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NADU¯YWANIE ALKOHOLU A BEZDOMNOŒÆ1

Antoni Zieliñski

HOMELESSNESS AND ALCOHOL ABUSE

Abstract – The qualitative study was devoted to analyse the links between

homelessness and alcohol abuse. With in -depth interviews were covered 36

homelessness men residing in Warsaw’s shelters and underground warm chan-

nels. The process of slipping down to homelessness was caused by such factors

as broken links with relatives, and/or imprisoning, and/or far away from home

work, and/or upbringing in care home for adolescents, and in all cases by de-

structive style of drinking. Continuation of alcohol abuse was that crucial fac-

tor, among others, petrifying the state of homelessness.

Key words: homelessness, alcohol abuse.

WSTÊP

Bezdomnoœæ sta³a siê widocznym problemem spo³ecznym w okresie transforma-
cji. Liczbê bezdomnych w 1994 r. w Polsce szacowano na 250-300 tys. osób („Rzecz-
pospolita” nr 55, 1994) a dziennik telewizyjny (10.11.1994 r.) okreœla³ liczbê bez-
domnych przebywaj¹cych w Warszawie na 6 000 osób. Jak przypuszcza Andrzej
Przymeñski: „liczba 300 tysiêcy, przyjêta w ministerstwie jako przybli¿ony, nieofi-
cjalny szacunek, powsta³a najprawdopodobniej jako zaokr¹glony wynik przemno-
¿enia liczby bezdomnych województwa sto³ecznego przez liczbê województw w Pol-
sce” (5). Przymeñski krytycznie odnosi siê do tych opartych na w¹tpliwych b¹dŸ
niejawnych za³o¿eniach oszacowañ i proponuje bardziej przejrzyst¹ drogê ustalania
liczby bezdomnych. Na podstawie „w³asnych materia³ów a tak¿e opinii wielu prak-
tyków pochodz¹cych z ró¿nych czêœci Polski” zak³ada, „¿e proporcja miedzy liczb¹
bezdomnych korzystaj¹cych z noclegów w ró¿nego typu schroniskach i noclegow-
niach i liczb¹ bezdomnych znajduj¹cych siê w danym okresie poza nimi, oscyluje
obecnie wokó³ relacji od 1:1 do 1:2, na korzyœæ bezdomnych poza schroniskami” (5).
Po przyjêciu tych proporcji Autor proponuje dwie metody szacowania: (I) przemno-
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¿enie przez te proporcje liczby wszystkich miejsc w schroniskach i noclegowniach
na terenie Polski; (II) przeliczenie liczby bezdomnych w kilku województwach wy-
branych na zasadzie reprezentatywnoœci i za takie uzna³ woj. poznañskie, zielono-
górskie, pilskie i wroc³awskie a œrednia z tych województw przemno¿y³ przez liczbê
województw. Wynik szacowania opartego na pierwszej metodzie mieœci siê w prze-
dziale 30 – 45 tysiêcy a drugiego prowadzi do liczby 34 300 osób

Nadu¿ywanie alkoholu w okresie bezdomnoœci by³o ju¿ rozpoznawane (6) Bada-
nia te mia³y charakter diagnostyczny a wiêc chodzi³o o stwierdzenie faktu/stopnia
uzale¿nienia b¹dŸ nadu¿ywania. Jak wynika³o z ustaleñ Sidorowicza ³o, w schroni-
sku dla bezdomnych we Wroc³awiu w 1985 r. najczêœciej rozpoznawano zespó³ za-
le¿noœci alkoholowej (60% badanych). Niewiele jednak wiadomo jak¹ rolê w proce-
sie wchodzenia w bezdomnoœæ odgrywa³o nadu¿ywanie alkoholu tak w odniesieniu
do osób, które znajduj¹ schronienie w noclegowniach jak tych, które unikaj¹ insty-
tucjonalnych form opieki, a wiêc tych mobilnych, sypiaj¹cych na dworcach, w kana-
³ach, czy w cudzych domkach letniskowych. Podobnie nie wiele wiadomo jak w
okresie stanu bezdomnoœci nadu¿ywanie alkoholu mog³o utrwalaæ ten stan. Pog³ê-
bione wywiady z bezdomnymi nocuj¹cymi w noclegowniach i tych nie korzystaj¹-
cych z noclegowni powinny rzuciæ nieco wiêcej œwiat³a na zwi¹zki nadu¿ywania
alkoholu i bezdomnoœci.

Zarówno „bezdomnoœæ” jak i „nadu¿ywanie alkoholu” by³o tutaj definiowane w
kategoriach subiektywnych jak i obiektywnych. Za osobê bezdomn¹ uznawano ko-
goœ kto za bezdomnego uwa¿a³ siê sam i zarazem jego wygl¹d zewnêtrzny i okolicz-
noœci w jakich dochodzi³o do spotkania badacza terenowego z tak¹ osob¹ wskazy-
wa³y, ¿e takie samookreœlenie uznaæ mo¿na by³o za wiarygodne. Do takich okolicz-
noœci zaliczano przebywanie na dworcu, w kana³ach, w domku letniskowym, w noc-
legowni, w schronisku, w parku, w slumsach i innych miejscach, które nie mo¿na
nazwaæ miejscem zalegalizowanego sta³ego zamieszkania (innego ni¿ schronisko
i noclegownia).

 Przez „nadu¿ywanie” alkoholu rozumiano wszelk¹ postaæ konsumpcji alkoholu,
która rodzi problemy tak dla konsumenta jak i/lub dla otoczenia. To, czy konsump-
cja alkoholu rodzi³a problemy ustalano przez odwo³anie do osobistych ocen osoby
bezdomnej jak i kryteriów obiektywnych jak czêstoœæ/iloœæ, rodzaj napoju i typowe
dla respondenta sytuacje konsumpcji alkoholu.

Próba spojrzenia oczami bezdomnych na rolê jak¹ odegra³o i odgrywa nadu¿ywa-
nie alkoholu w ich ¿yciu powinno jak zak³adaliœmy pierwotnie w projekcie wype³-
niæ lukê w naszej wiedzy i dostarczyæ mo¿e argumentów wskazuj¹cych na potrzebê
zmian w systemie instytucjonalnej pomocy tak aby system ten lepiej s³u¿y³ osobom
bezdomnym nadu¿ywaj¹cym alkoholu (1).

 OSOBY BADANE I METODY

Celem badañ, jak ju¿ pisaliœmy, by³o okreœlenie roli nadu¿ywania alkoholu w
procesie schodzenia w bezdomnoœæ a nastêpnie w procesie utrwalania tego stanu.

Antoni Zieliñski



73

Poszukiwanie kategorii wyjaœniaj¹cych te dwa ze sob¹ powi¹zane procesy oparte
zosta³o na podejœciu jakoœciowym zainspirowanym metodologi¹ teorii ugruntowa-
nej. Metodologia ta okreœla jak uzyskiwaæ dane jakoœciowe i generowaæ z nich kate-
gorie i jak uzyskiwaæ w miarê reprezentatywny opis rzeczywistoœci. Preferowanymi
metodami zbierania danych na gruncie tej teorii s¹ obserwacja, wywiad swobodny
lub narracyjny ukierunkowane tylko ogóln¹ ram¹ pojêciow¹. Podejœcie to nie zaleca
formu³owania hipotez chyba, ¿e ich funkcja mog³aby siê ograniczaæ do ogólnego
ukierunkowania poszukiwañ kategorii wyjaœniaj¹cych a nie zbieraniu materia³u s³u-
¿¹cego wy³¹cznie ich weryfikacji.

Podejœcie przyjête w tych badaniach czerpie inspiracje z metodologii teorii ugrun-
towanej (2, 4) ale z trudem, jak s¹dzimy, spe³nia rygory tej metodologii z przyczyn
jak siê wydaje obiektywnych. Czynnikami ograniczaj¹cymi by³y tutaj œrodki i mo¿-
liwoœci bezpoœredniego i wystarczaj¹co d³ugiego kontaktu z bezdomnymi. Uzyska-
ne œrodki finansowe by³y raczej skromne. Zastosowanie wywiadu swobodnego z
dyspozycjami wobec osób mobilnych, zestresowanych sytuacj¹ w jakiej siê znaleŸli
i raczej podejrzliwych wobec funkcjonariuszy publicznych tj. badaczy okaza³o siê
drog¹ w prawdzie wykonaln¹ ale w ograniczonym stopniu. To na co mo¿na by³o
liczyæ ogranicza³o siê do stosunkowo krótkiego (co najwy¿ej godzinnego) kontaktu
i wywiadu ukierunkowanego z niewielk¹ mo¿liwoœci¹ uchwycenia jakichœ istotnych
w¹tków nie objêtych pytaniami kierunkowymi. Kontakt powtarzany z tymi osobami
by³by praktycznie niewykonalny.

