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Súhrn 

Veľké veci sa rodia z veľkých trápeni. Efektívne stratégie prevencie závislostí sa nemôžu 
rozvíjať bez poznania a snahy o pochopenie života mladých ľudí závislých od drog, bez porozu
menia ich cesty ziskov a strát, úspechov a neúspechov pri hľadaní a nap!ňani zmyslu ich živo
ta. Príspevok prezentuje výsledky výskumu, cieľom ktorého bolo analyzovať vplyv drogovej 
závislosti na hierarchiu hodnôt. Na výskume sa zúčastnilo 23 pacientov vo veku 18 až 25 ro
kov (6 žien, 17 mužov) z Centra pre liečbu drogových závislostí v Nových Zámkoch. Pacienti 
spracovali narácie na témy: "Čo mi droga dala ... Čo mi droga vzala ... " Získané výsledky 
potvrdzujú relevantnosť podporujúceho a akceptujúceho sociálneho prostredia v prevencii 
závislosti. V snahe vyrovnať sa so životom bez očakávanej úrovne nap!ňania sociálnych po
trieb, bez očakávaných možností sebarealizácie prepadajú niektorí mladí ľudia drogovej závis
losti. Počiatočný "zisk" v tej istej oblasti je vysokou daňou za to, čo strácajú, ako potvrdzujú 
výskumné výsledky. 

K ľ ú č o v é s lov á: Drogová závislosť - narácie - zmysel života 

Orosová O., Tholt P., Gábriš L.: DRUG ABUSE AND HIERARCHY 
OF VALUE S 

Summary 

Things of great importance don't come into existence without obstacles. The effective stra
tegies of the drug prevention can't be developed without knowledge and effort to understand 
the life of teenage people dependent upon a drug, without understanding the ír ways of the 
profits and losses, success es and failures, when they search and fill the sense of theír life. This 
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article presents the results of research, the goal of which was aimed at analyzing of the in
fluence of drug dependence on the hierarchy of values. Research itself included 23 patients; at 
the age of 18 till 25 year, 6 women, 17 men, from The Ce"tre for the Cure of the Drug Depen
dence in Nové Zámky. Patients had to prepare the narration on topics : "what the drugs give 
me .. . what the drugs take from me ... ". The acquired results confmn the relevance of the envi
ronment with social support and acceptance in the drug prevention. 

Some youth become drug addicts, when they try to come to terms expected with the life 
without the expectated level of the fUI of social needs, without the expectated opportunities for 
self-realisation. We found out, that initial "profit" in the same area is the high tax for what 
they lo ose as it is evident from the results of the research . 

Key w o r ds : Drug abuse - narration - sense of life 

Zdravie a láska v svojej mnohorakej podobe patria k hodnotám, ktoré potrebuje, 
po ktorých túži každý človek bez rozdielu. Určite sa však líšime v schopnosti uvedo
movať si, oceňovať zmysel uvedených hodnôt, ak sú v našom živote prítomné. Rov
nako sa líšime aj v miere schopnosti a ochoty starať sa o svoje telesné a duševné 
zdravie. V rôznej miere sa staráme o seba, uznávame inú kvalitu života, inú kvalitu 
vzťahov. Konzumný spôsob života, hedonizmus spoločenstva či jedinca úzko súvisí 
s duchovným a intelektuálnym zlyhaním, s neschopnosťou orientovať sa vo svete vecí 
a vzťahov. 

Z uvedeného hľadiska sú mnohé, ba väčšina negatívnych javov, s ktorými sa 
v spoločenstve stretávame, na jednej strane, dôsledkom a materializovaným preja
vom intelektuálneho, duchovného zlyhania osobnosti, ale aj spoločenstva a zároveň, 
na druhej strane, nech to znie akokoľvek paradoxne, je to aj forma protestu proti 
existujúcim pomerom a duchovnej atmosfére doby. V krajných prípadoch, napríklad 
pri rozvinutých formách toxikománií a iných závislostí, je to už protest skôr vo for
me rezignujúceho povzdychu, ale o to naliehavejší. Je to povzdych ludí, ktorí často 
až v zúfalom úsilí nájsť nový, skutočný zmysel svojho bytia, pristavili rebrík k "ne
správnej stene". 

