2009 / 9 / Suppl
REVIEW ARTICLE

You Can Make It without Treatment:
Transforming Identity after Quitting
Long-term Methamphetamine Use

NEPUSTIL, P.

Department of Psychology, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno, Czech Republic
Citation: Nepustil, P. (2009). Jde to i bez léèby: Proces transformace identity po ukonèení dlouhodobého užívání pervitinu.
Adiktologie, 9(Suppl.), 00-00.

SUMMARY: This article summarises the partial conclusions of my dissertation thesis on “Identity Transformation of Former Illicit Drug Users”. The main goal of my study is to describe the process of quitting long-term illicit drug use from a socio-psychological perspective, applying the social constructionist theory. I draw on my own research (Nepustil, 2008) in which I interviewed 20
people who discontinued their long-term methamphetamine use more than five years ago. I offer
an interpretation of the process which they were subjected to at the levels of self and self-identity.
Using this standpoint, I distinguish between four inter-related components – the development of
self-agency, the development of reflexivity, the creation of commitments, and finding a new ethical framework – which, together, create an ever-changing form of self-identity. The notion of identity which I was drawing on shows that these processes cannot be maintained without interaction
with other people who, ideally, contribute to the development of reflexivity and self-agency, as
well as mediating the new ethical frameworks. Even if new commitments may be formulated
within these relationships, it seems necessary that people also adopt such commitments in their
own inner dialogue. All the above-mentioned processes are directed at a state in which people
are able to connect their past, present and future goals, make their own choices from a range of
options, and become oriented in the moral space. At this stage, the role of experts may involve
the temporary substitution or mediation of support relationships for people who do not have access to such a social network.
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SOUHRN: Èlánek je shrnutím dílèích závìrù mé dizertaèní práce „Transformace identity bývalých uživatelù nelegálních drog“. Hlavním cílem práce je popsat proces ukonèení dlouhodobého
užívání nelegálních drog v rámci sociálnìpsychologické perspektivy s využitím teorie sociálního konstrukcionismu. V èlánku vycházím z vlastního výzkumu (Nepustil, 2008), ve kterém jsem
vedl narativní rozhovory s 20 lidmi, kteøí pøed více než pìti lety skonèili s dlouhodobým užíváním pervitinu. Proces, kterým procházeli, se pokouším interpretovat na úrovni self a osobní
identity. Z tohoto hlediska rozlišuji ètyøi propojené prvky – rozvoj vlastní síly k jednání, rozvoj
reflexivity, utváøení závazkù a nalézání nového etického rámce – které spoleènì utváøejí stále se
promìòující podobu osobní identity. Pojetí self, ze kterého jsem vycházel, naznaèuje, že se tyto
procesy neobejdou bez interakcí s druhými osobami, které v ideálním pøípadì pøispívají jak
k rozvoji reflexivity a síly k jednání, tak zprostøedkovávají jedinci nové etické rámce. Aèkoliv
uvnitø tìchto vztahù mohou být formulovány nové závazky, zdá se nezbytné, aby si závazky týkající se zmìny formuloval èlovìk také sám ve svém vnitøním dialogu. Všechny zmínìné procesy smìøují ke stavu, kdy je èlovìk schopen v rámci své reflexivní aktivity propojit svoji minulost,
pøítomnost a budoucí zámìry, samostatnì se rozhodovat na základì výbìru z rùzných možností
a orientovat se v morálním prostoru. Na této úrovni mùže úloha odborníkù spoèívat v doèasném nahrazení èi zprostøedkování podpùrných vztahù tìm lidem, kterým nejsou dostupné.
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1 ÚVOD