Czynnikiem równie¿ bardzo ograniczaj¹cym pole manewru by³ czas badañ.
Badania planowane by³y w cyklu rocznym ale praktycznie ze wzglêdu na termin
uruchomienia œrodków mog³y siê zacz¹æ nie wczeœniej jak póŸn¹ wiosn¹ a w
okresie tak wiosennym jak i w letnim i wczesnojesiennym noclegownie i schro-
niska wyludniaj¹ siê z osób, którym rygory tych placówek nie odpowiadaj¹ a
pozostaj¹ rezydenci, b¹dŸ przestrzegaj¹cy zakazu picia, b¹dŸ je¿eli pij¹, nie-
chêtni do zdradzania takiej tajemnicy przed kimkolwiek z obcych w obawie, ¿e
to mo¿e im zaszkodziæ. W okresie letnim równie¿ dworce s¹, jak wskazuj¹ nasze
systematyczne obserwacje miejscem, gdzie rzadko mo¿na by³o spotkaæ osobê
wygl¹daj¹c¹ na bezdomn¹. W tej sytuacji badania ruszy³y po dwukrotnym pilo-
ta¿u (w lipcu i w paŸdzierniku) pe³nym rozmachem dopiero pod koniec paŸ-
dziernika i objê³y ca³y listopad. Badania bezdomnych zamieszkuj¹cych kana³y
sta³o siê mo¿liwe dopiero po pojawieniu siê odpowiednio odwa¿nej osoby, która
nie ba³a siê ryzyka takiego kontaktu. Warto zaznaczyæ jak bardzo bezdomni bu-
dz¹ lêk wœród potencjalnych badaczy terenowych. Próba rekrutacji do takich
wywiadów (stosunkowo dobrze p³atnych) wœród studentów nie przynios³a ¿ad-
nego odzewu. A doœwiadczeni badacze terenowi, którzy podjêli siê tego zadania
uczynili to tylko pod warunkiem kontaktu na terenie noclegowni lub schroniska
z wykluczeniem innych ryzykownych okolicznoœci jakie napotkaæ mo¿na, gdy
zechce siê nak³aniaæ bezdomnego do rozmowy na ruchliwym dworcu, czy w dom-
ku letniskowym itp. Spiêtrzenie badañ w okresie kilku miesiêcy nie sprzyja³o te¿
wystarczaj¹co d³ugim i czêstym kontaktom z badaczami terenowymi. Te oko-
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licznoœci wyraŸnie ograniczy³y mo¿liwoœæ zastosowania podejœcia zgodnego z
wymaganiami metodologii teorii ugruntowanej.

Próba badawcza objê³a 36-ciu bezdomnych mê¿czyzn w ró¿nym wieku od 23 do
67 lat, (do 30 lat – 6 osób, 31-40 lat – 12 osób, 41-50 lat – 9 osób, >51 lat – 7 osób,
brak danych o dwóch osobach), o zró¿nicowanym sta¿u bezdomnoœci od kilku mie-
siêcy do kilkunastu lat, (<1 roku – 5 osób, 1-2 lata – 11 osób, 3-5 lat – 7 osób, 6-10
lat – 8 osób, > 11 lat – 4 osoby, 1 osoba b.d), reprezentuj¹cych w podobnych propor-
cjach poziomy wykszta³cenia: podstawowy – 12 osób, zasadniczy zawodowy – 13
osób i œredni – 9 osób, jedna osoba mia³a ukoñczon¹ szko³ê pomaturaln¹ , a o jednej
nie uzyskano danych. W badaniu bra³y udzia³ osoby, które przed bezdomnoœci¹ miesz-
ka³y w Warszawie (14 osób) lub pochodzi³y z poza Warszawy

WYNIKI

Schodzenie w bezdomnoœæ

Proces schodzenia w bezdomnoœæ jest zwykle roz³o¿ony w czasie i uwarunkowa-
ny wieloma czynnikami, w tym jak zak³adaliœmy tak¿e nadu¿ywaniem alkoholu.

Celowo trafiliœmy do osób, które nadu¿ywa³y alkoholu w okresie bezdomnoœci, a
wywiady ujawni³y, ¿e prawie wszystkie te osoby pi³y nadmiernie w okresie schodze-
nia w bezdomnoœæ a wiele z nich wykazywa³o objawy uzale¿nienia w postaci ci¹-
gów picia. Tak wiêc nadu¿ywanie alkoholu by³o obecne w procesie schodzenia w
bezdomnoœæ badanych osób i odgrywa³o co najmniej rolê wspó³sprawcz¹.

W procesie tym pojawi³y siê inne czynniki, które mo¿na usystematyzowaæ w co naj-
mniej cztery kategorie. Jeden z mechanizmów zeœlizgu w bezdomnoœæ tworzy nadu¿y-
wanie alkoholu powi¹zane z prac¹ terenow¹. Moment definitywnego zejœcia w bezdom-
noœæ mo¿e wi¹zaæ siê tutaj z ca³kowit¹ utrat¹ pracy lub/i zerwaniem zwi¹zków z rodzin¹.

 (55 lat, 2 lata bezdomnoœci, wykszta³cenie podstawowe): Jak mówi pi³ 40 lat.
Pracowa³ na budowach lub przy melioracji, mieszka³ w hotelach, pi³ ci¹gami z „ludŸ-
mi z ca³ego œwiata”. Po pijanemu o¿eni³ siê. Zaniedba³ ¿onê i dzieci.

(37, 2, ZSZ): Rozpi³ siê w wojsku. Zmienia³ czêsto pracê. Mieszka³ w hotelach
robotniczych. W stoczni pi³ du¿o z tzw. „lewizny” remontów zlecanych nieformalnie
przez za³ogi statków.

Daje siê równie¿ wyodrêbniæ druga kategoria przypadków, w których zerwanie
wiêzi z blisk¹ osob¹ poprzez œmieræ, zdradê, rozwód nasila nadu¿ywanie alkoholu i
zwi¹zane z tym zaniedbania w pe³nieniu podstawowych ról spo³ecznych.

(32, 4, Tech): Mia³ nieudane ma³¿eñstwo. Rozwiód³ siê 6 lat temu. Rozpi³ siê
jeszcze bardziej. Czêsto zmienia³ pracê na ogó³ wtedy gdy wpada³ w ci¹g. Sprze-
da³ i przepi³ dom.
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(42, 1, Tech): ̄ ona zginê³a w wypadku i wtedy rozpi³ siê bardziej bo, ju¿ w wojsku
pi³ codziennie. Miewa³ tygodniowe ci¹gi. Pi³ bo czeka³ na odruch wspó³czucia ze
strony kobiety. Konkubina wyrzuci³a go z domu.

 Daje siê równie¿ wyodrêbniæ kategoria osób dla których takim czynnikiem spy-
chaj¹cym w bezdomnoœæ jest pobyt (wielokrotny) w wiêzieniu. Negatywne nazna-
czenie spo³eczne powi¹zane z nadmiernym piciem mo¿e przekreœlaæ szanse na utrzy-
manie normalnego trybu ¿ycia.

(62, 2, Podst.): Wielokrotny pobyt w wiêzieniu od 18 r.¿. w sumie 22 lata. Kawaler
nie ma rodziny. Zawsze dba³ o pozory wiêc jak mówi nie przekracza³ normy, jest
ostro¿ny i nieufny.

(48, 5, ZSZ): Piêæ lat temu wyszed³ z wiêzienia, gdzie z przerwami przebywa³ 15
lat. Zwykle krad³ po pijanemu tylko alkohol, kawê i papierosy. Dwadzieœcia lat temu
rozwiód³ siê z ¿on¹. Ci¹gi picia wywo³ywa³y awantury z matk¹. W³aœciwie jest bez-
domny wliczaj¹c wiêzienie od 20 lat.

