
Wstęp

Problematyka związana z funkcjonowaniem członków rodziny alkoholowej 
jest szeroko omawiana w literaturze przedmiotu. Stanowi to efekt wielolet-
nich prac naukowców oraz praktyków – lekarzy i opiekunów społecznych. 
Dzięki nim możemy ocenić, jak bardzo choroba alkoholowa jednostki wpływa 
na życie osób z jej otoczenia. Wraz z pogłębianiem analiz oraz wzbogacaniem 
wiedzy o funkcjonowaniu uzależnionego perspektywa badaczy, odnosząca 
się do przebiegu tej jednostki nozologicznej, zmieniła się z deterministycz-
nej na holistyczną, uwzględniającą udział poszczególnych członków syste-
mu alkoholowego w trwaniu omawianej choroby oraz ich potencjalne trud-
ności wynikające z życia w dysfunkcjonalnej rodzinie. Gdy dostrzeżono, że 
u znacznej liczby mężczyzn pochodzących z rodziny alkoholowej ujawniają 
się zaburzenia związane z używaniem alkoholu, zaczęto koncentrować uwa-
gę na problemach osób dorastających w tym systemie rodzinnym oraz ich 
trudnościach w życiu dorosłym. Określono tę grupę mianem dorosłych dzieci 
alkoholików (DDA). Sharon Wegscheider-Cruse (2000: 236–237) tak charakte-
ryzuje osobę, którą można do niej zaliczyć: 

w życiu samodzielny i odpowiedzialny, wewnątrz siebie taki dorosły pozostaje prze-
straszonym i skrzywdzonym dzieckiem. Jest dojrzały fizycznie i intelektualnie, ale nie 
emocjonalnie, ponieważ jego potrzeby emocjonalne w dzieciństwie nie zostały zaspo-
kojone przez cierpiącą rodzinę. 

Współcześnie w literaturze przedmiotu szeroko omawiana jest kwestia 
definiowania tego terminu. Agnieszka Widera-Wysoczańska (2003: 9) odno-
si go do „osób pochodzących z rodzin alkoholowych, których dzieciństwo 
wypełnione było ciągłą walką o przetrwanie, sprawiając, iż w życiu doro-
słym często towarzyszy im poczucie, że nigdy nie doświadczyły bycia dziec-
kiem”. Niektórzy podkreślają, że dorosłe dzieci alkoholików „nie przeszły 
pomyślnie przez etapy rozwojowe, które warunkują dojrzałość i dorosłość, 
a bycie dzieckiem alkoholika oznacza posiadanie doświadczeń, które przera-
stają możliwości sprostania im” (Miller, Tuchfeld, 1990: 5–6). Zofia Sobolew-
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ska-Mellibruda pisze o istnieniu syndromu Dorosłych Dzieci Alkoholików1, 
określając, że u dotkniętych nim osób występuje szereg problemów i zaburzeń 
wynikających z destrukcyjnych schematów osobistych będących konsekwen-
cją dorastania w rodzinie alkoholowej (Sobolewska-Mellibruda, 2011: 11). We 
współczesnym obiegu naukowym nie uznano jednoznacznie jego istnienia ze 
względu na „wątpliwości dotyczące uznania grupy DDA za jednorodną, a co 
za tym idzie, klasyfikowania syndromu DDA jako odrębnego zespołu, specy-
ficznego dla wszystkich osób dorastających w rodzinach z problemem alko-
holowym” (Pasternak, Schier, 2014: 554). Niektórzy autorzy określają osoby 
dorastające w rodzinie alkoholowej mianem współuzależnionych, co również 
nie jest powszechnie przyjęte przez wszystkich naukowców oraz praktyków 
i bywa tematem debat publicznych. Różnorodność ujęć teoretycznych odno-
szących się do wskazanego pojęcia uwypuklona jest w mozaice kategoryzacji 
dorosłych dzieci alkoholików (na przykład role psychologiczne wyróżnione 
przez Sharon Wegscheider-Cruse, podział zaproponowany przez Timmena 
L. Cermaka oraz Jacques’a Rutzky’ego, klasyfikacja E. Jamesa Anthony’ego). 
Ich charakterystyka podkreśla niejednorodność funkcjonowania tej grupy 
osób w różnych płaszczyznach życia. Bez względu jednak na rozmaite ujęcia 
definicyjne, używając terminu „dorosłe dzieci alkoholików”, mam na myśli 
grupę osób wychowywanych w rodzinie, w której centralnym problemem 
stało się uzależnienie od alkoholu rodzica/rodziców, co często generuje wy-
stępowanie trudności w funkcjonowaniu ich dzieci w różnych sferach życia.

Obecnie prowadzonych jest wiele badań dotyczących dzieci i adolescen-
tów pochodzących z rodzin alkoholowych oraz wpływu tego środowiska na 
ich rozwój. Źródła kliniczno-terapeutyczne ukazują głównie trudności, będą-
ce konsekwencją funkcjonowania takiego systemu rodzinnego i nieudzielenia 
im wsparcia (Junik, 2012: 28). Wciąż niewiele jest weryfikacji empirycznych 
nawiązujących do życia badanych w okresie dorosłości, relacji z uzależnio-
nym i współuzależnionym rodzicem oraz potencjalnego wpływu tychże na 
ich sposób widzenia rzeczywistości i bycia w różnych relacjach interperso-
nalnych. Równie rzadko bada się, jak dorosłe dzieci alkoholików, niemiesz-
kające z rodzicami, postrzegają relacje rodziców w diadzie małżeńskiej oraz 
jakie uczucia towarzyszą im, gdy przebywają w domu rodzinnym; w jakim 
stopniu, mimo opuszczenia gniazda rodzinnego, powielają schematy funk-
cjonowania w relacjach z uzależnionym i współuzależnionym rodzicem i ja-
kie temu towarzyszą emocje.

