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Cnota trzeźwości: indywidualna czy
społeczna?

Słowa kluczowe: cnota, umiarkowanie, trzeźwość, pijaństwo, alkohol

1. Współczesne „przesunięcie ryzyka” a wzrost społecznego
znaczenia cnoty trzeźwości
W czasach św. Tomasza z Akwinu cno- uzależniającym alkaloidem1. Nie znano
ta trzeźwości zapewne nie jawiła się ja- też na większą skalę napojów alkoholoko sprawność o tak wielkim znaczeniu wych o wyższych stężeniach etanolu, np.
jak obecnie. Owszem, dobrze znano wódek2. Dopiero powoli uczono się wyskutki braku umiaru w używaniu wina, twarzania bardziej stężonych napojów,
ale uznawano zjawisko pijaństwa za brak traktując je jak lekarstwo, zgodnie z zaindywidualny, pewną osobową niedoj- leceniami np. Rajmunda Lullusa, który
rzałość. Takie usytuowanie było zwią- w spożywaniu destylatów dopatrywał się
zane po prostu z naturalnymi ogranicze- „remedium” na wiele chorób. Sięgano po
niami, np. niską dostępnością różnych dostępne narkotyki roślinne również
substancji psychoaktywnych. Trzeba pa- w kontekście medycznym lub magiczmiętać, że w ówczesnej Europie nie zna- nym, ale raczej nie w postaci społecznej
no tytoniu z jego nikotyną – najszybciej plagi i nie w sposób rekreacyjny3.
Dr hab. Krzysztof A. Wojcieszek, prof. Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie.
1

2
3

Tytoń (Nicotiana tabacum) pochodzi z kontynentu amerykańskiego, a samo palenie rozpowszechniło
się w Europie dopiero od XVIII w. jako wynik kolonizacji. S. A. Maisto, M. Galizio, G. J. Connors,
Uzależnienia. Zażywanie i nadużywanie, Wyd. KARAN, Warszawa 2000, s. 143-145.
S. A. Maisto i in., dz. cyt., s. 189.
Wyjątkiem może być stosowanie narkotyczne wyciągu z Ammanita muscaria w Skandynawii i na
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Dziś wiemy, że w ocenie ekspertów gli zaobserwować negatywne społecznie
najgroźniejsze w skutkach jest używa- skutki pijaństwa5. Cnota trzeźwości, janie etanolu4. Reguła jest prosta: im wię- ko część cnoty umiaru, jawiła się jako
cej, częściej i bardziej stężone napoje pi- owszem, kardynalna, ale indywidualna.
jemy, tym bardziej negatywne skutki Ktoś wypracował umiar, a ktoś inny nie.
indywidualne i społeczne są większe. Pamiętano oczywiście słynne ostrzeżeWydaje się jednak, że w czasach św. To- nie biblijne, że „pijacy nie wejdą do krómasza po prostu nie było zbyt wielu lestwa niebieskiego”, ale też dobrze pamożliwości ekstensywnego pijaństwa. miętano zalecenie św. Pawła skierowane
Powszechnie używane piwo (od czasów do jego ucznia, aby ów uczeń używał
starożytnych cywilizacji) wymagało nieco wina, a nie wody, ze względu na
przecież poświęcenia na jego produkcję swoje choroby gastryczne.
nadwyżek żywności, której systematyczDzisiaj sytuacja radykalnie się zmienie brakowało w warunkach mało wy- niła. W Europie czy USA dostępność
dajnego rolnictwa. W średniowiecznej różnych substancji psychoaktywnych jest
Europie często pojawiała się plaga gło- olbrzymia, są na wyciągnięcie ręki. Zadu.
równo ze względu na zwiększony popyt,
W takich warunkach łatwiej było o trak- jak i na bardzo zwiększoną podaż 6.
towanie cnoty umiaru jako sprawności W sumie obrót tymi substancjami (alkoindywidualnej. Oto jakiś władca, mają- holem, nikotyną, narkotykami) to jeden
cy dostęp do dużych ilości piwa i wina, z najsilniejszych ekonomicznie sektorów
a nawet koniaku (zgodnie z zaleceniami gospodarki, porównywalny tylko z hanRajmunda Lullusa), mógł odznaczać się dlem bronią lub produktami naftowymi.
tą cnotą i realnie sprawdzać ją w prak- W związku z tym w krajach rozwiniętyce. Jego poddani byli w trudniejszej tych nastąpiło zjawisko wcześniej niesytuacji. Jeśli nadużywali, to silnie, ale znane, tzw. przesunięcie ryzyka7. Otóż
rzadko.
zawsze istnieje jakieś ryzyko chorób, wyTo powodowało też brak społecznych padków i utraty zdrowia i życia. Jeszcze
doświadczeń związanych z masowym sto lat temu były to trywialne choroby
nadużywaniem trunków. Nie było tak zakaźne. Dziś na pierwsze miejsce, zdawielu okazji, aby ówcześni moraliści mo- niem epidemiologów, wkroczyło ryzyko
4
5

