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Pôvodná práca

Význam svojpomocnej skupiny alebo klubu v liečbe alkoholizmu: hľadanie

osobného kódu uzdravovania

Martin Bútora

The meaning of self-help groups and clubs for recovered alcoholics

in alcoholism treatment: search for an individual path to recovery

Súhrn

Príspevok pojednáva o potenciálnom význame svojpomocnej podpornej skupiny alebo klubu pri hľadaní
vlastnej cesty uzdravovania z alkoholizmu. Všíma si prevládajúce

”
sociálne definície“ alkoholu i sociokul-

túrnu determináciu rozšírenej konzumácie alkoholu na Slovensku, ktorá motivujú pacientov hľadať oporu
v svojpomocnej skupine alebo klube. Opisuje niektoré postupy používané v rámci svojpomoci a ukazuje, ako
skúsenosti nadobudnuté na pôde klubu pomáhajú ľuďom dozrievať a nachádzať

”
osobný kód“ uzdraveniu.

Autor sa opiera o verbálne prejavy terapeutov, pacientov a ich blízkych, o záznamy z vyše 700 stretnutí
doliečovacích klubov a svojpomocných skupín, predovšetkým bratislavského A-klubu v rokoch 1977–1988,
ako aj o vlastné skúsenosti terapeuta.

Kľúčové slová: Anonymní alkoholici, kluby abstinujúcich, liečba alkoholizmu,
”
sociálna definícia“ alkoholu,

sociokultúrna determinácia pitia alkoholu, solidarita a duchovný rozmer liečby, spotreba alkoholu, svojpo-
mocné skupiny a ich význam v terapii alkoholizmu.

Summary

The article describes potential meaning of a self-help group or a club in recovery from alcoholism. It analyzes
prevailing

”
social definitions“ of alcohol and socio-cultural determination of massive alcohol consumption in

Slovakia, which motivate the aspirants for sobriety to seek support in self-help groups. It describes support
procedures applied during the healing that help patients to find their own individual paths towards recovery.
The author uses research results and rich documentation based on verbal confessions of therapists, patients
and their

”
significant others“ during more than 700 meetings of clubs and self-help groups for alcoholics,

mostly of the A-club in Bratislava, Slovakia, in 1977–1988.

Key words: alcoholism treatment, Alcoholics Anonymous, clubs of recovered alcoholics, consumption of
alcohol, self-help groups and their meaning in recovery,

”
social definitions“ of alcohol, socio-cultural deter-

mination of drinking, solidarity and spirituality in recovery.

Dokonca aj mnohí blízki ľudia z okolia pacienta, ktorý
po základnej liečbe ešte navštevuje klub alebo svojpomocnú
skupinu, uvažujú približne takto: „Minule som počul brat-
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ranca, ako vraví svojej žene: načo vraj ja ešte chodím do toho
klubu, keď som prestal piť ? ’Veď to je strata času !’ – mud-
roval. Vraj by som radšej mohol viac pomáhať doma, hovorí
mi potom. ’Najdôležitejšia je vlastná pevná vôľa, a v tom ti
nepomôže nikto. Nepijem, a hotovo – to predsa stačí, nie ?’
Ja to proste v rodine nedokážem vysvetliť, oni tomu nero-
zumejú . . . “
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Pacient mal pravdu, aj keď sa mu o tom nedarilo presved-
čiť svojich blízkych: obyčajné rozhodnutie nepiť ešte nemusí
stačí. A to z celého radu príčin.
Do prvého okruhu patria príčiny týkajúce sa osobnosti pa-

cienta, najmä jeho citového a duševného života, spôsobu,
akým po ukončení základnej liečby prežíva sám seba, svoje
vzťahy k iným ľuďom a k spoločnosti vôbec. Autor jed-
nej z klasických populárnych kníh o terapii alkoholizmu dr.
Strachan, výskumník a iniciátor mnohých liečebných prog-
ramov, sám abstinujúci alkoholik, o tom napísal (1982):

”
Alkoholizmus možno označiť za rakovinu duše. Počiatočný
šok spôsobený poznaním, že tou chorobu som postihnutý ja,
mohutne otrasie egom a dôstojnosťou jednotlivca. Emoci-
onálna beznádejnosť, zúfalstvo a výčitky sú nepredstaviteľne
demoralizujúce; fyzický úpadok a bolesť sú ponižujúce; so-
ciálny regres a odmietanie priateľmi, kolegami a rodinou sú
také, ako keby človek bol malomocný; pocity viny a sebaod-
sudzovania vedú nejedného alkoholika k tomu, že za jediné
východisko považuje samovraždu.“

Aby alkoholik dokázal odpustiť sám sebe

Opísané citové peklo síce nemusí prežiť každý – ale vari
každý, kto má problémy s alkoholom, bol pre svoju nevy-
rovnanosť a precitlivenosť často

”
vo vojne so sebou samým“.

Negatívne emocionálne prejavy nemusia automaticky vymiz-
núť s prvými týždňami či mesiacmi nepitia. Stáva sa, že
si s nimi pacient nevie poradiť – a práve doliečovanie na
pôde klubu alebo svojpomocnej skupiny mu umožňuje lep-
šie sa v sebe vyznať a primeranejšie sa správať.

”
Neexistuje

terapia,“ pokračuje spomínaný Strachan,
”
ktorá by mohla

nahradiť každodenný rast a podnety, aké môže poskytovať
trvalý vzťah s uzdravenými, stabilizovanými alkoholikmi.
V raných štádiách uzdravovania toto stretávanie sa s dru-
hými pomáha viac než čokoľvek iné odstrániť výčitky a po-
city viny a umožňuje alkoholikovi, aby dokázal odpustiť sebe
samému.“
Skutočne, v tomto období úvodných zápasov, keď pacient

často
”
ešte nevie, na čom je“, je dôležité stretnúť niekoho

sebe rovného, kto už je
”
o krok vpred“:

”
Veľa pre mňa zna-

menalo, keď som v klube uvidel živého abstinenta – že niečo
také vôbec existuje. To bolo pre mňa ako akupunktúra.“ Ani
opakovaná liečba ešte nemusí znamenať, že sa v pacientovi
zrodí tá pravá motivácia:

”
Mal som za sebou Pezinok, Le-

váre s apomorfínom, potom Prednú Horu, tam bola aj psy-
choterapia, nielen lieky. Ale v abstinencii som zakotvil až
tu v klube, dovtedy som to všetko len tak plátal.“ –

”
Kým

nebol klub ? Veď to poznáte: človek príde do ambulancie,
dajú mu pivo a nejakú injekciu, vyvracia sa, sú tam také tie
žlté kýble, a nakoniec odtiaľ utečie.“ –

”
Mne osobne boli tie

liečebne nanič, v tej dobe nevedeli človeka duševne podchy-
tiť, zakaždým som do toho zase spadol. Vyrobili zo mňa len
taký polotovar.“
Druhý okruh príčin súvisí s tým, že človek usilujúci sa ne-

piť nežije samozrejme vo vzduchoprázdne: má svoju rodinu,
priateľov, kolegov, známych. Všetci tí sa musia s jeho zme-
nou nejako vyrovnať, pričom väčšina z nich má dosť hmlisté

predstavy o povahe alkoholizmu ako choroby, a rovnako im
nie sú jasné rôzne nuansy života bez alkoholu, tým viac, ak
nejde o abstinenciu prirodzenú, ale vynútenú okolnosťami.
Novopečený abstinent čoskoro zistí, že im niektoré skutoč-
nosti nedokáže pretlmočiť. Tieto skupiny

”
významných blíz-

kych“, alebo presnejšie miesto a vzťahy, aké v nich pacient
po liečbe zaujíma, predstavujú druhý okruh faktorov, pre
ktoré je vhodné pokračovať v rehabilitácii. Navštevovanie
dobre fungujúceho svojpomocného klubu s vítanou spoluú-
časťou partnera či partnerky môže predstavovať takýto uži-
točný liečebný zásah.