Jedním z nežádoucích úèinkù medicínského pøístupu k øešení dlouhodobého užívání nelegálních drog je hluboce zakoøenìná pøedstava, že èlovìk nemùže pøestat s užíváním
drog bez pomoci odborníkù – ať už psychiatrù, psychologù,
psychoterapeutù, sociálních pracovníkù anebo adiktologù.
Kromì toho, že koncept závislosti jako nemoci tuto pøedstavu vytrvale podporuje, tak zároveò nabízí pohotové vysvìtlení pøípadného nesouladu s individuální zkušeností: pokud
nìkdo tvrdí, že pøestal brát drogy sám od sebe, z medicínského pohledu na vìc to svìdèí o tom, že nebyl primárnì nemocný – už ze samotné definice „závislosti“ totiž vyplývá, že
je to stav, kdy èlovìk není schopen sám pøestat s užíváním
drog. Vzhledem k tomu, že medicínský pøístup se stal v dané oblasti dominantním, je velice obtížné tento tautologický
argument zpochybnit (Klingemann et al., 2001).
K porozumìní zkušenosti lidí, kteøí pøestali užívat drogy bez odborné pomoci, je tedy vhodnìjší zvolit jinou perspektivu. Souèasná sociální psychologie s pomocí sociologie
a filozofie vypracovala v posledních desetiletích nìkteré
koncepty, které mají velký potenciál pro vytvoøení odlišného interpretaèního rámce, na jehož základì je možné nacházet odpovìdi na nejrùznìjší otázky dlouhodobého užívání
nelegálních drog bez nutnosti využívání medicínského názvosloví (jako napø. závislost, léèba, relaps, recidiva atp.).
Jde o rodinu konceptù zahrnujících mimo jiné hermeneutiku, narativní teorii èi sociální konstrukcionismus. Tyto
smìry obracejí naši pozornost k reflexivním procesùm self,
k dialogickým interakcím s druhými a ke zpùsobùm, jakými
se prostøednictvím tìchto procesù utváøejí významy i samotná identita èlovìka. Aplikace tìchto konceptù na oblast
dlouhodobého užívání nelegálních drog je hlavním cílem
mého dizertaèního projektu s plánovaným ukonèením v roce 2010. V tomto èlánku se specificky zamìøím na následující otázku: Jakým zpùsobem mùžeme z této perspektivy porozumìt zkušenosti lidí, kteøí pøestali s dlouhodobým užíváním pervitinu bez odborné pomoci?
Nejde zdaleka o nové téma, aèkoliv v Èeské republice
se jím žádný jiný výzkum nezabýval. V zahranièí se tomuto
fenoménu vìnovala øada výzkumníkù z nejrùznìjších (pøedevším sociálnìvìdních) oborù, avšak v porovnání s výzkumy léèené populace je jich velice málo. Jednou z èasto citovaných prací je rozsáhlá studie vietnamských veteránù (Robins, 1993), kteøí ve velké míøe užívali v prùbìhu války
opiáty, avšak po návratu do USA se k opiátùm vrátilo jen
minimum z nich – ostatní s užíváním opiátù pøestali, aniž
by vyhledali jakoukoliv odbornou pomoc. Tento výzkum inspiroval Biernackeho (1986) k provedení sociologické kvalitativní studie, ve které analyzoval hloubkové rozhovory
s lidmi, kteøí pøestali užívat heroin bez léèby, a porovnával
je s tìmi, kteøí prošli léèbou závislosti. Podobným zpùsobem
se zamìøil Biernackeho spolupracovník Waldorf na bývalé
uživatele kokainu (Waldorf, Reinarman, Murphy, 1991).
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Od devadesátých let se potom objevila øada dalších prací na
toto téma (Blomqvist, 1996; Blomqvist, Cameron, 2002;
Cunningham, 2004; Klingemann, 1991; Klingemann, Sobell, Barker, 2001; Maruna, 1999; McIntosh, McKeganey,
2002; Walters, 2000), které se shodují na existenci daného
fenoménu, ale liší se, èasto velice zásadnì, v jeho vysvìtlení,
konceptuálním uchopení i v implikacích pro praxi.
Výzkumníci, kteøí vycházejí z klasického medicínského pojetí, hovoøí v tìchto pøípadech o spontánní remisi
(Walters, 2000), se kterou se lékaøi setkávají i u jiných typù
onemocnìní. Tito autoøi se nepokouší o vysvìtlení daného
fenoménu, spíše o nìm hovoøí ve smyslu „výjimky z pravidla“. Z kriminologie potom pochází koncept „maturing out“,
podle kterého nìkteøí jedinci „vyrostou“ ze svého delikventního jednání kolem tøicátého roku, ať už jde o dùsledek ontogenetických zmìn, anebo tlaku okolí na pøevzetí urèitých
sociálních rolí, které jsou s deviantním zpùsobem života nesluèitelné (Maruna, 1999). Èasto se objevuje také termín
„pøirozené zotavení“ (natural recovery), který se odklání od
medicínského pojetí závislosti a zdùrazòuje sebeøídicí
a vnitøní úzdravné procesy jednotlivce (Biernacki, 1986).
Mezinárodní skupina výzkumníkù vedená H. Klingemannem a L. Sobellem analyzovala vìtšinu provedených výzkumù na toto téma (Klingemann et al., 2001) a následnì zaèala prosazovat termín „sebezmìna“ (self-change), který je
podle nich jako jediný hodnotovì neutrální, tedy nepøedpokládá, že užívání drog je nutnì negativní, škodlivé nebo zavrženíhodné chování. Nabízejí následující definici:
„…úspìšné rozøešení takového chování, které je vnímáno jako problematické, proces, který je primárnì øízen motivací a silou jednotlivce a spoleènosti, bez spoléhání se na léèbu nebo na pomoc èi intervence expertù“ (Klingemann et al.,
2001, s. 93).
Nìkteré studie fenoménu „self-change“ se snažily odhadnout poèty lidí, kteøí se tímto zpùsobem vyrovnali
s dlouhodobým užíváním návykových látek, jiné se snažily
fenomén vysvìtlit, další si kladly oba cíle zároveò. Kvantitativnì zamìøené studie podle Klingemanna et al. (2001)
dokládají, že jedincù, kteøí dokáží sami pøestat s dlouhodobým užíváním drog, je více než tìch, kteøí k tomu využijí odbornou pomoc. Konkrétní procenta se samozøejmì liší podle
typu drogy. Zatímco u legálních drog, jako je nikotin nebo
alkohol, sahá podíl lidí, kteøí je pøestali užívat sami, až
k hranici 90 %, u heroinu je to „pouze“ 50–60 %.