6

7

Syberii.
D. Nutt, L. King, L. Philips, Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis „The Lancet”
2010 vol. 376, nr 9752, 6 November 2010, s. 1558-1565.
Stało się to możliwe dopiero wraz z umasowieniem produkcji destylatów od około XVII w. Wraz
z tym powstał też nowoczesny ruch trzeźwości i koncepcja uzależnienia. Zob.: C. C. Cook, Alcohol,
Addiction and Christian Ethics, Cambridge University Press, Cambridge 2006, s. 77 i dalej.
Szeroko o tym informują różnorodne raporty, zwłaszcza: P. Anderson, B. Baumberg, Alcohol In
Europe, Institute of Alcohol Studies, London 2006, także: Global status report on alcohol and health
2014, WHO, apps.who.int/iris/bitstream/10665/112736/1/9789240692763_eng.pdf, dostęp:
12.02.2018.
Szerzej o tym zjawisku w: C. L. Sheridan, S. A. Radmacher, Psychologia zdrowia. Wyzwania dla
biomedycznego modelu zdrowia, tłum. zespół, Wyd. IPZ, Warszawa 1998.
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związane z paleniem tytoniu i piciem Jesteśmy stale oko w oko z wielkimi ponapojów alkoholowych (niekiedy z nar- kusami, jakich nie znały poprzednie pokotykami, ale na dalszych miejscach ska- kolenia.
li). Z raportów WHO o stanie zdrowia
Ponieważ to zjawisko narastało przez
na świecie wynika, że w krajach rozwi- ostatnie 200 lat, wywoływało liczne reniętych, zwłaszcza w Europie i USA, akcje społeczne, w tym ze strony etyków,
dominują takie źródła ryzyka zdrowot- którzy niejako na nowo musieli ustosunnego, które są wynikiem masowego i in- kować się do usytuowania i znaczenia
tensy wnego uży wania substancji cnoty umiaru. Gdyby nie bardzo dotklipsychoaktywnych8. Nazywamy to „prze- we skutki zdrowotne, społeczne, finansunięciem ryzyka”, gdyż „przesunęło” się sowe, to zapewne troska moralistów byono z pozycji „choroby zakaźne” na po- łaby znacznie mniejsza, ale mamy do
zycję „choroby cywilizacyjne” – wypad- czynienia z autentyczną współczesną
ki w stanie nietrzeźwym, zawały, udary, plagą. To właśnie się kryje za niewinrak płuc i inne nowotwory. Aż 1/3 wy- nym terminem epidemiologicznym
padków śmiertelnych wśród osób mło- „przesunięcie ryzyka”.
dych (15-30 lat) w „starej” Unii EuropejW Summa Theologiae znajdujemy rozskiej to wypadki związane ze stanem ważanie św. Tomasza na temat prymanietrzeźwości9. To tylko jeden z przy- tu cnoty umiarkowania. Uznaje, że nie
kładów. Nie ma wątpliwości, że dzisiaj jest ona najważniejszą z cnót, bo dotynaszym zabójcą jest picie napojów alko- czy życia osobistego, a nie społecznego:
holowych i palenie tytoniu, raźno doga- „…im dana cnota bardziej dotyczy dobra
niane przez nadwagę i używanie narko- ogółu, tym jest lepsza. Otóż sprawiedlityków. To jest właśnie „przesunięcie wość i męstwo odnoszą się do dobra ogóryzyka”.
łu więcej niż umiarkowanie”12.
W Polsce liczba zezwoleń na obrót
Czasy się zmieniły i być może, że
napojami alkoholowymi sięga 300 tysię- i pozycja tej cnoty uległa przesunięciu
cy rocznie10, napoje te znajdujemy nie- na bardziej eksponowane miejsce. Tak
mal w każdym sklepie, a ich reklamy się bowiem składa, że bardzo wielu paniemal w każdej wieczornej audycji. Do- da ofiarą nadużywania substancji psystępność ekonomiczna, prawna, geogra- choaktywnych. W pewnej mierze nadal
ficzna, kulturowa wzrosła niepomiernie11. jesteśmy tą sytuacją zaskoczeni.
Te czynniki zajmują pierwsze miejsca w krajach rozwiniętych: Raport o stanie zdrowia na świecie
2002. Analiza zagrożeń, promocja zdrowia, Wyd. PARPA, Warszawa 2003, s. 124.
9
Więcej o piciu młodych Europejczyków: P. Anderson, B. Baumberg, dz. cyt., s. 90-103.
10
Łącznie stałe i okresowe, dokładne dane za dany okres na stronie www.parpa.pl
11
J. Moskalewicz, R. Room, B. Thom [red.], Comparative monitoring of alcohol epidemiology across the
EU. Baseline assessment and suggestions for future action. Synthesis report. RARHA Work Package 4,
Wyd. PARPA, Warszawa 2016; J. Moskalewicz, Polityka społeczna wobec alkoholu w Polsce w latach
1944-1982, Wyd. PARPA, Warszawa 1998.
12
S.th. 2-2, qu. 141, art. 8, resp. Cytaty z Summa Theologiae Tomasza z Akwinu pochodzą z: Tomasz
z Akwinu, Suma teologiczna, Umiarkowanie, tom 22, tłum. S. Bełch, www.katedra.uksw.edu.pl,
dostęp: 1.08.2018. Autor stosuje w artykule skrót S.th.
8
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Odnośnie zaś do znaczenia męstwa Również i nasza historia ukrywa podobi sprawiedliwości, to przypomina się hi- ne przypadki. Pisze się tak o skutkach
storia Aleksandra Wielkiego, którego pijaństwa gen. Świerczewskiego, który
zgon w wieku młodzieńczym niektórzy zamiast skutecznie dowodzić w wielkiej
historycy przypisują niepohamowanej bitwie pod Budziszynem w kwietniu
skłonności do pijaństwa. Miał wyczer- 1945 roku oddawał się pijaństwu tak dapać organizm opilstwem i zgasnąć. Jego lece, że miało to wielce negatywny
ogromne państwo pogrążyło się natych- wpływ na rezultaty tej bitwy13.
miast w wojnach diadochów i rozpadło.

