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Aldous Huxley užil v jedno májové ráno 0,4 g meskalínu, rozpusteného 
v pohári vody (Huxley, 2011). Očakával, že bude mať pestrofarebné vízie 
rôznych bytostí. Namiesto toho však hodinu a pol sedel vo svojej pracovni 
a pozoroval kvety vo váze, knihy na poličke a záhyby na svojich nohavi
ciach. Predtým si nevedel predstaviť, ako mu môže nejaká psychoaktívna 
látka odhaliť neobyčajnosť každodenných vecí, ktoré pred ním odrazu žiari
li, či plynúci okamih, v ktorom neexistuje činnosť, ktorú by mal alebo musel 
spraviť. Pritom práve toto je cieľom mnohých duchovných prúdov, či už 
kresťanskej bezstarostnosti a kontemplácie, alebo budhistickej meditácie. 
Často potrebujeme vidieť realitu - a to aj svoju vlastnú, vnútornú, psychic
kú - inak, než obvyklým spôsobom, aby sme vnímali uzly zmyslu, ktoré ju 
viažu do jednotného celku. I keby bola táto jednotnosť a kompaktnosť ilú
ziou, pre náš život by bola ilúziou nesmierne potrebnou. Jednoducho, potre
bujeme vidieť to, čo žijeme, v širších súvislostiach. 
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Už dlhšie sa zamýšľam nad paralelami účinkov nezvyklých duchovných 
zážitkov a niektorých psychoaktívnych látok. Ani spiritualitu nezvykneme 
automaticky považovať za bezpečnú, a psychoaktívne látky už vôbec nie. 
Mnohí sa podozrievavo pozeráme na ľudí, ktorí sú do duchovnosti „až príliš" 
vnorení, ktorí o nej príliš rozprávajú, na ľudí, o ktorých zvykneme hovoriť, 
že sú „už tak trochu mimo reality". Realitou pritom samozrejme myslíme 
našu predstavu o tom, ako má človek v našej civilizovanej a na výkon zame
ranej spoločnosti fungovať a žiť. Táto realita má však iba spoločenskú podo
bu a tiež je len ilúziou, alebo prinajmenšom fasádou, či skreslením a adap
táciou na základe akéhosi kultúrne-spoločenského kódu. Isté duchovné zá
žitky môžu teda človeka dostať mimo tejto obvyklej reality, ktorá však môže 
mať v mnohom skôr charakter akéhosi prednastavenia, vopred definovanej 
štruktúry, do ktorej sa snažíme čo najrýchlejšie a najúplnejšie vsadiť už 
naše malé deti, aby sme v nich podporili spoločenské - a teda skupinové ja 
- a umlčali to z ich individuality, čo by mohlo skôr či neskôr predstavovať 
v ich sociálnom prispôsobení problém. Ale človek nežije iba ako spoločenský 
tvor. Vo svojom vnútri má obrovský priestor intimity, niečo vnútorné, čo 
môže zdieľať s priateľmi a milovanými osobami, a čo s nimi môže žiť. Iste, je 
možné namietať, že aj tu môžeme aplikovať psychológiu skupiny. Ale 
v týchto väzbách je dôležité najmä to, čo človek zažije vo svojom vnútri, 
niečo výnimočné, niečo viac než len povinnosť a nutnosť, niečo, čo ho presa
huje. Najčastejšie to je zábava a láska. A tá na seba viaže motivačné prvky, 
ktoré zavlažia suchoty každodennej rutiny. 

