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Souhrn 

Autor se zamýšlí nad současnými módními kampaněmi sledujícími extrémní požadavky buď 
války proti drogám anebo legalizaci drog. Upozorňuje na dogmata obsažena v těchto kampaních 
a hledá širší souvislosti rozvoje adiktivního chování v moderní společnosti. Poukazuje v závěru 
na to , že zdroj problémů je v člověku , v jeho psyché a nereflektujícím postoji vůči světu , nikoliv 
v droze . Z tohoto poznání vychází autorovo přesvědčení o možnosti přiměřenějších postojů a po
stupů vůči problému drogového abúzu. 

Kl í čo v á s lov a : válka drogám - legalizace - transformace vědomí člověka . 

S. Kudrle : DEMAGOGlC TENDENCIES IN CAMPAIGNS OF THE 
TYPE "WAR AGAINST DRUGS" , "FOR LEGALIZATION OF DRUGS" 

Summary 

The author contemplates on the current fashionable campaigns aiming extreme goals either war 
against drugs , or their legalization. He draws attention to dogmas included in these campaigns 
and is searching for broader relations of the development of addictive behaviour in the modern 
society. In the conclusion, the author draws attention to the fact, that the source of the problem 
is in man , in his psyche and in his non-reflecting attitude towards the world, not in the drug . That 
understanding is the reason for the author's conviction, that there are more adequate procedures 
for coping with the problem of drug abuse. 

Ke y wo rd s: war against drugs - Iegalization - human consciousness. 

S. Kudrle : DEMAGOGISCHE TENDENZEN IN KAMPAGNEN A LA 
"KRIEG DEN DROGEN" , "FUR DROGENLEGALISATION" 

Zusa m m e n fass u ng 

Der Autor vertieft si ch in Gedanken uber die modischen Kampagnen , die extreme Forderun
gen , entweder einen Krieg gegen Drogen , oder Legalisation der Drogen verfolgen . Er macht auf
merksam auf Dogmen, enthalten in diesen Kampagnen und sucht breitere Zusammenhánge der 
Entwicklung von suchtigen Verhalten in der modernen Gesellschaft. Abschliessend weist er 
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darauf hin , dass die Quelle der Probleme nicht in der Droge ist, aber im Mensch , in seiner Psyche 
und in der nichtreflektierender Einstellung gegenuber der Welt. Aus dieser Erkentniss geht hervor 
des Autor's Oberzeugung uber die Moglichkeit angemessenerer Einstellung und Massnahmen 
gegenuber des Drogenabusus. 

s chl u s s e I w ort e r: Krieg den Drogen - Legalisation - Bewusstseinumgestaltung des Menschen . 

C. KYAPJle: ,UEMArOrWIECKJ1E TEH,UEHIJ;J1J1, CO,UEPlK.AmJ1ECR 
B KAMIIAHJ1HX TJ1IIA "BOMHA HAPKOTJ1KAM" J1JIJ1 ,,3A JIErA
JIJ13AIJ;J1IO HAPKOTJ1KOB" 

Pe310Me 

ABTOp o6cYJK;J;aeT cOBpeMeHHble MOAHble KaMnaHJH1 B nOJlb3Y YAOBJleTBOpeHHR paJ\M
KaJlbHbIX Tpe6oBaHI1W Jll160 BOWHbl npOTI1B HapKOTI1KOB, Jll160 I1X JleraJlI13a~l1l1 . OH o6pa
~aeT BHI1MaHl1e Ha AorMbl, COAep}Ka~l1eCR B 3TI1X KaMnaHI1RX 11 l1~eT 60Jlee Illi1pOKMe 
CBR311 pa3BI1TI1R aAI1KTI1BHOrO nOBeAeHI1R B COBpeMeHHOM 06~eCTBe . B 3aKJlIO'leHMe 
OH yKa3bIBaeT Ha TO, 'lTO I1CTO'lHI1K np06JleM HaXOAI1TCR B 'leJlOBeKe, B ero nCI1XI1Ke 11 ero 
Hecnoco6HOCTI1 pe<pJleKCI1I1 Ml1pa, a He B HapKOTI1Kax. Ha 3TOM n03HaHI111 6a311pyeTcII 
y6eJK;J;eHl1e aBTopa B B03MO}KHOCTI1 60Jlee nOAXOAR~11X n0311~ 11 npl1eMOB no OTHowe
HI1IO K 3JloynoTpe6JleHI1IO HapKOTI1KaMI1. 

