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1 ÚVOD

Práce se zabývá kolektivní identitou straight edge, pøedevším jedním jejím aspektem, kterým je abstinence od alkoholu, tabáku a nelegálních drog. Cílem je zjistit, proè se
mladí lidé rozhodnou tuto identitu pøijmout, co je na ní zajímavé a pøitažlivé a co jim ji pomáhá udržet.
Americký sociolog Irwin zkoumal subkulturu straight
edge, protože nabízí mladým lidem kolektivní identitu abstinenta, která pro nì mùže být atraktivní svým spojením
s alternativní hudbou, stravováním a ideologií. Došel k závìru, že na rozdíl od snahy rodièù a státních institucí zabránit mladým lidem v užívání drog pøichází tento pøístup pøímo od nich, a tím se pro nì stává akceptovatelnìjším (Irwin,
1999, p. 365–367).
I nás vede k volbì tohoto tématu skuteènost, že kolektivní identita straight edge (dále též „SXE“) nabízí mladým
lidem zároveò abstinenci a zároveò svobodné rozhodování
bez dogmatu, navíc zarámované atraktivními atributy punkové scény. Protože vznikla z iniciativy mladých lidí a šíøí
se prostøednictvím hudby, tak by mohla mít potenciál oslovit širší spektrum mladých lidí. Vzhledem k tomu, že subkultur nabízejících identitu abstinenta pro mladé lidi je málo, mùže být pøínosné tuto oblast prozkoumat. Mnoha dospìlým autoritám navíc nemusí být na první pohled zøejmé,
že ten podivnì vyhlížející punker èi punkerka v jejich tøídì,
nízkoprahovém klubu èi rodinì možná z vlastního rozhodnutí nepije a neužívá drogy a má dokonce urèitý potenciál
k pøíznivému pùsobení na své vrstevníky.
V následujícím textu uvádíme nejprve struènou charakteristiku a historii SXE. Na základì vlastního kvalitativního výzkumu mezi èeskými pøíznivci SXE pak popisujeme, jaké cesty dovedly mladé lidi k pøijetí kolektivní identity SXE, jaké atributy s ní jsou spojovány a jaké jsou
možnosti a pøekážky jejího udržení. Závìrem navrhujeme
smìry dalšího výzkumu SXE v ÈR.
l

2 VÝCHODISKA

Fenomén SXE je v sociálních a humanitních vìdách obvykle
studován jako urèitý druh životního stylu, sociálního hnutí,
subkultury nebo kontrakultury (Arnold, 2010, p. 6).
Ponecháme-li stranou publicistickou tvorbu (napø. Kuhn,
2010; Lahickey, 1997), zamìøuje se dosavadní odborná literatura pøevážnì na scénu SXE v Severní Americe, ať již jde
o její kulturnì symbolické (Wood, 2006; Atkinson, 2003)
a ideologické projevy (Smith 2011), její písòové texty v kontextu protestního politického diskurzu (Hamelman, 2006)
a jejich vývoj v èase (Wood, 1999), vliv pøelévání scény do internetových fór na identitu (Williams a Copes, 2005), èlenské kariéry pøívržencù SXE (Haenfler, 2006) nebo jejich
specifické formy projevování maskulinity (Haenfler,
2004b). Opakovanì byly studovány hodnoty, normy a pøesvìdèení pøíznivcù SXE jako sociálního hnutí (Haenfler,
2004a) a subkultury (Irwin, 1999; Haenfler, 2004c; Wood,

294

ADIKTOLOGIE

2003). Dosud nejkomplexnìjší spoleèenskovìdní pohled na
SXE v USA poskytují knihy Haenflera (2006) a Wooda (2006).
Se všemi zmínìnými teoretickými rámci úzce souvisí
pojem kolektivní identity, který v tomto èlánku klademe na
ústøední místo. Kolektivní identita je definována jako „kognitivní, morální a emocionální spojení jednotlivce s širší komunitou, kategorií, praktikou nebo institucí“. Projevuje se
v kulturních materiálech – „názvech, narativech, symbolech,
verbálních stylech, rituálech, odívání atd.“, a bývá spojena
s pozitivními pocity vùèi ostatním èlenùm skupiny (Polletta
a Jasper, 2001, p. 285). Je jedním z nástrojù, jejichž pomocí lidé kategorizují sociální svìt a naplòují jej smyslem (tamtéž,
p. 298). Dává nám nejen spoleèný a interaktivní pojem o tom,
„kdo jsme my a kdo jsou ti druzí“, ale zároveò je i jedním ze
zdrojù mobilizace kolektivního jednání (Snow, 2001).
Mnozí pøívrženci sociálních hnutí pøijímají kolektivní
identitu, aby si vytvoøili „žádoucí self“, neboť „aktivistická
kolektivní identita mùže být uspokojivým aspektem identity osobní“ (Polletta a Jasper, 2001, p. 290). Kolektivní identita ale mùže dávat nejen pocit pozitivní pøíslušnosti a životního smìøování, ale i jakési bezpeèné útoèištì pøed nežádoucími rolemi a orientacemi. Tak napøíklad v USA bývá
pøitažlivost SXE specificky pro mladé muže vysvìtlována
i tím, že jim umožòuje uniknout pøed vrstevnickým tlakem
na stvrzování maskulinity pitím, kouøením a bezohlednými
sexuálními výkony (Haenfler, 2004, p. 787). V tomto smyslu
poskytuje kolektivní identita SXE dospívajícím mužùm pocit pøíslušnosti a pøijetí bez nutnosti užívat drogy jako ostatní (Arnold, 2010: 9).
Vlastnosti a historii nejprve popíšeme s využitím nìkolika èeských a zahranièních výzkumných prací. Základním
zdrojem je monografie Roberta T. Wooda, která podchycuje
komunitu SXE v USA jako celek. Historie SXE je èerpána
z èasopiseckého èlánku J. Kostìnce a dále se opíráme o diplomovou práci E. Novákové, která se zabývá šíøením pozitivního pøístupu k životu na souèasné èeské HC/punkové1
scénì, pod kterou SXE spadá. SXE vychází z punku, který je
kontrakulturou, tedy opozièní kulturou ke kultuøe vìtšinové. U kontrakultury normy chování a hodnoty èasto kontrastují s majoritní kulturou (Roszak, 1995). Punková subkultura si k vyjádøení nesouhlasu s pøetváøkou ve spoleènosti, „honbou za penìzi“, konvencemi, nacismem,
komunismem, rasovou diskriminací apod. zvolila extravagantní vzhled a nekonformní chování. Za základ punku bývá považována provokace, pøedstavovaná mj. destruktivním chováním a vandalismem, nadmìrnou konzumací alkoholu a drog a promiskuitním chováním.