Duchovno umožňuje nazrieť za roh, odkrýva perspektívu, ktorá je mimo 
konvenčné a stereotypné horizonty. Tiež má v sebe motivačnú energiu, kto
rú môže uvoľniť a ktorú je možné správne nasmerovať. Tento text však 
píšem preto, že všetko nasvedčuje tomu, že aj psychoaktívne látky môžu 
posúvať hranice a perspektívy, a to niekedy až neuveriteľne podobným 
spôsobom. Prečo Aldous Huxley písal o svojom zážitku ako o „istigkeit", čo je 
pojem dominikánskeho mnícha Majstra Eckhardta, alebo ako o „sat-čit-á
nanda", čo je trojica termínov východnej proveniencie pre bytie-vedomie
blaženosť (Huxley, 2011)? Preto, lebo na opis svojho zmeneného vnímania 
a zmeneného stavu vedomia nemal k dispozícii iný jazyk, než náboženský. 
Išlo o sviatostnú víziu reality, ktorej sú schopní aj niektorí umelci? Nie je 
značná podobnosť medzi Huxleyho stotožnením sa so stoličkou a van Gogho
vou oslavou obyčajnej stoličky, ktorá akoby bola skôr subjektom, než prak
tickým a jednoduchým objektom dennej potreby? 
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Nepohybujeme sa na tenkom ľade, keď vkladáme do jedného batohu Bo
ha, drogy a umenie? Možno áno. Ale nemajú predsa len mnoho spoločného? 
Huxley hovoril o bohatých psychologických a spirituálnych účinkoch nie
ktorých psychoaktívnych látok. Nepropagoval závislosti, ani proti nim nebo
joval. Išlo mu o niečo úplne iné - o pochopenie efektu istých drog, ktorý je 
skutočne veľmi široký, za istých okolností dokonca terapeutický, a o ich ve
decké poznanie bez moralizovania. Mnohí duchovní autori ho vášnivo kriti
zujú, ako aj celý prístup k fenoménu duchovných zážitkov, sprostredko
vaných alebo iniciovaných drogami. Chemicky podmienený zážitok už vraj 
nie je skutočným duchovným zážitkom. Ale nie sú vlastne všetky naše psy
chické procesy a skúsenosti podmienené neurochemicky (Huxley, 2011)? 
Rozdiel je azda len v tom, či mozog pracuje s endogénnymi neurotransmi
termi, alebo sú jeho procesy spustené exogénne. V prípade psychofarmák 
nám to samozrejme nevadí, pretože majú - metaforicky povedané - iba 
opraviť to, čo je pokazené, i keď aj medzi nimi sa nájdu také, ku ktorým pri
stupujeme s rešpektom práve kvôli možnej dependencii a addikcii. Stanis
lav Gro{ vyvinul techniku holotropného dýchania po tom, čo mu nebolo 
umožnené experimentovať s LSD. „Úzke hranice ega" tak mohol prekonať 
vďaka telu-vlastným dejom (Grof, 2007). Látku, ktorú nepotrebujeme pre 
svoje duševné zdravie, a ktorá dramaticky mení vedomie a vnímanie, po
važujeme pritom automaticky za nebezpečnú, v našom odbore najmä kvôli 
hrozbe závislosti a riziku duševných porúch. Ale bez toho, že by som chcel 
túto problematiku zľahčovať alebo nejakým perverzným pseudovedeckým 
prístupom podrývať, opýtal by som sa: Je potenciál k závislosti u všetkých 
týchto látok rovnaký? Vieme, že nie. Veď napríklad pervitín alebo heroín 
v tomto zmysle nemožno porovnávať s marihuanou alebo šalviou divotvor
nou. A čo kofeinizmus a nikotinizmus? Prečo ich neposudzujeme tak prísne 
a prečo sa konštantne neobjavujú v našich diagnostických záveroch? A ďa
lej: Nie je možné stať sa závislými od istej činnosti, a to bez toho, aby vôbec 
človek užíval nejaké psychoaktívne látky? V dobe patologického hráčstva, 
v čase závislosti od nakupovania, sexuálnej závislosti, závislosti od hrania 
videohier, od internetu či mobilného telefónu, nám aj takáto otázka príde 
zbytočná. Pýtam sa to všetko iba preto, aby som destabilizoval implicitne 
uchovávanú väzbu medzi psychoaktívnymi látkami a fenoménom závislosti. 
Nejde len o genetické pozadie jedinca a isté psychologické charakteristiky, 
ktoré rozhodujú o vulnerabilite k závislosti. Aj súvislosti užívania psycho
aktívnej látky sú nesmierne dôležité, a to nielen v zmysle podmienok, ktoré 
ovplyvňujú „bad trip" alebo „good trip". Psychoaktívne látky sa mnohokrát 
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v histórii ľudstva užívali aj v duchovnom kontexte, a deje sa to tak i dnes. 
Martin W. Ball píše o „enteogénoch" ako o látkach z rastlín alebo húb, ktoré 
môžu oživiť a otvárať naše vnímanie, myšlienkové pochody a duchovnú cit
livosť (Ball, 2009). Ich užívanie v pôvodných kultúrach je vyhradené pre du
chovné, rituálne, náboženské alebo šamanistické účely, pričom samotné slo
vo enteogén znamená niečo ako zrodenie vnútorného boha (Ball, 2009). 
Takéto vnútorné božstvo môže byť synonymom hlbšieho duchovného vedo
mia, ktoré je za realitou našich každodenných vnemov. O enteogénoch sa 
v našej literatúre veľa nedočítame, hoci ich užívanie sa na Slovensko dosta
lo už dávnejšie a so šalviou divotvornou (Salvia divinorum) majú skúsenosť 
mnohí mladí ľudia. Je však otázne, či ide o skúsenosť so šalviou ako ent
eogénom, alebo iba experimentovanie s jej psychoaktívnymi účinkami, ktoré 
má najmä vďaka salvinorínu A (Patarák, 2015). Pre zážitok z intoxikácie sa 
aj tu ukazuje kontext ako nesmierne kľúčový. S enteogénom sa totiž neex
perimentuje. Jeho užitie má konkrétne vytýčené ciele. Enteogén navodzuje 
rozšírenie vedomia, vedie k mystickým zážitkom, nadviazaniu kontaktu 
s duchovným svetom a človeka spirituálne prebúdza (Patarák, 2015). To nie 
je možné s partiou hlučných ľudí kdesi na chate alebo v obývačke pri puste
nom televízore. Nejde tu o žiadnu zábavu. Zdá sa mi teda adekvátne odlíšiť 
užitie psychoaktívnej látky ako enteogénu, od jej rekreačného užitia, i keby 
išlo o jednu a tú istú substanciu. 

