznemu oraz założeniu, iż rzeczywistość społeczna może być poznana i zrozumiana jedynie przez uwzględnienie punktu
widzenia, przeżyć, ocen i wiedzy jednostek
uczestniczących w interakcjach społecznych” (1997: 128).
Biorąc pod uwagę powyższe argumenty zdecydowałyśmy się na wywiady
o charakterze jakościowym, tzw. biografię
tematyczną (Helling 1985), w której gromadzone informacje dotyczą określonej dziedziny życia (zawodu, wykształcenia, integracji
społecznej, homoseksualizmu, przestępczości itp.) lub określonej fazy życia (młodości, wieku dorosłego, krytycznych okresów
przejściowych itp.). Zrealizowane wywiady
miały charakter narracyjny (Prawda 1989)
z elementami wywiadu opartego o dyspozycje, co pozwoliło nam uzyskać bardziej precyzyjne informacje dotyczące doświadczeń
osób badanych bez nadmiernej ingerencji
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związanych z procesem naznaczania, z pewnością nie uniknęłyśmy w pełni potknięć, za
które, jeśli sprawiły komuś przykrość, w tym
miejscu przepraszamy. Biorąc to pod uwagę,
szczerze dziękujemy wszystkim osobom,
a szczególnie uczestniczkom i uczestnikom
badań, za wyrozumiałość, zaufanie i pomoc
w realizacji projektu.
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DOŚWIADCZENIE
PIĘTNOWANIA:
SAMONAZNACZANIE,
NAZNACZANIE SPOŁECZNE
I WPŁYW PIĘTNA
NA UZALEŻNIENIE
Magdalena Bielińska

Doświadczenie piętnowania...

P

iętno, które za Ervingiem Goffmanem
rozumiemy jako sytuację jednostki
pozbawionej pełnej społecznej akceptacji
(2005: 27) uczyniono głównym przedmiotem niniejszych badań. Piętno to określenie hańby, posiadanego kompromitującego
atrybutu, pewnej właściwości (ułomności,
wady, upośledzenia, skazy), która może stać
się atrybutem dyskredytującym jednostkę
w oczach innych członków społeczeństwa
(2005: 33). Za główny problem badawczy
tego projektu przyjęto określenie wpływu
stygmatu na samą osobę uzależnioną, a także na jej relacje ze społecznym otoczeniem,
a co za tym idzie, na szanse osiągnięcia przez
nią trwałej trzeźwości. Innymi słowy – jego
rola w życiu jednostki, a także charakter
i znaczenie różnych strategii radzenia sobie
z nim, w tym także jego wpływ na proces
wychodzenia z nałogu.
Osoby, z którymi realizowane były
pogłębione wywiady indywidualne, łączące
techniki wywiadu narracyjnego oraz luźnoukierunkowanego, zostały niejako „wytypowane, by grać rolę nosiciela piętna” (Goffman
2005: 181). Co ważne, piętno to nie odnosiło
się do wszystkich sytuacji społecznych, w ja-

kich znajdowali się badani; można wskazać
takie z nich, w których w ogóle nie podlegali
stygmatyzacji. Często też zaprzeczali oni
jego istnieniu, niemniej wszyscy w równym
stopniu stosowali strategie jego unikania,
ukrywania, czy też zarządzania informacją
na jego temat (por. rozdz. 2 niniejszej publikacji), dlatego stało się dla autorek badania
jasne, że wszyscy je odczuwają.
Różne są przyczyny autoetykietyzacji, różne są też kategorie osób (swoi, bliscy,
obserwatorzy), które społecznie stygmatyzują outsiderów. Bez względu na mechanizmy i aktorów generujących naznaczanie,
ma ono ogromny wpływ na jednostkę, jej
zachowania i szczeble kariery dewiacyjnej
(Becker 2009: 29-44) 1.
ŹRÓDŁA NAZNACZANIA
Zajmując się procesem stygmatyzacji społecznej należy zwrócić uwagę na podłoże
Stosuję termin „kariery dewiacyjnej” mając na
względzie jego kontrowersyjność, wielu bowiem specjalistów w dziedzinie uzależnień kwestionuje, a wręcz odrzuca
jej prawomocność. W tym kontekście termin ten oznacza
różne rodzaje biografii osób uzależnionych od narkotyków
i różne sposoby radzenia sobie z nałogiem (od abstynencji permanentnej, przez temporalną, po trwanie w nałogu
i jego pogłębianie).
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z „normalsów”, tj. tych członków społeczeństwa, u których niełatwo jest wskazać na
dyskredytujący atrybut 2.
Autostygmatyzacja objawia się poczuciem braku sensu, zaniżonej samooceny,
bezsilności, wstydu, przekonaniem o byciu
„beznadziejnym”, „nienadającym się do niczego śmieciem”, „ćpunem”, jak mówią o sobie badani. Bywa również podtrzymywana
na skutek posiadania trwałych symboli zdradzających piętno, które rozpoznane przez
otoczenie społeczne posłużyć mogą za znak
usprawiedliwiający społeczną deprecjację.
Pojawia się ona na skutek narastającego
(często sprzed okresu uzależnienia) poczucia
bycia odmiennym czy gorszym niż reszta obserwowanego społeczeństwa. Tego rodzaju
odczucia prezentowali również badani.

pochodzenia piętna. Gdy źródłem etykietowania jest sama jednostka (w tym przypadku narkoman), przyjmuje się, że mamy do
czynienia z procesem samonaznaczania. Jeśli natomiast etykietowanie pochodzi od innej osoby, mówi się o procesie naznaczania
społecznego.
Proces samonaznaczania, jak wynika
z relacjonowanych w tym rozdziale badań,
może być niezależny od tego, czy otoczenie
społeczne przypisuje jednostce wyposażonej
w dyskredytującą cechę dewiacyjną etykietę. Uznaje się jednakże, że proces naznaczania społecznego jest pierwotny względem
autostygmatyzacji, ponieważ rola procesu
socjalizacji jest kluczowa dla rozpoznawania
społecznie dyskredytujących cech. Od wczesnego dzieciństwa bowiem człowiek uczy się
tego, że dane cechy są społecznie potępiane,
obserwuje, jak inne jednostki wyposażone
w nie są naznaczane. W tym znaczeniu autostygmatyzacja jest wynikiem wcześniejszego naznaczenia społecznego i wynika z internalizacji piętna społecznie przypisanego
do danego zestawu cech.
Nosiciel piętna – narkoman – jest
członkiem społeczeństwa, którym rządzą
pewne normy społeczne, akceptowane również w większości przez niego samego. Dlatego może on sobie zdawać sprawę, czy też

„Czułam się beznadziejnie. Często nazywałam siebie bardzo brzydko. Robiłam różne
rzeczy dla narkotyków też, dlatego moja
samoocena na trzeźwo była straszna. Uważałam siebie za jakąś, można nawet powiedzieć dziwkę” (5_a).
„Wcześniej to miałem bardzo dużą świadomość tego, że jestem beznadziejny” (8_b).
„Przychodziły od samobójczych myśli poprzez jakieś «moralniaki» takie, że śmieciem
jestem i w ogóle, że nie nadajesz się do niczego” (11_c).

na pewnym etapie rozwoju procesu naznaczania uświadomić, co może stanowić jego
skazę, słabość, ułomność. Z tego powodu
etykietuje on sam siebie, zaczynając traktować jedną bądź kilka własnych cech za
hańbiące. Do samonaznaczenia może dojść
również wtedy, gdy jednostka dostrzeże
rozdźwięk pomiędzy tym, kim jest, a oczekiwaniami, jakie stawia sama względem siebie, bądź stawia jej społeczeństwo złożone

Goffman o normalsach pisze następująco: „Gdy
ktoś, kto w zwykłych interakcjach społecznych mógłby
zostać bez trudu zaakceptowany, zostaje nosicielem łatwo
zauważalnej, odstręczającej nas od niego cechy, okoliczność
ta zarazem deprecjonuje inne jego właściwości, które mogłyby wywrzeć na nas pozytywne wrażenie. Taką osobę
obciąża piętno, zasadniczo modyfikujące nasze antycypacje
w stosunku do niej. Nas, a także wszystkich tych, którzy nie
odbiegają negatywnie od owych pierwotnych antycypacji,
będę tu nazywać normalsami” (2005: 35).
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„Gdy już tak naprawdę ostro, ostro brałem
i gdy zacząłem sprzedawać już, to wstydziłem się siebie. Wstydziłem się tego, jak
wyglądam, wstydziłem się, że chodzę cały
czas w jednych ubraniach, bo się zajeżdżałem po prostu” (3_a).

„Zauważyłem, że zaczynam się staczać
na dno, zaczynam tracić…, tracić wszystko.
Bałem się momentu, że dojdzie do tego, że
sprzedam dom, nie? I po prostu przegram to
w maszynę” (3_a).

„Ja po prostu obudziłem się któregoś ranka
i ja nie wiedziałem, gdzie ja mam iść, po
co mam iść, do kogo. Nie umiałem z ludźmi gadać i uświadomiłem sobie, że to jest
wszystko bez sensu. No bo nie wiem, jak
wziąłem, to znowu się czułem tak, jak
sobie kiedyś mówiłem, że pracuję żeby
ćpać, ćpam, żeby pracować, wiesz, takie
koło, te dziewięć miesięcy się kręciłem”
(13_c).
„To już jest takie we mnie, że ja się wstydzę
gdzieś iść, bo się czuję gorsza, że to widać,
ja… ja mam na przykład teraz takie zrosty
na rękach... (…) Ja mam z tym straszny
problem. Z akceptowaniem siebie, wyglądu
i w ogóle” (10_b).

„Maksymalnie, maksymalnie nie cenię siebie, nie szanuję. Ja sam jestem największą
przyczyną tego wszystkiego. Nawet ja teraz
mówię to zupełnie spokojnie i bez żadnych
wyrzutów, czy czegoś takiego, po prostu
tak jakbym w pewnym momencie w swoim
życiu zatracił swoją wartość” (15_c).
„To taka straszna, straszna rzecz jest,
okropna rzecz, patrząc trzeźwo na życie,
że można się wprowadzić, dać się w takie
macki wciągnąć, które tak zniewolą człowieka, że po prostu one tobą sterują. (…)
Jesteś człowiekiem, który się odczłowiecza
każdego dnia coraz bardziej, coraz bardziej
się niszczy, coraz bardziej destrukcyjny się
staje, coraz bardziej wyłączasz się” (12_c).
„To było w momencie, kiedy brałem te mocne narkotyki, kiedy brałem amfetaminę,
LSD, naprawdę silne narkotyki, gdzie czułem bardzo duży haj, to wtedy wiedziałem,
że jestem ćpunem, że jestem narkomanem”
(9_b).

Samonaznaczenie w przypadku badanych
osób tożsame było z momentem, w którym
uświadamiały sobie one własną odmienność
polegającą na poczuciu bycia zniewolonym
przez narkotyki, uzależnionym. Ich relacje
odnoszące się do tego etapu życia nacechowane są pejoratywnymi określeniami samego siebie. Samoetykietowaniu towarzyszy
przekonanie o byciu zewnątrzsterownym
(wrażenie bycia kontrolowanym przez zewnętrzne czynniki, np. okoliczności, innych
ludzi itp.), swoistym odczłowieczeniu, autodestrukcji, utracie własnej wartości. Na skutek tego procesu dochodzi do autodewaluacji
(Thoits 2011: 7), braku szacunku do siebie.

Źródłem samonaznaczenia może być również internalizacja negatywnego stereotypu
narkomana oraz takich, a nie innych reakcji
tzw. uogólnionego innego, czyli otoczenia
społecznego. Osoby uzależnione naznaczają
same siebie zgodnie z etykietkami i przypisanymi im stereotypami, które istnieją
w przestrzeni społecznej. Taki mechanizm
nazywany jest samospełniającym się pro-
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roctwem (Merton 2002: 459-473). Mamy
tu niekiedy do czynienia z oczekiwaniem
naznaczania ze strony innych, bądź ze złudnym nieraz poczuciem bycia naznaczonym
społecznie. Poczucie to może wywołać określone zachowania outsidera w stosunku do
otoczenia, przyczyniając się do faktycznego
napiętnowania, a tym samym urzeczywistnienia oczekiwań jednostki.

który żyje na utrzymaniu rodziców, który
kradnie, który tak naprawdę nic nie robi normalnego” (8_b).
Można przypuszczać, iż w tym przypadku
mamy do czynienia z projekcją zinternalizowanego piętna oraz związanych z nim
oczekiwań dotyczących traktowania i samego dewiacyjnego stereotypu ludzi, którzy
w rzeczywistości nie znają dyskredytującego
atrybutu jednostki i dlatego naznaczających
reakcji nie przejawiają. W tym więc sensie
źródłem naznaczania jest sama napiętnowana jednostka i zinternalizowane przez nią
przekonania i stereotypy dotyczące osób
z danym typem stygmatu.
Z kolei z procesem naznaczenia społecznego mamy do czynienia wtedy, gdy
osoba posiadająca dyskredytujący atrybut
doświadcza różnych form negatywnej reakcji ze strony otoczenia społecznego. W tym
przypadku możemy mówić o trzech różnych
kategoriach społecznych, które tego rodzaju etykiety mogą w stosunku do outsiderów
stosować: swoi (Goffman 2005: 52-66), bliscy oraz obserwatorzy 3.
Kategoria bliskich reprezentowana
jest przez członków rodziny stygmatyzowanego, jego partnerów i przyjaciół. Różne są
wzory reakcji bliskich na osobę zdradzającą
symbole piętna: od chęci niesienia natychmiastowej i bezterminowej pomocy, czasową izolację, po odrzucenie – wykluczenie

„W ogóle bałem się wychodzić na dwór,
jeżeli nie byłem zjarany. (…) Jak jechałem
na trzeźwo, no przechodziłem między
ludźmi, ale nie potrafiłem spojrzeć im się
w oczy, czułem, że mam wory pod oczami,
że jestem naznaczony, że wszyscy wiedzą,
że jestem ćpunem, coś w tym stylu. (…)
Nie wiem, jechałem w metrze i myślałem,
że wszyscy się na mnie patrzą, że jestem
gorszy, że widać po mnie, że jestem zjarany
albo naćpany. No czułem się gorszy od innych w ogóle” (4_a).
„Ja się nauczyłam tutaj, jakby cały czas się
tego uczę, że często to jest tylko jakiś mój
błąd w myśleniu, że ja przewiduję tak naprawdę, co ludzie mogą myśleć. To jest tak
naprawdę raczej moje myślenie o sobie niż
tych ludzi. Może to ja się bardziej odsuwam
od środowiska, niż to środowisko ode mnie.
(…) To wszystko jest w mojej głowie” (5_a).
„Ja miałem na przykład tak, że jechałem
autobusem i tak patrzyłem na ludzi, no nie
wiem, jakoś tak. Patrzyłem na człowieka,
który gdzieś tam jedzie i widzę, że jedzie na
przykład do pracy i zazdrościłem mu tego,
że on potrafi wstawać rano do tej pracy, a ja
taki jestem. W ogóle miałem wrażenie, że
wszyscy ludzie wiedzą, że jestem ćpunem,

Zarówno bliscy, jak i obserwatorzy to kategorie
potencjalnie zawierające się w kategorii zorientowanych
Goffmana (2005: 62). Jednakże istnieje dość duży rozdźwięk
pomiędzy desygnatami tych pojęć. Dystynktywną bowiem
cechą Goffmanowskich zorientowanych jest akceptacja
i zrozumienie sytuacji osoby napiętnowanej. W realiach prezentowanych przez rozmówców nie natrafiono na takie typy
osób. Zarówno bliscy, jak i obserwatorzy stosują etykiety
piętnujące. Dlatego też odrzucam Goffmanowską kategorię
„zorientowanych”, zostając jednakże przy terminie „swoi”.
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z własnego kręgu społecznego, które piętnuje najsilniej.
„W zasadzie, w troszkę dalszej rodzinie nie
zauważano tego i nie chcieli mieć ze mną nic
wspólnego. Natomiast moja siostra, (…) to
ona postanowiła mi pomóc. W tym okresie
ostatnim, kiedy ja już się przyznawałem, że
nie jest dobrze ze mną” (15_c).
„– Czy ty zdałaś sobie sprawę z tego piętna?
– To znaczy wmawiała mi go mama, wstydziła się opinii sąsiadów. (…) Jak był pierwszy ośrodek w ogóle, to ona mówiła sąsiadom, że ja wyjechałam za granicę pracować,
żeby to jakoś tuszować. (…) Ja wróciłam do
domu i to była cała taka konspiracja już od
taksówki, żeby sąsiedzi nie widzieli, zasłanianie okien, żeby mnie nie widzieli, bo przecież jestem za granicą” (10_b).
Jak wynika z przeprowadzonych badań, reakcje te przebiegają dość schematycznie i układają się w kontinuum zmierzające do coraz
silniejszego naznaczania. Początkowo ze
strony bliskich płynie chęć pomocy, podejmowane są wysiłki przekonywania narkomana
o negatywnych następstwach trwania w nałogu, dostrzec można wyraźne oznaki osobistego zaangażowania z ich strony na rzecz
skłonienia zdyskredytowanego do podjęcia
terapii odwykowej. Jednak po pewnym czasie, wobec nieskuteczności takich zabiegów,
większość zorientowanych uznaje narkomana za „beznadziejnego, nieuleczalnego ćpuna”, co jest podstawą silnego naznaczania.
Etykietowanie ze strony najbliższych często ma charakter warunkowy i opiera się na
zasadzie: będę cię w ten sposób traktował
dopóki się nie zmienisz. Najbliższe otocze-

nie społeczne uzależnionych, którzy korzystają z tzw. terapii dziennej, polegającej na
wizytach w ośrodkach i odbywaniu rozmów
z terapeutami, nie ma do nich zaufania, jest
przygotowane na ewentualne, spodziewane przez nich, niepowodzenie w utrzymaniu
abstynencji:
„Gdy moi rodzice powiedzieli mi, nie wiem,
gdy moja siostra powiedziała, że nie chce
mnie już znać, kiedy dowiedziała się, że ją
oszukuję, i powiedziała, że nie będzie ze mną
rozmawiać dopóki się nie ogarnę” (4_a).
„Traktowali to na zasadzie, że to następny
wałek z mojej strony, że wcale nie chodzę
na terapię, albo że szukam tutaj pewnie
znajomych czy coś, bo już kiedyś tak było.
Że tutaj jak na Hożą chodzę [na ul. Hożej
w Warszawie znajduje się Rodzinna Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR,
przyp. MB] to pewnie żeby wypatrzeć jakichś dilerów czy ćpunów.
(…) To znaczy wmawiała mi go [piętno,
przyp. MB] mama, wstydziła się opinii
sąsiadów.
(…) Mój brat (…) były na przykład teksty,
że chciał żeby mnie zabolało to mówił, że
wszystkich ćpunów to powinno się pod ścianę postawić i wystrzelać, bratowa też jak
sobie wypiła «o debilek przyszedł» czy coś
takiego.
(…) Ja się wstydzę gdzieś iść, bo się czuję
gorsza, że to widać” (10_b).
Bliscy osób biorących udział w omawianym
badaniu, prezentują pewien wspólny typ
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postaw względem outsiderów: nie akceptują ich słabości. Niewątpliwie tego typu
strategia, wspierana na ogół przez ośrodki
terapeutyczne oraz ich pracowników4 ma
swoje uzasadnienie. Twierdzi się, że taka
postawa bliskich, wyrażająca zdecydowany brak akceptacji dla używania substancji
psychoaktywnych, jest jednym z elementów
wspierających motywację narkomana do
podjęcia terapii. Co więcej, podtrzymywanie
w uzależnionych przekonania o tym, że do
końca swego życia, pomimo trwania w abstynencji, pozostaną narkomanami, ma na
celu wykształcenie w nich pewnego rodzaju
nawyku czujności, by nie wrócić do nałogu,
a w to miejsce pielęgnować własną trzeźwość. Rozmówcy przejawiali w trakcie wywiadów tego typu postawę, przyjmując na
siebie rolę narkomana. Zdarzały się jednak
osoby, które takiej roli nie akceptowały.

polega, że są problemy, są miłe chwile.
Też dużo mniejsze mam problemy z relacjami z ludźmi, o nawiązywanie chodzi głównie
relacji. (…) Pytasz, czemu do końca życia
będę narkomanem, bo to jest choroba, która
przez chwilę nieuwagi, chwilę zapomnienia,
można do tego szybko wrócić” (13_c)
„Nie podoba mi się, uważam za niepomocne
mówienie ludziom, że będą narkomanami
czy alkoholikami do końca życia. Wydaje mi
się, że tak nie jest. Kwestia jest po prostu
świadomości i wytrwałości. W pewnym
sensie jest to racja, oczywiście, bo chociażby
dlatego, że osoby, które brały, czy też piły,
zawsze będą statystycznie łatwiej ulegały
innym nałogom, bądź nawrotom, niż osoby, które nie brały, ale to jest chyba jedyna
rzecz, która tak naprawdę im zostaje, bo ja
wierzę w to, że można z narkotyków, czy
alkoholu wyjść” (9_b).

