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Americký novináø, soukromý badatel, a nakonec radìji ban-

kéø Robert Gordon Wasson se v roce 1927 nechal na svatební

cestì pøesvìdèit svou ruskou novomanželkou Valentinou

Pavlovnou, že všechny houby jsou jedlé, pøežil a stal se zakla-

datelem oboru, pro nìjž vytvoøil i název: etnomykologie. His-

torie nedochovala údaje o poètu výplachu žaludkù této dvoji-

ce, ale zaznamenala v padesátých letech minulého století je-

jich cestu do Mexika, odkud pøivezli zcela novou posvátnou

houbu, z níž švýcarský chemik Albert Hofmann získal halu-

cinogenní látku psilocybin. Wassonovi vyslovili také zajíma-

vou hypotézu o vzniku jógy: obyvatelstvo vytlaèené hunský-

mi hordami ze støedoasijských úrodných stepí (vèetnì hoj-

nosti halucinatorních hub) do nehostinné Indie toužilo

i nadále po svých dionýských dnech. Protože však nebylo èím

se otrávit, vynalezlo soubor fyziologických postupù k dosaže-

ní extatických stavù.

Recenzovaná publikace pokraèuje v jejich ideové stopì

a do protikladu staví chemické prostøedky a nìkteré nepìk-

né návyky, s jejichž pomocí dosahují uživatelé stavù zmìnì-

ného a prý také rozšíøeného vìdomí, s postupy fyziologický-

mi, údajnì stejnì úèinnými, ale ménì riskantními, resp. bez

rizik. O co v zásadì jde experimentátorùm s drogou (a poslé-

ze závislým na ní) a co nazývají rozšíøením vìdomí? O dosa-

žení pocitu vìtší energie nebo dokonalejší relaxace a oboha-

cení imaginace. Staženo na ještì obecnìjší úroveò to pøed-

stavuje zvýšené nabuzení nebo naopak slastný pocit

nasycení a pøekroèení hranic standardní fantazie. Pøi tìch-

to stavech sehrávají klíèovou roli dvì molekuly: na jedné

stranì dopamin, na druhé opioidy. Nejvìtší rozkoš, jakou

nám život mùže nabídnout, je pøimìøený pøísun dopaminu

do nucleus accumbens, prohlásil pøed èasem druhý z auto-

rù, a tak dopaminu patøí v celém textu pøednostní místo,

pøestože endorfiny a enkefaliny jsou sice neménì vlídnì

charakterizovány jako klíèe k ráji; autoøi však bezprostøed-

nì po uvedení tohoto epiteta upozoròují, že ráj se záhy mìní

v živé peklo. Ostatní mozková a externí chemie, jako

C2H5OH, kanabinoidy, glutamát, a dokonce dnes tak slavný

serotonin, je zmiòována jen marginálnì a èasto pouze ve

vztahu k dìjùm v centru libosti.

Preference dopaminu a jeho cíle mají urèité historické

zakotvení, na které autoøi sami upozoròují v dalších ko-

mentáøích a publikacích. Nadchly je Oldsovy a Milnerovy

experimenty (50. léta minulého století) prokazující, že elek-

trické stimulaci centra odmìny v mozku – nucleu accum-

bens – dávají krysy pøednost pøed jídlem, sexem, nebo do-

konce možností vyhnutí se elektrickému šoku. Stejný

mechanismus spouští abúzus metamfetaminu. Hughesùv

a Kesterlitzùv objev endorfinu pak umožnil pochopení bio-

logické podstaty závislosti.

Již v osmdesátých letech publikovali autoøi spoleènou

práci „The chemistry of craving“, v níž dokazují, že závislost
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na sexu, gambling, vyhledávání rizika a další analogicky

zhoubné zpùsoby jednání vyvolávají v mozku také analogic-

ké procesy a neurochemické zmìny, jako podání stimulan-

cií, opioidù nebo halucinogenù, že tedy lidé de facto nejsou

závislí na drogách, ale na vlastními silami spuštìných

(„self-induced“) zmìnách neurotransmise, které jsou vý-

sledkem všech zmínìných typù problémového chování. Vý-

chodiskem jejich tehdejšího i dnešního pøístupu tedy stále

je, že nejsou závislosti „chemické“ a „nechemické“, ale že

existují jen jakési neblahé cesty, které vedou k závìreèné-

mu sebeznièení. Drogy nebo hrací automaty jsou jen

podpùrnými faktory, nìkdy dokonce pouhými rekvizitami

v tìchto lidských osudech.