Mnohí psychológovia a psychiatri, ktorí sa dlhodobejšie zaoberajú rôznymi ne
gatívnymi prejavmi jednotlivcov v rozvinutom spoločenstve, najčastejšie rôznymi 
prejavmi drogových a iných závislostí, potvrdzujú myšlienku o duchovnom, resp . in
telektuálnom zlyhani týchto osôb v podobe rôznych depresií . Niektorí hovoria 
o bezútešnosti súčasného sveta pre "protestujúcich" narkomanov, iní zdôrazňujú ne
schopnosť týchto ľudí nájsť "zmysel všetkého", vrátane seba samého, ďalší podobne 
zdôrazňujú problém hodnotovej a postojovej orientácie. 

K nášmu hľadisku najbližšie má idea, ktorú vyslovil Frankl (1996) a ktorý ho
vorí, že na začiatku týchto ciest, hľadaní a blúdení sú často noogénne depresie a prá
ve nimi pre mnohých sa začína hľadanie nového zmyslu bytia. Ide pritom o proces 
často veľmi zložitý, neraz protirečivý, vždy však predstavuje začiatok alebo aspoň 
pokus o cestu k sebe: "Nikdy nie je možné určiť zmysel života všeobecne, nikdy sa 
nedá otázka o tomto zmysle všeobecne zodpovedať," hovorí Frankl. " ... život (ako ho 
tu máme na mysli) nie je nič vágne , ale vždy niečo celkom konkrétne a tak sú aj 
požiadavky, ktoré na nás život kladie, vždy celkom konkrétne". Predovšetkým preto 
nejestvuje možnosť vypracovať v nejakej abstraktnej, všeobecne platnej forme a so 
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záväzným obsahom pre všetkých prijateľnej koncepcie zmyslu ľudského bytia. Du
chovné vedy môžu načúvajúcim naznačiť smer, nie však poskytnúť jednoznačné od
porúčania, "návody". 

Mnohí , najmä tí, ktorí duchovným vedám nenačúvajú alebo načúvajú povrchne, 
na tejto ceste za zmyslom vlastného bytia zablúdia a ich cesta je pohybom v kruhu. 
Najčastejšie sa takto prejavuje tzv. "vzbura proti otcom", ktorá spravidla, po márnej 
revolte mladých, skončí sa stotožnenim sa s hodnotami a ideálmi, proti ktorým 
pôvodne protestovali. Pekne to vyjadril v poviedkovej knihe Zeď J . P. Sartre v po
viedke Šéfovo detstvo (1992). Iní, často najmä emocionálnejší alebo psychicky labil
nejší Iudia, zvolia zdanlivo ľahšiu a k cieľu rýchlejšie vedúcu cestu - alkohol a dro
gy. To je však cesta, ktorá, ak človek "vytrvá", rýchlo vedie do bezodného marazmu 
závislosti a následnej smrti. ŽiaI, práve táto cesta odnikiaľ nikam dokáže zlákať stá
le častejšie časť tých, ktorí sa pôvodne vydali hľadať a nachádzať svoju pravú pod
statu. 