2. Klasyczny opis cnoty trzeźwości
Klasyczny opis cnoty umiaru (a w nim – oznaczałaby wadę pijaństwa i brak umiatrzeźwości) znajdujemy w wielu tekstach, ru. Św. Tomasz ujął to tak: „z powodu
począwszy od starożytnych, np. u Ary- zbytniego pożądania i użycia wina (…)
stotelesa14. Wydaje się, że przez długi pijaństwo jest grzechem”16.
czas takie ujęcie wystarczyło, sytuując
Dziś wiemy, jak myląca potrafi być
cnotę trzeźwości wśród tych sprawno- przyjemność sama w sobie i jak niewieści, które są związane z rozwojem oso- le może mieć wspólnego z rzeczywistybistym, osiąganiem osobistej, indywidu- mi potrzebami naszego organizmu.
alnej sprawności umiaru w tym tak Wśród wyprodukowanych ostatnio „despecyficznym zakresie. Słusznie odno- signer drugs” są i takie, z grupy syntetyczszono tę kwestię do przeżycia przyjem- nych kannabinoidów, których siła odności związanej z używaniem napojów dzia ły wania na uk ład ner wow y
alkoholowych. Przyjemność stanowić przekracza kilkaset razy siłę THC zamiała sygnał, że dana czynność zaspo- wartego w zielu konopi indyjskich. Szybkaja jakąś istotną potrzebę ludzkiego cia- ko zresztą znalazły się w tzw. dopalała. Jeśli traktować to ujęcie bezkrytycz- czach17. W przypadku samego alkoholu
nie, to używanie napojów alkoholowych wiemy już, że alkoholowy drink wyzwabyłoby czymś z natury dobrym. Zna- la wydzielanie endorfin w mózgu, nakiem tego byłaby przyjemność towarzy- szych najsilniejszych „naturalnych narsząca jego przyjmowaniu15. Dopiero kotyków”18. Przypomnijmy, że ich
zbytnia pogoń za samą przyjemnością syntetycznym odpowiednikiem jest he13
14
15
16
17
18

W takich sprawach św. Tomasz miał zdecydowany pogląd, gdy twierdził, że trzeźwość obowiązuje
zwłaszcza królów z racji wymagania dobrych rządów (S.th. 2-2, qu. 149, art. 4).
Klasyczne teksty np. w Etyce nikomachejskiej: Arystoteles, Etyka nikomachejska, tł. D. Gromska,
PWN, Warszawa 2008, s. 144.
Na temat przeżyć związanych z używaniem etanolu patrz: L. Cierpiałkowska, M. Ziarko, Psychologia
uzależnień – alkoholizm, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 20-34.
S.th. 2-2, qu. 150, art. 1, resp.
Chodzi o syntetyczne substancje oznaczane jako JHW z kolejnymi numerami i syntetyczne opioidy.
J. M. Mitchell, J. P. O’Neill, M. Janabi, Alcohol consumption induces endogenous opioid release in the
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roina. Znamy ponad 50 tysięcy substancji psychoaktywnych. Trudno przypuścić, aby zaspokajały one jak ieś
naturalne potrzeby naszego ciała. Raczej dokonują swoistego „włamania” do
systemu nerwowego człowieka. Istnieje
przyjemność, która zawsze jest niszcząca, niesie ze sobą znacznie więcej szkód
niż korzyści, jeśli oddamy się jej zaspakajaniu. Warunki społeczno-historyczne dawnych wieków nie pozwalały
w pełni ocenić sytuacji, z powodu braku pełnej wiedzy fizjologicznej i wspomnianych już ograniczeń dostępności.
Dlatego w sprawie alkoholu możemy
powiedzieć, że nasz organizm zazwyczaj
(bo nie zawsze) radzi sobie z pewnymi
określonymi dawkami etanolu, wykorzystując pewne naturalne sposoby detoksykacji19. Specjaliści określają to tak,
że jeśli dorosła i zdrowa osoba w neutralnych okolicznościach (np. nie prowadzi pojazdu, nie jest w ciąży itp.) spożywa nie więcej, niż 60 g czystego etanolu
w przypadku mężczyzn i 40 g w przypadku kobiet przy tzw. jednej okazji (np.
jednego wieczoru), to ryzyko strat jest
niewielkie i można to uznać za umiar.
Co ciekawe, granice tego umiaru współcześnie przesuwają się pod wpływem nowych danych. Rząd brytyjski miał zwyczaj ogłaszać ludności oficjalne miary
rozsądnego picia. Ostatnio zmodyfikował swoje stanowisko i pod wpływem

