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Témer všeobecné se uznává, že nekteré poruchy, jež léčí soudobá medi
cína, mají zvláštní, nekdy velice blízky vztah k problémum človeka jako spo
lečenské a morální bytosti. Jestliže v drívejších dobách nekteré psychia
trické poruchy zdraví byly interpretovaný a "léčeny" jako odchylky theolo
gického nebo morálního charakteru, pak v současné dobe se nekdy setkává
me s opačnou krajností, jež vede k prehlížení základní skutečnosti, že človek 
není jenom organismem podléhajícím fyzikálne-chemickým a biologickým 
zákonitostem, ale také živou subjektivitou, tvurcem kultury a producentem 
vlastního života. Ú silí o postižení človeka v totalite jeho životních projevu 
musí zároveň vést k prekračovaní partikularismu hledisek jednotlivých obo
ru, a v tom smyslu i ke sbližování humanitních a společenských ved s veda
mi prírodními. 

Problém alkoholismu patrí práve do oné oblasti poruch života a chovaní, 
které postihují človeka v ruzných dimensích a vrstvách jeho osobnosti. Nej
de jen o nemoc v bežném klinickém smyslu, ale zároveň o poruchu, která 
nám leccos ríká k základnímu filosofickému problému, čím vlastne je človek 
jako subjektivita, nucena jednat ve svete, do téhož se zrodila. 

Prístup k problémum alkoholismu zhlediska humanitních ved a zejména 
etiky je spojen s nebezpečím moralizujícího prístupu a spiritualistického 
zjednodušovaní človeka na ryze duchovní substanci. Kázaní moralistu již po 
dlouhá staletí obsahují mimo jiné stížnosti a útoky na zkázu mravu, na bu
jení nerestí, mezi nimiž obžerství a opilství figurují na místech nej prednej
Ších. Jednu z príčin malé účinnosti čiste morální argumentace a nátlaku 
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spatfujeme v tom, že zpravidla šlo o morální úvahy a pnkazy, jež vycházely 
z etických systému autoritativní a represivní povahy. Tento pnstup, který 
psychologicky využívá predevším strachu a postoju závislosti na vnejší auto
rite, pokládáme za eticky ale i terapeuticky méne účinný, než pnstup, který 
vyplývá z etiky humanisticky orientované. 

Humanistická etika, jak ji chápeme, vychází z pojetí človeka jako bytosti 
nadané nejruznejšími schopnostmi a potrebami, jež se rozvíjí tím, že své 
ruzné životní možnosti a formy stykem se svetem a s druhými lidmi postup
ne realizuje. Za základní etický problém nepovažujeme rozdíl mezi dobrem 
a zlem nebo ctností a nerestí ve starém slova smyslu, jak o tom hovorily tra
diční morální systémy, ale problém, za jakých podmínek společenských a in
dividuálních muže jednotlivec realizovat sám sebe a uplatnit ve svete svou 
skutečnou osobnost. Jinými slovy rečeno, začleňujeme tradiční problemati
ku ctností a nerestí do širšího kontextu problematiky seberealizace človeka. 

Zdá se nám, že ruzné typicky lidské tzv. vady a neresti jsou jen negati
vem z vlastního postavení človeka ve svete. Ani u nejvyšších živočichu se 
ne setkáváme , pokud žijí v pfirozeném prostredí, ani s problematikou neu
róz, ani se sebevraždami, ani s alkoholisrnem. Je-li tomu tak, pak tyto vážné 
problémy lidského života jsou nejak spjaty se specifičnostmi lidské existen
ce, která je faktem nejen biologickým, ale i metabiologickým, která realizuje 
životní formy, jež prekračují hranice ostatní pnrody. 

Na človeka je možno se dívat z nejruznejších hledisek. Je možno zduraz
ňovat u človeka jednou práci, podruhé myšiení, potretí duši, počtvrté schop
nost sublimovat pudy, jindy život ve společnosti, jindy svedomí. Domníváme 
se, že pokusy postihnout človeka určitou definicí jsou práve tak nutné, jako 
omezené a nedostačující. Svou činností, svým rozhodováním, svými dejina
mi, se definuje a redefinuje človek stále znovu a znovu. 