Sme, pochopiteIne, vzdialení predstave, že kríza jednotlivca a kríza spoločenstva 
sú len dôsledkom intelektuálneho zlyhania. Napríklad rôzne druhy toxikománie 
môžu mať jednu z príčin práve tak v sociálnej biede, ako aj materiálnom nadbytku, 
v Iahostajnosti a citovom chlade blízkych alebo v nadmernej, až úzkostlivej starostli
vosti rodičov, ba môže ísť aj o celkom náhodný, ale viackrát sa opakujúci kontakt 
s psychotropnou látkou, o púhu zvedavosť atď. Takmer vždy je však toxikománia 
uvedomovaným alebo aj neuvedomeným protestom rôzne rozvinutého, či skôr neroz
vinutého intelektu proti "dobe" a "atmosfére doby". Je hľadaním nejakého spôsobu 
života, ktorý by zahnal buď povedomie sociálnej a ekonomickej frustrácie alebo 
strašnú nehybnosť úplnej nudy. 

"Droga", hovorí J. Presl, ,je skutočne spôsob života. Prináša so sebou neodvo
lateIne určitý životný štýl. Je príliš jednoduché ho prosto odsúdiť už z toho dôvodu, 
že ide o čosi pevne dané, o akúsi istotu a oporu, ktorá dáva obrysom života pevné 
kontúry - v tomto zmysle nie je príliš podstatné, že práv.; tento životný stereotyp je 
prevažnou časťou spoločnosti nazeraný ako jednoznačne deštruktívny ... Je často po
pisované, ako od drog abstinujúci závislí prechádzajú k alkoholu, k droge spoločen
sky tolerovanej, a hľadajú tu podvedome nie vlastný drogový (psychotropný) efekt, 
ale predovšetkým životnú štruktúru, mantinely umožňujúce orientáciu na zložitej 
životnej ceste." (Buroughs, 1992, doslov). Droga, povedané ináč, sa stáva nielen 
spôsobom života, ale najmä cestou hľadania šťastia a zmyslu v živote. 

Problém zmyslu života, resp. hľadania a nachádzania osobného šťastia a vnútor
ného pokoja, je veľmi často dôvodom, ktorý samotní závislí uvádzajú ako príčinu 
vlastného prepadnutia najrôznejším psychotropným a toxickým látkam. Ale aj 
závislostiam iného druhu. Zákonite sa vynára otázka: Sú drogy, alkohol, či len jed
noduchá hráčska vášeň prostriedkom, ktorý daný problém rieši? Prinášajú v kratšej 
či v dlhodobejšej perspektíve skutočné odstránenie týchto problémov? Alebo ich 
v konečnom dôsledku len prehlbujú? Na tieto a podobné otázky sa pokúšame odpo
vedať prostredníctvom výsledkov predkladaného výskumu. 

Cieľ výskumu: Analyzovať vplyv drogovej závislosti na hierarchiu hodnôt. 
Výskumná vzorka: Výskumu sa zúčastnilo 23 pacientov z Centra pre liečbu dro

gových závislostí v Nových Zámkoch, liečených zo závislostí od ťažkých drog, vo ve
ku od 18 do 25 rokov (6 žien, 17 mužov). 
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Použitá metóda a spracovanie výsledkov: Narkomani v liečbe boli požiadaní 
o písomnú formu narácií na témy: "Čo mi droga dala." "Čo mi droga vzala." 

Pri obsahovej analýze narácií sme sa opierali o hierarchiu potrieb MasIowa (in: 
Adair, 1993). Výsledky sú uvádzané v poradí od najvyššej frekvencie výskytu ziskov 
a strát. 

Výsledky 

Obsahovou analýzou narácií sme identifikovali celkovo 260 odpovedí, z toho 
27,1 % predstavovali zisky a 72,9 % straty (tab. 1). 

Zisky, čo mi droga priniesla, čo mi dala: 
- Sociálne potreby 
Počiatočné obdobie drogovej kariéry prinieslo narkomanom nové priateľstvá, pre

konali pocit samoty, patrili ku skupine ľudí, boli prijímaní, prekonaním zábran mali 
príležitosť k spoločenskému životu, získali pocit, že ich priatelia, iní ľudia majú radi, 
že ich milujú, nahradila im rodinu, blízkych. Drogy ale priniesli aj nedôverčivosť, 
opatrnosť v sociálnych vzťahoch . 