nowych danych uznał, że ryzyko strat
pojawia się od zerowego stężenia alkoholu etylowego. Ta zmiana pojawiła się
w wyniku danych naukowych wskazujących na związek używania etanolu
z nowotworami20. Nawet umiarkowane
ilości alkoholu wyraźnie powiększają ryzyko zapadalności na raka piersi.
Jeśli jednak oparlibyśmy się na klasycznym modelu, to można uznać, że
w pewnych zakresach używania ryzyko
jest tak małe, a korzyści psychologiczne
tak znaczne, że opisuje to umiar. Nie dotykamy tu kwestii abstynencji, bardzo
ciekawej, ale nie mieszczącej się na razie w klasycznym modelu, który tutaj
rozważamy21. Zasługuje ona zresztą na
osobne studium etyczne.
Istotą tak rozumianej trzeźwości byłaby umiejętność oceny sytuacji spożywania alkoholu: ile i w jakich okolicznościach. Przecież w bardzo wielu
sytuacjach wymagana jest bezwzględna
abstynencja. W rzymskich legionach karano upicie się śmiercią. Byłaby to zatem
cnota faktycznie indywidualna, chociaż
oparta na roztropności pozwalającej ocenić granice rozsądnego używania etanolu. Czy rzeczywiście jest to cnota kształtowana indy widualnie jako wynik
lepszego panowania nad sferą doznawania przyjemności? Czy drogą do niej jest
podejmowanie odpowiednich indywidualnych ćwiczeń ascetycznych?

human orbitofrontal cortex and nucleus accumbens, „Science Translational Medicine” 2012 t. 4, s. 1-8.
Głównie system enzymów z grupy dehydrogenaz w wątrobie.
20
J. Markowska, Szkodliwość alkoholu u kobiet w aspekcie położniczym i onkologicznym, referat na XVIII
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Współczesne oblicza alkoholu, narkotyków
i tytoniu”, Poznań, 23-24.11.2017.
21
Chociaż znany jest religijny model abstynencji alkoholowej obecny w Starym Testamencie jako
tzw. nazireat. Nazirejczykiem był Samson i św. Jan Chrzciciel. Alkoholowa abstynencja dawała
nazirejczykom szczególną moc.
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U św. Tomasza znajdujemy bardzo
precyzyjną definicję pijaństwa, uznawanego przez niego za grzech śmiertelny:
„W wypadku pijaństwa człowiek świadomie i własnowolnie pozbawia się zdolności używania rozumu, który sprawia,
że czynimy dobrze lub źle”22.

Jest to klasyczne ujęcie tej sprawy,
gdzie zło wady pijaństwa płynie z bezpośredniego ataku na funkcjonowanie
rozumu, zaburzonego w swych funkcjach przez przyjmowaną dla przyjemności substancję.

3. Droga do cnoty trzeźwości: indywidualna czy społeczna?
Używanie rozumu i woli, a także wypracowanie odpowiednich reakcji popędowych miałoby uzdolnić człowieka do
praktykowania umiaru, również w zakresie trzeźwości. Byłaby to zatem klasyczna droga nabywania kompetencji. Pytanie jednak brzmi: Pod wpływem czego?
Własnych przykrych doświadczeń czy
pouczeń otoczenia branych do serca?
Współczesna wiedza o działaniach
profilaktycznych ukazuje pewną prawidłowość. Otóż dla wielu osób (większości) dokonanie inicjacji alkoholowej (w
Polsce średnio w wieku 12,5 lat) praktycznie zamyka drogę do prostych oddziaływań profilaktycznych. Po inicjacji proste
komunikaty o szkodach alkoholowych
już nie docierają, nie działają na młodych23, a nawet jeśli efekty się pojawiają

to wkrótce zanikają24. Siła przeżycia euforyzującej przyjemności jest zbyt duża.
Przyczynia to niemałych kłopotów wychowawcom, usiłującym zdążyć przed
inicjacją z przekazami profilaktycznymi.
Z kolei ćwiczenie w umiarkowanym używaniu alkoholu w wieku nastoletnim25,
chociaż użyteczne w pewnych szczególnych sytuacjach skrajnego opilstwa młodych, to jednak okazuje się mało użyteczne w odniesieniu do grupy uniwersalnej.
Najpierw zwróćmy uwagę na społeczny charakter używania etanolu, na jego
społeczną normatywność. Młodzi „chłoną” odpowiednie reguły używania wprost
ze środowiska społecznego26. A takie reguły obyczajowe oczywiście są i dają się
zaobserwować. Mają charakter zarówno
formalny, jak i zwłaszcza nieformalny.