„Jestem narkomanem i muszę mieć tego
świadomość, swoich dysfunkcji, tego że nie
ze wszystkim sobie daje radę. (…) Dlatego
trzeba sobie dawać z tym radę, a nie dochodzić do tego, że są jakieś niepowodzenia
i sięgać z powrotem po narkotyki. W sumie
o to chodzi w ośrodku, żeby się uczyć tego,
tych zagrożeń, żeby się wzmacniać, żeby
być mocniejszym” (14_c).

Dość powszechne, zarówno wśród praktyków,
jak i teoretyków zajmujących się uzależnieniami jest stanowisko, w którym utrzymuje
się, że mówienie do kogoś: „jesteś narkomanem” jest nie tyle etykietowaniem, ile (z perspektywy terapeutycznej) właściwą reakcją
najbliższego otoczenia. Jednym z głównych
celów niniejszego projektu badawczego jest
natomiast zakwestionowanie tej powszechnej opinii i wskazanie na negatywne aspekty
płynące z takiego przekonania. Jak wskazują
przeprowadzone i prezentowane tu wywiady, stosowanie względem osoby uzależnionej określenia „narkoman” jest zagrożeniem
dla outsidera. Jest to etykieta, z którą wiąże
się konkretne założenia, co do tego, jaki jest
jej nosiciel jako człowiek, a nie po prostu definicja stosowana względem osób uzależnio-

„Ja narkomanem będę do końca życia i do
końca życia będę miał jakieś trudności,
tylko muszę konfrontować się z tym po
prostu, nie uciekać od tego, tylko się konfrontować, bo no takie jest życie. Na tym
Wypowiedzi ilustrujące tego typu postawę znajdują się we fragmencie poświęconym omówieniu kategorii
obserwatorów, jako jednego z najsilniej piętnujących kręgów społecznych.
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nych od narkotyków. Taka reakcja społeczna zwykle też jest rozbudowana o znacznie
ostrzejsze opinie: stosowanie innych obelżywych etykiet, będących wyrazem pewnej
psychicznej przemocy nad uzależnionym.
Etykietyzacja stanowi zagrożenie
dla wychodzenia z nałogu, ma wpływ na
samą osobę zorientowaną, powodując w niej
narastającą bezsilność, nieumiejętność poradzenia sobie z inną sytuacją życiową.
Szczególnie dotkliwie jest znieść ciężar piętna powstałego w wyniku naznaczenia przez
osoby najbliższe: rodziców, rodzeństwo.
Outsider przejawia wówczas silne negatywne reakcje emocjonalne, takie jak gniew, frustracja, poczucie zagubienia, poczucie bycia
gorszym człowiekiem. Osoba naznaczona
ucieka w kierunku stosowania różnych strategii pomniejszających społeczne znaczenie
jego piętna (por. rozdz. 2 niniejszej publikacji). Społeczne etykietowanie może mieć też
decydujący wpływ na rozwój kariery dewiacyjnej, popycha bowiem zdyskredytowanych
w kierunku kategorii swoich5, nosicieli tego
samego piętna. Dotyka ono bowiem nie tylko jego nosiciela, ale też jego najbliższych.
Jedna z uczestniczek badań zwraca
uwagę na bardzo niekorzystną w jej ocenie
strategię stosowaną przez rodziców, dotyczącą informowania dalszej rodziny o pro-

do przytaczanego niżej fragmentu (10_b)
można przypuszczać, że matka zachowywała się jak osoba współuzależniona, zaś ojciec
przyjmował (paradoksalnie) wobec dziecka
„zdrowszą” postawę. Jednakże, jak wynika
z obserwacji i zebranych danych empirycznych, piętnowanie dziecka przez ojca w tym
przypadku miało na nie negatywny wpływ
i skutkowało trwałym przypisaniem pejoratywnie nacechowanej etykiety.
Nie jest wykluczone, że informowanie przez bliskich poszerzonych kręgów
społecznych na temat posiadania w gronie
rodziny osoby uzależnionej odnosiłoby dobry skutek, zwłaszcza dla samego outsidera,
jednakże taka sytuacja jest możliwa jedynie
w społeczeństwach, w których narkomania
sama w sobie nie stanowi piętna, okoliczności do społecznego niezwykle negatywnego
piętnowania. W Polsce, zdaniem autorek
badania, etykietowanie wzmacnia izolację
narkomana i jego trwanie w nałogu. Z drugiej strony – w odniesieniu do postępowania
matki uzależnionej – twierdzi się, że osoby
współuzależnione niewłaściwie chronią outsiderów, m.in. w ten sposób, że ukrywają
problem przed innymi, zaprzeczają (tak jak
w przytaczanych wcześniej fragmentach
wywiadów), przez co wzmacniają procesy
podtrzymujące narkomana w nałogu.

blemie. Jej bliscy nie mieli wypracowanego
pewnego rodzaju konsensu dotyczącego
tego, w jaki sposób i czy w ogóle informować rodzinę o jej problemie narkotykowym.
Chcąc pozostać w głównym nurcie dyskursu
na temat korzystnego wpływu oznaczania
społecznego na narkomanów, w odniesieniu

„Ja się wkurzałam, że rodzice mają taką
jazdę i w ogóle. I jakby moja mama często
tłumaczyła jakimś ciotkom. Ja już się gubiłam w tym, co ona im opowiada i po paru
latach mój ojciec zaczął mówić jakby to, że
on nie chciał oszukiwać, bo i tak tam później
docierała do tych ludzi prawda. Więc mój
ojciec mówił prawdę, a moja matka, że to co
ojciec opowiada to, głupoty. Ja odczuwałam

O kategorii swoich będzie jeszcze mowa w niniejszym rozdziale.
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to najbardziej od rodziców i z tego, co oni
tworzą” (10_b).

mnie odwiedzać, a potem już pozmieniali
telefony” (11_c).

Na podstawie rozmów z respondentami,
można dojść do wniosku, że odpowiednie zarządzanie wiedzą o problemach uzależnionego przez jemu bliskich jest w stanie uchronić
go przed poczuciem piętna ze strony poszerzonego otoczenia społecznego, tj. dalszej
rodziny, sąsiadów itp. Takie postępowanie
jest więc istotnym składnikiem późniejszego
sprawnego powrotu na łono społeczeństwa
osób uzależnionych. Koniecznym zatem elementem terapii wspomagającej naznaczonych
jest wsparcie psychologiczne dla członków rodzin narkomanów uwzgledniające procesy naznaczania społecznego i ich następstwa.
Narkomanów piętnują również bardziej względem niego odległe kręgi społeczne, które określamy tu mianem obserwatorów. Będą to osoby naznaczające piętnem,
niezwiązane bliskimi relacjami z jednostką
posiadającą nieakceptowaną cechę, a więc
dalsi członkowie poszerzonej rodziny, poprzez znajomych i sąsiadów, napotykanych przechodniów, z którymi etykietowany
wchodzi w przelotne, niepogłębione relacje
w codziennym życiu.

„W sklepie, jakieś tam zadłużenia to już
było, no wiedziałam, że patrzą się tak na
mnie, że wiedzą o co chodzi. (…) I dlatego
chciałam się stamtąd wynieść, bo się bałam, (…) bo tam urodziłam dziecko, to będzie, że to jest syn narkomanki” (10_b).

„Moja taka dalsza rodzina już, która wie-

Grupę obserwatorów stanowić będą również

działa, że mam problem, moje kuzynostwo,
już nie było tej relacji zacieśnionej jak przedtem, kiedy byli młodsi” (14_c).

ci, z którymi narkomani stykają się w bardziej
formalnych sytuacjach społecznych, a którym zmuszeni są ujawnić swój dyskredytujący atrybut lub też nie są go w stanie ukryć
(pracownicy służby zdrowia, pracodawcy, terapeuci itp.).

„Jak były jakieś przyjęciówki, spotkania,
w ogóle społeczności i były poruszane jakieś
tematy, jakieś problemy to bardzo często
[terapeuta, przyp. MB] mówił «a kim ty
kurwa jesteś, że pierdolisz mi tutaj o swoich
problemach, o tym, że ci się coś chce. A co
to- b
 ie się kurwa chce? Jakie to ma znaczenie? Mnie twoje problemy chuj interesują. Ty
zrozum, że to ty przyjechałeś i to ty masz
się starać, a nie ja mam słuchać twoich
pierdolonych problemów, że nagle ci się mamusi zachciało, że ty kochasz mamusię, że
wyjeżdżasz. Mnie interesuje to kurwa, ja się
przejmuje tym albo to mnie martwi, że ludzie, że dzieci w Afryce umierają, a nie twoje
pierdolone problemy, ty narkomanie, któremu się wydaje, że jesteś pępkiem świata
i wszystko mu się należy!»” (12_c).

„To wygląda tak, że na początku starali
mi się [znajomi, przyp. MB] to jakoś wybić
z główki, ale ja mówiłem «co to dwie działki, co to, jointa wypalę, nic mi nie będzie».
Tak gadali, gadali, gadali, w końcu przestali
gadać, potem przestali dzwonić, przestali

„Jak to się wszystko wydało, to dyrekcja
wyrzuciła mnie ze szkoły, powiedziała, że
jestem zagrożeniem dla uczniów” (5_a).
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„I teraz jak właśnie było to poronienie, to też
odczułam to okropnie w szpitalu, no jak mnie
zawieźli na Banacha do szpitala i nie mogli
mi się wkłuć i informowali się, że to jest narkomanka i tak dalej i ja się bardzo źle z tym
czułam, każde pobranie. (…) Jak rodziłam
moje dziecko, tak samo było. I ja nie ćpałam
i tam była taka położna, i ona twierdziła, że
moje dziecko miało kolki i ona twierdziła, że
jest pewnie na głodach, i ja mówię, że musiałabym brać w czasie ciąży, żeby moje dziecko
było na głodach, i ona wołała: «Henia, Henia,
chodź coś zobaczysz», tak jak jakieś zwierzę.
Ja pamiętam, że wtedy płakałam, dla mnie
to było okropne przeżycie, ja to do dziś pamiętam. I że tak traktowali, że to dziecko
narkomanki” (10_b).
Pracowników instytucji, które sprawują
opiekę nad noszącymi piętno Goffman zaliczył do kategorii zorientowanych (2005: 63).
Jednakże, jak wynika z zebranego materiału empirycznego, w polskiej rzeczywistości
społecznej pracownicy instytucji pomocowych nie są, jak pisze Goffman, przychylnie
nastawieni do nosicieli piętna narkomana ani
nie przejawiają symptomów świadczących
o akceptacji przez nich tego rodzaju stygmatu. Formułowane przez nich nieraz reakcje
względem outsiderów są skrajnie naznacza-

Warto jednak zastanowić się, czy ta strategia nie jest sama w sobie przeciwskuteczna,
nie wyrządza większej szkody w stanach
psychicznych naznaczanych i czy w efekcie
nie prowadzi do pogłębiania izolacji społecznej i internalizacji społecznego piętna.
Negatywna, naznaczająca reakcja
społeczna płynąć może również od tzw.
swoich, to jest noszących to samo piętno
członków grupy dewiacyjnej, do której należy
osoba uzależniona. Swoi stanowią potencjalną grupę wsparcia outsidera, który na ogół
czuje się w ich otoczeniu bezpiecznie. Jednakże w ramach kategorii swoich dochodzi
do hierarchizacji ze względu na uciążliwość/
natarczywość piętna. Zdyskredytowani
zaczynają wyróżniać podkategorie: słabiej
i silniej niż oni stygmatyzowanych. Można
przypuszczać, iż w tym wypadku mamy do
czynienia ze strategią chroniącego porównania społecznego (por. rozdz. 2) ze strony
naznaczających.
„Nawet my sami to robimy, narkomani. (…)
my to robimy nadal. Mimo wszystko brown,
czyli heroina jest to ten najgorszy etap, ja to
akurat tych ludzi nie poniżam. (…) Bo złapanie za igłę to już jest ten etap, kiedy straciłeś już na tyle kontrolę, że prawie zatraciłeś
człowieczeństwo. Bo jest świadomość tego,

jące. W powszechnym, zwłaszcza wśród terapeutów, dyskursie takie etykietowanie ma
służyć niszczeniu dewiacyjnej tożsamości6.

ja może miałem większą świadomość”(15_c).
Uznanie się za jednego ze swoich może stanowić również źródło samonaznaczenia.
Zgodnie z tym, co pisze Goffman (2005: 71),
moment, w którym jednostka dowiaduje się
o posiadaniu piętna jest na ogół tożsamy
z tym, w którym zmuszona zostaje do nawiązania kontaktów z innymi jego nosicielami. Jak wynika z wywiadów, badani uświa-

Na psychice narkomana „(…) trzeba dokonać (…)
bolesnej operacji – zniszczyć do końca zwyrodniały fundament przez uświadomienie mu, że narkotyki doprowadziły do tego, że jest zerem (…), tylko wtedy, gdy narkoman
uświadomi sobie, że jest nikim, ma szansę rzeczywistego
wystartowania do budowy nowych jakości, do próby konstruowania w swoim pustym wnętrzu nowego systemu
wartości”, za: Marek Kotański, Problemy narkomanii. Zarys
metod resocjalizacji i profilaktyki „Monaru”, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1984, s. 24.
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damiali sobie własne piętno w momencie
zetknięcia się z dewiacyjnym środowiskiem:

terapii, gdy wchodzili w kręgi społeczne osób
uzależnionych. Dostrzegali pomiędzy sobą
podobieństwa, które uświadamiały im, że
również są osobami, za które wcześniej się
nie uznawały. Uzmysłowienie sobie piętna
poprzez uczestnictwo w terapii grupowej
oraz czerpanie z wiedzy bardziej doświadczonych może pomóc w radzeniu sobie zarówno
z uzależnieniem (niemożność zapomnienia
o nim), jak i ze sposobami odnoszenia się do
posiadanego stygmatu (stosowanie sprawdzonych przez „współtowarzyszy niedoli”
strategii).

„Nie uważałem się, że jestem narkomanem
w ogóle, nie. To były jakieś tam, imprezka,
się coś wąchnęło i tyle (…). Amfa, feta,
a nie było czegoś takiego, jak narkomania.
(…) Tak naprawdę, zanim człowiek wyląduje
na centralnym, czy w okolice centralnego 7
i widzi tych takich kompociarzy, którzy są
na zgięciu, to człowiek wcześniej ich uważa
za narkomanów tylko, a tych, co sobie na
przerwie walą kreskę, to to nie jest narkoman. To jest osoba, która się bawi, która to
lubi. Ja nie byłem tego świadomy po prostu
i dopiero po kilkunastu latach, jak tam
gdzieś w okolice centralnego z tym towarem, dawałem ludziom, widziałem tych
takich narkomanów w najgorszym wydaniu,
tak się mówi, to dopiero wtedy wszystko do
mnie dochodziło, że ja tak naprawdę wcale
nie jestem od nich lepszy” (14_c).

WPŁYW NAZNACZANIA
NA JEDNOSTKĘ
Wpływ piętna na jednostkę ujawnia się
przede wszystkim w silnej stereotypizacji
osób będących uzależnionymi od narkotyków. Osoby badane wskazywały, choć często
w sposób pośredni, na bycie naznaczanym
przez większość społeczeństwa. Fakt ten
może sugerować, że stosowanie pejoratywnie nacechowanych etykiet jest powszechne
w przestrzeni społecznej.