Drogy sú vyhľadávané najmä pre pocit odmeny, ktorý sprostredkovávajú, 
alebo pre pocit uvoľnenia, ku ktorému vedú (Patarák, 2016). Obidva z tých
to pocitov môžu užívateľa motivovať k ďalšiemu siahnutiu po nich. Veľmi 
dobre pritom vieme, že užívateľ nie je automaticky závislý, i keď k nemu 
v praxi vždy pristupujeme ako k potenciálne závislému, čo je nesmierne 
dôležité pre prevenciu. Repetitívne užívanie drogy môže viesť k návyku 
(Kunda, 2014), ktorý je v pozadí fenoménu závislosti, ale aj k dependencii, 
čo už je závislosť v biologickom zmysle. Potom už ide o biologickú potrebu 
užiť danú látku, v dôsledku adaptácie nervového systému (Nestler, 2012). 

Je možné, že požitie drogy v rámci rituálu vedie k mechanizmom pod
mieňovania jej užitia práve v kontexte tohto rituálu. Pre našu kultúru ide 
o niečo neznáme a cudzie, čo si len ťažko predstavujeme, predsa len však 
existujú mnohé doložené záznamy o tom, že k takémuto užívaniu drog do
chádza vo vzdialených kultúrnych okruhoch, a to bez toho, že by u užíva
teľov dochádzalo k vzniku a rozvoju závislosti. Dokonca sú voči nej až akosi 
„imúnni". Psychiatria nášho kultúrneho a geografického regiónu je, či už to 
pripúšťame alebo nie, značne etnocentrická, a navzdory rôznym alternatív-
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nym tisícročným tradíciám si máme sklon myslieť, že náš pohľad na ľudskú 
psyché je ten jediný správny. V globálnom meradle ide aj o medzinárodnú 
psychiatriu, ktorej pohľady sa rodia konsenzom odborníkov, patriacich 
k takzvanému Západu a väčšinou k euro-americkej civilizácii. Akademická 
a vedecká psychiatria je tesaná autormi, ovplyvnenými istou spoločenskou 
klímou. Medzinárodná klasifikácia duševných porúch nie je tabuľkou, ktorú 
by jednoducho Boh zoslal nejakému psychiatrickému Mojžišovi po tom, čo 
dlho rozjímal na nejakom vrchu. 