1 Termin „Dorosłe Dzieci Alkoholików” został zapisany wielkimi literami, ponieważ w li-
teraturze przedmiotu najczęściej stosowany jest taki zabieg w sytuacji, gdy wskazuje się na wy-
stępowanie wspomnianego syndromu u tej grupy osób.
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W dotychczas realizowanych badaniach dominują te oparte na wyko-
rzystaniu strategii ilościowej i koncentrujące się na wybranych aspektach 
funkcjonowania dorosłych dzieci alkoholików, na przykład w relacjach part-
nerskich, występowaniu zaburzeń, trudnościach indywidualnych itp. Najczę-
ściej dotyczą wybranego i określonego spektrum problemów. Znacznie rza-
dziej uwzględniana jest perspektywa jakościowa.

Celem realizowanych przeze mnie badań było bliższe przyjrzenie się, jak 
dorosłe dzieci alkoholików opisują doświadczenia wynikające z dorastania 
w rodzinie alkoholowej, wraz z towarzyszącymi im emocjami i trudnościami, 
oraz jakiego wsparcia społecznego oczekują, a jakie rzeczywiście otrzymu-
ją. Wiązało się to z próbą odtworzenia trudnych, niekiedy traumatycznych 
wydarzeń, co często generowało przeżywanie przez badanych silnych nega-
tywnych i ambiwalentnych emocji. Stąd zasadne było wykorzystanie w po-
dejmowanych przeze mnie badaniach strategii jakościowej. Doświadczenia 
dorosłości rekonstruowane przez dorosłe dzieci alkoholików są nie tylko od-
twarzaniem określonych faktów i wydarzeń, ale przede wszystkim nadawa-
niem im subiektywnego znaczenia biograficznego przez jednostkę, bowiem 
„pełniejsza analiza rzeczywistości społecznej i psychologicznej wymaga (…) 
subiektywnego odzwierciedlania doświadczeń zewnętrzności dokonywa-
nych przez jednostki w toku komunikacji międzyludzkiej – w ramach narracji 
osadzonej w różnych wymiarach funkcjonowania człowieka. W tym, narracji 
porządkowanej przez kryteria temporalne, odnoszącej się do biegu życia czło-
wieka” (Piorunek, 2016: 12). Wybór takiej metody podyktowany był również 
względami etycznymi i metodologicznymi. Badania biograficzne „otwierają 
przed badaczami i badanymi – którzy w toku badań (…) mają do spełnienia 
rolę szczególną, bowiem to oni słowami konstruują i odzwierciedlają swój 
świat życia – możliwości (…) wejścia w rzeczywistość społeczną i jednost-
kową oraz rozumienia toczących się w niej procesów” (Piorunek, 2016: 13). 
W konsekwencji badacz realizujący prace we wskazanym paradygmacie ma 
„możliwość poszukiwania odpowiedzi na pytania kładące nacisk na to, jak 
tworzy się doświadczenie społeczne i jak nadaje mu się znaczenie” (Silver-
man, 2008: 32).

W niniejszej monografii skupiam się przede wszystkim na etapie doro-
słości, kontekstowo sięgając do doświadczeń z wcześniejszych etapów roz-
wojowych, które staną się przedmiotem opisu i analiz kolejnych publikacji. 
Należy podkreślić, że badane osoby uczestniczyły w terapii indywidualnej 
lub grupowej przez co najmniej rok. W konsekwencji są świadome trudności, 
z jakimi się borykają, oraz z większą łatwością i świadomością odnoszą się do 
swoich doświadczeń i przeżyć.

Wyodrębnienie akcentowanych w narracjach moich rozmówców wątków, 
dotarcie do znaczeń i sensów, jakie przypisują dorastaniu w rodzinie alkoho-



lowej, pozwoliło dostrzec, jaką wagę przypisują oni określonym sytuacjom, 
a także jak wpływają one na obecne funkcjonowanie. Istotnym elementem 
moich analiz było także wskazanie dominujących w określonych interakcjach 
społecznych i kontekstach sytuacyjnych emocji. Ważnym celem podjętych 
weryfikacji empirycznych stało się ustalenie oczekiwanego i otrzymywanego 
przez badanych wsparcia społecznego oraz efektywności form pomocy adre-
sowanych do tej grupy osób. Zwróciłam szczególną uwagę na wskazywane 
w ich narracjach osoby ważne, wzbogacające ich życie o inne i konstruktywne 
doświadczenia, których nie zaznali ze strony rodziców, a które mogły być 
czynnikami ochronnymi w ich biografii.

Niniejsza monografia jest efektem projektu badawczego realizowanego 
w ramach pracy doktorskiej zatytułowanej Biografie dorosłych dzieci alkoho-
lików (DDA). Wsparcie społeczne oczekiwane i otrzymywane. Studium psychope-
dagogiczne napisanej w Zakładzie Poradnictwa Społecznego Wydziału Stu-
diów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod 
kierunkiem prof. dr hab. Magdaleny Piorunek i promotora pomocniczego  
dr Agnieszki Skowrońskiej-Pućki. W tym miejscu chciałabym złożyć ser-
deczne podziękowania prof. dr hab. Magdalenie Piorunek oraz dr Agnieszce 
Skowrońskiej-Pućce za wsparcie, merytoryczne rady oraz życzliwość okaza-
ne podczas tworzenia niniejszej pracy.


