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Mechanizmy obronne w uzale¿nieniu od tytoniu a trudnoci
z asymilacj¹ informacji o szkodliwoci palenia
Defence mechanisms in smoking addiction and difficulties in assimilation of information about
tobacco harmfullness
MARTA IRENA PORÊBIAK
Wydzia³ Psychologii, Uniwersytet Warszawski/Faculty of Psychology, Warsaw University

Artyku³ prezentuje uzale¿nienie od tytoniu z perspektywy
psychologicznej, ze szczególnym uwzglêdnieniem funkcjonowania
procesów poznawczych. Prezentuje mechanizmy obronne utrudniaj¹ce
uzale¿nionym podjêcie leczenia. Zgodnie z teori¹ totalitarnego ego
Greenwald'a opisuje proces asymilacji nowych treci sprzecznych z
dotychczas utrzymywanymi przekonaniami, co ma szczególne znaczenie
w przypadku kontaktu pacjentów uzale¿nionych od tytoniu z
informacjami dotycz¹cymi jego szkodliwoci. Na koniec zosta³y
zaprezentowane zalecenia dotycz¹ce terapii osób uzale¿nionych z
uwzglêdnieniem diagnozy i analizy stosowanych mechanizmów
obronnych.

In the article smoking dependence is discussed from a psychological
point of view. It focuses on a specific cognitive functioning. The defence
mechanisms which make smoking cessation undesirable are presented.
According to the totalitarian ego theory of Greenwald, inconsistent
data assimilation process is presented. This is especially important for
patients in the case of information about how smoking is harmful.
Finally therapeutic recommendations are given, according to diagnosis
and analysis of defence mechanisms in smoking dependence.
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Uzale¿nienie od tytoniu spe³nia wszystkie kryteria uzale¿nienia sformu³owane w DSM-IV  R [1].
Nie jest jedynie zale¿noci¹ od psychostymulantu,
jakim jest nikotyna, na poziomie neurobiologicznym.
Przejawia siê w funkcjonowaniu pacjenta na poziomie behawioralnym, emocjonalnym, ale tak¿e poznawczym.
Na poziomie poznawczym uzale¿nienie od tytoniu jest wi¹zane z wystêpowaniem u pacjenta charakterystycznego sposobu mylenia, opartego na
zniekszta³caniu informacji dotycz¹cych szkodliwoci palenia tytoniu oraz mo¿liwoci rzucenia palenia.
Ten charakterystyczny styl mylenia i przetwarznia
informacji mo¿na uznaæ za konsekwencjê wytworzonej zale¿noci na poziomie neurobiologicznym lub
za objaw tej zale¿noci prezentowany w sposobie mylenia. Jednak¿e rozpatruj¹c uzale¿nienie od tytoniu
z perpektywy psychologicznej, ten specyficzny styl
mylenia mo¿e byæ uznany za mechanizm samego
uzale¿nienia oraz mechanizm podtrzymuj¹cy jedno-

czenie uzale¿nienie, dzia³aj¹cy na poziomie poznawczym.
Teoria mechanizmów obronnych
Formu³owanie s¹dów i podtrzymywanie przekonañ jest w du¿ej mierze wynikiem dzia³ania na poziomie niewiadomym i przedwiadomym mechanizmów obronnych, zgodnie z koncepcj¹ twórcy psychoanalizy, Zygmunta Freuda [2,3]. Wprowadzaj¹c
koncepcjê toporaficznego podzia³u osobowoci,
Freud u¿y³ metafory góry lodowej do ukazania, jak
du¿a czêæ procesów psychicznych przebiega poza
wiadomoci¹. Psychika jest niczym góra lodowa,
w której jedynie wierzcho³ek jest widoczny ponad
tafl¹ wody. Tym wierzcho³kiem jest wiadomoæ.
Znacz¹ca wiêkszoæ masy lodowej jest ukryta pod
tafl¹ wody. T¹ ukryt¹ wiêkszoæ stanowi¹ procesy psychiczne przebiegaj¹ce w niewiadomoci. Przedwiadomoæ Freud porówna³ do tej czêæ góry lodowej,
która znajduje siê na krawêdzi tafli wody i poprzez
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fale mo¿e byæ okresowo ods³oniêta, a w pozosta³ym
czasie pozostaje ukryta pod powierzchni¹. W przedwiadomoci znajduj¹ siê bowiem te procesy mylowe, które mog¹ byæ wydobyte z niewiadomoci przy
koncentracji jednostki.