1/

Hard core punk (dále též „HC/punk“) definujeme jako jednu z žánrových

odrùd punkové hudby. Vùèi ostatním zástupcùm punkového žánru je HC/punk
vymezován nejednoznaènì, napø. podle Arnoldové (2010: 5) má „tvrdší a rychlejší zvuk“. Podrobnìjší pojednání tìchto žánrových rozdílù není bohužel možné
s ohledem na spoleèenskovìdní zábìr a omezený rozsah èlánku.
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Myšlenka straight edge vznikla na konci 70. let ve
Washingtonu jako reakce na tyto negativní jevy na punkové
scénì. Hlavní zásady hnutí zformuloval ve stejnojmenné
skladbì Ian McKaye, zpìvák skupiny Minor Threat. Jsou jimi nepít, nebrat drogy a nechovat se promiskuitnì (Kostìnec, 2001). Hnutí svou abstinencí a pozitivním pøístupem
k životu vlastnì neguje pùvodní myšlenky punku, ale zároveò se vymezuje vùèi mainstreamu a zùstává souèástí punkové scény. Stává se tak „protestem proti protestu“ (Hamelman, 2006, p. 191) èi, øeèeno sociologicky, deviací v rámci
kontrakultury (Historie punku, 2003).
Zájem o hnutí SXE však postupnì opadával, až pøišla
v polovinì 80. let druhá vlna, která k pùvodním zásadám
pøidala ještì zájem o práva zvíøat a s ním související vegetariánství a veganství (Haenfler, 2006, p. 81–101). V prùbìhu
dalších let vznikaly rùzné odnože, napø. militantní „hardline“ nebo Krishna-Core, propojující straight edge s myšlenkami hnutí Hare Krišna (Wood, 2006, p. 54–58). V Èeské republice se první kapely SXE objevily po pádu železné opony.
Nejvìtší poèet pøívržencù mìlo u nás hnutí v polovinì
90. let (Kostìnec, 2001). Rozsah scény je obtížné kvantifikovat; na každoroèní HC/punkový festival Fluff Fest v ÈR pøijíždí údajnì okolo 3000 úèastníkù, a i když „vìtšina lidí stojících za festivalem má vztah ke SXE“ (Kuhn, 2010: 137),
není možné urèit, jak velká èást úèastníkù skuteènì patøí
mezi aktivní pøívržence SXE.
Pro zaøazení do HC/punkové scény, a tedy i do straight
edge, existuje urèitý obvyklý scénáø. Èlovìk se seznámí
s hudbou, která pro nìj nejprve pøedstavuje jen zábavu, postupnì se identifikuje se skupinou, pak dochází ke zlomu
a on se zaèíná zajímat o myšlenky a ideály, hodnotí je a pøejímá (Nováková, 2003, p. 20–30). Návod, jak se zaøadit do
skupiny, kterou si èlovìk vybere, dává referenèní rámec,
který potenciálním èlenùm øíká, jak mají správnì vykonávat roli èlena skupiny a tím získat identitu èlena skupiny
(Wood, 2006, p. 14–16). K základu referenèního rámce identity SXE (již zmínìný zákaz užívání drog a promiskuity) se
dále bìžnì pøidávají vegetariánství nebo veganství, zájem
o lidská práva i práva zvíøat a etika „do it yourself“ (jako
projev svobody a protestu proti konzumerismu). Nezanedbatelnou roli hrají i vnìjší vizuální znaky, kterými jsou
krátké vlasy, oholená tváø (u mužù) a symbol X, ať už vytetovaný, vyobrazený na trièkách nebo nakreslený na høbetech rukou (Kostìnec, 2001).
Individuální uchopení identity SXE mùže být velice
rozmanité a závisí na osobních zkušenostech, názorech
a pøedstavách. Skupina SXE není homogenní a je obtížné
urèit, kdo do ní patøí a kdo ne. Všechny zásady, vèetnì tìch
základních, se dají chápat rùznì. Co znamená žít promiskuitnì, které látky už lze považovat za drogy a do jaké míry je
identita SXE vázána na HC/punkovou hudbu – každý pøíznivec SXE má široký prostor odpovìdìt si na tyto otázky
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po svém a uchopit identitu SXE podle vlastních pøedstav
(Wood, 2003; 2006, p. 67–90).2
Ukonèení kariéry SXE èasto souvisí se zmìnou životního stylu pøi vstupu do dospìlosti. Nutnost postarat se o životní potøeby sebe a své rodiny vede èasto ke kompromisùm
souvisejícím s odklonem od dobrovolných aktivit k aktivitám výdìleèným, aè se zdá, že nìkteré ideály by to ovlivnit
nemìlo (vegetariánství, odpor k rasismu apod.). Pøesto však
v dobì založení rodiny èasto dochází ke ztrátì celé identity
SXE (Nováková, 2003, p. 20–30).
Co se týèe života pøed získáním identity SXE, pohybují
se lidé na škále od problémových uživatelù alkoholu až po
ty, kteøí k abstinenci vždy smìøovali. Na ideje, jež k hnutí
pøiøazují, pak mají vliv kapely, které je pro identitu oslovily
(Wood, 2006, p. 96–111). Obecnìji øeèeno, kolektivní identitu pøejímají jak lidé, jejichž svìtonázor již pøedtím s ideály
dané skupiny souznìl a kteøí hledají lidi sobì podobné (konvergence identity), tak i lidé, kteøí usilují o podstatnou zmìnu èi pøevrácení své osobní identity (konstrukce identity)
(Snow, 2001).
Autoøi dosavadních prací o straight edge se zabývali
pøedevším obecným vymezením SXE jako skupiny. Následující práce pak pøináší nové poznatky o dùvodech a strategiích pøijímání identity SXE a potížích, které jsou s tím spojené. Tyto poznatky by nám mìly umožnit lépe pøistupovat
ke snaze mladých lidí osvojit si identitu abstinenta.
l