”
Len blázon,“ píše sociológ Berger,

”
alebo vo vzácnych prípadoch génius môže obývať svet vý-
znamov celkom sám. Väčšina z nás získava svoje významy od
druhých ľudí a vyžaduje si ich stálu podporu, aby mohla aj
naďalej veriť týmto významom.“ Alkoholik, ktorý prestal piť,
je spočiatku so svojimi

”
novými významami“ (to jest so ži-

votom v abstinencii) osamotený. V tom, ako sa má s nimi
stotožniť on sám a ako má na ne privyknúť druhých, mu
môže veľmi pomôcť spoločenstvo ľudí podobného osudu.

Spomínaná
”
spoluúčasť partnerky či partnera“ môže byť

v procese uzdravovania osobitne dôležitá: alkoholizmus to-
tiž nemusí byť iba chorobou závislej osoby, na udržiavaní
svojského

”
alkoholického systému“ fungujúceho v určitej ho-

meostáze sa môže vedome i neuvedomene podieľať aj ži-
votný druh či družka, napríklad v role

”
opatrovateľky“,

”
spasiteľky“, alebo aj

”
obete“. Princíp

”
ko-alkoholika“

vlastne znamená, že takáto osoba svojím správaním umož-
ňovala alkoholikovi piť a teraz je aj ona, nie iba závislý jedi-
nec, vystavená potrebe zmeny v komunikácii. Nie každý to
prijíma:

”
Ja nijakú liečbu nepotrebujem: nepijem, z práce

ma nevyhadzujú, nikomu som nič zlé neurobila, celá domác-
nosť mi už roky leží na pleciach. Ak som unavená alebo
chorá – tak len z neho !“ –

”
No to je ohromné, on nám ru-

inuje život, ničí mňa i deti – a ja sa mám zmeniť ? !“ Na-
ozaj, terapia máva niekedy nečakaný dopad na manželského
partnera (Kucek, 1980):

”
Odrazu sa takto narušuje dovtedy

symbolický vzťah manželov, v ktorom manželka hrala na-
príklad rolu trpiacej a nepochopenej ženy, alebo dominant-
nej a trestajúcej partnerky a pod. Už samotný fakt manže-
lovej abstinencie predstavuje v ich živote radikálny obrat.
Ešte prekvapujúcejšie ako abstinencia môžu byť osobnostné
zmeny u partnera. A tak manželka začína mať pocit, že ju
vynechali z hry, všetko sa udialo mimo nej a ona je posta-
vená pred hotovú vec. Ťažko sa orientuje: pozoruje, že sa
zmenili manželove názory, ašpirácie, hodnoty, postoje. Môže
ju zaskočiť nárast jeho sebavedomia i to, že partner sa ne-
vrátil do stavu z čias pred pijanskou kariérou – naopak je
svedkom progresívneho vývoja.“ To prirodzene môže platiť
aj pre opačné pohlavie. Jedna z abstinujúcich členiek svoj-
pomocného klubu zhrnula svoje skúsenosti do slov:

”
Je to

paradox: človek sa stane sám sebou, chytí páky do vlast-
ných rúk – a zistí, že nemá partnera.“

Spoločná účasť na stretnutiach a v debatách doliečova-
cieho klubu ešte síce nič nezaručuje, môže však partne-
rovi abstinujúcej osoby pomôcť lepšie pochopiť podstatu
i nuansy prebiehajúcich zmien, prípadne stáť pri partnerovi
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v čase, keď si vo svojom
”
prebudení“ hľadá nové

”
životné

významy“.
Napokon treťou dôležitou rovinou pre život bez alkoholu

je spoločnosť ako celok, panujúce normy vo vzťahu k alkoholu
i k abstinencii. U nás je to prevažne spoločnosť konzumen-
tov alkoholu, ktorá má svoje stereotypné predstavy o tom,
kto je alkoholik, i čo je

”
mierne“,

”
kultúrne“, spoločensky

prijateľné pitie.
”
Kolegyňa v práci,“ hovorí jedna z členiek

bratislavského A-klubu,
”
síce sama popíja, ale ona si myslí,

že môže, pretože pozná mieru. O alkoholikoch má predstavu,
že to sú tí pocikaní, čo ležia na chodníkoch. Mala som sto
chutí jej povedať: ’Pozrite, tu rovno pred vami stojí jedna
liečená alkoholička v celých svojich 160 centimetroch !’“ Ta-
káto skúsenosť presne korešponduje s pôsobením dlhoroč-
ného terapeuta z iného konca sveta:

”
Celé roky, keď som

používal slovo ’alkoholik’, zakaždým mi odpovedali: ’Viem,
o čom hovoríš, Dick, videl som tých ožranov v priekope, vo-
ľačo hrozné.’ Nikto nechcel veriť, že alkoholikom bol vtipný
pán Jones, čo býval naproti, očarujúca pani z obchodu, ako
aj riaditeľ tunajšej strednej školy“ (Selvig, 1987).
Nepijúci jednotlivec sa s prekvapením a niekedy aj s trp-

kosťou dozvedá, že ostatnej spoločnosti príliš
”
nevonia“: vy-

lučuje ho skoro rovnako ako v dobe, keď nadmerne pil, ibaže
sa to deje na rafinovanejšej, elegantnejšej úrovni:

”
U nás na

východnom Slovensku na abstinentov hľadia čudne, ako na
chorých.“ –

”
Poburujúce bolo už len to, že som v priebehu

celej služobnej cesty pil iba džús.“ –
”
Všetci, ktorí nevedia,

o čo ide, nás považujú za výstredných alebo vyšinutých. Sme
pre nich niečo menejcenné.“ –

”
Nech je naša liečba akokoľvek

vedecká a jej metódy sú najlepšie z najlepších – keď nás ako
abstinentov vypustia von, vegetujeme ako teplomilné rast-
liny v miernom pásme.“
Ak sa však ľudia po liečbe chcú dlhodobo udržať pri dob-

rom zdraví, musia sa s existujúcimi predsudkami a predpo-
jatosťou vyrovnať tak, aby neuškodili sami sebe a nevyvolá-
vali zbytočné protivenstvá. Nevraviac už o tom, že vo svojom
vlastnom záujme by sa mali usilovať nepriaznivé spoločenské
stereotypy meniť. Jeden zo zdravotníkov sa o tom vyslovil
takto:

”
Priatelia z klubu tvoria komunitu, ktorá ako jedna

z mála v spoločnosti má v sebe minimum faloše pri vzájom-
nom kontakte. Nám, profesionálnym terapeutom, pomáhajú
v liečbe a svojím príkladom usmerňujú spoločenské vedo-
mie. Vyvracajú totiž časté názory vo verejnosti, že liečba je
neefektívna, že to je stratená vec.“
Je všeobecným pravidlom, že všade na svete dochádza

do svojpomocných klubov a skupín iba menšina postihnu-
tých. Rovnako je však pravdou, že úloha svojpomoci vo svete
vzrastá: čím ďalej tým viac terapeutov i pacientov ju hod-
notí ako významný prostriedok v rehabilitácii. Iste, existujú
ľudia, ktorí sa udržia triezvi aj bez takejto podpory. Av-
šak percento dlhodobo úspešných býva u pacientov pravidelne
navštevujúcich takéto zariadenie značne vyššie oproti ostat-
ným. To neznamená, že by doliečovacie kluby boli spásou pre
všetkých, ani to, že by medzi členmi klubov neboli recidívy.
Ide skôr o to, že mnohým nepoučeným, nerozvinutým jed-
notlivcom sa v svojpomocnom prostredí môže otvoriť cesta,
po akej až doteraz nešli: cesta uzdravenia spojená s prospeš-

nými zmenami, ktoré v prípade Anonymných alkoholikov
výstižne opísala psychoterapeutka Brownová (1985, 1988).
Podľa nej uzdravujúci sa alkoholik si začína všímať svoju
vlastnú nezrelosť, nedostatok emocionálnej kontroly, napra-
vuje krivdy spôsobené iným, zmieruje sa s vlastnou minu-
losťou, mení a akceptuje sám seba:

”
Po dlhšej dobe úspech

a kvalita života abstinujúceho alkoholika závisia od rozvíja-
nia duchovného prvku, ktorý môže každý chápať po svojom.
Pretože alkoholici bývajú egocentrickí, uznanie niečoho, čo
stojí nad nimi, je pre nich niečím úplne novým, je udalosťou
na úrovni koperníkovského obratu.“

Albíni medzi pigmejcami alebo sociokultúrna
determinácia pitia

”
Bojím sa v práci prezradiť, prečo nepijem. Už som to uro-
bila a zožala som výsmech. Radšej budem abstinovať inkog-
nito – pre seba a pre svoju rodinu. Veď sme ako albíni medzi
pigmejcami,“ konštatuje jedna z pacientiek.
Existujú prinajmenšom dva rôzne uhly pohľadu, akým sa

dá pozerať na prostredie, v ktorom žije človek čo kedysi nad-
merne či neprimerane pil, a teraz chce prestať. Prvý, socio-
kultúrny pohľad, si všíma alkoholizmus, konzumáciu i absti-
nenciu ako sociokultúrne fenomény. Druhý, epidemiologický
pohľad, sleduje rozšírenosť spotreby a abúzu alkoholu a do-
pad spotreby alkoholu na spoločnosť.
Podľa prvého nazerania rozsah a typ pitia v danej spoloč-

nosti sú ovplyvnené o. i. štruktúrou sociálnych noriem a tzv.

”
sociálnou definíciou“ alkoholu. Klasickou prácou tohto typu
je Balesova štúdia z roku 1946, podľa ktorej každá kul-
túra ovplyvňuje stupeň a rozšírenosť pijanstva a alkoholizmu
troma spôsobmi:

1. sociálnou štruktúrou, ktorá môže plodiť stresy a vnú-
torne napätia v spoločnosti;

2. postojmi ku konzumácii a k intoxikácii, ktoré určujú, či
sa alkohol používa ako prostriedok na uvoľnenie stresu
a napätia;

3. eventuálnymi alternatívnymi mechanizmami uvoľňova-
nia napätia.

Bales rozlišuje štyri druhy
”
sociálnej definície“ alkoholu:

• abstinentskú definíciu (alkohol sa odmieta, pretože
ohrozuje základné normy a hodnoty);

• rituálnu definíciu (alkohol sa konzumuje, konzumácia je
však v zásade spätá s rituálnymi alebo náboženskými
obratmi);

• konviviálnu definíciu (
”
združovaciu“,

”
hodovnícku“ pi-

tie je súčasťou stravy, symbolizuje tiež spoločenskú so-
lidaritu, dobrú vôľu);

• utilitárnu definíciu (pitie ako
”
liek“ na

”
zlepšenie

nálady“, na dosiahnutie príjemnejšieho psychického
stavu).

Prvá a druhá verzia spravidla nevedú k alkoholizmu; tre-
tia vtedy, keď sa odkloní smerom k utilitárnemu pitiu. Za
najnebezpečnejšiu pre rozvoj alkoholizmu považuje autor
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utilitárnu definíciu, pretože toleruje psychickú gratifikáciu
prostredníctvom alkoholu. Tie kultúry, ktoré nedefinujú al-
kohol utilitárne a neponúkajú ho ako legitímny prostriedok
na uvoľňovanie napätia, riešenie osobných kríz, navodenie
eufórie, zvládnutie adaptácie a pod., ponúkajú často iné

”
účinné náhrady“ (niekedy aj drogy, ibaže nealkoholické).
Každá kultúra teda poskytuje svojim členom určité prefero-
vané

”
riešenia“ adaptačných problémov.

Analýza
”
sociálnej definície“ alkoholu a spoločenských po-

stojov voči pitiu v slovenskej spoločnosti umožňuje konšta-
tovať:

1. Pre našu kultúru je prevažne príznačná kombinácia
utilitárnej sociálnej definície s konviviálnou (

”
združo-

vacou“,
”
hodovníckou“). Z nich utilitárna (

”
pitie ako

liek“) predstavuje najvhodnejšiu živnú pôdu pre roz-
voj alkoholizmu.

2. Pre našu kultúru je ďalej typický permisívny postoj
k pitiu, ktorý toleruje konzumáciu aj pijanstvo, avšak
netoleruje patologické prejavy pitia, opilstvo a alkoho-
lizmus. Spoločenskej

”
norme“ (v zmysle prevažujúcej

väčšiny) sa však vymyká aj totálna abstinencia, azda
s výnimkou určitých situácií (šoférovanie) alebo stavov
(zdravotné okolnosti). Okrem rozšírenej tolerancie k pi-
tiu, niekedy aj k menším excesom, sa naša kultúra vy-
značuje nedostatkom abstinentov. Takých je v dospelej
populácii podľa rôznych zistení medzi 5 až 10%; podľa
výskumu londýnskeho Institute of Alcohol Studies uve-
rejneného v roku 2006 priemer v členských štátoch EÚ
predstavoval 15%, pričom na Slovensku sa za abstinen-
tov označilo 7% zo skúmanej vzorky dospelých (Ander-
son a Baumberg, 2006).

3. Problematická je situácia liečených pacientov, ktorí sa
najmä v počiatočných štádiách liečby stretávajú s nega-
tívnymi reakciami. Spoločenské vedomie sa potom od-
zrkadľuje v ich postojoch: mnohí považujú za najhroz-
nejší biľag nie svoje pitie, ale fakt, že sa musia liečiť.
Z terapeutickej praxe by sa dali pozbierať tisíce výro-
kov pacientov, ktorí vnímajú liečenie ako degradáciu.
Aj preto sa ju – najmä na začiatku – neraz usilujú pred
svojím okolím (osobitne v zamestnaní) utajiť; radi by
sa liečili

”
tajne“,

”
súkromne“,

”
individuálne“, tak, aby

”
neboli evidovaní“ a pod.

So začatím liečby dostáva totiž pacient odbornými auto-
ritami potvrdenú nálepku (

”
punc“) alkoholika a spoločen-

ské ostrie namierené voči nemu sa ešte vyhrotí. V tomto
zmysle skutočne dochádza k procesu

”
značkovania“ (tzv.