Tí, čo poznajú a čo skúsili „ayahuascu", lianu smrti, o nej hovoria, že v jej 
svete nie je možné oddeliť výkaly a svätosť. Človek musí najprv stretnúť 
a vyvrátiť svoje peklo. Až potom sa dostane ďalej. Možno by to malo platiť 
o akomkoľvek duchovnom prúde. Ayahuasca však nie je len o mystických 
zážitkoch, je to vraj najrýchlejšia psychoanalýza na svete (Kuchar, 2001). 
Ide o rituálne užívanie nápoja, ktorý sa pripravuje z lístkov kríka Psycho
tria viridis a liany Banisteriopsis caapi (De Alverga, 2007). Centrum Taki
wasi v Peru ponúka takéto tradičné rituálne užívanie psychoaktívnych 
rastlín podľa prastarej amazonskej tradície dokonca na liečbu drogovej 
závislosti. Tu nejde o žiadne homeopatické vybíjanie klina klinom, či drogy 
drogou. Ayahuasca človeka nevedie k halucinovaným a psychotickým sve
tom, ale k jeho vlastnému vnútru, k explorácii seba samého, k zážitku so se
bou samým, ktorý umožňuje zmenu, na ktorú sme vo svete alopatickej psy
chiatrie niekedy prikrátki. Na pokusy o terapeutické užívanie drog si však 
spomína aj naša historická pamäť. Išlo o LSD. Je ale naozaj možné drogou 
sprostredkovať psychoterapiu? No, ak je ňou možné sprostredkovať duchov
ný zážitok, tak prečo nie? 

Pre strach zo závislostí a rôznorodých negatívnych účinkov by sme mož
no nemali zostávať dobrovoľne a vlastnou vinou slepí voči podnetným, po
zitívnym alebo dokonca terapeutickým účinkom istých druhov psychoaktív
nych látok. Myslím, že to stojí za úvahu. 
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Komentár člena redakčnej rady 

S polohou dopisu doktora Pataráka lze bez jakýchkoli pochyb souhlasit. 
Zmiňuje velmi cilitá témata a perspektivy, vi:tči kterým je náš obor opako
vane zbytečne hypersensitivne nastaven, což opakovane vede k neadekvt
ním až kfečovitým reakcím. Ano, zásadní je kontext. Ten se rychle promne
ňuje a naší dlouhodobou nedi:tslednou reflexí techto promen pak dochází ke 
zcela zbytečným nedorozumnením a napetí. 