KJl 10 'I e B ble C Jl O B a : Boi1Ha HapKOTI1KaM - JleraJlI13a~R - TpaHC<popMa~R C03HaHI1R 'le
JlOBeKa. 

Vzhledem k nárůstu prohibičních tendencí v otázce zneužívání ilegálních drog, jak 
to pozorujeme zejména v USA, se jako určitá protiváha objevují kampaně liberalizu· 
jící či dokonce legalizuj ící užívání ilegálních drog. Obě tyto tendence jsou prosazovány 
kampaněmi v médiích a obě jsou, podle mého soudu, poznamenány více či méně skry
tými demagogiemi. 

Chtěl bych na některá tato nebezpečí upozornit, nabídnout určitá modelová přirov
nání a nakonec uvažovat - podle mého soudu - o nejpřiměřenějším řešení problému 
v našich podmínkách. 

Za jeden z vážných problémů "Války proti drogám" považuji jejich paušální odsou· 
zenÍ. Pokud dáme všechny drogy do "jednoho pytle" a prohlásíme je za nebezpečné , 
dopouštíme se přinejmenším celé řady nepřesností a polopravd. Zcela určitě je značný 
rozdíl mezi účinky např . marihuany nebo cracku. Známé je dělení na měkké a tvrdé 
drogy, jímž se však nyní nechci zabývat . Podstatou jsou odlišné účinky na psychiku, 
jak to potvrzují moderní výzkumníci vědomí (Grof, 1975, 1980). Od paušalizace je pak 
již jen krůček k zaměňování příčin a následků, k vytváření falešných souvislostí díky 
nesprávným interpretacím, jak to v kampaních zhusta vidíme. Například když ve státé 
Colorado (USA) vypukla epidemie čichání určitého lepidla žáky základních škol. Do· 
šlo k tomu poté, co ojedinělou tragicky končící událost neodpovědný novinář v touze 
po senzaci popsal v tisku. Popsal ji velmi sugestivním způsobem i s údajnými prožitky 
při čichání lepidla a s návodem, jak to zemřelý chlapec dělal. Co tedy způsobilo epide· 
mické rozšíření drogy? Její chemické vlastnosti nebo boom vytvořený kolem nešťastné 
události? Je přece dávno známo , že např. LSD podané v rámci terapeutické situace, 
v bezpečném prostředí zkušeným terapeutem, může být významným adjuvans terapie. 
Účinek LSD však může být naprosto jiný, pokud je pokradmu aplikováno kdesi v prů· 
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jezdu předměstské ulice neznámým překupníkem , v neznámé kvalitě a dávce. 
A to už vůbec nemluvím o tom, čo se děje s člověkem, který LSD dostal nevědomky 
na diskotéce do Coca Coly v rámci "kanadského žertíku". Musíme tedy přesně rozlišo
vat, jaké účinky jsou dané substancí a jaké celkovou situací a okolnostmi, za nichž byla 
substance aplikována, pokud vůbec lze takové rozlišení provést. Modifikace zážitků 
a následného chování právě settingem (uspořádáním situace) byla jasně prokázána . 
Je také známo, že většina prožitků ve změněném stavu vědomí se děje v době , kdy již 
substance v mozku prokazatelná není nebo je jen v malé dávce (platí např . o LSD). 

Domníváme se, že kořeny řady problémů můžeme hledat právě tam , kde nepřesně 
interpretujeme fakta, kde uměle vytváříme příčiny určitým následkům. Zvláště u této 
problematiky bývá hledání jednoduchých lineárně kauzálních vztahů zcestné. 

Prohibice se v dějinách lidstva ukázala jako neúčinné opatření a je zbytečné to znovu 
potvrzovat, eventuálně dokonce na její podporu zkreslovat skutečnost , jak tomu někdy 
v kampaních bývá . Jedině poctivým zkoumáním podstaty jevů můžeme dojít k nějaké
mu rozumnému řešení. Odpůrci prohibice právem poukazují na skutečnosti, které jsou 
při jejím tvrdošijném prosazování zřejmé. Narůstající zisky mafie , korupce, narůstaj í
cí kriminalita a izolace jedinců závislých na drogách od společnosti. 