3 METODOLOGIE

Vzhledem k zámìru výzkumu a k okolnostem, že hnutí SXE
není nijak organizované a klade dùraz na individuální
uchopení myšlenky, byl proveden kvalitativní výzkum. Protože je komunita SXE v ÈR pomìrnì neznámá, neorganizovaná a nemá pevné hranice, byli respondenti získáváni nepravdìpodobnostní metodou snìhové koule. Nejprve byly
získány tøi e-mailové adresy z webových stránek a od tìchto
respondentù pak kontakty na ostatní. Rozhovory byly dìlány s deseti respondenty žijícími v Praze, z toho osmi stávajícími èleny SXE a dvìma bývalými. Èlenové hnutí byli vybíráni podle délky pùsobení v hnutí. Vycházelo se z pøedpokladu, že v kariéøe SXE mohou existovat urèité mezníky,
kdy se objeví komplikace znesnadòující èlenùm v hnutí vydržet. Mezi respondenty byly tøi ženy a sedm mužù. Jedna
respondentka mìla ve své kariéøe pùlroèní pauzu. Vìk respondentù se pohyboval od 16 do 34 let (medián 24 let). Délka pùsobení v hnutí se pohybovala od 2 do 15 let (medián
7 let). Osm respondentù mìlo ukonèené støední vzdìlání
s maturitou, jeden vysokoškolské a jeden základní. Z hlediska ekonomické aktivity bylo ve vzorku osm pracujících
a dva studující.
2/

Sondu do individuálního chápání identity SXE u ètyø jeho pøívržencù v ÈR

provedla Hájková (2009).
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K dotazování bylo použito polostrukturovaného rozhovoru podle návodu, aby byla zjištìna požadovaná data, ale
zároveò mohly být do výzkumu vneseny osobní perspektivy
respondentù. Design výzkumu nebyl schvalován institucionální etickou komisí, protože to není na pracovišti autorù
vyžadováno. Nicménì byl pøed rozhovorem od každého respondenta získán informovaný souhlas; díky anonymizaci
transkripcí nejsou jednotliví respondenti osobnì identifikovatelní, a výzkumná data proto nepodléhají pøedpisùm na
ochranu osobních údajù. Rozhovory byly analyzovány pomocí zakotvené teorie, která umožòuje induktivnì vytváøet
novou teorii a zároveò dává analýze systematiènost
(Strauss a Corbinová, 1999). Otevøené kódování bylo použito
k vytvoøení pojmù a kategorizaci dat; pomocí axiálního kódování byly kategorie pojmù rozvíjeny a uspoøádávány do vzájemných vztahù. Mezi tìmito typy kódování bylo pøecházeno,
dokud se nevyjasnily všechny souvislosti mezi jevy a kategoriemi, které poskytují odpovìdi na výzkumné otázky.
l

3 / 1 Výzkumné otázky

Práce se zamìøuje na pohnutky mladých lidí k zaøazení se
do skupiny straight edge a zpùsoby, jak SXE pojímají. Cílem práce je zodpovìdìt následující otázky: 1) proè si respondenti zvolili identitu SXE a jak se vyvíjela v prùbìhu èasu, 2) jak se s SXE seznámili, 3) co pro nì SXE znamená
a konkrétnìji, jestli pod tento pojem zahrnují jen dodržování zásad nekouøit, nepít a nebrat drogy, nebo i jiná pøesvìdèení a postoje, 4) jaké faktory mohou podpoøit nebo znesnadnit udržení identity SXE. V této souvislosti byly zkoumány dùvody, proè lidé tuto identitu opouštìjí, a zda pro nì
bylo v nìjaké situaci obtížné identitu SXE udržet.
l