Konsekwencj¹ podzia³u psychiki jest mo¿liwoæ
funkcjonowania na poziomie wiadomym i niewiadomym sprzecznych s¹dów i przekonañ, pozostaj¹cych wzglêdem siebie w konflikcie. U osoby uzale¿nionej konflikt ten mo¿e dotyczyæ wiadomej wiedzy
o szkodliwoci u¿ywania tytoniu oraz niewiadomej
silnej potrzeby palenia jako substytutu utrzymania
wiêzi z wa¿nym obiektem. Konflikt intrapsychiczny
pozostaje nieuwiadomiony tak d³ugo, jak d³ugo
sprawnie dzia³aj¹ mechanizmy obronne. Unikaj¹c
konfrontacji z konfliktem, pacjent nadal pali i pozostaje uzale¿niony. Mo¿na wiêc postawiæ tezê, ¿e
w uzale¿nieniu od tytoniu wystêpuj¹ na poziomie poznawczym takie mechanizmy obronne, których dzia³anie gwarantuje utzrymanie samego uzale¿nienia.
Korzyst¹jac z przegl¹du mechanizmów obronnych, jakiego dokona³ Kokoszka [4], opiszê cztery
wybrane mechanizmy, których dzia³anie mo¿e t³umaczyæ niechêæ osób uzale¿nionych do kierowania
siê wiedz¹ o szkodliwoci palenia tytoniu. Najtrudniejszym dla pacjenta do konfrontacji mechanizmem
obronnym jest wyparcie. Polega ono na przesuniêciu
treci do niewiadomoci w sposób tak trwa³y, ¿e pacjent mo¿e mieæ poczucie, ¿e ¿adna informacja nie
zosta³a mu w ogóle przekazana. Wyparcie wystêpuje
wtedy, gdy osoby uzale¿nione twierdz¹, ¿e nie spotka³y siê nigdy z informacj¹, jakoby palenie tytoniu
by³o chorob¹ w sensie medycznym, wbrew faktowi,
¿e znajduje siê ono w miêdzynarodowej klasyfikacji
chorób, np. ICD-10 [5]. Innym powszechnym mechanizmem obronnym jest zaprzeczanie, które pozwala na przedwiadom¹ rejestracjê informacji o
szkodliwoci palenia, jednak¿e informacja ta jest niewiadomie zniekszta³cana. W efekcie pacjent twierdzi, ¿e zdaje sobie sprawê ze szkodliwoci palenia, ale
nie wierzy, aby u niego mog³a rozwin¹æ siê jakakolwiek choroba odtytoniowa. Kolejny mechanizm
obronny czêsto wystêpuj¹cy u uzale¿nionych to racjonalizacja. Pacjent mo¿e w rozmowie z lekarzem
lub terapeut¹ usprawiedliwiaæ siêganie po tytoñ chêci¹ uspokojenia siê lub unikniêcia otwartej konfrontacji z innymi osobami w sytuacji konfliktu interpersonalnego. Wyt³umaczenie to wydaje siê spójne, choæ
dobrze wiemy, ¿e palenie tytoniu nie jest jedyn¹ metod¹ radzenia sobie ze stresem i unikaniem eskalacji
konfliktów. Ostatnim mechanizmem obronnym, na
który pragnê zwróciæ uwagê, jest intelektualizacja.
Wykazuje ona du¿e podobieñstwo do racjonalizacji,
z t¹ ró¿nic¹, ¿e w racjonalizacji osoba stosuje argumenty dotycz¹ce jakoci jej ¿ycia i codziennego funkcjonowania, za w intelektualizacji powo³uje siê tendencyjnie na dowody popieraj¹ce jej tezê, ignoruj¹c
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resztê wiedzy naukowej. Intelektualizacja zachodzi,
gdy pacjent twierdzi, ¿e palenie tytoniu nie musi byæ
szkodliwe, gdy¿ zmniejsza ryzyko raka jelita grubego
i tym t³umaczy niechêæ do rzucenia palenia. Ignoruje jednoczenie wiedzê na rzecz szkodliwoci dymu
tytoniowego dla innych narz¹dów.