Tuto tezi ilustruje v recenzovaném èlánku Harvey Milk-

man na celoživotním problému Michaela Jacksona, který je

podle nìj mnohem komplexnìjší, než aby se dal redukovat

pouze na abúzus drog èi efebofilní fixaci; jeho život byl po-

znamenán pøedevším nenasytnou honbou za showman-

stvím, kreativitou, novostí a vzrušením, což bylo jak podsta-

tou jeho génia, tak pøíèinou jeho konce. Tím se pohled obou

autorù blíží dynamické teorii her transakèní analýzy, která

prohlašuje, že správný „alkoholik“ nepotøebuje žádnou ko-

øalku a mùže úspìšnì pøejít v titulní roli do hry na „suchého

alkoholika“ a v ní ve své destruktivní aktivitì pokraèovat.

Existuje tedy jakási „via mala“ vroubená nejrùznìjšími

svùdnými, leè neøestnými doupaty, hampejzy a špeluòkami

a „via bona“, kterou však mnoho tvrdých a notorických hrá-

èù a hráèek má ve svém itineráøi zapsanou spíše pod ná-

zvem „via dolorosa“. Nuž pojïme nejprve chutì vstoupit do

nìkterého z onìch hnusných brlohù. Nemusíme je prošmej-

dit všechny, protože jejich zásadní charakteristiku vystihl

již Ježíš termínem „obílené hroby“, v nichž se podle jiného

autora zcela nepøehlednì stírá rozdíl mezi hektièností

a stagnací.

Zaènìme eskapistickým hledáním artificiálního klidu,

kde mezi nejstaršími a nejrozšíøenìjšími látkami najdeme

alkohol, z jehož úèinkù se netìší jen lidé, ale vesele také zví-

øata (jenže ta musí èekat zatracenì dlouho, než jim otevøou

hospodu). Stejnì jako v dalších kapitolách je oblouk osudù

alkoholu a jeho obìtí klenut od dìjinných pøíkladù pøes

nudné pasáže vìnované chemii, fyziologii (autoøi nijak ne-

bagatelizují, ani nepopírají jeho pozitivní úèinky) a patofy-

ziologii, mechanismy vzniku tolerance a závislosti, laické

diagnostiky tìchto stavù a vedle toho také rámcová schéma-

ta a návody, jak tenzi øešit jiným zpùsobem.

Za odmìnu následuje divoká návštìva putyky s barvi-

tým popisem všech stupidních zvyklostí (pouèí se zde i èes-

ký profesionál, napøíklad o tom, že hra na zubaøe mùže být

drastiètìjší než posezení v muèicím nástroji zvaném stoma-

tologické køeslo a rozšíøí si slovník o termíny nepoužitelné

pøi audienci u královny). Postiženým se toto prostøedí mùže

jevit jako spoleèenské a psychoterapeutické centrum pøiná-

šející rychlou úlevu; ovšem za enormní cenu. Léèení kocovi-

ny a posléze též balancování na sociální hranì pomáhá uza-

vírat bludný kruh, èi spíše zaškrcující spirálu. Molekulou,

jež se s alkoholem tradiènì spolèuje, je nikotin. Kapitolka

o nìm je velice podobná té pøedchozí, postrádá ale atrahují-

cí sociální rozmìr správné hospody (vzpomeòme, kde se

odehrává polovina naší „nejnárodnìjší opery“, v níž se mimo

jiné inzeruje, že bohatý zdroj silikonu bránícího osteoporóze

nebeský je dar; nikdo tam však nekouøí, protože je to od po-

žáru v roce 1881 zakázáno). Nicménì v Milkmanovì virtu-

ální hospodì je dovoleno vše a schází se zde pestrá spoleè-

nost poznamenaná nejrùznìjší klinickou psychopatologií,

od osamìlých, vykoøenìných èi depresivních jedincù až po

obìti posttraumatické stresové poruchy. Jeden z pochvalnì

citovaných šlechetných putykáøù dokonce úspìšnì vyøešil

u svého zákazníka oidipovský komplex a pøivinul ho na

hruï.