4 VÝSLEDKY

l

4 / 1 Co zahrnuje identita SXE

Analýza provedených rozhovorù s èeskými pøíznivci SXE potvrdila teoretický poznatek, že se nejedná o organizované
hnutí s jasnì stanovenými pravidly. Pìt respondentù zdùraznilo, že není jednoduché SXE definovat, pro každého totiž
znamená nìco trochu jiného: „...takhle to já vidím, ale když se
zeptáš dalších sto lidí, tak ti každej øekne nìco jinýho...“ (fr).
Respondenti se brání oznaèování straight edge jako
hnutí. Sedm z nich vyzdvihlo, že tuto myšlenku považují za
svou osobní volbu, tj. rozhodnutí žít, jak jim to vyhovuje a je
pøíjemné. Ètyøi respondenti zároveò považují SXE za osobní v té rovinì, že nemají potøebu je prezentovat, dávat na
odiv ostatním lidem. Není to podle nich nic, èím by se mìl
èlovìk chlubit, co by mìl vyzdvihovat a na èem by mìl dokazovat, že žije lépe než ostatní: „...jsem to dìlal hlavnì kvùli
sobì, øekl jsem si, že nebudu pít, protože je to jakoby mùj postoj, a když nìkomu vyhovuje pít, tak ať pije, že to je prostì jeho vìc“ (da). Respondenti tak vyzdvihovali hodnoty individuální svobody a tolerance.
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Všichni respondenti se shodují na tom, že být straight
edge znamená dodržovat pùvodní zásady hnutí, tedy nepít,
nekouøit a nebrat drogy. Kromì dvou respondentek považují tuto definici všichni za dostaèující. Pro tyto dvì respondentky však SXE pøedstavuje širší pojem, spojený
s HC/punkovou scénou a urèitým životním stylem. Pro lidi,
kteøí dodržují jen první tøi zásady, by užily pojmy abstinent
nebo drug free. Kromì tøí respondentù používají všichni ostatní dvì pojetí SXE, mezi kterými bìhem rozhovoru plynule pøecházejí: 1) užší, zahrnující jen pùvodní zásady, spoleèné pro SXE jako skupinu (abstinence od drog), a 2) širší, pokud mluví o sobì a o tom, co SXE znamená pro nì osobnì.
Širší pojetí SXE zahrnuje urèitý životní styl. Jeho první dva aspekty jsou navázány na HC/punkovou scénu, kde
hnutí vzniklo a kde se s ním všichni respondenti seznámili.
Jsou jimi HC hudba a levicové myšlení (až anarchismus).
Z respondentù jeden jí maso a dva jsou vegetariáni,
všichni ostatní jsou vegani. Sedm respondentù považuje vegetariánství a veganství pøímo za souèást identity SXE.
S myšlenkou SXE se seznámili pøes kapely „druhé vlny“,
které akcentují práva zvíøat. Ostatní sice mezi vegetariánstvím a SXE souvislost nevidí, ale navzdory tomu považují
otázku práv zvíøat za zásadní pro svùj život a snaží se s ní
vypoøádat. Tøi respondenti považují veganství pro svùj život za dùležitìjší než abstinenci, protože užívání alkoholu
není nutnì spojeno s poškozováním ostatních živých bytostí. Ze stejných dùvodù kladou dùraz na rovnost a dodržování lidských práv a angažování se v této oblasti.
Zásadním prvkem hnutí SXE je snaha o pozitivní seberealizaci. Souèástí identity SXE jsou tedy také tolerance
a sebekontrola. Obojí je spojeno s pøáním nést plnou odpovìdnost za své chování a zároveò minimalizovat negativní
dopady svého jednání: „...èlovìk jakoby má kontrolu nad tím
vlastním životem (...), co nejmíò se snažit jakoby škodit tomu
okolo sebe, (...) mít òákej dobrej pocit odpovìdnosti vùèi sobì
sama“ (ga).
Ideje, které patøí ke straight edge, se šíøí mezi lidmi
prostøednictvím hudby a interakcemi s ostatními èleny
HC/punkové komunity. Lidé v komunitì se s tìmito myšlenkami èasto setkávají, jsou nuceni o nich pøemýšlet, a dùsledkem toho je èasto pøijímají.
Mezi respondenty panují rozdíly v chápání toho, nakolik je životní styl SXE definitivní. Dva respondenti si podle
svých slov dokážou pøedstavit, že by pøestali žít jako SXE,
i když o tom neuvažují. Nevìdí, co jim život pøinese, a nepovažují rozhodnutí pro tento životní styl za nezvratné. Naproti tomu jiní dva respondenti jsou pøesvìdèeni, že být
SXE znamená závazek do konce života, a pokud by se tomu
zpronevìøili, pak by zpìtnì nemohli být považováni za straight edge. Ostatní respondenti si sice nedokážou pøedstavit,
že by se svého životního stylu zøekli, ale u ostatních v tom
problém nevidí. Stejnì jako pøíklon k myšlence SXE, tak
i její opuštìní považují za otázku osobní volby. Rozdíl ve vní-
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mání definitivnosti tohoto rozhodnutí není u našich respondentù závislý ani na vìku, ani na délce pøíslušnosti ke straight edge. Domníváme se, že souvisí s jejich interakcemi
s pøíslušníky komunity na zaèátku kariéry SXE a s dùvody,
proè se pro ni rozhodli (jedním z tìchto dùvodù mohlo být
právì pøání nauèit se øešit problémy bez alkoholu).
l