Osobn¹ kategoriê tworz¹ wychowankowie domów dziecka, zak³adów wychowaw-
czych i poprawczych. U tych osób dostrzec mo¿na wyuczon¹ niezaradnoœæ ¿yciow¹, co
powi¹zane mo¿e byæ z brakiem oparcia w rodzinie i nadmiernym piciem, z pocz¹tkami
ju¿ w tych placówkach, tak¿e mo¿e wyznaczaæ pocz¹tek procesu spychania w bezdomnoœæ.

(38, 7, ZSZ): Wychowanek domu dziecka, jak mówi „wymeldowany stamt¹d”. Prze-
pracowa³ 18 lat czêsto zwalniany z pracy za picie. Jest nerwowy. Zacz¹³ piæ w wieku
13 lat w domu dziecka. Wychowawcy karali go za to. Potem cztery razy wszywano
mu esperal. Pi³ ci¹gami po parê miesiêcy zanim w koñcu trafi³ do kana³ów.

(23, 5, ZSZ): Po œmierci matki ojca pozbawiono praw rodzicielskich. Agresywny,
zbuntowany, przebywa³ w 10 placówkach na terenie kraju. Za karê zamykany w piw-
nicy. Pi³ „wynalazki” ju¿ w domu dziecka. Ci¹gi alkoholowe miewa³ podczas ucie-
czek z placówek. Jak mówi, przekazano go z placówki do schroniska dla bezdom-
nych. Ma poczucie zupe³nego odtr¹cenia. (Czy ktoœ P. pomaga³ przetrwaæ ten trudny
okres?): „Nie, a kogo ja obchodzê ?!!!” Sam o sobie mówi do czego przyzwyczai³o
go ¿ycie w placówce, gdzie zawsze myœlano za niego: „Jak ukoñczy³em 18 lat, to nie
mog³em sobie poradziæ w ¿yciu, no ca³e ¿ycie w oœrodkach, wszystko pod nos, nagle
mnie wyrzucaj¹ (...) wszêdzie mnie ignorowali”.

 Te czyste kategorie w wielu przypadkach nak³ada³y siê nawzajem, co jeszcze
bardziej przekonywuj¹co wyjaœnia³o proces schodzenia w bezdomnoœæ.

(25, 2, Tech.): Rodzice zginêli w wypadku samochodowym gdy mia³ 12 lat. By³
agresywny wobec matki zastêpczej, pi³ i bra³ narkotyki. Umieszczono go w domu
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dziecka i tam zacz¹³ piæ. Po opuszczeniu domu dziecka pracowa³ w restauracji i tam
rozpi³ siê. Po pobiciu teœcia trafi³ do wiêzienia i straci³ mieszkanie przyznane przez
dom dziecka.

Kategorie te nie wyczerpuj¹ wszystkich przypadków objêtych naszym badaniem.
Pozostaje jeszcze spora liczba przypadków, w których poza nadu¿ywaniem alkoholu
nie uda³o siê wyodrêbniæ czynnika towarzysz¹cego. Domyœlaæ siê mo¿na o istnieniu
innych dróg schodzenia w bezdomnoœæ jak np. koniecznoœæ ukrywania siê przed
wymiarem sprawiedliwoœci czy zemst¹ mafii czy innych groŸnych ludzi. Jest te¿
zapewne kategoria bezdomnych z wyboru.

Proces wchodzenia w bezdomnoœæ mo¿e odbywaæ siê co najmniej trzema drogami.
Pierwsza polega na próbach znalezienia pracy i jakiegoœ kwaterunku w hotelu,

schronisku, noclegowni, w pustostanie, czy nawet na dworcu. Próby te koñczy³y siê
niepowodzeniem z braku pracy w obecnej sytuacji wysokiego bezrobocia i z powo-
du nadmiernego picia.

(34, 8, ZSZ z poza W-wy): Spa³ na klatkach schodowych i pracowa³ na parkingu.
Pi³ wówczas codziennie przez pó³tora roku.

Typowe dla innych by³o poszukiwanie oparcia u bli¿szej lub dalszej rodziny b¹dŸ
u znajomych. Tu te¿ próby te koñczy³y siê niepowodzeniem bowiem zdolnoœæ i go-
towoœæ do trwa³ej opieki ze strony rodziny lub znajomych by³a ograniczona zw³asz-
cza, ¿e chodzi³o tu o osoby uci¹¿liwe przez to, ¿e nadu¿ywa³y alkoholu.

(44, 1, Podst.): Koczowa³ u jednej ciotki i u kolegi. Pracowa³ u drugiej ciotki poza
Warszaw¹, ale jak mówi „chcia³o siê wódeczki’ i zosta³ wyrzucony.

(40, 2, Tech.): JeŸdzi³ po Polsce i zatrzymywa³ siê u rodziny, spa³ te¿ na dworcach.

Spora czêœæ bezdomnych zanim trafi³a do schronisk i noclegowni o istnieniu któ-
rych dowiadywa³a siê od innych osób bêd¹cych w podobnym po³o¿eniu koczowa³a
na dworcach, na dzia³kach, klatkach schodowych, zsypach na œmieci czy na ulicy.

(25, 1, Tech.): Po wyjœciu z wiêzienia jeŸdzi³ po Polsce, nocowa³ na dworcach
i wróci³ do dawnego oœrodka, gdzie leczy³ siê z narkomanii.

(24, 2, ZSZ): Spa³ na Dworcu Centralnym i na dzia³kach, korzysta³ z kuchni
Ks. Palecznego.

Uczenie siê i funkcjonowanie w roli bezdomnego

Uczenie siê bezdomnoœci odbywa siê g³ównie przez kontakt z innymi bezdomny-
mi. Od nich, g³ównie przy alkoholu, dowiaduj¹ siê o adresach i warunkach przyjêæ i
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¿ycia w placówkach opieki. Ucz¹ siê te¿ sukcesywnie sposobów dostêpu do jad³o-
dajni, punktów rozdawnictwa ubrañ, punktów medycznych czy ³aŸni.

(37, 2, ZSZ): „O tyle w tej Warszawie jest dobrze do tej pory tak, ¿e cz³owiek
pilnuje tych punktów to z g³odu nie umrze. Absolutnie nie umrze. Jest naprawdê
sporo tych punktów i g³ównie siê po nich jeŸdzi (...) ¿aden bezdomny nie ma wyt³u-
maczenia, ¿e jest brudny. Jest gdzie siê umyæ (...) przy Okopowej, na ¯ytniej, do
Kotañskiego (...) podobnie odzie¿ – jest du¿o magazynów (...) S¹ punkty, gdzie leka-
rze specjaliœci udzielaj¹ pomocy, nawet z zêbami, wyleczy³em sobie i to dobrze, ca³-
kiem bezp³atnie. Jest na Ch³odnej taki budynek, ko³o parafii i tam leczy³em zêby (...)
W Warszawie s¹ takie mo¿liwoœci, ¿e mo¿na bez pieniêdzy ca³kiem ciekawie spêdziæ
czas. Latem du¿o koncertów bezp³atnych, mo¿na zwiedzaæ miasto a jak jest ch³od-
niej to siê wpakuje do EMPiKu i siedzê i czytam”.

(34, 8, ZSZ): „Po prostu jeden drugiemu mówi³: tutaj na Okopowej ³aŸnia jest,
a takie tam leki czy do lekarza – to te¿ darmowe, to jest na Wolskiej „Lekarze Œwia-
ta” (...) Na WKD, na Poznañskiej (...) Jak siê bidaka zapyta³em: s³uchaj, chcia³em
iœæ do lekarza, gdzie?, to mówi: idŸ tu, czy tu , czy tu. Tak te¿ gdzie odzie¿ daj¹”

Jak wynika z wypowiedzi prawie wszystkich bezdomnych zaspakajanie potrzeb
do ¿ycia, tych podstawowych jak sen, po¿ywienie, higiena, a nawet praca i rozrywka
jest trudne ale mo¿liwe. W Warszawie (i pod Warszaw¹) funkcjonuje gêsta sieæ schro-
nisk, noclegowni, jad³odajni, punktów odzie¿y, punktów medycznych. Bardziej ob-
rotni mog¹ bez trudu korzystaæ z tych mo¿liwoœci tzn. odwiedzaæ wiele jad³odajni,
pobieraæ ubrania co miesi¹c (co dla niektórych jest dodatkowym Ÿród³em pieniêdzy
na alkohol), leczyæ siê u specjalistów np. stomatologów. Wiedza o tej infrastruktu-
rze pomocy dociera do bezdomnych z ust profesjonalistów zajmuj¹cych siê nimi i z ust
innych bezdomnych lepiej z tym obeznanych.