Halucinogenní látky mají zcela prokazatelný a nikoli zanedbatelný tera
peutický potenciál. Není pritom nutné chodit ďaleko pro príklady. Konopí, 
resp. psychoaktivní látky v nem obsažené byly fazeny tradične mezi haluci
nogenní látky a jiste není stav dnešního výzkumu jejich terapeutického po
tenciálu náhodný. Nicméne doktor Patarák poukazuje na ješte trochu jinou 
perspektivu. Pokud projdeme Česloslovenskou odbornou literaturu 50. a 60. 
let, zjistíme, že obe generační vlny výzkumníki:t tvorené významnými jmény 
tehdejší psychiatrie, tvorily svetovou špičku výzkumu halucinogenních 
látek. Roubíček, Vojtechovský, Doležal, Hausner, Graf a další vytvorili zcela 
ojedinelý odkaz. Jeho studiem lze mimo jiné nasát atmosféru pripomínající 
v dobrém smyslu slova nadšení generací vedeli konce 19. století a svými 
výsledky a otevfeností zcela popírající dobový politický kontext a atmosféru. 
Současne tyto výsledky a celá práce odpovídají tomu nejlepšímu, co v té do
be umela psychiatrie, psychologie a psychoterapie prinést. Melo to své limi
ty a ty prošly následnou zásadní diskusí. Nejen tedy odklonem a negativním 
postojem na počátku 70. let, ale také následným oživením zájmu a znovuna
startování zájmu a systematické vedecké činnosti. Koneckonci:t máme napr. 
v ČR nástupnickou vlnu kolegi:t Národního ústavu duševního zdraví 
(NUDZ), kte:ľí tuto kartu zvedli. Nutno dodat, zatím se zdá že úspešne a oba 
protagonisté (Jirka Horáček i Tomáš Páleniček) myslím jasne prokázali, že 
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to myslí zcela vážne a že na tomto tématu umí delat dobrou vedu s návaz
ností a slibným smerováním také pro klinickou praxi. Nejedná se p:ľitom 
v Evropském ani svetovém kontextu o zcela ujedinelý institucionální počin 
a myslím, že je zrejmé, že téma ,jde smerem nahoru" a zájem o halucinoge
ny rozhodne neskončí slibnými studiemi s ibogainem (mimo jiné zajímavý 
anticravingový účinek u léčby závilosti na alkoholu atd.) a naopak lze oče
kávat další a další objevy. Dovolil bych si zde též jednu provokaci, kterou 
jsem již zmínil ve vztahu k diskusi o alkoholu a jeho diskutovaném pozi
tivním vlivu na zdraví (v kontextu napr. jeho kardioprotektivního účinku), 
jemuž bude venován velký článek v časopisu Adiktologie (3/2012). Máme 
dnes již k dispozici pomerne solidne zpracovanou matérii výsledku ze studií 
na zvífatech, dokládající existenci zvífecích uživatelských vzorcu, po
dobných, jaké známe v lidské kulture. S oblibou studentum na úvod studia 
adiktologie pouštím skvelý detský porad BBC Podivuhodné lektvary, tedy 
šestou epizodu z cyklu Tajuplná príroda, natočenou BBC v roce 2002. Stu
denti (a nejen studenti) jsou časti prekvapení, když sledují společenství ma
kaku kradoucích alkohol turistum, prípadne náruživé chování ruzných sku
pin savcu, cílene vyhledávajících a konzumujících zkvašené ovoce nebo jiné 
zdroje návykových látek. Požívání techto látek, včetne zmíneného alkoholu 
ve zkvašeném ovoci, je imanentní součástí lidské kultury vykazující obdivu
hodnou udržitelnost. Je současne fascinující, kolik ruzných látek, často také 
halucinogenních látek zvífata užívají a ukazuje se, že nikoli náhodne, ale 
vysoce funkčne. Také dnes již nemusíme obhajovat a diskutovat o tom, že 
využití halucinogenních látek v ruzných lidských kulturách má dodnes svoji 
tradici a vykazuje opet pomerne vysokou míru funkčnosti. To vše dr. Pa
tarák v dopise trefne v ruzným podobách zmiňuje a oprávnene pfipomíná, 
že tomu venujeme malou pozornost a možná až znehodnocujeme a podceňu
jeme. Potud tedy si dovolím jeho dopis považovat za zajímavý a provoka
tivní podnet. 

v jedné veci si však nemohu odpustit nekolik poznámek, které z jeho do
pisu nejsou (min. pro me) zcela jasné a které považuji za principiální. 

(a) Použití jakékoli látky v medicíne je podmíneno určitým souborem vyt
vorených a sdílených pravidel. Ta zaručují, že dostatečne rozumíme mecha
nismu účinku, umíme účinek moderovat a umíme stanovit záasady bezpeč
ného použití pro pacienta. Je absolutne nemyslitelné prenášet do moderní 
medcíny akontextuálne zkušenost z amazonského pralesa, aniž by došlo 
k overení, standarnímu postupu testování a výzkumu. Tedy to, CO muže být 
skvelá inspirace a impuls, to nemuže být seriózne chápáno jako mechanický 
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prenos bez znalosti a overení. Moderní medicína a její farmakologie proste 
nevznikly náhodou a veríme jim nikoli protože dogmata, ale protože muže 
ovefit a jasne ríci co funguje a nefunguje a jak a zda je to tedy bezpečné. 
Experiment je pro nás stále neprekonanou metodou a kritické myšlení 
základním požadavkem. Není duvod proč omezovat a limitovat výzkum ha
lucinogenních látek a zkoumat jejich potenciál pro léčbu. A není dnes mno
ho zákazu a omezení v této oblasti. Ale to musí delat lidé s odpovídajícím 
vzdeláním a v institucích, které jsme si pro takový výzkum vytvorili. 
Príklad NUDZ ukazuje že to jde a jde velmi dobre. Dvere nejsou zavrené, 
dvere jsou otevrené. Ale platí pravidla a ta pravidla nejsou samoúčelná 
a chrání nás i pacienta. 