S.th. 2-2, qu. 150, art. 2, resp.
D. R. Foxcroft, D. Lister-Sharp, G. Lowe, Alcohol misuse prevention for young people: a systematic
review reveals methodological concerns and lack of reliable evidence of effectiveness, „Addiction” 1997 v.
92, s. 531-538.
24
C. L. Perry, C. L. Williams, K. A. Komro, S. Veblen-Mortenson, M. Stigler, K. A. Munson, K.
Farbakhsh, R. M. Jones, J. L. Forster, Project Northland: long term outcomes of community action to
reduce adolescent alcohol use, „Health Education Research” 2002 v. 17 (1), s. 117-132.
25
Stosuje się takie programy w skład których wchodzi kontrolowane używanie alkoholu i obserwacja
jego fizjologicznych skutków, głównie w odniesieniu do silnie upijających się nastolatków.
26
K. Okulicz-Kozaryn, Contextual factors affecting prevention. Including contributions from Dr Jeanne
Poduska (USA), Dr Katarzyna Okulicz-Kozaryn (PL), Mr Frederick Groeger-Roth (DE), 4
International Conference and Members Meeting EUSPR, Paris, 13-15 November 2013; K. OkuliczKozaryn, J. Raduj, A. Borucka, Picie alkoholu przez piętnastoletnią młodzież a praktyki wychowawcze
rodziców, „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie” 2014 nr 12 (1), s. 99-108.
22
23
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Zasadniczym pytaniem, jakie stawia sobie młody człowiek w odniesieniu do używania alkoholu jest: Czy tak czynią inni
ludzie w moim otoczeniu? W Europie,
która jest rozpitym kontynentem, odpowiedź brzmi: tak. Sprzyja to własnym
eksperymentom z etanolem, chociaż
w skali świata może być inaczej27.
Zatem taka czynność byłaby wyrazem
więzi z własną społecznością, z jej głęboko zakorzenionymi obyczajami. Byłaby
wręcz wyrazem miłości społecznej! Nasze postawy wobec używania alkoholu
kształtują się pod wpływem obserwacji
otoczenia28, zwłaszcza najbliższego29.
Wygląda na to, że alkoholowy umiar

kształtuje się raczej na miarę nieuświadomionych wpływów społecznych niż
w wyniku świadomych zabiegów ascetycznych. Ich konieczność pojawia się jakby w wyniku ewidentnych nadużyć, wymagających poważniejszych interwencji.
Jest jeszcze jeden obszar, który sugeruje społeczny charakter tej cnoty. Jeśli
poddamy refleksji sprawę ochrony przed
sięganiem po substancje psychoaktywne,
to najwięcej dowodów z badań empirycznych wskazuje na kluczową rolę relacji30
osobowych31. W ujęciu socjo-psychologicznym składa się to na tzw. Social Bonding Model autorstwa Hawkinsa, Catalano, Millera32:

Czynnik chroniący poparty dowodami empirycznymi – w kolejności siły wpływu

Interpretacja w świetle antropologii i teorii
relacji osobowych

Silna więź z rodzicami (w tym akceptowane
monitorowanie zachowań dzieci)

Miłość do najbliższych – rodziców

Sukces szkolny i zaangażowanie we własny rozwój (w tym afiliacja do szkoły)