Noclegownie, schroniska s¹ zat³oczone, warunki do wypoczynku i snu s¹ ekstre-
malnie trudne bowiem panuje tam szum i gwar w nocy, a ju¿ z pewnoœci¹ od bardzo
wczesnego œwitu. Nie trudno sobie wyobraziæ stres jaki towarzyszy porannej toale-
cie, gdy na 80-ciu mê¿czyzn przypada 5 umywalek. Stresuj¹ce warunki s¹ równie¿
w jad³odajniach, gdzie w d³ugich kolejkach czekaj¹ tak¿e ci, którzy zaniedbuj¹ hi-
gieny osobistej, po zupê nazywan¹ ze wzglêdu na ubog¹ treœæ „podchlupajk¹”. Nie
by³o w wypowiedziach bezdomnych jakiejœ ostrzejszej krytyki opieki medycznej,
mo¿e tylko z wyj¹tkiem jednego schroniska, gdzie lekarce tam zatrudnianej kilku
bezdomnych odmówi³o kwalifikacji.

Mieszkañcy kana³ów maj¹ te¿ w³asne sposoby zaspakajania potrzeb. Jedni
gotuj¹ na kuchenkach gazowych, inni chodz¹ tak¿e do jad³odajni. Jedna z komór
ciep³owniczych wykorzystywana jest jako ³aŸnia. Bezdomni z kana³ów maj¹,
jak sami mówi¹, lepsze warunki do snu i wypoczynku ni¿ te jakie mieli w schro-
niskach. Jest tam spokój i nie ma tak bardzo stresuj¹cego t³oku i wzajemnego
okradania siê. Nie ma tam te¿ jakoœ poni¿aj¹cej godnoœæ cz³owieka doros³ego
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zale¿noœci od personelu placówek. Niektórzy maj¹ na swój sposób poczucie wiêk-
szej swobody

(35, 12, ZSZ): (o ¿yciu w kana³ach) „Lepiej chyba ni¿ bym pracowa³. Rzecz pole-
ga na tym, ¿e nikt mi nie bêdzie mówi³ o której ja mam przyjœæ do domu, o której
wyjœæ, czy ja mam przyjœæ po piwie, ja ju¿ nie mówiê pijanym. Je¿eli ktoœ wypije
piwo i ktoœ kogoœ wyrzuca i mówi niestety masz wyjazd. We wszystkich noclegow-
niach tak jest, alkohol zero wiadomo (...) ale zdarza siê tam, pó³ piwa wypijê i ktoœ
poczuje ode mnie. To ja ma wyjœæ. Ale mi nikt niestety nie dyktuje tych warunków”.

(45, 11, ZSZ): „ (o noclegowniach) Tam jest za du¿y t³ok, chodz¹cy ca³e noce
i nawet w ogóle nie mo¿na siê przespaæ, a tutaj to jest trochê ciszy i spokoju”.

(54, 9, Podst.): „Nie tam opieka, tam jest taki lekarz, no tutaj te¿, pojedziemy do
jednych sióstr, do drugich sióstr, a jak nie to na WKD na Œródmieœcie, tam te¿ jest
(...) Mycie, to mamy u siebie, tam jest ³aŸnia, woda jest, jest ciep³a woda tylko, ¿e
zimnej nie ma, to trzeba napuœciæ gor¹cej ¿eby ostyg³a (...) No jedzenie to jak nie u
siebie to siê pojedzie na te co wydaj¹ u Kapucynów na Miodow¹, albo na Sapie¿yñ-
sk¹ , jest du¿o takich jad³odajni, to mo¿na skorzystaæ”

¯ycie w kana³ach jest ekstremalnie trudne ale tylko jeden z badanych zechcia³ to
wyraziæ.

(49, 12, Tech.) „Jest bardzo ciê¿ko, jest bardzo ciê¿kie ¿ycie bezdomnego. O je-
dzenie trzeba siê postaraæ, ¿eby coœ se, dobrze jeszcze, ¿e t¹ butlê z gazem mamy
tutaj z ch³opakami i w kanale, to jeszcze z tej butli se zupki ugotujemy coœ takiego,
ale tak to jest bardzo ciê¿ko. Ciê¿ko jest prze¿yæ. Je¿eli taki ch³opak by trafi³, który
nie zazna³ bezdomnoœci, to on by nie wytrzyma³. Ja siê musia³em tego uczyæ”.

W wypowiedziach badanych pojawia³y siê informacje o Ÿród³ach dochodów. Czêœæ
osób ma mo¿liwoœæ korzystania z zasi³ku opieki spo³ecznej. Czêœæ ma renty, a tylko
niektórzy emerytury. S¹ te¿ bardzo nieliczni bezdomni, którzy dysponuj¹ nierucho-
moœciami, b¹dŸ maj¹ pieni¹dze na koncie w banku. Prawie wszyscy dorabiaj¹ sobie
pracuj¹c dorywczo na terenie Warszawy i chyba czêœciej pod Warszaw¹ u rolników
i ogrodników. •ród³em dochodów zwykle na alkohol jest zbieranie surowców wtór-
nych, puszek aluminiowych, z³omu, butelek (np. ozdobnych sprzedawanych „Ru-
skim” na Stadionie). Przeszukiwanie œmietników tak¿e dostarcza mieszkañcom ka-
na³ów z³omu, ubrañ i po¿ywienia.

Trudno by by³o utrzymywaæ, ¿e bezdomni s¹ ludŸmi pracy, dla których jest to
cenna wartoœæ. W ich ¿yciorysach wiêcej jest przyk³adów stawiania alkoholu przed
prac¹. Ale te¿ nie sposób nie dostrzec jak bardzo praca mobilizuje ich do choæby
okresowego powstrzymywania siê od picia nawet w przypadku pij¹cych ci¹gami
ludzi z kana³ów. Bezczynnoœæ jest dla nich silnym Ÿród³em stresu, a jakieœ zajêcie
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zarobkowe (bez wzglêdu na cel zarobkowania, którym jest tak¿e kupno alkoholu)
pozwala wype³niæ pustkê dnia i silniejsze wtedy pokusy picia.

(38, 7, Podst.): „Teraz czêœciej (ni¿ w domu) i te gorsze trunki (...) pyt. o okazje)
Ju¿ jest okazja, ja wsta³em i ju¿ wystarczy wyjœæ. No a dzisiaj i jutro przestajê, bo
jadê tutaj z jednym, mo¿e jak¹œ robotê z³apiemy”.

¯ebranie nale¿y do epizodycznych zachowañ w ¿yciu bezdomnych. Zbieraj¹ w
ten sposób pieni¹dze na alkohol, gdy s¹ w ci¹gach picia, gdy nocuj¹ na przepustkach
poza noclegowniami i schroniskami. O ¿ebraniu mówi¹ jednak bez specjalnego za-
¿enowania, tak jak siê mówi o czymœ, co mieœci siê w roli cz³owieka bezdomnego,
gdy znajdzie siê w ekstremalnych warunkach.

Nie spotkaliœmy w wypowiedziach bezdomnych w¹tków zwi¹zanych z transfor-
macj¹, z redukcjami zatrudnienia, zwolnieniami czy bezrobociem. Byæ mo¿e brak³o
w katalogu wywiadu takich pytañ, a mo¿e te¿ ci celowo dobrani bezdomni ze wzglê-
du na problemy nadu¿ywania alkoholu mieli rzeczywiœcie g³ównie z tym problemy,
na które nak³ada³y tak¿e indywidualne k³opoty z prac¹, ale zawsze w tle z alkoho-
lem, b¹dŸ by³y to osobiste k³opoty rodzinne z alkoholem w tle.