„Przez mój język i przez myśl nie przechodziła taka myśl: narkomania. Nie było czegoś takiego. Po prostu w ośrodku dużo się
też uczysz, jak słuchasz innych, słuchasz
historii życiowych i po prostu trzeba zaakceptować samemu w sobie, kim się jest.
I tyle. Pytasz, czemu do końca życia będę

„Trzeba być też realistą, prawda. Jak wychodzę na ulicę i myślę, że na 10 osób, które
zaczepię i powiem, że jestem byłym narkomanem i siedziałem w więzieniu, i w ogóle,

narkomanem, bo to jest choroba, która
przez chwilę nieuwagi, chwilę zapomnienia,
można do tego szybko wrócić” (13_c).

to może ze 2 osoby będą chciały ze mną
rozmawiać” (11_c).
Nie ulega wątpliwości, że na powstawanie takich stereotypów dewiacyjnych mają
wpływ sami nosiciele piętna. Samo bowiem
oczekiwanie przypisania dewiacyjnego statusu ze strony innych wywoływać może
takie, a nie inne reakcje społeczne. Również podobieństwo opisów, które przedsta-

Badani niekiedy zaczynali doświadczać naznaczania dopiero na etapie rozpoczynania

Chodzi o tzw. bajzel, miejsce spotkań i handlu
substancjami psychoaktywnymi. Największym tego typu
miejscem w Warszawie jest Dworzec Centralny, najłatwiej
tam dostać narkotyki od ulicznych handlarzy.
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wiali respondenci w odpowiedzi na pytanie:
„z czym kojarzy się etykieta uzależniony/
narkoman?” sugeruje, że istnieje szeroko podzielany stereotyp w tym zakresie. Stale powtarzały się wypowiedzi zawierające określenia jak: „śmieć”, „ktoś gorszy, komu nie
można ufać”, „margines społeczny”, „dworzec, strzykawki”. Silne oczekiwanie naznaczania oraz zgodność stereotypu wskazuje
na to, że uzależnienie od narkotyków należy
do tych typów piętna, które rodzą bardzo
mocną stygmatyzację jednostki, ponieważ
skrajnie negatywna ocena uzależnienia od
narkotyków jest powszechnie podzielana
w społeczeństwie.
Potrzebę posiadania pozytywnego
obrazu samego siebie zdiagnozować można
u każdego. Nie dziwi więc, że przypisanie dewiacyjnego stygmatu w drastyczny sposób
wpływa na jednostkę, trudno jej zaakceptować napiętnowaną tożsamość. Większość
badanych zdradzała symptomy wskazujące
na problemy z zaaprobowaniem nowego (po
naznaczeniu) siebie, z redefinicją własnego „ja” zgodnie ze społecznym odbiorem.
Nadanie statusu dewianta ze strony innych
powoduje poczucie niepewności względem
własnego „ja”, własnej tożsamości społecznej. Prowadzi również do konieczności stałego, czujnego kontrolowania oceny napięt-

Przyznanie się do bycia narkomanem jest
czym innym niż uznanie siebie samego
za dewianta (autoetykietyzacja), które prowadzić może do pogodzenia się z własną
sytuacją, zaniżania poczucia wartości i braku
chęci zmiany przede wszystkim ze względu na brak wiary w jej możliwość. Osoba
uzależniona sama izoluje się od innych, wycofuje, bojąc się, że inni i tak ją odrzucą, żyje
w wiecznym strachu i napięciu, co utrudnia
jej powrót do „normalnego życia” i często
stanowi przyczynę powrotu do narkotyków. Osoba lecząca się obawia się przyznać,
że ma problem, który próbuje zwalczyć,
ponieważ udział w terapii jest źródłem formalnego i trwałego przypisania etykiety
outsidera. Fakt, iż jednostka się leczy może
prowadzić do tego, iż nawet ci, którzy wcześniej tak nie myśleli, zaczną ją uznawać za
dewianta.
Narkomani, zdawszy sobie sprawę
z tego, że należą do innej, gorszej kategorii
ludzi, przyjmują na siebie tę opinię i wchodzą
niejako w społeczną rolę outsidera. Zarówno ze strony normalsów, jak i nosicieli piętna
dochodzi do wygasania kontaktów, unikania
interakcji, które mogłyby być dla któregokolwiek z partnerów interakcji nieprzyjemne
(por. rozdz. 2). Takie zachowanie ma niewątpliwie wpływ zarówno na trwałość etykiety

nowanego ze strony zorientowanych, swoich
i obserwatorów.

u dewianta, jak i na jego trwanie w uzależnieniu. Brak interakcji bowiem niesie za sobą
brak weryfikacji siebie jako istoty społecznej, prowadzi do samoizolacji, coraz bardziej
pogłębionego wycofywania się z życia społecznego, podejrzliwości względem innych,
dezorientacji. U napiętnowanego stan ten
może powodować frustrację, przygnębienie,
nerwowość, nasilić negatywne stany psychiczne.

„Okropnie się czułem, winny tej całej
sytuacji, że to przez mnie to wszystko,
zaraz gdzieś tam wiesz obraz rodziny stanął, obraz ojca, taka pustka wewnętrzna,
że tego już nie ma, że wszystko stracone”
(11_c).
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Co więcej, piętno wpływa na relacje
społeczne, w jakie będzie wchodzić zdyskredytowana jednostka w przyszłości. Z całą
pewnością będą one inne niż te, które nawiązywała przed wykluczeniem. „Znajomi
z okresu po napiętnowaniu mogą widzieć
ją po prostu jako osobę ułomną. Znajomi
sprzed nabycia piętna są natomiast przywiązani do jej dawnego wyobrażenia i mogą
nie być w stanie traktować jej ani z formalnym taktem, ani ze zwykłą pełną akceptacją” (Goffman 2005: 70). Częsty jest wyrażany przez rozmówców niepokój odczuwany
w stosunku do osób bliskich sprzed okresu
napiętnowania, obawa o utratę kontaktu
z nimi, o pozostanie zdyskredytowanym
w ich oczach nawet po pozbyciu się społecznie potępianej cechy czy zachowania.

przygotować na tę zmianę, oswoić go z nią,
by dalsze życie z etykietą było znośne.
„Ja uzależniony będę do końca życia i ja tego
nie odrzucam od siebie, bo ja mam świadomość tego, że będę, że jestem uzależniony
i będę całe życie. Bo to jest taka choroba,
w psychice to siedzi. (…) to jest takie, wiesz,
najłatwiejsza ucieczka od problemu, wiesz,
to na tym polega” (13_c).
Zgodnie z przewidywaniami teoretycznymi
potęga raz przypisanej etykiety jest znaczna, przede wszystkim ze względu na oczekiwanie dalszego łamania norm i ograniczone
zaufanie do jej nosiciela, a także ze względu
na wyuczone w trakcie terapii przekonanie
o konieczności bycia ostrożnym w uznawaniu się za normalsa przez osoby utrzymujące
abstynencję narkotykową:

„Może ja dzisiaj tego nie zdradzam, ale to
jest okropne, to jak potrafi mocny narkotyk
zniewolić człowieka, jak go potrafi zniszczyć,
jak burzy wszystko, jak relacje niszczy międzyludzkie, jak dewastuje w ogóle wszystko, wszystko, te twoje moralne, nie wiem,
poczucie człowieczeństwa i tego, kim się
powinno być i jakim się powinno być, prawda.
To jest straszne, to jest okropne” (12_c).

„Patrzyli mi cały czas na ręce, mieli akcję,
że jestem naćpany, bo coś z moimi oczami
było nie tak. No głównie cały czas patrzyli
mi na ręce, musiałem rachunki przynosić,
pokazywać, sprawdzali mnie konkretnie,
dzwonili na tą terapię, czy ja tam przychodzę. Byłem kontrolowany” (4_a).

Jednostka oceniana jest w społeczeństwie

„Tu trzeba mieć świadomość tego, że jest się

przez pryzmat piętna, staje się ono jej statusem nadrzędnym, stanowiącym kryterium
jej społecznej identyfikacji. Często sama
stygmatyzowana osoba uważa ten status
– status narkomana – za decydujący. Zdyskredytowany we własnych oczach nosiciel
piętna zaczyna się nienawidzić, „(…) zaczyna
kwestionować także te swoje atrybuty, które
wcześniej uważał za niewątpliwe” (Goffman
2005: 39). Istotne jest to, by nosiciela piętna

uzależnionym i że bardzo szybko można do
tego wrócić. (…) Bo w pewnym momencie nie
zauważymy, jak już polecieliśmy. To jest równia tak pochyła, że nawet będąc świadom
gdzie, kiedy, w jakim etapie jestem i co się
ze mną dzieje, polecę dalej” (15_c).
„Ja na przykład nigdy, na całe szczęście, nie
miałem tak ani nie igrałem nigdy, starałem
się nie igrać, nigdy nie mówiłem sobie, że

20

Doświadczenie piętnowania...

ja się wyleczyłem, ja nigdy nie mówiłem
sobie, że to jest za mną i ja już jestem innym człowiekiem. Ja mam jednak wielkie
poczucie tego i wiesz mam szacunek taki do
codzienności” (12_c).
„To, że skończysz terapię, nie bierzesz narkotyków, to nie oznacza, że nie jesteś narkomanem już automatycznie, ale w oczach
społeczeństwa, czy w oczach jakiejś grupy
ludzi, (…) może być tak, że jesteś naprawdę,
nie wiem, zajebistym gościem, że przestałaś
brać, wiesz, można się tego pozbyć” (13_c).
Badani często są przekonani, że zmiany, które ich uzależnienie i wynikające z niego piętnowanie spowodowały w relacji, są zasadniczo nieodwracalne, zwłaszcza jeśli chodzi
o zaufanie, ponieważ oczekiwanie dalszego
łamania norm ze strony społecznego otoczenia jest stale obecne. Ale, jak wynika z jednej
z powyższych wypowiedzi, nosiciele piętna
widzą niekiedy szanse na przywrócenie własnego niedewiacyjnego statusu. Jeden z badanych zapytany, co by musiał zrobić, aby
naprawić relacje z rodziną, powiedział:
„Nawet jeżeli się pogodzimy, to każde z nas
będzie wiedziało, co było kiedyś. To już nie
będzie to samo, to już nie będzie tej otwartości, szczerości. No nie będzie to samo” (11_c).
Pozbycie się piętna staje się, zaraz po wyjściu z uzależnienia i utrzymywaniu się
w abstynencji, drugim głównym celem piętnowanych-narkomanów, którzy chcą walczyć z własnymi słabościami.
„Myślę, że ma znaczenie, kiedy człowiek
uzależniony chce powrócić do normalnego
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funkcjonowania, do tego, żeby być znowu
zdrowym i jakąś tam osobą, która radzi
sobie w życiu, to ważne jest, też żeby otoczenie akceptowało tę osobę i postrzegało,
jako właśnie taką zaradną i też pełną perspektyw jakoś, żeby czuć się zaakceptowanym w środowisku. Wydaje mi się, że
jest to normalne, że drugi człowiek tego
potrzebuje” (5_a).
Naznaczenie ze strony innych wynika
z ich przekonania, że mają prawo ingerować w życie jednostki, inicjować rozmowy
dotyczące bezpośrednio piętna bądź jego
symboli. Dokonują oni względem nosiciela
piętna swego rodzaju przemocy, nie zdając
sobie sprawy z tego, że poruszają intymne
kwestie jednostki podlegającej dyskredytacji. Z tego powodu niekiedy naznaczani reagują wykorzystując strategie obronne (por.
rozdz. 2), prezentując skrajnie emocjonalne
stanowisko: od poczucia winy i zakłopotania
do agresywnej arogancji.

STRATEGIE RADZENIA
SOBIE Z PIĘTNEM
NARKOMANA
Anna Lisiecka

Strategie radzenia sobie...

N

arkomania jest jednym z najbardziej
destrukcyjnych dla jednostki i jej życia
typów stygmatów (Anderson, Ripullo 1996).
Co prawda w badaniach respondenci deklarują, że uważają osoby uzależnione za jednostki nieszczęśliwe, chore, którym należy
pomóc, leczyć (Sierosławski 2006: 94-99),
jednak traktowanie tej grupy przez otoczenie, a także język dyskursu, który się toczy
wokół zagadnienia wskazują, iż w społeczeństwie polskim dosyć powszechne jest przekonanie, że narkomani „są sami sobie winni”,
a skrajnie negatywny stereotyp ćpuna (bezdomnego, brudnego, zarażonego wirusem
HIV złodzieja itp.) jest szeroko podzielany:
„Co się kojarzy? Dworzec, strzykawki, zdjęcie
takiego dzieciaka leżącego ze strzykawką
wbitą, chorobami, no i w ogóle z dnem”
(11_c).
„Ludzie się boją narkotyków i narkomanów,
bo nie wiedzą, jak mają się zachować w stosunku do nich. Boją się, że będą kradli, że
może ich czymś zarażą, że może będą agresywni” (9_b).
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Ten negatywny stosunek wzmacnia polski
system prawny, zgodnie z którym osoba posiadająca nawet niewielkie ilości narkotyków
jest przestępcą, a więc dewiantem w najbardziej tradycyjnym tego słowa znaczeniu.
Zdaniem Moniki Płatek: „Zakaz rodzi określone skutki, wypełnia treść abstrakcyjnego
pojęcia dewiant. Tworzy linię demarkacyjną
między postrzeganiem rzeczywistości jako
«normalnej» i «nienormalnej». Odtąd alkohol
jest «normalny», narkotyki nie. Alkoholicy
i ludzie nadużywający alkoholu to praworządni obywatele. Posiadacze narkotyków to
dewianci, przestępcy, wobec których można
użyć machiny prawa karnego” (Płatek i in.
2009: 97). Prowadzi to do sytuacji, w której
większość osób uzależnionych od narkotyków doświadcza negatywnych reakcji społecznych lub przynajmniej się ich spodziewa,
co z kolei sprzyja, a nawet w pewnym sensie
wymusza sięganie po różne strategie radzenia sobie z piętnem.
Stosowane strategie jednostka naz
naczana lub zagrożona naznaczaniem wykorzystuje w celu zminimalizowania negatywnych następstw tego procesu. Oczywiście nie
wszyscy, którzy są stygmatyzowani przez
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konformistyczne otoczenie, sięgają po nie,
ponieważ nie każda z takich jednostek czuje
się piętnowana. Aby outsider podjął próbę
zminimalizowania niepożądanych skutków
naznaczania, musi spełniać określone warunki. Po pierwsze musi wiedzieć, że dana
etykieta istnieje w społecznej przestrzeni
i ze względu na pewne fakty z jego życia
(np. leczenie psychiatryczne, terapię odwykową itp.) może być mu przypisana. Drugim
warunkiem jest świadomość, że może się
ona stać jego statusem nadrzędnym wraz
ze wszystkimi tego konsekwencjami (por.
rozdz. 1), jeśli tylko jego dyskredytujący atrybut zostałby ujawniony. Po trzecie zaś musi

rapii odwykowej i przestać zażywać środki
psychoaktywne. Umożliwia to rozpoczęcie
całego procesu, ale w żadnym wypadku nie
jest wystarczające, ponieważ etykietę przypisują jednostce inni, a więc tylko oni mogą
ją zmienić. Z tego powodu niezbędne jest
nieformalne potwierdzenie ze strony społecznego otoczenia, iż potępiany atrybut nie
jest już istotnym elementem jego publicznej
tożsamości. Uzyskuje się je, gdy inni nie tylko
przestają jednostkę traktować adekwatnie
do jej dewiacyjnej etykiety, ale również nie
zwracają już dłużej uwagi na zmianę potępianej cechy czy zachowania, której dokonała. Nawet bowiem pozytywne komentarze,

znać dewiacyjny stereotyp, czyli znaczenia,
przekonania i oczekiwania, które wiązane są
w społecznej świadomości z daną etykietą
(Thoits 2011: 11-12). Oznacza to, że już samo
oczekiwanie naznaczania czy przeświadczenie, że pewna cecha lub zachowanie mogą
być potępiane przez otoczenie wystarczą,
aby człowiek sięgnął po określone środki
mające go przed tym uchronić.
Najskuteczniejszą i najbardziej korzystną dla jednostki strategią radzenia
sobie z piętnem jest pozbycie się go. Proces ten polega na podejmowaniu działań
w wymiarze behawioralnym, strukturalnym
i poznawczym, mających na celu uwolnienie
się od stygmatu i stworzenie nowej, nienapiętnowanej tożsamości (Granberg 2011: 31).
Innymi słowy, aby uwolnić się od piętna jednostka musi pozbyć się dyskredytującej cechy czy zachowania, a także zmodyfikować
swoją koncepcję siebie oraz to, jak postrzegają ją inni. Oczywiście nie zawsze jest to
możliwe, ponieważ niektóre podstawy naznaczania są niezależne od woli człowieka,
jednak narkoman może wziąć udział w te-

słowa zachęty, gratulacje („Ale schudłaś!”)
wskazują, iż pomimo nieaktualności piętna, jest ono nadal jej nadrzędnym statusem
w oczach otoczenia.
Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że badana grupa napotyka liczne trudności próbując pozbyć się piętna, wynikające
przede wszystkim z niezwykłej trwałości
stygmatu narkomana. Powoduje to, iż osoby niebiorące często w bolesny sposób przekonują się, że przez społeczeństwo nadal
są traktowane adekwatnie do nieaktualnej
już etykiety (Becker 2009: 42), w dalszym
ciągu są negatywnie oceniane, mimo że nie
przejawiają już potępianego zachowania. Jeden z badanych tak opisywał swoje relacje
z matką po dziewięciu latach abstynencji:
„«Synu, bo wiesz, że kiedyś już nadwyrężyłeś moje zaufanie i to już w głowie zostaje».
I na przykład moja mama mojemu bratu
bardziej ufa” (12_c).
Również w wymiarze poznawczym narkomani niejednokrotnie muszą mierzyć się z prze-
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szkodami uniemożliwiającymi im uwolnienie
się od etykiety, a wynikającymi z jej trwałości
i wysokiej dyskredytowalności. Wypracowanie nowej koncepcji siebie, przystosowanie
wzorów myślenia i zinternalizowanych standardów tożsamości do nowego, nienaznaczanego „ja” jest w przypadku tej grupy trudne, a nawet zdaniem niektórych badanych
niewskazane, ponieważ może prowadzić do
nadmiernej pewności siebie, wiary, iż można
kontrolować zażywanie, i w konsekwencji do
złamania abstynencji. Z tego powodu nawet
osoby, które od wielu lat nie zażywają już
środków psychoaktywnych nie są w stanie
lub też uważają, że nie powinni przestać my-

na prawdopodobnie będzie podtrzymywał
je jako kluczowy element koncepcji siebie
i opóźniał rozwój nowej, nienapiętnowanej
tożsamości:

śleć o sobie jako o narkomanach:

Prowadzi to do sytuacji, w której byli narkomani, podobnie jak ci, którzy wciąż zażywają
środki odurzające, muszą sobie nadal z nią
radzić. Obie grupy, choć nieco w odmienny
sposób i z inną częstotliwością, wykorzystują w tym celu trzy podstawowe strategie:
uchylania się, rzucania wyzwania oraz zarządzania informacjami.

„Jak wychodzę na ulicę i myślę, że na 10
osób, które zaczepię i powiem, że jestem
byłym narkomanem i siedziałem w więzieniu i w ogóle, to może ze 2 osoby będą
chciały ze mną rozmawiać” (11_c).
Wszystkie te ograniczenia i trudności sprawiają, że nawet trwała modyfikacja podstawy naznaczania – uzależnienia – nie gwarantuje uwolnienia się od dewiacyjnej etykiety.