Stránky vìnované hledání romantického sexu v borde-

lu mi pøinesly poznatek, že to, èím nás fascinoval profesor

Vondráèek – za sexem dokáže muž jít nepøedstavitelnì dlou-

ho a riskovat pro nìj štìstí, charakter, povìst i život – nebyla

jeho tvorba, nýbrž že autorem je Mark Twain. Kompulzivní

sexuální puzení vkládají autoøi do obecnìjšího rámce osa-

mìlosti a hledání blízkosti, v tomto pøípadì nesprávným

zpùsobem. Stejnì problematická je ale také romantická lás-

ka, která v sobì nezøídka skrytì nese vlastnické prvky

a žárlivost. Vzhledem k tomu, že se jedná o fylogeneticky

i ontogeneticky nejzákladnìjší pud (pouze víøníci žijí již

30 milionù let bez sexu, aniž vymøeli, což podle vìdcù mìli

dávno udìlat), byl bych v hodnocení jeho chorobnosti pod-

statnì zdrženlivìjší než autoøi. Až zaèneme léèit zamilova-

né, máme šanci – na rozdíl od víøníkù – uzavøít kapitolu své

existence.

Pøi studiu publikace mì nutnì napadaly rùzné asocia-

ce, které se nejèastìji vázaly k pravidlùm morálky vtlouka-

né mi (marnì) do hlavy v ideových temnotách minulého sto-

letí. Trestnì- i obèanskoprávní sféra byla ještì regulována

Desaterem, profánní život køesťanskými ctnostmi a sedme-

rem hlavních høíchù. Jejich pojmenování – hlavní – nevy-

chází z jejich významnosti, ale z toho, že se „rodí v hlavì“.

Podstatné místo mezi nimi zaujímá nestøídmost nesoucí za

mého dìtství drsný, ale výstižný název: obžerství. A tak se

zákonitì vynoøí legitimní otázka, jaká je prevalence bulimie

v Etiopii a po ní další, zda zpovykaní øímští boháèi blijící

z vomitoria uvažovali o tom, že by mìli zavolat lékaøe. My

ho na to máme! A v knize jsou problematice vìnovány pøí-

slušné stránky; pravda, není jich zase pøespøíliš.

Adrenalinové sporty nepøedstavují žádné novum naší

doby, jenom døevce, rapíry a pistole byly nahrazeny moder-

nìjšími prostøedky, a že „není ruma – není šturma“, vìdìli

už berserkové odìní jen do žínìného roucha napuštìného

výtažky z bylin. Ani hazardní hraní není nic objevného, po-

kud pamatuji, již øímští žoldnéøi metali los o Kristovo rou-

cho a Karel IV. marnì proti vrhcábùm vydával Majestas
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Carolina. Z dìtství znám reálné a tragické pøíbìhy o stat-

cích prohraných v kartách a Mauglí v mém pøekladu Knihy

džunglí vyprávìl, jak ho baví „tahat smrt za fousy“. Autoøi

pøedstavili encyklopedii tìchto aktivit zmodernizovaných

pomocí všech fíglù soudobé techniky. Do scenérie pak neoddì-

litelnì patøí všechna chemie „urychlující“ to, co zbylo z mozku

jejich uživatelùm v hlavì. Kudy? No pøece pøes nc. accum-

bens. Životní pøíbìhy se zde støídají se screeningovými me-

todami, teorie psychologické s patofyziologickým výkladem

v celkovì dobøe ètivém a dobøe uspoøádaném pøehledu.