Zastanawiaæ siê mo¿na, czy mieszkañcy kana³ów stanowi¹ jak¹œ kategoriê bez-
domnych bardziej zmarginalizowanych nawet w stosunku do rezydentów noclegow-
ni i schronisk. Za takim zaszeregowaniem przemawia³by d³ugi sta¿ bezdomnoœci
wiêkszoœci respondentów ale to nie t³umaczy wszystkiego. Osobom tym nie odpo-
wiada³ re¿im noclegowni i schronisk zwi¹zany z piciem ale to te¿ nie zamyka wyja-
œnienia. S¹ to ludzie, którym doskwiera³ t³ok w tych placówkach, brak prywatnoœci
i mo¿liwoœci zawierania przyjaŸni w tak mobilnej masie. W kana³ach znaleŸli kole-
gów, przyjació³, na których mo¿na siê oprzeæ. Zapewne pij¹ bardziej intensywnie
i destrukcyjne ni¿ mieszkañcy schronisk przez to rzadziej imaj¹ siê pracy co pog³êbia
proces odwykania od tego podstawowego obowi¹zku ka¿dego doros³ego cz³owieka.

(52, 4, Pomaturalne): „Ja wiem to kana³ chyba lepszy jest (...) nie tam (w nocle-
gowni) jest towarzystwo o trzeciej w nocy jest szum, ju¿ wstaj¹, ju¿ kombinuj¹, ju¿
to, ju¿ tamto. A tu jak jesteœmy we dwójkê to jest spokój. O szóstej sobie wychodzimy,
idziemy na puszki, na butelki i spokój jest. Ja sobie znalaz³em i buty i kurtki bo to
mo¿na znaleŸæ (...) tak razem siê trzymamy (...) Na zimê planujê dostaæ siê do Sióstr
Bia³ych na Wiatracznej”.

Noclegownie i schroniska maj¹ w ocenie respondentów opinie miejsc bezpiecz-
nych bardziej ni¿ dworce czy dzia³ki. Zakaz picia dzia³a tam wyraŸnie ograniczaj¹-
co, co podkreœlali zgodnie i ci, którym to pomaga w utrzymaniu trzeŸwoœci jak i ci
którzy wybrali kana³y.

(37, 6 m-cy, Podst): „Lepiej jest w schronisku, jest kawa³ek dachu. Tu jest jakaœ
szansa. Mogê wyjœæ jakiejœ pracy poszukaæ (...) mo¿na siê opraæ, jakiœ posi³ek jest,
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gorszy czy lepszy ale jest. Wiem, ¿e je¿eli nie podpadnie za ten alkohol, to mnie nikt
stamt¹d nie wyrzuci. To jest bardzo du¿y plus. Na dworcu – policja, ganianie, prze-
pêdzanie, nagonka. To jest tragedia. W³aœciwie nie spa³em, tylko le¿a³em i patrzy³em
czy mnie pobij¹ albo okradn¹ (...) A na dzia³kach, wiem, ¿e tam „dykte” pij¹. To
mnie nie pasuje (...) Chodz¹ brudni, œmierdzi od nich, cali w krostach, bo to wiado-
mo brud. Nie pasuje mi to. Tutaj mam jeszcze szansê, ¿e , ¿e mogê siê opraæ, umyæ,
zjeœæ (...) (o innej noclegowni) Tam by³o gorzej. Z tego powodu, ¿e pijañstwa, k³ót-
nie, bijatyki. Jak ktoœ przyszed³ zmêczony to nie móg³ spokojnie w nocy pospaæ bo
tam siê bi³o, tam siê k³ócili, tam rzygali po wódce, tam telewizor jeszcze g³oœno gra,
a sala jest jedna a ludzi stu. Dwunasta, pierwsza w nocy a tam hulanki, swawole. Od
czasu gdy zmieni³ siê kierownik jest inny regulamin. Teraz tam jest spokój, ale trzeba
wyjœæ o 7,00 tylko tyle, ¿e jak ktoœ przyk³adowo nie ma pracy, to ca³y dzieñ musi
chodziæ. Ja zajmowa³em siê zbieraniem puszek

Warunki pobytu w tych placówkach s¹ zró¿nicowane, wprawdzie we wszystkich
panuje t³ok, ale s¹ takie, gdzie s¹ œwietlice, czasopisma, kolorowe telewizory i mo¿-
liwoœci wykonywania pracy na rzecz placówki. Zat³oczenie utrudnia wypoczynek
i sen, a co za tym idzie zmniejsza szansê wykazania sprawnoœci w pracy.

W kana³ach nie ma t³oku i warunki do snu s¹ zdaniem mieszkañców lepsze ni¿ w
niektórych noclegowniach. Wprawdzie na samopoczucie osób tam mieszkaj¹cych
mo¿e wp³ywaæ np. wiêksza prywatnoœæ, spokój, poczucie bezpieczeñstwa w otocze-
niu dobrze znanych osób „ch³opaków” jak o sobie mówi¹, to jednak brak jakichkol-
wiek rygorów ograniczaj¹cych swobodê sprawia, ¿e dochodzi tam czêœciej do picia
ci¹gami trwaj¹cymi nawet wiele miesiêcy. Ich szanse na znalezienie pracy, a jakaœ
perspektywy tak¿e wyjœcia z bezdomnoœci s¹ jak s¹dzimy o wiele ni¿sze ni¿ osób
korzystaj¹cych z noclegowni czy schronisk.

Wzory picia ludzi bezdomnych

Uda³o nam siê do pewnego stopnia trafnoœci odtworzyæ wzory picia ludzi bez-
domnych. W noclegowniach i schroniskach obowi¹zuje zakaz picia i przebywania w
stanie nietrzeŸwym. Zakaz ten by³ egzekwowany we wszystkich placówkach objê-
tych naszymi badaniami, ale nie jednakowo skutecznie. Wprawdzie nasi responden-
ci z rezerw¹ podchodzili do naszych zapewnieñ o anonimowoœci i obawiali siê ujaw-
nienia prawdy o swoim piciu w ostatnim okresie pobytu w placówkach to jednak
mimo tej autocenzury wy³oni³ siê jakiœ mniej lub bardziej bliski rzeczywistoœci ob-
raz tego, jak pij¹ bezdomni objêci aktualnie re¿imem noclegowni i schronisk. Jak
wynika z wywiadów s¹ w Warszawie takie placówki na terenie których dochodzi do
picia alkoholu. W noclegowniach, gdzie nie rewiduje siê rzeczy osobistych przy
wejœciu, a nastêpnie nie kontroluje siê zachowañ w trakcie wieczoru i ciszy nocnej,
dochodziæ mo¿e do nadu¿ywania alkoholu na wiêksz¹ skalê. W ma³ych zaprzyjaŸ-
nionych grupach bezdomni pij¹ w trakcie ogl¹dania telewizji i przez czêœæ nocy.
Rano, kiedy obowi¹zani s¹ opuœciæ placówkê wychodz¹ niepostrze¿enie.
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(23, 5, ZSZ): „W koñcu piêæ lat ju¿ siê tu³am, nie, nie no to nie mo¿liwe by by³o,
¿ebym nie pi³, nie, troszeczkê (...) ¿e cz³owieka ulicy to trafia, no nie ma siê komu
wygadaæ, no (picie w noclegowni) Po baloniku zaraz nas siê zamyka, abyœmy nie
wychodzili, ale nikt nie sprawdza co kto ma w torbie (...) Ale jak krata siê zamknie,
wesz³em do góry, to ju¿ mo¿na piæ do bólu, nie (...) I mo¿na piæ do rana (kierownik)
nie zorientuje siê bo rano siê wychodzi i tak sobie idzie siê do miasta (...) Na ogó³
codziennie. Jesteœmy w takich grupkach – ci siê lubi¹, ci nie. Z naszej grupki zawsze
ktoœ coœ przyniesie i tak siê siedzi przy filmie (...) Albo nalewki, albo spirytus kupu-
jemy z mety – «Ruski»”.

W noclegowniach, w których obowi¹zuje nakaz opuszczania po nocy placówki
bezdomni musz¹ we w³asnym zakresie wype³niaæ sobie dzieñ i zwykle czêœæ z nich
jest bez zajêcia i szuka okazji do picia w znanych sobie miejscach spotkañ takich jak
parki miejskie np. Ogród Saski i £azienki, Skarpa Wiœlana, a praktycznie „wszê-
dzie”, gdzie nie nêkani przez policjê lub stra¿ miejsk¹ mog¹ przesiedzieæ jak¹œ czêœæ
dnia.