„To, że jestem narkomanem, to zawsze nim
będę, prawda. Ja sobie tego nie wyczyszczę
z głowy, to zawsze będzie” (11_c).
„Nie muszę pamiętać, ale gdzieś tam chyba
nie powinienem o tym zapominać, że to tak
może być. (…) Inaczej, żebyś mnie źle nie
zrozumiała. Nie muszę, bo ja nic nie muszę, tylko chyba powinienem jednak mieć
[w głowie, iż ma skłonności do uzależnieńprzyp. AL]” (12_c).
W przypadku narkomanii i innych bardzo destrukcyjnych dla jednostki stygmatów pojawia się dodatkowy czynnik sprawiający, że
pozbycie się piętna jest często niemożliwe.
Sama obawa przed byciem ponownie zaetykietowanym na podstawie nieprzejawianego
już zachowania może zablokować ten proces,
a oczekiwanie naznaczania z powodu nałogu, nawet jeśli należy on już do przeszłości,
było wśród badanych silne. Strach przed
ujawnieniem ukrytego czy przeszłego pięt-
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UCHYLANIE SIĘ
Uchylanie się służy przede wszystkim uniknięciu przypisania, internalizacji piętna lub
też zmniejszeniu stopnia dyskredytowalności. Uchylająca się jednostka wiedząc, że ma
pewien potępiany atrybut oraz że otoczenie
przypisuje jej (może przypisywać) na tej podstawie dewiacyjną etykietę, przekonuje siebie, czy też próbuje przekonać innych, iż jest
to działanie nieuprawnione, ponieważ stygmat się do niej nie odnosi. Może to osiągnąć
stosując różne formy negocjowania etykiety.
Rzeczywistość społeczna jest symbolicznie
konstruowana, podlega negocjacji i koordynacji. Również piętno, jego treść i znaczenie
są przedmiotem takich uzgodnień. Dzięki
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temu zagrożona naznaczaniem jednostka
może próbować w ogóle uniknąć jego przypisania lub też sprawić, że będzie mniej dyskredytujące, przynajmniej w jej własnym
mniemaniu. Badani negocjowali etykietę wykorzystując dwa podstawowe mechanizmy:
nieprzystawalności oraz pomniejszania.
Pierwszy z nich polega na zestawieniu obowiązującego stereotypu narkomana
z tym, jaka dana jednostka jest – co zwykle
pozwala dostrzec lub wskazać innym istniejące między tymi dwoma podmiotami niezgodności i w ten sposób dowieść, iż stygmat się do niej nie odnosi. Funkcjonujący
w przestrzeni społecznej skrajnie negatywny

zostawia, przecież nie robię nic złego, nie
robię nikomu krzywdy. Bo tak było, nie robiłem nikomu krzywdy w sensie fizycznym,
nie byłem agresywny nigdy w życiu, nie
kradłem ani nie łamałem prawa, pomijając
posiadanie narkotyków. Nigdy nie handlowałem narkotykami, zawsze byłem tylko
konsumentem” (9_b).
Drugi mechanizm negocjowania etykiety
– pomniejszanie – polega na definiowaniu
swojego problemu w terminach mniej dyskredytujących. Wówczas jednostka przyznaje, że przekracza pewne normy, posiada
potępiany atrybut, ale w przeciwieństwie

i przerysowany wizerunek osoby uzależnionej (brudny, nie pracuje, kradnie/prostytuuje
się, jest bezdomny, bierze dożylnie, ma HIV)
pozwala stosunkowo łatwo odnaleźć takie
sprzeczności i dzięki temu uchylać się przed
piętnem:

do osób, które „naprawdę mają problem”,
„naprawdę są narkomanami”, jej jest chwilowy, mniej poważny, dający się kontrolować,
bardziej zrozumiały, tolerowany i/lub nie ma
właściwie negatywnych konsekwencji:
„Tłumaczyłem im spokojnie, że nie jestem
uzależniony, ja nad tym panuje, takie no nie
wiem kłamstwa, manipulacje, że ja sobie
daję radę z tym” (4_a).

„No, bałem się, bałem się widoku ludzi.
No, mówię ja naprawdę miałem przekonanie, że tam są ludzie, którzy są już, no już
ledwo żywi. Że tu są typowi narkomani,
sobie wyobrażałem. Co będę wśród nich
robił? Ja normalny, normalnie wyglądający,
niezniszczony człowiek?” (3_a).

Zdefiniowanie podstawy naznaczania stosując pojęcia mniej dyskredytujące jest możliwe
dzięki zastosowaniu różnych technik neutralizacji, które osłabiają siłę obowiązywania łamanej normy. W ten sposób umożliwiają one
podejmowanie społecznie nieaprobowanych
działań, a zarazem utrzymywanie swojego
obrazu jako konformisty, a więc kogoś, kto
piętnowany być nie może. Badani najczęściej
sięgali w tym celu po technikę kwestionowania własnej odpowiedzialności, a więc
próbowali przekonać siebie lub innych, że ich
działania są wynikiem presji zewnętrznych
sił, których nie mogą zmienić, ponieważ nie

„Znajomości z osobami nieuzależnionymi
kończyły się zawsze tak samo właśnie, czyli
«nie chcę już z tobą być, bo cały czas jesteś
na haju, jesteś pod wpływem, nie zamierzasz nic z tym zrobić, ani nic zmieniać, więc
musimy się rozstać». No i rozstawaliśmy
się, bo wtedy nie brałem nawet pod uwagę
tego, żeby przestać. Reagowałem zdziwieniem, a nawet złością czasami, jak ta
osoba może mnie zostawić, dlaczego mnie
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mają na nie żadnego wpływu. Pozwala to
zerwać powiązanie między podejmowanymi
działaniami (zażywaniem narkotyków) a ich
sprawcą. Najczęściej wskazywanymi czynnikami niepodlegającymi kontroli jednostki,
a skłaniającymi czy też usprawiedliwiającymi
zażywanie przez nią środków psychoaktywnych, były błędy wychowawcze rodziców,
wpływ innych ludzi oraz zbieg tragicznych
wydarzeń:

tak źle, że ja po prostu mogę to zrobić. Już
tato mi zmarł, już raka mi znaleźli, już pracę
straciłem, już wiele rzeczy nie może być gorzej, więc czemu miałbym nie brać?” (9_b).
Pomniejszanie jest także możliwe dzięki mechanizmowi tzw. chroniącego porównania
społecznego. Osoby uzależnione hierarchizują same siebie według stopnia dyskredytowalności i zaawansowania ich uzależnienia:

„Rodzice mnie kochali i się mną opiekowali,
natomiast w momencie, kiedy przechodziłem przez okres dojrzewania, jak miałem
właśnie 17-18 lat, miałem za dużo wolnego

„– Jak pan sądzi, czy jest takie zaszufladkowywanie narkomanów? Takie przylepianie
im etykietek?
– Tak, a nawet my sami to robimy, narkomani.

czasu. W domu nie musiałem się uczyć,
więc ten czas po powrocie ze szkoły miałem, że tak powiem do zagospodarowania
i gdyby rodzice wtedy gdzieś mnie na coś
zapisali, na jakiś język obcy, na naukę gry na
fortepianie, na zajęcia sportowe, to może by
się to inaczej potoczyło, bo miałbym zajęcie. Natomiast ja nie miałem żadnych zajęć
i znalazłem zajęcie z kolegami na podwórku,
a to było między innymi palenie marihuany.

My to robimy nadal. Mimo wszystko «brown»,
czyli heroina jest to ten najgorszy etap, ja to
akurat tych ludzi nie poniżam” (15_c).

(…) To był dla mnie pretekst do tego, żeby
wrócić właśnie, nie do narkotyków na szczęście, ale do leków, no ale to jest praktycznie
to samo. Z tego względu, że właśnie przytłoczyły mnie problemy związane ze śmiercią taty, ze stratą pracy, z chorobą znalezioną we mnie i właśnie relanium dawało mi
ten komfort, że ten stres jakoś puszczał,
że człowiek tak się nie martwił, nie przejmował, nie stresował, czuł się odprężony,
z całą świadomością tego, że robi źle. Bo ja
o tym wiedziałem, że robię źle, tylko miałem też takie bardzo klasyczne poczucie,
że mogę sobie na to pozwolić, bo jest aż
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W ten sposób powstaje pewna struktura, jak
nazwał to jeden z badanych, „dobrych narko
manów” i „złych narkomanów”, bazująca przede
wszystkim na kryterium typu środka odurzającego oraz sposobu jego przyjmowania:
„«Ćpuny» i « narkomany» to osoby, które
zażywają dożylnie. Miałem taki podział,
że heroina to jest taki ciężki narkotyk, że
to taki, że to jest ćpun tak naprawdę,że
to osoba, że ja sobie zawsze mówiłem,
że wcale nie jestem na dnie, bo nie ćpam heroiny, a prawda jest zupełnie inna, bo każdy
dno ma w innym stopniu” (2_a)
Co może wydawać się zaskakujące, „lepsi
narkomani” przejawiają silnie stygmatyzujące postawy wobec tych, którzy stanowią dla
nich negatywny punkt odniesienia. Jest to
ważny element tego mechanizmu uchylania
się, ponieważ nie poddaje się tu w wątpli-
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wość zasadności samej etykiety, nie neguje
się również pewnego pokrewieństwa podejmowanych działań do tych, które stanowią
podstawę naznaczania, więc niezbędne jest
wyznaczenie bardzo wyraźnej granicy między jednostką a tymi, którzy „faktycznie”
zasługują na stygmatyzację:

do ciągle przesuwającej się granicy między
„byciem prawdziwym ćpunem” a „zwykłym”
zażywaniem narkotyków. Pozwala to jednostce podtrzymywać przekonanie, że etykieta się do niej nie odnosi lub też zasługuje na
mniej poniżającą, ponieważ zawsze istnieje
ktoś, kto będzie dla niej negatywnym punktem odniesienia:

„Nie ruszałem takich specyfików jak heroina, jakieś opiaty, ponieważ u mnie była
taka zasada, że się takie osoby tępiło, się je
biło, i mnie to w ogóle nie kręciło” (6_b).

„Wiedziałem, znaczy wtedy też miałem
takie pojęcie o tym, że jeszcze przed tym,
jak zacząłem w ogóle brać, prawda, to ja
rozróżniałem jeszcze na początku opiaty,
te co ja biorę, od na przykład heroiny i uważałem, że heroina to też jest kurcze za silna,

Oczywiście nie tylko sam typ narkotyku
czy sposób jego przyjmowania są wykorzy-

że tego nigdy nie wezmę i tak dalej. No,
a w momencie, w którym po prostu sam już
zacząłem, to sobie spróbowałem, drugi raz
no to kurczę to już zupełnie inaczej to zaczęło wyglądać tak naprawdę” (1_a).

stywane jako kryterium mające odróżniać
uchylającą się przed piętnem jednostkę od
„prawdziwych narkomanów”. Mogą to być
podejmowane działania, cechy charakteru,
wygląd zewnętrzny, bezdomność, udział
w terapii itp.:

Jednocześnie ze stosowaniem strategii pomniejszania lub nieprzystawalności – szczególnie gdy są one skierowane na społeczne
otoczenie jednostki, a więc mają przekonać
innych o tym, że dana etykieta nie powinna
być jej przypisana – wiąże się podstawowa
trudność. Mianowicie otoczenie może nie dostrzegać subtelnych różnic, które stanowią
o ich skuteczności. Dla niego osoba stosująca
środki odurzające to narkoman, bez względu
na to, jakie są to środki i w jaki sposób przyjmowane. Zaś przypisanie takiego piętna pociągnie za sobą stereotypowe postrzeganie
i założenia co do przejawianych cech i zachowań, niezależne od tego, jak jest naprawdę.
Wydaje się to wyjaśniać, dlaczego negocjowanie etykiety oparte na porównywaniu się
ze stereotypem lub innymi uzależnionymi
ma najczęściej charakter poznawczy, służąc

„A z ludźmi ćpającymi się czułam, nie to że
lepsza, ale inna od nich. Mi się wydawało,
że ja mam tam jakąś moralność czy
nie-moralność” (10_b).
„Także, ta świadomość w ogóle, że ja poprzez tam 10, 15 lat, tak się właśnie stoczyć,
tak zejść, żeby wyglądać jak ci inni narkomani, którzy są tam na tym Centralnym,
z którego jak się jedzie tam na obóz sportowy i siedzi jakiś narkoman i dla mnie to
był narkoman, a nie taka osoba, która mi na
przykład sprzedawała, bo wyglądał dobrze,
bo dobrze ubrany i tak dalej” (14_c).
Opisane formy uchylania się cechują się niezwykłą elastycznością, można je łatwo zaadaptować w miarę rozwoju uzależnienia
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przede wszystkim samej stygmatyzowanej
jednostce, aby przynajmniej we własnym
mniemaniu mogła uniknąć piętna lub też
przypisać sobie mniej dyskredytujące:

tego przekonania dużą rolę odgrywała grupa
dewiacyjna, dostarczając złudnego potwierdzenia powszechności danego działania:

„ – Sądzi pan, że zażywający heroinę odczu
wają największe takie piętno społeczne?
– Tak, wśród świadomych narkomanii ludzi,
natomiast u przeciętnego takiego prawidłowego, nazwijmy to w cudzysłowie, obywatela
to takim samym narkomanem jest ten, który
puka w żyłę heroinę, jak i ten, który pali marihuanę, dla nich to jest jedna kreska” (15_c).

„Śmiałam się z tego tak naprawdę. Uważałam, że jest to normalne, że w Polsce wszyscy potajemnie sobie tam od czasu do czasu
coś wezmą i nie jest to jakiś wielki problem,
i że po prostu tak młodzież teraz funkcjonuje, że są narkotyki i alkohol raz na jakiś czas.
Nigdy nie postrzegałam tego, jako problem,
uzależnienie” (5_a).

RZUCANIE WYZWANIA
„ – Czyli, może coś jeszcze czerpałeś z tego,
że obracasz się wśród ludzi [uzależnionych –

Kolejną strategią wykorzystywaną przez
badanych było rzucanie wyzwania. Polega
ona na poddaniu w wątpliwość istniejących
stereotypów dewiacyjnych i samej etykiety,
które uznawane są za błędne, nieuzasadnione, wynikające z uprzedzeń i niewiedzy.
Ten sposób radzenia sobie z piętnem może
mieć charakter poznawczy, kiedy jednostka, a najczęściej ich grupa tworzy ideologie
w jej mniemaniu usprawiedliwiające własną
odmienność, nie próbuje jednak zmieniać
stygmatyzującej reakcji otoczenia. Dzięki
odpowiednim racjonalizacjom, teoriom i argumentom outsiderzy utwierdzają się natomiast w przekonaniu, że konformistyczna
większość się myli, co do oceny dyskredytującego atrybutu przede wszystkim dlatego,
że nie posiada niezbędnej wiedzy, kompetencji, a także prawa do oceniania.
W przypadku narkomanów takie ideologie opierają się na kilku podstawowych argumentach, często przyswajanych w ramach
interakcji z innymi, bardziej doświadczonymi osobami uzależnionymi. Jedną z nich jest
technika neutralizacji zwana potępieniem potępiających, a więc poczucie, że „wszyscy tak
robią”, w związku z czym zachowanie właściwie nie ma charakteru dewiacyjnego, a inni
nie mają prawa go potępiać, ponieważ sami
naruszają istniejące normy. W podtrzymaniu

przyp. AL]?
– No też na pewno, no jakoś to mi potrafiło
też trzymać się w takiej iluzji, że wszyscy
ćpają, bo wszyscy moi znajomi ćpają, bo jak
się obracałem w takim gronie, że to jest
normalne, bo tyle osób to robi. Nie wiem,
może też dlatego” (8_b).
Najczęściej jednak tworzone ideologie opierały się na nadawaniu pewnych wyjątkowych
właściwości zażywanym środkom, a także
doświadczeniom związanym z uzależnieniem. Niekiedy narkotykowi przypisywane
były cechy „lecznicze”, wówczas pozwalał on
uporać się z trapiącymi jednostkę problemami, przełamać niekorzystne cechy charakteru, pokazać jej prawdziwe „ja” itp.:
„No, jeżeli chodzi o marihuanę to, no bo
ja w ogóle to jestem taki raczej, jakoś tak,
przez mamę jestem tak wychowany, znaczy
jestem taki, żeby nie powiedzieć sztywny,
to taki trochę no aż za dobrze czasem, za
grzeczny, za kulturalny. To te narkotyki
i alkohol dawały mi pole do tego, żeby być
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jakimś takim, moim zdaniem przynajmniej
wtedy, bardziej prawdziwym. Taki mi się
wydawało wtedy...” (8_b).

traktując je w pewnym sensie jako ich konieczny element czy też następstwo:
„Są pewne cechy osobowości, teraz się
usprawiedliwiam, ale dobra, ale się usprawiedliwię, np. duża pobudliwość, prawda.
Ludzie ci bardzo często mają nadmiar energii w sobie, bardzo dużo siły twórczej. Pan
Dąbrowski zresztą sympatyczny człowiek,
mimo że pisał, on nawet w dolegliwościach
pewnych cech charakteru dopatrywał się
zalet, prawda? Duża pobudliwość na co
dzień to jest tak zwany słomiany ogień,
czyli szaleniec, który się łapie za to, za
tamto, biegnie dalej. Ale przy okazji skłania
do działania, do pomysłów, do tworzenia
czegoś. Jeżeli ktoś ma talent, tworzy rzeczy
duże, ale przy okazji ludzie mający taką,
a nie inną bardzo często tą energię, której
nie umieli rozładować w sposób twórczy już,
mają skłonności do uzależnień, prawda. Taki
się urodziłem. Moja matka była taka sama,
a znowu umarła dosyć młodo, bo swoją
energię rozładowywała w pracy społecznej
dla młodzieży, pracowała w szkole i w zasadzie nie miała czasu dbać o swoje zdrowie”
(15_c).

„ Dam radę przez to wszystko przejść dzięki
amfetaminie, że ona mi pomoże” (11_c).
Narkotyk lub uzależnienie mogą także wnosić pewną wartość dodatkową, być źródłem
nowych, nieznanych lub też niedostępnych
przeciętnemu człowiekowi stanów, doświadczeń itp. Dzięki takiemu zabiegowi to
konformistyczne otoczenie wydaje się być
w pewnym sensie ułomne, gorsze:
„No tak, śmiałem się tak naprawdę z ludzi,
którzy nie biorą narkotyków. No bo w ogóle
nie potrafiłem zrozumieć, że oni sobie tak
żyją, że w ogóle chodzą na jakieś zajęcia
i tak dalej, jakieś takie głupoty robią. Jak
można pójść na imprezę, naćpać się dobrze
i bawić się po prostu tak, jak oni nigdy się
nie bawili” (8_b).
„Z jednej strony, tak naprawdę, to się cieszę, że Boże, może teraz dojrzałam. Mi się
wydaje, że nawet przed tym pierwszym
ośrodkiem byłam strasznie niedojrzała
i stąd też wzięłam te narkotyki. Że to jakoś
wpłynęło na to, że pewne rzeczy odczu-

Jednostka lub grupa może też rzucać wyzwanie społecznemu otoczeniu, aktywnie,

wam i inaczej na to patrzę psychicznie na
pewno też. Duchowo, no wiadomo pewnej
wrażliwości też mnie nauczyły. Próbuję
jakoś z tego czerpać, to że jednak się uczę”
(10_b).

w mniej lub bardziej otwarty sposób konfrontując się z istniejącymi stereotypami,
uprzedzeniami i wynikającym z nich traktowaniem outsiderów. W tym wypadku,
w przeciwieństwie do tworzenia ideologii,
dewianci dążą do zmiany utrwalonych na ich
temat przekonań, zwalczenia dyskryminacji,
doprowadzenia do sytuacji, w której dana cecha czy zachowanie nie będą już dłużej uznawane za dyskredytujące.