Rozumna miłość własna. Więzi rówieśnicze

Aktywność religijna, wiara i praktyki

Miłość do Boga i członków wspólnoty religijnej

Zakorzenienie w pozarodzinnym systemie wartości i norm społecznych

Miłość społeczna, patriotyzm

Konstruktywna grupa rówieśnicza

Miłość społeczna – więź z rówieśnikami

Wybrane umiejętności psychospołeczne

Rozumna miłość własna, więź społeczna

Tab. 1. Zestawienie głównych czynników chroniących na tle relacji osobowych (opr. wł.)
Według Raportu WHO z 2014 r. aż 62,7% całej ludności świata w wieku powyżej 15 lat nie
używała wcale napojów alkoholowych w ostatnim roku, dla nauki byli abstynentami. Są przecież
liczne kraje, gdzie używanie alkoholu jest religijnie lub obyczajowo inkryminowane. Jednak
w naszym kręgu kulturowym jest to zachowanie normatywne, w sensie socjologicznym (Global
status report on alcohol and health).
28
C. C. Pilgrim, J. E. Schulenberg, P. M. O’Malley, Mediators and moderators of parental involvement
on substance use: A national study of adolescents, „Prevention Science” 2006 v. 7 (1), s. 75-89.
29
K. Ostaszewski, A. Rustecka-Krawczyk, M. Wójcik, Czynniki chroniące i czynniki ryzyka związane
z zachowaniami problemowymi warszawskich gimnazjalistów: klasy I- III, Wyd. IPiN, Warszawa 2011.
30
M. Gogacz, Człowiek i jego relacje, Wyd. ATK, Warszawa 1985.
31
K. Wojcieszek, Człowiek spotyka alkohol, Wyd. Rubikon, Kraków 2010, s. 123-127 i dalej.
32
D. J. Hawkins, R. F. Catalano, J. Y. Miller, Risk and protective factors for alcohol and Rother drug
problems In adolescence and Early adulthood. Implications for substance use prevention, „Psychological
Bulletin” 1992 v. 112 (1), s. 64-105.
27
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Zatem w myśl ustaleń współczesnych nego studium. Nas interesuje nie chorobadaczy społecznych nasze zachowania ba alkoholowa, będąca udziałem nieliczwzględem substancji psychoaktywnych nych predysponowanych osób (ok. 3 %
(w tym etanolu) zależą od stanu naszych populacji w Polsce), ale nadużywanie jawięzi społecznych i zawartości kultury33 ko takie, zwłaszcza przez osoby nieuzaspołeczności, w której uczestniczymy34, leżnione. W warunkach polskich nadi to bardziej niż nasze własne wysiłki używających jest kilkanaście procent. To
ascetyczne. Cnota trzeźwości w tym uję- oni dostarczają najwięcej szkód alkohociu jest typową cnotą społeczną35, a nie lowych37. Oczywiście osoby uzależniowynikiem indywidualnych wysiłków. ne też, ale jest ich proporcjonalnie mniej.
Wada pijaństwa, jeśli występuje, to też Interesuje nas to, co na drodze do wszelraczej społecznie niż indywidualnie. Za- kich nadużyć jest kwalifikowane jako
zwyczaj przychodzi nam tutaj na myśl brak umiaru. Zdaniem większości eksuzależnienie od alkoholu, ale zauważmy, pertów każde używanie napojów alkoże etiologia tego zaburzenia jest skom- holowych w pierwszych dwóch dekaplikowana, obejmuje również takie zja- dach życia jest nadużywaniem, gdyż
wiska, jak obciążenie genetyczne (tzw. szkody przewyższają korzyści z picia38.
międzypokoleniowa transmisja uzależ- Młodość powinna być czasem wypraconienia). To jednak osobny problem36.
wywania umiejętności obywania się bez
W naukach społecznych obowiązuje alkoholu, ćwiczenia abstynencji, która
coś, co nazywamy „paradoksem prewen- w wielu dorosłych sytuacjach życiowych
cyjnym”. Większość szkód alkoholowych jest oczywistym obowiązkiem etycznym.
pochodzi nie od osób uzależnionych, ale To nie jest czas na naukę picia, ale na nanadużywających nieuzależnionych. Jest ukę abstynencji. Niestety pod wpływem
to mało znana sprawa, gdyż powszech- wielu obserwacji, a nawet zachęt młody
nie sądzi się, że zasadnicza szkoda alko- człowiek jest socjalizowany alkoholoholowa polega na uzależnieniu. Tak nie wo39.
jest, ale wyjaśnienie wymagałoby osobB. Lelonek-Kuleta, Współczesna kultura a zachowania nałogowe, „Świat Problemów” 2012 nr 4 (231),
s. 5-9.
34
J. D. Hawkins, R. F. Catalano, M. W. Arthur, Promoting science – based prevention in communities,
„Addictive Behavior” 2002 v. 27, s. 951-976; J. D. Hawkins, S. Oesterle, E. C. Brown, M. W.
Arthur, R. D. Abbot, A. A. Fagan, R. F. Catalano, Results of a type 2 translational research trial to
present adolescent drug use and delinquency: A test of Communities That Care, „Archives of Pediatrics
and Adolescent Medicine” 2009 v. 163 (9), s. 789-798.
35
A. A. Fagan, D. J. Hawkins, R. F. Catalano, Engaging Communities to Prevent Underage Drinking
„Alcohol Research and Health” 2011 v. 34 (2), s. 167-174; S. Fergus, M. A. Zimmerman, Adolescent
resilience: A framework for understanding healthy development in the face of risk, „Annual Review of
Public Health” 2005 v. 26, s. 399-419.
36
A. Hussong, D. Bauer, Telescoped Trajectories from Alcohol Initiation to Disorder in Children of Alcoholic
Parents, „Journal of Abnormal Psychology”, 2008 (1) 117, s. 63-78.
37
Ilustrują to dane zawarte w cytowanych już raportach RARHA i WHO (część poświęcona Polsce).
38
K. Wojcieszek, Nasze dzieci w dżungli życia. Jak pomóc im przetrwać?, Wyd. Rubikon, Kraków 2016.
39
T. N. Brown, J. Schulenberg, J. G. Bachman, Are risk and protective factors for substance use consistent
33
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Brak cnoty umiaru wydaje się zatem
skutkiem wpływów społecznych, a nie
braków indywidualnych. Sama zaś wada pijaństwa powinna być usuwana nie
tylko przez indywidualne ascetyczne wysiłki, ale poprzez reformę życia społecznego w odpowiednim kierunku40. Wydaje się, że Tomasz z Akwinu w pewnym
stopniu zdawał sobie sprawę z wpływów
społecznych w kierunku pijaństwa.
W kwestii O trzeźwości w artykule 3

znajdujemy ważne stwierdzenie, że o ile
samo używanie wina nie jest niedozwolone jako takie, to może się takim stać
z uwagi na okoliczności. Jedną z nich
jest sytuacja, gdy innych gorszy używanie wina41. Również w kwestii 150 znajdujemy ciekawą uwagę, że ktoś, kto zaprasza bliźniego do picia, a zdaje sobie
sprawę z jego „słabej głowy”, ponosi moralną odpowiedzialność na równi z pijakiem42.