4 / 2 Pøijetí identity SXE

Za nejdùležitìjší zmìnu ve svém životním stylu považují
respondenti abstinenci od alkoholu. Pìt respondentù nemìlo k alkoholu nikdy pozitivní vztah, vždy smìøovali k abstinenci a straight edge jim nabídlo identitu, která jim usnadnila menšinový sklon realizovat. Dvì respondentky dokonce zaèaly abstinovat døíve, než se zaèaly pohybovat na scénì
SXE (konvergence identity). Tøi respondenti by se ale naopak dali oznaèit za problémové uživatele alkoholu a až
straight edge je donutilo zamyslet, zdali jim alkohol a drogy
nìco pøinášejí. Tito lidé zjistili, že je pro nì identita SXE zajímavìjší (konstrukce identity). Straight edge je tedy schopné zaujmout lidi na celém spektru uživatelù, od problémových po pøíležitostné, a nabídnout jim atraktivní identitu
spojenou nejen s abstinencí, ale také s urèitými životními
názory.
Polovina respondentù se pro myšlenku straight edge
zaujala na základì setkání s komunitou SXE, jejíž èlenové
se jim stali vzory plnohodnotného života bez alkoholu: „...ty
koncerty mi dávaly o hodnì víc, že to fungovalo jako komunita, že to nebylo jenom o tom, že zaplatíš lístek a jdeš si vyklepat hlavu...“ (ji). Druhou polovinu respondentù oslovilo
SXE primárnì pøes hudbu: tøi z nich upoutaly texty písní,
jednoho proslovy mezi skladbami na koncertech. Dva respondenti narazili na rozhovor s kapelou SXE v èasopise.
Všichni dotazovaní se ke straight edge dostali prostøednictvím vrstevnických vzorù. Setkali se s abstinencí
jako životním stylem nìkoho, kdo jim imponoval, a to je pøimìlo pøemýšlet, proè to dìlá. Nikomu nebyl tento životní
styl vnucen pøesvìdèováním. Pokud konkrétní èlovìk o životním stylu SXE na urèité úrovni pøemýšlet nechce, mùže
vést pøesvìdèování naopak k odmítnutí myšlenky, aniž by
se nad ní pøíjemce zamyslel. To potvrzují dva respondenti,
kterým tuto myšlenku nejprve pøedložil jejich kamarád:
„Nejdøív mi to pøišlo úplnì pošahaný, pøišlo mi to jako vìtšinì lidem – jako nìjaká sekta...“ (lu). Identitu SXE pak pøijali až o nìkolik let pozdìji.
l

4 / 3 Pøekážky abstinence

Všichni respondenti odpovídají na otázku, jak zvládají žít
jako straight edge, slovy jako „normálnì“, „pøirozenì“, „cítím to tak“, „dìlám to automaticky“, „nepøemýšlím o tom“.
Považují to za pøirozený stav. Dva respondenti vysvìtlují,
že by nebylo možné tak žít, kdyby svoji pøíslušnost k SXE
neustále reflektovali: „Já nepotøebuju žádnou pomoc, to není nìjakej boj s nìèím, (...) to prostì je vìc, která je jakoby da-
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ná (...). Tøeba nìkdo vìøí v Boha, (...) protože tomu prostì vìøí, taky jakoby ti nebude umìt asi øíct, proè tomu vìøí“ (fr).
Kromì jedné respondentky popisující problém se shánìním veganského jídla tvrdí všichni svornì, že v souèasné
dobì žádné problémy s dodržováním zásad nepociťují. Tøi
respondenti ale uvedli problém s dodržováním zásad na poèátku svých kariér SXE. Dva museli, aby se zbavili pokušení, nahradit návštìvy hospody jinými aktivitami, èímž pøišli i o èást pøátel. Jeden respondent mìl problém ve chvíli,
kdy øešil bez alkoholu problémy v osobním životì. Další dva
pak na stejný problém narazili v pozdìjší fázi kariéry SXE:
„...poprvý jsem pochopil, proè lidi zaènou pít, že prostì ta bolest jakoby vnitøní je tak velká, že prostì jakoby jste schopní
udìlat cokoliv, aby jakoby nebyla...“ (pe).
Nejvìtším problémem, se kterým se museli respondenti odhodlaní žít jako straight edge vypoøádat, je nauèit se
jednat jinak v situacích, kdy jsou zvyklí pít alkohol. Není
možné alkohol jednoduše vypustit, protože jeho funkcí není
pouze vyplnit èas, ale také usnadòuje seznamování, uvolnìní a doèasné oproštìní od problémù. Jeho konzumace musí
být tedy v urèitých chvílích nahrazena jinými èinnostmi,
které jeho funkce zastoupí. V sociální oblasti je u stoupencù
SXE zastoupen komunitou. V pøípadì, že èlovìk potøebuje
na èas odložit své starosti, mùže ale docházet k problémùm.
Jedna respondentka prožila situaci, kdy si nebyla jistá, jestli pro ni straight edge byla dobrá volba. Na pùl roku
pøestala žít jako SXE, ale zjistila, že jí to nevyhovuje, a tak
se k tomuto životnímu stylu opìt vrátila. Jeden respondent,
bývalý SXE, popisuje, že bìhem své kariéry zásady tøikrát
porušil, opil se, ale druhý den už zásady opìt dodržoval. Ostatní respondenti ve své kariéøe žádné problémy s dodržováním zásad nevnímali.
l