W ramach tworzonych ideologii badani wiązali również uzależnienie z pewnymi cenionymi cechami osobowości: kreatywnością,
wrażliwością, ciekawością czy otwartością,
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Badani narkomani niezwykle rzadko
sięgali po ten sposób radzenia sobie z piętnem. Właściwie jedyną wykorzystywaną
przez nich formą rzucania wyzwania był
najbardziej pośredni wariant, czyli zachowywanie się niezgodnie ze stereotypowymi
wyobrażeniami o osobach uzależnionych, postępowanie wbrew oczekiwaniom społecznym, w założeniu dowodzące, iż istniejące
przekonania dotyczące tej grupy są błędne:

Inne opisane w literaturze (np. Thoits 2011)

sobie z piętnem. Zorganizowane grupy osób
naznaczanych (mniejszości rasowe, seksualne), które w pewnym momencie zaczęły
się w aktywny sposób buntować się przeciw
dyskryminacji, stanowią naoczny przykład,
iż zmiana reakcji społecznej, chociaż trudna
i wymagająca czasu, jest możliwa. Co więcej,
badania dowodzą (Thoits 2011), że nawet jeśli
nie udałoby się jej osiągnąć, to i tak odwaga
i inicjatywa, niezbędne, aby przeciwstawiać
się otoczeniu, mogą wzmocnić poczucie kontroli i sprawstwa oraz podnieść samoocenę
jednostki.
Dlaczego więc osoby uzależnione
od narkotyków tak niechętnie korzystają ze
strategii rzucania wyzwania, skoro badani
dostrzegali pozytywny wpływ, zwłaszcza
edukowania, na ich sytuację, mówili również o pragnieniu sięgania właśnie po takie
środki radzenia sobie z piętnem? Bez wątpienia przyczyn zaobserwowanej tendencji
jest wiele, również o charakterze makrospołecznym. Z wypowiedzi osób biorących
udział w tym projekcie można wnioskować,
że istotny jest fakt, iż stereotyp narkomana jest niezwykle rozpowszechniony, panuje
również dosyć daleko idąca zgoda, co do jego
treści, a także skrajnie negatywnej oceny nosiciela piętna. Z tego powodu osoby uzależnione oczekują silnego naznaczania ze stro-

formy rzucania wyzwania społecznemu otoczeniu, przede wszystkim konfrontacja – najbardziej otwarty i asertywny sposób walki ze
stygmatyzującą reakcją społeczną poprzez
pozwy sądowe, protesty itp. – niezmiernie
rzadko były wykorzystywane czy w ogóle
brane pod uwagę przez osoby badane. Jest
to o tyle zaskakujące, że przynajmniej w teorii strategia ta jest jednym z najbardziej korzystnych dla jednostki sposobów radzenia

ny konformistycznej większości, nawet jeśli
jego podstawa jest już nieaktualna. Nie będą
więc robiły nic, co mogłoby niejako prowokować otoczenie do przypisania im etykiety
czy też radykalizować jego reakcje, np. publicznie występowały w obronie potępianej
grupy, podważając w ten sposób słuszność
postępowania społecznej większości.
Zatem jedną z przyczyn awersji do
otwartego kwestionowania panujących

„My pokazaliśmy siebie nie jako narkomanów
tylko jako normalnych ludzi, którzy robią
bardzo dużo fajnych rzeczy, nie? Którzy żyją
społecznie, którzy angażują się we wszystkim, którzy pomagają wszystkim, komu
mogą. Myślę, że to dużo dało też. Dla dzieciaków właśnie z tą organizacją robimy dużo
fajnych festynów w wakacje i wszyscy nas za
to nas lubią, nie? Po prostu, że jesteśmy inni,
że pokazujemy, że narkoman to nie jest człowiek, który jest przegrany, że też człowiek,
który ma uczucia, który robi różne fajne rzeczy, który nie tylko kradnie i ćpa, i nie wiem?
Dużo osób myślę, że jak usłyszy słowo narkoman to myśli sobie a to złodziej jest na
pewno i w ogóle i zaczął ćpać i odsiedział ileś
tam lat, i tak jest” (3_a).
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przekonań jest strach, ale także przeświadczenie o bezowocności takich wysiłków, wynikającej z trwałości i braku podatności na
zmianę istniejących poglądów dotyczących
narkomanii i narkomanów. Wydaje się, że
niechęć do rzucania wyzwania innym wynika
również z tego, że osoby uzależnione często
w dużym stopniu zinternalizowały stygmat
wraz ze skrajnie negatywną oceną jego nosiciela i dlatego uznają, że społeczne otoczenie
ma w zasadzie rację, a osoba uzależniona na
takie traktowanie zasługuje. Z tego powodu
nawet jeśli wiedzą, iż panujące przekonania
są błędne, nie dają sobie prawa, żeby otwarcie je zakwestionować:

wybierali raczej niekonfrontacyjne sposoby
radzenia sobie: ukrywanie, izolację czy różne
poznawcze wersje uchylania się i tworzenia
ideologii, przekonani o bezsensowności prób
zmiany przekonań społecznych, a także bojąc się ponownego zaetykietowania:
„Ktoś mi powiedział, że jestem ćpunem to
bym sobie pomyślał, dobrze ćpunem byłem, ale i co? I nic! Tylko byłem po prostu.
No, a teraz jestem nowym człowiekiem,
bo włożyłem w to przez krótki okres kupę
swojego czasu, nerwów i łez. I to jest to,
czym jestem. Nie czuję się jakoś tam narkomanem, który chodzi i szuka na działkę.
Tylko czuję się człowiekiem, który potrafi
zawalczyć o siebie i się wyleczyć z tego”
(2_a).

„Nie wiem, czy ja do końca miałam taką
możliwość czy okazję, ale ja osobiście chciałabym mieć taką wewnętrzną siłę, żeby
powiedzieć komuś, kto na przykład przykładowo by mnie oceniał na podstawie tego, że
brałam narkotyki, to myślę, że chciałabym
takiemu człowiekowi być w stanie jakoś
najnormalniej w świecie powiedzieć, że nie
życzę sobie, żeby ktoś tak na mnie patrzył,
znaczy patrzy, tzn. każdy też ma jakoś tam
swoje zdanie. Być w stanie powiedzieć, co
mnie rani, co mi sprawia przykrość i też
móc oczekiwać czegoś od ludzi, dać sobie
do tego prawo, że ja sobie tego nie życzę”

„Ja się za bardzo nie przejmuję tym, bo zobacz, ja tak powiem przykładowo, jego reakcja mi się bardzo nie spodoba i co, ja mam
się przejmować kimś, kto zaraz zniknie za
rogiem i taki ktoś ma mi popsuć tyle lat
pracy? Ok., jeżeli mi na kimś zależy, to ja się
otworzę przed nim, to będzie miało sens,
wiem, że wysłucha mnie do końca i będę
zrozumiany. Niektórzy tego nie potrafią zrozumieć, no to co? Nie rozumiesz to wybacz,
sayonara. Nieraz było tak, w robocie z jakąś

(5_a).

kapelą inną żeśmy robili i temat narkotyków. Ja się tam nic nie odzywam, wiesz
«bo ja to bym im łamał nogi wszystkim,
tym narkomanom, brudasom i w ogóle».
Nie gadam z nimi, bo co można powiedzieć.
On mówił o czymś, o czym nie miał zielonego pojęcia, on nie wiedział nic o tym kompletnie, a ja nie miałem zamiaru mu tego
tłumaczyć, bo on był uprzedzony z góry do
nas. Nie było sensu według mnie” (11_c).

Co ciekawe, badana odnosi się w tym wypadku do swoich potencjalnych reakcji na
bezpodstawne naznaczanie, gdy już osiągnie abstynencję. Nawet wówczas próby
rzucania wyzwania, choćby jako reakcja na
stygmatyzację na podstawie nieaktualnego
już atrybutu, pojawiały się niezwykle rzadko. Zazwyczaj rozmówcy w takiej sytuacji
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ZARZĄDZANIE INFORMACJAMI

okno. No, więc mama myślała, że jem na
bieżąco. A w nocy też kładłem się spać
normalnie potem wstawałem sobie w nocy.
Przeważnie leżałem z godzinę. Wstawałem i wychodziłem i wracałem przed tym
jak mama (…) zanim oni wstaną. Wszelkie
pieniądze, jakie zarabiałem (…) mówiłem,
że inwestuję w komputer. W to, co ona nie
może sprawdzić. Czasami nie było mnie po
kilka dni to mówiłem, że jechałem na jakiś
festiwal albo coś, zawsze coś w Polsce ciągle coś się dzieje (…) potem, że jakieś wycieczki też. Miałem koleżankę taką, z którą
ćpałem, ona miała normalną siostrę, tylko
wiedziała, nie ćpała (…) mówiłem, że to jest
moja dziewczyna i ona przychodziła i też tam
mydliła oczy moim rodzicom, że taka ułożona i w ogóle. No i że ja taki wspaniały” (2_a).

Ostatnią z najczęściej stosowanych przez badanych strategii radzenia sobie z piętnem
było zarządzanie informacjami, które określa,
jak jednostka kieruje wiedzą o swoim uzależnieniu. Narkomania w większości sytuacji
i wobec większości osób, z którymi wchodzi
w interakcje, stanowi atrybut dyskredytowalny (Goffman 2007: 34), a więc taki, który nie
może być dostrzeżony „na pierwszy rzut oka”.
Innymi słowy, musi zostać odkryty i dopiero
wówczas może prowadzić do przypisania jednostce dewiacyjnej etykiety. W związku z tym
potencjalny outsider staje przed koniecznością
zarządzania informacjami o swoim nałogu, co
w praktyce sprowadza się do odpowiedniego
operowania trzema odrębnymi, ale powiązanymi środkami: ujawnianiem, ukrywaniem oraz
izolacją. Pierwszy z nich oznacza wyjawienie
posiadanego dyskredytującego atrybutu, drugi natomiast trzymanie go w tajemnicy przed
społecznym otoczeniem, co wiąże się z ukrywaniem wszelkich symboli piętna (np. śladów
ukłuć na rękach), a także unikaniem przejawiania cech czy zachowań, które w potocznej
świadomości są z nim wiązane (np. niechlujnego ubioru). Często towarzyszy temu stosowanie tzw. dezidentyfikatorów (przykrywek),
które mają rodzić wątpliwości, czy jednostce
rzeczywiście powinno się przypisać dewiacyj-

Środkiem, który często wspomaga ukrywanie, ale funkcjonuje również jako odrębny
sposób radzenia sobie z piętnem, jest izolacja, czyli trzymanie pewnej grupy ludzi na
dystans, zarówno pod względem psychologicznym, jak i czysto fizycznym, unikanie
tworzenia bliskich relacji, a także zrywanie
tych już istniejących.
Zarówno aktywni, jak i byli narkomani muszą przynajmniej w pewnym stopniu zarządzać informacjami o swoim piętnie,

ną etykietę:
„No na przykład miałem najczęściej do
czynienia z amfetaminą, więc wiadomo,
że tam się nie je, że się nie śpi, ręce sine,
a w ogóle jestem alergikiem. No, więc zawsze stwierdzałem, że nie mam apetytu
albo, że jadłem gdzieś na mieście albo
jadłem przed obiadem i gdzieś tam obiad
chowałem sobie, gdzieś wyrzucałem przez
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ponieważ obie grupy są narażone na stygmatyzację. Zarazem różnią się oni w zakresie wykorzystywanych w tym celu środków.
Zazwyczaj podstawową zasadą organizującą działania w tym zakresie jest podział
świata społecznego osoby uzależnionej na
tych, którym wyjawia się potępianą cechę
czy zachowanie oraz tych, przed którymi
się je skrzętnie ukrywa. Jednak podział ten
przebiega odmiennie w zależności od tego,
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czy jednostka nadal zażywa środki odurzające, inaczej również funkcjonuje wówczas
mechanizm izolacji.
W przypadku aktywnych narko
manów, jak stwierdził jeden z badanych, otoczenie dzieli się na tych, którzy „są w temacie” oraz niezorientowanych. Pierwsza grupa
to przede wszystkim inne osoby zażywające
środki psychoaktywne, ewentualnie handlujące nimi. Niezorientowani to najczęściej rodzina, bliscy, pracodawcy itd., przed którymi
ukrywa się dyskredytujący atrybut głównie
ze strachu przed ich negatywną reakcją, brakiem zaufania, odrzuceniem, ale też odebraniem tzw. komfortu brania:

nione unikają tych, którzy mogliby je stygmatyzować na podstawie przejawianego
przez nie zachowania, jeśli tylko by się o nim
dowiedziały. Minimalizują w ten sposób ryzyko jego odkrycia. Oczywiście aktywni narkomani wystrzegają się również jednostek,
które już znają ich dyskredytujący atrybut
i na tej podstawie ich naznaczają. Dzięki
temu nie muszą mierzyć się z negatywną
reakcją tych osób i przynajmniej niektórymi
niepożądanymi jej konsekwencjami, przede
wszystkim dla ich samooceny:
„A miałem takich kolegów, z którymi tylko
robiłem interesy, nie? Gdzie oni mi ciągle
powtarzali «Słuchaj, nie ćpaj tyle, bo już widać, że się robi jazda w głowie, a pamiętaj,
że zarabiasz na tym, na narkotykach». (…)
Też byli koledzy, koleżanki, z którymi chodziłem do szkoły też jakiś czas próbowali
mnie namawiać i tak dalej, ale widzieli, że ja
ich olewam, bo to mi się bardziej podobało
i wolałem tych znajomych, z którymi razem
ćpałem, tak?” (6_b).

„Znaczy wiesz, kto wiedział? Wiedzieli ci,
którzy jakby byli w temacie. Tak jak palisz
papierosy, to ci, co palą, to też wiedzą, że
palisz, bo z nimi palisz. Tak samo ja sobie
tam popalałem z tymi, co popalałem to
wiedzieli. Ci, co zależało mi, żeby, szczególnie ci, co nie palili to przy nich byłem
normalny, i nawet, jeśli byłem nienormalny,
bo byłem na delikatnym haju, gdzieś tam
pod wpływem to starałem się to jakoś tam,
żeby nie było widać” (12_c).

„Bo np. jak brałam, to mówię, źle się czułam
przy ludziach normalnych, bo się czułam
gorsza” (10_b).

„Rodzina nie może wiedzieć o takich rzeczach. Znaczy jest u mnie, ja mam takie od-

Ukrywanie prowadzi zatem do sytuacji,

czucie, że nie może wiedzieć, bo by wszystko automatycznie mogłoby się urwać. (…)
nie no odwrócić to nie, ale np. nie kupią mi,
nie dadzą mi, np. dadzą mi przypuśćmy, pójdę do nich dadzą mi trzy tysiące normalnie,
a jakbym był narkomanem dla nich, to bym
poszedł i dostał trzysta złotych” (7_b).

w której narkoman zaczyna ograniczać swoje
interakcje prawie wyłącznie do innych osób
uzależnionych, ponieważ w tej grupie czuje
się akceptowany, nie musi niczego kamuflować, nie doświadcza naznaczania. Jest to nie
tylko element strategii zarządzania informacjami, ale pełni także ważną rolę wspomagającą w stosowaniu innych sposobów radzenia
sobie z piętnem, np. członkowie grupy dewiacyjnej mogą stanowić negatywny punkt

Ukrywaniu często towarzyszy izolowanie się
od grupy niezorientowanych. Osoby uzależ-
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odniesienia do chroniącego porównania społecznego czy też dostarczać gotowych ideologii uzasadniających prawo do zażywania
narkotyków, a także argumentów na rzecz
ich słuszności:
„Obracałem się w takim towarzystwie, nie
chciałem w ogóle, nie miałem, o czym rozmawiać z normalnymi ludźmi, którzy chodzili
do szkoły, uczyli się, nie ćpali, takich znajomych odstawiałem na bok i liczyli się tylko ci,
z którymi ćpałem. Zamknąłem się na pewną
grupę znajomych, którzy ćpali” (4_a).
„Uważałem, że wiedzą tylko Ci, co powinni
wiedzieć, z kim na przykład ćpam i tylko
tak się toczyło. Właśnie jak człowiek ćpa
na przykład, to robi sobie taki krąg znajomych też, którzy ćpają. To się tylko toczy
wewnątrz takie relacje. Na zewnątrz to się
nie wychodzi, jedna dziesiąta może? No,
jeżeli na przykład ja ćpam w grupie 15 osób,
no to jakieś tam relacje, które mam na tym
tracą, bo ja tu jestem, rozmawiam w sumie
na tyle, na ile oni by tylko chcieli. Nie daję
nic od siebie, tylko po prostu daję im złudną
nadzieję, że nasza relacja jakaś tam trwa, że
coś tam ten, no, żadnych narkotyków, a tak
naprawdę, żeby zaraz iść do znajomych.
Do tych moich prawdziwych znajomych,
o to tak wtedy było, że z nimi ćpałem
i z nimi się czuję dobrze” (2_a).

wowe wzory postępowania w tej sytuacji.
Pierwszy z nich opiera się na podziale
świata społecznego wzdłuż linii demarkacyjnej
bliski – obcy, czy też kontakty bliskie i intymne oraz kontakty formalne i oficjalne. Jednak
w przeciwieństwie do aktywnych narkomanów, ta grupa ujawnia uzależnienie głównie
osobom bliskim. Z wypowiedzi respondentów
można wywnioskować, iż wynika to z przekonania, że to przede wszystkim w oczach tej
właśnie grupy bezpodstawne już piętno nie
stanie się nadrzędnym statusem jednostki. To
oni znają ją najlepiej, dlatego jest mało prawdopodobne, iż będą ją postrzegać w uproszczony, powierzchowny sposób, przez pryzmat
dewiacyjnych stereotypów. Z tego powodu
osoby bliskie są uznawane za najmniej skłonne do przypisywania etykiety na podstawie
nieaktualnej dyskredytującej cechy, w związku
z czym po ujawnieniu własnej przeszłości jednostka może oczekiwać, iż dla nich nadal będzie przede wszystkim sobą, przyjacielem czy
partnerem, a nie (byłym) „ćpunem”. Te oczekiwania stają się nawet podstawą swoistych
„testów przyjaźni”, gdy ujawnienie uzależnienia traktowane jest jako sprawdzian lojalności
i oddania, ale także akceptacji:
„To znaczy, moje koleżanki, czy moi koledzy,
z którymi tam się poznałem prędzej czy
później się dowiadują, bo nawet zanim ktoś
tu ze znajomych przyjdzie, ja mówię, gdzie
mieszkam, że jestem po ośrodku i tak dalej.
I muszą mnie zaakceptować takiego, jakim
jestem, nie? I ja wychodzę z założenia, że lepiej jak powiem wcześniej niż, żebym mówił
za późno, żeby tam jakieś dziwne sytuacje
nie miały miejsca. Jak już, jak ktoś ma się
odwrócić ode mnie czy coś to wolę, żeby to
było szybciej” (6_b).