”
labeling“). Pacient sa voči svojmu okoliu vlastne vyhraňuje
dvojako: jednak svojím niekdajším nadmerným či neprime-
raným pitím, jednak svojím súčasným nepitím. Nevdojak sa
teda ako

”
abstinujúci alkoholik“ stáva nositeľom

”
dvojakej

deviácie“, dvojakej odchýlky od
”
normy“, od štandardných

zvyklostí, od kánonu priemeru.
No ani po úspešnom absolvovaní liečby sa jeho postavenie

nemusí automaticky zlepšiť. Neraz sa stáva objektom vý-
smechu, akousi kuriozitou,

”
trpeným extrémistom“ v pro-

stredí, ktoré trebárs predtým jeho pitie zhovievavo tolero-

valo. A býva skoro pravidlom, že toto prostredie si
”
overuje

jeho výdrž“:
”
Spočiatku to na mne spolupracovníci skúšali.

Dokonca mi aj sami nalievali, hoci vedeli, odkiaľ som sa
vrátil. Videlo sa mi, že by hádam aj mali radosť, keby som
nevydržal. . . Len si daj, jeden pohárik ti nezaškodí, veď nie
si nejaký trochár !“ –

”
Keď som pil, bol som čiernou ovcou

kolektívu, ale mal som to ľahšie. Ako biela vrana, teda ako
človek, ktorý ani neoblizne, prestávam byť pre spolupracov-
níkov zaujímavý. Dokonca som mal vtedy viac kamarátov.“
K pacientom so syndrómom závislosti od alkoholu bý-

vajú skeptickí aj zdravotníci, ktorí v tejto oblasti nepracujú.
Podaktorí paušalizujúce názory iba reprodukujú, k pacien-
tom sú rezervovaní až nepriateľskí (Riesel, 1982) a preja-
vujú sklony pripisovať všetky ich ťažkosti niekdajšiemu pi-
tiu, prípadne aktuálnej recidíve.

”
Aj keď už tri a pol roka

nepijem,“ informuje iný pacient,
”
stále ma pozorujú ako ne-

jakého vadného. Ten ich pohľad, keď si prečítali, že som sa
liečil, bol hrozný – nik mi neveril, že abstinujem.“ Ďalší vý-
rok:

”
Chodím na posudkovú komisiu kvôli invalidite, mám

to z bane, na prieduškách. A oni do mňa: ’Keby ste neslopali,
toto by z vás nebolo ! Toľko ste štátu nakradli !’ Bol tam so
mnou bývalý kolega z našej smeny, tiež veľa pil a pije, má
cirhózu, ale nikdy sa neliečil. Tomu vždy povedia: aha, za-
slúžilý baník . . . “ – Tretí:

”
Niekoľko rokov už abstinujem.

Zlomil som si ruku. Keď doktor uvidel moje papiere, všetky
tie liečby a tak, zdesil sa. ’A tá ruka . . . ako ste si ju zlomili ?’
– pozerá sa na mňa. ’Boli ste ožratý . . . !’“
Paradoxom značkovania je, že k nemu do istej miery pris-

pievajú aj samotní liečiaci sa alkoholici, keď mimovoľne pre-
berajú zabehané spoločenské stereotypy. Tak napríklad bež-
nou skúsenosťou je, že niektorí abstinujúci (a tým väčšmi
ich manželskí partneri) sa nechcú ukázať na verejných klu-
bových podujatiach, pretože sa jednoducho hanbia. Tým
sa však vlastne sami pričiňujú o udržiavanie spoločenskej
stigmy. Iným príkladom je skúsenosť terapeuta, ktorého prí-
buzný sa liečil.

”
Vraj ten pán, čo sem medzi nás minule

zavítal, bol váš švagor,“ oslovil terapeuta jeden zo starších
členov klubu.

”
No ale toto – taký slušný človek . . . !“ Pacient

si možno ani neuvedomil, že tým vlastne diskvalifikoval sám
seba – ako keby si alkoholizmus vyberal, ako keby droga
zasahovala iba tých

”
neslušných“. . .

Priemerný občan Slovenska nad 15 rokov prepil
v polovici 80. rokov za rok celý mesačný plat

Zakotvenosť alkoholu do spôsobu života možno sledovať aj
pomocou číselných údajov: o spotrebe alkoholu na hlavu
obyvateľa, o dopade spotreby na zdravie, o nehodách za-
príčinených alkoholom, o počtoch postihnutých a liečených
a pod. Zo všetkých zaujímavých údajov si vyberieme iba
dosť šokujúce poznatky o výdavkoch na alkoholické nápoje
v porovnaní s ostatnými výdavkami. V polovici 80. rokov

”
štatistický“ občan Slovenska nad 15 rokov prepil za rok celý
jeden mesačný plat. Slováci vtedy ročne vynaložili na alko-
holické nápoje asi štvrtinu všetkých výdavkov na potraviny,
viac ako na mäso a takmer toľko ako na všetky mliečne vý-
robky dohromady. V tom čase tiež ľudia vynakladali radovo
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viac na alkohol ako na všetky potreby a zariadenia pre do-
mácnosť dohromady, teda viac ako na nábytok, chladničky,
práčky, šporáky, šijacie stroje, ale aj na kuchynské potreby,
sklo, elektrotechnický tovar, hospodárske a pestovateľské po-
treby a ďalšie tovary spolu. Kuriozitou je výpočet, podľa kto-
rého sa vtedy na Slovensku na alkohol spotrebovalo 26-krát
viac ako na knihy . . .

Pre človeka, ktorých chce abstinovať, očividne nie je ľahké
umiestniť sa medzi spoluobčanmi, ktorí pripisujú pitiu alko-
holu takú vysokú hmotne vyjadriteľnú hodnotu.
Dodajme, že za posledných približne dvadsať rokov sa

spotreba alkoholu v SR stabilizovala, ostala však stále po-
merne vysoká, najmä v prípade liehovín – 5. miesto v Európe
a piva – 13. miesto vo svete (Szántová, 2006). Naopak vzrá-
stla v Českej republike, ktorá predbehla Slovensko a dostala
sa v polovici prvej dekády 21. storočia v spotrebe čistého al-
koholu na hlavu obyvateľa na najvyššie priečky európskeho
rebríčka, pričom v spotrebe piva presahujúcej 160 litrov na
jedného obyvateľa na prvé miesto na svete (Nešpor a Csémy,
2005). Pripomeňme, že kultúrny i komerčný vplyv českých
susedov i tamojšia zakotvenosť pivovej kultúry (Hall, 2003)
má dodnes presah aj na Slovensko.
Je všeobecne známe, že alkoholizmus v zmysle choroby

prechádza vývojovými štádiami. pričom v záverečných úse-
koch tohto vývoja sa postihnutí jednotlivci na seba čím ďa-
lej tým viac podobajú, vytvárajúc tak – ako hovorí autor
známeho bestselleru

”
Od zajtra nepijem“ V. E. Johnson

(1973) – univerzálny profil alkoholika. Navzájom sa odlišo-
vať, znovunadobúdať svoju jedinečnú tvár začínajú pacienti
až s pribúdajúcimi mesiacmi triezvosti.

”
Hľadať postrácané

alebo nové životné hodnoty sme nútení vlastne všetci, pre-
tože obraz každého alkoholika potrebuje reštaurátora, ktorý
upraví tvary a farby poškodeného človeka s deformovanou
druhou signálnou sústavou,“ píše jeden z členov klubu. Pre
človeka zvonka je doslova šokujúce, s akou otvorenosťou do-
kážu členovia svojpomocných skupín a klubov hovoriť o svo-
jich pijanských kariérach i o rôznych zákutiach abstinencie:
v týchto prostrediach nájdu pochopenie, aké by ťažko na-
chádzali inde. V nasledujúcom texte niektoré z tých dušev-
ných a fyzických stavov preberieme, pričom budeme mať na
mysli predovšetkým pacientov so závislosťou typu

”
gama“

(podľa klasika v tejto oblasti E. M. Jellineka), ktorá je v na-
šich oblastiach najrozšírenejšia a kde vystupuje do popredia
nespoľahlivá kontrola, zmena tolerancie na alkohol (najprv
vzrast, potom neskôr pokles), psychická závislosť, ako aj celý
rad somatických poškodení a spoločenských problémov.