Totalitaryzm ego
Powsta³e w ten sposób przekonania s¹ niezwykle
trwa³e i s¹ podtrzymywane mimo nowej wiedzy naukowej, o której pacjenta mog¹ poinformowaæ media, jego lekarz rodzinny, niepal¹cy cz³onkowie rodziny etc. To w³anie specyficzne dzia³anie mechanizmów obronnych sprawia, ¿e raz utrwalone przekonania s¹ utrzymywane, a nowe informacje, sprzeczne z przekonaniami jednostki, s¹ ignorowane lub
zniekszta³cane. Dobre wyt³umaczenie tego zjawiska
mo¿na znaleæ w teorii totalitarnego ego Anthony'ego Greenwald'a [6]. Greenwald opisa³ proces przetwarzania danych/informacji przez psychikê na poziomie wiadomym i niewiadomym z uwzglêdnieniem przypadków, w ktorych informacje te s¹ spójne
lub sprzeczne z dotychczas podzielanymi przekonaniami.
Greenwald [6] postuluje funkcjonowanie w psychice odpowiednika filtru antyspamowego, który odpowiada za wstêpn¹ niewiadom¹ selekcjê nap³ywaj¹cych informacji. Filtr ten dzia³a podobnie do cz³owieka, który otwieraj¹c swoj¹ skrzynkê na listy znajduje w niej oprócz korespondencji, na któr¹ oczekuje, niepotrzebne reklamówki, zaproszenia do akcji
promocyjnych i inne przesy³ki, których zawartoci¹
nie jest zainteresowany. Wówczas na podstawie
pierwszego spojrzenia selekcjonuje zawartoæ
skrzynki pocztowej, wyrzuca te listy, których koperty
wskazuj¹ na niepotrzebn¹ zawartoæ. Mo¿na powiedzieæ, ¿e tym samym dzia³a wed³ug schematu oceny
zawartoci po kopercie. Analogicznie wed³ug Greenwald'a funkcjonuje psychika ludzka. Dokonuje wstêpnej analizy informacji jedynie pobie¿nie i niewiadomie dla jednostki. Analizuje nowe dane w oparciu
o dotychczas utrzymywane przekonania. Jeli wynik
tej wstêpnej analizy wskazuje na niezgodnoæ nowej
informacji z dotychczasowymi danymi, informacja
ta zostanie wyparta do niewiadmoci, co zablokuje
mo¿liwoæ jej analizy na poziomie wiadomym. Dok³adnie tak, jakby znaleziona w skrzynce koperta
wys³ana przez firmê reklamow¹, bez rozpakowania
trafi³a do koszta na mieci.
Je¿eli wstêpna selekcja wyka¿e choæby czêciow¹
zgodnoæ nowej informacji z przekonaniami jednostki, wówczas bêdzie mog³a nast¹piæ pog³êbiona analiza na poziomie przedwiadomym (zgodnie z zaprezentowan¹ wczeniej teori¹ topograficzn¹ osobowoci Freuda). Wówczas dzieje siê tak, jakby korespondencja zosta³a przez odbiorcê rozpakowana. Nastê-
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puje analiza dalsza, znów oparta na porównaniu nowej treci z posiadanymi przekonaniami. Jeli na tym
etapie analizy informacja zostanie uznana za znacznie niespójn¹ z dotychczasowymi danymi, wówczas
jej asymilacja (w³¹czenie w system przekonañ) nie
bêdzie mo¿liwa. Informacja ulegnie zniekszta³ceniu,
zadzia³a mechanim obronny zaprzeczania, racjonalizacji lub intelektualizacji, aby mog³a byæ zarejestrowana przez jednostkê na poziomnie wiadomym. Jedynie ca³kowita zgodnoæ z posiadamymi przekonaniami gwarantuje asymilacjê informacji bez wyparcia i bez jej zniekszta³cania.