V určité dimensi je nutné a užitečné pfistupovat k osobnosti človeka jako 
k soustave potreb. Potrebou, nebo obrazné rečeno hladem nemyslíme jen 
biologické instinkty, ale zvláštní pomer mezi subjektivitou a zevním svetern, 
který se projevuje tak, že človek se neustále znovu a znovu zmocňuje okol
ního sveta, aby nasycováním svých ruzných potreb je zároveň pretvárel, 
a tím transformovali sám sebe. 

Je pochopitelné, že toto neustále se obnovující pronikaní objektivního 
subjektivním je složitým dramatickým procesern, jehož výsledky jsou práve 
tak positivní jako negativní. Vubec je typické pro lidské dimense života, že 
se v nich vše vyhrocuje a polarizuje, že zisky se vykupují ztrátami, prednos
ti nedostatky, vymoženosti ruznými nebezpečími a negativními zpetnými 
dusledky. 

Človek nemá jen dílčí potreby, jako je hlad, sexualita a další, nýbrž má 
i potreby lze nci celkové, totální. Práve z toho duvodu není problém lid
ského života rešitelný jen tím, že budeme postupné saturovat nejruznejší 
biologické nebo sociální potreby človeka. Lidský život není pouhou sumou 
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uspokojovaní dílčích organických nebo psychických tenzí, ale má celkové za
merení, hledá sám sebe, hledá svou vlastní autentičnost. 

Protože tento úkol je náročnejší a složitejší, než cokoli jiného, je témer 
vyloučeno, aby se komukoli podarilo vyrešit jej úplne. Zpravidla každý trpí 
v té či oné míre frustracÍ celkového životního smyslu. Zdá se, jako by v člo
veku byla vrozena potreba nejenom existovat, nejenom žít, nejenom realizo
vat neustálou výmenu látek a energií mezi sebou a prostredím ale jako by 
jím hýbala nezbytnost život nejakým zpusobem menit, pretváret, stupňovat, 
zkrátka jako by človek filosoficky vyjádreno mel imanentní potrebu transce
dence. 

Není divu, že tato veliká možnost, tyto šance lidského života, které se ro
zevírají pred každým nove narozeným jedincem se často nejenom nenaplní, 
ale že se deformují v životní formy, které se obracejí proti vlastním zdroj um, 
z nichž vývoj človeka vyverá. 

Proto rozlišujeme reálné potreby a zdánlivé potreby, skutečnou osobnost 
od fiktivní osobnosti nebo masky, pravé hodnoty života od pseudohodnot. 

Alkoholismus je podle našeho názoru jedna z forem nebo jedna z cest, ji
miž lidé zpravidla pod vlivem mechanismu, kterým nerozumejí, se snaží do
cílit vystupňovaní svých životních sil primitivním a zároveň fiktivním 
zpusobem. Alkoholismus k tomu dává četné podnety a príležitosti. Prede
vším u alkoholika vzniká nová potreba. N ení to potreba, se kterou se naro
dil, nýbrž potreba získaná. Její naléhavost je však, jak víme, nemenší než 
u normálních organických potreb. Je to vubec neco pro človeka typického, 
že vývojové pozdejší potreby a motivy se stávají často účinnejšími stimuly 
jednaní než motivy fylogenetický starší. Motiv sebeúcty asebecitu bývá čas
to mocnejší pobídkou než hlad nebo holá sebezáchova. 

Alkoholikova potfeba se opíjet je príkladem nové motivace, která, když 
se vývine, vykazuje obrovskou dynamiku a persistenci. Neodbytnost techto 
stimulu je takového rázu a takové účinnosti, že zatlačuje často do pozadí ja
kékoli jiné ohledy nebo zábrany. 