Úplná legalizace drog , jakožto opačný extrém, je však tilké postižena svými demago
giemi. Její zastánci nejčastěji argumentují takto: se státně kontrolovaným prodejem 
by se zcela rozpadla mafie , snížila by se cena drog, která stoupá uměle díky zvyšujícímu 
se riziku při sankčních opatřeních. Stát by zaznamenal obrovské úspory , neboť by uše
třil na protidrogových komandech , vězeních, nákladné ostraze hranic apod. Zisk 
by ještě posílil daňovým odvodem z prodeje a takto nabyté prostředky by mohl inves
tovat do účinné prevence a terapie . Dávky drog a jejich čistota by byly pod kontrolou , 
vydáváním sterilních stříkaček a jehel by se předešlo šíření přenosných infekcí , zejmé
na HIV. 

Jsou ale pravdivá tato kategorická tvrzení , která vypadají na první pohled tak sa
mozřejmě? 

Rozpadla by se opravdu mafie nebo by spíše infiltrovala systém státního prodeje? 
Cožpak státní kontrola je něco "dětsky čistého" a "moudře spravedlivého"? Sami víme 
nejlépe, kam až nás dovedl státní monopol, jak zkorumpovaný může být státní systém. 
Používáme přece běžně termín státní byrokratická mafie. A cožpak právě odpůrci pro
hibice nepoukazují na to , že si drogové mafie kupují celé vlády? 

Byly by drogy opravdu levnější, když právě v této době se na prodeji másla můžeme 
přesvědčit o opaku, že totiž státní prodej je dražší než prodej přímo výrobcem? A byly 
by drogy opravdu vždy tak čisté, když víme jakých nekalostí se u nás státní prodej do
pouštěl a nápravu si slibujeme právě od soukromého sektoru? A i kdyby to tak bylo, 
nesáhl by mnohý toxikoman raději po špinavé droze , protože je levnější , kterou 
by mu nabídl nějaký domácí kutil? Vždyť dobře víme, jak "uvažuje" takový drogami 
zdevastovaný člověk. Výměnu jehel a stříkaček využívá sotva 40 % toxikomanů v mís
tech , kde je to už dnes běžně možné. OstatnLnemají zájem. 

Jak je vidět, jeden argument za druhým je spíše iluzí než faktem . Ve světle těchto 
iluzí je zřejmé, že by nedošlo ani k významnějšímu poklesu kriminality . 

Chtěl bych však právě na tomto místě podtrhnout , jak důležitá by byla skutečná dek
riminalizace drogově závislých. Mělo by se stát prvořadým úkolem právníků najít zá
konné vymezení a oddělení abuzérství od zločinných praktik drogových překupníků , 
výrobců a mafií. 

Iluzívnost uvedených kampaní je, podle mého soudu, způsobena tím , že se nezabý
vají podstatou problému. Ta top o d s t a taj e v č lov ě k u, n i k o I i v v dr o z e . Pod-
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sta ta je v jeho duši , v jeho psychologii. Jde tedy spíše o válku s člověkem, respektive 
s jeho určitými aspekty bytí než o válku s drogou. Zůstaňme na chvíli u člověčí duše 
a u problémů závislosti a války. Je to opravdu náhodou , že se vžily pojmy "Válka proti 
drogám" , "shooting drugs", "killers", "crack", nebo naše "jedy", tedy termíny s mili
tantním nádechem? 

Když člověk zkoumá kořeny závislosti, adiktivního chování , dochází k tomu , že dro
ga vlastně pomáhá korigovat některé nedostatky prožívání , jako je pocit samoty, nená
ležitosti, nepatřičnosti , strachu, úzkosti a pod. Droga je určitou chvíli něco jako lék, 
kterým lze kontrolovat a změnit prožívané. Je na chvíli nástrojem kontroly a změny . 
vývoj však záhy paradoxně dospěje k tomu , že droga začne kontrolovat , diktovat 
a ovlivňovat chování uživatele . 

To u ha , pot ř e ba , ch tě n í kontrolovat a ovlivňovat, tedy nespokojenost s tím, 
jaké self skutečně je, je podstatným rysem závislosti nebo adiktivního chování. 

A stej ný mechanismus najdeme i u touhy , bažení po moci , jako po nástroji upevnění 
integrity sebekonceptu . K pocitu moci může za určitých okolností přispět vědomí síly 
a tomu zase za určitých okolností mohou přispět zbraně . 