4. Zakończenie
Wypracowane przez starożytność i wie- zwraca się ku związkom między funkki średnie rozumienie trzeźwości jako cjami mózgu, rozumem i piciem okazuosobistej, indywidualnej cnoty nadal je się myślicielem bardzo nowoczesnym.
zachowuje wielką wartość, zwłaszcza Również gdy odróżnia skutki pijaństwa
z punktu widzenia wkładu tej wiedzy (w zasadzie w rodzaju uzależnienia, „kaw profilaktykę problemową czy nawet lectwa”) od zjawisk ściśle etycznych,
w terapię uzależnień. Wiedza i intuicje obarczonych inną odpowiedzialnością.
św. Tomasza zawarte w dwu małych Przecież takie odróżnienia znamy w zakwestiach O trzeźwości i O pijaństwie” sadzie od XX wieku (Jellinek). Podob(S.th. 2-2, qu. 149-150) są na tle swoich nie, gdy zwraca uwagę na zagrożenie piczasów bardzo głębokim ujęciem tema- jaństwem wśród młodzieży i kobiet (qu.
tu, w wielu fragmentach prekursorskim 149, art. 4) albo gdy wskazuje na koi nadal wartościowym na terenie etyki nieczność trzeźwości elit społecznych.
czy teologii moralnej. Gdy św. Tomasz
across historical time? National data from the high school classes of 1976 through 1997, „Prevention
Science” 2001 v. 2 (1), s. 29-43; A. Malczewski, Polska młodzież a substancje psychoaktywne „Świat
Problemów” 2017 nr 4 (291), s. 15-19; Raport CBOS z badań „Młodzież” (www.cinn.gov.pl/
portal?id=166545, dostęp: 1.08.2018).
40
A. L. Kristjansson, I. D. Sigfusdottir, T. Thorlindson, M. J. Mann, J. Sigfusson, J. P. Allegrante,
Population trends in smoking, alcohol use and primary prevention variables among adolescents in Iceland,
1997-2014, „Addiction” 2016 v. 111 (4), s. 645-652; S. Grzelak [red.], Vademecum skutecznej
profilaktyki problemów młodzieży, Wyd. ORE, Warszawa 2015; Z. Romanowsky, Islandia ma świetny
sposób na walkę z uzależnieniem. Czy ktoś zwraca na to uwagę?, „Portal Aletheia”, https://pl.aleteia.
org/2017/02/15/islandia-ma-swietny-sposob-na-walke-z-uzaleznieniem-czy-ktos-zwraca-na-touwage/, dostęp: 15.02.2017; A. C. Wagenaar, M. J. Salois, K. A. Kauro, Effects of beverage alcohol
price and tax levels on drinking. A meta- analysis of 1003 estimates from 112 studies, „Addiction” 2009
v. 104 (4), s. 179-190.
41
S.th. 2-2, qu. 149, art. 3, resp.
42
S.th. 2-2, qu. 150, art. 1, ad 3.
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Nauczyliśmy się już jednak, że wła- ne efekty45. Trzeźwość okazuje się
ściwym tłem rozważań jest w tym wy- sprawą społeczną, a nie indywidualną,
padku kontekst społeczny, a nie indywi- a grzech pijaństwa okazuje się bardziej
dualny. Oto nawet w ychodzenie „grzechem cudzym”46, wynikiem wpłyz choroby alkoholowej okazało się moż- wów kulturowych i aktualnego stanu
liwe jedynie przy oddziaływaniu wspól- więzi. Znamienne są tutaj wyniki badanotowym, a nie dzięki indywidualnej nia pewnego badacza norweskiego, któścieżce terapeutycznej43. Powstanie ry wykazał, że np. kobiety mające doWspólnoty Anonimowych Alkoholików świadczenie sztucznego poronienia
w roku 1935 było dla profesjonalistów wykazują znacznie wyższe wskaźniki piszokiem i długo nie podejmowali oni cia, palenia i używania narkotyków niż
współpracy z tym ruchem. A przecież reszta populacji47. Na wielu podobnych
nie potrafili skutecznie pomagać, pomi- przykładach widać, że to stan więzi spomo wielu różnorakich prób. Dopiero łecznych decyduje o stanie trzeźwości,
w latach 50-tych nastąpiło spotkanie ofi- a ściślej stan relacji osobowej miłości
cjalnej wiedzy z doświadczeniem AA, w wielu jej aspektach. Tam, gdzie więzi
z wielkim pożytkiem dla wypracowania zanikają, pojawiają się niemal natychwspółczesnych metod pomagania, już miast tendencje do utraty trzeźwości, zaświadomie profesjonalnych44.
zwyczaj w postaci wady pijaństwa.
Jeszcze bardziej ten wspólnotowy
Jeśli ktoś interesuje się ochroną ludzi
aspekt dotyczy zapobiegania problemom, przed skutkami braku trzeźwości musi
czyli profilaktyki. Wiemy już, że bez bacznie obserwować stan więzi i stan
działania na poziomie społeczności na- kultury w danej społeczności, zwłaszcza
wet bardzo skuteczne programy profi- więzi „dzieci – rodzice” i „człowiek –
laktyczne tracą szybko swoje pozytyw- Bóg”48. W naszych czasach bardzo silny
Na tym tle niezwykle ciekawe jest podejście św. Tomasza do kwestii tzw. interwencji wobec pijących
(qu. 150, art. 4, ad 4), gdy w ślad za św. Augustynem zaleca powściągliwość w oddziaływaniu na
pijaków i posługiwanie się metodami perswazyjnymi. Wiemy, że raczej nikogo nie doprowadzi się
do trzeźwości przymusem (co nie wyklucza stosowania metody interwencji kryzysowej wg Johnsona).
Współcześnie wielką wagę przywiązuje się do budowania właściwej motywacji do zmiany u osób
dotkniętych uzależnieniem, ale też w stosunku do osób nadużywających jako takich (wywiad
motywujący wg. Millera i Rolnicka).
44
W. R. Miller, Researching the spiritual dimensions of alcohol and other drug problems, „Addiction” 1998
v. 93 (7), s. 979-990.
45
C. L. Perry, C. L. Williams, K. A. Komro, S. Veblen-Mortenson, M. Stigler, K. A. Munson, K.
Farbakhsh, R. M. Jones, J. L. Forster, dz. cyt., s. 117-132.
46
A. C. Wagenaar, M. J. Salois, K. A. Kauro, dz. cyt., s. 179-190.
47
W. Pedersen, Childbirth, abortion and subsequent substance use in young women: a population based
longitudinal study, „Addiction” 2007 v. 102, s. 3-46.
48
A. Conrad, Religiosity and its Effects on Risky Behavior. Undergraduate Research, „Journal for the
Human Sciences” 2015 v. 14; J. A. Durlak, Common risk and protective factors in success prevention
programs, „American Journal of Orthopsychiatry” 1998 v. 68, s. 512-520; L. Rew, Y. J. Wong.,
A systematic review of associations among religiosity/spirituality and adolescent health attitudes and
behaviors, „Journal of Adolescent Health” 2006 v. 38 (4), s. 433-442.
43
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jest wpływ świadomych i zaplanowanych
działań skierowanych na to, aby wielu
ludzi trwale pozbawić trzeźwości. Do
bardzo młodych ludzi kieruje się intensywne, doskonale zaprojektowane reklamy, używa się nowoczesnych narzędzi
marketingowych, dokonuje się prawdziwej ekspansji rynkowej. Towarzyszą temu realne zaniedbania w zakresie wychowawczym 49. W sumie skutek jest
taki, że znaczny odsetek młodych wkracza w nadużywanie alkoholu, stykając
się z nim zbyt wcześnie i ulegając jednoznacznym wpływom społecznym.
Pijaństwo to typowy „grzech cudzy”,
wspierany przez coś, co nazwano „strukturami zła”. To w eleganckich gabinetach wielkich korporacji zapadają decyzje, które później kończą się
określonymi zjawiskami społecznymi