- Bezpečnosť 

Droga priniesla ochranu pred ohrozením, pred výčitkami iných, ale aj pred po
nižovaním pred sebou samým, pred stratou sebaúcty, predovšetkým na začiatku 
drogovej kariéry priniesla pocit bezpečia, pokoja, ale aj ľahostajnosti, pocitu bez
problémového života. Droga zastavila samovražedné úmysly, "postavila stenu" zlým 
spomienkam. 

- Sebarealizácia 
Drogová kariéra priniesla pocit, že droga je to najlepšie, čo sa mohlo v živote ob

javiť, čo mohlo človeka postretnúť, pocit šťastia, rozvoja možností, napredovanie 
vďaka novým zážitkom, skúsenostiam. 

- Vážnosť 

Droga tiež ponúkla pocit úspešnosti, sily, zvýšenia výkonnosti na začiatku drogo-
vej cesty. 

- Estetické potreby 
Nové pekné zážitky. 
- Poznávacie potreby 
Uspokojenie zvedavosti, potreby experimentovať, prežitie nových nepoznaných 

stavov. 
- To, čo prirodzene všetky narácie "Čo mi droga dala ... " spájalo, čo bolo najča

stejším doplnkom drogovej cesty vedúcej k napÍňaniu uvedených chýbajúcich potrieb 
bol únik pred problémami, únik z reality, bola to cesta nachádzania ,jednoduchých 
odpovedí na ťažké otázky", t. j . únik ako zisk. 

Straty, čo mi droga vzala ... : 
- Sebarealizácia a spirituálny rozmer života 
Závislosť od drog so sebou priniesla stratu zmyslu života, životných cieľov, viery, 

zmyslu pre hodnoty, stratu "seba samého". 
- V oblasti sociálnych potrieb 
Drogová kariéra viedla k strate priateľov, strate dôvery a vzťahov s rodičmi, 

príbuznými, priateľmi, k strate profesionálnych vzťahov, lásky a vlastnej schopnosti 
rozdávať lásku a radosť, komunikovať s ľuďmi, rozvíjať sociálne vzťahy . 
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- Bezpečnosť 

Drogová závislosť viedla k strate zábran, schopnosti kontrolovať svoje správanie, 
závislosť od drog otvorila rizikový priestor každodenného života. Kategória bez
pečnosti bola narkomanmi prežívaná odlišným spôsobom. Kým hlavne počiatočné 
obdobie drogovej cesty prinieslo so sebou hľadaný pocit bezpečia, pocit bezpečia nar
komani subjektívne prežívali, strata bezpečia je formulovaná mladými ľuďmi, 

závislými od ťažkých drog, až post factum. 
- V naráciách "Čo mi droga vzala ... " sa popri výpočte konkrétnych strát, ktoré 

sme uviedli v predchádzajúcom texte, objavovalo výrazné uvedomenie si straty zdra
via a času, ktorý si droga spolu s možnosťami, vzťahmi , nadobudnutými duševnými 
a materiálnymi hodnotami vzala . 

Tabulka 1. Obsahová analýza narácií: "Čo mi droga dala" 
a " Čo mi droga vzala" 

Kategória zisku % Kategória straty 

Sociálne potreby 24,2 Sebarealizácia 

Bezpečnosť 18,6 Sociálne potreby 

Sebarealizácia 17,1 Čas 

Únik 17,1 Zdravie 

Estetické potreby 8,8 Materiálne hodnoty 

Poznávacie potreby 7,0 Bezpečnosť 

Iné 7,2 Iné 

Diskusia 

% 

36,3 

32,7 

9,3 

7,3 

6,8 

3,2 

4,4 

Uvedené výsledky naznačujú paradoxnosť drogovej kariéry. Drogová kariéra na 
začiatku cesty prináša naplnenie sociálnych potrieb, prináša so sebou pocit väčšej 
istoty, odvahy, ale aj výkonnosti, prináša nové, nepoznané rozmery života. Kvanti
tatívny pomer ziskov a strát však potvrdzuje, že "daň za zisk je niekoľkonásobná". 
Je možné domnievať sa, že od uvedených zistení sa odvíja aj rôznorodosť pre
venčných stratégií a existujúca náklonnosť ich preceňovaniu alebo nedoceňovaniu. 