(39, 3 m-ce, Tech.) :Po prostu jest nas tu du¿o osób, które razem mieszkaj¹ i oni
czêœæ zarobionych pieniêdzy przeznaczaj¹ na alkohol. No spotykamy siê, ja wiem w
Parku Saskim, w £azienkach, wszêdzie praktycznie (...) Po prostu przychodzi taki
okres, ¿e cz³owiek ma chandrê, nie mo¿e sobie ze wszystkim poradziæ i nie znajduje
w³aœciwego lub alternatywnego rozwi¹zania pewnych sytuacji i wtedy mu siê wyda-
je, ¿e to mu pomo¿e (...) Sam sobie kupi³em pó³ litra wódki wypi³em tydzieñ temu w
noclegowni. Mówiono mi, ¿e nikt nie sprawdza co siê wnosi.

Okazj¹ do picia wiêkszych iloœci alkoholu na terenie placówek mog¹ byæ soboty i
niedziele. Wówczas ci, którym siê uda³o przepracowaæ tydzieñ stawiaj¹ kolegom
spore iloœci alkoholu. Jak mo¿na siê domyœliæ dzieje siê tak w tych placówkach, w
których kontrola nad zachowaniem bezdomnych s³abnie w weekendy.

(42, 1, Tech.): „W takich instytucjach jak noclegownia okazje s¹ bez okazji. Po
prostu przychodzi sobota, ktoœ tam pracowa³, zarobi³ 400 czy 500 z³otych, mia³ gest
i kupi³ 3 czy 4 litry wódki i kolegów zaprosi³. Ju¿ nie na kieliszek, na pó³ litra (...)
mo¿e parê razy wypi³em po 50 gram dla towarzystwa ale jakoœ tamta atmosfera,
pokrój ludzi tak mi nie le¿y, ¿e picie tam mi nie idzie. Nie pijê, bo nie mam takiej
potrzeby (...) Raz kupi³em dwie nalewki i wypiliœmy w trójkê (...) Ostatni raz pi³em
piwo trzy tygodnie temu”

Istnieje wreszcie w noclegowniach lub schroniskach kategoria rezydentów o d³u¿-
szym sta¿u pobytu w placówce uwa¿anych za „starych bywalców” Byæ mo¿e jest to
przejaw „drugiego ¿ycia” w tych placówkach. „Starzy bywalcy” byliby tymi, którzy
ciesz¹ siê zaufaniem personelu i nadu¿ywaj¹ tego zaufania kamufluj¹c w³asne picie
gorliwoœci¹ w wykrywaniu takich wpadek u „nowych”, zwykle mobilnych, s³abo
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zwi¹zanych z placówk¹, okresowych rezydentów. Tym, ¿e „starzy bywalcy” pij¹
wiemy z wywiadów a domyœlamy siê, ¿e w obronie swoich przywilejów gorliwie
tropi¹ innych z poza w³asnego krêgu.

(28, 8, Podst): „W noclegowni, tam siedz¹ stare bywalce, ja tam by³em parê mie-
siêcy temu, mnie wyrzucili za picie, a te stare bywalce normalnie sobie przynosili
i pili gdzieœ tam maj¹ porobione takie kanciapy i tam tego nikt nie wie. Swoich nie
œcigaj¹”.

Innym sposobem na picie w trakcie oficjalnego wci¹gniêcia w rejestr mieszkañ-
ców placówki s¹ przepustki lub „wypisy” kilkudniowe w jednych placówkach a na-
wet tygodniowe w innych. Zapewne nie ka¿dy wypis robiony jest w celu stworzenia
okazji do picia ale jest to pewien wzór picia przyjêty przynajmniej przez czêœæ bez-
domnych. Ci, którzy wypisuj¹ siê, ¿eby piæ, robi¹ to w ró¿nych znanych sobie miej-
scach, zwykle w towarzystwie innych osób, œpi¹ u znajomych na dzia³kach, w pusto-
stanach, na klatkach schodowych czy na dworcach. Po takich ci¹gach picia staraj¹
siê wróciæ w takim stanie aby bezpiecznie przejœæ próbê alkomatu. W przypadku,
gdy ci¹gu nie daje siê przerwaæ w porê, staraj¹ siê o ponowne przyjêcie do placówki
lub wêdruj¹ do innej, ¿eby tam znaleŸæ miejsce.

(30, 4, ZSZ):„No nie. Tutaj nie. Staram siê tak jak chcê siê napiæ to siê wypiszê
st¹d na trzy dni. Œpiê u kogoœ tam. Zna siê du¿o. Tutaj pije mniej bo tutaj trzeba
uwa¿aæ, ¿eby nie przychodziæ wypity, bo wyrzuc¹ od razu. O to siê bojê. Zima siê
zbli¿a i póŸniej gdzie mieszkaæ”.

Jak z wypowiedzi respondentów wynika, pij¹ oni praktycznie wszystko, co za-
wiera etanol, a wiêc piwo, wino, nalewki, wódkê najczêœciej tani¹ z „mety” albo „od
ruskich”, a tak¿e denaturat barwiony i bia³y. Picie denaturatu wyznacza jakieœ granice
przyjête w œwiecie bezdomnych. Pij¹ ten napój albo „straceñcy” albo ci co „upadli ni-
¿ej”. Z tym pierwszym okreœleniem nie wi¹¿e siê potêpienie a wrêcz przeciwnie, jakaœ
nuta zrozumienia dla tych, którym jest ju¿ wszystko jedno jak skoñczy siê ich ¿ycie.

Sumuj¹c, mo¿na powiedzieæ tak: dla mieszkañców noclegowni i schronisk mo¿na
wyró¿niæ trzy wzory picia (I) pierwszy na terenie noclegowni po przejœciu kontroli
alkomatu, picie w ma³ych grupach nawet do póŸnych godzin nocnych (II) drugi,
picie poza placówkami w ci¹gu dnia w znanych sobie miejscach te¿ w ma³ych gru-
pach (III) i trzeci, picie poza placówkami po uzyskaniu przepustki, czêsto w ci¹gach
tak¿e w grupach. Wspóln¹ cech¹ tych wzorów jest towarzyski charakter (i zapewne
te¿ przymus) picia i preferencja tanich trunków jak nalewki, piwo, tania wódka
z nielegalnych Ÿróde³.

Picie samotne jest, jak s¹dzimy, tak samo rzadko spotykane jak w populacji
generalnej.

Wspólne picie spe³nia wiele funkcji: (I) zaspakaja potrzebê bliskiego kontaktu
(II) potwierdza status kogoœ swojego w tej spo³ecznoœci (III) u³atwia wchodzenie
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w rolê bezdomnego, a wiêc umo¿liwia uczenie siê tego wszystkiego co jest niezbêd-
ne aby przetrwaæ.

Mieszkañcy kana³ów bez oporów ujawniali swoje sposoby picia. Oni wiedz¹, ¿e
nie maj¹ nic do stracenia, a kontakt z badaczem móg³, mamy nadziejê, byæ odczuwa-
ny jako zainteresowanie ich losem. Mieszkañcy kana³ów znaj¹ siê i tworz¹ pewn¹
wspólnotê, mówi¹ o sobie „ch³opaki” a o innych mówi¹ jako o „znajomych”. Pod-
kreœlaj¹ wzajemny szacunek i pomoc wzajemn¹. Nie okradaj¹ siê i to podkreœlaj¹,
ale te¿ mo¿na mówiæ o funkcjonowaniu normy nakazuj¹cej posiadane pieni¹dze
przeznaczaæ na wspólne picie, co sprawia, ¿e faktycznie pieni¹dze nie s¹ czyj¹œ w³a-
snoœci¹, a raczej w³asnoœci¹ grupy tyle, ¿e w prywatnym depozycie. Bezdomni
z kana³ów pij¹ wiêcej, czêœciej i czêœciej te¿ pij¹ alkohol niekonsumpcyjny ni¿ ich
odpowiednicy ze schronisk i noclegowni. Zreszt¹ mo¿noœæ picia bez ograniczeñ by³a
jednym z powodów wyboru ¿ycia w kana³ach, chocia¿ nie mo¿na zapominaæ te¿
o egzystencjalnych powodach takich decyzji.