W tym w³anie znaczeniu, ego w teorii Greenwald'a [6] jest totalitarne. Przyjmuje na poziomie
wiadomym bez modyfikacji jedynie te dane, które
chroni¹ i podtrzymuj¹ dotychczasowy system przekonañ. W przypadku osób uzale¿nionych od tytoniu,
informacje dotycz¹ce szkodliwoci palenia s¹ sprzeczne z przekonaniami podtrzymuj¹cymi u¿ywanie tytoniu. Tym samym informacje o szkodliwoci s¹
szczególnie ³atwo wypierane lub zniekszta³cane
w mechanizmie zaprzeczania, racjonalizacji i intelektualizacji, opisanymi powy¿ej. Dlatego sama wiedza
nie gwarantuje modyfikacji zachowania. Wiemy bowiem, ¿e palenie tytoniu jest czynnikiem ryzyka chorób nowotworowych uznawanym przez 98% badanych (Porêbiak i Smoliñska, dane prezentowane podczas 9 Ogólnopolskiej Konferncji Psychoonkologicznej, Gdañsk 2007). Nie zmienia to faktu, ¿e w Polsce
u¿ywa tytoniu 31% spo³eczeñstwa [7]. Sama psychoedukacja dotycz¹ca ryzyka i szkodliwoci palenia, prowadzona w ramach programów profilaktycznych
i interwencyjnych nie wystarcza. Pozostaje pytanie,
jakie oddzia³ywania terapeutyczne nale¿y prowadziæ,
uwzglêdniaj¹c dzia³anie mechanizmów obronnych
i totalitaryzm ego.
Zalecenia terapeutyczne
Po pierwsze, terapeuci uzale¿nienia od tytoniu
powinni powiêciæ uwagê diagnozie mechanizmów
obronnych, jakie stosuje niewiadomie pacjent w celu
utrzymania uzale¿nienia. Celem samej terapii powin-
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no byæ miêdzy innymi uwiadomienie pacjentowi stosowanych przez niego obron i odejcie od nich.
Po drugie, same interwencje psychoterapeutyczne powinny uwzglêdniaæ trudnoci pacjentów uzale¿nionych w przyswajaniu wiedzy dotycz¹cej szkodliwoci tytoniu. Na pocz¹tku pracy z pacjentem lepiej unikaæ dialogu na poziomie faktów i dowodów
naukowych. Szczególnie w przypadku pacjentów niezmotywowanych do rzucenia palenia. Pacjent ma
ukszta³towany bogaty system zniekszta³cania informacji w sposób niewiadomy i totalitarny. Fakt, ¿e
pacjent u¿ywa tytoniu nie jest wynikiem jego niewiedzy o szkodliwoci, a zniekszta³cania tej wiedzy. Dok³adnie tak samo pacjent bêdzie zniekszta³ca³ informacje uzyskane od terapeuty.
W zamian za to proponujê rozbudziæ w pacjencie ciekawoæ dotycz¹c¹ ¿ycia bez tytoniu i tego, co
pacjent mo¿e zyskaæ (a nie, jakich skutków zdrowotnych uniknie). Warto jest zwracaæ uwagê pacjenta
na dzia³anie jego mechanizmów obronnych zawsze
wtedy, gdy terapeuta zauwa¿y wyst¹pienie ich podczas prowadzonego dialogu. Na przyk³ad, gdy pacjent
sam zacznie zaprzeczaæ temu, co mówi³ wczeniej.
Nie chodzi jednak o sam¹ sprzecznoæ wypowiedzi
pacjenta, ale o to, aby zinterpretowaæ tê sprzecznoæ,
jako wynik uzale¿nienia i takiego mylenia osoby uzale¿nionej, które ma tylko jeden cel  utrzymanie pacjenta w uzale¿nieniu. Nawet wbrew formu³owaniu
s¹dów sprzecznych i nielogicznych. Doskona³ym
podsumowaniem zaleceñ pracy z mechanizmami
obronnymi osoby uzale¿nionej jest stosowanie metody optymalnej ró¿nicy Tom'a Andersen'a [8]. Andersen zak³ada, ¿e pacjent ma najwiêksz¹ szansê przyswojenia treci, jakie przekazuje mu terapeuta wtedy, gdy s¹ one jak najbardziej bliskie systemowi przekonañ i wartoci pacjenta. W dialogu terapeutycznym zale¿y stosowaæ metodê ma³ych kroków, aby
przekazywane informacje nie zosta³y na wstêpie odrzucone przez totalitarne ego pacjenta. W tym celu
wskazane jest dopasowanie terapeuty do pacjenta, zarówno pod wzglêdem treciowym, jak i formalnym
w komunikacji.
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