Práce zamìøené na vysvìtlení daného fenoménu mají
zpravidla kvalitativní design a k interpretaci volí rùzné teoretické koncepty. Za klasickou a v mnohém dosud nepøekonanou studii v této oblasti je považován již zmiòovaný Biernackeho výzkum provedený na pøelomu 70. a 80. let, na
který ve své vlastní práci do znaèné míry navazuji. Biernackeho (1986) výzkumný tým uskuteènil rozhovory se 101 jedinci, kteøí byli aspoò 1 rok závislí na heroinu (vykazovali
minimálnì 5 z 10 pøedem specifikovaných pøíznakù odvy-
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kacího syndromu), potom bez využití odborné pomoci s užíváním heroinu pøestali a od té doby uplynuly více než dva
roky. Respondenti byli oslovováni rùznými zpùsoby, poèínaje metodou snowball sampling, pøes kontaktování rùzných
spolkù èi organizací až po inzerci v médiích. Další èást rozhovorù dìlal s léèenými uživateli heroinu (n=100), kteøí mu
sloužili jako kontrolní skupina.
Biernacki se pro svoji interpretaci rozhodl využít koncept sociální identity popsaný teorií symbolického interakcionismu. Z tohoto hlediska si jedinec v prùbìhu svého života osvojuje množství sociálních identit, které jsou rozvíjeny
a udržovány s pomocí významných druhých. Podle toho, jak
èlovìk mezi tìmito identitami v prùbìhu života pøechází,
vytváøí se jeho kumulativní biografický obraz sebe sama,
nìkdy nazývaný jako sebekoncept. Užívání nelegálních
drog, jako napøíklad heroinu, vede nutnì k tomu, že jedinec
vstupuje do nových sociálních svìtù a osvojuje si nové sociální identity. Nìkdy si mùže do urèité míry zachovat identity pøedchozí, èasto se však zcela ponoøí do svìta spojeného
s užíváním nelegálních drog, což má výrazné dùsledky nejen na jeho sebekoncept, ale i na jeho sociální hodnoty. Biernacki si potom klade otázku, jak v takové situaci mùže bez
vnìjší odborné pomoci dojít k ukonèení užívání heroinu.
Ukonèení užívání heroinu se u Biernackeho respondentù odehrávalo v nìkolika fázích. Velká èást lidí (s výjimkou nìkolika málo jedincù, zhruba 5–6 %) nejprve uèiní zcela vìdomé a racionální rozhodnutí pøestat na základì zvážení souèasné situace, pøièemž pro nìkteré z nich je toto
rozhodnutí dùsledkem zážitku „pádu na dno“ („rock bottom
experience“) nebo existenciální krize. V další fázi dochází
k odpoutání se od závislosti, které ve vìtšinì pøípadù obnáší
i geografickou zmìnu prostøedí, menší èást respondentù sice zùstává ve stejném prostøedí, nicménì odpoutává se od
tohoto prostøedí symbolicky – explicitním odmítnutím své
staré „závislé“ identity. V každém pøípadì ztrácí jedinec
kontakt se svými dosavadními významnými druhými a je
postaven pøed øadu otázek, jako napøíklad: Èím vyplním
svùj èas? Co mám spoleèného s lidmi, kteøí nikdy nebrali
drogy? Jak si získám jejich dùvìru? Kam mám v životì dál
smìøovat? V této fázi se objevují dva typy cravingu po droze:
jednak v situacích stresu nebo negativních nálad a jednak
v situacích, kdy jedinec zažije uspokojivý pocit, který lehce
pøipomene euforii dosahovanou drogou a dostane chuť si
tento stav s pomocí drogy umocnit. Daný jedinec je tedy nucen rozvíjet vlastní strategie zvládání tìchto stavù. Dùležitým milníkem bývají události, které potvrzují „nedrogový“
status osoby: jednak to mohou být zážitky, kdy byla jedinci
nabídnuta droga a on ji dokázal odmítnout, jednak zážitky,
kdy si vzal drogu, ale ta mu vyvolala nepøíjemný stav. V poslední fázi jde podle Biernackeho o to stát se „normálním“ a
k tomu vedou tøi hlavní cesty: utvoøení nové identity (nebo
nových identit), navrácení se k pøedchozím „nezkaženým“
identitám nebo rozvoj „nezkažených“ identit, které si jedi-
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nec dokázal udržet v prùbìhu svého užívání drog. S tím souvisí utváøení nových závazkù a nových vztahù
s významnými druhými. Biernacki si všímá toho, že jedinci,
kteøí byli po velice dlouhou dobu pevnì spjati s „drogovou
identitou“ a nemìli na co navazovat, museli èasto projít
kompletní zmìnou svého života, procesem podobným náboženské konverzi, a nìkteøí svoji identitu posléze spojili s urèitými pevnì definovanými spolky církevního, politického
nebo aktivistického typu.
Biernackeho studie zpochybòuje øadu mýtù. Nejde jen
o pøesvìdèení, že závislý èlovìk nemùže drogy pøestat brát
bez léèby. Ukazuje také, že èlovìk nemusí nutnì dopadnout
„až na dno“, aby se rozhodl pro zmìnu. Navíc je z jeho studie
zøejmé, že si každý èlovìk mùže najít vlastní cestu ze závislosti, s využitím svých osobních i sociálních zdrojù. Na základì tìchto zjištìní pøedkládá Biernacki kritiku tìch léèebných systémù, které zacházejí se závislými tak, jako by
šlo o stejnorodou skupinu lidí, uèí je techniky zvládání cravingu, které nejsou použitelné v jejich vlastním sociálním
prostøedí, a podobným zpùsobem kritizuje také preventivní
strašení závislostí jako chronickou nevyléèitelnou nemocí,
které potom uživatelé drog pøejímají a pøedem vzdávají jakékoliv úsilí s užíváním drog pøestat.
Pozdìjší studie (napø. Waldorf et al., 1991; McIntosh,
McKeganey, 2002; White, Kurz, 2005) Biernackeho závìry
do znaèné míry potvrzují, pøesto však tyto myšlenky a pomìrnì jasné návody pro oblast prevence a léèby závislostí
zùstávají na okraji zájmu. Zámìrem mojí práce je tedy jednak rozšíøit povìdomí o tomto výzkumném smìru a jednak
prohloubit vìdìní v dané oblasti zamìøením se na detailnìjší analýzu procesù transformace identity, které Biernackeho práce naznaèuje.
l

