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'Jest to monografia poświęcona porównaniom transkulturowym prowadzonym w'Japonii, w Korei Płd., na Taiwanie, wSLjd
Japończyków,
Koreańczyków i Chińczyków w Stanach Zjednoczonych, a tak~e w Hiszpanii, w Meksyku oraz wsród osób pochodzenia latynoskiego w Stańach Zjednoczonych. Składają się na
nią materiały sympozjum, które odbyło się w Narodowym Instytucie Badań nad Alkoholem w sierpniu 1986 roku w Waszyngtonie. Wykorzystano tu równie~ materiały z pierwszej fazy badań Swiatowej Organizacji Zdrowia pt.
"Reakcje społeczności
na problemy alkoholowe", zwłaszcza z badart prowadzonych w
MeksykU.
Praca zawiera interesujące rozwa~ania Rabina Rooma
(Berkeley) na temat znaczenia badań transkulturowych w problematyce alkohOlowej. Jeden z kierowników programu Swiatowej Organizacji Zdrowia, dr Irving Rootman przedstawia zalo1:enia badań WHO.
W Japonii - w czterech regionach - badano za-równo wzorce picia, jak i problemy alkoholowe. W Stanach Zjednoczonych
badania nad piciem JapOńczyków prowadzono na Hawajach i w
Kalifornii. Grupę kontrolną stanowili biali Amerykanie z Kalifornii. Wśród JapOńczyków zwraca uwagę wysoki procent abstynentów w grupie o najni1:szym wykształceniu i wśród rolników.
Tematem oddzielnego opracowania jest picie WŚród Koreańczyków i Chińczyków.
Część
monografii poświęcona jest reakcji zaczerwienienia skóry po wypiciu alkoholu, występującej nierzadko u
Azjatów. Zaczerwienienie twarzy obserwowano u 44% Japorlczyków. Zaczerwienienie innych okolic ciała pojawiało się u
ponad 20% respondentów. Osoby, u których występuje reakcja
zaczerwienienia piją rzadziej i mniej ani~eli osoby, u których taka reakcja. nie występuje. Jest to prawdopodobnie
związane ze swoistością dehydrogenazy aldehydowej w tej grupie.
Bada~ia dotyczące osób
z kręgu języka hiszpańskiego
prowadzono zarówno w Madrycie, jak i w Meksyku (jako część
badania WHO), a tak1:e wśród Amerykanów pochodzen_ia latynoskiego. Wśród mieszkańców Madrytu picie jest rozpowszechnione
i częstej zazwyczaj pijący spo1:ywają niewielkie lub umiarkowane ilości trunków. Mieszkańcy MeksykU piją raczej rzadko,
ale większe ilości alkoholu. Picie uwatane jest za prawo dorosłych mę~czyzn.
Osoby pochodzenia latynoskiego w Stanach
Zjednoczonych często przejmują normy społeczności, w których
mieszkają.
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W calości monografia jest niezwykle interesującym żród
lem informacji dla osób zajmujących się epidemiOlogią alko-
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KAZIMIERZ FRIHSKE, ROBERT SOBIHCH
CJE PROBLEHU SPOŁECZNEGO.

- RARKOHAHIA. INTBRPRBTA-

INSTYTUT WYDAWHICZY ZWIUKqw ZAWO-

DOWCH, WARSZAWA 1987.
Literatura poświęcana zagadnieniom narkomanii jest na
polskim rynku wydawniczym nader wątła, a przy stale wzrastającym zainteresowaniu nią i to nie tYlko w kręgach profesjonalnych, gdy już pojawia się - znika jak efemeryda. Każda
zatem ukazująca się pozycja, jeśli nawet budzi wątpliwosci a może właśnie tym bardziej - jest wydawniczym rarytasem i
"z natury rzeczy" za pożyteczną musi być uznana.
W środowiskach zawodowo zajmujących się analizą postaci
zjaWiska czy też terapią osób uzależnionych, lektura ta
wzbudza na ogół pewną doz.ę emocji. Powodują je kontrowersje
a tle merytorycznym w dużej mierze, ale również - jak można
sądzie - zrótnicowanie
postaw wobec fenomenu narkomanii,
które owe tło wyznaczają, pryzmat postrzegania różnorodności
problemu, ocena jego społecznych i indywidualnych przyczyn,
czy też sama istota relacji narkotyk-czlowiek, relacji jak
wiadomo silnie osadzonej w kontekście kUlturowym i historYCZnym. <Przy czym ani lekarze, ani psychologowie; ani profesjonaliści
innych dziedzin, zajmujący się narkomanią nie
są Wolni od własnego swiatopoglądu - przekonań i idel - dlatego tylko, że zajmują się leczeniem i terapią. Przeciwnie,
rodzaj nabytej wiedzy, jej zawodowa orientacja czesto wyznacza nie tylko spoleczną ocenę zjawiska, ale i proponowane
modele terapeutyczne.
Chociaż sprawy to znane, warto raz jeszcze o nich pomysIeć przy sięganiu po książkę Kazimierza Frieske
i Roberta
Sobiecha Narkomania. Interpretacje problemu spolecznego, wydaną w nakładzie aż 8000 egzemplarzy.
Jest to praca obszerha pod względem zawartości informacyjnej i tyleż kontrowersyjna ·ze względu na sposób i cel
jej wyjaśniania. Jak sami autorzy piszą we wstępie, ich zalożeniem byla "próba konsekwentnego
interpretowania narkomanii w kategoriach problemu spolecznego" i "przeciwstawienie się la twym, obiegowym stereotypom". I rzeczywiście, od
_,pierwszej do ostatniej strony czynione jest to konsekwentnie.
Historia narkomanii - obejmująca jej usytuowanie
geograficzne, które pierwotnie wyznaczała rodzaj kulturowo stosowanych specyfików, jak i ich póżniejsza dyfuzja w inne rejony - przedstawiona jest w kategoriach instytucjonalizowania się zjawiska, które Jako społeczny problem zostało niewspÓłmiernie
wyolbrzymione (w stosunku do innych nękających
społeczeństwa chorób i dewiacji) przez określone
stanowiska
medYczne oraz spoleczne grupy nacisku wraz z calym aparatem
prawno-legislacyjnym. Przy czym, są to mechanizmy, które
zdaniem autorów, nie tylko kreują problem, lecz wręcz tworzą
określone
fakty społeczne, patologizując poprzez stygmatyzację, zarówno jednostki jak i całe grupy. Narkotyk "z samej'
swej istoty" nie jest, a przynajmniej byłby znacznie mniej
szkodliwy, gdyby jego przyjmowanie nie było drastycznie uwi-
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