Krome toho však alkoholismus prináší fiktivní vystupňovaní životních 
sil. Človek se nejen cítí, ale získává i jiný postoj ke svetu, vše se mu zdá 
zmenené, má dojem jako by prorážel hranice každodennosti a zvyklosti své 
existence, získával nové sebevedomí, nové síly a prekračoval sám sebe. 

To vše jsou zážitky, k nimž se normálne na jiné úrovni a v jiné poloze 
dopracovává subjekt jen velmi obtížné, cestou učení, vzdelávaní, sebevýcho
vy, produktivní prací, tvorivostí, vytvárením lidských vztahu, duchovní 
tvorbou. Valkoholismu dochází k jakémusi zkratu, když ona produktivní 
positivní, ale nesnadná cesta seberealizace narazila na prekážky. Je-li ty
pické pro človeka, že reší své životní problémy jakoby oklikou, zprostfedko
vane, pres pretvárení vnejšího sveta, je alkoholismus jedním z pokusu, jak 
se tomuto zprostfedkování vyhnout a dosáhnout fiktivne cíle okamžité, pri
mitivním zpusobem, požíváním alkoholických nápoju. 
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Nezapomeňme také, že alkoholismus simuluje i jednu z podstatných nez
bytností lidské seberealizace, totiž sociabilitu a družno st. Odtlumením ruz
ných inhibicí dochází ke zdánlivému sblížení, k jakémusi probourávání pre
kážek a prehrad, jež mezi lidi nakupuje společenský život i jej ich vlastní 
jednaní, čímž vzniká iluse nalezení kontaktu a komunikace, jež normálne 
jsou omezeny a deformovaný spoustou norem všedního mezilidského styku. 

Alkoholismus je nepochybne pseudopotrebou která je iracionální, patolo
gická a neetická. Avšak za tím vším a bez ohledu nato, že vetšina osob takto 
postižených si to neuvedomuje, se skrývá za alkoholickými návyky v defor
mované podobe tragédie lidského sebehledání, deformace základních para
metru, které určují osud človeka. Nesouhlasíme ani s terni, kterí verí v tzv. 
od prírody dobrou povahu človeka, ale ani s terni, kterí jsou presvedčení 
o základní zkaženosti a zvrácenosti lidské pfirozenosti. Kloníme se spíše 
k názoru, že elementy a sily tzv. zvrácenosti lidské povahy nabývají patolo
gických a společenský nebezpečných rozmeru tehdy a jen tehdy, jestliže je
jich energie byla vystupňovaná hlubokou a podstatnou frustrací jejich 
základního životního smyslu. Obrazné rečeno, negativita v lidském živote se 
mení v démoniku prokletí teprve tehdy, když byla posílena ze zdroju onech 
sil, které človeka povyšují nad pouhou slepou prírodou a vedou jej k po
stupné humanizaci. 

Tak se nám od problematiky alkoholismu promítá mnoho z toho, co urču
je základní tendence a vývojové obrysy života človeka na této planete. Boj 
proti alkoholismu v tomto pojetí má pak v zásade dvojí podobu. Jednak je 
nečím specifickým, jednak presahuje uvedomením obecnejších souvislostí 
rozmery pouhé individuální nebo skupinové terapie a stává se problémem 
pruzkumu všech tech faktoru, které vsoučasné civilizaci človeka ohrožují, 
srážejí na kolena, pu sobí marení jeho životních snah, znemožňují nalezení 
jeho životního smyslu, a potom si sekundárne nalézají své odvodní kanály 
mimo jiné i v chovaní alkoholiku. Žádná z techto osob není samojediná od
povedna za svoji chorobu a za své chovaní. Krome osobní odpovednosti je 
každý takový jedinec otazníkern i vykričníkem pro dosavadní lidskou civili
zaci, pro společenské pomery i výchovné systémy, které takové jevy umož
ňují a stimulují. Za osobní tragédií se skrývají nekteré rysy problematično
sti a tragiky človeka v civilizovaném svete, a proto i problém prevence alko
holismu krome svých medicínských a specificky terapeutických aspektu 
nám prerustá v nutnost léčit nejenom jednotlivce, ale i společnost a vytvá
ret podmínky pro to, aby budoucí lidstvo a jeho kultura se nedostaly na ta
kovou úroveň, aby tyto individuelní tragédie buď zmizely, nebo byly reduko
vaný na minimum. 