Pôrodný kŕč

Súhrn viacerých vyššie spomínaných okolností podnietil is-
tého terapeuta ku konštatovaniu:

”
Pre alkoholika je obrov-

ská úľava, keď sa môže konečne s niekým porozprávať pozitív-
nym spôsobom. S niekým, kto nie je slepý k jeho potrebám
a kto mu rozumie. Keď sa táto počiatočná iskrička nádeje
vhodne rozdúcha, môže sa rozhorieť do úprimnej motivá-
cie.“ Slovami pacienta:

”
Pre všetkých v núdzi je tu slovo.

Človek ťažko bojujúci o abstinenciu získava slová povzbude-

nia od tých, ktorí sa liečili a sú na tom dobre alebo aspoň
lepšie ak on. Títo ľudia vedia, aké to bolo a čo to znamená
znovu zlyhať; kontakt s nimi človeka posilní.“ Niekdajší ria-
diteľ špičkovej československej liečebne Červený dvůr Vladi-
mír Kubíček to vyjadril veľmi presne:

”
Pacient trpí duševnou

podvýživou. Osobný príklad je ďaleko viac než informácia.“
Existujú psychoterapeutické školy, podľa ktorých je

trauma z pôrodu predobrazom všetkých budúcich úzkostí
jednotlivca súvisiacich s akoukoľvek rozlukou, rozchodom.
To do určitej miery platí aj pre základnú (najmä) ústavnú
protialkoholickú liečbu. V priebehu ústavnej liečby nedos-
táva pacient iba lieky„ jeho život dostal tiež určitú štruk-
túru, určitý poriadok (

”
řád“); nadviazal tam aj vzťahy s te-

rapeutmi a kolegami, a popri radosti z návratu do života sa
objavuje aj určitý

”
smútok z rozlúčenia“ (Johnson, 1973).

”
Situácia pacienta po skončení liečenia – píše Turček (1965)
– je do určitej miery podobná situácia novorodenca. Ústav
reprezentuje matku, z ktorej sa pacient, niekedy za značných
pôrodných bolestí, znovu narodil. A rovnako ako novorode-
nec, aj pacient po liečbe si vyžaduje veľkú starostlivosť.“
Niekedy sa

”
po prvý raz posadí na klubovú stoličku priamo

v popôrodnom kŕči“, poznamenáva I. Novotný, a to je šanca,
aby mu klub aspoň dočasne takéto náhradné bezpečné a lás-
kavé prostredie poskytol, aby sa stal oným

”
pohladením“,

”
pokojným útočišťom“,

”
prístavom“,

”
oázou“,

”
azylom“,

ako sa o ňom pacienti vyjadrujú.
Pravda, to sa málokedy odohráva hneď na prvých náv-

števách klubu. Mnohí alkoholici so svojím typicky nízkym
prahom úzkosti, s obavami pred novými, neznámymi situ-
áciami, pociťujú v začiatkoch prostredie klubu ako cudzie.
Dôležité je, aby sa nedali odradiť a navštevovali klub ďalej.
Význam má aj pasívna účasť.

”
Alkoholizmus je choroba chorôb – spomína s pátosom je-

den z účastníkov skupiny Anonymných alkoholikov (AA) ,
istý český básnik, na priebeh svojho uzdravovania – nemoc
totálna, telesná i duševná, a nakoniec znamená vyhostenie
z pravdy a krásy. Vyhostenie z pravdy a krásy ! Okupuje
celú bytosť, zmocní sa ťa a rozprestrie sa, nič z teba ti ne-
ponechá. Pri jej potláčaní však nič neznamenajú hodnoty,
dohováranie, zaklínanie deťmi, modlitby, prísahy . . . Jediná
pomoc je deliť sa o svoje utrpenie s podobne postihnutými
ľuďmi. Aká krása, aká sláva ! Vychovávať sa – a možno sa aj
uzdraviť – v nepretržitom dialógu s podobne postihnutými.
Patočkovská solidarita otrasených v praxi.“
Pokiaľ pacienti klub nezažijú, nezriedka nie sú nadšení

vyhliadkami, že by sa po absolvovaní liečby mali ešte aj
doliečovať. Mnohí by už najradšej

”
mali od všetkého po-

koj“. Najmä pre veľké kluby, kde sa všetci navzájom do-
statočne nepoznajú a nie všetky interakcie sa odohrávajú

”
tvárou v tvár“, z toho vyplýva ponaučenie, že nováčikom
sa po príchode treba venovať nanajvýš osobným spôsobom.
Treba na to pamätať aj preto, lebo atmosféra niektorých
klubov je pre novopríchodzích väčšmi frustrujúca než láska-
vejšia

”
klíma totálnej akceptácie“, aká zvyčajne panuje na

schôdzkach Anonymných alkoholikov. V slovenských i čes-
kých kluboch sa od budúcich členov neraz zvykla vyžadovať

”
spoveď“,

”
sebakritika“,

”
priznanie svojho pádu“. Keď slová
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nováčika vykresľujúce obdobie pitia v nedostatočne čiernych
farbách nevyzerajú vierohodne, naliehanie niektorých členov
sa môže stupňovať:

”
Nám nemusíte nič tajiť, my to všetci

poznáme, všetci sme tým prešli. Tu treba jasne povedať,
kam až vás alkohol zahnal, čo všetko ste spáchali. Vyliať si
dušu.“ –

”
Nerozumiem jednému a musím sa na to opýtať,

lebo je to dosť podstatné. Títo noví, čo ste sa nám tu teraz
predstavovali – vy ste ani nepovedali, že ste alkoholici. A čo
ste potom ? Parašutisti ?“

Naproti tomu Levy (1982) vo svojom výskume svojpo-
mocných skupín v USA (väčšinu vzorky tvorili skupiny za-
merané na kontrolu správania, vrátane AA) zistil ako naj-
častejšie aktivity: empatiu, vzájomné ubezpečovanie o svo-
jej hodnote, vysvetľovanie, účasť, morálne povzbudzova-
nie, sebaodhaľovanie, pozitívne posilňovanie, stavanie osob-
ných cieľov a katarziu. Naopak najmenej častými aktivitami
boli konfrontácia, trestanie, požadovanie spätnej väzby, ná-
cvik správania, ponúkanie spätnej väzby, odvolávanie sa na
normy skupiny, označovanie nevhodného alebo zakázaného
správania. Tieto zistenia síce môžu odzrkadľovať neprítom-
nosť profesionálov v skupine (kontrola správania neraz vyža-
duje vyššiu terapeutickú kompetenciu), zároveň však vykres-
ľujú atmosféru skupín ako v zásade láskavú, akceptujúcu,
podpornú, nenásilnú, s vysokým zastúpením aktivít pod-
porujúcich kohéziu skupiny. Maxwell v jednej z najpozoru-
hodnejších interpretácií Anonymných alkoholikov (1962) ho-
vorí o

”
zmysluplnej kombinácii totálnej dezilúzie a nádeje“,

v inej svojej štúdii (1985) zdôrazňuje empatické porozume-
nie, akceptáciu a záujem o druhých ako ústredné kvality

”
sociálneho prostredia vytváraného AA“. Skupiny AA v za-
hraničí, na ktorých som mal príležitosť sa zúčastniť, sa tiež
vyznačovali mimoriadnou vrúcnosťou a vzájomným porozu-
mením. Selvig (1987) konštatuje, že u Anonymných alkoho-
likov stojí v popredí spoločné podieľanie sa o vlastné zážitky
a dávanie všetkého zo seba iným:

”
Dávaš seba a ako proti-

hodnotu dostávaš silu, nádej, odvahu. Nie je tu miesto pre
skrývanie vlastného ja.“ Slovami istého člena AA:

”
Každý

večer cítim, ako sa v mojej skupine odohráva zázrak. Ľudí
zachraňuje láska, a nie kritika alebo napomínanie.“ Najdô-
ležitejšie pravdepodobne je, aby sa neodohrávali

”
schôdze“,

ale emocionálne nasýtené stretnutia ľudí, ktorí si nie sú na-
vzájom ľahostajní.