2 VZOREK A METODIKA

V Èeské republice nebyla podobná studie nikdy provedena
a stejnì tak nebyla nikdy provedena s bývalými uživateli
metamfetaminu, proto jsem se rozhodl vytvoøit svùj vzorek
z èeských bývalých uživatelù pervitinu, kteøí k ukonèení
své drogové kariéry nevyužili odbornou pomoc. Do výzkumu
mohli být zaøazeni informanti, kteøí v minulosti užívali pervitin, a to pravidelnì a dlouhodobì (nejménì 1 rok), a rozhodli se s užíváním pervitinu skonèit. K tomu zvolili jiné
zpùsoby øešení, než které nabízejí specializované instituce
typu léèeben nebo terapeutických komunit. Pøitom od doby
tohoto rozhodnutí uplynulo minimálnì pìt let a dané rozhodnutí bylo v dobì rozhovoru hodnoceno jako úspìšné.
Zvolil jsem dva zpùsoby výbìru vzorku. Prvním byl výbìr na základì výzvy – uveøejnil jsem inzerát specifikující
kritérium výbìru v tištìných a elektronických médiích
a druhým potom výbìr pomocí techniky snowball – využil
jsem nejprve vlastních sociálních sítí, pøes které jsem se dostával k osobám, jež splòovaly dané kritérium
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Provedl jsem rozhovory celkem s 20 lidmi, z nichž bylo
11 mužù a 9 žen, nejstaršímu informantovi bylo 34, nejmladší 23 let, nejkratší doba užívání byl 1 rok, nejdelší 7 let.
16 z nich užívalo pervitin injekènì, více než dva dny v týdnu.
Hlavní výzkumnou metodou byl narativní rozhovor fokusovaný ve smìru výzkumných otázek. Pro zjištìní sociodemografických údajù a závažnosti problému byl použit dotazník, který byl zaslán informantovi ještì pøed uskuteènìním výzkumného rozhovoru s prosbou, aby jej poslal buï
e-mailem, nebo donesl na schùzku. Výzkumný rozhovor se
øídil pravidly formulovanými Wengrafem (2001).
Rozhovory byly digitalizovány a pøepsány, jejich analýza se skládala ze dvou fází. Nejprve jsem identifikoval urèité pasáže v rozhovorech, které se týkaly self, toho, jak o sobì daný èlovìk mluvil, a poté jsem se tìmto pasážím pokusil
dát smysl s využitím teoretických konceptù. Jako zpøesnìní
interpretace i jako kontrolu validity jsem po analytické fázi
udìlal znovu rozhovory se tøemi informanty, kdy jsem se
jich doptával na nìkterá upøesnìní a zároveò jsem se s nimi
dìlil o svoje úvahy k tématu. Tento postup vychází ze spolupracujícího pøístupu k výzkumu (Gehart et al., 2008). Pøedložené interpretace hodlám nadále upøesòovat a pøedevším
rozšiøovat ve smyslu výzkumných otázek mé dizertace, kterou hodlám obhajovat v roce 2010. Následující text lze tedy
považovat pouze za dílèí a do urèité míry pøedbìžné interpretace.
l

3 INTERPRETACE VÝSLEDKÙ

Pro interpretaci výsledkù jsem zvolil teorii sociálního konstrukcionismu, která tvoøí vlivný a stále sílící proud v souèasné sociální psychologii, kam pronikla z jiných sociálnìvìdních oborù, pøedevším ze sociologie. Významnou úlohu
v této teorii zaujímá koncept vztahového a lingvisticky
utváøeného self, které se neustále vyvíjí, promìòuje a projevuje v síti sociálních vztahù prostøednictvím komunikativního jednání – s druhými i se sebou samým (Gergen, 1997;
Shotter, 2008; Anderson, 2009). Zároveò ale nejde o pouhý
produkt tìchto sociálních vztahù. Stejnì jako je self ovlivòováno vnìjšími vztahy, tak zároveò samo tyto vztahy ovlivòuje. Má reflexivní povahu, jeho kontinuita je udržována
prostøednictvím pøíbìhù, které o sobì vyprávíme druhým
i sami sobì (Anderson, 2009). V následujícím textu zmíním
nìkteré vzájemnì propojené transformativní procesy na
úrovni self, kterými procházeli lidé, již se rozhodli skonèit
s užíváním pervitinu bez odborné pomoci.
l