Jestliže se lidé od èasù osvícenství až po dobu postmo-

derní pokoušejí zabít Boha, nepodaøilo se jim zapudit nalé-

havou touhu po nìm a po jeho hledání. Wittgensteinùv

Tractatus konèí slovy: „Cítíme, že i kdyby byly zodpovìzeny

všechny možné vìdecké otázky, nebyly by naše životní prob-

lémy vùbec dotèeny. Existuje nevyslovitelné, a to se ukazuje

jako mystické.“ Tato potøeba – zasadit klenák do klenby

vyšších potøeb tvoøené obloukem vìdy a obloukem umìní –

vede k hledání mystických zážitkù ztraceného ráje mnoha

cestami, od meditace, relaxace a sexu pøes nejrùznìjším

zpùsobem propracované rituální postupy zasvìcencù, drogy

narušující integritu lidského ega, až po šílené pokusy s øíze-

nou strangulací, kterou se ale nìkdy ukormidlovat nepoda-

øí. Zde se dostáváme zpìt k manželùm Wassonovým a podle

mého mínìní i k samotnému jádru publikace. Dosažení hin-

duistického samádhi je lákavé, zejména pro ty, kteøí se mu

již jednou pøiblížili.

Oè ménì transcendentálních zážitkù dnešnímu èlovì-

ku poskytuje souèasná kultura, o to vìtší žízeò je po alter-

nativních pramenech, z nichž ty nejdostupnìjší také vedou

nejrychleji do pekel. Nìkdy dokonce pod „vìdeckým“ požeh-

náním. Jan Evangelista Purkynì málem nepøežil jeden ze

svých experimentù s kafrem. Zatímco pøi sakrálním užití

zasvìcenci pokornì rozmlouvali s duchy a bohy, my se nar-

cisticky zbožšťujeme sami a to je teprve zážitek! Ukázkovou

pitominu vymyslel v šedesátých letech americký psychiatr

Pankhee, který vyšel z pøedpokladu, že opilci hledají mys-

tický zážitek v pivu, vínu a koøalce, ale až jej budou mít kon-

centrovanì podstrèený v LSD, nasytí se a více již nebudou

chlastat. Výsledek byl pøedvídatelný. Stejnì je pøedvídatel-

ný u adeptù, kteøí na cestì za poznáním hrdì odmítnou

moudrého gurua a volí „strmou stezku“ konèící témìø sto-

procentnì duchovní smrtí.

Když alkoholik zjistí, že jeho pití ruinuje rodinu, zdra-

ví, lidské vztahy, pracovní výkon a všechno hezké v životì,

je to náhled? Nikoli, je to dùvod k napití! Toho jsou si autoøi

vìdomi, stejnì jako faktu, že sotva ètvrtina rozhodnutých

skonèit vytrvá na své cestì a na podporu citují klasika, kte-

rý øíká, že závislost je „kolotoè jménem popøení“. Zdá se mi

redundantní nahrazovat tento název pro psychologický

obranný mechanismus termínem „obrana“ a ve shodì

s trendem rozmìlòující korektnosti zamìòovat jasné pojmy

(absence vùle ke zmìnì) uhlazenými formulacemi (bio-

-psycho-socio-spirituální problém), aby se snad nìkdo ne-

urazil. Kapitola vìnovaná obratu a nastoupení nové cesty je

hutná, propracovaná, pøehledná a podle mého soudu shrnu-

je to nejpodstatnìjší pro praxi: co lze nabídnout závislému,

když Oldsovy myši neodradil od jejich sebeznièujícího poèí-

nání ani elektrošok. Na udržení remise se podílí minimálnì

tøi faktory: osobnost jedince a jeho zájem na zmìnì, význam

a pøínos nového zpùsobu jednání ve spolupráci s blízkým

okolím a doba, po kterou vydrží abstinovat – èím je delší,

tím pøíznivìjší je výsledek.

Autoøi nezmiòují explicitnì aktivity démona zvráce-

nosti (– imp of perversity) zakódované v naší neuronální sí-

ti, ale pøedestírají je v mnoha pøíkladech (já vím, že to není

dobré, ale...). Celý problém má také svou filosofickou di-

menzi – otázku osobní svobody. Jak píše nìmecký filosof

Friedhelm Moser: „V okamžiku, kdy svou závislost diagnos-

tikuji jako takovou, je moje svoboda obnovena. Mohu øíci

ano nebo ne. Mohu si zvolit svobodu nebo závislost.“ V pro-

cesu obratu není místo na výmluvu, že dotyèný má svou zá-

vislost pod kontrolou.