Proto se domnívám, že boj proti alkoholismu jako boj proti jiným nega
tivním zjevum v individuálním a společenském živote nemuže mít jen nebo 
hlavne charakter zastrašovací. Temito prostiedky je možno docílit jen čás
tečné nápravy. K podstatnejším zmenám múze dojít teprve tehdy, jestliže 
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bude rozvinutá positivní problematika cest a zpusobu, jak človek muze 
rozvíjet svoje sily a naplňovat svuj život hodnotami, které nejsou pouhou 
náhražkou. Je pochopitelné, že tato positivní cesta skýtá své výhody jen za 
cenu toho, že je daleko náročnejší a v mnohých ohledech prekračuje hranice 
pusobnosti povolaní lékare. Jde o problémy nejenom etiky lékare a pacienta, 
ale i o otázky kulturních a mravních norern, jež platí v celé společnosti. Je 
to podlé mého názoru i problém cílu, které si staví daná společnost i daná 
kultura. Skutečnost, že žádná z dosavadních civilizací se nedovedia uspoko
jivým zpusobem vyrovnat s jevy, jako jsou alkoholismus, ukazuje, jak mno
ho ješte zustává soudobá společnost pres všechny hmotné, technické a jiné 
vymoženosti dlužna svým základním cílum. Jinými slovy rečeno, vytvorit 
civilizaci, která by rozvoj totálního človeka nejenom obecne prehlašovala, 
ale také dokázala po všech stránkách zabezpečil a realizovat, máme teprve 
pred sebou. 

Dejinné perspektivy nás ovšem nemohou zachránit pred nutností praco
vat v současnosti s lidmi, jak je vytvoril dosavadní pnrodní aspolečenský 
vývoj. Z hlediska etiky, která se obrací k jednotlivci, se vnucuje predevším 
problém vzájemného vztahu, konstruktivních a destruktivních tendencí, jež 
pusobí a uplatňují se v živote dané osobnosti. Jestliže naše výchozí premisa 
je správná, pak morální a výchovní problém alkoholismu spočívá v tom, 
ubírat na sile a energii oném destruktivním, degradujícím tendencím v cho
vaní, cítení a myšlení jednotlivce tím, že rozvíjíme jeho tendence konstruk
tivní a vytvánme tím jejich progresivní prevahu. Nekten filosoficky oriento
vaní lékari soudí, že ani somatická nemoc nebývá prostou poruchou v provo
zu telesného organismu, ale že je zároveň nejakým symptomem a symbolem 
nejakých poruch na úrovni, která je vyšší než somatická a biologická. 
Nevím, zda to platí o všech somatických onemocneních. V pnpade alkoholis
mu je to však opravdu tak, že patologický stav jen poukazuje na poruchy 
v psychické a morální sfére. Signalizuje tedy i určitý morální problém 
človeka hledajícího cestu, jak dále žít. Zdravotní krize je jen základnou nebo 
východiskem krize morální, kterou jednotlivec rešit musí bez ohledu na to, 
do jaké míry mu v tom pomáhá okolní společnost. Domnívám se, že ani 
v tomto ohledu není jednotlivec v mnohá pnpadech bezmocnou loutkou 
v pusobení slepých sil, které ohrožují jeho existenci. Jde spíše o to probudit 
a udržovat pri bdelosti jeho subjektivitu, která byla pred tím nejakým 
zpusobem omezena, nebo potlačená. Tak terapie alkoholismu múze za 
pnznivých podmínek prerustat v problémy lidského rustu osobního a nako
nec i společenského. 

Citácia pôvodného zdroja: Cvekl, J.: Etika a alkoholismus. Protialkohol 
Obz, 1, 1966, 6, s. 200 - 202 
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