A teď pojďme sledovat zajímavou podrobnost mezi adiktivním a militantním chová
ním . Je to jen model , který sám není skutečností, ale podobnost ve vývoji procesu zá
vislosti a války se mi zdá zajímavá . 

Adiktivní chování vyrovnává , koriguje něco, co vzbuzuje pocit nepohody v psyché, 
militantní chování se snaží korigovat něco, co je obsaženo v globálním kontextu světa. 

Také zbraně máme měkké a tvrdé . Mezi měkké patří např . pěst , klacek , prak , vzdu· 
chovka. Tvrdší a tvrdé jsou puška, granát, bomba , nekonvenční zbraně , neutronová 
puma. 

Sledujme dále tuto paralelu. Proč lidé intuitivně rozlišují měkké a tvrdé drogy , kon
venční a nekonvenční zbraně? Legálně si koupíte alkohol, cigarety, prak , vzduchovku . 
Ilegální je však prodej heroinu , kokainu , samopalu, bomby . Co je tu společného , 
co by se stalo , kdybychom legalizovali prodej všech zbraní, spolu s legálním prodejem 
všech drog? Vidíte absurdnost tohoto požadavku? Skutečně bychom souhlasili s tím , 
co tvrdí zastánci legalizace , že totiž nikdo přece nikoho nenutí , aby kouřil, aby čichal 
kokain? Nikdo nikoho by asi nenutil , aby odjistil atomový granát. Jak by to dopadlo? 

Sledujme dál tento model , co je tu společného, kde je lidská odpovědnost a neodpo
vědnost , jaké jsou psychologické kořeny této regulace. 

Cigareta, alkohol, marihuana v běžné míře působí pozvolna , ne dramaticky na pro
žívání člověka . Do značné míry mu umožňují situaci kontrolovat a závažnější následky 
se dostavůjí obvykle až po delší době. Platí to samozřejmě s určitými výhradami . 

Na druhé straně klacek , prak , vzduchovka mají také obvykle měkké následky 
na integritu člověka a závažnější újmu způsobí až po delší době nasazení. Zůstává také 
kontrola nad situací. I toto platí s určitými výhradami. 
Člověk však v touze "zdokonalit" tyto nástroje k o n t r o I y a z měn y vyvíj í syntetic

ký crack, eis , ale také chemické a nukleární zbraně. Oboje charakterizuje po jejich 
nasazení dramatická změna stavu a rychlá ztráta kontroly nad situací. Vrcholem sebe
destruktivní tendence je na jedné straně "zlatá rána" a anihilace jednotlivce a na druhé 
straně neutronový granát a anihilace kolektivní. 

Jaké jsou podobnosti procesu adiktivního chování a závislosti a militantního chování 
a války? Sledujme vývoj války v Perském zálivu a srovnejme jej s adiktivním chováním. 

Na počátku je pocit nelibosti , který na jedné straně reprezentuje úzkost , samotu, 
křivdu , bolest v duši , na straně druhé zranění práv jednoho národa, úzkost z expanze 
diktátora a také pocit křivdy. 
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Po zahájení "řešení" problému, tedy po prvním fetování nebo po prvních výstřelech, 
nastává ujišťování o správnosti postupu při řešení problému. Iniciace je obvykle měk
kými drogami a měkkými zbraněmi s iluzí kontroly nad dávkami drogy a nad chirurgic
ky přesně vedeným bombardováním. V obou případech se prožívá počáteční euforie. 
S postupem času se však objevují různé komplikace a odezva na aplikované prostředky 
se zdá být nedostatečná . Objevuje se nutnost zvyšovat dávky a přecházet k tvrdým dro
gám nebo ke kobercovému bombardování či k nukleárním zbraním. V obou případech 
již pozorujeme sníženou kontrolu nad situací, objevují se různé racionalizace, bagate
lizace následků, proces lze již jen obtížně přerušit . Zjišťujeme známky psychické i fy
zické devastace jedince na straně jedné a tisíce nevinných obětí, ekologické a hospo
dářské katastrofy na straně druhé . Pokud přece jen dojde k obratu , uzdravování 
je pomalé , s obrovskými následky na vědomí , zdraví , ekologii a hospodářství. 