Miller a Telljohann (1992) pri analýze stratégie prevenčnej práce učiteľov kon
štatuje, že 60. roky boli charakterizované taktikou strašenia, ktorá však veľmi 
rýchlo priniesla negatívne následky v podobe straty kreditu učiteľov . V 70. rokoch 
sa populárnym komponentom programov prevencie závíslostí stalo zapájanie 
závíslých do prevenčnej práce, vytváranie priležitostí pre stretnutia žiakov so 
závíslými a diskutovanie o problémoch, ktoré ich viedli k experimentovaniu s droga
mi, k užívaniu drog. Uveäenú stratégiu vystriedala iná, ktorá sa opierala o pres
vedčenie, že dôkladné poznanie problematiky závíslostí, drog s ich účinkami a ná-
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sledkami povedie k odmietaniu drog. Nestalo sa tak. Uvedené programy zvyšovali 
poznatky o drogách, avšak bez očakávanej miery svojho vplyvu na správanie mla
dých ľudí. Aj v tomto prípade musel opäť raz život sám potvrdiť skutočnosť, nijako 
nie neznámu, prekvapujúcu, ale v praxi škôl často nedoceňovanú, že naše správanie 
je významne ovplyvňované nielen kognitívnymi, ale prirodzene aj nonkognitívnymi 
zložkami osobnosti. 

V prevencii drogových závislostí bol potvrdený význam poskytovania pravdivých 
informácií. Nemožno v prevencii závislosti popierať kvalitu prvých zážitkov po užití 
drog. Vďaka rôznorodosti, bohatej škále emocionálne sýtených zážitkov, ktoré závis
losť so sebou prináša, je často prevencia závislostí ťažko "uchopiteľná". Stratégia 
strašenia odrážala rozhodnutie rozvijať prevenciu závislostí od negatívnych násled
kov závislostí, od strát. Dobrý úmysel, ktorý nepredstavoval celý kolorit závislostí, 
ktorý nedokázal primeraným spôsobom prezentovať nepomer ziskov a strát, ktoré 
závislosť so sebou prináša, neposkytuje očakávané posilňovanie odmietavých posto
jov k drogám, ale skepsu študentov a stratu dôveryhodnosti, kompetentnosti uči
teľov. 