4 / 4 Vnímání vlivu identity SXE na životy
respondentù
Jako pozitivní dùsledek identity SXE uvedli ètyøi respondenti zvýšenou životní spokojenost: „...mám jakoby ze sebe
dobrej pocit, jakože žiju tak, jak mi to vyhovuje, a jsem se sebou spokojená...“ (ga). Dva respondenti to upøesnili následovnì: díky SXE se dostali k èinnostem, jejichž výkon si døíve nedokázali pøedstavit, jako je organizace koncertù, hraní
v kapele a vùbec zmìna z konzumenta v aktivního èlena
scény: „...mì to hodnì popíchlo k tomu bejt òák jako aktivní,
(...) když to prostì není, tak to prostì vezmu do svých rukou...“ (ga).
HC/punková scéna je založena na etice „do it yourself“,
a tedy poskytuje úèastníkùm možnost se uplatnit v mnoha
oblastech. To by mohl být jeden z faktorù, který pomáhá lidem žít jako SXE: pomáhá jim uvolnit konstruktivním zpùsobem energii, kterou byli zvyklí uvolòovat alkoholem. Zároveò mùže vést ke zlepšení sebepojetí, zvyšování sebedùvìry a správnému odhadování vlastních schopností. Jeden
bývalý SXE uvedl, že se mu líbilo, když se vymezoval vùèi
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zbytku spoleènosti nejen její kritikou, ale i tím, že sám pøestal dìlat to, s èím nesouhlasil.
Jedinou nevýhodou, zmínìnou stávajícím èlenem SXE,
je omezená schopnost relaxovat. Jeden z bývalých SXE považuje za negativní skuteènost, že se stal vážnìjším, upjatìjším, a mìl pocit, že se ho všechno týká a ve všem se musí
angažovat. Odklon od straight edge mu pomohl k vìtší uvolnìnosti a toleranci. Druhému se nelíbila uzavøenost komunity, tedy fakt, že se pøestal seznamovat s novými lidmi:
„...èlovìk, kterej jakoby není hyperkomunikativní a (je) introvertní, tak se trošku jakoby vylouèí (...) z tý normální spoleènosti...“ (da). Všechny uvedené nevýhody mohou souviset
také s tím, že pro tyto respondenty je nebo bylo obtížné nahradit funkce alkoholu jiným zpùsobem.
Tøi respondenti považují skuteènost, že se pohybují ve
skupinì lidí žijících podobným zpùsobem, za dùležitou pro
dodržování zásad SXE, a pøedevším abstinence od alkoholu.
Dva z nich už žít jako SXE pøestali, tøetí respondentka svùj
„edge“ stále udržuje. Je mezi nimi ovšem rozdíl v tom, co na
vlivu skupiny považují za zásadní faktor udržení dlouhodobé abstinence (sedm, resp. osm let): „...že jsem se vídal jenom jakoby s nima (...), asi hlavnì tohleto mì v tom jako udrželo tak dlouho…“ (da). Respondentce, která stále je SXE,
pomáhá komunita radikálnì za všech okolností alkohol odmítat. Pøíslušnost ke skupinì mùže používat jako dùvod své
abstinence a nemusí už ji obtížnì ospravedlòovat ad hoc:
„...mám jakoby nìjakej support tím, že je jakoby nìjaká skupina lidí, který to maj stejnì (...), je to prostì jednodušší podle mì, no, než jenom øíct, ne, já nechci“ (ha).
l

4 / 5 Postoje SXE k užívání drog

Ètyøi respondenti se u otázky, èím se odlišuje životní styl
SXE od životního stylu ostatních lidí, ohradili proti tomuto
zpùsobu rozlišování, èímž zøejmì chtìli zdùraznit hodnotu
tolerance. Pokud respondenti uvedli nìjakou vlastnost, která jim vadí na lidech mimo subkulturu SXE, pak to byla netolerance (netolerance byla ovšem zároveò nejèastìjší vlastností vytýkanou jiným pøíznivcùm SXE). Dále byly na vìtšinové spoleènosti kritizovány už jen jevy související
s užíváním drog a alkoholu.
Osmi respondentùm užívání alkoholu ostatními nevadí, pokud se jich netýká osobnì. Jeden respondent vidí problém v užívání alkoholu mladistvými a jedna respondentka
je zmiòuje jako èastou pøíèinu sociálních problémù. Nikdo
z dotazovaných se nevyhýbá stykùm s uživateli alkoholu,
mají mezi nimi pøátele. Alkohol jim tedy v obecné rovinì nevadí, pokud není spouštìèem konfliktù nebo sociálních
problémù.
Šest respondentù zmínilo, že jim vadí, že je alkohol
brán v naší spoleènosti jako norma a napøíklad je automaticky spojován s návštìvami koncertù. Respondenti se èasto
setkávají s názorem, že kdo nepije, neumí se bavit. Na oslavách se bìžnì pøipíjí alkoholickým nápojem, a kdo odmítne,
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je vyèlenìn z kolektivu. Nìkteøí respondenti se s podobným
pøístupem setkávají i u svých rodièù: „...pøišel jsem domù
prostì úplnì nalitej, tak druhej den reakce mýho otce byla taková, (...) že koneènì jsem normální, (...), že zas nejsem úplnej magor“ (lu, bývalý SXE).
Tøi respondenti se vymezili proti zvyklosti používat
opilost jako omluvu nezodpovìdného chování. Když nìkdo
užívá alkohol, mìl by podle jejich názoru poèítat s tím, že
pod jeho vlivem nebude schopen úplnì kontrolovat svoje
chování a v dùsledku toho bude moci dìlat vìci proti svému
pøesvìdèení. Pokud však pøesto alkohol užívá, bere tím na
sebe odpovìdnost i za tyto èiny.
Užívání ostatních drog šesti respondentùm nevadí, pokud uživatelé neomezují a neohrožují ostatní, ani drogy nikomu nenutí: „...drogy, to je každýho vìc jako, pokud tím nechtìj, pokud tím jako násilím nepøesvìdèujou nìkoho jinýho...“ (ji). Dva z nich zmínili, že by jim drogy zaèaly vadit,
pokud by s nimi mìl problémy jejich kamarád. Dvìma respondentùm drogy vadí a nechápou, proè je nìkdo ochotný
nièit si jimi život. Pomìrnì vysoká shovívavost respondentù
k užívání drog mùže být dána hodnotou tolerance, která je
jednou z charakteristik SXE.
Nejménì tolerance projevují respondenti ke kuøákùm.
Kouøení jim typicky vadí, protože na rozdíl od alkoholu
a drog omezuje v mnohem vìtší míøe i ostatní. Tøem vadí
pobyt v zakouøených prostorách, ostatním i kouøení v jejich
pøítomnosti, protože to poškozuje jejich zdraví a je jim to nepøíjemné. Tøi respondenti zmiòují také zkušenost s bezohledností kuøákù: „...musím to dejchat i já a takový ty kecy,
že já mùžu jít ven a že já je jako omezuju, když jim øíkám, že
aby tu nekouøili, ty mì jako rozèilujou“ (ga). Jedna respondentka uvedla, že jí vadí, že stát doplácí na léèbu chorob
kuøákù, jeden respondent má podle svých slov alergii na
nikotin.
l

