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Johannes Lindenmeyer �Ile mo¿esz wypiæ? O na³ogach i ich lecze-
niu�. GWP, Gdañsk 2007, 286 stron (Lieber schlau als blau)

Ksi¹¿ki mog¹ spe³niaæ ró¿ne cele: mog¹ odpowiadaæ na pytania lub je stawiaæ,
mog¹ poszerzaæ wiedzê, inspirowaæ nowe pogl¹dy, dostarczaæ prze¿yæ, uczyæ,
a tak¿e bawiæ. Ksi¹¿ce Johannesa Lindenmeyera udaje siê po trosze spe³niæ wszyst-
kie te cele. Autor zajmuje siê g³ównie dwoma uzale¿nieniami: od alkoholu i od
leków, trochê nikotynizmem. Kto ju¿ wszystko na te tematy wie, mo¿e siê dziêki
ksi¹¿ce na nowo zastanowiæ nad paradoksem silnej woli i bezsilno�ci, jaki napo-
tykamy w krytycznym momencie motywowania osoby uzale¿nionej do zmiany.
Kto czuje, ¿e nie wie wystarczaj¹co wiele, z pewno�ci¹ uzyska spor¹ porcjê
wiedzy � o procesie samego uzale¿nienia, o naturze cz³owieka podatnego na
poszukiwanie ulgi od cierpienia duszy (cia³a te¿), a tak¿e o trudno�ciach osób
uzale¿nionych na ka¿dym etapie wychodzenia z na³ogu. Kto chce studiowaæ
kwestiê uzale¿nieñ z powodów osobistych, skorzysta najwiêcej. Lindenmeyer jest
znakomitym narratorem, niemal gawêdziarzem, a autor polskiego przek³adu Jan
Chodkiewicz potrafi³ oddaæ zarówno swadê charakterystyczn¹ dla orygina³u, jak
i zachowaæ wartko�æ, obrazowo�æ i dynamiczn¹ stylistykê jêzykow¹ niemieckiego
tekstu. Czytanie tej ksi¹¿ki nie wymaga wysi³ku nie tylko od obeznanych z zagad-
nieniem specjalistów, ale tak¿e od laików.

Polscy czytelnicy s¹ zdecydowanie uprzywilejowani, w porównaniu z tymi
z innych europejskich krajów, pod wzglêdem liczby publikacji trwa³ych i periodycz-
nych zajmuj¹cych siê uzale¿nieniami, w szczególno�ci alkoholizmem i narkomani¹,
a ostatnio te¿ zaburzeniami ³aknienia. Publikacje polskie na bie¿¹co omawiaj¹ za-
równo doniesienia naukowe, jak i szerokie spektrum zagadnieñ zwi¹zanych z prak-
tyk¹ kliniczn¹ oraz profilaktyk¹. Regularnie wychodz¹ u nas specjalizuj¹ce siê
w tych tematach czasopisma, np. Alkoholizm i Narkomania, Problemy Alkoholizmu,
�wiat Problemów, Terapia Uzale¿nienia i Wspó³uzale¿nienia, Remedium, Trze�wymi
B¹d�cie, ArkA, Zdrój. Rynek wydawniczy oferuje coraz to nowe pozycje naukowe,
a tak¿e popularne. Mamy ju¿ spor¹ biblioteczkê przek³adów amerykañskiej klasyki
przedmiotu (m.in. takich autorów jak Stephanie Brown, Janet G. Woititz, Terence
Gorski i Merlene Miller, I. Yalom, Gerald G. May, Melodie Beattie, Ernest Kurtz
oraz wiêkszo�æ wydawnictw AA-owskich). Polscy autorzy nie pozostaj¹ w tyle,
mno¿¹c mniej lub bardziej profesjonalne teksty, z których spora liczba, dziêki ko-
lejnym dodrukom i wznowieniom, znajduje siê na pó³kach ksiêgarskich nieprze-
rwanie od lat osiemdziesi¹tych. Wtedy to rozpoczê³a siê kariera tej dyscypliny