Okazje s¹ dla tych ludzi „bez okazji” czyli codziennie, kiedy tylko nie pracuj¹ lub
jakoœ nie zarobkuj¹ zbieraj¹c surowce wtórne. Wystarczy tylko kogoœ spotkaæ po
wyjœciu z ciep³owniczego bunkra a bezdomni maj¹ szeroki kr¹g znajomoœci od kil-
kunastu do kilkudziesiêciu osób (ktoœ wspomnia³ nawet o trzystu osobach). Wieczo-
ry mieszkañcy kana³ów spêdzaj¹ przy œwiecach i wtedy powstaj¹ tak¿e okazje do
picia. Codzienne okazje „bez okazji” przechodz¹ w ci¹gi nawet kilkumiesiêczne.
Niektórzy s¹ zatruci i œwiadomi tego stanu i konsekwencji dla zdrowia. Upijanie siê
w ich sytuacjach wi¹¿e siê z du¿ym ryzykiem pobicia i okradzenia. Role swoistych
hien odgrywaj¹ wobec bezdomnych czêsto m³odzi zdemoralizowani ludzie – „ma³o-
laty”, których s³aboœæ ofiary zachêca do ataku.

Bezdomni z kana³ów nie stanowi¹ jednak wyizolowanej grupy, ¿yj¹ w symbiozie
z mieszkañcami pobliskiej noclegowni. Tam chodz¹ na posi³ki i tam, albo w innych
placówkach szukaj¹ miejsca na okres zimy. Czy s¹ wtedy w stanie przerwaæ codzienne
picie i podporz¹dkowaæ siê re¿imowi tych placówek – nie wiadomo. Z ich opowieœci
wynika, ¿e znaj¹ dobrze z w³asnego doœwiadczenia realia ¿ycia w tych placówkach.
Mo¿na siê domyœlaæ, ¿e pij¹, tyle ¿e z pewnymi przerwami, a gdy s¹ usuwani z jednej
placówki to szukaj¹ miejsca w innej, a wybór takich placówek maj¹ w Warszawie du¿y.

(45, 11, ZSZ): „Teraz ja ju¿ pijê trzy miesi¹ce (...) Tutaj nie to co w noclegowni nie
mo¿na siê napiæ bo nie wpuszcz¹. Tutaj mo¿na bo schodzimy na wieczór i œwieczki
(...) okazja do picia jest codziennie (...) Nie no po prostu siê szanujemy wszyscy. Nikt
tam nikomu nie zawadza. Nikt do nikogo nie przychodzi (...) Chcia³bym przestaæ piæ,
bo chcia³bym do matki wróciæ”.

(49, 12, Tech.): „ Na dworcach to siê nie op³aca, bo pana okradn¹, a tu
w kanale to s¹ swoi ludzie. Tych ludzi co tam stoj¹ wszyscy to znam, no ich
wszystkich znam i dlatego tu do nich przychodzê bo wiem, ¿e oni – ¿aden mi
z³otówki nie ukradnie (...) Teraz rentê bra³em i wiem, ¿e oni mnie nie okradn¹,
ale wiem, ¿e muszê z nimi przepiæ. Jak jeden nie ma to z drugim przepije, no”.
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Zamierzenia na przysz³oœæ

Bezdomni nie godz¹ siê ze swoim po³o¿eniem. Tylko nieliczni, zaawansowani
wiekiem (powy¿ej 60 r.¿.) swoje dalsze losy wi¹¿¹ z placówkami opieki. Pozostali
ujawniaj¹ jakieœ plany na przysz³oœæ, jakieœ mniej lub bardziej realne kroki wyjœcia
z tej beznadziejnie trudnej jednak dla wielu sytuacji. Co do mo¿liwoœci leczenia
alkoholizmu zdania s¹ podzielone. Ci, którzy mieli w przesz³oœci nieudane próby
leczenia i abstynencji, czêsto wzmacnianej esperalem, z niewiar¹ myœl¹ o kolejnych
próbach. Gdyby siê trzymaæ w analizie regu³y wiêkszoœci, to mo¿na powiedzieæ, ¿e
bardziej znacz¹c¹ czêœæ stanowili ci, którzy z pobytem w oœrodkach wi¹zali jakieœ
nadzieje na uporanie siê z problemem nadu¿ywania alkoholu. Jest tylko kwestia
otwarta taka: jak bezdomnoœæ wp³ywa na motywacjê do leczenia. Zapewne wzmac-
nia determinacjê u jednych osób, u tych co czuj¹, ¿e znalaz³y siê „na dnie” (gdyby
odwo³ywaæ siê do koniecznoœci osi¹gania „dna”, po to aby nast¹pi³o „odbicie wzwy¿”,
jak to jest w ideologii AA(3)), a u drugich brak mieszkania, pracy, zerwane lub
os³abione wiêzi rodzinne mog¹ pozbawiæ wiary w sens takiej próby. Tych kwestii
nie uda³o nam siê naœwietliæ w tych badaniach. Bezdomni zdaj¹ sobie sprawê z trud-
nej sytuacji w jakiej siê znaleŸli, st¹d ich zamierzenia a raczej marzenia s¹ nieœmia-
³e. Ich plany mieszkaniowe s¹ bardzo skromne, czasami wi¹¿¹ siê z powrotem do
rodziny, która ju¿ ich przedtem odrzuca³a, czasami s¹ to marzenia o mieszkaniu komu-
nalnym, ale szanse na to maj¹ niewielkie bo np. w jednej z gmin przeznacza siê jedno
mieszkanie miesiêcznie dla staraj¹cych siê a nasz respondent by³ na 240 miejscu na
liœcie. Tylko nieliczni mogli liczyæ w najbli¿szej przysz³oœci na wynajem mieszkania.

Równie¿ nieliczni mieli jakieœ œmielsze plany zwi¹zane z prac¹. Szanse na znale-
zienie pracy dla kogoœ, kto nie ma sta³ego meldunku s¹ niewielkie nawet w Warsza-
wie gdzie stopa bezrobocia jest stosunkowo bardzo niska. St¹d w obecnej sytuacji
zatrudnienia i g³odu mieszkaniowego szanse na wyjœcie z bezdomnoœci dla osób,
które maj¹ jeszcze do rozwi¹zania swój problem alkoholowy s¹ niewielkie i takie
te¿ odczucia znaleŸæ mo¿na w wypowiedziach respondentów.

(57, 2, Podst.): „ Ja chcia³bym ju¿ nie piæ dlatego przyszed³em do tego oœrodka (...) Na
razie udaje mi siê nie piæ (...) czekam w kolejce na mieszkanie. Jestem 240-sty na liœcie,
ale w tej gminie jest tylko jedno mieszkanie na miesi¹c (...) Chcia³bym zostaæ w tym
oœrodku jako sta³y mieszkaniec, dopóki nie dostanê swojego mieszkania (...) chcia³bym
wypracowaæ sobie lata do renty. Ale jest psychoza taka, ¿e on (pracodawca) by wola³
m³odszego (...) Chcia³bym odzyskaæ syna, ale to nie jest takie ³atwe”.

Obezw³adniaj¹ce poczucie braku jakichkolwiek perspektyw charakteryzuje m³odego
cz³owieka wychowanka domu dziecka, pozbawionego oparcia w rodzinie

(23, 5, ZSZ): „Moje ¿ycie ju¿ jest i tak skoñczone. Ja ju¿ nie mam ¿ycia- ¿yje z
dnia na dzieñ. Pani, ja ju¿ nie mam planów, nigdy. Mo¿e kiedyœ mia³em, teraz nie.
Teraz to ja jestem przekonany, ¿e ju¿ z tego nie wyjdê, bo sam sobie nie dam rady.
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Tak jak Pani widzi œpiê w noclegowni, jem w sto³ówce, tu, to s¹ moje problemy. Nie
mogê z tego wyjœæ, z tej bezdomnoœci a robi³em wszystko. Teraz mam jeszcze proble-
my z dowodem, ukradli mi na Centralnym jak przyjecha³em do Warszawy, a dla mnie
,¿eby wyrobiæ dowód potrzebne s¹ pieni¹dze 150 z³otych- to jest to du¿o. Jestem
skazany na oœrodki – po co siê ok³amywaæ. Zimê chcê tu byæ, a na wiosnê pójdê do
gospodarza (...) Nie, no nie mogê piæ wiêcej. Ja nie powiem Pani teraz, czy bêdê piæ
wiêcej czy nie, bo ¿ycie nie ok³amujmy siê, nie jest ³atwe (...) Nie uwa¿am siê za
uzale¿nionego, ja nie muszê, ale jak koledzy stawiaj¹ to nie umiem odmówiæ”.