4 / 6 Opouštìní identity SXE

Respondenti se shodují na tom, že velká vìtšina èlenù SXE
èasem opustí. Respondenti tato rozhodnutí akceptují, protože nepovažují životní SXE styl nutnì za vhodný pro všechny. Dva respondenti mají ve svém okolí nìkoho, komu podle
nich opuštìní SXE prospìlo. Pomohlo jim se uvolnit, protože dodržování zásad pro nì nebylo pøirozené a museli se
pøemáhat: „...myslím si, že by lidi mìli najít sílu ve chvíli,
kdy je to zaène táhnout dolù, jako to dogma, tu myšlenku
opustit...“ (pe).
Nejèastìji zmiòovaným dùvodem opuštìní identity
SXE jsou osobní, a pøedevším vztahové problémy. Vztahové
problémy a rozchody byli i nìkteøí respondenti zvyklí øešit
alkoholem, protože jim alkohol poskytl doèasnou úlevu
a možnost odsunout øešení situace na pozdìji. Tento zažitý
vzorec mùže být úskalím kariéry SXE: „...u spousty lidí okolo mì to bylo právì, že øešili òáký problémy (...), tak jako hledali òákej takovej… òákou rychlou úlevu chvilkovou...“ (da).
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Dva respondenti se však vymezují proti lidem, kteøí se hlásí
ke SXE a konèí kvùli øešení problémù alkoholem. Jádrem
identity SXE je podle nich právì rozhodnutí problémy alkoholem neøešit.
Mezi dùvody opouštìní identity SXE je zmiòován také
vliv sociálního okolí. Lidé se dostanou do jiné skupiny a èasem podlehnou jejímu tlaku. Tøi respondenti si myslí, že
èlovìk èasem mùže dospìt do urèité životní etapy, kdy má
pocit, že nepotøebuje žádné vodítko, není tak radikální,
a proto se rozhodne SXE opustit. Obvykle pak ale aspoò nìjakou dobu následuje druhý extrém, kdy se bývalý èlen SXE
zaène opíjet. Dùvodem je to, že neumí pít, ale také pocit, že
si musí období abstinence „vynahradit“: „...oni nechtìj’ žít
v dogmatu (...), jenže já z tìch lidí, co takhle znám, tak odložili dogma a zaèali fakt chlastat...“ (ma).
Mezi další dùvody odklonu od SXE mùže patøit rozèarování vzniklé mylnou pøedstavou o životì skupiny. Dalším
dùvodem mùže být, že pro nìkteré lidi není tento zpùsob života dostateènì uspokojivý. Jejich pøístup také nemusel být
zpoèátku dostateènì seriózní, a když zjistí, kolik energie by
museli vložit do zmìny vzorcù chování, tak své èlenství
v SXE po opadnutí poèáteèního nadšení vzdají.
Dva respondenti opustili SXE trvale, jedna respondentka doèasnì. Všichni tøi uvádìjí jako dùvod ztrátu vnitøního uspokojení, ale zároveò se u všech ve stejnou dobu objevuje zmìna v sociálním okolí – ve dvou pøípadech se jedná
o nového partnera, u tøetího se mìní širší skupina pøátel:
„...tak jsem mìla pocit, jestli jako mnì vlastnì nìco nechybí
(...), no a vlastnì jsem si našla pøítele, kterej jako normálnì
pil a všechno, a on mnì pøišel takovej prostì hroznì veselej...“
(ma). Pøestože sami staví do popøedí ztrátu vnitøního uspokojení, mohla být pøíèinou ztráty uspokojení ze života SXE
spíše zmìna sociálního okolí.
l