W przypadku tych, którym udało się utrzymać abstynencję, zarządzanie informacjami
przebiega w nieco odmienny sposób, ponieważ
wiąże się przede wszystkim z koniecznością
kierowania wiedzą o własnej przeszłości i uniknięcia ponownego zaetykietowania. Wśród
badanych można zaobserwować dwa podsta-
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Z analogicznych przyczyn byli narkomani
zwykle ukrywają swój nałóg w sytuacjach
i relacjach formalnych czy oficjalnych, głównie w środowisku pracy. Silne oczekiwanie
naznaczania, nawet z powodu już nieprzejawianego zachowania połączone z powierzchownością takich relacji przesądzają o tym,
iż badani obawiają się, że w oczach pracodawcy czy współpracowników staliby się
narkomanami, ze wszystkimi stereotypowymi znaczeniami i wyobrażeniami, które
związane są z tą etykietką, niezależnie od jej
zasadności czy aktualności:

samego uzależnienia, natomiast podkreślaniu abstynencji, którą udało się osiągnąć
i utrzymać. Zabieg taki ma zapobiegać
ewentualnej stygmatyzującej reakcji innych,
wskazując na jej bezpodstawność, a także
świadczyć o pozytywnych cechach, które są
niezbędne, aby pokonać nałóg: wytrwałości,
uporze, sile charakteru itd.:
„Znam takich, że się wstydzą tego i w życiu nikomu nie powiedzą. Ja? Ja się tego nie
wstydzę ja mam powód do dumy, że przeszedłem to, co przeszedłem i wyszedłem
na takiego człowieka, na jakiego wyszedłem,
tak? I się tego nie wstydzę i mówię to ludziom, choć nie wszystkim, bo wiadomo,
bo to nie chodzi mi o to, żeby iść z transparentem przez Śródmieście i «jestem narkomanem, jestem na hotelu»” (6_b).

„Tak, ale na przykład na uczelni czy w pracy,
jak byłem jakiejś, to nie mówiłem o tym.
(…) Znaczy wychodziłem z założenia, że
tak naprawdę nie wszyscy muszą o tym
wiedzieć, bo nie każdy ma wiedzę o uzależnieniu tak naprawdę i to też w naszym
kraju trochę tak wygląda, że jest dość duże
zezwolenie na alkohol, a na narkotyki raczej nie. No i właśnie często ludzie są postrzegani tak, jako inni, jako tacy, którym
z założenia nie można ufać. No i dlatego ja
wolę, żeby ktoś mnie poznał jako Radka,
który jest normalną osobą, pracownikiem
i studentem prawda, a nie od tej strony,
żeby robić sobie opinię na temat tego, że ja
jestem po prostu osobą uzależnioną” (1_a).

Osoby, które nie zażywają już środków odurzających w odmienny sposób posługują się
również mechanizmem izolacji. Oczywiście,
podobnie jak aktywni narkomani, unikają
osób, które nadal ich stygmatyzują, ale wydaje się, że przede wszystkim izolują się od
wszystkich tych, których towarzystwo mogłoby prowadzić do ich ponownego zaetykietowania lub też, którzy przypominają im
ich piętno. W związku z tym głównie stronią
od innych osób uzależnionych, z którymi kiedyś zażywali razem narkotyki czy brali udział
w terapii odwykowej, w najbardziej skrajnej
postaci wszystkich, którzy wiedzą o ich dyskredytującym atrybucie.
Jedną z przyczyn dystansowania
się od tej właśnie grupy jest bez wątpienia
strach przed sytuacjami, które mogłyby zagrozić ich abstynencji, ale nie bez znaczenia
jest także świadomość, iż aby jednostka zo-

Istnieją wyjątki od tej ogólnej tendencji,
tworzące drugi wzór zarządzania informacjami przez byłych narkomanów. Niektórzy
stawiają na całkowitą otwartość i szczerość,
niekiedy zdradzając swój dyskredytujący
atrybut nawet zupełnie obcym czy przypadkowym osobom. Wówczas ujawnianiu często towarzyszy mechanizm zmiany akcentów, polegający na pomniejszeniu znaczenia
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stała zaetykietowana nie musi wcale wykazywać zachowania stanowiącego podstawę
naznaczania. Wystarczy, że kiedyś je przejawiała lub też będzie kojarzona z osobami,
które nadal je prezentują. Piętno może być
bowiem przypisane na podstawie asocjacji
tym, którzy przez otoczenie uważani są za
związanych z outsiderami (Goffman 2007:
64) na zasadzie „z kim się zadajesz, takim się
stajesz”. Jest to szczególnie prawdopodobne
w sytuacji, gdy dana osoba wcześniej sama
zażywała środki odurzające. Z tego powodu
byli narkomani bardzo starannie i wyraźnie
podkreślają przepaść dzielącą ich od dewiacyjnej grupy, m.in. unikając towarzystwa jej
członków, aby nie zostać ponownie zaetykietowanym. Co więcej, często sposób, w jaki
„dawni znajomi” traktują jednostkę, ale także sama ich obecność sprawia, że dyskredytujący atrybut, mimo że już nieaktualny, staje
się znowu kluczowym elementem jej tożsamości, budzi pamięć o jej piętnie, uniemożliwiając pozbycie się go lub choćby przesunięcie
na pozycje statusów podrzędnych:

wszystko dobrze u mnie», niech się kurwa
zajmie tym swoim nowicjatem czy czymś
tam nie, a nie się pyta, czy u mnie wszystko
dobrze, ale to jest taka wścibskość ludzi,
którzy są na początku drogi” (12_c).
Strategie opisane w tym artykule – uchylania się, rzucania wyzwania i zarządzania
informacjami – były najczęściej stosowane
przez osoby badane w ramach niniejszego
projektu, ale z całą pewnością nie są to jedyne sposoby radzenia sobie z piętnem wykorzystywane przez osoby uzależnione. Kolejne projekty badawcze, obejmujące coraz
bardziej zróżnicowane próby, uwzględniające
bardziej szczegółowe kwestie, np. znaczenie
legalności zażywanego środka psychoaktywnego, pozwolą na coraz lepsze zrozumienie czynników, które przesądzają o wyborze
konkretnej strategii, warunków jej skuteczności, a przede wszystkim wpływu, jaki wywiera na rozwój uzależnienia, przebieg terapii, a w końcu szanse osiągnięcia trwałej
trzeźwości.

„Znajomi z tamtych czasów nie wiedzą,
gdzie ja teraz jestem, bo mnie to nie interesuje i nie potrzebne mi to jest do niczego,
ja nie czuję takiej potrzeby i nie chcę nawet”
(13_c).
„Ja kurwa nie lubię z tymi ludźmi i staram się nie gadać z nimi o tym, bo oni się
pytają, bo oni chcą wiedzieć, chcą znać tą
odpowiedź, jak to jest, czy wszystko dobrze. Jeszcze na początku, jeszcze jakiś czas
temu, bo teraz to już biorę poprawkę na to,
strasznie mnie irytowały te pytania, czy
wszystko dobrze u mnie, tak myślę sobie
«kurwa po dziesięciu latach on mi mówi, czy

37

W OBRONIE SIEBIE
Anna Radiukiewicz

W obronie siebie

R

adzenie sobie z piętnem stanowi (niekoniecznie uświadomioną) motywację
do podejmowania przez uzależnionych od
narkotyków pewnych strategii. Wybór każdej z nich zawsze ma swoje dalsze konsekwencje dla życia tych, którzy zmagają lub
bronią się przed negatywnym atrybutem.
Może to mieć również swoje skutki w życiu
osób mających bliższy lub dalszy kontakt
z podmiotem owych zmagań. Oczywistym
wydaje się bowiem, że podjęcie jakiegokolwiek działania wymierzonego w stygmat
będzie miało wpływ zarówno na jednostkę, która się z nim boryka, jak i na jej relacje z otoczeniem, a w efekcie również na jej
szanse na reintegrację społeczną.
Wskazane w poprzednim rozdziale
taktyki radzenia sobie z piętnem stosowane przez uczestników niniejszego badania,
nie zawsze były podejmowane przez nich
rozmyślnie – tzn. z jasnym założeniem co
do wszystkich celów strategii. Działania te
mają często po prostu pomóc w szybkim
sprostaniu dotkliwej, nieprzyjemnej sytuacji,
w jakiej znajduje się osoba uzależniona – jak
większość działań podejmowanych przez ludzi – nie opierają się na pogłębionych ana-

lizach wszelkich możliwych motywacji oraz
konsekwencji. Co więcej, wydaje się, że część
z nich z założenia musi zawierać w sobie mechanizm chroniący podejmującego działania
przed uświadomieniem mu prawdziwych czy
wszystkich celów leżących u jego podstaw.
Zdanie sobie z nich sprawy jest przykrym
doświadczeniem, oznacza bowiem bezpośrednią konfrontację z narzucanym jednostce piętnem.
Bliższe poznanie motywacji i konsekwencji obieranych ścieżek radzenia sobie
z negatywną etykietą może służyć lepszemu dobieraniu strategii – to znaczy takiemu,
które w większym zakresie gwarantuje sukces reintegracji. U podstaw owego przekonania leży oczywiście założenie, iż piętno (sposób poradzenia sobie z nim) odgrywa istotną
rolę w odejściu od uzależnienia. Jak już zwracano uwagę – co zdać się może oczywiste
– najbardziej skuteczną i korzystną metodą
podołania piętnu jest po prostu pozbycie się
go. Ukonstytuowanie się nowej tożsamości,
w której nie ma miejsca na stygmat narkomana wydaje się jednak jedną z trudniejszych dróg, wymaga bowiem nie tylko zmiany zachowań przez osobę mającą problem
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narkotykowy (czyli postępowanie niezgodne
z atrybutem), ale także zmiany koncepcji siebie oraz – co być może najtrudniejsze – tego,
jak jednostkę postrzegają inni.
W całym procesie zmagania się
z piętnem – w uchylaniu się od niego, rzucaniu wyzwania czy też zarządzaniu informacją
– chodzi jednak nie tylko o poradzenie sobie
z nim, ale również o ochronę siebie. Każde
z podejmowanych działań zdaje się bowiem
prowadzić do utrzymania obrazu „ja” – obrazu, w którym liczy się to jaki/a jestem, a nie
to, że biorę lub brałem/am narkotyki. Wydaje się, że ważne jest w tym przypadku poczucie podmiotowości czy sprawczości, które jednostki starają się chronić na wszystkich
etapach kariery dewiacyjnej. Rzecz jasna na
każdym z nich internalizacja piętna jest różna, a częstokroć dramatyczna przed nim
obrona prowadzić może do oparcia przekonania o samostanowieniu na błędnych przesłankach.
Jak pokazują analizy zgromadzonych
w trakcie badania wypowiedzi, osoby uzależnione zdają się podejmować wiele wysiłków
mających na celu ochronę przed wspomnianą internalizacją – czemu służą rozmaite
strategie polegające na negocjowaniu etykiety. Prowadzą one do bezbolesnego trwania w nałogu – pozwalając osobom uzależ-

kieruje nałóg zmuszając ich do działań nierzadko prowadzących do utraty własnej
godność – wydaje się być daleko.
Powody, dla których w owym świecie sięga się po narkotyki, są rozmaite – chęć
osiągnięcia lepszych wyników w nauce, odchudzaniu, a także problemy w kontaktach
z innymi ludźmi, które łatwiej zadzierzgnąć
przy wsparciu używki. Czasem chodzi po prostu o dobre samopoczucie i zabawę 1. W tej
strategii ważką rolę odgrywają inni dewianci, obcowanie z którymi pozwala wytworzyć
przekonanie, że wszyscy biorą. Na kwestię tę
zwracał uwagę m.in. Howard Becker (2009),
którego zdaniem w grupach takich istnieje skłonność do racjonalizowania własnego
postępowania przez osoby uzależnione, co
prowadzi do rozwoju kariery outsidera. A zatem wydaje się, że przynależność do grup
dewiacyjnych – a w ich ramach tworzenie
usprawiedliwiających ideologii, podtrzymywanie przekonania o kontrolowaniu sytuacji,
możliwości zaprzestania stosowania narkotyków – sprzyja trwaniu w uzależnieniu i poprzez unikanie etykiety pozwala jednostkom
na utrzymanie dobrego samopoczucia.
„Czułem się jedynie fajnie, jak byłem w towarzystwie ćpunów, tak. Wtedy sobie żartowaliśmy z innych ludzi, że są gorsi, że oni nie

nionym zniwelować dyskomfort związany
z odczuwaniem piętna. Jak podkreślali sami
respondenci, to świat iluzji, złudzenia, że
panuje się nad sytuacją, że nie jest źle, że
przecież nie jest się stereotypowym narkomanem. Tworzenie sobie takiego przytulnego świata, w którym wciąż jest się, skądinąd
całkiem fajnym, panem siebie, pozwala czuć
się bezpiecznym. Świat „prawdziwych” narkomanów – zły i smutny, w którym ludźmi

ćpają, idą do pracy albo jadą do szkoły, a my
jedziemy na melanż, pobawić się” (4_a).
„No jakoś to potrafiło też trzymać się w takiej iluzji, że wszyscy ćpają, bo wszyscy moi
znajomi ćpają, bo jak się obracałem w takim

Odkrycie rzeczywistych pobudek do sięgania po
używki częstokroć możliwe staje się dopiero podczas terapii, a wśród powszechnych powodów wymienia się wadliwie
funkcjonujący system rodzinny lub jego brak.
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gronie, że to jest normalne, bo tyle osób to
robi” (8_b).
„Odpowiadałem, że taki jest mój sposób
życia, że żyję w taki a nie inny sposób, że po
prostu żyję tak, bo lubię ten sposób życia
(…). Takie miałem hedonistyczne bardzo
podejście do życia, żeby brać życie bardzo
łapczywie i nie marnować go na sen, nie
marnować go na odpoczynek, tylko właśnie
życie było bardzo intensywnie przeze mnie
wtedy odbierane” (9_b).
Podawane przez uzależnionych powody unikania etykiety mogą być rozmaite, ale sam
mechanizm wydaje się wręcz naturalny czy
powszechny, czego dowodzi psychologiczna
koncepcja mechanizmów obronnych. Osoby
mające problem z narkotykami, podobnie
jak ci, którzy go nie mają, stronią bowiem po
prostu od utwierdzania się w przekonaniu
o negatywnym wizerunku siebie. Zakłada
się więc w tym miejscu, że określenia „narkoman”, „osoba uzależniona od narkotyków”
są oparte na negatywnych i powszechnienie
znanych stereotypach:

tj. przestrzegającej zasad, konformistycznej,
a owego „ja”, które jest niezależne i samo
o sobie stanowi.
„– Traumatyczne przeżycie, szok, co to
w tobie wywołało? Jak się wtedy poczułaś?
Co myślałaś? Jak czułaś się z tą świadomością?
– Było mi źle z tym chyba najbardziej, że zawsze postrzegałam siebie, jako osobę wolną
i dużo tak o sobie mówiłam (…), a uzależnienie jest chyba czymś, co ogranicza wolność
i własne wybory, i decyzje, bo kieruje się
wtedy myślą, chęcią brania” (5_a).
Nic też dziwnego, że ów świat, w którym nie
dopuszcza się do świadomości faktu, że jest
się w sidłach nałogu, jest usilnie utrzymywany przez uzależnionego. Kiedy uwidaczniają się jakieś pęknięcia czy rysy (a więc pojawia się na horyzoncie piętnująca etykieta
np. w chwilach trzeźwości lub w sytuacji doświadczania naznaczania), narkotyk często
staje się remedium łagodzącym lęk, odsuwającym złe myśli na swój temat:

„Nie chciałam nigdy postrzegać siebie, jako
uzależnioną osobę. (…) dla mnie to była
taka wstrętna etykietka, to mnie wzdrygało. Nie chciałam tak o sobie myśleć” (5_a).
Z tego powodu wszelkie ataki na przytulny
świat bez etykiety, rozumiane tu jako próby
narzucenia uzależnionemu owego piętna,
są bardzo niebezpieczne. Jeśli negatywny
stereotyp go zdominuje – ów świat się rozpada, a jednostka, która go stworzyła, doświadcza traumy. I nie chodzi o to, że broni
ona wizerunku siebie jako porządnej osoby

„A jeżeli chodzi o czas, kiedy byłam trzeźwa, to strasznie o sobie myślałam. Zdawałam sobie sprawę z tego, jak źle postępuję,
że niszczę moje relacje z rodziną, że ludzie
się ode mnie odsuwają, czułam się beznadziejnie” (5_a).
„Na początku to wiadomo, że widziałem
w sobie taką super osobę, prawda. Te emocje były same pozytywne. No a z czasem
to, właśnie tak na końcu, to już było tak,
że byłem tak naprawdę już tylko ja, że
ten ja naćpany, to byłem po prostu super.
Nawet pamiętam, że jak wciągałem, to pa-
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trzyłem w lustro, tak patrzyłem na siebie,
i strasznie jakoś taki byłem z siebie dumny,
taki czułem się super. A bez tych narkotyków miałem jakieś tam nawet psychozy tak
naprawdę, że bałem się być wśród ludzi,
czułem się gorszy od ludzi jakoś, aż do tego
stopnia” (8_b).

mieć nie tylko zgubne skutki (sięganie po
używki), ale również stanowić może bodziec
do podjęcia próby pozbycia się go.
Warto podkreślić, że chęć powrotu
do wspomnianego poczucia samosterowności
wydaje się ujawniać również w dalszych etapach kariery dewiacyjnej [jak mówiła jedna
z rozmówczyń żyjących w abstynencji – „Nie
chciałabym, żeby ludzie tak mnie postrzegali,
jako osobę uzależnioną, tylko jako mnie. Nie
chcę być oceniana na podstawie tego, kim
byłam, co robiłam, tylko bardziej, kim jestem
w chwili obecnej” (5_a)] – a metody pozwalające na unikanie etykiety, mogą być uznawane za skuteczne także przez osoby, które,
rzec można, mają jej świadomość i podjęły
próbę życia w trzeźwości. Mając analogiczny
wpływ na jednostkę, jaki ma samonaznaczanie, mogą jej sugerować, np. że teraz (tj. po
terapii) już na pewno panuje ona nad sytuacją
i nie da się skusić narkotykom albo też podpowiadać inne motywacje, byleby tylko usprawiedliwić powrót do nałogu. Jak opowiadał
o skłonności do tworzenia takich fikcyjnych
wymówek jeden z respondentów:

Kiedy owe rysy stają się jeszcze bardziej wyraźne, czyli gdy dotychczasowe mechanizmy
chroniące jednostkę przed przyjęciem czy też
przypisaniem sobie etykiety przestają być
wystarczające lub przestają działać, podejmuje ona próby zastosowania nowych, które
staną się podstawą do uchylania się lub negocjowania etykiety ze społecznym otoczeniem. Tak można interpretować zachowanie
jednego z rozmówców, który rzucił się w wir
pracy – dowodząc tym samym, że wbrew
stereotypowi, jest w stanie pracować, „robić
coś konstruktywnego”:
„Tak jak nigdy nie pracowałem, to poszedłem do pracy, jako pomocnik przy jakimś
tam wykończeniu, remontach, gdzie
w ogóle nie miałem o tym pojęcia. To mnie
jakoś bardzo podkręcało, że wstaję o 5
rano w wakacje, pracuję do 15, 17 i robię coś
konstruktywnego. Tak naprawdę tego nie
umiałem i nadrabiałem jakimś tam zaangażowaniem” (8_b).

