
Odbić się 
do życia

Pod koniec września plaże pod Los Angeles zmieniają użyt-
kowników. Znikają urlopowicze, coraz mniej rodzin z dziećmi,
mniej grajdołków, więcej obozowisk. Jakieś nasypy porobione
z worków z piaskiem, chroniące od wiatru i pyłu. Na parkin-
gach i w okolicznych ulicach dużo starych, pordzewiałych sa-
mochodów. Robi się coraz brudniej. W zapach soli i wodoro-
stów wdziera się stęchlizna butwiejących przedmiotów, woń
brudnych ubrań i ciał, zapach palonej marihuany i sfermento-
wanych resztek piwa w walających się po ziemi puszkach i bu-
telkach. Do południowej Kalifornii zjeżdżają na zimę bezdom-
ni z północnych stanów. Bo chociaż noce bywają chłodne, za
dnia można się wygrzać w słońcu.

Nikt ich nie przegania, nikt nie czepia się, nie sprawdza do-
kumentów, jeśli tylko nie wejdą w konflikt z prawem. W Santa
Monica, w Venice i w innych dzielnicach Armia Zbawienia wy-
daje bezdomnym zupę. Zjeść ją może każdy. Każdy też może
wejść do jednego z kilku pawilonów znajdujących się wzdłuż pla-
ży, nalać sobie kawy i wziąć kruche ciastko. Może wyjść albo po-
słuchać, o czym rozmawiają zebrani. Jeden na kilku zostaje.

To spotkania Anonimowych Narkomanów lub Anonimo-
wych Alkoholików. Biorą w nich udział ludzie uzależnieni, któ-
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rzy przestali ćpać i pić lub dopiero pragną przestać. Opowiada-
ją o sobie i o swoich uczuciach, o tym, jak było, gdy pili, w ja-
ki sposób przestali i jak zmieniło się ich życie. Wielu z nich to
ludzie, dziś pracujący i całkiem pozbierani, którzy sami kiedyś
mieszkali na plaży lub na ulicy; inni nadal pozostają bezdom-
ni, ale są już trzeźwi. Przychodząc na spotkania AA lub AN,
nie tylko wypełniają czas, ale przede wszystkim uzyskują od in-
nych siłę i nadzieję, uczą się, jak żyć bez alkoholu lub narkoty-
ków. A bez tego nigdy nie wydostaną się z plaży, z bezrobocia,
z zaklętego kręgu nędzy i uzależnienia.

W czasach Wielkiego Kryzysu każdy mógł stracić pracę
i dom, ale dziś, w bogatej Ameryce większość bezdomnych sta-
nowią ludzie chorzy, tacy, którzy nie potrafią wymyślić sobie ja-
kiegoś zajęcia ani znaleźć i utrzymać pracy. Część z nich to
chorzy psychicznie. Bardzo wielu to uzależnieni od alkoholu
i narkotyków. Niektórzy uzależnili się już na ulicy, szukając
ucieczki od beznadziejności pustego życia. Dla większości jed-
nak plaża to tylko pewien etap od dawna postępującej choro-
by, która pozbawiła ich pracy, rodzin, domów i przyjaciół, nie-
uchronnie prowadząc ku śmierci.

Ludzie wokół o tym wiedzą, ale wiedzą również, że są bez-
silni. Nie kierują więc nikogo na przymusowe leczenie, o nic
chorych nie proszą, nie grożą, nie szantażują darmową zupą.
Anonimowi Alkoholicy lub Narkomani też nikogo nie agitują
do trzeźwości. Oni po prostu są w pobliżu. Na wypadek gdyby
ktoś miał dość i chciał odbić się od dna, tak jak odbiło się wie-
lu z nich. Z własnego doświadczenia wiedzą, że do godnego
życia łatwiej odbić się z ulicy lub z plaży niż z przytułku.

***

Kilka tysięcy kilometrów na wschód od Los Angeles, w No-
wym Jorku, na rogu 94 Ulicy i Madison Avenue, w kapiącej bo-
gactwem sali kościoła prezbiteriańskiego co wieczór zbiera się
blisko sto osób z wyższych sfer. Biznesmeni, dyrektorzy wiel-

ALKOHOLIZM – GRZECH CZY CHOROBA?
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kich korporacji, profesorowie i lekarze, każdy w ubraniu za kil-
ka tysięcy dolarów. Kobiety przystrojone w perły, złoto i dia-
menty, wśród nich można spotkać znaną aktorkę, piosenkarkę
lub gwiazdę telewizyjną. Czasem przychodzi tu Liza Minnelli
lub Elizabeth Taylor, kiedyś przyjechała pani Betty Ford, żona
byłego prezydenta. Tutaj wszyscy mówią z akcentem wyuczo-
nym w najlepszych szkołach. Ale mówią niemal dokładnie
o tym samym, co niepiśmienni często mieszkańcy plaży w Ve-
nice. Bo chociaż pijali lepsze trunki, na wspaniałych bankietach
i w najdroższych restauracjach, odczuwali taką samą złość,
wstyd, poczucie winy, wyrzuty sumienia, zazdrość i przede
wszystkim narastający lęk.

Większość z nich to ludzie, którzy dawno temu zaczęli pić
towarzysko. Po wypiciu czuli się lepiej: tracili nieśmiałość, sta-
wali się weselsi, przestawali się bać. Alkohol lub narkotyk był
dla nich cudownym lekarstwem na poprawienie nastroju lub
ucieczką od przygnębienia i depresji. Właśnie dlatego uzależni-
li się od cudownego leku. Los taki spotyka blisko 10 procent do-
rosłych mężczyzn i tylko nieco mniej kobiet. Alkohol czyni dla
nich cuda, ale za coraz większą cenę – kaców, niesprawności ro-
dzinnej i społecznej, wyrzutów sumienia, lęku. Z czasem alko-
hol przestaje podnosić nastrój swoich ofiar, stając się lekiem na
krótkotrwałe wyciągnięcie ich z cierpień, jakich doświadczają.

Ludzie zebrani dziś na mityngu przez wiele lat robili wszyst-
ko, by udowodnić sobie i innym, że nie utracili kontroli nad alko-
holem. Setki razy obiecywali, że wypiją tylko trochę. Niektórzy
pili tylko piwo, a inni tylko koniaki. Jeszcze inni nie pili przed za-
kończeniem pracy. Jedni pili tylko w towarzystwie, a inni tylko
w samotności. Bywali tacy, którzy przysięgali sobie nie pić przez
miesiąc, przez rok, a nawet przez kilkanaście lat. A gdy tylko wy-
pijali pierwszy kieliszek, wcześniej czy później kończyło się tak
samo: powracały pijaństwa, wyrzuty sumienia, poczucie winy,
agresja i strach. Aż w końcu kapitulowali – uznawali się za poko-
nanych.

ODBIĆ SIĘ DO ŻYCIA
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