Hoci teda základné ciele všetkých svojpomocných skupín
a klubov zameraných na zvládnutie alkoholizmu sú podobné
(podpora v abstinencii plus osobný rast členov), prostriedky
na ich dosiahnutie sa môžu líšiť. Sú, pravda, i

”
drsnejšie“

skupiny AA; sami príslušníci tohto hnutia hovoria, že každá
skupina má svoju individualitu a navzájom sa líšia rov-
nako ako ľudia. Navyše, nemožno vopred bezpečne vedieť,
čo je pre pacienta v danom okamžiku skutočne najdôleži-
tejšie: kritika alebo podpora, konfrontácia alebo empatia ?

”
Niekedy človeka otázkami z klubu takmer vyštveme, to
je pravda,“ diskutoval na túto tému jeden z členov našich
klubov.

”
Ale pozor: ostrie otázky, ono vyhrotenie problému

možno pomohlo niekomu inému.“ Skupiny AA ako keby za-
čali vyvíjať systematickejší nátlak (nenásilný, ale dosť kon-
zekventný) až po uplynutí určitej doby, keď člen už pravi-

delne dochádza na stretnutia, keď si ho niečím získali. Príťaž-
livá býva obvykle atmosféra nádeje:

”
Anonymní alkoholici

nie sú združenie ponurých, tajomných, mlčiacich ľudí s ču-
dáckymi sklonmi. Nie je tu sebaľútosť, je tu plno smiechu
a radosti, panuje nadšenie a pohoda ako medzi ľuďmi, ktorí
nedávno unikli smrti. Nik nie je ani malý ani veľký, nie sú
rozdiely.“

Z akej dlhej cesty sa kto vracia alebo Prines telo, hlava
príde neskôr

Treba dodať, že aj u nás sú
”
nežnejšie“,

”
empatickejšie“

kluby, kluby
”
holubíc“, nielen

”
jastrabov“. Medzi členmi

klubu sú jednotlivci, ktorí si dobre uvedomujú delikátnosť
rozpoloženia, v akom sa nachádza ich nový kolega:

”
Nikdy

nebudem môcť byť negatívny voči novým, pretože neviem,
z akej dlhej cesty sa vracajú.“ A je mnoho pacientov, ktorí
svoje pocity viny za minulosť ochotne kompenzujú dneš-
nou vľúdnosťou a spoločensky prospešným altruizmom. Po-
kiaľ existovali medzi Anonymnými alkoholikmi a našimi
klubmi rozdiely, vyvolávala ich sčasti okolnosť, že viacerí
pacienti prichádzajúci do našich klubov už boli z liečební

”
natrénovaní“ na

”
nastavovanie zrkadla“. Režimová ústavná

terapia
”
Skálovho typu“ zvykla byť konfrontačne ladená;

bola zameraná na
”
rozbitie alkoholickej osobnosti“. Niektorí

z takto už liečených a ďalej abstinujúcich preto usudzujú,
že potenciálni členovia klubu by už mali byť na kvalitatívne
vyššej úrovni než úplní začiatočníci. Pri uvádzaní kandidá-
tov do klubu je preto žiadúce mať na pamäti vyváženú paletu
komunikácií a popri poučovaní, varovaní, kritike a pod., dbať
aj na poskytovanie užitočných informácií a rád, na vyjadro-
vanie solidarity, súhlasu, podpory, pochvaly, na dodávanie
nádeje, ponúkanie pomoci a pod.:

”
To ste pekne povedali, že niekedy musí človek všeličo

preskákať, aby sa spamätal a začal znovu.“ –
”
Obdivujem

vás, že ste tak dlho abstinovali bez klubu.“ –
”
Nič si z toho

nerobte, že sa vám v práci posmievajú, veď medzi nimi sú
možno väčší pijani, než ste boli vy alebo ja. Tých obyčajných
konzumentov to časom prejde, ešte vám budú držať palce.“
I na pôde klubu preto treba pamätať na

”
obe terapeutické

tendencie, konštrukčnú i deštrukčnú: kým začneme pretvárať
alkoholikovu osobnosť (také jeho výrazné črty, ako sú labi-
lita, slabá vnútorná aktivita, malá sebakritickosť, nízka psy-
chická odolnosť, veľká závislosť na okolí), musíme aktivovať
kladné sily osobnosti, učiť novým skúsenostiam, rozširovať
oblasť zážitkov – a súbežne s tým (alebo práve tým?) rozru-
šovať patologické vrstvy v osobnosti“ (Chovancová, 1980).
A najmä sú dôležité

”
injekcie“ v podobe empatie a ponú-

kania seba samého ako vzoru:
”
Myslím, že rozumiem tomu,

čo chcete povedať, ja som bol na tom presne tak. Ale nako-
niec sa problémy vyriešili. Poviem vám, ako som postupoval
– vyberte si z toho, čo sa vám hodí.“ Práve takého konanie
pomáha

”
snovať osobnú niť uzdravovania“, vypracovať indi-

viduálny program abstinencie, nájsť vlastnú cestu rehabilitá-
cie – čo je kľúčovým bodom činnosti svojpomocných skupín
a klubov. Klub slúži na to, aby človek túto svoju cestu ob-
javil a dokázal po nej zodpovedne vykročiť. Najdlhšie (vyše
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20 rokov) abstinujúci člen bratislavského A-klubu to vyjad-
ril v odpovedi na otázku, prečo chodí do klubu:

”
Navzájom

sa učíme abstinovať.“
Navštevovanie klubu v začiatkoch nového života môže

zmierniť častú sociálnu izoláciu pacienta. Je totiž do istej
miery

”
okrajovým človekom“ (Stonequist), ktorý momen-

tálne zaujíma obojakú pozíciu medzi dvoma odlišnými an-
tagonistickými subkultúrami: pijanskou a abstinentskou. Od
tej prvej sa už čiastočne vzdialil alebo sa vzďaľuje, s tou
druhou sa predbežne ešte neintegroval; úplne ho teda ne-
prijíma ani jedna. Z tohto sociálneho vákua môžu prameniť
nežiadúce vnútorné konflikty, pri ktorých sa vždy ponúka

”
riešenie“ v podobe pohárika.
Antropológ Zutt (1976) zdôrazňuje, aká kritická je situ-

ácia človeka závislého od alkoholu:
”
Človek, ktorý prepa-

dol závislosti, nemôže jednoducho ’prestať’ na základe ro-
zumových úvah. Nevyhnutná je vnútorná premena, ktorá
sa rovná obráteniu na vieru. Človek so závislosťou sa ocitol
v bahne. Brodí sa bahnom. Pomoc môže prísť iba od pria-
teľov, ktorí stoja na pevnom brehu.“ A psychoterapeutka
Brownová (1988) naznačuje, čo konkrétne je možné a nutné
urobiť:

”
Človek sa novému správaniu učí tým, že začína inak

konať, nie teóriou. Anonymní alkoholici majú dokonca také
príslovie: ’Prines telo, hlava príde neskôr.’ Alkoholik, ktorý
len teraz prestal piť, ešte stále myslí ’cez fľašu’. Najčastejšie
sa učí tak, že napodobňuje iných členov skupiny, ktorí už ne-
pijú dlhšiu dobu. Trebárs mu napadne, aby sa napil. A vtedy
mu niekto povie, aby namiesto do krčmy išiel na stretnutie
skupiny. Ide tam, a chuť napiť sa ho opustí. Čerstvým absti-
nentom sa odporúča, aby prvých 90 dní chodili na stretnutia
denne, pretože práve tak sa dostavuje postupná akceptácia
vlastného alkoholizmu, stotožnenie sa s ostatnými, ktorí bez
ostychu hovoria o sebe ako o alkoholikoch. Nováčik ich po-
čúva a dôveruje im.“
Jaroslav Skála svojím pacientom po prepustení z ústav-

nej liečby ordinoval sto návštev doliečovacieho klubu s týmto
zdôvodnením:

”
S pravidelnými návštevami klubu je to po-

dobne ako s učením sa cudziemu jazyku. Najprv sa naučíte
jednotlivé slovíčka, potom zvládnete gramatiku a nakoniec
opakovanou praxou začnete konverzovať. Naučíte sa niečo,
čo vám bude pomáhať a čo vás bude tešiť.“

Význam svojpomocného klubu: nachádzanie osobnej
cesty k uzdravovaniu

”
Môžeme od niekoho prebrať, ako to on sám prekonal, ale
prácu musíme odviesť každý sám.“ –

”
Nikdy nevyhlasujme

svoju abstinenciu za jedinečnú.“ –
”
Mal som to šťastie, že

som si dokázal povedať – tak ja chcem ísť tadiaľto. A najmä,
že som si za pomoci klubu ujasnil, kadiaľ !“ Nájdenie osob-
nej cesty k uzdravovaniu je najhlbším zmyslom vzájomnej
svojpomoci poskytovanej v takýchto kluboch a skupinách.
V zámere práce prehľadne naznačujeme, ako sa toto hľada-
nie rodí a aké prináša ovocie.
Dobrému svojpomocnému klubu sa takáto podpora svo-

jich členov darí vďaka jeho citlivým orgánom, ktorými sú
– obrazne povedané –

”
klubový mozog“,

”
klubové srdce“,

”
klubové ruky“ a

”
klubový jazyk“. Mozog tu predstavuje

akýsi súhrn poznatkov z alkohológie, znalostí o chorobe, ale
aj o liečení a rehabilitácii. Vďaka nemu poskytuje efektívny
klub kvalifikovanú spätnú väzbu a korekciu: za roky činnosti
sa v ňom totiž postupne ukladá do skupinovej pamäti čoraz
bohatší repertoár alternatívnych postupov pri riešení rôz-
nych problémov. Klub ako celok však nie je nijaký chladný,
kalkulujúci robot s algoritmizovanými programami. Má aj
svoje

”
srdce“, v ktorom ostáva všetko, čo členovia spolu

prežili, a ktoré pri každom stretnutí
”
búši“ vejárom citových

prejavov, od vrelej účasti a spoločne prežívanej radosti až po
spoločný smútok a žiaľ. Podobne má klub svoje

”
ruky“: no-

váčika dokáže nimi nielen objať, ale ho aj správne usmerniť,
vyviesť z tunela závislosti na križovatky života. A napokon
klub má aj svoj vlastný výsostne špecifický jazyk zabezpeču-
júci dorozumievanie a spoluprácu. Všetky tieto jeho

”
údy“

pritom patria jedinečnému, neopakovateľnému živého orga-
nizmu otvorenému pre autentickú pomoc jedincom, ktorí sa
tu naučia nielen brať, ale aj dávať.

”
Museli sme sa prinútiť prekročiť svoj vlastný tieň – iba

tak sme sa mohli stať autonómnymi, zvrchovanými ľuďmi,
ktorí získali pravú dôstojnosť. Kvalitu, ktorú nám nemôže
dať nič na svete: platí sa za ňu utrpením a bolesťou. Človek
ju dosahuje vo chvíli, keď porazený a v najhlbšom zúfalstve
vystrie chrbát. Strážme si toto víťazstvo a nosme hlavu hrdo
vzpriamenú,“ hovorí jeden z aktívnych členov klubu, ktorý
dnes pomáha iným.
Už citovaný český básnik vyjadril svoje uzdravenie me-

dzi Anonymnými alkoholikmi slovami:
”
Chcem sa vyznať,

že účasť v skupine AA bol jeden z najväčších darov, akými
ma obdarovala emigrácia. Poznal som tu celú galériu gentle-
manov a dám s obrovskou životnou skúsenosťou, akú prepo-
žičiava prebojované utrpenie. Je tu pravda aj niečo tajného
a tajomného, totiž dôsledné krytie súkromného života, za-
mestnania, milostných pomerov – všetkého, čo nepatrí do
choroby a súboja s ňou. Nepadne nadávka, nepadne hrubé
slovo. Vládne tu bezkonfesijný Boh, voľne a široko poňatý,
a je tu prítomná aj nesmierne dojímavá zložka, že práve
tento Boh bdie nad nami, nad našou abstinenciou, uzdrave-
ním, návratom do života.“ (O duchovnej dimenzii uzdravo-
vania pozri napríklad Robinson et al, 2007.)
Pacient z bratislavského A-klubu, človek skôr technic-

kého ako umeleckého myslenia, opísal svoju individuálnu
dráhu rehabilitácie pomocou schémy

”
piatich Z“. Vytvoril si

vlastný ucelený systém abstinencie s piatimi podsystémami:

• zázemie;

• záľuba;

• zvykový režim dňa;

• zväzok;

• zmysel života.

”
Zmyslom života,“ povedal pacient v čase, keď abstino-

val jedenásty rok,
”
je pre mňa práca, láska a krása.“ Pro-

ces uzdravovania charakterizoval ako prechod zo
”
zóny al-

koholu“ cez
”
zónu nepitia“ do

”
zóny abstinencie“. Okrem

uvedených piatich
”
Z“ je podľa neho pre stav človeka na-

chádzajúceho sa v
”
zóne abstinencie“ charakteristické:



BÚTORA M.: VÝZNAM SVOJPOMOCNEJ SKUPINY ALEBO KLUBU V LIEČBE ALKOHOLIZMU 181

• pravidelná návšteva klubu;

• to, že za svoju abstinenciu si už získal uznanie;

• schopnosť tešiť sa z maličkostí;

• schopnosť ovplyvňovať svojou abstinenciou okolie;

• schopnosť dávať samého seba;

• schopnosť oceniť umelecké dielo a pod.