„Rodzice wysłali mnie do pierwszych ośrodków, z których uciekałem, bo nie wytrzymywałem psychicznie. Tłumaczyłem sobie
to tak, że nie wytrzymuję bez rodziców,
a podświadomie było tak, żeby wrócić i się
naćpać” (4_a).

Jedną z konsekwencji rozpadu wspomnianego świata jest zatem uświadomienie sobie
bycia nosicielem piętna – czasami też jego
internalizacja. Jest to istotny etap w drodze
do podjęcia starań o pozbycie się negatywnego atrybutu, a w rezultacie również do zaprzestania zażywania narkotyków. A zatem
ból odczuwany przez naznaczonego może

Z tego punktu widzenia unikanie wydaje
się nieskuteczne (czy wręcz niebezpieczne)
i odwlekające moment podjęcia rzeczywistego leczenia. Niektórzy badani wprost
podkreślali, że dopóki jednostka nie pogodzi
się z własnym stygmatem, dopóty nie będzie w stanie podjąć świadomej z nim wal-
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ki, a w konsekwencji dużo trudniej jej będzie
uwolnić się od narkotyków. W procesie tym
mogą „pomóc” najbliżsi osoby uzależnionej:

też jest źle, bo powinni odwrócić się od nich
zupełnie, a oni do ośrodka powinni trafić
sami. Bo takie wysyłanie na siłę ludzi do
ośrodka [nic nie da – przyp. AR]” (14_c).

„Jeżeli bym wcześniej spadł na dno, dostałbym kopa od rodziców, to uważam, że to
by było najlepsze. Gdyby się odwrócili ode
mnie zupełnie, myślę, że wtedy bym dużo
szybciej zaczął się leczyć. I tego wszystkim
rodzicom bym radził, wszystkim rodzicom
osób uzależnionych” (14_c).
Podkreślić należy, że nie we wszystkich przypadkach uświadomienie sobie bycia nosicielem piętna oznaczać musi jego internalizację
– uzmysłowienie sobie bycia uzależnionym
czy narkomanem nie musi (by nie powiedzieć – nie powinno) oznaczać zgody na wiązane z tym negatywne konotacje. Może to
bowiem przyczyniać się lub też wzmagać
poczucie bezsilności wobec nałogu, a także
własnej słabości wobec wyzwania, jakim
jest życie w trzeźwości. Przyznanie się przed
sobą samym do problemu zdaje się jednak
konieczne do podjęcia leczenia. W przekonaniu uczestników badania decyzja ta musi być
niezawisła, co stanowi warunek powodzenia
podejmowanej próby. Wszelkie namowy ze
strony osób trzecich okazywały się w ocenie
respondentów nieskuteczne 2:
„Teraz jak byłem w ośrodku, w ośrodku są
ludzie 18, 19, 20-letni, oni tak naprawdę wylądowali w ośrodku tylko dlatego, że rodzice
(…) i tylko dlatego zaczęli się leczyć. Ale to
Chociaż, co warto podkreślić, przekonanie respondentów nie zawsze jest podzielane przez terapeutów,
bowiem jak twierdzą niektórzy z nich, dobrowolność decyzji
o leczeniu ma drugorzędne znaczenie (szczególnie w przypadku adolescentów). Zgodnie z tym stanowiskiem, to właśnie rolą terapii jest wytworzenie wewnętrznej motywacji.
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Innymi słowy, uświadomienie sobie swojej
sytuacji – uzależnienia, braku kontroli nad
sobą samym – w życiu uczestników wywiadów często stanowiło moment przełomowy, pociągający za sobą decyzję o podjęciu
terapii i procesu odbudowy zawalonego
wcześniej świata.
Ciekawe, że ich zdaniem zbudowanie
nowego „ja” bez zawarcia w nim jakiegokolwiek wspomnienia o kompromitującej skłonności może być jednak zgubne. Pamięć złych
chwil, żywotność obrazu siebie obarczonego
stygmatem, chroni – ich zdaniem – przed
pokusą ponownego wzięcia narkotyków.
Jednakowoż wydaje się, że strategia, zgodnie z którą osoby uzależnione – mimo abstynencji – nie zmierzają do pozbycia się lub
negocjowania piętna jako elementu koncepcji siebie (uznając np. że to niebezpieczne),
może mieć negatywne skutki. Blokowanie
procesu odrzucania etykiety może w gruncie rzeczy być przyczynkiem do powrotu do
narkotyków, które staną się remedium na
ból świadomości bycia uzależnionym (a więc
napiętnowanym). Jest to ważne, bowiem
jak wskazują niniejsze analizy, świadomość
negatywnego piętna – wzmacniana przez
doświadczanie naznaczania oraz samonaznaczania – prowadzi bardzo często do nasilania się zachowań dewiacyjnych, pogłębia
uzależnienie. A zatem świadomość bycia nosicielem piętna może najpierw mobilizować
do walki o siebie, ale, jeśli jednostka nie pozbędzie się lub nie przedefiniuje negatywnego atrybutu, może ją ona osłabiać poprzez
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podatność na ciągłe naznaczanie i samonaznaczanie. Ucieczkę od tego stanu stanowić
mogą narkotyki. Niebezpieczne jest również
to, że ów sposób radzenia sobie z trudami
znoszenia stygmatu może, z perspektywy
osób uzależnionych, wydać się skuteczny
nawet wówczas, gdy żyją oni już jakiś czas
w abstynencji.
Podjęcie decyzji o walce z piętnem
oznacza zatem mozolną odbudowę zawalonego świata. Wymaga to, co oczywiste,
ogromnego wysiłku. W procesie tym ważką
rolę odgrywa nie tylko jednostka rzucająca
wyzwanie etykiecie i swemu nałogowi, ale
również, co zostało już podkreślone, jej społeczne otoczenie. Warto zwrócić uwagę, że
wśród respondentów nie było osób, którym
– zdaniem badaczek – udało się odbudować
ów świat bez piętna. Choć przekształcone,
jest ono wciąż obecne. Z jednej strony przyczyny takiego stanu rzeczy – poza wspomnianym przekonaniem uzależnionych, że
zapomnienie jest niebezpieczne – można
szukać w samym procesie terapeutycznym.
Jak podkreśla Grażyna Świątkiewicz – miast
uwalniać od piętna, może on je wzmacniać:
„Koncentracja na grupach osób najbardziej
narażonych, zamiast chronić przed problemami, »naznacza« te osoby oddając im przysłowiową niedźwiedzią przysługę. Istnieje

często niezbędna i oczywista, pełni funkcję
społecznie piętnującą, spychającą ich na
margines społecznego życia” (2002: 111-112).
Z drugiej strony w utrzymywaniu
piętna rolę mogą odgrywać kontakty z bliskimi. Respondenci wielokrotnie podkreślali,
że również po przejściu terapii, musieli stawić czoła ciągłym podejrzeniom, wątpliwościom np. ze strony członków swej rodziny.
Zmierzyć musieli się również z niedotrzymanymi obietnicami („wszystko będzie jak kiedyś”), które trudno było spełnić nawet tym
osobom, które obcują z uzależnionymi mającymi za sobą wieloletni abstynencki staż.
Podkopywało to ich wiarę w siebie i utrudniało zapomnienie o piętnie. Okazywało się,
że bliscy, mimo swych najlepszych intencji,
mogą wciąż przypominać o negatywnej etykiecie wiązanej z uzależnieniem.
„Z rodziną, no nie wiem, z moją siostrą to
teraz, jest chyba bardziej zadowolona, że się
biorę za siebie, ale i tak do końca mi nie ufają, bo wiedzą, że nagle może mi coś odbić
i mogę coś głupiego zrobić.
(…) Patrzyli mi cały czas na ręce, mieli akcję,
że jestem naćpany, bo coś z moimi oczami
było nie tak. No głównie cały czas patrzyli
mi na ręce, musiałem rachunki przynosić,

bowiem niebezpieczeństwo, że osoby przejawiające zachowania problemowe poczują
się społecznie napiętnowane, gorsze, zidentyfikowane i jako takie odmówią przyswojenia sobie profilaktycznych treści. Podobnie
wygląda również sprawa kierowania różnorodnych działań (głównie leczniczych i rehabilitacyjnych) do osób uznanych społecznie
za narkomanów, ludzi chorych, uzależnionych. Paradoksalnie udzielana im pomoc,

pokazywać, sprawdzali mnie konkretnie,
dzwonili na tą terapię, czy ja tam przychodzę. Byłem kontrolowany” (4_a).
A zatem strategie polegające na podjęciu
aktywnych działań mających na celu wyjście
z nałogu (np. terapia) nie oznaczają automatycznego pozbycia się etykiety i rzadko
wiążą się z jej negocjowaniem. W związku
z tym, że jednostka bardzo często jest na-
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dal naznaczana, a nawet sama się naznacza,
istotne są czynności, które pozwolą jej wytrwać w próbie zmiany głównego statusu
z dewiacyjnego na niedewiacyjny.
Z całą mocą należy podkreślić istotną rolę środowiska społecznego uzależnionego w tym procesie. Jak mówiła jedna z rozmówczyń:
„Myślę, że ma znaczenie, kiedy człowiek
chce powrócić uzależniony do normalnego
funkcjonowania, do tego, żeby być znowu
zdrowym i jakąś tam osobą, która radzi
sobie w życiu, to ważne jest, też żeby otoczenie akceptowało tę osobę i postrzegało,
jako właśnie taką zaradną i też pełną perspektyw jakoś, żeby czuć się zaakceptowanym w środowisku. Wydaje mi się, że jest
to normalne, że człowiek tego potrzebuje”.
I dalej:
„Jak sobie myślę o takich relacjach z ludźmi,
że to ma bardzo duży wpływ, jak ja będę
sobie radziła z emocjami na zewnątrz, że
nie będę sięgać po narkotyki, kiedy ogarnia
mnie złość czy smutek czy nie wiadomo co
jeszcze, żeby jakoś właśnie zapobiec wielu
jakimś niefajnym sytuacjom, myśleniu,
które może być właśnie takim otworem do
sięgnięcia po narkotyki z powrotem” (5_a).
Chociaż nie zawsze istota środowiska jest
uświadomiona zarówno przez osoby mające problemem narkotykowy, jak i ich otoczenie, to odczuwanie roli i znaczenia innych – a w konsekwencji chęć bliskości lub
też przeciwnie – izolacji od nich – stanowi
ważną podstawę zasobu praktyk stosowanych przez uzależnionych. Jak pisał Goff-

man (2005), w zetknięciu z obcym dyskredytujący atrybut, który rożni nas od innych
członków danej kategorii społecznej może
wyjść na jaw i spowodować uznanie nas za
osobę złą, słabą lub niebezpieczną. Dlatego
też ochrona przed ujawnieniem innym informacji o swoim problemie oznacza po prostu
ochronę przed naznaczaniem.
W niektórych z badanych przypadków wyjawienie informacji o uzależnieniu
stanowiło, rzec można, katharsis, przynosiło
ulgę i dawało siłę do podjęcia leczenia. Aby
strategia ujawnienia miała takie pozytywne
konsekwencje, konieczna była jednak odpowiednia reakcja ze strony wtajemniczonych
osób świadcząca o zrozumieniu, autentycznym przejęciu i chęci niesienia pomocy osobie mającej problem narkotykowy:
„W momencie, kiedy powiedziałem im: tak
biorę narkotyki, jestem uzależniony, chcę
iść na odwyk, to wtedy moja mama się rozpłakała, tato też był bardzo smutny i wtedy
czułem, że zrobiłem im bardzo dużą krzywdę, że przez tyle lat ich okłamywałem.
Natomiast dobre w tym wszystkim było to,
że w momencie przyznania się zacząłem ich
traktować jak przyjaciół i nasze relacje się
bardzo zmieniły, bo mogliśmy rozmawiać
o wszystkim, już nie musiałem niczego
ukrywać, kłamać i kręcić, i te relacje bardzo
zmieniły się na lepsze. Także tutaj, w momencie, kiedy tak jakby pozbyłem się tego
ciężaru, tych wszystkich kłamstw i powiedziałem: «tak, mam problem z narkotykami,
brałem, biorę» to to się zmieniło” (9_b).
Zrzucenie ciężaru, o którym mówił uczestnik
wywiadu, jest jednoznaczne z rozbiciem iluzji, powoduje pojawienie się świadomości by-
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cia uzależnionym, ale jednocześnie wzmagać
może podatność na naznaczanie i samonaznaczanie. Tak czy inaczej stanowi otwarcie
możliwości wkroczenia na drogę tworzenia
swojego świata od nowa. Kiedy ów świat
nabierze kształtów, pojawiają się kolejne
dylematy, w tym pytanie, o to, czy poszerzać ów krąg wtajemniczonych. Wątpliwość
ta wiąże się z obawą wynikającą z faktu, i
ż otoczenie społeczne, którego przekonania
czy uprzedzenia trudno zmienić, zmierzać
będzie (nie zawsze świadomie, czy z taką
właśnie intencją) do podtrzymywania obrazu uzależnionego opartego na stereotypie3.

„Po prostu chyba się wstydziłam, znowu.
Nie widziałam, że jest to powód, dla którego miałabym się chwalić, czym bym miała
się chwalić. Też widziałam, że jak on chciał
zapalić trawę z kolegami tak na luzie, to
myślę, że by mi nie dali z nimi tego zapalić,
bo wiedzieliby. Przynajmniej on był bardzo
opiekuńczy, więc myślę, że by też zwracał
uwagę na moje picie” (5_a).
Pojawia się wobec tego obawa, że wiedza
o uzależnieniu spowoduje, iż najbliżsi inaczej
zaczną postrzegać jednostkę – jako osobę
nieodpowiedzialną, którą trzeba pilnować.
A zatem ponownie zostanie ona zdefiniowana poprzez dewiacyjny status wraz z jego
negatywnymi cechami posiłkowymi, których obowiązywanie zakłada się niejako automatycznie.
Ale warto zwrócić również uwagę,
że inni mogą także wspomagać i chronić
jednostkę przed stygmatem. Ujawnienie
się w nowych kręgach społecznych może
mieć bowiem swoje konsekwencje w postaci szacunku czy podziwu wobec osoby,
która zwyciężyła z nałogiem. Może też być
podstawą do podjęcia wspólnych działań
(uzależnionego i wtajemniczonych) strzegących przed naznaczaniem ze strony poszerzonego otoczenia społecznego. Z tego
względu istotne wydaje się specjalistyczne
wsparcie skierowane do najbliższych osoby
uzależnionej.

„Najważniejsze tutaj dla mnie w terapii jest
to, żeby stać się jakąś tam silną osobą bez
obecności też innych ludzi i ich aprobaty, żebym tak naprawdę ja wiedziała, żebym miała zgodność z tym, co robię i postrzegała
siebie, jako osobę, która jest w stanie sobie
poradzić. Bez względu na to, jaką miałam
przeszłość, to nie rzutuje na to, co się dzieje
teraz. No i żeby tak też nie przejmować się
tak niefajnymi zachowaniami innych ludzi”
(5_a).
Reakcja wtajemniczonych nie musi polegać
na krytyce czy odrzuceniu. Wystarczy, że
staną się oni nazbyt opiekuńczy i zaczną
kontrolować osobę z problemem narkotykowym dla jej dobra. Z tego powodu jedna
z rozmówczyń nie mówiła o swoim uzależnieniu nowemu chłopakowi i przyjaciołom:

„Znaczy ja nie ukrywam, u mnie w pracy tak
samo wiedzą, i nie wiem, szef mnie szanuje,
za to że dałem sobie radę, że nie biorę, że
jestem trzeźwy, jestem odpowiedzialny i to
też trochę wykorzystuje, no ale to jest już
inna sprawa.