Jeszcze mniejsze szanse na wyjœcie z bezdomnoœci maj¹ mieszkañcy kana³ów. Wiêk-
szoœæ z nich ma ju¿ d³ugi sta¿ takiego ¿ycia i chocia¿ zapewne przywykli do takich
warunków nie chc¹ siê godziæ ze swoim losem. O mo¿liwoœci leczenia bezdomni z kana-
³ów wypowiadaj¹ siê mgliœcie lub nie realistycznie zak³adaj¹, ¿e sami s¹ w stanie prze-
zwyciê¿yæ g³ód picia. O nierealnych planach mieszkaniowych wspomina jeden z bez-
domnych i z mieszkaniem, w którym znalaz³by swój „bunkier” wi¹za³by swoje marzenia
o zerwaniu z kolegami i z piciem. Trzeba przyznaæ, ¿e stajemy siêzupe³nie bezradni
wobec losu bezdomnych z kana³ów. Nieskuteczne by³oby przymusowe leczenie, chocia¿
stwarza³oby szansê na bardziej trzeŸwe zastanowienie siê nad swoj¹ sytuacj¹ ale pozo-
sta³yby niemo¿liwe do za³atwienia sprawy mieszkaniowe i zatrudnienia. Zamkniêcie
kana³ów, byæ mo¿e technicznie mo¿liwe, by³oby posuniêciem nieetycznym, bowiem by³by
to dodatkowy gwa³t pope³niony na tych nieszczêsnych ludziach, a skutki by³yby zapew-
ne takie, ¿e czêœæ tych g³êboko uzale¿nionych koczowa³oby w znacznie gorszych warun-
kach na dworcach czy na dzia³kach.

(40,15, ZSZ): (czy zamierza nadal przebywaæ tu?) „Cholera wie(...) nie mam ren-
ty (...) Mnie to jest potrzebna odtrutka tylko, bo jestem przytruty po niebieskim i co
rano wyjdê to mnie telepie, telepie, no wiesz Pan jak to jest (...) (czy pogodzi³ siê ju¿
z tym) Nie , s¹ gdzieœ jakieœ szcz¹tki œwiadomoœci, no takie ¿eby coœ z tym zrobiæ k...a”.

(45, 11, ZSZ): „ Ale zaszyæ siê nie zaszyjê, bo to nic nie daje. Ja ostatnio siê
zaszy³em to po dwóch tygodniach ju¿ pi³em. To nie ma sensu, to musi byæ silna wola,
przecie¿ ja jestem w AA (...) spotykam siê, ale to przewa¿nie tylko idê z myœl¹ ¿eby
wypiæ kawê (...) chcia³bym przestaæ byæ bezdomnym(...) no ciê¿ko jest”

(38, 7, Podst.): „Na razie nie próbujê (...) No siedzia³em – to przymusowy, bo nie
by³o jak, chocia¿ i tam siê pi³o (...) (wyrzuty sumienia?) No gryz¹ i bêd¹ gryz³y ca³y
czas. Picie daje zapomnienie, no w³aœnie na tym ca³a rzecz polega (...) Na razie
innych perspektyw nie widzê (...) (czy zamierza przestaæ piæ?): Nie”.

PODSUMOWANIE

Badania nasze dotknê³y ledwie problemu ludzi bezdomnych. Te wyobra¿enia jakie
mieliœmy o mechanizmach schodzenia w bezdomnoœæ i utrwalania takiego stanu mia³y
swój walor jedynie wstêpnego kierunkowskazu poszukiwañ.
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Po tej próbie ju¿ wiemy, ¿e w trakcie niespe³na godzinnego wywiadu mo¿na tylko
bardzo powierzchownie, pobie¿nie zbli¿yæ siê do procesów schodzenia w bezdom-
noœæ i utrwalania takiego stanu. W trakcie ukierunkowanego wywiadu musieliœmy
ku naszemu ¿alowi ucinaæ te w¹tki, które chcia³a rozwijaæ osoba badana, a które nie
odpowiada³y naszym dyspozycjom. W rezultacie uzyskaliœmy materia³ badawczy,
który jest jak¹œ reprezentacj¹ rzeczywistoœci ale okrojon¹ naszymi dyspozycjami,
poœpiechem i wyobra¿eniami o kolejach losu ludzi bezdomnych. Z perspektywy
metodologii teorii ugruntowanej zbyt powierzchownie weszliœmy w doœwiadczenia
i jêzyk osób objêtych badaniem. Równie¿ w naszej analizie indukcja nie zawsze
mia³a prymat przed dedukcj¹ jako metoda teoretycznego myœlenia. Nasza próba jest
zaledwie jakimœ przyczynkiem objaœniania procesów schodzenia w bezdomnoœæ
i jej utrwalania i roli nadu¿ywania alkoholu w tych procesach z jednej strony
a z drugiej splotu innych znacz¹cych czynników..

Mimo tych ograniczeñ wynik³ych z tzw. warunków brzegowych naszych ba-
dañ tj. skromnych œrodków, zbyt krótkiego czasu na wywiady, niezwykle trud-
nych warunków kontaktu z bezdomnymi – mimo tych ograniczeñ uda³o nam siê,
w naszym odczuciu, rzuciæ dodatkowe œwiat³o na zwi¹zki bezdomnoœci z nad-
u¿ywaniem alkoholu (6).

I tak, w procesie schodzenia w bezdomnoœæ istotne jest dzia³anie takich czynni-
ków jak rodzaj pracy os³abiaj¹cej wiêŸ z rodzin¹, z domem; jak za³amania po zerwa-
niu zwi¹zku z blisk¹ osob¹ na skutek œmierci, rozwodu lub zdrady; jak niezaradnoœæ
¿yciowa i os³abiona wiêŸ rodzinna wyniesiona z placówek opiekuñczych i resocjali-
zacyjnych; jak negatywne naznaczenie po wyjœciu z wiêzienia. Wszystkie te czynni-
ki, niekiedy splecione mog¹ ale nie musz¹ prowadziæ do bezdomnoœci. Prawdopo-
dobieñstwo takiego zejœcia zapewne wzrasta, gdy tym czynnikom towarzyszy nad-
u¿ywanie alkoholu a w³aœciwie nie zbadana przez nas wystarczaj¹co wzajemna inte-
rakcja tych czynników. W utrwalaniu wymuszonej bezdomnoœci decyduj¹c¹ rolê
odgrywaj¹ jednak czynniki zewnêtrzne w makroskali jak sytuacja na rynku mieszka-
niowym i na rynku pracy – w sumie tych warunków okreœlaj¹cych zdolnoœæ pañstwa
do wype³niania funkcji opiekuñczych. W obecnych warunkach wysokiego bezrobo-
cia i tej skali niezaspokojonego popytu mieszkaniowego szanse tej najs³abszej, jak siê
wydaje grupy, spo³ecznej jak¹ s¹ bezdomni s¹ bardzo niewielkie, a splot tych czynników
z nadu¿ywaniem alkoholu jeszcze te szanse obni¿a. W takich warunkach tylko nieliczni,
ci mniej uzale¿nieni, z krótkim sta¿em bezdomnoœci z jakimœ oparciem w rodzinie bêd¹
siê mogli pokusiæ o wydobycie siê z tej sytuacji w jakiej siê znaleŸli

STRESZCZENIE

Rozpoznanie mechanizmów wi¹¿¹cych nadmierne picie alkoholu z bezdomno-
œci¹ by³o celem badañ jakoœciowych, którymi objêto 36-ciu bezdomnych mê¿czyzn
rezyduj¹cych na terenie Warszawy w schroniskach, noclegowniach i w kana³ach
ciep³owniczych. Drog¹ wywiadów pog³êbionych okreœlano czynniki uruchamiaj¹ce
proces schodzenia w bezdomnoœæ i utrwalaj¹ce ten stan. Proces schodzenia w bez-
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domnoœæ warunkowany jest splotem wielu czynników takich jak zerwaniem wiêzi
z blisk¹ osob¹, pobytem w wiêzieniu, rodzajem wykonywanej pracy czy wychowa-
niem w placówce opiekuñczo wychowawczej. Destrukcyjny wzór picia nasila³ dzia-
³anie tych czynników. W okresie bezdomnoœci nie rozwi¹zany problem alkoholowy
blokuje szansê wyjœcia z tego stanu.

S³owa kluczowe: bezdomnoœæ, nadu¿ywanie alkoholu.
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