3 / 1 Transformace a rozvoj síly k jednání

Opuštìní pravidelného užívání pervitinu mùžeme v rámci
pøedstavené perspektivy chápat jako promìnu zpùsobu vyprávìní o sobì: na poèátku tohoto procesu je self pøedstavováno jako pasivní obìť vztahù, prostøedí a chemické látky
a na konci spíše jako aktivní tvùrce èi spolutvùrce vlastního
života a svìta. Èlovìk se tedy postupnì stává osobou, která
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èiní rozhodnutí na základì výbìru z mnohem širšího spektra možností. Tuto promìnu lze také konceptualizovat jako
transformaci a rozvoj vlastní síly k jednání (self-agency),
která je zde chápána jako pocit vlastní kompetence pro jednání, jako schopnost jednat a rozhodovat se zpùsobem, který je osvobozující a otevírá nové možnosti (Anderson, 2009).
Promìny v síle k jednání jsou dobøe zachyceny ve vyjádøeních protagonistù výzkumu. Jejich vzpomínky na svoje
myšlení v dobì, kdy pravidelnì užívali pervitin, znìly napøíklad takto:
„Já si myslím, že jsem to celou dobu cítila, že to takhle
nechci. (…) …èlovìk si uvìdomuje, že dìlá nìco blbého, ale
nemùže si pomoct“ (Petra, 1:65).
Jiná informantka hovoøila o pocitu z období, kdy už
delší dobu pervitin neužívala a uvìdomila si, že skonèila urèitá etapa jejího života:
„Je to takovej pocit, že najednou mùžeš jakoby všechno.
Je tam právì ta možnost toho výbìru..., i když si vybereš pokraèovat ve stejný práci, tak prostì už je tam nìco jinýho...,
teï už jako nìco vidíš pøed sebou. Pøedtím seš za záclonou,
nebo jakoby zaslepenej....“ (Alice, 2:48).
Pøechod od pasivní role k roli aktivního tvùrce však není osamocený, izolovaný proces s jasným zaèátkem a koncem. Self je ve své podstatì ve stavu trvalé transformace.
Nicménì pøi pøestávání s dlouhodobým užíváním drog mùžeme hovoøit o urèitém období, kdy se v pomìrnì krátké dobì odehraje vìtší množství výrazných zmìn na rùzných
úrovních. Tyto zmìny jsou diskontinuitní, nepøedvídatelné,
vzájemnì se pøekrývající a odpovídají tak pojetí komplexity
lidských systémù, kterou zdùrazòuje souèasná kritická
psychologie (Hiles, 2009). Neznamená to ale, že jakékoliv
užívání drog pøináší nutnì pasivitu a nedostatek síly jednat. Naopak, nìkteøí informanti hovoøili o období, kdy zaèali užívat pervitin, jako o období, ve kterém využívali úèinkù
dané látky k rùzným aktivitám, které už dìlali pøedtím
anebo k aktivitám novým. Navazovali nové vztahy, seznamovali se s novým prostøedím, poznávali nové zpùsoby zábavy, nìkteøí rozvíjeli tvùrèí èinnost. Postupem èasu však
zpravidla zaèali zjišťovat, že se pùvodnì široký zábìr aktivit stále více zužuje a omezuje.
„Ale pak jsem si zaèal uvìdomovat, že se mìním úplnì
celej, že už to není to, co pøedtím…, dneska to nazývám tak,
že to jsou lidi, co se chovají, jako když jdou zvíøátka za potravou“ (Aleš, 1:31).
Vìtšina z mých informantù se po urèité dobì pravidelného užívání pervitinu dostala do té situace, kterou Aleš
pøirovnává ke „zvíøátkùm jdoucím za potravou“, tedy kdy se
nejvìtší èást každodenního života skládala z aktivit zamìøených na obstarání pervitinu. Životní styl a kultura spojená s užíváním pervitinu se výraznì promítla do všech oblastí jejich života. Veškerá síla k jednání byla tedy nasmìrována pouze k úèelu okamžitého uspokojení.
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Následný proces, kterým se z této situace vymanili
a jehož nejviditelnìjším výsledkem bylo ukonèení užívání
pervitinu, byl provázen a zároveò sycen silou k jednání s jiným zamìøením. Zde hrají dùležitou úlohu vztahy, které jedinec navazuje a v jejichž rámci se síla k jednání buï rozvíjí,
nebo ztrácí. Vzhledem k tomu, že všichni informanti považovali za nevyhnutelné pøerušit vztahy s veškerými dosavadními pøáteli a známými, kteøí pokraèovali v užívání
drog, museli buï hledat vztahy nové, anebo navázat na
vztahy, které byly pøerušeny užíváním drog. Byli to zejména rodinní pøíslušníci a dobøí pøátelé, kteøí v této dobì poskytli jedinci výraznou podporu. Napøíklad pro Libora to byla jeho máma:
„Ona vùbec nevìdìla, co konkrétnì by mìla udìlat. Ale
ono už to, že tam byl nìkdo, kdo mì chytl za ruku a øekl ti, cokoliv budeš potøebovat nebo o nìèem mluvit, tak tady sedím
a mùžeš kdykoliv pøijít. A to bylo hodnì dùležitý“ (Libor,
1:67).
Základním pøedpokladem rozvoje síly jednat jsou tedy
rozhovory s lidmi, kteøí èlovìku dávají prostor k hovoru
o tom, co je pro nìj dùležité, dokáží podpoøit jeho vlastní úsilí a spoluvytváøet nové možnosti. Stejnì tak je ale dùležité,
aby i vnitøní dialogy èlovìka sama se sebou rozvíjely jeho
možnosti. Zde vstupují do hry pøedstavy a pøíbìhy èlovìka
o sobì, souèasné i døívìjší, podporované èi znehodnocované
døívìjšími i souèasnými vztahy. Rozvoj a udržování síly
k jednání je dlouhý a v podstatì nikdy nekonèící proces, pøièemž stav, kdy èlovìk získá uspokojivý vztah sám k sobì,
mùže trvat mnoho let. Petra, která nebere pervitin už 11
let, má stále pocit, že ve vztahu sama k sobì má co zlepšovat:
„Tak já jsem se hodnì dlouho úplnì nenávidìla, úplnì
jsem se nesnášela, za to, jak vypadám, jak se chovám, co dìlám, byla to taková sebenenávist. Teï si myslím, že to ještì
není úplnì v poøádku, ale je to lepší, že už neøeším tøeba svùj
vzhled, což jsem øešila celý život. Jsem schopna pøipustit, že
v nìèem jsem dobrá, spoustu vìcí zvládám, jakoby cítím, že
je to èím dál lepší, ale ještì to není úplnì dobrý“ (Petra,
1:172).
l