Być może nauczeniu się reagowania i radzenia
sobie w sytuacjach ujawniania służyły niektóre z zachowań badanych. Bywały bowiem takie momenty, w których
respondenci intencjonalnie demaskowali się przed obcymi.
Wydaje się, że w takich przypadkach chodziło o pewne przetestowania siebie i innych – zahartowanie, uodpornienie na
możliwe reakcje ze strony otoczenia społecznego.
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(…) Nie ukrywam tego przed znajomymi,
przed osobami, które poznałem, że brałem
narkotyki, że jestem narkomanem, ale oni
mnie tak nie traktują, tylko szanują, że ja
nie biorę narkotyków, że ja nie piję, że potrafię odmówić” (13_c).
Jednak większość osób, które żyją w trzeźwości, boi się, że informacja o ich przeszłości mogłaby im zaszkodzić. Jak stwierdził
jeden z rozmówców: „O takich rzeczach się
nie mówi” (12_c). Wydaje się, że utrzymywanie nałogu w tajemnicy – co preferowali
uczestnicy niniejszych badań – umożliwia
im prezentowanie siebie jako osoby „normalnej”, tj. bez problemu narkotykowego.
Poza zarządzaniem informacjami
respondenci stosowali też często strategię izolacji. Jak dowodzą analizy prezentowane w poprzednich rozdziałach, w obliczu
konieczności radzenia sobie ze stygmatem
w pierwszym etapie kariery dewiacyjnej,
izolowanie się stanowi sposób na wystrzeganie się sytuacji, w których piętno zostaje
zdyskredytowane. Z kolei dalszym etapom
kariery dewiacyjnej towarzyszy często izolacja od środowiska dewiantów, a także niejako powrót do bliższych relacji z osobami
nieuzależnionymi. Jak mówił jeden z respondentów: „Unikam sytuacji, w których na
przykład czułbym, że jest kontynuowanie
tego, co było” (12_c). A zatem chodzi o zerwanie z przeszłością, tak aby nie przypominała o piętnie i aby nie wiązano jednostki
już więcej z dewiacyjnym środowiskiem,
bo grozi to ponownym naznaczeniem. Obserwowano przy tym dwie strategie – albo
zrywanie kontaktów, albo/i przeformułowanie strategii porównywania się tak, aby
wcześniejsza grupa przynależności stała się

negatywną grupą odniesienia. W pewnym
zakresie z pomocą przychodził tu (paradoksalnie) negatywny stereotyp osoby uzależnionej, który przypisany grupie odniesienia,
pozwala na odróżnienie się od niej. Wszystko to stymuluje utrzymanie abstynencji.
„Oni nadal są w tym świecie narkotyków
i rozmawiają tylko, kto kogo pobił, kto kupił, co, za ile i jakie to było dobre, albo jakie
to było złe i jak bardzo się naćpali albo upili, kto coś tam narozrabiał pod wpływem,
kogo złapała policja, kto miał wypadek
samochodowy. I to są takie rozmowy, które już nie za bardzo szczerze mówiąc mnie
interesują teraz. I widzę, jak te osoby straciły ambicje, marzenia, jak zmieniło się ich
życie i jak nadal są głęboko w tym wszystkim i nie zamierzają nic z tym wszystkim
robić.
(…) Żal mi tych ludzi, którzy jak ich pamiętam jeszcze sprzed tam 8 laty, to mieli jakieś plany, jakieś ambicje, jakieś marzenia,
natomiast teraz, jak ich spotykam, to już
są osoby, które nie mają żadnych ambicji,
nie mają żadnych marzeń, tylko żyją właśnie tak od działki do działki” (9_b).
Biorąc pod uwagę powyższe wnioski, podjęcie takiej strategii (wydaje się skutecznej
w tworzeniu nowego „ja” w nowym świecie) powinno być wspierane poprzez nawiązywanie nowych kontaktów, tworzenie
kręgu znajomych, którzy nie wiedzą o narkomańskiej przeszłości. Wszystko to pozwala z kolei na pozbywanie się piętna lub
przynajmniej przekształcanie i odbudowywanie własnej tożsamości na bazie nowych
atrybutów.
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„Ogólnie podstawa to jest zmiana środowiska i żadnych znajomych, zmiana numeru,
najlepiej miejsca zamieszkania, najlepiej
miasta” (14_c).

dna, wtedy nie będzie mógł się „wymigać”
od etykiety), jednostka może próbować
odpowiadać na ich oczekiwania, ale jeśli są
to próby podejmowane ze względu na zewnętrzne bodźce, a nie wynikające z rzeczywistego przekonania uzależnionego do nich5,
to bardzo rzadko prowadzą do trwałej zmiany dyskredytującego atrybutu. Jak dowodzą
niektóre z wypowiedzi osób badanych, tak
sprowokowana akceptacja piętna może być
jedynie powierzchowna czy instrumentalna
wobec innych celów jednostki, a wówczas
szanse na zmianę są niewielkie. Do zwycięstwa z nałogiem konieczne wydaje się więc
uświadomienie sobie swego problemu i niekoniecznie internalizacja, ale raczej świadomość związanego z nim stygmatu.
Prowadzi to do konkluzji, iż najbardziej skuteczne i wskazane wydają się
takie działania podejmowane przez osoby
uzależnione, ale i przedstawicieli środowisk
terapeutycznych czy naukowych oraz media, które prowadzą do zmiany społecznego nastawienia. Wydaje się bowiem, że bez
konfrontacji ze środowiskiem zewnętrznym
negocjowanie lub/i pozbycie się piętna jest
niemożliwe. Jeśli osoby z problemem narkotykowym będą naznaczane, może to
wpływać negatywnie na ich gotowość do
podjęcia terapii, a także na jej efekty. Jeżeli

„Odkąd ja wyjechałem stamtąd tam się
nic nie zmieniło, tam po prostu tak jakby
zatrzymał się czas i tak wszyscy sobie żyją
i tak jest fajnie, wiesz, a wcale tak nie jest
fajnie. Dla mnie tak przynajmniej było, nic
tam nie ma, co ja bym mógł robić konstruktywnego, czym się zająć. Chodzenie do pracy i wracanie do domu i siedzenie, żeby nie
wiem, unikać ludzi, z którymi się brało narkotyki, czy do tych wspomnień. Po prostu
mi to jest niepotrzebne, ja nie czuję takiej
potrzeby i nie czuję się taki silny i chyba nie
będę się czuł, żeby tam wrócić” (13_c).
Jednak, jak zostało wspomniane, w takiej sytuacji zawsze istnieje zagrożenie, że kiedyś
wszystko „się wyda”, strach przed stereotypem towarzyszy osobom uzależnionym, nawet wówczas, gdy są abstynentami.
Zatem, jak pokazuje powyższa analiza, negatywna reakcja społeczna może
pośrednio przyczyniać się do trwania w nałogu lub powrotu do niego, wyzwalając silne mechanizmy unikania ze strony osoby
uzależnionej, która chroni się przed cierpieniem związanym z przyjęciem piętna 4. Może
także prowokować do podejmowania pozornych prób poradzenia sobie z uzależnieniem.
Szczególnie gdy naznaczają „istotni inni” czy
instytucje formalne (np. metoda polegająca na upodleniu narkomana – niech sięgnie

uzależnieni, nawet mimo podjęcia leczenia
czy życia w trzeźwości, będą postrzegani
przez pryzmat dewiacyjnej etykiety, pozbycie się stygmatu będzie bardzo trudne i odbije się negatywnie na ich staraniach o odbudowanie swojego nowego świata i nowej
tożsamości. Taka rekonstrukcja możliwa jest

W tym sensie łatwiej byłoby jej zaakceptować
swoją sytuację, gdyby nie wiązała się ona z przyjęciem negatywnego obrazu siebie (w zgodzie ze stereotypem narkomana).

Czy to wytworzonego przed przystąpieniem do
terapii, czy też w jej trakcie.
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poprzez zmianę etykiety – wówczas to zmiana obejmie zarówno osobę mającą problem
narkotykowy, jak i całe społeczeństwo.
Oczywistym jest, że działania podejmowane przez jednostki zmagające
się z nałogiem nie będą wystarczające do
wprowadzenia takiej dalekosiężnej zmiany.
Dlatego wskazane wydają się wszelkie inicjatywy kształtujące opinię publiczną, dzięki
którym świadomość społeczna byłaby większa, a upraszczający i krzywdzący stereotyp
uległby przekształceniu. Jak zostało podkreślone na wstępie rozdziału, wszystkie te
starania mają również na celu zachowanie
podmiotowości jednostki, mają jej pomóc
w obronie siebie przed piętnującym społeczeństwem, a więc i przed samą sobą.
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Kilka refleksji na zakończenie

Z

aprezentowane w poprzednich rozdziałach wyniki badań odnoszą się do
kluczowych tematów dyskursów związanych z problematyką używania nielegalnych substancji psychoaktywnych. Badania
dostarczają aktualnych, empirycznych egzemplifikacji, ich wartość wyraża się także
w wymiarze konceptualnym. Warto podkreślić, że poruszane przez autorki zagadnienia
odnoszą się nie tylko do polskich realiów,
ale dotyczą także polemik na temat polityki
z zakresu problematyki wiążącej się z produkcją, dystrybucją i używaniem narkotyków prowadzonych przez specjalistów z różnych państw.
Zgromadzony materiał empiryczny
ilustruje związek rozstrzygnięć ustawowych
dotyczących karalności posiadania narkotyków (a także sposobu ich stosowania) z siłą
oddziaływania piętna narkomana. Obowiązujące w Polsce, ostatnio po raz kolejny znowelizowane (Wilamowska 2011), przepisy są
efektem dyskusji prowadzonych wśród reprezentantów różnych grup: specjalistów ds.
uzależnień, prawników, przedstawicieli organów ścigania, osób uzależnionych (w niewielkim zakresie), pedagogów, publicystów,

polityków i in. Dyskurs ten – przybierający
niekiedy bardzo emocjonalną formę (Gazeta.
pl) – skrótowo można sprowadzić do pytania: karać i/lub leczyć? A inaczej: podstawowe ramy polemik wyznacza kontinuum,
którego krańce z jednej strony definiuje podejście represyjne, a z drugiej zorientowanie
na profilaktykę i leczenie. Warto zaznaczyć,
że toczone w Polsce dyskusje osadzone są
(a niekiedy: winny być osadzone) w szerszym kontekście rekomendacji i doświadczeń związanych z wdrażaniem odmiennych
strategii prawno-systemowych w różnych
państwach.
W „Raporcie Światowej Komisji ds.
Polityki wobec Narkotyków” 2011 (za: Bukowska 2011, 2012) stwierdzono m.in., że
stosowane w różnych krajach procedury redukcji popytu nielegalnych substancji psychoaktywnych, polegające na stosowaniu
surowych kar wobec użytkowników, okazały się nieskuteczne. Liberalizacja przepisów
prawa w takich krajach jak Szwajcaria, Holandia czy Portugalia nie doprowadziła do
wzrostu konsumpcji narkotyków. Komisja
rekomenduje, aby państwa zamiast stosowania restrykcyjnych procedur karania
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ułatwiały dostęp osobom sięgającym po
nielegalne substancje psychoaktywne do
specjalistycznej opieki zdrowotnej i wsparcia
z zakresu pomocy społecznej.
Jednak część specjalistów, publicystów i polityków obawia się, że depenalizacja czy dekryminalizacja 1 (która nie musi
oznaczać całkowitego zniesienia sankcji)
prowadzić będzie do gwałtownego wzrostu
używania narkotyków. O tym, że tak być
nie musi świadczy m.in. przykład Portugalii,
pierwszego kraju w Europie, gdzie począwszy
od 2001 roku zaczęły obowiązywać regulacje
prawne, których podstawę stanowiła dekryminalizacja posiadania i spożywania narkotyków. Zakup, posiadanie i konsumpcja nielegalnych substancji psychoaktywnych stały
się wykroczeniami administracyjnymi (a nie
przestępstwami kryminalnymi). „Dr Caitlin
Hughes z University of New South Wales
i profesor Alex Stevens z University of Kent
podjęli się szczegółowych badań skutków
dekryminalizacji w Portugalii. Ostatnio opublikowane wyniki tych badań wykazują, że
tak się nie stało [tzn. nie sprawdziły się obawy dotyczące wzrostu poziomu konsumpcji
narkotyków – przyp. MJS], co potwierdza
wnioski z ich wcześniejszego badania i badań
przeprowadzonych przez CATO Institute.
Raport Hughes i Stevensa z 2010 roku mówi

sła, odnotowano spadek konsumpcji heroiny,
która w 2001 roku wywoływała największe
zaniepokojenie portugalskiego rządu” („Wojna” z narkotykami. Raport Światowej Komisji ds. Polityki wobec Narkotyków 2011: 136).
Warto podkreślić, że dekryminalizacja była
tylko jednym z elementów podjętych działań. Wdrożona „Portuguese Drug Strategy”
w sposób kompleksowy regulowała działania państwa w sferze problemów wiążących
się z używaniem narkotyków, oprócz dekryminalizacji obejmowała także działania z zakresu profilaktyki i edukacji, redukcji szkód,
leczenia oraz reintegracji. Nowa polityka
opierała się na założeniu, że o skuteczności
działań decyduje jednoczesne podejmowanie
aktywności odnoszących się do wszystkich
wymienionych obszarów. Kluczowe znaczenie jednak ma systematyczna profilaktyka
(Domosławski 2011, Sołtysiak 2011).
W Polsce część specjalistów wskazuje, że zapisy ustawowe pozwalające na
zastosowanie środków probacyjnych nie
były (Krajewski 2007, Serednicki 2009, Wilamowska 2011, Charmast 2011) i chyba wciąż
jeszcze nie są wykorzystywane we właściwy
(dostateczny) sposób. Przez co wiele osób
narażonych jest na doświadczanie podwójnego piętna: narkomana i kryminalisty (to
ostatnie ma także negatywne konsekwencje

o niewielkim wzroście ogólnych wskaźników
konsumpcji narkotyków w Portugalii w ciągu 10 lat od wprowadzenia dekryminalizacji.
Poziom tego wzrostu nie jest jednak wyższy
niż w innych krajach, w których zażywanie
narkotyków było kryminalizowane. Podczas
gdy ogólna konsumpcja narkotyków wzro-

po odbyciu kary). Moim zdaniem, przytoczone powyżej argumenty, a także wyniki badań
zreferowanych w poprzednich rozdziałach
wskazują na potrzebę szerszego wykorzystywania możliwości, jakie stwarzają obecnie obowiązujące rozwiązania prawno-systemowe.
Uczestnicy badania przytaczali przykłady piętnowania ich przez personel medyczny, stosowania praktyk dyskryminacyj-

Pomijam różnice definicyjne i konteksty, w jakich
oba terminy są używane, gdyż dystynkcje te mają dla niniejszych rozważań marginalne znaczenie.
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nych. Także inne badania świadczą o tym, że
stygmatyzacja w placówkach ochrony zdrowia nie jest czymś wyjątkowym, szczególnie
gdy pojawia się dodatkowy czynnik jakim jest
zakażenie wirusem HIV (Ankiersztejn-Bartczak 2008a, 2008b, 2010a, 2010b). Można
by oczekiwać, że to właśnie przedstawiciele
służb medycznych, z uwagi na profesjonalne przygotowanie, będą grupą niestosującą
naznaczania, jednak okazuje się, że nierzadko bywa inaczej. Kapitał wiedzy nie zawsze
idzie w parze z postawą otwartości i udzielaniem wsparcia. Świadczy to o potrzebie
podejmowania działań korekcyjnych adresowanych do części profesjonalistów z zakresu
nauk medycznych, odnoszących się do sfery
aksjonormatywnej oraz umiejętności psychospołecznych.
Jednym z ciekawszych wątków badań była rola piętna w procesie terapii i po jej
zakończeniu. Zgodnie z perspektywą przyjmowaną przez część terapeutów, dążenie
do przyjęcia przez osobę uzależnioną piętna
narkomana służyć ma konfrontacji pacjenta
z rzeczywistością, przełamywać samooszukiwanie, kierować ku problemom, które znalazły wyraz w utracie kontroli nad własnym
życiem. W takim ujęciu, uznawanie narkomańskiej tożsamości nie tyle jest przejawem
stygmatyzacji, naznaczania, ile etapem

rach używania narkotyków (Kidawa 2008,
Sochocki 2010). Badani relacjonowali, że
w odrzucaniu/nieprzyjmowaniu piętna osoby
uzależnionej pomocna była stosowana przez
nich hierarchizacja, zgodnie z którą osobą,
która „sięgnęła dna”, narkomanem jest ktoś
przyjmujący heroinę, stosujący iniekcje. Taką
samą kategoryzację odnotowano w badaniach prowadzonych już wiele lat wcześniej
(Sierosławski 1999, Sochocki 2005).
Zaprezentowane wypowiedzi respondentów i dokonane ich interpretacje
w plastyczny sposób wskazują jednak także na inny aspekt ujawniania i internali
zacji narkomańskiej tożsamości w procesie
oddziaływań terapeutycznych/pedagogicznych. Dotyczy on znaczenia etycznej refleksji
związanej z piętnem oraz skuteczności posługiwania się stygmatyzacją w procesie terapeutycznym: czy/na ile opisane w poprzednim akapicie podejście części środowiska
terapeutów jest dopuszczalne? Umiejscawianiu jednostki w rzeczywistości społecznej w związku ze szkodliwym używaniem
przez nią substancji psychoaktywnych czy
już uzależnieniem, równolegle powinien towarzyszyć namysł nad ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami nadawania takiej
identyfikacji. W szczególności dotyczy to
praktyk związanych z naznaczaniem, któ-

w procesie zdrowienia. Inaczej, wskazywane przez badanych i opisywane przez autorki praktyki radzenia sobie z narkomańską
identyfikacją nierzadko stanowią wyzwanie
w trakcie terapii, której jednym z celów jest
ujawnienie ich i przeciwdziałanie – wówczas,
gdy stanowią przeszkodę w zmianie stylu
życia. W tym kontekście moją uwagę zwróciła niezmienność pewnych strategii mimo –
stosunkowo dynamicznych – zmian we wzo-

re prowadzą do poniżania i, w konsekwencji, mogą negatywnie wpływać na poczucie
własnej wartości (co trudno uznać za sukces oddziaływań). Przyznanie się do utraty
kontroli nad własnym życiem, uznanie się za
osobę uzależnioną jest czym innym niż „bycie gorszym”, „nic nie wartym ćpunem” itp.
Na koniec warto podkreślić, że zaprezentowane w poprzednich rozdziałach
wyniki badań mogą być także wykorzystane
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praktycznie i to nie tylko przez specjalistów
ds. uzależnień. Opisane przez autorki strategie radzenia sobie z narkomańską identyfikacją mogą stanowić niejako materiał
szkoleniowy dla terapeutów, rodziców czy
pedagogów. Z tej perspektywy, ujawnione
sposoby tzw. zarządzania informacjami, manipulowania otoczeniem wskazują na typowe techniki ukrywania informacji o uzależnieniu w celu dalszego używania substancji
psychoaktywnych. Badaczki zrelacjonowały
także kluczowe aspekty rozwoju uzależnienia oraz społecznej marginalizacji w kontekście doświadczania piętna narkomana,
poprzez stopniowe zamykanie się respondentów w kręgu kontaktów z innymi uzależnionymi.
Jak wspomniałem, badania i dokonane przez autorki uogólnienia oraz interpretacje odnoszą się do różnych dyskursów skoncentrowanych wokół problematyki używania
nielegalnych substancji psychoaktywnych.
Lektura publikacji może być użyteczna zarówno dla terapeutów i pracowników służb
społecznych, jak i dla zróżnicowanego grona
spoza przedstawicieli instytucji wspierających: rodziców, pedagogów, innych badaczy,
publicystów, polityków itp. Niniejszy projekt,
w wybranych aspektach, pozwala na zapoznanie się z narracjami osób uzależnionych.
W tym kontekście można postrzegać go jako
sposób na włączanie ich perspektywy do toczących się sporów.
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