Cesta k dosažení plnìjších a bohatších stavù a prožit-

kù pøirozeným zpùsobem je pochopitelnì delší a kompliko-

vanìjší než jedno šòupnutí kokainu. Systém, který autoøi

nabízejí, je velice podobný postupùm propracovaným už

pradávno Jaroslavem Skálou. V psychické oblasti staví pøe-

devším na kognitivnì-behaviorálních východiscích, dále na

meditacích a psychofyziologických technikách, v tìlesné

sféøe pak všechna doporuèení vyznívají ve shodì s moderní-

mi poznatky zdravé výživy a pohybu.

Kognitivní schéma se neliší od bìžnì používaných psy-

choterapií s objasnìním a rozrušením automatických myš-

lenek, atakování zaujetí patologickou symptomatologií

a zkresleným pohledem na problematiku a jejich nahraze-

ním kvalitním hodnotovým systémem s realistickým zhod-

nocením vlastní osoby i okolního svìta a racionálním oèeká-

váním. Z tìchto koøenù vyrùstají jak vzorce pravidel, tak

nuance flexibilních postojù, jež vedou k dobrým rozhodnu-

tím. Bandurovo sociální uèení vystihl pregnantnì již pøed

jeho pojmenováním Winston Churchill vìtou: Nejlepším

zpùsobem jak získat jakoukoliv vlastnost je pøedpokládat,

že už ji máte, a podle toho se i chovat. Je uvedeno ještì nìko-

lik zpùsobù jak postupovat pøi zavádìní a upevòování jed-

notlivých krokù celého programu od restrukturalizace den-

ního programu po pøestavìní celého životního plánu.

Bylo by nošením sov do Athén seznamování odborné

veøejnosti s postupy a výhodami meditace, jógy, relaxace

a kombinovaných protistresových postupù, užiteèností tì-

lesného pohybu, kreativních aktivit a dalších zpùsobù jak

zvládat nároèné situace fyziologickou cestou. Jsou nepo-

chybnì všechny dobré, jen mi vyvolávají kacíøskou asociaci.

Nový pastor vyvìsil v kostele ceduli ohlašující, že plivat na

zem v kostele je stejný høích jako cizoložství a druhý den

tam našel poznámku: zkusil jsem obojí, srovnati nelze.
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Úzdravný a rehabilitaèní program je pøipraven buï

pro jedince silnì motivované, nebo jako projekt primární

prevence. Jednoznaènì nekompromisní postoj autorù lze

vyjádøit heslem HOP, NEBO TROP! Ani náznak jiného pøí-

stupu než aktivace nuclea accumbens cestou popsaných ak-

tivit, dokonce chorobnou depresi doporuèují zvládnout bez

medikace. Není tedy divu, že pojmy jako „substituce“ nebo

„harm-reduction“ nenajdeme v textu ani jednou, natož aby

tìmto konceptùm byl vyèlenìn byť minimální prostor. Mís-

ty jejich optimismus vypadá až pøehnaný; vyzníval by vìro-

hodnìji, kdyby v podrobném pøehledu úèinkù psychotrop-

ních látek a symptomù pøi pøedávkování byly také uvedeny

stejnì plasticky pøíznaky odvykání. Jejich zvládnutí tak pl-

nì zùstává na adeptech zdravé cesty.

Možná je to souèást metody, že ten, kdo si prošel oèist-

cem abstinenèního syndromu, bude svou zkušenost vnímat

jako varovný signál, kdyby se mu zachtìlo sejít ze zvolené

cesty. Stále totiž nikdo nezodpovìdìl otázku, zda je lepší

snažit se postiženému (já se stále v tomto pøípadì vyhýbám

slovu „nemocnému“) ulehèit pøi obtížích, nebo ho nechat ce-

lým stavem projít a pøerodit se. Autoøi jednoznaènì sázejí

na druhou variantu. Ostatnì v Apolináøské je také Kotulá-

nova síò (kdo neví, proè se tak jmenuje, ať si to vypátrá; pta-

jí se na to pøi zkouškách).

Po formální a pedagogické stránce je kniha vzorová.