3 / 2 Transformace a rozvoj reflexivity

Rozvoj síly k jednání jde ruku v ruce s transformací a rozvojem reflexivity, tedy s promìnami zpùsobu, jakým èlovìk
reflektuje svùj život – jak mluví o svém vlastním životì
s druhými lidmi i sám se sebou. Tímto zpùsobem si lidé vytváøejí reflexivní povìdomí, které se projevuje tak, že je èlovìk schopen kdykoliv vysvìtlit povahu a dùvody svého jednání (Giddens, 1991). Není pochyb o tom, že i dlouhodobí
uživatelé drog jsou schopni vlastní reflexe, nicménì ta zøejmì zahrnuje pouze omezené množství obsahù (napøíklad
pouze pøítomné dìní a bezprostøední cíle). Nìkteré vnìjší
okolnosti však mohou èlovìku pøivést do vìdomí i jiné obsahy, které je potom nucen zahrnout do své reflexivní aktivity
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a které mohou stát v poèátcích formulace urèitých typù rozhodnutí èi závazkù.
Mùže jít o pomìrnì drobné, zanedbatelné události,
napø. Luboš hovoøil o situaci, kdy nezastihl dealera ve
smluvený èas doma a to ho pøimìlo k úvahám, jestli je pro
nìj nutné pokraèovat dál v užívání pervitinu:
„…nemusím bejt furt vyjetej z toho perníku, je to i o nìèem jiným…“(Luboš, 1:7).
V jiných pøípadech se jednalo o zásadní události, které
výraznì nabouraly rutinu nejen všedního dne, ale i celého
života: mezi mými informanty to byl napøíklad zásah policie, jež zatkla pøátele èi známé daného jedince, urèité radikální opatøení ze strany rodièù, kteøí se dozvìdìli o tom, že
jejich dítì užívá pervitin, navázání nového intimního vztahu nebo náhlé pøestìhování do jiného mìsta.
Reflexivita hraje významnou roli nejen pøedtím, než
èlovìk pøestane pervitin užívat, ale zejména potom. V nìkterých pøípadech došlo k výraznìjšímu rozvoji reflexivity
až poté, kdy èlovìk s užíváním drog pøestal. Napøíklad Romanu donutili pøestat rodièe tím, že ji zavøeli doma a nespouštìli ji z oèí. Aèkoliv pøedtím podle svých slov nikdy neuvažovala o tom, že pøestane, v této nové situaci, kdy byla
nucena pøestat, zaèala zvažovat svoje budoucí kroky:
„V té dobì, kdy jsem pøestala, tak jsem myslela na budoucnost. Co bude dál. Když jsem pøestala, ze školy mì vylili
a já jsem mìla 2 mìsíce na to, abych se rozmyslela, co budu
chtít. Co budu prostì dìlat dál. Já jsem v tom období tak nìjak pøemýšlela nad tím, jestli budu chtít mít jednou dìti.
Jestli budu chtít jednou dìlat a co budu chtít dìlat. A jestli
se budu chtít vdávat a jestli se budu rozvádìt a takový podrobnosti o životì. Døív jsem to neøešila“ (Romana, 1:119).
Není to tedy tak, že v dobì užívání drog èlovìk vùbec
nereflektuje svùj život. Jeho reflexe však nezahrnují celý životní bìh, nepropojují minulost, souèasnost a pøedstavu budoucnosti, vìtšinou zahrnují jenom ten výsek života, který
se týká užívání drog. Rozvojem reflexe tedy nemyslím ani
tak intenzitu pøemýšlení, jako povahu a rozsah této reflexe.
Postupem èasu se reflexe stává komplexnìjší, zahrnuje celý
život èlovìka i ostatních blízkých, mùže se v rámci této reflexe také nauèit mìnit rùzné úhly pohledu, jak o tom mluví
Alice, která pøestala brát pervitin pøed šesti lety:
„Takže jsem se nauèila dùležitou vìc, že mùžu zmìnit
ten svùj náhled na danou vìc. Já mám furt zarytej nìjakej
pohled na nìco, ale zkusit najít nìjakej jinej ten pohled nebo
se nad to povznýst a kouknout se na to ne tím svým mozkem,
kterej má taky nìjaký svý modely, podle kterejch jede a podle
kterejch hodnotí vìci nebo tak...“ (Alice, 2:51).
Aèkoliv v pozdìjších obdobích mùže mít reflexe podobu
pomìrnì pøíjemné kontemplace, v období nejvìtších zmìn
se podle nìkterých informantù jedná spíše o nepøíjemnou
a takøka bolestivou záležitost, kdy si èlovìk musí pøipustit
do vìdomí urèité vìci èi problémy, kterým se dlouhodobì vyhýbal, a pokusit se zaèít hledat jejich øešení. Mùžeme se te-
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dy domnívat, že pokud èlovìk nemá k reflexi dostateèný
prostor a dosud nemá utvoøen závazek, bude se jí zøejmì
snažit vyhýbat.
l