Jeden z prítomných v diskusii doplnil:
”
Pridal by som

ešte jedno ’Z’: znovuzrodenie. Pretože vstup do tej tvojej
zóny abstinencie vlastne nie je nič iné ako návrat strateného
syna.“ A hoci takýto zrod trvá obvykle dosť dlho (

”
za desať

rokov sa stane z dievčaťa žena a z alkoholičky abstinentka“,
povedala na jednom stretnutí klubov prvá žena v role pred-
sedníčky klubu abstinujúcich v Československu), je to in-
vestícia, ktorá sa vypláca. Vďaka nej, hovorí Johnson, dnes
z tisícov uzdravených alkoholikov

”
vyžaruje vnútorné svetlo

pripomínajúce banícku lampičku pripevnenú na helme, spo-
ľahlivo osvetľujúcu cestu vpred.“

Vysvetlivky:
1V príspevku sa opieram o citáty terapeutov, pacientov a ich
blízkych. Pokiaľ explicitne neuvádzam autora, potom tieto ci-
táty pochádzajú z odpovedí na otázky položené v mojich vý-
skumoch českých a slovenských klubov abstinujúcich uskutoč-
nených v rokoch 1984 a 1986; ďalej z časopisov vydávaných do-
liečovacími klubmi i z odborných časopisov, ako aj z referátov
zdravotníkov i členov svojpomocných združení na zjazdoch klu-
bov i na odborných konferenciách; z výrokov pacientov vyslo-
vených pri odoberaní sociálnych anamnéz v ambulantnej praxi;
a napokon v nemalej miere z osobnej účasti na schôdzkach klu-
bov u nás i v zahraničí, zo záznamov o vyše 700 stretnutiach
klubov a svojpomocných skupín, predovšetkým bratislavského
A-klubu v r. 1977–1988.

2Podrobnejšie sa tomu venuje práca Bútora, M.: Mne sa to
nemôže stať. Sociologické kapitoly z alkoholizmu. Martin: Os-
veta, 1989.

3Anonymní alkoholici (AA) vznikli v roku 1935 z iniciatívy
dvoch pacientov. Dnes sú najznámejšou svojpomocnou organi-
záciou neformálne združujúcou asi 2 milióny členov v približne
114 tisíc skupinách v 180 krajinách. Vo svojej práci sa riadia
12 krokmi a 12 tradíciami, ktoré obsahujú konkrétne návody
na vyrovnanie sa s alkoholizmom. Po roku 1989 začali pôsobiť
aj v Československu.

4Viacerí antropológovia a psychoterapeuti poukazujú na to, že
obrad spovede siaha v mnohých kultúrach až do pradávnej mi-
nulosti ľudstva. V našom kultúrnom okruhu je spoveď súčasťou
kresťanského kultúrneho dedičstva.

5Pod výrazom
”
konzument“ sa v tomto prostredí majú na

mysli ľudia, ktorí konzumujú alkoholické nápoje bez excesov,

”
pijú normálne“.

Miesto svojpomocného klubu alebo skupiny v živote čle-
nov (vybrané z výskumov českých a slovenských klubov
v rokoch 1984 a 1986, z klubových časopisov a zo zázna-
mov zo stretnutí bratislavského A-klubu v r. 1981–1987).

1. Potrebujem členstvo v klube ako soľ. Nechodím stále,
nedovoľujú mi to okolnosti, Ale to

”
natankovanie život-

nej hmoty“ dostávam iba tu. Človek sa tu konfrontuje
a poznáva sám seba. A vôbec nie iba v pití.

2. Roky sa mi nedarilo abstinovať, až tu. Klub pre mňa
znamená viac ako kilo antabusu. Ten stojí devízy. Klub
dáva niečo, čo sa nedá zaplatiť.

3. Ja som v klube hľadal politický azyl. Potreboval som
sa zbaviť krčmových politikov.

4. Najprv som tu nikoho nepoznal. Ale chodil som poc-
tivo, bral som aj tabletky, pomaličky som si to všetko
ohmatával. Potom sme boli spolu s členmi klubu na zá-
jazde v liečebni v Červenom dvore a odvtedy si máme
čo povedať. Ako keď sa stretnú krajania.

5. V mieste bydliska je človek sám vojak v poli, preto mi
robí dobre prehodiť pár slov s ľuďmi, ktorí sa dali na
rovnakú cestu.

6. Klub mi dáva pocit istoty, že pokiaľ sem budem s man-
želom chodiť, s jeho abstinenciou bude všetko v po-
riadku.

7. Sme tu ako jedna veľká rodina: debata, posilnenie, po-
učenie, pobavenie, radosť, že vidím našincov, ktorí ne-
pijú.

8. Učím sa tu správne reagovať na rôzne životné situácie.

9. V kluboch sa odlišujeme od ostatných organizácií
v tom, že sa usilujeme ovplyvňovať jednotlivca, nie ce-
lok; osoby, nie problémy.

10. Návšteva v klube ? Oživovanie mementa plus nabíjanie
akumulátorov. Aby mi neodišla baterka rovno niekde
na križovatke.

11. Nikdy som sa s klubom celkom nestotožnil. Ale pravdou
je, že mi slúžil ako určitý

”
vyjasňovateľ abstinencie“.

12. Čas od času sem prichádzam skontrolovať svoj psy-
chický stav: čo sa stalo, čo som získal, čo stratil. Čo
môžem urobiť k vyššej spokojnosti seba i svojich blíz-
kych.

13. Prostredníctvom klubu som dostal možnosť pracovať
na vyššom princípe svojho života.

14. V tomto prostredí človek znovu získava svoju dôstoj-
nosť. Mnohí z nás majú za sebou fúru liečení, a často
až tu sme si ujasnili, že je to alkoholizmus a že si to spô-
sobujeme sami. Prišli sme na to, ako sa z toho dostať.
Myslím, že to je cieľ: aby sa človek umiestnil v živote.

15. Neberte to v zlom, ale chodím sem ako do divadla. Sú
to drámy, vzrušuje ma to, všetko prežívam s ostatnými.

16. Funguje niečo ako klubové vedomie. Sme spojení pomy-
selnou reťazou prikovanou na jednej palube, na jednej
lodi. Ale to som začal chápať asi tak po troch rokoch.
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17. V klube som si uvedomil, že môžem v živote robiť iba
to, na čo stačím, že sa musím zmestiť do reality, nájsť
si miesto, ktoré je mi dané. Vrátil som sa k povolaniu
tlačiara, pracujem manuálne a som šťastnejší, aj keď
nosím montérky. Teraz vidím svet, aký je.

18. Keby som nechodil do klubu, určite by som už ležal na
cintoríne v Slávičom údolí. Pre mňa, nehovorím že pre
každého, je klub niečo ako umelá oblička.

19. Čo chceme, priatelia: vytvoriť skutočne kvalitnú osob-
nosť alebo iba masu, ktorá o sebe vyhlasuje, že nepije ?

20. Nepotrebujem formálnu legitimáciu člena klubu. Nosím
legitimáciu na čele alebo v srdci. Nie je predsa dôležité,
koľko mám preukazov, ale ako sa správam.

21. Privykol som si na tie pondelky, chodím sem ako do
kostola. Teším sa na známe tváre, som zvedavý, či príde
niekto nový. Jedným slovom, chodím sem rád a už mi
dokonca ani neprekáža tá terapia.

22. Niekomu zvonka sa skutočne môže zdať, ako by sme tu
stále opakovali to isté. Ale my sme to zažili. My sme boli
tí zruinovaní – a dnes ? Dnes vieme diskutovať, zapojiť
sa, pracovať. Z nemožného a nepríjemného spoločníka
sa stal normálny tvor.

23. Jednou vetou ? Vybrúsil som si svoj postoj k životu.

24. S klubom som si utvoril radikálne odlišný životný štýl.
Nie je možné byť aktívny v klube a zároveň piť, to sa
vylučuje.

25. Až v klube mi povedali tú pravú vetu v pravú chvíľu.
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