(b) Stále je o kontext. To, co se nezmenilo a naopak posílilo, je smysl pro 
kontext a duraz na kontextovst. Použití halucinogenních látek v medicíne, 
včetne závislostí musí mít svuj kontext. Nejsme v pralese a my nejsme ša
mani. Máme svoje nástroje a chápání a umíme halucinogenní látky zapojit 
a postupne si osvojit jiste mnoho možných postupu. Včetne ritualizovaného 
použití, individualizace léčebné procedury a schopnosti pochopit, popsat 
a použít to, co funguje. Samozrejme to vyžaduje citlivost a respekt. Ale 
současne také vysoký nárok na erudici odborníku podílejících se na takovém 
výzkumu a aplikací jeho výsledku do praxe. To opet není o žádném naho
dilém postupu či vstupu party nadšencu studijícíh etnografii. 

(c) Vzdelání a institucionální rámec. Predchozí bod vlastne již vysvetlil 
potrebné. Tedy není duvod se bát a nepfimerene limitovat výzkum haluci
nogenních látek, ale současne není žádný duvod ke snižování (zcela stan
darního a jiste též očekávatelného) požadavku na potrebné vzdelání. Far
makolog, psychiatr, klinický psycholog, psychoterapeut - to jiste jsou 
základní obory, o kterých není treba mnoho diskutovat. Jiste není od veci 
uvažovat o lidech s etnografickým vzdeláním či sociology, ale klíčové pro kli
nický výzkum a aplikace jsou první tfi uvedené profese a tím je myslím 
také dáno to, kde a jak muže takový výzkum bezpečne probíhat. Deláme 
vedu. Nedeláme duchafinu. Veda má svoje jasná pravidla a jejich obýbáním 
se dále nedostaneme. 

(d) Mezi predchozími zdravotnickými profesemi má jedna určitou výji
mečnost. Tou je psychoterapie. Je zrejmé, že interpretace výsledku výzkumu 
50. a 60. let mela v minulosti jednu velkou trhlinu. Tou byla upozadená 
a podcenená psychoterapeutická komponenta. Stanislav Grofmyslím posu
nul metu velmi daleko a pomohl na tento fakt ukázat. Bez psychoterapie ja
ko vedního oboru není možné posunout klinický výzkum halucinogenních 
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látek dál a není možné si bez nej p:fedstavit reálné klinické využití. Sou
časne ale skutečne psychoterapie, která respektuje pravidla a kterou maže
me podrobit kritickému zkoumání a diskusi. Tím se dostávám znovu 
smyčkou k poslednímu, pro všechny p:fedchozí body integrujícímu požadav
ku. 

Tím je (e) požadavek postupovat prísne vedecky a kriticky. Znovu opakuji 
Že to, CO muže být obrovsky cenným podnetem, nápadem, inspiracÍ a zajÍma
VOStÍ, nemuže být současne také tím, čím zdi:tvodníme a obhájíme užití halu
cinogenních látek v medicíne. Je to zcela principiální. Je to imperativ. Za 
hranicí vedy existuje spousta vecí a mnohé mohou být funkční. Nicméne 
stejne jaké spoléháme na antibiotika, na své auto, telefon a další vymoženo
sti, stejne tak bychom jao pacienti nebo terapeuti chteli p:fece spoléhat na 
všechny léky a léčebné postupy. Chceme mít jistotu, že nepoškodíme a po
kud možno určitému procentu pacienti:t pomi:tžeme. Současne že umíme 
popsat a zachytit kontraindikace a pokud možno včas zachytit a :fešit 
nežádoucí účinky. To se týká nejen samotné látky, ale také procedurálnímu 
postupu jejího použití v rámci aplikované léčebné strategie. To jsou p:fece 
samoz:femosti, které se týkají také p:fípadného využití halucinogenních lá
tek (nejen) v našem oboru. 

prof PhDr. Michal Miovský, PhD. 

V rubrike Listy editorovi ponúka redakcia časopisu Alkoholizmus a dro
gové závislosti (Protialkoholický obzor) priestor na prednesenie osobných 
vkladov, názorov a diskusných príspevkov k rozličným témam adiktológie. 
V záujme názorovej vyváženosti si redakcia vyhradzuje právo na komentár 
člena redakčnej rady k príspevkom uverejneným v tejto rubrike. 
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