344

Recenzje

psychologiczno-medyczno-spo³ecznej i nie tylko trwa nadal, ale zdaje siê wzbudzaæ
coraz wiêksze zainteresowanie nawet w mediach niespecjalistycznych. Oto jeden
z lipcowych numerów tygodnika �Polityka� (nr 29 z 21.07.07) przyniós³ dodatek
psychologiczny w ca³o�ci po�wiêcony uzale¿nieniom. One równie¿ s¹ tematem
wiod¹cym we wrze�niowym numerze psychologicznego pisma �Charaktery�
(nr 9/2007). Popularni dziennikarze radiowi i telewizyjni chêtnie przeprowadzaj¹
wywiady lub przygotowuj¹ programy na temat ró¿nych uzale¿nieñ, w tym tak¿e
nowych zagro¿eñ, jak choæby komputeromania czy uzale¿nienie od internetu.

Ksi¹¿ka Lindenmeyera wpisuje siê w tê konstelacjê dostêpnych u nas �róde³
wiedzy jako pozycja wyj¹tkowo atrakcyjna. Lektura jej dostarcza wielu nowych
metafor i porównañ, wynikaj¹cych z twórczej pomys³owo�ci autora. Nie od¿egnuje
siê on od najlepiej w Polsce znanej filozofii Anonimowych Alkoholików i jej wp³y-
wu na terapiê uzale¿nieñ, ale opisuje alkoholizm niejako �w³asnymi s³owami�,
a w ka¿dym razie kategoriami �nie-amerykañskimi�.

Gdy autor mówi, ¿e alkoholik nie widzi szansy na wyj�cie z na³ogu, to ilustruje
ten stan ducha nieznanym u nas wierszem Bertolda Brechta; gdy przedstawia postê-
puj¹cy rozwój uzale¿nienia, to niewidoczn¹ pocz¹tkow¹ fazê porównuje z ukrytym
pod powierzchni¹ wody lodowcem, z którym zderzy³ siê �Titanic�; gdy ostrzega
przed nawrotami choroby, to odwo³uje siê do �testu ³osia� zaniedbanego przez firmê
Daimler-Benz, wskutek czego wiele mercedesów kozio³kowa³o na ostrzejszych
zakrêtach � tak, jak �kozio³kuj¹� niedo�æ ostro¿ni wpadkowicze. Lindenmeyer, sam
od lat zajmuj¹cy siê terapi¹ alkoholików, jest daleki od wypalenia zawodowego.
Wnioskuj¹c z jego relacji, nie uwa¿a swej pracy za ja³ow¹, a losów swoich pacjen-
tów za negatywnie przes¹dzonych. Z ksi¹¿ki tchnie wielki optymizm, choæ wizja
sprzysiê¿enia neurofizjologicznych predyspozycji indywidualnych z psychospo-
³ecznymi uwarunkowaniami wspó³czesnego �wiata mo¿e wielu ludzi w sposób
niemal niezauwa¿alny wci¹gn¹æ w sid³a uzale¿nienia. Jednak jest z niego wyj�cie.
Autor nie demonizuje trudów, jakie czekaj¹ na³ogowca na drodze do wyzdrowie-
nia. Technicznie u³atwiaj¹ to zadanie kwestionariusze do samodzielnej pracy (pra-
wie 65 stron) znajduj¹ce siê na koñcu ksi¹¿ki. Pozwol¹ one sumiennemu i wnikli-
wemu czytelnikowi zajrzeæ do duszy i przyjrzeæ siê swym zachowaniom, co mo¿e
w wielu wypadkach skutecznie ostrzec przed ryzykownymi i z pocz¹tku nieu�wia-
damianymi zagro¿eniami. Inny walor ksi¹¿ki to skromny, ale bardzo precyzyjny
skorowidz tematyczny, dziêki któremu ju¿ w ksiêgarni ka¿dy mo¿e ³atwo spraw-
dziæ, czy znajdzie interesuj¹ce dla siebie odpowiedzi lub rozwa¿ania.