5 DISKUSE

Cílem tohoto textu bylo zjistit, proè se respondenti rozhodli
pøijmout identitu straight edge a co jim pomáhá si ji udržet.
SXE je identitou abstinenta, která by mohla být atraktivní
pro mladé lidi, mj. pro svoji subkulturní povahu. Proto bychom mìli vìdìt, jak se s ní mohou mladí lidé seznámit, ale
také, kde by mohli narážet na její úskalí.
Straight edge není organizované hnutí, a proto v pojímání této identity existuje znaèná variabilita. Každý ji mùže uchopit do znaèné míry individuálnì, podle svého pøesvìdèení. Výsledky našeho výzkumu tedy nemùžeme zobecnit bez urèité schematizace.
Straight edge nabídlo respondentùm atraktivní identitu abstinenta, která je oslovila skrze hudbu a interakce se
èleny HC/punkové scény. Co zahrnout pod pojem SXE mùže
být vnímáno rùznì. Mezi prvky identity SXE, na kterých se
všichni respondenti shodují, patøí pouze zásady nekouøit,
nepít a nebrat drogy. Participanti pracují pøi definování toho, co obnáší být SXE, se dvìma pojetími. Užší, které je ty-
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picky aplikováno na skupinu, zahrnuje pouze výše zmínìné
tøi zásady. Širší pojetí používají respondenti typicky pro sebe osobnì a obsahuje ještì další elementy jako HC/punková
hudba, levicové postoje, vegetariánství, veganství a dùraz
na práva zvíøat, tolerance, sebekontrola a dùraz na rovnost
a lidská práva. Toto širší pojetí považujeme za výhodnìjší,
protože pro to užší již existují oznaèení abstinent nebo „drug
free“. Tato škála znakù kolektivní identity SXE se v hrubých rysech shoduje s poznatky ze severoamerických výzkumù, nicménì peèlivìjší odlišení kulturních specifik SXE
v ÈR zùstává otázkou pro další výzkum3.
Nìkteøí respondenti pojímají SXE jako trvalou identitu, jiní jako životní styl, který jim momentálnì vyhovuje
a mùže být pozdìji opuštìn. Shodují se ale na tom, že není
možné udržet si identitu SXE, pokud není vnímána jako
pøirozená a její zásady nejsou dodržovány automaticky.
Drobné problémy s udržením identity bìhem kariéry SXE
popisuje pouze èást z nich. V poèátcích kariéry je nutné
zmìnit zažitá schémata chování, která spojují urèité životní
situace s užíváním alkoholu, a nìkdy i sociální okolí. V jejím
prùbìhu se mohou objevit problémy pøi øešení závažných
osobních problémù a i v tomto pøípadì je nutné osvojit si nové vzorce chování. Rituály spojené s alkoholem je nutné nejen vypustit, ale i nahradit jinými aktivitami. Uvolnìní lze
dosáhnout seberealizací v rámci scény.
Straight edge je schopné zaujmout celou škálu uživatelù alkoholu, od pøíležitostných po problémové. K pøijetí této
identity však zájemci potøebují urèitý prostor, aby nebyli
odrazeni. SXE není pøijímáno na základì argumentace, ale
pùsobením pozitivních vzorù. Tìmito vzory mohou být hudebníci na HC/punkové scénì nebo jiní èlenové komunity
SXE. Na rozdíl od poznatkù z USA jsme mezi motivy k pøijetí identity SXE, jak byly artikulovány desítkou èeských respondentù, nezaznamenali snahu uniknout pøed vrstevnickým tlakem na užívání drog. To ovšem neznamená, že by
tento faktor nehrál v ÈR žádnou roli. Øada empirických otázek na prùseèíku konzumerismu, užívání drog a sexuálního
chování u nás zùstává nezodpovìzena.
Za výhodu identity SXE respondenti typicky považují
vyšší životní spokojenost vyvolanou skuteèností, že žijí podle svého pøesvìdèení. Zároveò jim HC/punková scéna
umožòuje uplatnit talenty v rùzných oblastech, a tak zároveò nahradit jednu z funkcí alkoholu, kterou je uvolnìní
energie. Za nevýhody identity SXE oznaèila èást respondentù omezenou schopnost uvolnit se, postojovì i tìlesnì, a také problémy v komunikaci s cizími lidmi. To by mohlo znamenat, že respondenti nejsou schopni funkce alkoholu plnì
nahradit. Významným faktorem pomáhajícím respondentùm udržet identitu je komunita SXE. Pøíslušnost k ní mù3/

Respondenty artikulované rozlišení identity na širší osobní a užší kolektiv-

ní lze interpretovat jako komunikativní projev tolerance a úcty k rozmanitosti. Na
druhou stranu také pøipadá v úvahu hypotéza, že kolektivní identita SXE v ÈR je
oproti Severní Americe ménì ideologicky nabitá.
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že být použita jako ospravedlnìní abstinence a zároveò
u SXE èasto dochází k omezení kontaktù s lidmi mimo ni.
Respondenti se typicky shodují v postoji, že životní styl
je otázkou osobní volby, a stejnì jako vyžadují respektování
své volby, tak také respektují volbu ostatních. Užívání tabáku, alkoholu nebo jiných drog pøestávají tolerovat ve
chvíli, kdy uživatelé svým chováním obtìžují své okolí nebo
kdy má jejich chování nepøíznivé sociální dopady.
Dùvody opouštìní identity SXE korespondují s výše
uvedenými potížemi pøi nahrazení pití jinými vzorci chování a vnímanými nevýhodami. Pøidává se k nim ještì jeden,
a to odklon od extrémních postojù, obvykle související s vìkem, sociálními rolemi a prostøedím. Všichni respondenti,
kteøí identitu opustili, uvádìjí jako hlavní dùvod ztrátu
vnitøního uspokojení. Zároveò však u všech došlo k významné zmìnì v sociálním okolí, což mùže naznaèovat významný vliv tohoto faktoru na udržení identity SXE.

Pro budoucí výzkum SXE v ÈR by mohlo být zajímavé
porovnat scény v jednotlivých mìstech, neboť do našeho
vzorku se dostal pouze jeden mimopražský respondent a jeho pojetí SXE se v nìkterých dùležitých aspektech výraznì
odlišovalo od ostatních. Dále by bylo vhodné prozkoumat
možnosti pronikání SXE mimo HC/punkovou scénu. Zjištìní, do jaké míry je tato specifická identita abstinenta zajímavá pro mladé lidi rùzných orientací, by mohlo být užiteèné pro primární drogovou prevenci. V moøi vrstevnického
tlaku, který èasto velí nejen experimentovat se zmìnìnými
stavy vìdomí, ale také konzumovat drogy laènì a bez zábran, pøedstavuje SXE ostrùvek „pøíznivé deviace“. Poskytuje adolescentùm pozitivní identitu a možnost vyrùstat po
svém, a pøesto bez drog.
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