Obsahuje pøedevším desítky lidských pøíbìhù (nìkteré sice

dobøe vymyšlené), které zaujmou ètenáøe a lemují teoretic-

ký text. Øada použitelných diagnostických a screeningo-

vých metod je výzvou k rozšíøení inventáøe odborníkùm, je

však dostupná i laikùm. Obrázky sice na mùj vkus zbyteènì

èasto glorifikují nc. accumbens témìø do stadia kultu osob-

nosti, ale ty zbývající jsou instruktivní a výstižné. Odkazy

ke klasikùm a jejich citátùm jsou trefné. Je vidìt, že publi-

kace byla vytvoøena s láskou a péèí. Zbývá otázka, jak se jí

povede v životì. Ocitá se totiž v prostøedí, které jí není pøíz-

nivì naklonìno, ve spoleèenství, které zatím stále preferuje

rozkoš za každou cenu. Nemine týden, abychom se z tisku

nedozvìdìli, jaká svìtová díla vznikla pod vlivem konopí èi

LSD a jak by lidstvo bylo ochuzeno, kdyby to byl Mistr ten-

krát nepožil. Èekám, kdy nadšení mladí etnomykologové

zjistí, že Beethoven pìstoval ve sklepì lysohlávky, Mozart

že snídal muchomùrky a Goethe pøi psaní Fausta popíjel

odvar z námele protažený dvìma kyselinami.

Na margo publikace autoøi napsali: „Pøedložili jsme dva

zpùsoby jak dosahovat pocitu slasti a zveme ètenáøe, aby

oba posoudili. Ale debata by mìla pokraèovat dál: je etické

a medicínsky správné použití chemických pøípravkù na to,

aby se zvýšila pohoda a zlepšil výkon normálních zdravých

lidí? Má dosahování štìstí a pocitu uspokojení dále uvolnit

nabídku a pøístup k psychotropním látkám? Jaké jsou

pøínosy stále vzrùstající spotøeby marihuany a kde je

odpovìdnost za tento stav?“ Je naprosto zøejmé, jak se

vysloví hedonistická spoleènost, otázkou je, jak se k tomu

postaví sami adiktologové, kteøí si s chutí obèas jointa dají.

Honzák, R.

2010 / 10 / 1

RECENZE

71ADIKTOLOGIE

OPEN SOCIETY INSTITUTE – GLOBAL DRUG POLICY PROGRAM
NEJDÙLEŽITÌJŠÍ AKCE V ROCE 2010

Duben 2010

INTERNATIONAL HARM REDUCTION

CONFERENCE

Location: Liverpool, UK

Date: April 25–29, 2010

Topics: http://www.ihra.net/Liverpool/Home

TNI DRUG POLICY SEMINAR

Location: Bangkok / Chiang Rai, Thailand

Date: possibly April 2010

Topics: Better drug laws / Alternative

development / Asia region specific

Èerven 2010

CLUB HEALTH CONFERENCE

Location: Zurich, Switzerland

Date: June 7–9, 2010

Topics: Health while clubbing, nightlife, drug

use in party scene, harm reduction

SOLIDARITY WITH DRUG USERS

Locations: Brave New World, Warsaw, “Political

Critique” club, Gdansk, Poland

Date: June 26, 2010

Topics: International Day of Solidarity with Drug

Users. Social responsibility for drug policy

Èervenec 2010

XVIII INTERNATIONAL AIDS CONFERENCE

(AIDS 2010)

Location: Vienna, Austria

Date: July 18–23, 2010

Topics: “Rights here, right now”

Srpen 2010

WORLD YOUTH CONFERENCE

Location: Mexico City, Mexico

Date: August 23–29, 2010

Topics:

http://www.youth2010.org/ing/index.php

II LATIN AMERICAN CONFERENCE ON DRUG

POLICY

Location: Rio de Janeiro, Brazil

Date: August 2010 TBC

Topics: Regional drug policies

Záøí 2010

URBAN DRUG POLICY IN THE GLOBALISED

WORLD

Location: Prague, Czech Republic

Date: September 30–October 2

Topics: New developmensts in urban and

regional drug polices at large