3 / 3 Utváøení závazkù

Všichni protagonisté mého výzkumu prošli podstatnou životní zmìnou, která byla zámìrná a explicitnì formulovaná
ve formì závazku. Nebylo však pravidlem, že se tento závazek týkal pøímo užívání pervitinu. Zajímavé je, že explicitní
závazek „doživotní abstinence“ si neuložil nikdo. Jejich nejèastìjší závazek by se dal vyjádøit vìtou: „skonèit s perníkem a s tím vším okolo“ doplnìnou slovy: „ale nikdy neøíkej
nikdy…“ Pro jednu informantku bylo ukonèení užívání pervitinu jen vedlejším produktem jejího úsilí „odejít od tìch lidí“.
„Já jsem s tím chtìla ne že vyloženì pøestat, ale asi se mi
to uleželo v hlavì, že jsem kolem sebe nechtìla takový lidi.
Nevybavuju si nìjakej moment, kdy jsem se rozhodla: tak
a teï už si nedám. Asi to pomalu vyznívalo do ztracena....“
(Alice, 1:42).
Obecnì øeèeno, spíše než o zbavení se chemické látky
mluvila vìtšina informantù o opuštìní urèitého prostøedí,
kultury, ve které hrál pervitin hlavní roli. S tím také souvisí
pomìrnì èastý fenomén jednorázového užití pervitinu
i dlouhou dobu po formulaci závazku. Zpravidla k tomu došlo v dobì, kdy už èlovìk vyvinul znaèné vlastní úsilí smìrem ke zmìnì. Ve všech pøípadech droga nevyvolala oèekávaný pøíjemný úèinek. Lidé, kteøí touto zkušeností prošli, ji
interpretovali jako potvrzení toho, že už opravdu užívat
pervitin nechtìjí. Závazek je tímto ještì více upevnìn, podobnì jako když èlovìk odmítne bezprostøednì nabídnutou
drogu.
Dalším dùležitým milníkem je formulace nových závazkù, které se už netýkají užívání drog, resp. jejich neužívání, ale nových cílù a nových èinností, pøípadnì udržení
dùležitých vztahù. Takové závazky mohou být utvoøeny
bezprostøednì po rozhodnutí pøestat s drogami (jak tomu
bylo v pøípadì jednoho informanta, jenž se rozhodl vzít si do
péèe svoji dceru, kterou opustila jeho bývalá manželka), ale
vìtšinou trvá delší dobu, než je podobný závazek zformulován. Napøíklad Magda poté, co pøestala s pervitinem, odjela
s rodièi do zahranièí, kde se ale celý rok „cítila hroznì“ a nenacházela žádné uspokojení v životì. Teprve po návratu do
ÈR hovoøí o „novém zaèátku“:
„Ale ten nový zaèátek nebyl po tom, co jsem pøestala fetovat. Tam to trvalo ještì rok, než jsem se celkovì fyzicky
a psychicky z toho zotavila, a teprve až jsem se vrátila do
Èeska, tak jsem si našla tu práci a podala jsem si pøihlášku
na školu, pak mi došlo to pøijetí, takže já jsem mìla pocit, že
zaèínám s èistým štítem“ (Magda, 1:182).
Zásadní charakteristikou procesu utváøení závazku se
zdá být, že jde o závazek, který je formulován v rámci vnitøního dialogu jedince. Aèkoliv tedy mùže být vysloven v ko-
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munikaci s ostatními lidmi, tedy ve vnìjších dialozích,
o utvoøeném závazku lze mluvit až tehdy, kdy dojde k jeho
explicitní formulaci v komunikaci sama se sebou. K tomu je
tedy zapotøebí už pomìrnì rozvinutá reflexivita. Tímto zpùsobem mùžeme interpretovat i velice èastá vyjádøení bývalých uživatelù drog (nejen z tohoto výzkumu), kteøí øíkají,
že èlovìk musí pøedevším „sám chtít“, nebo, že to musí vyjít
„zevnitø“.
l

3 / 4 Nalézání nového etického rámce

Jako velice dùležitý milník v procesu transformace identity
bývalých uživatelù drog se jeví nalezení nového etického
rámce, v nìmž je èlovìk schopen dìlat zásadní etická rozhodnutí – jednoduše øeèeno rozpoznat, co je dobré a co špatné. Podle Taylora (1989) se každý jednotlivec musí nìjakým
zpùsobem zorientovat v morálním prostoru, pøijmout urèité
rámce, horizonty, na základì kterých se potom rozhoduje
a dokáže zodpovìdìt i tak základní otázky, jakou je zejména
otázka: „kdo jsem?“ Aèkoliv kvùli jazykové zakotvenosti self
nelze nikdy podat jeho koneènou definici, tyto rámce dávají
jedinci návod k tomu, kde mùže odpovìdi hledat. Je tedy velice dùležité, aby èlovìk mìl pøístup k urèitému etickému
rámci, skrze nìjž je potom schopen sám sebe definovat.
U lidí, kteøí udìlají tak výraznou zmìnu, jakou je
ukonèení užívání nelegálních drog, je tento problém pomìrnì zásadní. V prùbìhu užívání nelegálních drog se zpravidla významnì odklonili od rámcù, které jim byly poskytnuty
jejich rodièi èi peèovateli, a byly jim pøedstaveny rámce nové. Bylo by chybou domnívat se, že mezi skupinami uživatelù nelegálních drog neexistuje žádná etika, její analýza
však nebyla pøedmìtem této práce. Pokud se však èlovìk
odpojí od skupin a tím od daných etických rámcù, musí nalézt jiné zpùsoby jak se „zorientovat v morálním prostoru“.
Èastým pøípadem byla orientace na rodinu, nìkteøí informanti volili urèité okrajové rámce, ke kterým se dostali pøes
zapojení do urèitých jazykových spoleèenství. Napøíklad Libor takto navázal kontakt s ekologickými aktivisty a o jejich
vlivu hovoøí následovnì:
„Tak ti lidi mi ukázali, že život není o tom být nìkde na
sraèku, válet se v tom, ale že se dá žít i dùstojnì a být bytost,
která má nìjakou svou vnitøní duševní pohodu a ctižádost.
Nemyslím tøeba ve vydìlávání penìz, ale že jsou smysluplnìjší vìci na svìtì než tohle. A to mi strašnì pomohlo. Nikdo
se na mì nekoukal skrz prsty kvùli tomu a nikdo neøíkal, ty
jsi špatnej, protože jsi dìlal tohle a tohle“ (Libor, 1:10).
Aèkoliv u vìtšiny informantù uplynulo více než pìt let
od ukonèení užívání pervitinu, zdá se, že nìkteøí z nich jsou
ve stadiu, kdy dosud jasnì definovaný rámec nenalezli. Nejde samozøejmì o vìdomý a cílený proces hledání, schopnost
orientace v morálním prostoru se projevuje spíše schopností
jasnì formulovat vlastní hodnoty a pøesvìdèení. Jedním
z èasto uvádìných rámcù ve výzkumech bývalých uživatelù
drog je napøíklad køesťanská èi jiná víra. V mém výzkumu
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se k tomuto rámci pøiklonil pouze jeden informant, u ostatních nebyly rámce nijak explicitnì vyjádøeny. Nicménì se
zdá, že zpravidla nesmìøují k tìm etickým rámcùm, které
jsou podle Taylora (2001) rozšíøeny v moderní spoleènosti
nejvíce a které jsou založeny na ideálech individualismu
a instrumentálního rozumu. Zdá se, že spíše inklinují k ideálùm autenticity a autonomie, tak jak je definuje Taylor
(2001), tyto otázky však vyžadují hlubší analýzu.
l