Je známo , že mafie vélmi často obchodují s drogami i se zbraněmi . Tedy s nástroji 
kontroly vnitřního i vnějšího prostředí člověka. 

Jaké závěry plynou z těchto úvah? Cesta ven z problémů není ani ve válce proti dro
gám ani ve válce proti člověku , ale v koordinovaném úsilí o proměnu člověka , respek
tive v úsilí o transformaci jeho vědomí. Jedině tak lze dosáhnout snížení jeho potřeby 
chtít j eště účinnější nástroje kontroly a změny . Dokud bude chtít třeba jen jeden člo
věk brát drogy , najde se deset dalších , kteří rTm je opatří. Hledejme optimální regulaci 
nabídky a poptávky. Pokud bychom se dnes rozhodli pro úplnou legalizaci drog, není 
již cesta zpět. I její zastánci předpokládají vzestup abúzu za nevyhnutelný a prevence 
začne postrádat smysl vůbec . . 

Je tedy vůbec nějaké řešení? Absolutní rozhodně ne , jde o to zvolit takový přístup , 
který by škody minimalizoval. 

Realistický přístup respektuje určité rysy lidské psychiky , počítá s tím , že baživost , 
dychtivost, tužby jsou imanentně lidské , a že drogy a stavy s nimi spojené budou stále 
pro určitou skupinu lidí přitažlivé. My však víme, že po tisíciletí jsou drogy lidstvu zná
my, a že jsou kultury , kde drogy jsou součástí kmenových rituálů , šamanských praktik 
a kultovních tradic. Mají zde specifický význam a nevyvolávají závislost. V čem jsou 
tedy rozdíly? Už samotný fakt , že droga je zde nazývána medicínou , sakramentem 
či něčím posvátným zásadně mění vztah uživatele k ní. Zasvěcení je velmi ritualizova
né, náročné, v bezpečném a pečujícím prostředí. Iniciátor , šaman , je skutečnou autori
tou kmene, ztělesňuje archetyp moudrosti , zralosti . Prožitky s drogou jsou součástí 
"cesty", transformace . Substance je podána až když je jedinec na ní připraven. Součástí 
těchto rituálních nebo náboženských obřadů je například podávání Peyote nebo Mes
calinu , jinde se užívá Ayahuasca nebo halucinogenní houby . Jde o tzv . opening mind 
drugs, nepatří sem heroin , crack nebo eis . 

Stále více se ukazuje, jak málo toho o lidském vědomí víme, jaká je vlastně kapacita 
mysli a úrovně lidské psychiky. Právě výzkumy s psychadeliky již mnohé napověděly . 

Je tedy možné říci "zpět k šamanům"? Bylo by možné uvažovat o částečné legalizaci 
drog a o jejich terapeutickém využití? Moderním šamanem by patrně byl zkušený psy
choterapeut zabývající se výzkumem vědomí pomocí těchto substancí. Ostatně jich 
takto již funguje ve světě celá řada , byť ilegálně . Jejich práce by musela být dobře pro
vě řena a kontrolována , byla by však příležitostí , "cestou" pro ty , kteří ji hledají v před
městských průjezdech . Za terapeutického vedení by tato cesta nemusela být slepá, ale 
mohla by poutníka dovést k cíli , tedy k transformaci. 

Na jedné straně by si bylo možné představit liberální postoj za specifických kautel , 
na druhé straně bych ovšem uvítal mnohem přísněj š í postihy za nekontrolovaný abúzus 
v situacích ohrožujících okolí , jako je řízení pod vlivem drog , drogy na pracovišti , 
zneužívání drog těhotnou a kojící matkou apod . 
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Nakonec jsem si nechal úvahu o těch, kteří jsou těžce závislí a selhávají v odvykací 
léčbě . Domnívám se , že by bylo rozumnější jim drogu pod dohledem lékaře poskyto
vat. Podobně , jak to známe z Methadonových programů . Tedy ve speciálních centrech 
s doplňujícím programem . Pro závislého znamená dostat kontrolované množství a kva
litu předcházení duševním i somatickým chorobám, prevenci HIV infekce a stálou 
možnost práce na motivaci k odvykací léčbě . 

Navrhovaná regulace problému tedy není ani cesta prohibice ani volný trh a plná 
legalizace, ale vyvážený přístup vycházející z respektu k lidské psychice a k moderním 
poznatkům o psychotropních substancích . 
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