w postaci masowych przejawów braku
trzeźwości. Innymi słowy: w wadę pijaństwa popada się zbiorowo i podobnie
się z niej wychodzi. Ścieżka indywidualna wypracowania cnoty trzeźwości ma
nadal swoje znaczenie, ale w zupełnie
zmienionym kontekście społecznym. Pojawia się pasjonujące zagadnienie zbiorowego kształtowania się cnót, zwłaszcza przez kształtowanie kultury opartej
na pełnej wiedzy o człowieku i jego relacjach50 Dotychczasowa wiedza o cnocie jako indywidualnym dziele danej osoby jest zatem punktem wyjścia pracy nad
własnym rozwojem, ale tylko punktem
wyjścia. Nie możemy już zaniedbać społecznego kontekstu budowania sprawności, który wydaje się nawet istotniejszy.

K. Wojcieszek, Czy jesteśmy im coś winni? Rzecz o profilaktyce szkolnej, „Czasopismo internetowe
ORE Trendy” 2013 nr 4, s. 66-72; K. Wojcieszek, Optymalizacja profilaktyki problemów alkoholowych.
Pedagogiczne implikacje grupowych interwencji krótkoterminowych, Wyd. Rubikon, Kraków 2013.
50
Warto przywołać tu ostatnie wysiłki w zakresie proklamowania Narodowego Programu Trzeźwości
wydanego drukiem w lutym 2018. Program dostępny w sieci.

49
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The Virtue of Sobriety: Individual or Social?
Keywords: virtue, moderation, sobriety, drunkenness, alcohol
Contemporary societies suffer a lot from
the Lack of moderation in the use of psychoactive substances, especially nicotine and ethanol. Traditional approach for
regulating the use of ethanol was concentrated on the competencies of a single person, both in the case of sobriety
and drunkenness. Saint Thomas Aquinas,
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in two issues of Summa Theologiae (2-2,
qu. 149-150) took a similar position. Meanwhile, it seems that the sobriety and
drunkenness have a more social character. It is much more difficult to develop
sobriety in the societies in which there
is a consent to the abuse of psychoactive substances.
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