Osobi�cie pojmujê uzale¿nienie od alkoholu w kategoriach dynamicznego pro-
cesu i traktujê jako coraz bardziej nasilaj¹ce siê sprzê¿enie potrzeby picia z nieunik-
nionymi powodowanymi przez alkohol szkodami. Uwa¿am przy tym, ¿e z alkoholiz-
mu mo¿na ca³kowicie wyzdrowieæ po spe³nieniu zasadniczego warunku, jakim jest
od¿egnanie siê od alkoholu pod ka¿d¹ postaci¹. Pojêcie �wyzdrowienia� przedk³a-
dam nad inn¹ koncepcjê, do�æ szeroko propagowan¹ u nas przez wielu specjalistów,
jakoby alkoholik by³ �do koñca ¿ycia chory�. Tak jak alergik nie jest �chory�, je¿eli
wie co jest szkodliwym alergenem i zdo³a go ca³kowicie z ¿ycia usun¹æ, tak alko-
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holik nie musi uwa¿aæ siê za �chorego�, je¿eli nauczy siê skutecznie i konsekwent-
nie stosowaæ dietê bezalkoholow¹. Podobnie my�li Lindenmeyer, unikaj¹cy
w swoich rozwa¿aniach katastroficznego pejoratywnego tonu. Z tego powodu cie-
szê siê, ¿e Gdañskie Wydawnictwo Psychologiczne udostêpnia nam tê pracê.

Zdajê sobie jednocze�nie sprawê, jak trudno ustaliæ, w którym momencie za-
czyna siê ju¿ uzale¿nienie, a koñczy �tylko� nadu¿ywanie czy �zwyk³e� pijañ-
stwo. Lindenmeyer podsuwa zgrabn¹ metaforê dzieciêcej kolejki, pozwalaj¹c¹ na
obrazowe przedstawienie rozwoju uzale¿nienia. Proszê spojrzeæ na nastêpuj¹c¹
sytuacjê. Poci¹g doje¿d¿aj¹c do zwrotnicy mo¿e pojechaæ dwoma drogami: tune-
lem lub prosto. Za³ó¿my, ¿e zawsze, gdy poci¹g przeje¿d¿a tunelem, oznacza to
sytuacjê, w której pije siê alkohol lub bierze leki, a gdy jedzie prosto, ¿e siê nie
pije i nie za¿ywa leków. Je�li poci¹g przez d³ugi czas je�dzi, wy³¹cznie lub bardzo
czêsto, tunelem, tor na wprost zaro�nie chwastami, zardzewieje i z czasem stanie
siê nieprzejezdny. Dostêpna wiêc pozostanie tylko wyje¿d¿ona i sprawdzona dro-
ga przez tunel, któr¹ u¿ywa siê coraz bardziej automatycznie. Z czasem nast¹pi
taki moment (a mo¿e sekwencja powtarzaj¹cych siê momentów?), kiedy bêdzie
mo¿na mówiæ o pocz¹tkach uzale¿nienia. Nawet je�li poci¹g ma �zamiar� lub �sil-
n¹ chêæ� pojechaæ inaczej � i tak wjedzie do tunelu, gdy¿ nie istnieje ju¿ dla niego
inna droga. I nie jest najwa¿niejsze to, czy wybór drogi nastêpuje w wyniku silnego
�g³odu�, czy tylko dlatego, ¿e kto� tak chce lub my�li, ¿e chce. Dzia³a tu mecha-
nizm b³êdnego ko³a, który zmusza do jazdy przez tunel, poniewa¿ inna droga sta³a
siê kompletnie niewidoczna. Dla tego poci¹gu innej drogi po prostu nie ma. Tak
jak dla alkoholika innego sposobu ¿ycia, ¿ycia bez alkoholu, te¿ po prostu nie ma.
Choæ my, stoj¹cy z boku, a przede wszystkim my, nieuzale¿nieni, wiemy ¿e
ta inna droga istnieje. Terapia to w³a�nie pokazanie drogi, odchwaszczenie jej,
a niekiedy po³o¿enie nowych torów w miejsce tych, zbyt d³ugo nieu¿ywanych.