Stratégia kontaktu mladých ľudí so závislými skrýva rizikové potencie prevencie 
závislosti, v mnohých prípadoch bola zistená internalizácia odlišných informácii, 
ktoré nekorešpondovali s prevenčnými úmyslami. Sociálne potreby, ktoré aj v na
ráciách ziskov aj strát boli uvádzané v najfrekventovanejšej miere, výrazným spôso
bom sýtia eventuálne nebezpečenstvo vyplývajúce z možného obdivu, ktorý preží
vajú mladí ľudia pri počúvaní drogových príbehov typu " .. . skúsil som vlastné dno 
a chcem a musím začať znova, ... spadol som do žumpy z ktorej mi trčala iba hlava 
a našťastie mi na ňu nikto nešliapol." Nie je preto vhodné, aby mali žiaci príležitosť 
pre rozhovory s ľuďmi, ktorí vykročili na cestu drogovej kariéry a rozhodli sa túto 
cestu ukončiť? Môžeme týchto ľudí vylúčiť z nášho života? Môžeme dosiahnuť to, aby 
sme žiakov nestrašili a neukazovali im závislosť so svojimi krutými telesnými, psy
chickými a sociálnymi následkami, aby sme im neukázali, že závislý, ktorý sa roz
hodne pre liečbu v štádiu, keď má možnosť záchrany môže vyzerať ako každý z nás 
aj so závislosťou, s ktorou sa musí naučiť žiť a zápasiť po celý ďalší život? Možno do
siahnuť to, aby mladí ľudia nepočúvali spevákov, ktorí prepadli závislosti, ktorých 
rovnako môžu obdivovať a usudzovať na to, že drogy im pomohli ku kariére? Možno 
že uvedené otázky sa vôbec v svojej podstate nelíšia od otázky, či treba hovoriť 
o drogách, keď veľa mladých ľudí sa s nimi vôbec nestretne. Prevencia drogových 
závislostí patrí k problémom s nízkou úrovňou konsenzu . Ani v tomto prípade ne
možno dať jednoznačnú odpoveď. Odpoveď spočíva v ujasňovaní si cieľov pre
venčných programov, volených prostriedkov, kompetencií, ktoré v prevenčnej práci 
prináležia učiteľom, psychológom, psychiatrom, kriminalistom apod. 

Mnohé prevenčné programy možno nepriniesli očakávaný efekt práve kvôli to
mu, že nedávali príležitosť k porozumeniu, pochopeniu dvoch základných otázok: 
" .. . prečo ja sám mám povedať nie . .. " a " .. . ako povedať nie". T. zn. , že efektívnosť 
a životaschopnosť všeobecných výziev bez otvorenia cesty k jedincovi je otázna, dis
kutabilná. 

Z prezentovaných zistení pre oblasť primárnej prevencie drogových závislostí 
vyplýva dôležitosť hľadania a nachádzania hodnôt, zmyslu napÍňania životných 
úloh, rozvíjania možností uspokojovania sociálnych potrieb mladých ľudí. Možnosti 
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pomoci poradenských a školských psychológov, pomoci orientovanej na školskú trie
du ako sociálnu skupinu , rozvoj rovesníckych foriem pomoci sú v oblasti prevencie 
drogových závislostí nepostrádateľné (Servais, 1988; Nešpor, 1992; Nešpor a kol., 
1994). 

Záver 

Obdobie dospievania, obdobie adolescencie prináša so sebou riziká vyplývajúce aj 
z neprimeranej možnosti a schopnosti uspokojovať sociálne potreby. Výsledky 
výskumu potvrdzujú neúspešnosť hľadania miesta medzi rovesníkmi v solidarite 
a sociálnej opore ľudí, ktorých spája užívanie drog. Drogová kariéra, ako ďalej uka
zujú výsledky výskumu, neprispela k hľadaniu odpovedí na otázky "Kto som? Kam 
kráčam? Prečo ... ?" Viedla k strate zmyslu života, životných cieľov, viery v seba 
samého. Drogy priniesli ilúziu možností zvládania úloh dospievania, prechodu do 
dospelosti. Priniesli ilúziu šťastia, sociálnej opory, sebarealizácie a bezpečia, aby na
koniec vzali reálne existujúce priateľstvá, lásky, možností študovať, pracovať, starať 
sa o iných, vzali ochotu a schopnosť iných starať sa o tých, správanie, prežívanie 
a myslenie ktorých droga úplne zmeníla. 

Pre prevenciu drogových závislostí z prezentovaných zistení vyplýva dôležitosť 
ponuky pre rozvoj schopností a ochoty mladých ľudí hľadať svoje miesto medzi ro
vesníkmi v kooperácii, solidarite a súťaži, zvládať životné úlohy dospievania 
a hľadať odpovede na otázky, ktorým, ako uvádza Adler (1995), sa žiaden človek ne
vyhne: 

Aký je jeho postoj k blížnym? 
Aký je jeho postoj k povolaniu? 
Aký je jeho postoj k láske? 
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