4 ZÁVÌR

Koncepty, které v sociální psychologii vypracovali pøedstavitelé sociálního konstrukcionismu, lze pomìrnì dobøe využít pro vysvìtlení procesù, jimiž èlovìk prochází poté, co
pøestane užívat nelegální drogy, v tomto pøípadì pervitin.
Pokud porovnáme pøedstavené výsledky výzkumu se závìry Biernackeho (1986) studie, mùžeme pozorovat zajímavé
souvislosti.
Biernacki pro svoji interpretaci zvolil koncepty vycházející z teorie symbolického interakcionismu, který má k sociálnímu konstrukcionismu pomìrnì blízko, nicménì zatímco on se zabýval sociální identitou, já jsem se pokusil popsat podobný proces na úrovní self a osobní identity.
Zatímco Biernacki mìl se svým daleko vìtším zábìrem
možnost identifikovat rùzné typy strategií, s pomocí kterých si lidé volí nové sociální identity a zvládají obtíže spojené s ukonèením užívání nelegálních drog, já jsem mohl detailnìji pozorovat, jak si jednotlivec utváøí smysl ze svého
života, ve kterém došlo k výrazné zmìnì, a jakými procesy
prochází. Domnívám se, že se Biernacki nevyhnul urèité
umìlé schematizaci, když rozdìlil sledovaný proces do oddìlených samostatných fází. Já jsem u svých informantù
zaznamenal znaènou variabilitu ohlednì posloupnosti jednotlivých procesù a rozhodnì jsem nenašel žádné lineárnì
kauzální souvislosti.
Na úrovni self jsem mohl u svých informantù pozorovat ètyøi prvky sledovaného procesu, které se vzájemnì pøe-

krývaly, projevovaly se v rùzné intenzitì i délce, pøièemž
nelze pøesnì stanovit jejich zaèátek ani konec. Šlo o rozvoj
vlastní síly k jednání, rozvoj reflexivity, utváøení závazkù
a nalézání nového etického rámce. Všechny tyto komponenty spoleènì utváøejí stále se promìòující podobu osobní
identity. Samotné pojetí self, ze kterého jsem vycházel, naznaèuje, že se celý proces neobejde bez interakcí s druhými
osobami, které v ideálním pøípadì pøispívají jak k rozvoji
reflexivity a síly k jednání, tak zprostøedkovávají jedinci
nové etické rámce. Aèkoliv uvnitø tìchto vztahù mohou být
formulovány závazky, zdá se nezbytné, aby si závazky týkající se zmìny formuloval èlovìk také sám ve svém vnitøním
dialogu. Všechny zmínìné procesy smìøují ke stavu, kdy je
èlovìk schopen v rámci své reflexivní aktivity propojit svojí
minulost, pøítomnost a budoucí zámìry, samostatnì se rozhodovat na základì výbìru z rùzných možností a orientovat
se v morálním prostoru.
Jakkoli zní tyto závìry abstraktnì, jsem pøesvìdèen
o tom, že tento zpùsob konceptualizace mùže pøinést velice
konkrétní a praktické návody pro pracovníky v oblasti péèe
o uživatele nelegálních drog. Na prvním místì tento výzkum potvrzuje, že pokud chce èlovìk skonèit se svým dlouhodobým užíváním pervitinu, nepotøebuje nutnì pomoc expertù, pøítomnost jiných lidí je však v tomto procesu nezbytná. Jejich úkolem je pøedevším spoluvytváøení nových
možností a rozvoj síly k jednání. Role odborníkù však mùže
být dùležitá ve chvíli, kdy daný èlovìk nemá ve svém okolí
takové lidi, kteøí by daný úkol mohli uspokojivì splnit. Odborná služba potom mùže buï doèasnì nahradit tuto úlohu,
anebo rozvinout možnosti nalezení, rozvinutí nebo úpravy
takových vztahù. Tento závìr se pochopitelnì týká pouze
úrovnì self a osobní identity, nevztahuje se napøíklad k tìlesné nebo širší spoleèenské rovinì. Jednoznaènì se však
zdá, že nepøítomnost expertù pøi opouštìní dlouhodobého
užívání pervitinu vede k výraznìjším pocitùm osobního
úspìchu a tím i k výraznìjšímu pocitu síly k jednání.
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