Nie wiem, ile konkretnie osób trzeba w Polsce leczyæ, ile reedukowaæ, ilu
pomóc zmieniæ system warto�ci tak, by alkohol przesta³ byæ dla nich taki wa¿ny,
¿e gotowi s¹ ryzykowaæ odebranie prawa jazdy, naganê w szkole, utratê pracy,
rozpad ma³¿eñstwa, wstyd w s¹siedztwie, samotno�æ. Nie wiem, nie zajmujê siê
tym ani nie zamierzam siê zajmowaæ. Wszyscy natomiast powinni�my wiedzieæ,
¿e na alkoholizm jest sposób, ¿e nie jest to, jak niegdy� w Polsce (jeszcze nie tak
dawno), problem beznadziejny.

Ksi¹¿ka ta dopuszcza czytelnika do inteligentnie zestawionych faktów i infor-
macji, z których mo¿na siê wiele dowiedzieæ. Nie liczb, wska�ników czy wykre-
sów, lecz prawdy o zjawiskach klinicznych i spo³ecznych, poznanych przez autora
w jego praktyce zawodowej. Z alkoholem ani z lekami prawie nikomu nie udaje
siê wygraæ. One oszukuj¹. Obiecuj¹ luz, beztroskê, przyjemno�æ, a w koñcu w³a�-
nie dok³adnie te trzy rzeczy zabieraj¹. Zw³aszcza dostêpny powszechnie alkohol
oszukuje i kradnie. Kradnie czas, uczucia, szanse, marzenia. Niektórym kradnie
przedwcze�nie ¿ycie.

Autor chce nam to pokazaæ, ale jednocze�nie przynosi raczej nadziejê ni¿
podsyca lêk. Za pomoc¹ dociekliwych analiz i rozwa¿añ, pokazuje mechanizmy
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zdrowienia, odnajdywania sensu ¿ycia i odk³amywania racjonalizmów nakrêcaj¹-
cych chorobê. Przekonuje, i¿ w alkoholizmie, lekomanii czy w innych uzale¿nie-
niach zawsze lepiej szukaæ pomocy wcze�niej ni¿ pó�niej. ¯e w ka¿dym momencie
choroby ratunek jest mo¿liwy. ¯e zdrowienie i zmiany, jakie wraz z nim przycho-
dz¹, nie s¹ ¿adn¹ kar¹ ani pokut¹, lecz wrêcz przeciwnie � s¹ darem, odkryciem,
wolno�ci¹, a czasem nawet spe³nieniem zapomnianych marzeñ.

Ludzie bezskutecznie próbuj¹ zrozumieæ alkoholizm, a tak¿e z wielkim zapa³em
staraj¹ siê dociec jego przyczyn. Niech dalej zajmuje siê tym nauka, tak jak czyni to
dot¹d. Bêd¹c w potrzasku uzale¿nienia, w samym jego j¹drze, nie mo¿na nic zro-
zumieæ. Alkoholizm jest wszak �obsesj¹ umys³u, po³¹czon¹ z alergi¹ cia³a�, jak
okre�li³ to Bill W., wspó³twórca AA, i nikt przed nim ani po nim nie odda³ trafniej
definicji uzale¿nienia. Umys³ zniewolony na³ogiem pracuje w imiê i na rzecz na³o-
gu. Dlatego odwo³ywanie siê do racjonalno�ci i rozumowych argumentów w przy-
padku osób uzale¿nionych przewa¿nie zawodzi. Dla praktyków zajmuj¹cych siê
leczeniem na³ogowców wa¿niejsze jest poznanie sposobów wyj�cia, ni¿ dociekanie
przyczyn. W ksi¹¿ce Lindenmeyera znajdziemy jednak i jedno, i drugie. Jest to
wszechstronne studium tego tematu, jak mówi podtytu³: �O na³ogach i ich leczeniu�.

Ewa Woydy³³o
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie


