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Mojej Małżonce Annie,
za niezwykłą cierpliwość,

z jaką znosi moje naukowe poszukiwania.
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Powstanie tej pracy byłoby niemożliwe, gdyby nie wsparcie wielu wspa-
niałych ludzi. To dzięki nim dane mi było odnaleźć nieznane do tej pory
w Polsce opracowania naukowe i badania wnoszące nowe światło do
analizy problemu narkomanii marihuanowej oraz diagnozujące etiolo-
gię zjawiska uzależnień chemicznych.

Niskie ukłony kieruję do recenzenta prof. zw. dr. hab. med. Janusza
Pacha za jego uwagi oraz wskazówki do kolejnych naukowych poszuki-
wań.

Szczerze dziękuję lekarzom dr n. med. Halinie Matsumoto i dr n. med.
Elżbiecie Woźny z Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uni-
wersytetu Medycznego za wsparcie naukowe i medyczne konsultacje.

Rad jestem ze współpracy z hinduistką Małgorzatą Janusz oraz Panią
Alicją Neroj z Biblioteki Narodowej w Warszawie, zwłaszcza z ich wiel-
kiego udziału w opracowaniu rozdziałów dotyczących indyjskich korzeni
narkomanii marihuanowej oraz teorii uzależnień. Dzięki ich staranności
i dociekliwości udało nam się dotrzeć do nowych prac hinduskich,
angielskich, słowackich i amerykańskich, wnoszących wiele nowej
wiedzy w zrozumienie tych problemów.

Mam głęboką nadzieję, że ta praca będzie początkiem dalszych poszu-
kiwań naukowych, mają bowiem obie Panie wielki talent, który winien
być zwieńczony naukowymi tytułami.

Mariusz Jędrzejko
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Część I
Wprowadzenie. Marihuanowe „dylematy”
współczesnego Polaka i Europejczyka

Konopie indyjskie – wiadomości podstawowe:

W typologii konopi najczęściej wyróżnia się trzy odmiany:
• Cannabis sativa,
• Cannabis indica,
• Cannabis ruderalis.

Ogólnie jest to dwupienna roślina samosiewna jak i uprawna. Posiada dwa
aktywne składniki:

• D9-Tetrahydrokanabinol orD9-THC,
• D8-Tetrahydrokanabinol orD8-THC.
Pierwszy z nich D9-THC jest głównym aktywnym składnikiem marihuany.

W strukturze biologicznej THC jest najsilniej skoncentrowany w kwiatach ro-
śliny, zdecydowanie mniej nasycone są korzenie i łodygi konopi.

THC jest dobrze rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych.
Z upływem czasu utlenia się i przechodzi w D6-THC. Z badań jakie są syste-
matycznie prowadzone na świecie wynika, iż koncentracja D9-THC wynosi:

• dla marihuany: 0,5–4% (najczęściej 1–2%),
• dla haszyszu 8–15% (najczęściej 10%),
• dla oleju haszyszowego 15–30% (najczęściej 18%).

Modyfikowane odmiany konopi są silniejsze i zawierają najczęściej 15–20%
THC. Najsilniejsze typu sinsemilla nawet do 30%.

P o c h o d n e  k o n o p i:
• marihuana: mieszanina wszystkich części rośliny konopi (kwiaty,

liście, łodygi), które są suszone, krojone i wędzone. Najczęściej wystę-
puje w różnych odcieniach koloru zielonego (kolor brązowy, to zwykle
marihuana modyfikowana),
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• haszysz: są to tabletki nieprzetworzonych żywic produkowane poprzez
mechaniczną obróbkę, polegającą na wysuszeniu i wyciśnięciu wody.
Najczęściej występuje w postaci bloczków i grudek, w kolorze od brą-
zowego do brunatnego.

• olej konopny: gruba, lepka substancja otrzymywana na skutek pod-
dania rośliny działaniu alkoholu etylowego, który następnie się odpa-
rowuje. Występuje najczęściej w kolorze ciemnobrązowym lub miodowym.

Konopie w postaci marihuany są najpopularniejszym narkotykiem na świe-
cie, używa ich ok. 300 milionów osób, a około 43 miliony jest od nich uzależ-
nionych (ECMDDA  2010).

W polskich badaniach odsetek osób używających tego narkotyku w gru-
pie 15–64 lata wynosi od 8% do 14%. Ocenia się, że w naszym kraju z tym
narkotykiem eksperymentuje ok. 500 tys. osób rocznie, a używa go regular-
nie i okresowo ponad 100 tysięcy.

W kilku krajach na świecie (m.in. USA, Kanada, Australia) THC znajduje
zastosowanie medyczne i terapeutyczne (nie zawsze jest ono w pełni zwery-
fikowane, co do wyników końcowych): leczenie nadciśnienia przy jaskrze,
zmniejszanie skutków ubocznych po chemioterapii, leczenie astmy, substan-
cja pomocnicza w leczeniu depresji i anoreksji, łagodzenie bólu o różnej etio-
logii, wspomaganie leczenia padaczki, substancja wspomagająca przy tera-
pii uzależnień nikotynowych, alkoholowych i od opiatów, wspomaganie le-
czenia nowotworów.

Wiodące preparaty medyczne z THC to: Dronabinol (sprzedawany jako
Marinol) i Nabilone (sprzedawany jako Cesamet).

* * *

Narkotyki stały się problemem społecznym, zdrowotnym, kryminologicz-
nym, prawnym i moralnym. W każdej z tych przestrzeni dochodzi do strat,
zaburzeń, konfliktów, nierzadko o tragicznym finale. Od kilku dekad litera-
tura pedagogiczna, socjologiczna, medyczna, prawna, kryminologiczna
i psychologiczna podejmują te problemy, analizując zjawisko, a liczni pol-
scy autorzy przedstawiają własne oceny rozwoju narkomanii, narzędzia dia-
gnostyczne oraz programy profilaktyki (zob. Cz. Cekiera 2004, 2011; Łuczak
2007; Cierpiałkowska 2001, 2006; Juczyński 2006; Bożejewicz 2010; Śledzia-
nowski 2004; Jędrzejko 2009, 2011; Pach 2004;  Jabłoński 2011). I od kilku
dekad zjawisko narasta… Czy zatem metody diagnostyczne są błędne, czy
nie dysponujemy odpowiednią wiedzą oraz aparatem narzędziowym?
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Gdy na zjawisko narkomanii patrzymy z perspektywy społeczno-psy-
chologicznej, można powiedzieć tak: jest z nią podobnie jak z innymi pro-
blemami społecznymi (np. biedą, wykluczeniem, marginalizacją, bezrobo-
ciem) – potrafimy je zdiagnozować, ale nie potrafimy skutecznie im prze-
ciwdziałać, bowiem są one niezwykle złożone i wymagałyby działań, na któ-
re indywidualny człowiek (np. rodzice osoby uzależnionej, ona sama) oraz
społeczeństwo nie chcą się zgodzić. Jeśli natomiast popatrzymy na problem
z perspektywy medycznej, to współczesna nauka od lat 50. XX wieku potra-
fi powiedzieć: znamy niemal wszystkie neuronalne mechanizmy euforii nar-
kotycznej (zob. Olds, Milner 1954; Olds 1955), ale… współczesna medycy-
na i farmakologia nie wynalazły jeszcze na tę chorobę żadnego antidotum.
Stąd właśnie pojawiają się pytania: dlaczego człowiek nie potrafi samodziel-
nie obronić się przed mechanizmem uzależnieniowym? Dlaczego jedni uza-
leżniają się szybciej a inni wolniej? Dlaczego proces uzależnienia od mari-
huany działa szybciej u dzieci? Dlaczego szybciej uzależniają się osoby nad-
używające alkoholu?

Stawiamy te pytania na wstępie naszej pracy i na tyle, na ile historyczna
i współczesna wiedza pozwolą na to, spróbujemy odpowiedzieć na nie
w kontekście tytułowej marihuany.

* * *

Od kilku lat obserwujemy w Polsce uaktywnienie środowisk opowiadają-
cych się za legalizacją marihuany bądź pełnym zniesieniem sankcji praw-
nych za posiadanie niewielkich ilości tego (nierzadko także innych) narko-
tyku. Ruchy te powołują się na kategorię „wolności”, w której to człowiek
powinien decydować o swoich wyborach oraz wskazują, iż w powszechnym
użyciu jest daleko niebezpieczniejsza substancja – alkohol1. Forsują oni taką
oto tezę: jeśli dopuściliście do powszechnego obrotu alkohol powodujący tak
tragiczne skutki, to czemuż bronicie nam marihuany, od której nikt jeszcze nie
umarł? Teza ta jest przykładem zjawiska określanego przez autora jako
racjonalizowanie rzeczywistości2 , a które staje się jednym z trwałych elemen-
tów społeczeństw postmodernistycznych, kładących nacisk na silnie liberal-
ny model życia społecznego.

1 W wielu klasyfikacjach alkohol uznawany jest za substancję narkotyczną. Mechanizmy przebiegu
uzależnienia od alkoholu i „klasycznych” narkotyków są podobne (szerzej o mechanizmach uzależnień
piszemy w części III opracowania).
2 Źródeł zjawiska racjonalizacji rzeczywistości upatrywać należy w konsumpcyjnym modelu życia,
jaki rozwinął się w  społeczeństwie amerykańskim na przełomie lat 50. I 60. XX wieku, oraz tempie
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Na forach internetowych, w marszach takich jak „Wolne Konopie”
i pomysłach „obywatelskich” działacze tych inicjatyw przygotowują grunt
pod społeczne zaakceptowanie rozwiązań, które uznają marihuanę za sub-
stancję dopuszczalną w użyciu. Najczęściej środowiska te uznają, że wol-
ność jest kategorią naczelną, zasadniczą i fundamentalną, zatem w jej imię
należy takie rozwiązania wprowadzić, a od indywidualnych wyborów czło-
wieka powinno zależeć, jaką decyzję podejmie.

Jak się wydaje, osoby te – oraz stojące za nimi środowiska i ruchy – trak-
tują wolność jako samoistną wartość oraz odrzucają całkowicie tezę, że jeśli
wolność ma służyć rozwojowi człowieka, winna być poprzedzana odpowie-
dzialnością (Ingarden 1987, s. 29)3. W tej atmosferze sporu pomiędzy zwo-
lennikami legalizacji/depenalizacji/dekryminalizacji marihuany a zdroworoz-
sądkowym myśleniem znajduje się znacząca część młodego pokolenia, która
w epoce „wichrów wolności” coraz częściej podejmuje decyzję: spróbuję,
tylko ten jeden raz, z pewnością nie zaszkodzi…

W „propagandzie” marihuanowej prowadzonej w Internecie, czasopi-
smach, w wypowiedziach w mediach elektronicznych coraz częściej stoso-
wane są również argumenty typu: marihuana nie uzależnia; marihuana nie
zabija; nie ma dowiedzionych naukowo negatywnych skutków używania mari-
huany; tytoń jest bardziej rakotwórczy od tego narkotyku; w wielu krajach mari-
huana jest akceptowana; marihuana jest używana do celów medycznych; więcej
ludzi zabijają pijani kierowcy... Czytając te argumenty z podziwem patrzymy
na „polski talent” w pogłębianiu indywidualnej i zbiorowej głupoty. Zamiast

zmian społecznych. Pierwszy czynnik wymaga nieustannej gonitwy za dobrami materialnymi, bowiem
to one zwiększają  wpływ na odbiór społeczny człowieka (jeśli coś masz, to znaczy, że odnosisz sukces,
jesteś kreatywny…). Czynnik drugi zaznacza się silnie w przestrzeni społecznej od lat 90. XX wieku
i związany jest z wielkimi rewolucjami technologicznymi, których przykładem są komputer, telefon
komórkowy, Internet oraz przyspieszeniem tempa zmiany technologicznej. Współczesny człowiek
nie jest już  w stanie opanować „tsunami” informacji, wiadomości, nowinek, gadżetów, modeli, ofert,
przez co jego działanie jest silnie obciążone „strachem przed spóźnieniem się”.
3 U tego wielkiego polskiego filozofa relacja między wolnością a odpowiedzialnością ma kluczowe
znaczenie dla czynów człowieka. Przy ponoszeniu odpowiedzialności za swój czyn musi człowiek
posiadać w sobie wielką rozwagę, ostrożność, męstwo, wewnętrzną siłę do zwalczania, przezwyciężania
własnych skłonności, pożądań, by przeciwstawić się pokusom. Te właściwości czy zdolności tworzą
charakter osoby i wyrażają się w jej sposobach postępowania i przeżywania, ale jak mówi Ingarden,
nie dadzą się zredukować do tych przeżyć, ani zidentyfikować z nimi, „[...] przy rozważaniu warunków
możliwości odpowiedzialności trzeba wyjść poza sferę czystej świadomości i czystego „ja” i włączyć
się w rozważanie osobę wraz z jej całym charakterem” (R. Ingarden,  Książeczka o człowieku, 1973,
s. 122). Ingarden przypisywał ogromną rolę ludzkiemu „ja”, które ma decydujący wpływ na czyny
człowieka. Rozpatrując strukturę „ja” wyróżniał w niej następujące zakresy: 1) „ja” jako wykonawca
aktów świadomości, nosiciel informacji o cechach przedmiotów zewnętrznych i właściwościach
swoistych siebie samego, jako istota wartościująca cele i skutki wyborów moralnych; 2) „ja” jako
swoiste centrum osoby ludzkiej; 3) „ja” jako istota psychofizyczna, osoba konkretna, spełniająca
określone role społeczne.
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wytrwale przypominać, że życie osobowego człowieka nie jest ruletką,
a w pędzącym bycie, gdzie marketyzacja, wizualizacja, indywidualizm i kon-
sumpcjonizm zastępują refleksję nad niepowtarzalnym jego wymiarem,
konieczna jest cnota umiarkowania (zob. Woroniecki 1995, s. 334 i n.;
Majka 2010, s. 15 i n.; Olejnik 1990, s. 203 i n.; Ślipko 2010, s. 64 i n.), miast
poddawać się „wibracji bezmyślności”.

Opisywany w tej pracy problem marihuany z jej rozlicznymi konsekwen-
cjami, niebezpieczeństwami oraz ciągłym balansowaniem na granicy dobra
i zła, uznać można jako nieustanne przekraczanie progu kłamstwa i nada-
wanie mu statusu „prawdy” bądź „kłamstwa użytecznego” (zob. Ślipko 2010,
s. 76–78).

W toczącej się kampanii na rzecz legalizacji i depenalizacji marihuany
jej rzecznicy oraz osoby nieświadome (?) istoty zjawiska, wskazują także
na potrzebę dalszej zmiany obowiązujących w naszym kraju uregulowań
prawnych, podkreślając, że jesteśmy zbyt ostrzy w restrykcjach karnych, co
prowadzi do penalizacji młodych, niczego nieświadomych ludzi, posiadają-
cych niewielkie ilości tego narkotyku. Pierwszym widocznym wynikiem dzia-
łania lobby PROmarihuanowego jest nowelizacja (marzec 2011) ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii, w wyniku czego prokuratura i policja będą
mogły odstępować od ścigania osób posiadających niewielkie ilości tego nar-
kotyku (na tzw. użytek własny). Dodajmy już na wstępie, że zasadniczym
argumentem przemawiającym za nowelizacją polskiego prawa było rzeko-
mo zbyt restrykcyjne karanie osób uzależnionych, podczas gdy wolą usta-
wodawcy ma być surowe ściganie producentów i dealerów4. Argument ten
znalazł silne poparcie polityczne, co umożliwiło uchwalenie – w ramach
sygnalizowanego już procesu racjonalizacji – nowelizacji ustawy przez par-
lament oraz podpisanie jej przez prezydenta. Tymczasem naszym zdaniem
nie istniały żadne istotne przesłanki praktyczne do używania tego właśnie
argumentu.

Zdaniem autora wprowadzone niedawno rozwiązanie w niewielkim stop-
niu przyczyni się do ograniczenia problemu narkotykowego w Polsce, a wręcz
przeciwnie – może skutkować zwiększeniem eksperymentów narkotykowych
z marihuaną i substancjami jej pochodnymi, przede wszystkim w najmłodszej
części naszego społeczeństwa. W przyjętych zmianach nie zważono bowiem
na to, że polskim problemem nie jest narkomania (w ciężkiej fazie chorobo-
wej), lecz szerokie eksperymentowanie z narkotykami (według najnowszych

4 Koncepcja polskiego modelu przeciwdziałania narkomanii preferowana przez coraz liczniejszych
polityków, instytucje państwowe powołane do przeciwdziałania narkomanii oraz szereg
intelektualistów i karnistów wyraźnie przenosi ciężar z eliminacji źródeł problemów na ograniczanie
tzw. wyższego ryzyka.
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danych dotyczy to ok. 15–16% nastolatków) oraz obniżanie się wieku osób
eksperymentujących po raz pierwszy (zob. Cekiera 2011, Dziewiecki 2009).
W naszej opinii przyjęte przez parlament rozwiązanie pomija niezwykle istotne
kwestie społeczne, moralne, ekonomiczne i organizacyjne:

• nie ulega wątpliwości, że państwo polskie (2010–2011) nie jest przy-
gotowane do sprostania obecnym problemom narkotykowym. Nie ma
zatem możliwości, aby podołało kolejnym zagrożeniom, a te niechyb-
nie będziemy obserwować oraz doświadczać. Przykładem tego jest
wzrost liczby plantacji marihuanowych likwidowanych przez policję
oraz powiększanie się rynku marihuany modyfikowanej (sensimilla),
zawierającej większą dawkę THC, której producentami są przede
wszystkim organizacje przestępcze związane z rodzimym podziemiem
narkotykowym, a coraz częściej z grupami wietnamskimi, tureckimi
i nigeryjskimi;

• nieuniknione poszerzenie się eksperymentów narkotykowych będzie
niosło dalekosiężne skutki społeczne, prawne, medyczne, finansowe,
a dla samych ofiar psychiczne. Marihuana jest bowiem narkotykiem
silnie wpływającym na psychikę, a argumenty niektórych „biorców”
o braku skutków ubocznych potwierdzają tylko jej osobniczą cechę;

• dotychczasowe rozwiązania prawne umożliwiały kierowanie na tera-
pię osób zatrzymanych z narkotykami, ale z tego prawa korzystano
w stopniu znikomym. Nowy model jest kolejnym przykładem polskiej
choroby – niekonsekwencji prawnej oraz niewydolności organizacyj-
nej państwa;

• w Polsce nie istnieje żaden kompatybilny model profilaktyki narkoty-
kowej, w którą zaangażowane byłyby systemowo, spójnie metodolo-
gicznie i wieloletnio Ministerstwa: Zdrowia, Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Edukacji, Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Spra-
wiedliwości. Obowiązujące obecnie programy, choć „bogate treścio-
wo”, są tworami papierowymi o wysokiej niewydolności i fikcyjności,
zbiurokratyzowane i nieefektywne – dodajmy jednak, że wielu z reali-
zatorów tych programów to ludzie wielkiej pasji i oddania. Błąd pol-
skiej profilaktyki tkwi nie w niewłaściwym traktowaniu tzw. lekkich
narkotyków, lecz niewłaściwych fundamentach metodologicznych.
Polska profilaktyka narkotykowa budowana jest na założeniach nega-
tywnych (model moralizujący, model intelektualizujący, model biolo-
gizujący, bądź model psychologizujący) i nie ma przez to charakteru
profilaktyki integralnej (Dziewiecki 2010, s. 141 i n.);
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• i wreszcie argument ostatni: marihuana jest częścią przestępczego
świata narkotykowego, a przyjęte rozwiązania ten świat będą rozwijać
i wzmacniać (problem ten podejmujemy w dalszej części pracy).

* * *

Jak się domyślamy, myśl przewodnia tej książki oraz stosowane argu-
menty spotkają się z ostrą krytyką i kontestacją ruchów typu „Wolne Kono-
pie…” oraz odstają od ogólnoświatowych trendów, które wskazują na stop-
niową legalizację lub szeroką depenalizację tego narkotyku. Nie idą też
w przysłowiowej parze z licznymi polskimi pomysłami na „rozluźnienie”
problemu narkotykowego. Sformułujmy zatem na wstępie kilka oczywistych
tez, które w naszym przekonaniu nie powinny podlegać żadnemu warto-
ściowaniu, jeśli chcemy mówić o budowaniu zdrowego społeczeństwa oraz
być odpowiedzialnym za młode pokolenie:

• po pierwsze, nie istnieje kategoria bezgranicznej wolności i wolnych
wyborów rozumiana jako kryterium samodzielne i niezależne, na którą
powołują się zwolennicy legalizacji marihuany. Wolność jest zawsze
obarczona świadomością społecznego funkcjonowania jednostki, która
winna dostrzegać nie tylko dobro indywidualne, ale i wspólne. Jeśli
zatem chcemy być wolni, to jak napisaliśmy wcześniej, wolności musi
towarzyszyć odpowiedzialność, którą za wybitnym polskim filozofem
i myślicielem profesorem Romanem Ingardenem winniśmy dostrze-
gać na czterech poziomach: odpowiedzialność przed sobą (1); za sie-
bie (2); za swoje czyny (3); za konsekwencje tych czynów (4). Nie ule-
ga wątpliwości, że zwolennikom legalizacji marihuany brakuje świa-
domości poziomu 3. i 4. (Ingarden 1973, s. 82–83, 99).

• po drugie, nie jest prawdą, co zasygnalizowano wcześniej, że polskie
prawo jest surowo penalizacyjne, bowiem tej tezy nie potwierdzają
analizowane w cyklu 10-letnim dane Ministerstwa Sprawiedliwości
(dotyczące odbywania kar pozbawienia wolności przez młode osoby,
za czyny karalne związane z posiadaniem marihuany). Dodajmy jed-
nak w tym miejscu, że na tym polu możliwe są zmiany prawne, które
zdaniem autora będą politykę państwa czyniły bardziej przejrzystą
i mniej represyjną;

• po trzecie: za nieuczciwe uznać należy stosowanie argumentu „marihu-
ana nie zabija, tak jak twarde narkotyki”, bowiem widzenie używania tej
substancji w postaci prostej zależności zażycie – śmierć jest bałamutne,
co spróbujemy w pracy wykazać;
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• po czwarte: nie istnieje też
kategoria „miękkie narkoty-
ki”5. Nie można też patrzeć
na marihuanę w kategorii
indywidualnej satysfakcji,
podkreślanej brakiem rako-
twórczej szkodliwości bądź
używania THC w medycy-
nie, bez wskazania, że jest to
produkt obrotu zorganizo-
wanej przestępczości, de-
precjonującej osobowego
człowieka i państwo jako
wartość.

Podejmiemy też w pracy próbę wykazania innych ważnych argumentów,
ale już te wskazują na relatywizm moralny twórców i piewców ruchów PRO-
marihuanowych. Podkreśla także autor jeszcze jeden ważny czynnik: w cza-
sach, gdy zwycięża trend liberalizowania wszystkiego, co możliwe (nierzadko
przechodzącego w libertynizowanie), zasadny jest powrót do czytelnych ka-
tegorii dobra i zła, prawdy i kłamstwa oraz podnoszenia w debacie publicznej
argumentów moralnych. W tej perspektywie, podkreślenia wymagają zapew-
nienia premiera Donalda Tuska z telewizyjnej debaty z aktorami (marzec
2011), iż nie zamierza być rzecznikiem legalizowania marihuany. Słowa te
wymagają tym wyraźniejszego przypomnienia, że była to pierwsza tak sta-
nowcza wypowiedź polskiego premiera od kilkunastu lat, podczas gdy wielu
innych polityków w dobie rywalizacji o głosy wyborców poszukuje ich po-
przez destygmatyzowanie kłamstwa.

1.1. Europa i marihuana

Marihuana to najczęściej używany na świecie „rekreacyjny” narkotyk,
albo też najczęściej używany rekreacyjnie narkotyk. Jak zauważa autorka
jednej z najlepszych w ostatnich latach prac o marihuanie Leslie L. Irevsen
(zob. Irevsen, 2008), zmieniają się poglądy na temat tego narkotyku, polity-

5 W praktyce zawodowej pracując z osobami (rodzinami) zagrożonymi narkotykami (narkomanią),
na każdą sugestię o „miękkich” narkotykach odpowiadam słowami ks. prof. Czesława Cekiery: nie
ma miękkich narkotyków, miękcy są tylko ludzie.

Pracując od ponad 6 lat z osobami
uzależnionymi, zauważam wyraźną
tendencję umacniania się na rynku
nowych odmian narkotyków (w tym
marihuany), które dają silniejsze reakcje
somatyczne i psychiczne. Odnosi się to
do skutków jednorazowych,
krótkotrwałych, jak i długoterminowych.
Mamy coraz więcej dowodów na
oferowanie przez dealerów w marihuanie
innych substancji psychoaktywnych
(amfetaminy, dopalaczy[?]), co zwiększa
siłę działania narkotyku oraz wywołuje
„sprzeczne” reakcje psychofizyczne.
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ka prawna wobec niej, ale także nasza wiedza medyczna. Najprawdopo-
dobniej kolejne lata przyniosą w Europie wiele przykładów modyfikacji oraz
redefinicji polityki wobec marihuany, bowiem stała się ona nabrzmiałym
problemem społecznym, moralnym, prawnym, zdrowotnym i ekonomicz-
nym. W każdej z tych płaszczyzn dochodzi do wyraźnych strat oraz samona-
pędzającej się spirali zachowań zaburzających homeostazę człowieka. Obec-
ny model polityki marihuanowej jest też w wielu europejskich krajach (Niem-
cy, Rosja, Francja, Litwa) polem silnych konfliktów „ideowych” i sporów.
Nie są to jednak problemy nowe, zauważone dopiero w ostatnich deka-
dach. Europejskie „zderzenia” z pochodnymi konopi nastąpiły dużo wcze-
śniej niż w XX wieku.

Pierwsze medyczne, oparte na analizach lekarskich, zapisy o marihuanie
i jej psychoaktywnych działaniu odnajdujemy w XVI i XVIII-wiecznej lite-
raturze europejskiej. Jednak w naszym kręgu kulturowym opisy tej rośliny
sięgają daleko głębiej i związane są dziełami największego historyka staro-
żytności Herodota, który w swoich Dziejach przywołuje obraz obrządku
pogrzebowego z wykorzystaniem scytyjskiego kadzidełka z marihuany oraz
zioła Pantagruelion. Musiało jednak minąć wiele wieków (od Herodota),
aby zainteresowania marihuaną przybrały naukowy wymiar.

Jedną z najwcześniejszych znanych nam prac, gdzie opisano wpływ
konopi (określanych wówczas z łaciny jako Cannabis) na zachowania czło-
wieka, jest dzieło Leonharta Fuchsa, niemieckie-
go fizyka i botanika De historia Cannabis sativa
from stirpium commentarii  (grafika z tej pracy
obok), który nie tylko dokonał przyrodniczego
opisu rośliny, ale także jako pierwszy wskazał na
jej działanie psychoaktywne6 . W drugiej poło-
wie XVIII wieku niejaki Gmelin po raz pierwszy
opisał psychoaktywne właściwości rośliny, wska-
zując na stosowanie wschodniej odmiany bhang
do oszałamiania (w języku niemieckim zapisano
to jako „etwas betaebendes”)7.

6 Informację o tym znajdujemy w amerykańskiej pracy: Frederick Meyer, Emily Trueblood, John
Heller (eds.), The Great Herbal of Leonhart Fuchs: De Historia Stirpium Commentarii Insignes, 1542:
Vol 1 & 2, Stanford University Press 1999.
7 Nie mamy na to pewnych dowodów, ale najprawdopodobniej pierwsze partie marihuany trafiły do
Europy (pomijając czasy starożytnej Grecji i Rzymu) w XVII wieku, a przywiózł je angielski kupiec
Thomas Bowrey, który handlował na wybrzeżu Bengalu (dzisiejsze Indie). Jak pisze R. Davenport–
Hines w pracy Odurzeni. Historia narkotyków 1500–2000,  obserwował on picie napoju bhang
przygotowanego z wysuszonych  i pokruszonych liści oraz nasion konopi wymieszanych z wodą (zob.
Davenport-Hines 2006, s. 19 i n.).
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Powszechne zainteresowanie naukowe, zwłaszcza dotyczące właś-
ciwości psychoaktywnych konopi przyszło później. Pod koniec XVIII
wieku Sonnerat, francuski przyrodnik przywiózł do Europy kolejne sadzonki
konopi, a wnioski z jej działania na ludzi zostały odnotowane w Encyclopédi-
que de botanique Cannabis India  (Emboden, 1974). Z kolei kampanie
napoleońskie prowadzone na terenie Egiptu oraz w rejonie Bliskiego Wscho-
du doprowadziły do „poznania” przez Europejczyków haszyszu (szeroko
piszą o tym w swoich pracach Abel 1989, s. 23 i n. oraz Booth 2003, s. 16–23).
Kroniki z tamtych lat odnotowują m.in. dziwne zachowania żołnierzy palą-
cych haszysz oraz szerokie używanie tych substancji przez miejscową lud-
ność. Problem ten musiał być na tyle powszechny, że odnotowało go
wielu ówczesnych lekarzy i dowódców w swoich listach, pamiętnikach
i opracowaniach naukowych.

Literatura naukowa dotycząca marihuany ma już blisko 200 lat, bowiem
w 1830 roku powstał pierwszy szeroki medyczny opis tej rośliny, a jego au-
torem był niemiecki farmaceuta i botanik Friedrich Ludwig von Nees Esen-
beck (zob. Raport EMDCCA, 2008). Na ten okres datowane są też pierw-
sze próby medycznego zastosowania marihuany przy leczeniu reumatyzmu,
cholery, tężca – np. badania opisane przez Williama B. O’Shaughnessy,
irlandzkiego lekarza pracującego w Kalkucie (w dziele On the Preparations
of the Indian Hemp or Gunjah, Cannabis India). Właśnie ten autor był zwo-
lennikiem stosowania haszyszu w leczeniu wymienionych wyżej chorób. Jak
się wydaje, te opisy, podnoszone dość często w ówczesnej prasie i rozpo-
wszechniane nie tylko na medycznych salonach przyczyniły się do znaczą-
cego wzrostu zainteresowania marihuaną, zwłaszcza zaś haszyszem oraz za-
początkowania oficjalnych upraw w Europie (największe znajdowały się we
Francji). W drugiej połowie XIX wieku niektórzy lekarze rozpoczęli szer-
sze eksperymenty na pacjentach (przodował w tym francuski psychiatra
Joseph Moreau de Jaques Tours), a narkotyk szeroko trafił na salony pary-
skiej (i nie tylko) bohemy. W tym czasie powstał także pierwszy europejski
„klub zjadaczy haszyszu”, zainicjowany przez poetę Théophila Gauthiera
i opisywany szeroko przez paryską prasę. Członkami tego klubu byli m.in.
Alexandre Dumas, Honoré de Balzac i Victor Hugo. Dodajmy w tym miej-
scu, iż wszyscy oni popadli w uzależnienie od haszyszu.

Na początku II połowy XIX wieku przetwory konopi pojawiły się w wie-
lu sklepach Londynu, Paryża, Amsterdamu, i były oferowane jako lekar-
stwo na liczne dolegliwości8 . W kolejnych latach obserwowano zwiększenie

8 W tym okresie konopie były oferowane w trzech zasadniczych postaciach: Ganjah: składa się
wyłącznie z kwitnących czubków rośliny rodzaju żeńskiego, starannie uprawianych. Przeważnie
paczkowanych po 24 sztuki o długości około metra i 10–11 cm grubości; Charras: składa się z żywicy,
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medycznego zastosowania haszyszu, głównie w Anglii (wtedy powstała też
pierwsza praca doktorska poświęcona haszyszowi, której autorstwo przypi-
suje się bułgarskiemu lekarzowi mieszkającemu w Londynie Basillusowi
Beronowi. Analizując ten okres odnotujmy także pierwsze próby stosowa-
nia haszyszu w homeopatii, zwłaszcza nerwobólowej i bezsenności. Warto
również podkreślić też, że euforii medycznej towarzyszyły bardziej stono-
wane wypowiedzi i pierwsze doniesienia o szkodliwości tych substancji.
W 1856 roku Georg Martius opublikował pracę Pharmakognostisch-chemi-
sche Studien uber den Hanf , w której napisał m.in. tak:

„Konopie indyjskie i wszystkie jego związki wykazują duże zróż-
nicowanie dotyczące stopnia i rodzaju efektów, zgodnie z różnicami
indywidualnymi zarówno w zdrowiu, jak również w stanach patolo-
gicznych. Należą zatem do niebezpiecznych i lekarz powinien
w każdych okolicznościach używać ich z wielką starannością”.

Niemieckie badania z tego okresu zalicza się do najszerszych i najgłęb-
szych, co związane było ze wzrostem popularności tego narkotyku. W ana-
lizach historycznych badań nad haszyszem często przywołuje się prace Bern-
harda Fronmüllera, który przeprowadził studia kliniczne na grupie ponad
1000 pacjentów, w wyniku czego sformułował następujący wniosek:

„[…] konopie indyjskie zaliczyć można do leków znieczulających,
które najdoskonalej zastępuje naturalny sen, bez szczególnych
represji, bez złych skutków, bez paraliżu” (Fronmüller 1869, s. 34).

Z literatury tego okresu wynika, iż największe medyczne zainteresowa-
nie marihuaną przypadło na końcówkę XIX wieku, co wynikało z szybkiego
wzrostu popularności tej substancji. Jak wiemy z lektury ówczesnych opra-
cowań, w niemal wszystkich krajach zachodniej Europy oraz w Rosji, a tak-
że na kontynencie północnoamerykańskim stosowano haszysz w medycy-
nie. Sprzyjało to wzrostowi produkcji  już niemal na przemysłową skalę
(Niemcy, Wielka Brytania). Niemiecka firma E. Merck z Darmstadt
rozprowadzała środek „Cannabinum tannicum Merck”;  brytyjska firma
Burroughs, Wellcome & Co oferowała nalewki i proszki na bazie haszyszu;
zaś amerykańskie produkty „Chlorodyne” i „Corn Collodim” spod amery-
kańskiej marki Squibb błyskawicznie zyskały na popularności. Szczególnie
szybko produkty z marihuany i haszyszu zdobywały popularność w Stanach
Zjednoczonych, gdzie cannabis nierzadko wzmacniano innymi substancja-
mi (środek nasenny „Bromidia” był na przełomie wieków najpopularniej-

która jest ekstrahowana przede wszystkim z kwiatów, ale także z liści i łodygi rośliny płci żeńskiej.
Współcześnie właśnie wyodrębniona żywica jest nazywana haszyszem; Bhang: wyciąg z liści łodygi
konopi rodzaju żeńskiego. Bhang było głównie eksportowane do Europy w postaci proszku.
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szym tego typu lekiem). Jak wynika z analizy publikacji z tego okresu, tak
w Europie, jak i USA większość leków wytwarzanych z konopi przeznaczo-
na była do użytku wewnętrznego (głównie poprzez przyjmowanie drogami
pokarmowymi – nalewki, proszki, tabletki), ale istniały produkty przezna-
czone do stosowania miejscowego, na przykład kremy.

Na przełomie wieku XIX i XX liczne badania nad marihuaną prowadzo-
no również we Francji. W 1891 roku lekarz Georges Meurisse opublikował
pracę Le Haschich, a kilka lat później na rynku wydawniczym ukazała się
pozycja Le Chanvre indien przygotowana przez Hastingsa Burroughsa.
Ten ostatni bazował na pracach Villarda, ale także na własnych doświad-
czeniach medycznych, a swój dorobek w tym zakresie podsumował nastę-
pująco:

„W dawkach terapeutycznych, użycie konopi indyjskich jest bezpieczne
i zasługuje na częstsze używanie…”. (Burroughs 1896, s. 17).

Dla lepszego zrozumienia rozwoju zażywania produktów z marihuany
ważne były brytyjskie badania prowadzone w Indiach (piszemy o tym z hin-
duistką Małgorzatą Janusz w kolejnym rozdziale), w ramach tzw. Indian
Hemp Report (1894). Raport ten omawiał m.in. zjawisko popularności mari-
huany na Półwyspie Indyjskim, w tym jego konteksty kulturowe, religijne
i zdrowotne. Prowadzone badania wyjaśniały psychoaktywne działanie mari-
huany (bhang) oraz jej rolę w środowisku kulturowym Indii, co było
zasadniczą barierą w skutecznej delegalizacji oraz ograniczeniu popytu.
Spośród licznych tez tego raportu warto w tym miejscu przytoczyć następującą:

„W oparciu o efekty, jakie przynoszą narkotyki wytwarzane z konopi,
komisja nie uważa za niezbędne wprowadzenia zakazu uprawy konopi,
ani produkcji leków i ich dystrybucji”. (za: Leonhardt 1970, s. 45).

Jak wynika z publikacji dotyczących sytuacji w Indiach w II połowie XIX
wieku, po pochodne konopi mogło sięgać regularnie nawet 20–25% tam-
tejszej ludności.

Wskażmy w tym miejscu, że pod koniec XIX wieku problematyka kono-
pi indyjskich była często cytowana w zachodnioeuropejskich materia medi-
ca, bardzo rzadko jednak opisywały one kwestię uzależnień i konsekwencje
zdrowotne9. Jedną z nielicznych tez naukowych podejmujących aspekt uza-
leżnienia jest zapis dokonany przez Kunkela (1899, s. 23):

9 Na przełomie wieków rosła popularnośc dwóch grup narkotyków – opium i konopi. Te pierwsze
wręcz zdobyły tzw. Dziki Zachód, gdzie były masowo oferowane w każdym barze, jako substancje do
picia, palenia lub składnik różnych nalewek (opium łączono z alkoholem). Czyniły wręcz spustoszenie
wśród ludzi zasiedlających te tereny oraz rodowitych jej mieszkańców – Indian. Na tym tle konopie
przez pierwsze dekady wydawały się być zupełnie nieszkodliwe.
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„Uważa się, że przewlekłe nadużywanie związków konopi – canna-
bism – jest szeroko rozpowszechnione w Azji i Afryce. Powoduje to
przewlekłe, ciężkie zaburzenia całego organizmu, szczególnie zabu-
rzenia psychiczne – ataki szaleństwa, brednie i stany słabości. Nie
obserwuje się tego w Europie, jednak indyjscy lekarze zanotowują
codziennie częste przypadki tej choroby”.

W owych czasach częste były zalecenia do stosowania haszyszu jako leku
przeciwbólowego, na astmę, przeciw krztuścowi lub na bezsenność. Jednak
tym, co wspólne dla stanowiska ówczesnych lekarzy było stwierdzenie, iż
efekty używania mogą być nieprzewidywalne.

Na początku XX wieku, wraz z rozwojem nauk medycznych, zastosowa-
nie haszyszu uległo gwałtownemu zmniejszeniu, przede wszystkim na sku-
tek opracowania nowych leków przeciwbólowych i przeciwastmowych.
Ogromną rolę odegrała w tym procesie… aspiryna, a w okresie później-
szym benzodiazepiny i barbiturany.

Jak przedstawia piśmiennictwo z tego okresu, znaczącym powodem spad-
ku stosowania konopi, jako leku farmaceutycznego, była ich niestabilność.
Pewną rolę zaczęły odgrywać także pierwsze regulacje prawne ograniczają-
ce podaż marihuany, co było wynikiem widocznego związku jej używania
z niekontrolowanymi zachowaniami ludzi. Czynnikiem ograniczającym sto-
sowanie pochodnych konopi były też I, a następnie II wojna światowa, bo-
wiem zmniejszyły one napływ sadzonek i gotowych produktów z rejonów
producenckich (w okresie I wojny światowej ceny tych substancji wzrosły
w Europie niemal 10-krotnie). W czasie II wojny światowej, na skutek za-
mknięcia morskich dróg zaopatrzenia z Indii (blokada wojenna,) nastąpiło
niemal całkowite zamknięcie importu surowców (np. indicae Cannabis her-
ba), jak również związków (extractum indicae Cannabis). Dopiero na po-
czątku lat 50. XX wieku ten rynek nieco ożył, a jego prawdziwy boom zwią-
zany jest z pojawieniem się wielkiego ruchu subkulturowego hippisów oraz
młodzieżowych rewolt „dzieci kwiatów” końca lat 60. Kwestię tę tylko
sygnalizujemy, bowiem została ona świetnie opisana w wielu innych pra-
cach naukowych (zagranicznych: Becker 2006; Keniston 1971; Ohlin,
Tonry, Farrington 1991; Muggleton 2006; Miller 1991; S. Cohen 1973;
P.  Cohen 1984, jak i polskich: Prejs 2005; Pęczak 1992; Muller 1984; Chała-
siński 1973; Jędrzejewski 1999; Jędrzejko 2002; Siemaszko 1993; Sołtysiak
1993; Kawula, Machel 1999; Pertek 1997; Piotrowski 200410 ).

10 Pełne tytuły tych prac przywołujemy w Bibliografii.
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* * *

Analiza współczesnej literatury przedmiotu, dokumentów organizacji
międzynarodowych, raportów EMCDDA pozwala na postawienie tezy, iż
od wielu dekad państwa europejskie nie radzą sobie z problemem narkoty-
kowym. Świadczy o tym rosnąca liczba osób uzależnionych, rozwój narko-
tykowej przestępczości zorganizowanej, wzrost kosztów leczenia osób uza-
leżnionych, pojawianie się nowych narkotyków syntetycznych i naturalnych.
Choć istnieje wiele instytucji zajmujących się tą problematyką w wymiarze
strategicznym (Grupa Pompidou), analitycznym (UNODC, EMCDDA),
zwalczania przestępczości narkotykowej (Europol, amerykańska DEA), to
rzeczywiste i powszechnie oczekiwane zmniejszenie zagrożeń jest dalekie
od politycznych i społecznych nadziei. Powodów braku takiego postępu jest
wiele. Z pewnością pierwszym i zasadniczym jest silna presja przestępczo-
ści zorganizowanej, która rynek europejski (Unii Europejskiej) obok Sta-
nów Zjednoczonych traktuje obecnie jako główne pole podaży nielegal-
nych substancji psychoaktywnych. Co więcej, od kilkunastu lat zmienia się
scena zorganizowanej przestępczości narkotykowej, na której pojawili się
nowi niezwykle silni i operatywni „gracze” – grupy kaukaskie, rosyjskie, al-
bańskie, nigeryjskie, wietnamskie. Zamiast pojedynczych rezydentów kar-
teli kolumbijskich mamy obecnie do czynienia z ultranarodowymi organi-
zacjami przestępczymi zajmującymi się obrotem kokainy, haszyszu, mari-
huany czy amfetaminy. „Internacjonalizm narkotykowy” osiągnął niespo-
tykane dotąd kształty i charakter, w co wpisuje się także nasz rodzimy świat
przestępczy (zob. Rau 2002, Hołyst 2007, Rapacki 2006). Operują one na
bogatym, liczącym ponad 500 milionów obywateli rynku, na którym obok
widocznych procesów bogacenia się i szybkiego rozwoju ekonomicznego
doszło również do rozprzężenia tradycyjnego (tzn. opartego na jednoznacz-
nych wzorach moralnych) systemu wartości, a także głębokiego przemode-
lowania relacji społecznych. Europejskie społeczeństwa postmodernistycz-
ne, z szybkim tempem życia, zanikiem tradycyjnych więzi społecznych, kul-
tem pieniądza i dóbr materialnych, rozpadem małżeństw, sukcesem jako
zasadniczym wykładnikiem oceny wartości człowieka (pracownika) są dla
nich idealnym polem przestępczego działania. Sprzyja temu również zjawi-
sko, czy bardziej proces, który Zygmunt Bauman określa jako płynną nowo-
czesność (zob. Bauman 2010, s. 135 i n.).

Poszukując przyczyn rozwoju problemów narkotykowych w Europie,
zatem także w Polsce, wskazać powinniśmy na niejednorodność tego zjawi-
ska w skali całego świata, co w rzeczywistości uniemożliwia wypracowanie
wspólnego modelu przeciwdziałania (np. zjawiska obecne w Europie Za-
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chodniej są odmienne od tych, jakie mamy w naszym kraju; zjawiska naj-
bardziej powszechne w krajach UE różnią się znacznie od dramatu meksy-
kańskich i brazylijskich faveli, problemów obserwowanych w Salwadorze
czy Gwatemali; inny wymiar mają problemy narkotykowe w sąsiadujących
ze sobą Polsce i Czechach; z odmiennymi problemami spotykają się grani-
czący przez kanał La Manche, Holendrzy i Brytyjczycy, i inaczej  sobie
z tym problemem radzą).

Tym, co wspólne dla całej Europy jest fakt, że przestępczość narkotyko-
wa rzuciła wielkie wyzwanie demokratycznym modelom państwowym i ich
systemom społeczno-prawnym. Jest to także wielkie wyzwanie przed wiel-
kimi europejskimi religiami (kościołami), które wykazując dużą wrażliwość
na sprawy społeczne, coraz częściej podejmują problemy narkotykowe
w pracy z młodzieżą i dorosłymi. Mając na uwadze przewodni temat pracy,
podejmujemy te kwestie jedynie sygnalnie, zachęcając Czytelników do lek-
tury corocznych raportów UNODC, pracy Zbigniewa Rau Przestępczość
zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, opracowań naukowych czołowego
polskiego kryminologa Brunona Hołysta oraz licznych dokumentów kościoła
katolickiego  (np. encyklika Evangelium vitae11).

Analizując europejskie konteksty zjawiska narkomanii wskazać również
należy na ogromny dorobek naukowy w zakresie medycznej, społecznej,
prawnej analizy tego zdumiewającego problemu. Dysponujemy nie tylko
liczącą kilkaset tytułów „biblioteką narkotykową”, ale także dorocznymi
raportami przygotowywanymi przez EMCDDA i UNODC. W ostatnich
dwóch dekadach do rąk badaczy trafiło wiele interesujących studiów doty-
czących rozwoju i skutków narkomanii marihuanowej. Obok interesującej
publikacji A Cannabis leader: global issues and local experiences (2008) ana-
lizy tego złożonego zjawiska można prowadzić opierając się na niezwykle
licznych publikacjach amerykańskich12 oraz na uznanych już za klasyczne,
11 Jan Paweł II w trakcie swojego pontyfikatu wielokrotnie zwracał się zarówno do młodzieży, jak
i osób odpowiedzialnych za wychowanie, zachęcając do przeciwstawienia się „sztucznym rajom”, bo
takiego terminu używał wielokrotnie dla określenia istoty narkomanii. Np. na spotkaniu z młodzieży
w Montrealu przestrzegał tak: „Nie szukajcie ucieczki w mrocznych godzinach. Odważnie opierajcie
się handlarzom złudzeń, którzy wykorzystują wasz głód szczęścia, drogo każą sobie płacić za chwilę
sztucznego raju [...]. Odwracają was tylko od mądrego panowania nad sobą, które tworzy człowieka”.
Przyczyn rozprzestrzeniania się zjawiska narkomanii Jan Paweł II upatrywał we współczesnym,
hedonistycznym modelu życia, który odbiera ludziom poczucie sensu własnego istnienia, izoluje
jednostkę, niszczy w niej zdolność komunikacji z innymi. Na spotkaniu z uczestnikami konferencji
poświęconej narkomanii i alkoholizmowi w 1991 roku papież mówił o pustce egzystencjalnej, będącej
„skutkiem niedostatku wartości i niewiary w samego siebie, w innych i w życie”.
12L. Degenhardt, W. Hall, What are the policy implications of evidence on cannabis and psychosis?
(invited commentary), 2003;  M. Teesson, L. Degenhardt, W. Hall, Addictions. In Brewin, London
2002; C. Bennett, J. Osburn, L. Osburn, Green gold the tree of life; marijuana in magic and religion,
Access Unlimited, New York 1995; M.L. Mathre, McFarland (ed.), Cannabis and Medicine practice,



28

jak i na zupełnie nowych pracach europejskich13. Od kilku dziesięcioleci do
rąk badaczy tej problematyki trafia także ogromna ilość raportów wydawa-
nych przez instytucje międzynarodowe, krajowe, organizacje pozarządowe,
uczelnie, ośrodki badawcze (poniżej prezentujemy zestawienie tych, które
w mniejszym lub większym stopniu były analizowane w toku przygotowania
tej pracy)14.

Jefferson 1997; L.L. Irevsen, The Sience of marihuana, Oxford Unifersity Pres 2008; L. E. Zimmer,
J.P. Morgan, Marihuana myths, maerijuana facto, Lindeskith Center, 1997; F.B. Benjamin, The effect
of marijuana on driving performance, [w:] M.F. Lewis (ed.) Current Research in Marihuana, Academic
Press, New York 1972; A.T. Weil, N.E. Zinberg, and J.M. Nelsen, Clinical and psychological effects of
marihuana, [w:] “Science”, 162/1968; E. Abel, Marihuana and memory: acquisition or retrieval?
“Science”,  173/1971; C.F. Darley, J.R. Tinklenberg, Marihuana and memory, [w:] L.L. Miller and
W.G. Drew (ed.), Marijuana – Effects of Human Behavior, Academic Press, New York 1973;
R. Room, B. Fischer, W. Hall, S. Lenton, The Global Cannabis Commission Report, Oxford 2009;
F. Grothermen, E. Russo, Cannabis and Cannabinoids, The Haworth Press, Birghampton 2002;
E. Verdakou et al., Spice drugs, as a New trend: mode of action, identyfication and legalisation,
“Toxykology Letter” 197/2010.
13 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, High Commissioner calls for
focus on human rights and harm reduction in international drug Policy, Geneva 2009; Harm reduction:
evidence, impacts and challenges, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Lizbon
2010; P. Lalander, M. Salasuo ed., Drugs and Youth Cultures: Global and Local Expressions, Helsinki
2005, Nordic Council for Alcohol and Drug Research. Do analityków tych problemów trafia także
coraz więcej studiów powstających w krajach, gdzie występują wielkie uprawy konopi, czego
przykładem może być praca H. Stambouli, M.A. Bellimam, T. Bouayoun, N. El Karn, Cultivation of
Cananbis Sativa L. In northern Morocco, 2005.
14 1894 – United Kingdom: The Indian Hemp Drugs Commission Report Report of the Indian Hemp
Drugs Commission; 1924 – United Kingdom: Addiction (Rolleston Committee’s Report) Report of the
Departmental Committee on Drug Addiction; 1944 – United States: La Guardia Report Report of the
New York Mayor’s Committee on «The Marihuana Problem in the City of New York»; 1961 – United
Kingdom: Drug Addiction First Report of the Interdepartmental Committee; 1964 – United Kingdom:
Drug Addiction (Brain Committee»s Report) Second Report of the Interdepartmental Committee; 1968
– United Kingdom: Cannabis (Wootton Committee»s Report) Report of the British Government»s
Advisory Committee on Drug Dependence; 1971 – United States: Marihuana and Health Report of the
US Department of Health, Education, and Welfare (First Annual Report to the Congress); 1972 – United
States: Marihuana and Health Report of the US Department of Health, Education, and Welfare (Second
Annual Report to the Congress); 1972 – The Netherlands: Report Report of The Netherlands
Government»s Commission on Drugs; 1972 – United States: Marihuana: A Signal of Misunderstanding
(Nixon Report) Report of the US National Commission on Marihuana and Drug Abuse; 1973 – United
States: Marihuana and Health Report of the US Department of Health, Education, and Welfare (Third
Annual Report to the Congress); 1976 – Australia: On Drugs Report of the Australian Government»s
Advisory Committee on Drugs; 1977 – United States: Chronic Cannabis Use Report of the New York
Academy of Science; 1977 – United States: The Marihuana Issue: Report from NORML Report by the
US Drug Abuse Council; 1982 – United Kingdom: Treatment and Rehabilitation Report of the British
Government»s Advisory Council on the Misuse of Drugs; 1982 – United States: Marihuana and Health:
Evaluation of Past Studies National Academy of Science; 1982 –  United Kingdom: Prevention Report
of the British Government»s Advisory Council on the Misuse of Drugs; 1986 – European Union: On the
problem of narcotics in the countries of the EU Report of the Examining Committee of the European
Parlament; 1988 – United Kingdom: AIDS and Drug Misuse Report of the British Government»s Advisory
Council on the Misuse of Drugs; 1992 – European Union: On the spread of organized crime in the EU
Report of the Examining Committee of the European Parlament; 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
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Kierując uwagę Czytelnika tylko na te kilkadziesiąt tytułów, podkreśle-
nia wymaga wielkie bogactwo nowej literatury dotyczącej konopi, zwłasz-
cza pozycji brytyjskich, amerykańskich, australijskich, rosyjskich i niemiec-
kich. Cytowane powyżej opracowania – ale nie tylko te – wskazują na liczne
próby poszukiwania optymalnej polityki społecznej i prawnej wobec narko-
tyków, a także poszerzanie się badań empirycznych, zwłaszcza tych opar-
tych na studiach przypadków, co znakomicie zwiększa naszą wiedzę o zdro-
wotnych i społecznych skutkach używania takich substancji. Dla polskich
badaczy tej problematyki literatura ta jest źródłem tym ważniejszym, że
w naszym kraju pomimo wieloletniej tradycji istnienia centralnej instytucji
ds. narkomanii nie dopracowaliśmy się programu współpracy świata nauki
i administracji w zakresie wymiany doświadczeń oraz wspólnego modelo-
wania polityki narkotykowej państwa. Podobnie jak w obszarze analizy zja-
wisk przestępczości, zapobiegania HIV/AIDS. Znacząco utrudnia to bada-
nia naukowe. Nie istnieje np. rada naukowa ds. uzależnień ani przy mini-
strze zdrowia ani Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Podnosząc te problemy konieczne jest jednak ważne stwierdzenie –
coraz więcej europejskich publikacji naukowych i profilaktycznych ogni-
skuje podejście społeczne na modelu „redukcji strat”. Naszym zdaniem jest
to zbytnie uproszczenie i zawężenie rozwiązania problemu. Przyjmuje on
bowiem jako fundamentalną tezę, że skoro nie możemy dać sobie rady
z całkowitym ograniczeniem spożycia lub jego widoczną redukcją, w obli-
czu silnego związku narkobiznesu z przestępczością zorganizowaną i inny-
mi przejawami patologii, legalizacja/dekryminalizacja zmniejszą te powią-
zania oraz miliardowe zyski przestępców.

Współczesna polska literatura (książki, artykuły naukowe, studia, rapor-
ty) dotycząca zjawiska narkomanii konopnej ogniskuje się wokół pięciu
zasadniczych obszarów problemowych:

• po pierwsze, są to pozycje analizujące zjawisko z punktu widzenia me-
dyczno-toksykologicznego (J. Kocur, J. Pach, B. Szukalski, W. Kostow-
ski, H. Baran-Furga, R. Stefański, L. Zgirski), coraz częściej psycho-
logiczno-medycznego (L. Cierpiałkowska, Z. Juczyński, A. Kowalew-
ska, J. Ventuliani, B. Woronowicz, J. Rogala, B. Habrat, D. Pstrąg),
jak i biologicznego (K. Jędrzejko);

• po drugie literatura ujmująca zjawisko w kontekście społecznym z sil-
nymi akcentami wychowawczymi, nierzadko wyraźnymi odniesienia-

2011 – United nations Office on Drugs and crime: Word drug report; 2010 – UNODC: Afganistan
cannabis survey; 2007, 2008, 2009, 2010 – EMCDDA: Annual Report; 2008 – EMCDDA Insghts:
Drug use, impaired driving and traffic accidents.
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mi moralnymi (publikacje S. Olejnika, cykl opracowań dot. uzależ-
nień I. Niewiadomskiej, najbogatsza i najszersza w Polsce biblioteka
narkotykowa Cz. Cekiery, Z.B. Gasia, E. Łuczak, J. Ślipko, J. Śledzia-
nowskiego, M. Dziewieckiego, W. Bożejewicza, T. L. Chruściela,
M. Prokosz, J. Rogali-Obłękowskiej, studia teorii uzależnień M. Ję-
drzejko, programy edukacyjne K. Wojcieszka);

• po trzecie, studia problemu podejmowane z pozycji kryminologicz-
no-prawnych (Z. Rau, B. Hołyst, E. Pływaczewski, B. Ślusarczyk,
M. Jędrzejko, A. Malczewski, A. Rapacki) oraz resocjalizacyjnych
(M. Walancik, K. Pierzchała, D. Sarzała);

• po czwarte, raporty przeglądowe, badawcze, dotyczące poszczegól-
nych środowisk (uczniowie, studenci, wojsko, osoby skazane), z któ-
rych największą wartość w analizie problemu mają świetne raporty
z badań powstające na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania
Narkomanii i badania powstające w wyższych uczelniach (J. Siero-
sławski, B. Bukowska, M. Kidawa, M. Struzik, J. Pach);

• po piąte programy profilaktyczne i terapeutyczne (G. Świątkiewicz,
B. Bukowska, M. Kidawa, J. Zamecka, J. Szymańska)

Problem narkotykowy wymaga oglądu wielokontekstowego, z sil-
nym podkreśleniem, że to co przez zwolenników legalizacji narko-
tyków widzialne jest jako „wolność wyborów”, jest również częścią
świata okrutnej przemocy, nierówności i przestępczości. Narkotyki
destabilizują ekonomię, opóźniają likwidowanie nierówności
społecznych, sprzyjają szarej strefie oraz dezorganizują demokra-
tyczne zasady funkcjonowania państw i społeczeństw. Niektóre
z nich są źródłem zysków finansujących terroryzm.

* * *

Jak podkreślają europejscy badacze problematyki narkotykowej, Can-
nabis Indica/sativia/rudealis oraz jej pochodne są jednym z najstarszych
i najbardziej popularnych narkotyków, których historia na kontynencie
europejskim ma co najmniej kilka tysięcy lat (zob. Abel 1980, także Daven-
port-Hines 2006, s. 22 i n.). Zauważmy, iż gama substancji określanych
umownie jako narkotyki (piszemy umownie, bowiem współczesne klasyfi-
kacje różnią się znacznie od siebie) jest na naszym kontynencie coraz licz-
niejsza (np. nowe modyfikacje substancji na bazie amfetaminy, hydropo-
niczne pochodne marihuany, mieszaniny środków naturalnych i syntetycz-
nych, dopalacze, bazy lekowe). Jak podnoszą badacze tej problematyki, nowe
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substancje narkotykowe trafiające na rynek europejski są coraz silniejsze,
szybsze w działaniu, często działają krócej, zawierają w sobie kilka a nie-
rzadko kilkanaście składników (przykładem są dopalacze). Cechą europej-
skiego rynku narkotykowego jest także wzrost podaży narkotyków złożo-
nych np. marihuany z amfetaminą, czy cytowanych już dopalaczy – para-
narkotyków.

Rys. 1. Nowe zjawiska narkotykowe i paranarkotykowe w Europie15

Wzrost produkcji modyfikowanych konopi –
sensimilla.

Wzrost podaży kokainy i nowych substancji
produkowanych na jej bazie (np. OXI).

Nowe narkotyki i paranarkotyki
(syntetyczne i półsyntetyczne) – dopalacze.

Masowa podaż substancji wzmacniająco-
pobudzających – przepustka do narkotyków?

Wzrost narkotycznego używania leków
i paraleków.

Nowe obszary wielkich produkcji narkotyków w Europie i jej bezpośrednim
otoczeniu: Białoruś, Albania, Maroko. Umiędzynarodowienie przestępczości
narkotykowej.

Analizując rynek europejski i polski zauważamy, że do najbardziej
popularnych, za jakie uchodzą marihuana (haszysz), amfetamina, ecstasy,
kokaina i opiaty, dochodzą substancje pochodzenia naturalnego i synte-
tyczne, które w dużych ilościach na rynku pojawiły się zaledwie kilka-kilka-
naście lat temu – szałwia meksykańska, bieluń dziędzierzawa, mefedron,
wyciągi z kaktusów, poppers, oxi, khat (ten ostatni stał się w 2010 roku przy-
czyną narodowej klęski w Jemenie – dotkliwego braku wody).

15 Źródło grafiki: ww.google.plimgres?q=speed+drugs&hl=pl&gbv=2&tbm=isch&tbnid=GDVbP–
2GFVG63M:&imgrefurl=http://www.ukdrugzone.com/drugs/drug_list/amphetamine_drugs
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Lista współcześnie stosowanych substancji psychoaktywnych dawno prze-
kroczyła magiczną liczbę 100, przy czym tym, co charakteryzuje rynek narko-
tykowy, jest dominowanie określonych rodzajów substancji na poszczegól-
nych rynkach (terenach), co oczywiście generuje różnego rodzaju zagrożenia
i ich specyficzne formy.

Ważną cechą europejskiego rynku narkotykowego po 2000 roku jest
pojawianie się coraz to nowych złozonych substancji (np. dopalacze oraz
syntetyczne narkotyki modyfikowane) oraz wykorzystywanie do odurzania
leków bezreceptowych (np. na bazie DXM, pseudoefedryny, kodeiny).
To ostatnie zagrożenie szczególnie narasta w grupie dzieci oraz wśród ko-
biet. Jak zauważa w swoich publikacjach P. Jabłoński, cechą narkomanii
XXI wieku jest politoksykomaniczny charakter – większość pacjentów tra-
fiających do szpitali i na terapię jest uzależniona nie od jednej, lecz od dwóch
lub więcej substancji.

Tab. 1. Substancje dominujące na wybranych rynkach narkotykowych

Nazwa kraju Dominujące narkotyki

Polska
Marihuana (haszysz), amfetaminy, leki uspoka-
jające nasenne, ecstasy, new drugs (dopalacze)

Hiszpania Kokaina, marihuana (haszysz), ecstasy, heroina

Niemcy Amfetamina, marihuana (haszysz), ecstasy

Wielka Brytania Kokaina, marihuana (haszysz), amfetamina,
ecstasy

Meksyk
Kokaina, marihuana (haszysz), pochodne
meskaliny

Stany Zjednoczone Marihuana (haszysz), ecstasy, kokaina, crack,
AP heroina
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Tab. 2. Odsetek osób w wieku od 15 do 64 lat z wybranych krajów Unii
Europejskiej, które zadeklarowały w poprzednim roku używanie
marihuany16

Kraj Rok badania           Odsetek osób
   używających marihuany

Belgia 2004 13,0%

Polska 2006   9,0%

Czechy 2008 34,2%

Dania 2008 38,6%

Irlandia 2006–2007 21,9%

Hiszpania 2007–2008 27,3%

Francja 2005 30,6%

Włochy 2008 32,0%

Wielka Brytania
(Anglia i Walia) 2008–2009 31,0%

Słowacja 2006 16,1%

Węgry 2007   8,5%

1.2.  „Lekki” narkotyk

W świetle współczesnych badań marihuana jest najczęściej używanym nar-
kotykiem na świecie, a w wielu przypadkach narkotykiem progowym, tzn.
poprzedzającym inicjację z innymi substancjami17 psychoaktywnymi. Chociaż
w języku powszechnym przyjął się termin marihuana, to wyraźnego rozróż-

16 Badania prowadzono w latach 2004–2008 – źródło EMCDDA.
17 [M.J.]: Podstawową psychoaktywną substancją progową, nierzadko wdrażającą do eksperymentów
narkotykowych lub/i dopalaczowych pozostaje alkohol (zob. prace B. Woronowicza, J. Mellibrudy,
K. Wojcieszka). Zasadną jest teza, że przeciwdziałanie eksperymentom alkoholowym sprzyja
ograniczeniu (opóźnieniu) eksperymentu narkotykowego. Na poziomie szkolnym profilaktyka
uzależnień powinna mieć charakter integralny (tytoń, alkohol, narkotyki, dopalacze).
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nienia wymagają trzy produkty będące jej pochodnymi cannabis: marihuana,
haszysz, olej haszyszowy, bowiem każdy z nich wykazuje odmienną zawartość
czynnika psychoaktywnego, jakim jest THC (tetrahydrocanabinol), co skut-
kuje nieco odmiennym działaniem (siłą i reakcjami) na organizm człowieka
(problem ten podejmujemy szerzej w dalszej części pracy).

Ponieważ prezentowane Czytelnikowi opracowanie ma mieć – na ile to
będzie możliwe – popularno-naukowy charakter, przedstawiamy w nim tyl-
ko te informacje, które mogą być przydatne w zrozumieniu etiologii zjawi-
ska, popularności marihuany, jej związków z rozwojem zorganizowanej prze-
stępczości (cytowana w tytule podrozdziału „lekkość” nabiera wtedy zupeł-
nie innego znaczenia), a także zagrożeń moralnych, społecznych i zdrowot-
nych. Nieprzypadkowo też precyzyjną wiedzę naukową poszerzamy o na-
sze pedagogiczne doświadczenia pracy z osobami używającymi marihuany.

Zauważmy w tym miejscu, że „problem marihuanowy” nie jest specyfiką
polską ani tylko europejską. O ile jego największa produkcja ma miejsce poza
naszym kontynentem (Afganistan, Maroko, Kazachstan, Środkowy Wschód),
o tyle kraje Unii Europejskiej i jej wschodni sąsiedzi stali się w ostatnim pół-
wieczu kierunkiem największej presji eksportowej tej substancji (rynek mari-
huanowy (marihuana, haszysz, olej haszyszowy) Unii Europejskiej oceniany
jest na ok. 25–30 mld dolarów rocznie i jest już większy od rynku północno-
amerykańskiego). W ciągu ostatnich 40 lat narkotyk ten uzyskał tak silny „sta-
tus” w Europie, że generuje znaczne szkody społeczne i zdrowotne, oraz stał
się polem ostrego dyskursu, sporów i wielu prawno-społecznych eksperymen-
tów. Większość sformułowanych na tej płaszczyźnie konkluzji idzie w kierun-
ku „poluzowania prawnego” oraz przenoszenia ciężaru działań na zwalcza-
nie świata przestępczego. Jednak zwolennicy tego modelu nie przytaczają
żadnego empirycznego dowodu z ostatnich 20 lat, iż taka polityka jest sku-
teczniejsza. Jak się wydaje, stosunek europejski (krajów Unii Europejskiej)
do marihuany jest kolejnym przykładem liberalizowania wszystkiego co tylko
możliwe oraz skutkiem polityki racjonalizowania działań18 . Strategia ta
ukierunkowana na „spokój społeczny i aplauz wyborców” nie uwzględnia
(lub uwzględnia w stopniu zbyt małym) materii dobra społecznego, ładu
moralnego, osobowego wymiaru człowieka.

Marihuana jest też problemem ogólnoświatowym, nierzadko o silnym
kontekście kulturowym (o czym piszemy szerzej w części II). Jak wynika
18 U podstaw „racjonalizacji” leży wybieranie takich rozwiązań, które zmniejszają koszty, zwłaszcza
ekonomiczne oraz „oddalają” problem od centrum społecznego dyskursu. Etiologia zjawisk jest mniej
ważna, bowiem ocena jest dokonywana jedynie z uwzględnieniem obecnego stanu problemu i jego
skutków krótkoterminowych. Z zasady nie bierze się pod uwagę skutków długoterminowych oraz
kosztów moralnych. Tym samym racjonalizowanie „znosi”   jedynie problem z przestrzeni społecznej
dyskusji, tworząc wrażenie, iż już nie istnieje.
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z analiz ONZ i Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Nar-
komanii pochodne konopi, w wersji psychoaktywnej, uprawiane są na tere-
nie blisko 180 krajów, czemu sprzyjają jej niskie wymagania glebowe oraz
modyfikacje – np. możliwość produkcji w warunkach zamkniętych (przy-
kładem jest marihuana hydroponiczna, hodowana bez światła dziennego,
której liczne uprawy przejęła polska policja w latach 2010–2011). Posze-
rzają się także obszary upraw w bezpośrednim otoczeniu Europy, np. na
Białorusi (piszemy o tym szerzej w rozdziale IV), a nasz sąsiad Czechy głę-
boko zliberalizowały politykę narkotykową, dopuszczając posiadanie nie-
wielkich ilości marihuany, haszyszu, amfetaminy (czego wyniki widoczne
są już na Górnym i Dolnym Śląsku w postaci weekendowej turystyki narko-
tykowej).

Ukazując zjawisko, roślinę, aspekty zdrowotne i rozwój przestępczości
marihuanowej dalecy jesteśmy od ferowania tez o totalnym zagrożeniu ze
strony tego i innych narkotyków. Zwrócenia uwagi wymaga jednak fakt, że
pomimo ogromnych nakładów finansowych i organizacyjnych ze strony
polskiego państwa na walkę ze światem narkotykowym oraz chwilowych
spektakularnych sukcesów, jesteśmy w wielkiej społecznej i organizacyjnej
defensywie19. Ocena ta nie jest wcale krzywdząca wobec policji, sądów czy
prokuratury, stanowi bowiem – naszym zdaniem – stwierdzeniem obiek-
tywnego faktu, z którego nie powinno wyprowadzać się wniosku o potrze-
bie zwiększania liczby specjalistycznych instytucji przeciwdziałania20.

Współczesny problem nie tkwi w braku środków finansowych, czy braku
bazy organizacyjnej, lecz braku programu dalekosiężnej, logicznie zbudo-
wanej wyprzedzającej (integralnej) profilaktyki społecznej, w wyniku czego
ciągle gasimy nowe – raz narkotykowe innym razem dopalaczowe, a nieba-
wem pewnie „redbulowo-tigerowe” i paralekowe – „pożary”21. W tym
stanie i towarzyszącej mu konwencji postępowania występuje niezdolność
do budowania skutecznego programu wobec „lekkiego” narkotyku, co
z kolei skutkuje narastaniem politycznej zgody na temat zmiany jej statusu
prawnego.

19 Według opublikowanych w kwietniu 2011 roku badań COBOS (listopad 2010) 23% chłopców
i 15% dziewcząt  – uczniów ostatnich klas publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych –
sięga po narkotyki. Spada natomiast używania dopalaczy – sięga po nie 1,5% przedstawicieli tej
grupy wiekowej – w 2010 roku, przed zamknięciem sklepów dopalaczowych było to 11,4%.
20 Jak się wydaje, decentralizacja instytucji centralnych zajmujących się podobnymi uzależnieniami
jest jedną z przyczyn słabych rezultatów współczesnej profilaktyki, podobnie jak brak koordynacji
działań pomiędzy poszczególnymi resortami.
21 Przykładem błędu organizacyjnego i metodologicznego jest sposób rozwiązania problemu
dopalaczowego, z którego uczyniono tubę propagandową. Tymczasem zagrożenie to mogło być
rozwiązane  już 8–10 miesięcy wcześniej.
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Za moralnie niedopuszczalne uznać należy stosowanie argumentu,
że jeśli gdzieś marihuana stosowana jest jako środek medyczny,
to należy ją automatycznie dopuścić do szerokiego obrotu w Polsce
i uznać za legalną. L e g a l i z a c j a  m a r i h u a n y  p r z y n i e s i e
r o z s z e r z e n i e  p r o b l e m ó w  n a r k o t y k o w y c h  oraz będzie
prowadziło do zwiększenia zachowań ryzykownych używających
je nastolatków i dorosłych.
Nie istnieją żadne naukowe argumenty i dowody przemawiające za
potrzebą legalizacji lub pełnej dekryminalizacji tej substancji.
Nie jest także argumentem wskazywanie, że na rynku legalnym jest
dużo bardziej niebezpieczny środek – alkohol. O ile polityka pro-
hibicji alkoholowej byłaby całkowicie błędnym rozwiązaniem, o tyle
zmiany prawne związane z narkotykami powinny zmierzać w kie-
runku zupełnie nowego modelu profilaktyki zintegrowanej.

W kontekście powyższych rozważań nasza praca jest próbą takiego spoj-
rzenia na polski problem z marihuaną, aby nie generował on w realnej per-
spektywie kolejnych zagrożeń, które będzie coraz trudniej opanować. Spoj-
rzenie takie jest konieczne przede wszystkim z powodu narastania ekspery-
mentów narkotykowych w niemal wszystkich grupach młodego pokolenia,
w tym studentów (zob. publikacje J. Pach 2009).

1.3. Narkotyk vis lek (sprzeczności, dyskusje, fakty)

Jeszcze w pierwszej dekadzie XX wieku preparaty tworzone na bazie
konopi były dostępne w licznych europejskich aptekach22. Pomimo coraz
większych obostrzeń prawnych sprzedawano je i podawano w niektórych
krajach w postaci nalewek, proszków, kremów jako substytut leku bądź sam
lek, niemal do lat 70. Wycofywanie leków „konopnych” nie było aktem jed-
norazowym, trwało bowiem niemal 50 lat. Dopiero w II połowie XX wieku
zniknęły one z półek aptecznych na dobre, do czego przyczyniły się szcze-
gólnie badania naukowe nad psychoaktywnymi właściwościami cannabis oraz
mechanizmami uzależnień. Przełomowymi dla tego problemu okazały się

22 Pierwsze informacje dotyczące stosowania konopi w lecznictwie zanotowano ok. 2800 lat p.n.e.
Mityczny cesarz chiński i farmaceuta Shen Jung stosował prawdopodobnie je jako środki uśmierzające
ból oraz przy zwalczaniu złych duchów: „Among the weapons to come out of the magical kit bag of
the ancient Chinese conjurers were cannabis stalks into which snake-like figures were carved. Armed
with these war hammers, they went to do battle with the unseen enemy on his home ground – the
sickbed. Standing over the body of the stricken patient, his cannabis stalk poised to strike, the priest
pounded the bed and commanded the demon to be gone” (http://www.druglibrary.org/Schaffer/
hemp/history/first12000/abel.htm ).
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nie rozwiązania krajowe, lecz umowy międzynarodowe, szczególnie zaś przy-
jęta w 1961 roku Jednolita konwencja o środkach odurzających.

Pod koniec lat 90., a więc w okresie szczególnego wzrostu zainteresowa-
nia marihuaną na zachodzie Europy, pojawiły się pierwsze doniesienia na-
ukowe o możliwości wykorzystania tej rośliny przy leczeniu niektórych cho-
rób, a dokładnie jako środka wspomagającego terapię farmakologiczną.
I tak w 2003 roku władze holenderskie zezwoliły na wprowadzenie do obie-
gu aptecznego suszu konopi indyjskich, które wydawano na podstawie re-
cepty lekarskiej. Tym samym marihuana była w tym kraju dwubiegowa, bo-
wiem sprzedawano ją także w tzw. coffe shopach.

Prowadzone badania medyczne (Kanada, Australia, Indie, USA, a ostat-
nio także w Szwajcarii, Hiszpanii i we Włoszech) przyczyniły się do powsta-
nia wielu publikacji i analiz medycznych wskazujących, iż w niektórych przy-
padkach właściwości marihuany mogą czynić ją przydatną w leczeniu po-
mocniczym takich chorób jak, stwardnienie rozsiane (np. kanadyjski Sati-
vex o właściwościach łagodzących ból neuropatyczny), czy przy łagodzeniu
wymiotów po chemii nowotworowej (w obrocie legalnym w Stanach Zjed-
noczonych – IACM–News, 2005). Badania prowadzone obecnie w labora-
toriach medycznych i przez firmy farmaceutyczne opierają się na dwóch
odkryciach naukowych pochodzących z lat 60. XX wieku. Pierwszym z nich
było odkrycie D9–Tetrahydrokannabinolu (THC), co miało miejsce w roku
1964, a w roku 1988 potwierdzono istnienie kannabinoidowych receptorów
(CBs). W ciągu kilku następnych lat na podstawie kolejnych badań me-
dycznych potwierdzono występowanie endokannabinoidów (1992), produ-
kowanych przez ludzki organizm, a działających jak agoniści dla recepto-
rów kannabinoidów. Obecnie testuje się kilka preparatów, w tym klinicznie
rimonabant –  antagonistę receptora CB1 i najprawdopodobniej będzie on
stosowany przy leczeniu nadwagi oraz w terapii odstawienia tytoniu (pisze
o tym m.in. Henzel-Gutenbrunner 2005, s. 217 i n.). Podjęcie licznych ba-
dań umożliwiło wyselekcjonowanie nowych substancji, z których co najmniej
kilka jest w fazach testów klinicznych.

Zaprezentowane powyżej odkrycia doprowadziły do zintensyfikowania
badań naukowych, zwłaszcza w zakresie poszukiwania takich substancji,
które wykorzystując terapeutyczne właściwości kannabinoidów, pozwolą na
uniknięcie powikłań psychoaktywnych. Od połowy lat 60. do początku XX
wieku przeprowadzono ponad 10 tysięcy badań naukowych z zakresu far-
makologii i innych nauk medycznych, psychiatrii oraz chemii.

Współczesna literatura tematu nie daje jednoznacznych i bezwarunko-
wych rekomendacji, co do istotnie cennych właściwości środków opartych
o THC w leczeniu chorób lub jako środka wspomagającego terapię. Odno-
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towuje się natomiast pozytywne wyniki przy stosowaniu preparatów kana-
binolowych w obniżaniu niektórych powikłań jako skutku leczenia nowo-
tworów chemioterapią. W testach i leczeniu klinicznym pozytywne oceny
występują także przy zastosowaniu takich leków do leczenia astmy i jaskry,
zmniejszania bólu, leczenia zaburzeń ruchowych23. Obecnie prowadzone
są badania w kierunku dowiedzenia (lub obalenia) leczniczego wpływu
marihuany, naturalnego i samodzielnego syntetycznego THC lub Dronabi-
nolu przy leczeniu zaburzeń ciśnienia, neuroprotekcji oraz nowotworów
(badania te są na etapie podstawowym). W prowadzonych w latach 2006–
2009 próbach kanadyjskich uzyskano także pozytywny wpływ marihuany
przy założeniu następujących efektów końcowych: obniżenie nudności
i wymiotów, kontrolowana utrata wagi ciała.

Prowadzone w kilkunastu ośrodkach medycznych legalnie, a w wielu przy-
padkach nielegalnie, badania nad poszerzeniem medycznego zastosowania
marihuany w żadnym stopniu nie pozostają w sprzeczności z prezentowaną
w pracy jej negatywną oceną jako narkotyku szkodliwego dla zdrowia
somatycznego i psychicznego, i często progowego na drodze do innych nar-
kotyków. Problem powyższy powinien być rozpatrywany w szerszej skali,
co nie zmienia faktu, że jeśli badania kliniczne się potwierdzą, to wartą
zastanowienia jest zasadność jej medycznego dopuszczenia do oficjalnego
obrotu w Polsce.

Według jednej z badaczek tego zagadnienia Grotenhermen (2004) lecz-
nicze działanie marihuany lub wydzielonego z niej THC (lub Dronabinol)
w świetle dzisiejszej wiedzy naukowej można ująć następująco:

• pozytywne efekty (postępy leczniczo-terapeutyczne): zmniejszenie
wymiotów i nudności, np. po chemioterapii; poprawa apetytu; zmniej-
szenie wagi24 ;

23 Interesujących wiadomości na ten temat dostarczają dwie prace: Cannabis in Medical Practice,
red. Mary Lynn Mathre, McFarland, Jefferson 1997 oraz Leslie I. Iversen, The Sience of Marihuana,
Oxford University Press, Oxford 2008.
24 Badania wykazały, że szczególne korzyści z doustnego podawania dużych dawek Cannabis sativa
mogą odnieść dzieci przechodzące chemioterapię raka. Jednak w niektórych próbach klinicznych
nie uzyskuje się pozytywnych efektów. Jak zauważają autorzy badania Antiemetic Efficacy of Smoked
Marijuana Anna Soderpalm, Alyson B. Schuster, Johns Hopkins oraz Harriet de Wit, stosowanie
THC w wielu badanych przypadkach miało niewielki wpływ na nudności spowodowane przez
naświetlanie. W innych jednak przypadkach pacjenci deklarowali ustępowanie tej dolegliwości.
Przytoczmy w tym miejscu fragment ich raportu: „The effects of smoked marijuana on emesis were
mild. Marijuana had a modest effect on nausea, queasiness and emesis in this model of nausea
induced by syrup of ipecac. The comparison drug, ondansetron, totally eliminated both the subjective
feelings of nausea and the emesis. These findings confirm clinical reports that smoked marijuana
can reduce nausea, but relative to the potent effects of ondansetron and because of its psychoactivity,
its usefulness in the clinical setting is likely to be limited”.
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• wyniki pozwalające na dobre rokowania: zmniejszenie skurczy; zmniej-
szenie bólu; wsparcie przy terapii zaburzeń ruchu; wpływ na leczenie
astmy; wsparcie leczenia jaskry;

• brak wystarczająco przekonywujących dowodów przy leczeniu: aler-
gii; swędzeń; stanów zapalnych i infekcji; padaczki, depresji; zabu-
rzeń lękowych;

• badania podstawowe nie dające podstaw do wyciągania trwałych wnios-
ków: auto-odporność; choroby nowotworowe; neuroprotekcja; gorącz-
ka i zaburzenia ciśnienia krwi.

Do omawianego tutaj problemu odnosi się także B. Szukalski, który
w rozdziale „Perspektywy leczniczych zastosowań kannabinoidów”
(Szukalski 2005, s. 121–131) stwierdza, że substancje te wykazują działania
wielokierunkowe, częściowo korzystne dla organizmu, a częściowo wysoce
szkodliwe. Według tego autora znajomość receptorowego mechanizmu
działania oraz zasad funkcjonowania układu endokannabinoidowego stwa-
rza naukowe podstawy otrzymywania syntetycznych analogów kannabio-
idodów, które zachowując cenne właściwości lecznicze byłyby pozbawione
objawów niepożądanych lub wykazywałyby je w stopniu znikomym
(Szukalski 2005, s. 121). Podkreślmy w tym miejscu, że autor jest jednym
z najbardziej cenionych w Polsce i znanym na świecie naukowcem w zakre-
sie narkotyków i substancji działających podobnie. Przy omawianiu proble-
mu marihuany na uwagę wskazuje jego teza o syntetycznych analogach
a nie tylko marihuanie jako ewentualnym środku leczniczym.

Zadaniem Szukalskiego istnieją pierwsze naukowe dowody skutecz-
ności wykorzystania kannabinoidów w następujących przypadkach:

• środek pomocniczy w ograniczaniu wymiotów po chemioterapii no-
wotworowej (dym marihuany łagodzi nudności i wymioty wywołane
przyjmowaniem cytostatyków i jego działanie jest na tyle silne, że
pozwala na kontynuowanie leczenia przeciwnowotworowego);

• w leczeniu chorób przewodu pokarmowego (przypadku wstecznego
zarzucania treści, kannabinoidy mogą wywierać korzystny wpływ na
dwa mechanizmy: hamowanie serekcji soku żołądkowego oraz prze-
ciwdziałanie zwiotczeniu zwieracza);

• działanie przeciwnowotworowe: kannabinoidy mogą hamować wzrost
gruczolaka płuc Lewisa i niektórych komórek białaczkowych. Nowe
badania wskazują także na szansę wykorzystania THC przy leczeniu
jednego z najgroźniejszych nowotworów – glejaka;
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• wspomaganie przy leczeniu chorób układu nerwowego: choroba Par-
kinsona, stwardnienie rozsiane (łagodzenie takich powikłań jak drże-
nia, nocne bóle nóg, zaburzenia równowagi i pamięci, drętwienie tu-
łowia);

• łagodzenie objawów jaskry: obniżenie ciśnienia w gałce ocznej (opóź-
nia rozwój chory w sytuacji gdy inne leki zawodzą)25.

Problemem analizowanym w środowisku medycznym pozostaje trudność
ewentualnego rozdzielanie zastosowania legalnego, medycznego, lecznicze-
go od zastosowań szkodliwych. Podkreśla się także, że na obecnym etapie
wiedzy medycznej i dostępności środków farmakologicznych występujące
dolegliwości mogą być zmniejszane poprzez zastosowanie znanych już
leków bez zawartości THC.

1.4. Między nauką a zagubieniem cywilizacyjnym

Polska literatura – badania, raporty, studia, przyczynki, pozycje popular-
ne – ujmuje narkomanię marihuanową jako część szerszego problemu
narkotykowego. Biblioteka przydatna dla pedagogów, psychologów czy
terapeutów to co najmniej 40–50 wysokiej jakości pozycji rodzimych (wy-
mieńmy tylko niektóre: Szukalski 2002; Kocur 2005, 2006; Pach 2006, 2009,
2010; Cekiera 2003, 2008, 2009, 2011; Śledzianowski 2003, 2004; Furga-Baran
2006; Juczyński 2006, 2008; Łuczak 2007, 2009; Bożejewicz 2009; Rogala-
Obłękowska 2001, 2002, 2006; Fatyga 2002; Gaś 1993, 2002, 2010;
Dziewiecki 2008, Cierpiałkowska 2006, 2009; Markiewicz 2002; Kowalew-
ska 2009; Jędrzejko M. 2007; 2011; Jabłoński 2011; Jędrzejko K. 2009, 2010)
podejmujących ten problem w kontekstach zainteresowań cytowanych
naukowców. Szczególnie w ostatnich latach wzrosła liczba pozycji badaczy
katolickich, gdzie silnie akcentowane są aspekty moralne uzależnień nar-
kotykowych (Olejnik, cytowani już Dziewiecki, Niewiadomska, Ślipko,
Pierzchała). Autorzy ci ujmują tę kwestię w szerszym religijno-moralnym

25 Jak wynika z badań prowadzonych przez Sidneya Cohena i Therese Andrysiak, konopie w sposób
istotny obniżają ciśnienie śródgałkowe. Autorzy ci sugerują, że „konopie rozszerzają naczynia, które
usuwają nadmiar płynów z gałki ocznej. Uważa się, że zjawisko to zapobiega nagromadzeniu się
płynów i wzrostu powstałego w ten sposób ciśnienia, które powoduje uszkodzenie nerwu wzrokowego”
(G.J. Connors, M. Galizio, S.A. Maisto, Narkotyki: zażywanie i nadużywanie, Fundacja Karan,
Warszawa 2000, s. 315). Przy podawaniu THC występowały jednak skutki uboczne: zwiększona częstość
bicia akcji serca i efekty psychologiczne. Niektóre z nich znikają przy długotrwałym „paleniu” konopi.
Bardziej niepokojący może być fakt, że marihuana może spowodować zmniejszenie przepływu krwi
do nerwu wzrokowego, co może zaostrzyć ryzyko utraty wzroku.
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kontekście, w tym jako przykład naruszania osobowego wymiaru człowie-
ka26. Publikowane są coraz liczniej opracowania akademickie opisujące nar-
komanię na tle innych zjawisk patologii społecznej bądź innych uzależnień
(Pospiszyl 2009; Woronowicz 2003, 2009; Walancik 2010; Sarzała 2009).
Prezentowany w nich dorobek ukazuje nie tylko zjawiska, ich szerszy kon-
tekst, ponoszone koszty społeczne, ale także podejście metodologiczne
badaczy.

Najbardziej jednoznaczne stanowiska, odrzucające tezę o marihuanie jako
„lekkim” narkotyku, przyjmują Czesław Cekiera, Mariusz Jędrzejko, Wie-
sław Bożejewicz, Marek Dziewiecki, Józef Ślipko, Jan Śledzianowski i Iwo-
na Niewiadomska. Pierwszy z cytowanych naukowców, nestor polskiej psy-
choprofilaktyki narkomanii, który od lat jako praktyk (terapeuta w Archi-
diecezjalnej Poradni Narkotykowej w Warszawie) swoje diagnozy opiera na
wieloletnich doświadczenich pracy psychologicznej z ofiarami tego narko-
tyku, podkreśla, że nie istnieje kategoria lekkiego narkotyku. Fakt ten pod-
kreślamy tym mocniej, że w żadnym z odmiennych stanowisk nie znajduje-
my dowodów empirycznych, lecz jedynie mniej lub bardziej zawiłe wywody-
falsyfikacje publicystyczne. Dowody Cekiery obok argumentacji i diagnoz
prezentowanych w publikacjach Szukalskiego, Juczyńskiego, Cierpiałkow-
skiej, Rogali-Obłękowskiej, Dziewieckiego, Łuczak,  Śledzianowskiego
i Kocura, Pacha są najbardziej naukowo udokumentowane. Analizy czynio-
ne przez tych ostatnich naukowców zaliczyć można do nurtu pragmatycz-
no-krytycznego, podobnie jak publikacje Niewiadomskiej i Stanisławczyka,
Furgi-Baran, Sarzały, Prokosz, Gasia, Jabłońskiego, Urbana i Chmielew-
skiej. Ich stanowiska mają tę istotną wartość, że w większości obok dogłęb-
nie przeanalizowanej literatury tematu i czynionych na tej bazie studiów
teoretycznych (medycznych, socjologicznych, psychologicznych), dysponują
oni ogromnym dorobkiem badawczym, a nierzadko współpracują z placów-
kami leczenia uzależnień narkotykowych bądź resocjalizacji. Stąd prezen-
towane przez nich konkluzje podkreślające wysoki poziom szkód psychicz-
nych, społecznych i zdrowotnych są wiarygodne naukowo. W konfrontacji
do naukowego myślenia i czytelnego warsztatu metodologicznego
pozostają coraz częstsze wypowiedzi badaczy-teoretyków nie mających stycz-
ności z ofiarami uzależnienia od marihuany (zwłaszcza jej nowych odmian),
których wnioski są częścią nie debat naukowych, lecz dyskursu społeczno-
politycznego nt. tego narkotyku. Uchodzą oni bądź za zwolenników
legalizacji tego narkotyku, bądź stanowią bazę wspierającą dla ruchów

26 Interesujące jest, że taka perspektywa oceny narkomanii bardzo rzadko spotykana jest w naukowych
opracowaniach zachodnioeuropejskich i amerykańskich, gdzie główny nacisk kładzie się na empiryczne
dane i wyniki medyczne.
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PROmarihuanowych. Analizując literaturę tematu, nie znaleźliśmy żadnej
pracy naukowej tych autorów, która mogłaby stanowić podstawę empiryczną
dla tak jednoznacznie formułowanych przez nich stanowisk skłaniających
się do legalizacji bądź szerokiej depenalizacji marihuany.

Dodamy w tym miejscu, że kwerenda medycznej i psychologicznej lite-
ratury europejskiej z lat 2009–2011 nie pozwala na postawienie tezy o za-
sadności końcowego wniosku o nieszkodliwości marihuany. Podkreślamy
to, bowiem polski dyskurs na temat marihuany jest prowadzony na podsta-
wie selektywnie (dla podparcia tezy) dobranych fragmentów prac amery-
kańskich, brytyjskich i niemieckich, podczas gdy ich całościowe poznanie
potwierdza głębokie szkody somatyczne, psychiczne, ekonomiczne i spo-
łeczne będące skutkiem podaży i używania tego narkotyku.

Jak się wydaje, tezy zwolenników pełnej dekryminalizacji/depenalizacji
bądź legalizacji marihuany oparte są na falsyfikatach naukowych oraz od-
rzuceniu konieczności holistycznego widzenia uzależnień narkotykowych.
Podobnie stosowana przez nich teza o większej szkodliwości alkoholu jest
próbą sprowadzenia dyskursu na fałszywą ścieżkę, bowiem z legalizacji jed-
nej szkodliwej substancji nie można wyprowadzać wniosku o zasadności
zastosowania tego rozwiązania wobec drugiej. Ten sposób rozpatrywania
różnych kwestii społecznych i moralnych ma w postmodernistycznej rze-
czywistości coraz częstsze zastosowanie.

Postulowany przez coraz liczniejsze kręgi model legalizacji/dekryminali-
zacji marihuany (praktycznie jest to tylko różnica semantyczna) wskazuje
na występowanie  idei racjonalizacji działań zbiorowych przez osoby i insty-
tucje naukowe (którymi te osoby posługują się). Co przez to rozumiemy
w sensie socjologiczno-pedagogicznym?

Dokonujące się wokół nas zmiany przybierają niezwykle szybkie tempo,
przez co przestrzeń, w jakiej przychodzi nam współcześnie żyć, nierzadko
określana jest jako „płynna rzeczywistość”, „płynna nowoczesność” (Bauman
2010), „płynne życie” (Bauman 2009), „ciągła niewiadoma”. Taki stan wyma-
ga nieustannego modyfikowania poglądów i ocen, zmieniania siebie (wize-
runku, dostosowywania się do zmieniających się wymogów pracy, przemiesz-
czania się, czasu, organizacji życia), miejsca, relacji, otoczenia. Niepewność
obok ruchu, szybkości, przelotności, „tu i teraz” stała się jedną z socjologicz-
nych cech doby współczesnej, w której jest coraz mniej miejsca na postawy
nacechowane roztropnością, umiarkowaniem i racjonalnością. A przecież ta
ostatnia cecha jest szczególnie ważna w ograniczaniu wszelkich zaburzeń
i uzależnień. Posługując się dorobkiem Karola Mannheima (1974, s. 78)
należy zwrócić uwagę, że coraz częściej w naukach społecznych pojęcie
racjonalności
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„…nie wiąże się w ogóle z czyimś procesem myślenia czy poznawania,
lecz oznacza szereg działań zorganizowanych sposób prowadzących
do uprzednio ustalonego celu, a każdy składnik tego rodzaju działań
ma pewne określone miejsce i odgrywa określoną rolę. Wartości
funkcjonalnej organizacji ciągu działań ocenimy pozytywnie o ile
poszczególne środki działania łączy się w sposób najbardziej efek-
tywny ze względu na osiągnięcie danego celu”.

Problem ten dotyczy znacznie szerszych sfer funkcjonowania społeczne-
go, widocznych szczególnie w kontekście zmiany społecznej, co wnikliwie
analizuje pedagog społeczny i socjolog Andrzej Radziewicz-Winnicki (2005,
s. 78–98), a co ująć można jako przykład zagubienia cywilizacyjnego, w któ-
rym cywilizacja, z licznymi ofertami nierzadko przekraczającymi zdolność
normalnego ich przyjmowania przez człowieka, wyprzedziła kulturę27, na
tyle, iż ta ostatnia nie jest w stanie wesprzeć człowieka (zwłaszcza młodego)
w ciągłym sporze: wolno – ale czy musisz?; możesz – czy powinieneś?

Uznajmy zatem za zasadne postawienie kilku formalnych pytań nauko-
wych oraz odniesienie się do postulatu radykalnej zmiany podejścia do
marihuany. Pytaniom tym przypisujemy własne odpowiedzi, mając z pod-
stawę gromadzony od lat materiał empiryczny i źródłowy, a także doświad-
czenia terapii pedagogicznej z osobami uzależnionymi od marihuany i ha-
szyszu.

[1] Czy wprowadzona dekryminalizacja oraz kolejne rozwiązania posze-
rzające „legalizację” marihuany zmniejszą działania organizacji przestęp-
czych, ułatwią walkę z podziemiem narkotykowym?

• Nie istnieje żaden europejski lub amerykański dowód empiryczny, stu-
dium, analiza potwierdzająca takie zmiany i oczekiwanie. Poszukiwa-
nie „sukcesu” opartego na tezie o zmniejszeniu penalizacji jest zawę-
żeniem pola diagnostycznego do czystej statystyki. Tymczasem polski
problem narkotykowy nie ma ani wymiaru statystycznego, ani ekono-
micznego (związanego z kosztami penalizacji). Ma on wymiar kryzy-
su moralnego, którego źródła tkwią w porzuceniu kryterium wartości
w procesie wychowania, na rzecz ogólnie zdefiniowanej wolności.
Zwróćmy uwagę, że rozwiązania holenderskie nie zmieniły znacząco
obrazu tamtejszej sceny narkotykowej, nie doprowadziły do zmniej-
szenia kosztów finansowych leczenia, penalizacji oraz ścigania prze-

27 Uwaga ta jest naszym zdaniem o tyle istotna, że nowinki „płynnej rzeczywistości” wygenerowały
stan, którego człowiek nie jest w stanie objąć percepcyjnie i manualnie. To zjawisko leży u podstaw
poszukiwania przez ludzi coraz to nowych środków, które pozwoliłyby im dłużej funkcjonować w tej
„płynnej rzeczywistości” – wzmacniacze, pobudzacze, napoje energetyzujące. Podkreślamy ten
problem, bowiem według naszej wiedzy używanie wszelkich substancji o takim charakterze
i narkotyków jest ze sobą interakcyjnie powiązane.
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stępczości. Z kolei polski świat przestępczy bardzo szybko zaadoptuje
planowane zmiany do nowej formuły organizacyjnej. Co przemawia
za taką tezą? Jeśli zasadna jest nasza ocena problemu dopalaczowego
oraz sterydowego, to ok. 2/3 sklepów z tymi substancjami było
(a w przypadku substancji do pseudokulturystyki pozostaje) powiąza-
nych ze światem przestępczym, zaś system przestępczy (zob. Z. Rau
2007, B. Hołyst 2007, E. Pływaczewski 1997) nie tolerując próżni szybko
przejmie nowe pola generujące możliwość wielkich zysków.
Za tak sformułowanym stanowiskiem przemawia istotny dowód empi-
ryczny – pomimo spektakularnego zamknięcia sklepów z dopalaczami
wiele tych obiektów jest nadal zarządzanych przez świat przestępczy
(dla ich uruchomienia poczyniono wielkie inwestycje finansowe),
a w nowej sytuacji prawnej delegalizującej handel dopalaczami jedynie
zmieniono formułę sprzedaży. Proponowany model jest zatem niczym
innym jak próbą zniesienia odpowiedzialności za popełniane czyny
poprzez uznanie, że istnieją przestępstwa, które mogą być przez spo-
łeczeństwo i państwo tolerowane w imię wolności lub niemożliwości
przeciwdziałania im.

[2] Czy medyczne zastosowanie marihuany (nawet z możliwym w naj-
bliższych latach poszerzeniem jej kontrolowanego medycznie używania)
w terapii i leczeniu powinno być używane jako argument „legalizacyjno-
dekryminalizacyjny”?

• Nie, bowiem nie ma tutaj żadnego związku logicznego i przyczynowo-
skutkowego. O ile oczekujemy na twarde i longitudalne dowody
zasadności wprowadzania THC (bo nie tylko marihuany) do leczenia
i terapii określonych schorzeń i powikłań, o tyle „uspołecznienie”
marihuany otworzy pole do problemów trudnych do opanowania.
Sądzimy, że o ile istnieje pole dyskursu medycznego, o tyle dla dys-
kursu społecznego nie znajdujemy żadnej podstawy naukowej, nie
mówiąc już o moralnej.

 [3] Dlaczego chcemy sami stworzyć sobie kolejny wielopłaszczyznowy
problem, jeśli z dotychczasowymi sobie nie dajemy rady?

• Dekryminalizacja/legalizacja marihuany trafia na grunt „zdezorgani-
zowanej” organizacji i niewydolnych programów profilaktycznych.
Model przeciwdziałania narkomanii (przy zachowaniu szacunku dla
wielu jej realizatorów, nierzadko ludzi głęboko oddanych przeciwdzia-
łaniu patologiom społecznym) jest przykładem polskiej niewydolno-
ści organizacyjnej, partykularnych zamkniętych stref oraz „gaszenia
pożarów”, a nie likwidowania „źródeł pożogi”. Powszechnie realizo-
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wany w Polsce model profilaktyki narkotykowej wynika z błędnych
podstaw metodologicznych przyjętych przez wiodące w tej sprawie
resorty. Ciągle nie są to programy wyprzedzające zagrożenia. Progra-
my te pozornie zintegrowane na szczeblu centralnym, nie są oparte
o diagnozę, lecz  tezy, ukierunkowane na cykle a nie holistyczne widze-
nia zjawiska. Są to w większości programy „post”, a nie działania pre-
wencyjne, nie jest to profilaktyka integralna.
Wdrażany model dekryminalizacyjno-depenalizacyjny miałby uzasad-
nienie, gdyby towarzyszyło mu głębokie przemodelowanie profilakty-
ki uzależnień, zwłaszcza na poziomie szkół podstawowych, gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych oraz jej zintegrowanie w szerszej płasz-
czyźnie uzależnień i zaburzeń wychowawczych.

Problematyka, jaką omamiamy w tej części pracy, ma jeszcze jeden kon-
tekst związany z kwestią odpowiedzialności społecznej, a więc płaszczyzną
wartościującą i rozwiązaniem nieobecnym w postmodernistycznej koncep-
cji życia społecznego. Otóż założenie eksponowane przez zwolenników
zmiany prawnego usytuowania marihuany, w żaden sposób nie podejmuje
kwestii odpowiedzialności społecznej, która zakłada takie modelowanie
rozwiązania problemów, aby nie generowały one marnotrawienia zasobów
ludzkich i finansowych. Nikt bowiem z moderatorów i zwolenników oma-
wianych tu zmian nie podejmuje następujących zagadnień:

• zmiana prawnego statusu marihuany doprowadzi do zwiększenia kosz-
tów terapii i leczenia uzależnień, czego nie zrekompensują (wątpliwe
zresztą) oszczędności w zakresie zmniejszenia penalizacji sprawców
„lekkich” przestępstw narkotykowych;

• marihuana nie będąc narkotykiem „zabójczym” w sensie fizycznym
jest substancją dezorganizującą u jej ofiar więzi społeczne, umiejęt-
ności interpersonalne, szanse edukacyjne, zawodowe oraz organiza-
cję życia (w polskiej literaturze świetnie to wyjaśniają Cekiera 2004,
2007, 2011; Niewiadomska, Stanisławczyk 2004);

• dalsze prowadzenie modelu depenalizacyjno-„legalizującego” będzie
prowadziło do wzrostu produkcji konopi prowadzonego przez zorga-
nizowane grupy przestępcze oraz w ramach upraw na tzw. własny uży-
tek, to zaś zwiększy jej podaż na rynku. Jedynym skutkiem „pozytyw-
nym” może być spadek jej ceny.

W kontekście prowadzonego tu wywodu konieczne wydaje się podjęcie
ważnego wątku związanego z negatywnym konformizmem części elit hu-
manistyki polskiej, w tym psychologicznych i pedagogicznych, które w obli-
czu tak silnej presji z rzadka podejmują stanowczą polemikę z użyciem na-
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ukowych argumentów. Jak się wydaje, jest to skutkiem przyjmowania przez
te elity postmodernistycznego podejścia do aktywności zawodowej, w taki
sposób, aby nie wymagała ona zajmowania jednoznacznych postaw moral-
nych. Nie odnajdujemy bowiem w ostatnich latach zbyt wielu pedagogicz-
nych czy psychologicznych ripost na „demokratyzujące” podejścia do mari-
huany. Można w tym miejscu przypomnieć trafną tezę A. Radziewicza-Win-
nickiego, który inteligencji przypisuje szczególną rolę, polegającą na po-
trzebie prowokowania do studiowania literatury, aby lepiej zrozumieć pro-
blemy i budować świadomość społeczną. Tymczasem literatura i dowody
naukowe zastępowane są „wyroczniami” (zob. Radziewicz-Winnicki 2005,
s. 111 i n.).

1.5. Paradoksy wykształconych społeczeństw

Rozwój uzależnień w społeczeństwach prymitywnych oraz niewykształ-
conych mógł być w nich niezauważony, jak również nie podlegał moralnej
i zdrowotnej ocenie. Nic w tym dziwnego, do refleksji głębszej potrzebna
jest wiedza rozumowa, to znaczy taka, którą daje się zastosować w interesie
człowieka rozumianym jako stan homeostazy. Ani wśród odległych Ariów
pijących bhang, ani Azteków sięgających po napoje na bazie soku kaktusa
taka konstatacja nastąpić nie mogła. Dopiero rozwój nauki w XIX i XX
wieku zwrócił uwagę szerszych grup społecznych na czynniki zagrażające
zdrowiu i życiu człowieka. Wraz ze wzrostem wykształcenia, zwłaszcza zaś
świadomości zdrowotnej, w niektórych społeczeństwach podejmowano de-
cyzje chroniące ludzi przed narkotykami i uzależnieniami.

 Jest jednak paradoksem współczesnych czasów, że wzrost uzależnień
następuje w sytuacji wyraźnego podniesienia świadomości zdrowotnej, po-
ziomu wykształcenia polskiego społeczeństwa, zwłaszcza jego młodszej czę-
ści. W okresie, gdy profilaktyka trafiła do szkół, a czytelnictwo prasy i ksią-
żek stały się powszechne, w okresie gdy mamy do dyspozycji ogromne me-
dium, jakimi są telewizja i Internet. Jak wynika z danych Głównego Urzędu
Statystycznego, od ponad dekady szybko przybywa w kraju osób ze statu-
sem wyższego wykształcenia, głównie dzięki umasowieniu kształcenia do-
rosłych, czemu pomaga utworzenie ponad 200 niepublicznych uczelni wy-
ższych. Warto zatem postawić humanistyczne pytanie: jak to możliwe aby
masowemu awansowi do klasy inteligenckiej nie towarzyszył awans świado-
mości zdrowotnej, prawnej, społecznej. Odpowiedź na to pytanie tkwi
w upozorowanym statystycznie, a nie faktycznym awansie cywilizacyjnym,
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jaki stał się udziałem Polaków po 1989 roku. Zasadniczych źródeł tej sytu-
acji upatrujemy w dwóch zbieżnych ze sobą procesach:

– błędnej reformie oświaty, której trzonem było uruchomienie szkol-
nictwa gimnazjalnego (błąd tkwi nie tyle w trzystopniowej strukturze
szkolnictwa podstawowego, lecz w słabym merytorycznie przygoto-
waniu projektu gimnazjum. Skupiając się na strukturze organizacyj-
nej zapomniano, że środowisko gimnazjalistów tworzą młodzi ludzie
w okresie adolescencji, z naturalnymi dla tego wieku zaburzeniami
i większymi potrzebami wychowawczymi). Jak wynika z licznych ba-
dań, właśnie okres gimnazjalny jest czasem największego przyrostu
pierwszych eksperymentów narkotykowych28;

– niskiej jakości kształcenia na poziomie wyższym, w tym „wyprowa-
dzaniu” z niej wielu klasycznych treści humanistycznych oraz obniże-
niu statusu magisterium.

Zgodnie z głoszonymi założeniami przeprowadzona w ostatniej deka-
dzie XX wieku reforma edukacji młodzieży oraz kształcenia na poziomie
wyższym miała przynieść skokową zmianę wiedzy i kompetencji społecz-
nych. Choć setki tysięcy mieszkańców Polski uzyskało status wyższego wy-
kształcenia, to w znaczącej części z nich (zwłaszcza w odniesieniu do absol-
wentów szkół niepublicznych) nie uzyskano zmiany jakościowej, przez którą
rozumiemy zdolność do działania zgodnie z nabytą wiedzą oraz dokonywa-
nia wyborów odpowiadających nadrzędnym kryteriom moralnym i społecz-
nym. Sytuacja obserwowana w naszym kraju wskazuje na zupełnie odmien-
ne trendy: przy formalnym zwiększaniu się liczby mieszkańców z wyższym
wykształceniem mamy do czynienia ze wzrostem różnych zachowań dewia-
cyjnych, kompulsywnych, szkodliwych w wymiarze społecznym i zdrowot-
nym. Ponieważ opisywany tu problem wykracza poza ramy naszej publika-
cji, podejmujemy go jedynie sygnalnie.

Podkreślmy w tym miejscu jeszcze jeden bardzo istotny czynnik. Otóż
państwo polskie dysponując potężnym narzędziem profilaktyki społecznej,
jakim jest telewizja, zupełnie nie potrafi z tego narzędzia korzystać, w wyni-
ku czego misja publiczna telewizji – w tej sferze – jest zupełną fikcją.

28 Od kilku lat głosimy tezę, że projekt gimnazjum nie otrzymał ze strony władz oświatowych
koniecznego metodycznego oprzyrządowania i wsparcia merytorycznego. Jego twórcy nie pokusili
się o psychologiczną analizę pokolenia 12–15-latków tworzących populację gimnazjalną, ze
szczególnym uwzględnieniem procesu przyspieszenia rozwoju psychofizycznego dzieci.
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Część II
Marihuana – skąd „to” się wzięło?
Dalekie wejrzenie w historyczne Indie…
(Małgorzata Janusz, Mariusz Jędrzejko)

Nie znamy i pewnie znać nie będziemy kontekstów i przebiegu pierw-
szych kontaktów ludzi z marihuaną. Być może było tak, że palące się pola
roślin przyniosły dym pod pierwotną osadę naszych praprzodków, bądź któ-
ryś z nich przypadkiem wrzucił krzak konopi do ogniska, co przyniosło brze-
mienne na tysiąclecia skutki. Nie pomylimy się jednak, jeśli wskażemy na
czas co najmniej 10000 lat przed Chrystusem jako okres, kiedy używanie tej
rośliny było świadome – w celach odurzenia się i uzyskania określonych
stanów psychicznych. Prawdopodobnie te pierwsze doświadczenia marihu-
anowe były związane z parareligijnymi obrzędami związanymi z kultami,
zdobyciem upragnionej żywności (pokonanie wielkiego zwierza) oraz przy-
gotowaniami do walk (świętowaniem zwycięstw) nad innymi praludźmi bądź
zwierzętami. W literaturze dotyczącej pradziejów człowieka znajdziemy
wiele opisów szamańskich tańców, sakralnych inicjacji, mistycznych
uroczystości związanych z takimi i podobnymi zdarzeniami. Ówczesny czło-
wiek świadomy swojej miałkości wobec potężnej przyrody – tej ożywionej
jak nieożywionej – żyjący niezwykle krótko (bo 30–40 lat) ciągle poszukiwał
wzmocnień pozytywnych. Jak się wydaje, doświadczenia z takimi substan-
cjami, najpierw nieświadome, później obracające się w stały rytuał, wycho-
dziły naprzeciw jego naturalnym oczekiwaniom (piszą o tym w swoich wiel-
kich pracach o dziejach Indii Arthur L. Basham, a dziejach wierzeń religij-
nych Mircea Iliade). Stąd kłącza marihuany stały się jednym z takich sub-
stytutów „nagrody” za wielkie czyny oraz ucieczką od strachu przed tym, co
nieznane, co obrazowały ryk pratygrysa, czy widok nieznanej postaci pra-
człowieka z plemienia zza wielkich gór.

Pisząc o pochodzeniu marihuany, nie możemy przeoczyć faktu, że była
ona rośliną dość powszechną w całej Azji i na Bliskim Wschodzie, miała tu
bowiem doskonałe warunki przyrodnicze do rozprzestrzeniania się. Gatu-
nek ten dziko rosnący znajdujemy zarówno na zboczach Kaukazu, na tere-
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nie obecnych Chin, jak również w Himalajach i we wschodniej Azji. Bardzo
szybko rozprzestrzenił się w rejonie Azji Mniejszej oraz w historycznych
rejonach Babilonii. Roślina ta podobnie jak ziemniaki, mak i tytoń, spoty-
kana jest w wielu miejscach, często różniących się klimatem, ponieważ do-
skonale przystosowuje się do warunków środowiskowych, znosząc tak
niskie temperatury zimą, jak i gorące bezdeszczowe lata. Różnice w klima-
cie jednak, a co za tym idzie w warunkach wegetacyjnych, skutkują nieco
odmiennymi właściwościami rośliny, co jak się wydaje, legło u podstaw jej
różnego stosowania. Jak zauważa jeden z badaczy zjawiska marihuany
E.M. Brecher,

„Cannabis Sattiva to jedyny gatunek rośliny, z którego wytwarza
się zarówno narkotyki, jak i mocne włókna, z których potem
produkuje się materiał, żagle i liny. Ziarna są także ważną i cenioną
częścią rośliny, ponieważ ich olej, podobny do oleju lnianego ma
właściwości przyspieszające wysychanie farby”. (Brecher 1972).

Z kolei autorzy raportu dla UNODC  The use of cannabis drugs in India
Ram Nath Chopra oraz I.C. Chopra podkreślają, że marihuana rosnąca
w Europie produkuje głównie wartościowe włókna konopne – jutę, mając
słabe właściwości psychoaktywne, narkotyczne. W Azji natomiast, głównie
w Indiach, Pakistanie i Afganistanie, naturalną wartość tej rośliny stanowią
partie wykazujące silne działanie narkotyczne i posiadające większą zawar-
tość tetrahydrocanabinolu (THC). Możemy zatem przyjąć, że odmiany
marihuany używane w celach odurzających mają swoje źródło w tych wła-
śnie częściach kontynentu azjatyckiego. Jak się wydaje, pewne znaczenie
dla upowszechnienia tego narkotyku miał także rozwój islamu29.

Jak pisze Paul Ranalli

„[…] dokładne pochodzenie Cannabis nie jest jasne, gdyż roślina ta
została rozpowszechniona przez człowieka w Eurazji już w czasach
prehistorycznych. Jednak najbardziej prawdopodobnym jest, że
źródłem jej pochodzenia jest Azja Centralna. Z tego miejsca roz-
przestrzeniła się na Azję Wschodnią, Południową i Europę, które stały
się pierwszymi ośrodkami kultury osiadłej i stworzyły warunki dla
rozwoju hodowli. Marihuana przez setki lat fascynowała ludzi war-
tościowymi ekonomicznie właściwościami. Włókna, liście, olej z nasion

29 Wielu badaczy uważa, że początek nowożytnej narkomanii przypada na wiek VII, na czas działalności
Mahometa. Nowa religia jednoznacznie zabraniała konsumpcji alkoholu, stąd ujawniło się
przyzwolenie na używanie innych substancji, głównie zaś palenia marihuany i haszyszu. W literaturze
tematu znajdujemy sugestie, że wyznawcy islamu szukali w ten sposób opisanych w Koranie rozkoszy
raju. Niektórzy muzułmańscy uczeni twierdzili jednak, iż haszysz otumania tak jak i alkohol, dlatego
należy go zakazać. W rezultacie tych dyskusji potępiono odurzanie się konopiami.
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i narkotyki były podstawowymi, atrakcyjnymi dla nich produktami
tej rośliny. Nie możemy jednak ocenić, które z nich były użyte jako
pierwsze”. (Ranalli 1999, s. 5).

Najstarszy tekst, który odnosi się do marihuany, to traktat farmaceutycz-
ny chińskiego cesarza Shen Nunga. Datuje się go na 2737 rok p.n.e. Według
jednej z legend to on właśnie pokazał ludziom po raz pierwszy marihuanę.
Informacja ta nie jest jednak do końca wiarygodna, gdyż sam cesarz był
postacią mityczną, a traktat skomponowano znacznie później niż wskazana
data (Brecher 1972). Najprawdopodobniej w jednej z kultur chińskich ów-
czesnego okresu odkryto psychoaktywne właściwości palonej marihuany
i przyjęto ją do religijnych bądź innych rytuałów. Ten sam autor pisze też, że
pierwsza wzmianka na temat marihuany, datowana na drugi wiek p.n.e.,
istnieje także w jednej z Wed30 , poświęconej ówczesnej medycynie natural-
nej i rytuałom – Atharwawedzie31. Wymienia się także szereg innych źródeł
literackich z czasów przed naszą erą: Rh–Ja – chińskie kompendium wiedzy
z okresu 1200–500 p.n.e.; Suśruta – indyjski traktat medyczny sprzed IV w.
p. n. e. O jeszcze innym dziele pisze Robert Walton wskazując na perską
Zend Awesta sprzed kilkunastu wieków p.n.e. (Walton 1938, s. 2–5). Nato-
miast Rowan Robinson podkreśla, że marihuana była znana w Azji Mniej-
szej na terenie dzisiejszej Turcji oraz na sąsiadującym z Anatolią Bliskim
Wschodzie już w starożytności:

„Marihuanę znała nawet przed Ariami32  Mezopotamia. Jednym
z najstarszych reliktów przeszłości jest fragment plecionych włókien
konopnych z około 8000 lat p.n.e. znaleziony w Czatal Hujuk. Roślinę
wspomina się w tekstach Asyryjskich jako „qu-nu-bu”, czyli ‘lek na
rozpacz’. Stosowano ją też jako afrodyzjak, kompres na opuchnięcia
i dymiący preparat owadobójczy. […] Również plemiona Frygów,
które napadły na imperium Hetytów około roku 1000 p.n.e., używały

30 Wedy, to najważniejsze święte księgi hinduizmu komponowane w przeciągu kilkunastu wieków (od
około XV w. p.n.e. do około V w. n.e). Są najstarszą grupą religijnych tekstów sanskryckich, które
stanowiły całość ówczesnej wiedzy człowieka o świecie ludzi i bogów. Na antologię składają się cztery
części, które objętością przewyższają Biblię sześciokrotnie: Rygweda, czyli wiedza hymnów
pochwalnych, składa się z 1028 hymnów ułożonych w dziesięć mandali; Jadźurweda to hymny
zawierające teksty i komentarze dotyczące  rytuałów ofiarnych (jadźus); z kolei Samaweda to pieśni
ofiarne (saman); ostatnia z części Atharwaweda zawiera – „wiedzę zaklęć magicznych”, czyli zbiór
formuł magicznych, zaklęć i egzorcyzmów.
31 Atharwaweda – jeden z czterech zbiorów będących częścią Wed. Jest to zbiór formuł magicznych,
zaklęć i egzorcyzmów, który został włączony do kanonu wedyjskiego najpóźniej. Wymienia się w niej
nazwy roślin, używanych w czasie ówczesnych rytuałów wedyjskich.
32Ariowie (sanskr. Arya, czyli ‘szlachetny’) to nazwa plemion starożytnych Indów i Irańczyków; ok.
2000–1500 p.n.e. stopniowo opanowali dolinę Indusu i Wyżynę Irańską, odgrywając tam doniosłą
rolę cywilizacyjną.
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już włókien tej rośliny. Odkryto bowiem szczątki takich materiałów
konopnych we frygijskim mieście Gordion w pobliżu Ankary w Turcji
około VIII w. p.n.e.”. (Robinson 1996, s. 107).

Prawdopodobne wydaje się, że pomiędzy plemionami tworzącymi ów-
czesny krajobraz demograficzny tych terenów dochodziło do licznych kon-
taktów (konfliktowych i niekonfliktowych), czego skutkiem była wymiana
dóbr, doświadczeń, przenikanie obrzędów i kultur oraz  nowych produktów
cywilizacyjnych. W ten sposób mogła rozpowszechnić się marihuana na całą
Azję. Istnieje bowiem wiele dowodów na znajomość właściwości marihu-
any przez liczne ludy zamieszkujące ten obszar.

Nie znamy dokładnej daty pojawienia się marihuany w Europie, ale przy-
puszczać można, że musiała być znana bardzo wcześnie. Jak wynika z ba-
dań niemieckich archeologów znaleziona w pobliżu Berlina urna pocho-
dząca z około V w. p.n.e. zawierała liście i nasiona marihuany (Walton 1938,
s. 17). Wydaje się, że roślina ta trafiła do Europy w ramach nieustannej
wędrówki ówczesnych ludów, bądź wymiany handlowej.

Jak wynika z literatury tematu, materiały pochodzenia konopnego stały
się bardzo popularne w całej środkowej i południowej Europie około XIII
w. n.e. i przez kolejne stulecia zyskiwały na znaczeniu ekonomicznym.
Przypuszczamy, że Europejczycy poznali również odurzające działanie
Cannabis, choć jej właściwości jako zioła Pantagruelion szczegółowo opisał
w swoim dziele dopiero Francois Rabelais (1490–1553) (zobacz: F. Rabelais,
The Herb Pantagruelion, tł. Samuel Putnam). Dość wcześnie pojawiła się
natomiast marihuana w Afryce. Zdaniem cytowanego już Brechera roślina
prawdopodobnie została przywieziona do wybrzeża obecnego Mozambiku
statkami przez arabskich kupców, dużo wcześniej niż przybyli do Afryki
europejscy kolonizatorzy (Brecher 1972).

Podobnie jak jej historia, również sposób używania marihuany różni się
w zależności od perspektywy kulturowej. U Ranalli’ego czytamy, że:

„Kultura europejska, północno-azjatycka i wschodnio-azjatycka
wi-działy marihuanę jako roślinę produkującą głównie włókna i jadalne
nasiona. Kultury Afryki, Bliskiego Wschodu, Azji Południowej i połu-
dniowo–wschodniej natomiast po pierwsze widziały w marihuanie
źródło psychoaktywnego narkotyku, a dopiero potem włókno i jadalne
nasiona rośliny. Odmiany włókniste zatem pochodziły głównie z tere-
nów Europy i Wschodniej Azji. Natomiast odmiany służące za narkotyk
pochodziły z Azji Południowej i około I w. n.e. rozprzestrzeniły się na
tereny południowo-wschodniej Azji oraz południowej i wschodniej
Afryki. Wszystkie te rejony charakteryzują się obecnością odmian
o wysokim wskaźniku tetrahydrokanabinolu (THC), a prawie
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pozbawionych nieaktywnego cannabidiolu (CBD). Wynikało to prawdo-
podobnie z ciągłej selekcji roślin najbardziej psychoaktywnych po tym,
jak pojawiły się na tych terenach”. (Ranalli 1999, s. 7).

Analiza omawianej tu problematyki wskazuje jednoznacznie na istnie-
nie znaczących różnic w użytkowaniu konopi indyjskich pomiędzy różnymi
regionami Azji. Na przykład kultura Indii i ówczesnej Persji różniły się znacz-
nie od kultur dalekowschodnich, jeśli chodzi o postrzeganie tej rośliny.
Dla Chińczyków i Japończyków konopie były głównie rośliną cenną ze wzglę-
du na włókna, których używano do tkania papieru i materiałów oraz tali-
zmanem chroniącym przed „złym okiem” i utrzymującym harmonię pier-
wiastków jing (ying) i jang (yang). Natomiast dla Hindusów były przede
wszystkim rośliną o właściwościach psychoaktywnych – narkotycznych.
O tych wczesnych sposobach użytkowania konopi w Chinach i Japonii i róż-
nicach regionalnych w postrzeganiu marihuany w Azji szeroko pisze Ernest
Abel w swojej pracy Marijuana – The First 12 000 Years  (Abel 1980, s. 4–15).

Można postawić tezę, że pierwszymi ludźmi, którzy odkryli i używali włó-
kien konopi indyjskich mogli być zatem Chińczycy, mieszkańcy Mezopota-
mii lub Asyryjczycy, ale to Hindusi najprawdopodobniej jako pierwsi
odkryli właściwości odurzające tej rośliny. Podkreśla to Rowan Robinson:

„Marihuana była tak integralną
częścią religii, że bóg Śiwa33

(Shiva) [patrz rys. obok – przyp.
M.J.] i bhang [czyt. marihuana –
przyp. M.J.] stały się nierozłączną
całością. Mitologia indyjska
mówi, że marihuana była
obecna w kulturze wraz z Śiwą,
kiedy powstawał świat. Nie ma
powodów, by w to wątpić biorąc
pod uwagę fakt, że współczesna
nauka wskazuje Himalaje na
źródło marihuany”. (Robinson
1996, s. 107).

33 Śiwa – jeden z trzech głównych bogów hinduizmu (obok Wisznu i Brahmy); bóg łączący w sobie
sprzeczności, moc niszczenia i kreowania; występujący w postaci pozytywnej, jak i złowrogiej,
(Ługowski 1994).
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 Ponadto teksty indyjskie takie jak Rygweda34, Atharwaweda, Suśruta i wiele
pomniejszych uchodzą za najbardziej wiarygodne i najstarsze źródła wie-
dzy o tej roślinie jako narkotyku. Uzasadniona wydaje się zatem teza, że to
wśród ludów Półwyspu Indyjskiego oraz regionów podhimalajskich (od po-
łudnia) nastąpiło rozprzestrzenienie narkotycznego używania marihuany
i stamtąd zwyczaj ten rozprzestrzenił się na inne regiony.

Marihuana, jak wszędzie indziej, miała szerokie zastosowanie w staro-
żytnych Indiach, jednak co bardzo ważne, była także postrzegana jako nie-
odzowny element kultu bóstw – głównie Śiwy, ale także innych, które poja-
wiły się później (o bóstwach indyjskich Czytelnik znajdzie więcej informacji
w pracy Marty Jakimowicz-Shah, Andrzeja Jakimowicza 1982). To sprawi-
ło, że ówczesne plemiona indoaryjskie szerzyły wiarę w jej wyjątkowe wła-
ściwości wszędzie tam, gdzie docierały. Jak pisze Robinson:

„Ariowie, którzy najechali Indie, spenetrowali również Bliski
Wschód i dotarli do zachodniej Europy (obecna Francja). Gdzie-
kolwiek się pojawiali siali nasiona psychoaktywnych odmian
marihuany”. (Robinson 1996, s. 107).

Należy tu wspomnieć, że większość współczesnych badaczy cywilizacji
starożytnych Indii podważa tezę o najeździe Ariów na Indie i całkowitym
wyparciu kultury rdzennej ludności. Bardziej prawdopodobne jest, że przy-
bywali oni do Indii przez wiele wieków i mieszali się z tubylczą ludnością.
Nie wiemy zatem, czy to oni faktycznie byli odpowiedzialni za rozpowszech-
nienie konopi, czy też jest to splot mieszania się obrzędów, zwyczajów
religii. Cytowany już Abel pisze w sposób następujący:

„Choć mieszkańcy Indii, wierzy się, są potomkami Ariów, zwanymi
też »rodem szlachetnych«, to nie Ariowie byli rdzennymi miesz-
kańcami subkontynentu indyjskiego, ale najechali Indie od północy
przez Himalaje około roku 2000 p.n.e. Przed tym jak Ariowie o nie-
bieskich oczach i jasnej karnacji dotarli do Indii, kraj ten zamiesz-
kiwali ciemnoskórzy, czarnoocy ludzie z grupy australoidów. Gdy
Ariowie wkraczali do Indii, zastali już rozwiniętą cywilizację, z zaawan-
sowanym systemem mieszkalnym, wynalezionymi toaletami i syste-
mem kanalizacyjnym. Rdzenna ludność parała się złotnictwem i ob-

34 Rygweda – jeden z czterech zbiorów będących częścią Wed, najstarszy indoaryjski zabytek literacki.
Składa się z 1028 hymnów różnych autorów podzielonych na dziesięć części. Najstarsza część to
mandale (części) od drugiej do siódmej – tzw. mandale rodzinne (ponieważ tradycja przypisuje je
określonym rodom wieszczów). We wszystkich tych mandalach hymny ułożone są w tym samym
porządku: pierwsze są skierowane do bóstw: Agniego, następne do Indry, a kolejne do pozostałych
bóstw wedyjskich. Pozostałe części zostały dodane później i nie są ułożone chronologicznie. Rygweda
zawiera formuły wyśpiewywane przez kapłanów hinduskich w niezmienionej od wieków formie
podczas rytuałów i różnych ceremonii.
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róbką srebra, znali zatem dobrze sztukę robienia miedzianych
i żelaznych narzędzi i ozdób. Ariowie, będący nomadami po raz pier-
wszy osiedlili się na stałe w Indiach. Przez kolejne stulecia od ich
przybycia mieszali się z rdzenną ludnością, aż stali się społeczeńs-
twem rolniczym i wymyślili sanskryt, jeden z najwcześniejszych
języków pisanych w historii ludzkości. […] O ich odkryciach, bitwach,
podbojach, braniu w niewolę wojsk przeciwników, prawdopodobnym
osiedleniu się w dolinie Indusu i nawet o tym, jak bóg Śiwa sprowadził
z gór marihuanę, by mogli ludzie jej używać i czerpać z niej nowe
doświadczenia, mówią cztery święte księgi, zwane Wedami35. […]
Według jednej z legend Śiwa zdenerwowany niesnaskami w rodzinie
odszedł gdzieś sam. Tam, błogi cień i ukojenie przed rażącym słońcem
przyniosła mu wysoka roślina – marihuana właśnie. Zaciekawiony nie-
znaną rośliną, która uchroniła go przed palącym słońcem zjadł kilka
jej liści i poczuł się tak świeżo, że stała się ona jego ulubionym przys-
makiem – tak powstał jego przydomek »Pan Bhangu«”. (Abel 1980, s.17).

Jak zatem czytamy, ówczesna literatura poszukiwała religijnych podstaw
dla używania marihuany, której przyjmowanie miało być ważnym elemen-
tem relacji człowieka do bóstwa. Wiele wieków później, już w czasach nam
współczesnych podobne usprawiedliwienia znajdziemy w ideologiach nie-
których sekt.

Na podstawie lektury Wed nie jesteśmy w stanie stwierdzić, kiedy do-
kładnie pojawiła się marihuana w Indiach: czy razem z wkroczeniem pierw-
szych plemion Ariów, czy może jej dużo wcześniejszy kult przyjmowania
narkotyku przeniknął do tradycji i obrzędów Ariów – rodu szlachetnych,
jasnoskórych wojowników wraz z mieszaniem się z innymi plemionami oraz
rdzenną, ciemnoskórą ludnością, bo opisuje ona dzieje już po pojawieniu
się Ariów. Jednak ponieważ wierzy się, że Wedy są związane bardziej z kul-
turą bramińską (kapłani – najwyższa warstwa społeczna), z którą identyfi-
kuje się Ariów, uznajemy współcześnie, że teksty te opisują ich wierzenia
i praktyki.

Podejmując problematykę etiologii marihuany jako kultowego współcze-
śnie narkotyku oraz problemu wywołującego tak ogromny dyskurs społecz-
ny, przyjmijmy zatem tezę, że marihuana i jej właściwości odurzające najsil-
niej zakorzenione były w kulturze i religii Półwyspu Indyjskiego.

Dla poparcia tej tezy zajmijmy się chwilę etymologią terminu marihu-
ana. Najstarszym znanym określeniem konopi jest słowo bhanga lub bhangi
pochodzące od aryjskiego rdzenia an lub bhanj, które oznacza „złamać”.

35 Wedy, to najważniejsze dla każdego hindusa, święte teksty skomponowane w przeciągu kilkunastu
wieków od około XV w. p.n.e. do około V w n.e.; jest to zbiór pieśni i hymnów, mitów i legend, opis
rytuałów i pierwotnych praktyk religijnych.
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Współczesne zaś określenie marihuany – Cannabis powstało z sanskryckie-
go sana lub cana. Jak zauważa Chris Conrad, nazwa regionu Bengal (wschod-
nie Indie) oznacza dosłownie „ojczyznę bhangu” (Conrad 1994, s. 19). Ist-
nieje także szereg mitów, takich jak ten o Śiwie, związanych z istnieniem
konopi w kultach różnych bóstw. Ich odzwierciedleniem są częste odniesie-
nia w sztuce Indii. Dotyczą one głównie życia mitycznego boga Śiwy lub
jego wyznawców – świętych wędrowców sadhu. Jak pisze Pradhan:

„Prawdopodobnie marihuana pełniła ważną rolę rytualną w Indiach
bardzo wcześnie w historii, a wyznawcy używali jej, by oddalić się
od ziemskich myśli i przybliżyć się do Najwyższego Boga i wyższej
świadomości”. (Pradhan 1977, s. 148–149).

Ale nie zawsze marihuana była związana tylko z religią i mitologią
w Indiach.

„W dawnych czasach wojownicy pili bhang, by ukoić nerwy przed
bitwą, i jak wszędzie gdzie istniały uprawy, miała ona zastosowanie
w leczeniu różnych dolegliwości” (Robinson 1996, s. 107).

Jak widzimy oprócz wymiaru religijnego i rytualnego marihuana była
wówczas bardzo popularnym naturalnym środkiem medycznym. U jeszcze
innego badacza Gabriela Nahasa znajdujemy taki oto opis:

„Najstarsze zapiski na temat medycznego użycia marihuany to zapiski
z 2000 r. p.n.e. z Chin. Leczono nią zaparcia, beri-beri, apatię, malarię,
żeńską słabość oraz z Egiptu z około 2000 r. p.n.e. Tu stosowano
marihuanę na problemy ze wzrokiem – prawdopodobnie jaskrę.
W Indiach około 1000 r. p.n.e. stosowano ją anestezjologicznie i jako
środek odflegmiający”. (Nahas 1999, s. 644).

Zastosowanie medyczne we wczesnej historii bardzo często wynikało
z nieznanych właściwości roślin, które były interpretowane jako działanie
tajemniczych, magicznych mocy. Takie podejście znajdujemy w hymnach
Atharwawedy – jednej z czterech świętych ksiąg hinduizmu, będącej zara-
zem traktatem medycyny naturalnej, jak i zbiorem opisów rytuałów i hym-
nów wyśpiewywanych dla bóstw. Religia bowiem, czyli wierzenia i praktyki
pełniły wówczas rolę, jaką w dzisiejszych czasach pełni nauka – tłumaczyły
zjawiska i oswajały ludzi z naturą świata oraz objaśniały go. Przyjrzyjmy się
zatem jak postrzegano konopie w tej księdze.

Po pierwsze, Cannabis nazywa się w Atharwawedzie mianem opiekuna.
Określane było terminem bóstwa opiekuńczego, któremu dał Indra36 1000

36 Indra – bóstwo związane ze zjawiskami atmosferycznymi, zwłaszcza gromem i błyskawicą; wedyjski
bóg wojny; król bogów, któremu w RW poświęconych jest najwięcej hymnów (Ługowski 1994).
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oczu, zdolność ochrony wszystkich zwierząt i własności ludzkiej, odpędze-
nia wszelkich chorób i zabijania potworów. Często wyznawcy nosili część
rośliny jako talizmany i używali jej leczniczych właściwości – rozgrzewają-
cych, podniecających, odflegmiających, wiatropędnych, stymulujących ape-
tyt i wzmacniających pamięć (Nahas 1999, s. 644). Również hymny Rygwe-
dy pokazują, jak

„[…] gloryfikowano i opisywano zioła, w których dość wysoką
pozycję jako środek leczniczy zajmowała marihuana. Ze względu
na długość hymnów przypuszczać należy, że nie opisują one kon-
kretnych zastosowań ziół, to raczej tekst hymnu wyśpiewywanego
podczas ceremonii konsekracji różnych ziół w tym Cannabis”. (Keith,
Zysk 1998, s. 96).

Przytoczmy w tym miejscu następujący fragment z Atharwawedy mówią-
cy o zastosowaniu leczniczym różnych roślin:

„[…] obfitość roślin o setkach właściwości, zrodzonych z Bryhas-
patiego, których królem jest Soma, niech uwolni nas od nieszczęść”.
(Atharwaweda VI. 96. 1. Bloomfield 1897, s. 44).

W innymi miejscu czytamy też o jej zastosowaniu magicznym jako tali-
zmanie:

„Niech konopie i gangida chronią nas przed wiszkandhą (vishkandha
– nazwa ogólna demonów). Gangidę znajdziesz w lesie, a konopie
sporządź upuszczając sok z wyżłobienia”. (AW II. 4.5. Muller i Bloom-
field 2004, s. 37).

W cytacie tym mowa jest o amulecie bądź wisiorku, który zakładało się na
szyję w celu ochrony przed chorobami i demonami. Zauważmy, że dość czę-
sto konopie nazywa się imionami, których nie jesteśmy w stanie przyporząd-
kować konkretnej roślinie. Możemy natomiast wnioskować, że może tu cho-
dzić o marihuanę bądź podobną roślinę o właściwościach psychoaktywnych.
Obok imienia Soma znajdujemy na przykład nazwę zioła kusztha, które wy-
chwala się w hymnach Atharwawedy tak:

„Niech nasz opiekun, bóg Kusztha37  zstąpi tu z Himalajów. Zniszcz,
o panie, gorączkę i wszelkie kobiece przypadłości […] Jesteś najwyż-
szym wśród roślin, jak młody wół w stadzie, jak tygrys pośród dra-
pieżników. Potrójnie zrodzony z Sambu, Angirów i z Aditjów, zrodzony
potrójnie ze wszystkich bogów. O Kusztho!, jesteś uniwersalnym
remedium obok Somy. Zniszcz, o panie, gorączkę i wszelkie kobiece
przypadłości”. (AW XIX. 39.1, 4, 5 Bloomfield 1893, s. 5–6).

37 Imię bóstwa i nazwa zioła używanego przez Hindusów w obrzędach religijnych.
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Albo  w następującym zapisie:

„Zrodzony jesteś z bogów, przyjacielu Somy. Bądź łaskaw moim
życiowym oddechom i sokolim oczom. […] ‘Najwyższy’, o Kusztho,
to twe imię i imię twego ojca. Odpędź wszystkie choroby i pozbaw
Takmana (gorączka) sił”. (AW V. 4. 7, 9 Bloomfield 1893, s. 5).

A także tak:

„Ty narodziłeś się w górach jako najsilniejsze ziele lecznicze. Zstąp
o Kusztho, zniszcz Takmana i przepędź go stąd. […]) Bóle głowy,
zapalenie oka, bóle brzucha, wszystko to leczy ziele kuszthy”. (AW
V. 4. 1, 10 Jurgen Thorwald 1990, s. 198).

Atharwaweda nazywa też bhang

„[…] jednym z pięciu królestw ziół z wielkim Somą na czele. Te 5
ziół to trawa kusztha, bhanga, owies i zioło saha, one niwelują
niepokój i strach”. (AW XI. 6. 15 Muller, Bloomfield 2004, s. 162).

Tak, pewno tak – ma myśl jest taka,
Chciałbym darować konia, krowę –
Czyżbym się somy dzisiaj napił?
Jak gdyby wichry rozwścieczone,
Tak mnie ten trunek w górę niesie –
Czyżbym się somy dzisiaj napił?
W górę unosi mnie ten napój,
Jak gdyby szybkie konie powóz –
Czyżbym się somy dzisiaj napił?
[...]
Jakby ździebełko się wydają
Wszystkie mi pięć pokoleń ludzkich –
Czyżbym się somy dzisiaj napił?
Obydwa światy nie są równe
Nawet połowie mego ciała –
Czyżbym się somy dzisiaj napił?
Przewyższam niebo swą wielkością,
Przewyższam ziemię tę ogromną –
Czyżbym się somy dzisiaj napił?
[...]
Ja jestem wielki, ja największy,
Aż do obłoków sięgam głową –
Czyżbym się somy dzisiaj napił?

Z kolei w Rygwedzie również pojawia się termin soma, który można od-
nosić do grupy narkotyków, w której skład wchodzi też marihuana (czasem
na jej określenie używa się też słowa andhas). Jak zauważa Gordon Was-
son, samo słowo soma pochodzi od korzenia ‘su’, co znaczy „przeciskać,
ściskać” (Wasson 1971, s. 62). W innych księgach natomiast soma występu-

Siwa przygotowujący napój bhang
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je jako nazwa napoju o właściwościach magiczno-leczniczych pitych przy
okazji hymnów do innych bóstw, które używały tego napoju. Ciekawym przy-
kładem opisu działania somy jako środka odurzającego jest hymn tłuma-
czony na polski jako Monolog pijanego (Rygweda X. 119, tłum. Franciszek
Michalski 1971, s. 42–44).

Jak czytamy w tekście38, autor opisuje psychoaktywne działanie napoju,
który ewidentnie wywołuje halucynacje, zaburzenia widzenia i postrzega-
nia świata wokół niego. Podobnych literackich fascynacji psychoaktywnymi
właściwościami somy znajdziemy w literaturze hinduskiej wiele. W innych
hymnie dostrzeżemy „moc” przypisywaną somie (RW X. 116, Michalski 1971,
s. 38–40).

Pij somę, byś siłę pozyskał olbrzymią,
Pij somę, potężny, byś mógł zabić Writrę39,
Pij, przywołany do bogactw, do siły,
Pij słodycz, Indro, łykaj ją do woli!
[...] [grafika obok – przyp. M.J.]
Niechaj cię soma odurzy niebieska,
I ta, o Indro, którą ci człowiek wyciska,
Niech cię soma odurzy, przez którąś drogę
otworzył,
Niech cię odurzy, przez którą wrogów rozpraszasz!
Niech przyjdzie Indra, buhaj, o sile podwójnej,
Mocarz, z płowkami – napój już jest gotów,
Z wyciśniętej słodyczy, na skórze podanej,
Połknij, o czarnych zabójco, jak możesz najwięcej!
Uczyń, by strzały ich lotne opadły,
Mocnym łukom demonów osłabiaj cięciwy,
Tobie, strasznemu, daję moc i siłę,
Rzuć się na wrogów, siecz w zgiełku bitewnym!
[…]
Dla nas urastaj w swoją moc potężną,
Nieosłabione, niech wzrasta twe ciało!
Ofiara już ci złożona, o szczodry,
Przyjmij ją, królu najwyższy, bez gniewu,
Dla ciebie soma i ciasta, o szczodry,
Jedz, pij, o Indro, co ci jest podane!

38 Zapis oryginalny:

39 Wrytra – demon, główny przeciwnik Indry, negatywny bohater najważniejszego mitu RW o uwolnieniu
wód i światła (za: Ługowski 1994).
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Jak wynika z analizy powyższego tekstu40,  napój miał wywoływać w spo-
żywającym poczucie wielkiej siły, mocy, pewności siebie. A także w pewnym
stopniu odurzać i „wyłączać” racjonalną ocenę sytuacji.

Współcześnie przypuszcza się, że ter-
min soma to znana wśród szamanów
północnej Europy i Azji Amonita Mu-
scaria  lub inne rośliny jak Nelumbo
(lotos) czy Nymphaea (lilia wodna).
Jest też podobna do perskiej rośliny
o nazwie haoma, o której pisze się
w Aweście, ale badacze nieustannie
spierają się o to, czy była to ta sama
roślina. Rygweda bowiem przedstawia
fakty z czasu rozkwitu doliny Indusu
(2800–1200 l. p.n.e.), a więc także z cza-
sów, gdy Ariowie mieszali się z tubyl-

cami. Wygląda więc na to, co podkreśla jeden z badaczy tej kwestii David
Spess, że soma to szeroka nazwa dla wielu napojów lub roślin używanych
w starożytnych Indiach (Spess 2000, s. 26–27).

Istnieją też tezy, że soma to napój sporządzany z kwiatów lotosu i lilii wod-
nych. Efekty somy bowiem bardziej przypominają efekt metylenodioksymetam-
fetaminy (MDMA), znanej jako ecstasy, niż marihuany, nawet w najsilniej-
szym stężeniu. Najbardziej prawdopodobna jednak jest teza, że soma była
określeniem różnych napojów, w różnych stężeniach i o różnych składni-
kach, efekty bowiem bywały różne, często wskazujące na spożycie gatunku
Cannabis (Spess 2000, s. 27–29). Była to więc najpewniej mieszanka roślin
o składnikach psychoaktywnych. Jak pisze Joges Candra Roy:

„[…] słowa bhanga i bhangi są żeńskimi formami słowa ‘bhanga’,
które pojawia się w Rygwedzie. Jednak prof. Macdowell interpretuje
je po prostu  jako epitety somy (w sensie »odurzająca«), a nie nazwę
konkretnego napoju”. (Roy 1939, s. 202).

Napoje, o których tu mowa, znane były w wielu kulturach na niemal
wszystkich kontynentach. Co ciekawe jedynie wśród ludów zamieszkują-

Amonita Miscaria, czyli Muchomor
czerwony, był podobnie jak konopie
jedną z pierwszych roślin służących

człowiekowi do odurzania się.

40 Zapis oryginalny:
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cych krainy ciągłych lodów nie ukształtowały się obrzędy związane z używa-
niem substancji psychoaktywnych – nie znajdujemy ich np. wśród Eskimo-
sów, rdzennych mieszkańców koła podbiegunowego dzisiejszej Rosji. Im
dalej natomiast na południe, tym zwyczaje używania takich substancji są
silniejsze. Jest to oczywiście związane z jej dostępnością, ale istotnym może
być także cały kulturowy kontekst funkcjonowania człowieka.

W literaturze tematu znajdujemy liczne opisy przygotowania napoju
soma. U badającego historię Indii Artura Bashama znajdziemy taki oto frag-
ment:

„[…] kapłani ucierają brązowo-rdzawą roślinę w moździerzu lub
wyciskają z niej sok między dwoma kamieniami układanymi na
skórze czarnej antylopy, której barwa przypomina chmurę deszczową
(w workach ze skóry tej antylopy przechowywano wodę). Potem
przecedzają płyn przez sito, czyniąc go jasnym i czystym. Gdy spływa
do kadzi, żółty jak błyskawica, wydaje ryk gromu. Rozprzestrzenia
dookoła słoneczny żar. Lejący się sok porównują do prędkiego konia,
ptaka i słońca, które swą jasnością niszczy mrok. Gdy się go miesza
z wodą, staje się bykiem zapładniającym krowy swego stada”.

Do somy dodawano się jeszcze słodkiego lub kwaśnego mleka, jęczmie-
nia i miodu (Jakimowicz-Shah i Jakimowicz 1982, s. 52; Basham 1964,
s. 301). Zagadką pozostaje owa „brązowo-rdzawa roślina”. Różne są przy-
puszczenia na ten temat. Możliwe, że mógł być to napój przyrządzany
z konopi indyjskich, zwany dzisiaj bhang. Jak pisze dalej Basham:

„Odczucia wywołane przez somę – jaskrawe halucynacje i złudzenie
rozrastania się do olbrzymich rozmiarów – są raczej podobne do
skutków przypisywanych takim narkotykom jak haszysz. Nie jest
wykluczone, że wedyjską somą były konopie, które do dziś plenią
się dziko w wielu częściach Indii, Azji Środkowej i południowej
Rosji i z których dzisiejsi Hindusi wytwarzają narkotyczny napój
zwany bhang”. (Basham 1964, s. 301).

Z kolei w Rygwedzie – świętej księdze hinduizmu – Somie jako ważnemu
bóstwu poświęcona jest jedna z dziesięciu ksiąg. Znajdujemy tu hymny do
boga, którego symbolem był księżyc. Inny z badaczy George Andrews cytu-
jąc Rygwedę X pisze między innymi tak:

„To dzięki Somie bogowie pełni są wigoru, to dzięki Somie świat jest
tak rozległy, nawet pomiędzy gwiazdami nasz Soma błyszczy”41.
(Rygweda X. 85. 2; Andrews 1967, s. 13).

41
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Jak widzimy, musiało to być bardzo ważne bóstwo w licznym panteonie,
skoro przyrównywało się go do księżyca – najbardziej mocarnej planety obok
słońca.

Kontynuacją tradycji wedyjskich i praktyk religijnych związanych z bo-
giem Somą, opisanych w Wedach były praktyki tantryczne związane z bogi-
nią Kali42 i Durgą43, które zaczęły być popularne we wschodnich Indiach
około VII w. n.e. Zgodnie z zaleceniami, do 1,5 godziny przed aktem seksu-
alnym (wierzono, że w czasie aktu wstępuje w wiernego bogini) przygoto-
wywano misę z bhangiem i wznoszono modły:

„Ommm. O bogini w postaci ambrozji, któraś powstała z ambrozji,
która kąpiesz się w ambrozji, daj mi, o Pani, twej ambrozji, bym
mógł przywołać do siebie boga” (za: Agehananda Bharati 1965, s. 251;
Arthur Avalon 1972, s. 73).

Następnie po wzniesieniu jeszcze kilku mantr wierny wypijał napój. Czas
pomiędzy wypiciem a aktem seksualnym pozwalał na odpowiednie wyostrze-
nie zmysłów przez narkotyk i pojawienie się poczucia jedności z boginią (Bha-
rati 1965, s. 251).

Raport komisji The Indian Hemp Drugs Commission w dziewiątym roz-
dziale dość dużo miejsca poświęca analizie lokalnych kultów związanych
z marihuaną, kultu Śiwy, Durgi, Kali – których wyznawcy zażywali konopie,
ale także o samych konopiach, którym w niektórych częściach Indii praw-
dopodobnie składali cześć hindusi (John Campbell 1893–94, s. 250–252).

Śiwa Natadźa – rzeźba tańczącego boga Asceci modlący się do boga Somy

42 Kali (dosł. Czarna) – jedna z groźnych postaci bogini Dewi; jej kult odgrywa podstawową rolę
w tantryzmie gdzie czci się ją jako bóstwo najwyższe. Charakterystyczna cechą Kali jest jej przerażający
wygląd: naga z rozpuszczonymi włosami, rozwartymi ustami i wyciągniętym językiem (Ługowski
1994).
43 Jedna z bogiń hinduskich o złowrogim charakterze. Często bywa utożsamiana z Kali.
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W zapiskach Komisji dość często pojawiają się też informacje o zagroże-
niach wynikających z intensywnego stosowania konopi. Natomiast w XI
rozdziale Manawa Dharma Śastry, czyli pierwszego w historii Indii traktatu
prawniczo-społecznego pojawia się zakaz używania jej przez Braminów,
najwyższej klasy społecznej – kapłanów (Nahas 1999, s. 644). Jak piszą
cytując autora Graves Chamney Haughton i Peter Percival:

„Podwójnie urodzony (przydomek bramina), powstrzymujący się od
nadmiernego jedzenia, nie powinien próbować soku księżycowej
rośliny; nie powinien dotykać żadnego z jej owoców, nawet jeśli
zdarzyło mu się ją spożyć wcześniej przy okazji ważnej ceremonii”.
(Haughton, Percival 1982, s. 292).

Szczególnie późniejsi brytyjscy kolonizatorzy piszą o tym, że marihuana
była przez wieki przekleństwem Indii. W pochodzącym z końca XIX wieku
sprawozdaniu autorstwa Williama Dymocka, Davida Hoopera i Charlesa
Jamesa Hislopa44 znajdujemy taki fragment:

„Nadużywanie marihuany prowadzi do niestrawności, zmęczenia
ciała, kaszlu, melancholii, impotencji i puchliny wodnej. Po jakimś
czasie jej użytkownik zaczyna odstawać od społeczeństwa, a jego
dalsze życie kończy się na zbrodni, szaleństwie i upośledzeniu”.
(Dymock, Hooper, Hislop 1893, s. 318–337).

Właściwie dopiero w późniejszych wiekach, kiedy zaczęły rozwijać się
poszczególne dyscypliny naukowe medycyny zaczęto dyskutować na temat
szkodliwości działania marihuany i działać w kierunku ograniczenia jej spo-
życia, chociaż wciąż funkcjonowała ona jako bardzo ważny element kultu.
Jak pisze Samuel Beal, jeszcze w XIX-wiecznym dziele Radźwallabha bhang
opisuje się następująco:

„To, że była w Indiach niezwykle popularna, to nie była kwestia
właściwości medycznych marihuany lub jej działania jako ‘spoiwo
społeczne’. Bhang był tak wychwalany raczej ze względu na skoja-
rzenia religijne. Ogłupiałość, która była efektem spożycia żywicy ko-
nopi (haszysz), była stanem niezwykle cenionym przez ascetów i faki-
rów, świętych mężów Indii, ponieważ wierzyli, że ziele ułatwia im
komunikację z bóstwami (zgodnie z legendą Budda przez sześć lat
ascezy jadł tylko jedno ziarno marihuany dziennie)”. (Beal 1882, s. 143).

Nawet na początku XX wieku, po tym jak w 1890 roku zebrała się komi-
sja (Indian Hemp Drugs Commission), by zbadać spożycie marihuany

44 Pharmacographia indica. A history of the principal drugs of vegetable origin, met with in British India
– praca dostępna poprzez www.worldcat.org/title/pharmacographia-indica-a-history-of-the-principal-
drugs-of-vegetable-origin-met-with-in-british-india/oclc/04726434
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w Indiach, stwierdzono, że roślina jest tak mocno wrośnięta w kulturę
i religię kraju, że zakaz jej używania spowoduje szereg nieszczęść i indywi-
dualnych cierpień. Ich końcowy wniosek brzmiał:

„Dla każdego hindusa roślina konopi jest święta. W jej liściach żyje
opiekun. Zobaczyć ją we śnie to dobry omen. Poza tym leczy szereg
dolegliwości, w tym gorączkę. Bhang jest pocieszycielem biednych,
niebem dla głodnych, rozproszycielem smutków. Dla wielu rodzin
hinduskich moc tej rośliny pomogła im przetrwać srogi głód. Jeśli
zabronimy lub nawet ograniczymy spożycie tej świętej rośliny,
zapanuje cierpienie, wzburzenie i głęboki gniew w ludziach.
Ograbimy ich z jedynego pocieszenia, remedium na choroby
i ochrony przed »złym okiem«. Tak wielkie konsekwencje wobec tak
małoznaczącego grzechu”. (Campbell 1893–94, s. 250–252).

W raporcie tym zacytowano też fragment z Rudradźanmal Danakand
i Karmakaud na temat obecności konopi w stanie Baroda; pokazuje on, że
również w Śastrach (traktaty naukowe z okresu wedyjskiego) mówi się
o kulcie rośliny bhang. Oto jego oryginalne brzmienie:

„Bóg Śiwa do Parwati – O bogini Parwati, zauważ wspaniałe zalety
bhangu. Ten, który czci bhang staje się tak wielki jak ja” (za: Tod
Mikuriya 1994, s. 31).

Natomiast w  Bhabiszja Puran pisze się, że:

„13 dnia księżycowego miesiąca Ćitra (marzec – kwiecień) musi czcić
Kamę (Kupidyna) w formie rośliny konopnej ten, kto chce powiększyć
swą rodzinę o synów i wnuków” (za: Mikuriya 1994, s. 31).

Marihuana figuruje też jako jeden z ważniejszych środków leczniczych
w Indian Materia Medica  z XVIII wieku i do około 1945 leczono nią na
wsiach indyjskich astmę i zapalenie oskrzeli (Pradhan 1977, s. 148–149).

Jak widać z powyższego, głębokie wrośnięcie marihuany w kulturę wielu
regionów Indii uczyniło z niej produkt naturalny o silnej podbudowie reli-
gijnej, co skutkować musiało jej masowym upowszechnieniem. Wskażmy
bowiem, że więzy religijne były i są w tej części świata niezwykle silne,
a przestrzeganie obrządku i zasad życia religijnego jest kanonem stawia-
nym ponad wszelkie inne. Nie dotyczy to tylko Indii, ale także wielu innych
kultur. Gdy bowiem analizujemy rozwój używania substancji psychoaktyw-
nych wśród Inków, Azteków, ludów Eurazji, dochodzimy do podobnych
wniosków. Jak się wydaje, świadomość zdrowotna ujawniająca się zwykle
wraz z rozwojem medycyny nie pozwalała, a w wielu regionach nie pozwala
nadal na zrozumienie konsekwencji używania substancji psychoaktywnych.
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Dalekie wejrzenie w dawne i bliższe Indie oraz zjawisko niemal masowego
używania tam marihuany wskazywałoby na potrzebę budowania profilaktyki
narkotykowej w oparciu o profilaktykę prozdrowotną, bowiem wszelkie tezy
na rzecz jej legalizacji, bądź innych form dopuszczania są niczym innym
jak wynikiem niskiej świadomości zdrowia, tak somatycznego jak i moral-
nego.

Mimo szerokiego upowszechnienia – jak pisze George Gierson cytując
południowoindyjskie dzieło Rasaratna Samuććaja – określa się bhang jako
półtruciznę:

„Langoli (Vangueira Spinosa), korzeń Nerium Odorum, dźaja
(Symplo-cosracernosa), czyli marihuana, kanaka i ak (rodzaj roślin
z gatunku Euphorbia), mają właściwości trujące”. (Grierson 1893–
1894, s. 246).

Konkludując można stwierdzić, że jest ona silnie zakorzeniona w indyj-
skim społeczeństwie w kontekście kulturowo-religijnym. Choć od uwagi
Giersona minęło ponad 100 lat, problem ten występuje w Indiach nadal.

* * *

Dzieje Indii, które tak wnikliwie opisuje Basham, dostarczają nam sze-
rokiej wiedzy o rozpowszechnieniu się w tamtejszych społecznościach róż-
nych roślin psychoaktywnych. Jak się wydaje marihuana odegrała wśród nich
rolę szczególną, była bowiem obecna nie tylko w obrzędach ściśle religij-
nych, związanych z czczeniem bóstw, ale także w paramedycynie, bogatym
w tej kulturze życiu seksualnym oraz wydarzeniach związanych z czczeniem
zwycięstw na polu walki.

Historyczna wędrówka ludów i ich kultur doprowadziła do stopniowego
poznawania halucynogennych właściwości marihuany przez inne plemiona,
społeczności, narody, co w końcu przywiodło ją do Europy. Prastare szlaki
jedwabne przynosiły na nasz kontynent nie tylko piękne tkaniny z Chin, ale
także przyprawy, łuki, proch oraz …marihuanę.

W kontekście myśli przewodniej naszej pracy zmierzającej do ukazania
konsekwencji ewentualnego zalegalizowania marihuany, jak i jej antyzdro-
wotnego zdestygmatyzowania, wiedza o hinduskich korzeniach marihuany
może być wielce przydatna. Problem ten analizujemy także we współcze-
snej perspektywie w jednym z kolejnych rozdziałów.

Uwaga pedagogiczna (1)
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Część III
Marihuana a współczesne teorie
uzależnień od substancji
psychoaktywnych
(Mariusz Jędrzejko, Alicja Neroj)

Z przekazów historycznych i współczesnych badań wiemy, że substancje
o charakterze psychoaktywnym znane są ludzkości od dawna (piszą o tym
szeroko m.in. A. Basham, R. Davenport-Hines). Nie mają tutaj znaczenia
takie wyróżniki, jak kontynenty, szerokość geograficzna, klimat, kultura,
religia, choć zastrzegamy, iż nigdzie nie znaleźliśmy wzmianek o substan-
cjach psychoaktywnych używanych przez mieszkańców …koła podbiegu-
nowego. Wiemy także, że kulturowy przekaz używania w określonych sytu-
acjach i kontekstach substancji psychoaktywnych był częścią ogólnego prze-
kazu, jaki otrzymywały następujące po sobie pokolenia – tak było w przy-
padku północnoamerykańskich plemion indiańskich, kultury Inków, wo-
jowniczych Wikingów, przybyłych zza Himalajów ludów Ariów kolonizują-
cych Półwysep Indyjski (o czym szerzej napisaliśmy w części II), czy ludów
zamieszkujących dzisiejszy Jemen oraz Abisynię. Ów „przekaz narkotyko-
wy” dotyczył w równym stopniu Azteków (napoje na bazie meskaliny), co
starożytnych Greków (wdychanie bliżej nieznanych nam oparów u stóp
Olimpu), mieszkańców syberyjskiej tundry (Amonita Muscaria, czyli mu-
chomor czerwony) oraz pradawnych Polan (grzyby halucynogenne, pokrzyk,
lulek…), amazońskich Indian (wyciągi ze skór żab i jaszczurek). Z analizy
baśni i przypowieści podawanych z pokolenia na pokolenie wiemy, że ob-
rzędy pogańskie z używaniem substancji psychoaktywnych miały miejsce na
terenach danych Polan, Wiślan, czy rdzennych mieszkańców Podlasia. Dzi-
siaj znamy je jako tajemnicze mikstury czarownic i wiedźm, zamieszkują-
cych w dawnych czasach leśne samotnie od Odry po podlaskie bagna.

Zwróćmy jednak uwagę na ważny fakt – choć używanie substancji narko-
tycznych ma tradycję sięgającą prawdopodobnie 7–8, a może nawet
10 tysięcy lat – to nie wszyscy ludzi mający kontakty z tymi substancjami
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sięgają po nie. Także nie wszyscy używający narkotyków uzależniają się od
nich, jak również inaczej na nie reagują w krótkiej i dłuższej czasowo per-
spektywie. Zauważmy np. wyraźne różnice w tempie uzależnienia, przecho-
dzenia do silniejszych substancji, jak również utraty kontroli zachowania
w zależności od wieku. Zjawisko to intrygowało przez wiele dziesięcioleci
pierwszych badaczy uzależnień, a przez osoby używające tych substancji,
u których nie występowały silne objawy tolerancji, przyjmowane było jako
koronny argument na brak ich szkodliwości. Ta „argumentacja” jest szcze-
gólnie bliska współczesnym zwolennikom legalizacji marihuany.

Lekarze, pierwsi psycholodzy, a później toksykolodzy dość szybko za-
uważyli osobniczy charakter ludzkich reakcji na narkotyk. Jedni podkreśla-
li szybkie przechodzenie w stan „niewolniczy”, inni długotrwały „opór” or-
ganizmu przed pełnym uzależnieniem lub większą kontrolę nad zachowa-
niami. Obserwacje te skłoniły (już w XIX wieku) do poszukiwań wspólnych
cech, które dałoby się złożyć w spójne teorie zaburzeń – uzależnień oraz
opracowanie programów leczniczych i terapeutycznych, adekwatnych dla
danego typu uzależnienia (środka uzależniającego). Im bliżej współczesno-
ści, tym do rąk specjalistów i zwykłych czytelników trafiały coraz to nowe
pełniejsze teorie.

Ponieważ charakter opracowania uniemożliwia prezentację wszystkich
znanych nam modeli teoretycznych, stąd zdecydowaliśmy się na pokazanie
tylko niektórych z nich, zwłaszcza takich, które mogą być przydatne w dia-
gnozowaniu problemu rozwoju narkomanii marihuanowej oraz modelowa-
niu sytuacji społecznych i działań prowadzących do zmniejszenia ryzyka się-
gania przez nastolatków po ten i inne narkotyki.

Stosując ogólny podział należy wskazać na występowanie co najmniej
trzech dużych grup teorii uzależnień od substancji psychoaktywnych:

• teorie socjologiczne określane często jako społeczne, a czasami jako
socjopedagogiczne;

• teorie psychologiczne;
• teorie biologiczne.
Podjęta poniżej ich interpretacja została wręcz „ściśnięta” w pigułkę

i zawiera tylko te aspekty, które naszym zdaniem pozwolą na lepsze wyja-
śnienie problematyki źródeł zagrożeń narkotykowych (w tym marihuano-
wych).
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3.1. Wybrane socjologiczne (społeczne) teorie
 uzależnień od substancji psychoaktywnych

Od wielu dziesięciolecie socjologowie, psychologowie i pedagodzy są
zgodni co do faktu, iż wzory (wzorce, sygnały…) społeczne dają silny im-
puls do określonych zachowań. Ujmuje się to m.in. w teoriach społecznego
uczenia się, kulturowego dziedziczenia, naśladowania, socjalizacji.

Dzieci – zwłaszcza małe – obserwujące zachowania dorosłych lub nieco
starszych rówieśników, nie posiadając w pełni ukształtowanej osobowości
oraz zdolności oceny zdarzeń w kategoriach dobre–złe, mają wysoką skłon-
ność do naśladownictwa. Widząc określone wzory uznają je za „obecne”,
prawidłowe i naśladują je.

Powielanie i naśladowanie jest charakterystyczne nie tylko dla używania
substancji psychoaktywnych, ale także wszelkich innych zachowań
człowieka.

Wiemy, że wzorcowanie przez matkę, ojca, najbliższą rodzinę, zwłaszcza
rodzeństwo ma wielki wpływ na podejmowanie określonych decyzji (zain-
teresowanie sportem, zapalenie pierwszego papierosa, spożywanie określo-
nych potraw, sposób ubierania się, wybór typu szkoły, przestrzeganie zasad
zachowania). Jest przy tym oczywiste, że nie wystarczą same wzory, aby
pojawiło się zjawisko uzależnienia. Stąd teorie socjologiczne (społeczne)
widzieć należy raczej jako pewnego rodzaju kompas (vide „teoria kompa-
su” uznana w analizie zaburzeń agresywności), model postępowania,
wyznaczanie wektorów i kierunków, w jakich rozwija się określone zacho-
wanie dziecka lub dorosłego.

* * *

Z analizy opracowań oficjalnych (rządowych i międzynarodowych) moż-
na powiedzieć, że tylko w kilkunastu krajach na świecie nie występuje zja-
wisko problemowego sięgania po środki odurzające, przy czym tło i prze-
bieg tego procederu jest głęboko zróżnicowany. O ile w Rosji uzależnienie
od alkoholu ma rangę wielkiego problemu społecznego, z implikacjami zdro-
wotnymi, ekonomicznymi i prawnymi, o tyle to samo zjawisko występujące

Uwaga pedagogiczna (2)
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na terenie północnej Finlandii nie implikuje takiej skali problemów spo-
łeczno-ekonomicznych, choć jest też widoczne. Inny wymiar ma używanie
alkoholu przez przeciętnego dorosłego Włocha, a inny polskiego pseudoki-
bica. Podobnie jest z używaniem narkotyków, które w górzystych terenach
Peru są środkiem utrzymania zdolności do funkcjonowania na dużych
wysokościach, a już w dolinach generują ogromne problemy z narkobizne-
sem i przemocą w tle.

Podkreślmy jednak, że sięganie po środki odurzające, bez względu na to
czy są one ogólnodostępne, czy zabronione prawnie, jest mniej lub bardziej
powszechne, praktycznie na niemal całym świecie, a w wielu krajach ma
charakter wielkiego problemu społecznego (Rosja, Hiszpania, Wielka Bry-
tania, Stany Zjednoczone, Meksyk). Dopóki konsekwencje ich używania
czy nadużywania nie stanowiły widocznego zaburzenia (narkomanii na uli-
cach, prostytucja powiązana z zażywaniem narkotyków, śmierć po zażyciu)
dla szerszej części społeczności, rozważania na ten temat miały charakter
marginalny, raczej potępiający, rzadziej lekceważący, aniżeli wyjaśniający
zachowania poszczególnych ludzi czy grup. I tak w pierwszym okresie pod-
boju Dzikiego Zachodu picie napojów z opium było niemal powszechne,
tak jak palenie haszyszu na Bliskim Wschodzie. Ale sam problem dostrze-
gano również tysiące lat temu, bowiem już w Starym Testamencie (Gen. 9,
20–23) mamy opis skutków nadużycia alkoholu. Oto syn Noego Cham na-
śmiewał się z odurzonego winem i leżącego nago ojca i powiedział o tym
braciom Jafetowi i Semowi, którzy „okryli nagość ojca”. Za swoje ...niegod-
ne zachowanie Cham został wyklęty.

Według socjologów i pedagodzy uzależnienie od substancji psychoaktyw-
nych jest jednym z przejawów zachowań dewiacyjnych (devio – z jęz. łacińskie-
go oznacza zboczenie z drogi, odchylenie od kierunku). Należy jednakże pod-
kreślić (Petrykowska, 2004, s. 14), że termin dewiant posiada dwojakie znacze-
nie, z jednej strony określa on ludzi twórczych, wyprzedzających swoją epokę
(dewianci pozytywni [tamże, s. 13]), a z drugiej osoby, których zachowanie wy-
wołuje społeczne potępienie (dewianci negatywni). Osoby uzależnione od sub-
stancji psychoaktywnych są zaliczane do dewiantów negatywnych.

Socjolodzy podejmujący próbę wyjaśnienia przyczyn zachowań dewia-
cyjnych, do jakich zaliczana jest narkomania (w szerokim rozumieniu tego
pojęcia), analizują je w trzech aspektach:

• strukturalny i kulturowy;
• kontroli społecznej;
• reakcji społecznej (szersze ujęcie tych teorii znajdzie czytelnik m.in.

w pracach J. Rogali-Obłękowskiej, Cz. Cekiery, M. Jędrzejko,
R. Rudena i G. Byalick).
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3.1.1 Teoria anomii Roberta K. Mertona

Według Roberta K. Mertona głównym  źródłem zachowań dewiacyjnych
jest struktura społeczna, w której modelują się osobowość i zachowanie czło-
wieka. Zachowania anomiczne (dewiacyjne) są niczym innym, jak tylko re-
akcją człowieka na określone sytuacje społeczne, które sprzyjają działaniom
niezgodnym z normami.

Merton uważa, że pewne struktury społeczne wywierają na niektóre jed-
nostki w społeczeństwie istotny wpływ, wyraźną presję,

„skłaniając je do podjęcia zachowań raczej nonkonformistycznych
niż zgodnych z przyjętymi wzorcami postępowania”. (Merton 2002,
s. 198).

Wnioski autora teorii anomii wynikają z obserwacji społeczeństwa ame-
rykańskiego, które od swojego zarania kładło niezwykle silny nacisk na ocze-
kiwanie odniesienia sukcesu (człowiek osiągający sukces zyskuje aplauz
i wyższa pozycję społeczną). Szczególną uwagę zwrócił na fundamentalną
cechę kultury amerykańskiej pierwszych dziesięcioleci jej formowania: sil-
ne oczekiwanie od każdego obywatela zdecydowanego dążenia do osiągnię-
cia sukcesu, z jednoczesnym nierzadkim lekceważeniem lub ignorowaniem
obowiązku  dochodzenia do niego drogami zgodnymi z zasadami etyki
i kultury. Zdaniem tego autora w społeczeństwie amerykańskim powszech-
nie obowiązują trzy zasady (Merton 2002, s. 204):

• każdy człowiek może osiągnąć sukces i powinien do niego zmierzać,
• wszelkie potknięcia w drodze do osiągnięcia sukcesu nie są dowodem

na klęskę,
• klęską jest dopiero wycofanie się z działań umożliwiających uzyskanie

sukcesu.
Diagnozując rozwój amerykańskiego społeczeństwa, Merton dochodzi

do wniosku, że w procesie relacji społecznych nie wszyscy ludzie mieli rów-
ny odstęp do mechanizmów, narzędzi, struktur i środków sprzyjających osią-
gnięciu sukcesu (edukacji, pieniędzy, opieki zdrowotnej, sportu, bezpieczeń-
stwa socjalnego). Doszedł on do refleksji, że w stanie braku dostępu do
środków potrzebnych do realizacji kulturowo wyznaczonego (oczekiwane-
go) sukcesu, osoby takie są niejako „skazane” na poszukiwanie innych dróg
spełnienia swoich celów i marzeń, bądź też zrezygnowanie z osiągnięcia celu
społecznie oczekiwanego. Stan taki Merton nazwał sytuacją „anomii”
społecznej, co zdefiniował następująco:

„załamanie zdarzające się w strukturze kulturowej, występujące
zwłaszcza wtedy, kiedy istnieje silna rozbieżność pomiędzy normami
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i celami kulturowymi a społecznie ustrukturowanymi możliwościami
działania członków grupy, zgodnie z tymi normami”. (Petrykowska 2004,
s. 16).

Wśród różnych zachowań zaliczanych do anomii Merton wymienia m.in.
narkomanię, przestępczość, prostytucję (Merton, 2002, s. 198 i n.).

W kontekście tematu głównego naszego opracowania warto zwrócić
uwagę na różne postacie anomii wymieniane przez Roberta Merona i ich
kontekst narkotykowy (tamże, s. 16 i n.). Autor ten wymienia cztery typy
zachowań dostosowawczych-anomicznych: innowacja, bunt, wycofanie,
rytualizm oraz jedno społecznie pożądane: konformizm. ZestawienieNA S.
73-74 jest zbiorem doświadczeń kilkunastu terapeutów i pedagogów, któ-
rzy w ostatnich latach zajmowali się osobami używającymi marihuany.

Obserwując amerykańskie społeczeństwo Merton szybko dostrzegł, że
choć najczęściej wybieranym przez jednostki sposobem indywidualnego przy-
stosowania jest konformizm, zapewniający zachowanie równowagi i ciągło-
ści społeczeństwa, to inne modele postępowania nie stanowią wcale zacho-
wań „unikatowych”, a w niektórych okresach nasilają się. Autor ten uznał,
że każde zachowanie poza konformizmem, każdy inny rodzaj przystosowa-
nia społecznego, należy zaliczyć do zachowań dewiacyjnych, czyli anomicz-
nych. Zachowania innowacyjne i wykluczenie określił jako nieliczące się
z obowiązującym w społeczeństwie modelem kulturowym, zatem stanowią-
ce zaburzenie bądź zagrożenie jego zrównoważonego funkcjonowania. Do-
dajmy też, że Merton uznał rytualizm za formę przystosowania instytucjo-
nalnie dozwolonego.

Z kolei mertonowscy buntownicy mogą być dewiantami pozytywnymi,
a przykładami takiego zachowania są głównie naukowcy, politycy, twórcy
świata nauki, artyści, myśliciele, a więc osoby szukające rozwiązań do osią-
gnięcia lepszego porządku społecznego, poprzez odrzucenie akceptowanych
społecznie środków ich osiągania. Za postać idealnie ilustrującą „pozytyw-
nego buntownika” moglibyśmy uznać Alberta Einsteina, jednego z najwięk-
szych fizyków-teoretyków XX wieku, twórcę teorii względności. Natomiast
przykładem buntowników w negatywnym znaczeniu tego słowa są np. sa-
mozwańczy mesjasze, przywódcy destrukcyjnych kultów. Przedstawicielem
negatywnego buntownika jest np. James Warren „Jim” Jones, „Wielebny
Jones”, amerykański kaznodzieja, założyciel i lider apokaliptycznej sekty
Świątynia Ludu, który w 1978 roku doprowadził do śmierci blisko 1000 swo-
ich wyznawców.
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Tab. 3. Norma i anomia według Roberta Merona (konteksty narkotykowe)

      Stany normy i anomii                   Obserwowane zachowania, konteksty
         i sytuacje

Konformizm – przyjęcie (akceptacja)
społecznie akceptowanych celów
kulturowych oraz
zinstytucjonalizowanych form ich
osiągania. Model ten ma charakter
kreatywny.

Innowacja – jest zachowaniem
anomicznym oznaczającym przyjęcie
społecznie akceptowanych celów
kulturowych oraz negację
zinstytucjonalizowanych form ich
osiągnięcia.  Innowatorzy dla
spełnienia celów sięgają po
nielegalne formy postępowania.
Np. student dla odniesienia sukcesu
kopiuje pracę dyplomową; złodziej
kradnie, a uzyskane środki
przeznacza na edukację dzieci.

Rytualizm – czyli nadmierne,
przesadne przestrzeganie zasad
dotyczących zinstytucjonalizowanych
form osiągania celów (co staje się
celem samym w sobie) przy
jednoczesnym lekceważeniu
kulturowych celów).

Osoby postępujące konformistyczne nie
sięgają po środki uzależniające. Przypadki
takie mogą mieć jednak charakter incyden-
talny i dotyczą najczęściej sytuacji określa-
nych jako „ten jeden raz spróbowałem/am”.
Ich ocena marihuany jest jednoznaczna –
marihuana i jej pochodne to narkotyk.
W zachowaniach konformistów widoczne
są kryteria oceny formułowane z czterech
płaszczyzn: prawnej, społecznej, moralnej
i zdrowotnej. W rodzinach konformistycz-
nych do eksperymentów narkotykowych
dochodzi bardzo rzadko.

Ludzie preferujący innowacyjne modele
osiągania celów społecznych mogą trakto-
wać narkotyk jako jeden ze środków wspo-
magających te starania (przedstawiciel han-
dlowy sięga po amfetaminę lub substancje
działające podobnie, aby zmniejszyć zmę-
czenie; pseudokulturysta używa sterydów
dla zwiększenia przyrostu masy i uzyska-
nia odpowiedniej „rzeźby”, co ma mu przy-
nieść wzrost prestiżu w grupie i „poważa-
nie” społeczne; makler giełdowy świadomy
konieczności nieustannego monitorowania
„sieci” używa narkotyków dwukierunkowo:
po pierwsze dla zwiększenia psychofizycz-
nej wydolności organizmu (najczęściej
środkiem tym jest amfetamina lub substan-
cje pochodne) lub odreagowania zmęcze-
nia i stresu (najczęściej marihuana).

W grupie rytualistów niezwykle rzadko
odnotowujemy przypadki sięgania po nar-
kotyki.
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     Stany normy i anomii         Obserwowane zachowania, konteksty
        i sytuacje

Wycofanie – czyli całkowita
rezygnacja zarówno z kulturowo
przyjętych celów, jak
i zinstytucjonalizowanych form ich
osiągnięcia (jednoznacznie najmniej
akceptowana społecznie forma
przystosowania).

Bunt – swoista forma dewiacji, która
może mieć charakter pozytywny,
nakierowany na rozwój – odrzucenie
społecznie akceptowanych celów
i form ich osiągania, przy jednoczesnym
formowaniu nowych i lepszych celów
wraz z ulepszaniem form ich realizacji.
Może przybierać charakter negatywny,
kiedy zaproponowane nowe cele
i formy osiągnięcia tychże celów
powodują destrukcyjne naruszenie
norm i zasad społecznych.

Podobni pozornie do buntowników są innowatorzy, jednakże są to oso-
by, które na drodze do osiągnięcia sukcesu postępują według zasady: „cel
uświęca środki”. Należą do nich tzw. magnaci-rabusie, szefowie gangów,
ludzie podrabiający znane marki, hakerzy, osoby uzyskujące wysoki status
materialny lub społeczny kosztem innych – typy i skala innowatorów nie-
ustannie się rozszerzają. Analiza zmiany społecznej ostatnich dekad nasu-
wa wniosek, że ta właśnie forma społecznego dostosowania zyskuje coraz

Mertonowski opis zjawiska narkomanii stał
się nieaktualny od końca XX wieku (narko-
manów spotykamy we wszystkich war-
stwach i grupach społecznych). Wycofanie
rozumiane jako zerwanie kontaktów ze świa-
tem społecznie akceptowanych norm i za-
sad ma jednak związek z narkotykami. Inte-
rakcję tych dwóch problemów społecznych
dostrzegamy w niektórych subkulturach
i sektach. Gdyby przyjąć klasyczne rozumie-
nie wycofania, to dostrzegamy następujące
interakcje: hippisi częściej sięgają po mari-
huanę i opiaty niż inne subkultury; w niektó-
rych destrukcyjnych kultach, zwłaszcza
wschodniej proweniencji, używanie substan-
cji ma charakter tradycyjnego rytuału; w sa-
moizolujących się subkulturach przestęp-
czych charakterystyczne jest sięganie po
środki otępiające i pobudzające; prostytutki
często korzystają z amfetaminy (zmniejsze-
nie zmęczenia) i marihuany (odreagowanie
stresu).

Podobnie jak w przypadku wycofania ob-
raz współczesnego buntu ulega głębokie-
mu przemodelowaniu. Uogólniając mamy
współcześnie do czynienia z dwoma gru-
pami buntowników – buntem negatywnym
i buntem pozytywnym. W tym pierwszym
sięganie po narkotyki jest elementem cią-
gu zachowań deprywacyjnych i autode-
strukcyjnych (np. przestępcy korzystają ze
substancji pobudzająco-wzmacniających).
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liczniejszych „zwolenników”, przez co odnajdujemy ją w niemal wszystkich
sferach życia społecznego, także takich, które określane są jako zawody życia
publicznego (politycy, prawnicy, lekarze).

Rytualiści to osoby, które żyją według zasady maksymalnego zachowa-
nia bezpieczeństwa. Nie posiadają wygórowanych ambicji z obawy przed
ewentualnym zagrożeniem i zburzeniem spokoju oraz przyjętego przez nich
modelu funkcjonowania. Osoby należące do tej grupy poczucie bezpieczeń-
stwa zapewniają sobie przez nadmierne, skrupulatne przestrzeganie wymo-
gów instytucjonalnych. Merton określa ich jako fanatycznych biurokratów-
konformistów.

Natomiast ludzie „wycofani”, to poza psychotykami, włóczęgami czy oso-
bami dotkniętymi autyzmem także alkoholicy i narkomani (z zastrzeżenia-
mi poczynionymi wcześniej o nowym modelu i wymiarze narkomanii).

Poszukując przyczyn zachowań anomicznych Merton wskazuje, iż etio-
logii zjawiska upatrywać należy nie w braku zinternalizowania społecznie
akceptowanych celów kulturowych i form ich osiągania, lecz sytuacji
zamknięcia dostępu do instytucjonalnych środków umożliwiających
osiągnięcie tych celów (czy celu). Wycofanie się wydaje się dla tych ludzi
i w tych okolicznościach najlepszą strategią, zaś sięganie po alkohol czy
narkotyki (w dalszej konsekwencji uzależnienie) – jako ucieczka od zbyt
trudnej sytuacji – pełni niejako funkcję zastępczą społecznego przystoso-
wania. Udział takich jednostek w życiu społecznym ma charakter formalny,
co nie jest często równoznaczne z całkowitą izolacją społeczną. Analizując
problem wykluczenia w kontekście narkotykowym zauważalne jest, że świat
„poszedł znacznie dalej”, bowiem narkomania przestała być współcześnie
wyłącznym obszarem ludzi wykluczonych.

Podsumowując ten fragment rozważań powiedzmy za Mertonem, że ano-
mia to nic innego jak stan beznormia, zaniku uznania dla obowiązujących
norm społecznych, poczucia nie związania nimi (Petrykowska 2004, s. 15),
a autor w swojej Teorii socjologicznej… traktował zachowania dewiacyjne
jako „normalne”, oczekiwane przez społeczeństwo reakcję w sytuacji ano-
mii (Merton 2006, s. 197 i n.). Co warto zapamiętać z dorobku Mertona
w kontekście analizowanego przez nas problemu narkomanii marihuanowej?

Merton, tak jak Becker w swoich Outsiderach  (Becker 2009), wyraźnie
podkreśla, iż zachowania niezgodne z normami społecznymi nie są bytami
samoistnymi, lecz wynikiem określonego kontekstu społecznego, ekonomicz-
nego. O ile w pierwszych dekadach rozwoju problemu narkomanii dewiacja
ta dotykała przede wszystkim młodych ludzi z nizin społecznych i często była
skutkiem niemożliwości osiągnięcia sukcesu społecznego, zawodowego, eko-
nomicznego (np. street gangs, ucieczka w subkultury), nierzadko wyrazem
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buntu przeciwko modelowi społecznemu, bądź społeczno-politycznemu (hip-
pisi), o tyle współcześnie są to zachowania patologiczne o daleko szerszych
kontekstach, uwarunkowaniach, modelach rozwojowych. Trudno byłoby dzi-
siaj powiedzieć, że są one ściśle powiązana np. z niskim statusem ekonomicz-
nym, biedą, bezrobociem, jako wiodącymi czynnikami napędowymi.

3.1.2. Naznaczenie (stygmat), czyli teoria etykietowania
   Howarda S. Beckera

Obserwacje społecznych zachowań ludzi mają wieloletnia tradycję,
a im bliżej współczesności, tym więcej otrzymujemy interesujących inter-
pretacji etiologii naszego postępowania w kontekście przestrzegania bądź
łamania norm i zasad. Jednym z takich modeli są rozważania Howarda
S. Beckera wskazujące, że społeczeństwo spostrzega zachowanie jednostki
przez pryzmat przestrzegania lub łamania przez nią norm. Becker obser-
wując i analizując reakcje ludzi oraz grup społecznych wobec osób łamią-
cych normy, wprowadził do terminologii socjologicznej pojęcie „etykiety-
zacja”. Według niego dewiantem nie jest ten, który narusza normy, ale ten,
któremu społeczeństwo przypisze etykietkę dewianta (Petrykowska 2004,
s. 25). Zgodnie z wypracowaną przez Beckera teorią etykietowania to spo-
łeczeństwo (ściślej – ocena społeczna) decyduje o tym, czy jednostka zosta-
nie określona mianem dewianta, czy nie. Autor ten wyróżnił dwa rodzaje
dewiacji:

• pierwszy określił jako dewiację czystą (spostrzeganie jednostki jako
dewianta, na skutek złamania przez niego norm  społecznych bądź
kulturowych);

• drugi zaś jako dewiację ukrytą (niespostrzeganie jednostki jako de-
wianta, mimo złamania przez niego norm).

Tę samą zasadę etykietowania zachowań jednostki przez społeczeństwo
Becker zastosował  do wyjaśnienia przyczyn wchodzenia w nałóg narkoma-
nii. Stwierdził on wręcz, że nie można mówić o wewnętrznej predyspozycji do
brania narkotyków ani w sensie psychologicznym, ani fizjologicznym (Roga-
la-Obłękowska 2002, s. 130). Zdaniem Beckera to społeczeństwo decyduje,
czy człowieka, który złamał ustanowione społecznie reguły, nazywać należy
dewiantem, czy raczej nie przypisywać mu tej etykiety. Aktualność tej tezy
dostrzegamy przy różnych kulturowych modelach oceny zjawiska narkoma-
nii – i tak w meksykańskich favelas będzie to zachowanie naturalne, podob-
nie jak żucie liści koki przez peruwiańskich górali, czy palenie sziszy z haszy-
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szem w niejednym zaułku Bliskiego Wschodu, podobnie jak uprawianie ma-
rihuany przez marokańskich chłopów. Zupełnie inny odbiór takich zacho-
wań będzie w naszym kręgu kulturowym. Dla afgańskiego chłopa uprawa
maku lekarskiego jest skutecznym sposobem zarabiania na życie, akceptowa-
nym przez współmieszkańców jego wioski, dla nas źródłem potencjalnych
zagrożeń.

Rozważanie powyższe nie zmierza do relatywizowania takich zachowań,
lecz ukazania złożonego kontekstu światowego problemu narkotykowego.

Idąc dalszym śladem analiz Beckera możemy powiedzieć, że społeczeń-
stwo może oceniać zachowanie określonej osoby (czy grupy osób) jako de-
wiacyjne, nawet wówczas, gdy mija się to z rzeczywistością. Dokonuje ono
w ten sposób fałszywego oskarżenia poprzez przypisanie nieistniejących za-
chowań, cech, intencji, celów. Siła tej etykiety jest tak wielka, że nawet przed-
stawianie argumentów wyjaśniających zachowania etykietowanej osoby nie
są w stanie zmazać owego „naznaczenia”.

Przykładem tego są pierwsze (najczęściej przypadkowe, niezależnie od
tego, czy w wyniku ciekawości, czy namowy) próby zażywana narkotyków
przez osoby, szczególnie młode. Nie można tych działań określić jako stric-
te celowych, intencjonalnych zachowań dewiacyjnych, bo z założenia nimi
jeszcze nie są. Etykietowanie tych zachowań na tym etapie (czy w tym pierw-
szym momencie) może jedynie spowodować, iż „naznaczona” osoba, chcąc
sprostać „oczekiwaniom społecznym”, zacznie zachowywać się dewiacyjnie
w sposób intencjonalny, na przykład nadal przyjmując narkotyki. Kontekst
ten warto podkreślić, bowiem użycie silnie stygmatyzującego określenia może
wywołać reakcję „dorównania do etykiety”. Zjawisko to warto – w kontek-
ście pedagogicznym – pokazać w następującym zestawieniu. Otóż wielo-
krotnie pracując z osobami uzależnionymi zauważyliśmy, iż rodzice zabu-
rzonego dziecka poszukując wyjaśnienia jego uzależnienia używali np.
takich [tu przykładowego, przyp. MJ] określeń:

„obdała się z tym ćpunem spod siódemki”, „gdyby nie ten Jarek,
nigdy by tak nie zrobiła”, „…a mówiłam, żeby nie zadawała się
z tą…”.

Zatem ktoś mieszkający obok, zażywający narkotyki jest ćpunem, nato-
miast nasze dziecko ofiarą. Upowszechnianie takich wypowiedzi prowadzi
najczęściej do zaciemniania prawdziwych źródeł problemu, a w przypadku
osób naznaczanych (etykietowanych) do nasilenia zachowań niezgodnych
z normami społecznymi, czytaj dewiacyjnych.

Becker mówi dokładnie tak:
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„Nieprzychylna reakcja otoczenia na błahe często występki młodzieży
może powodować skutki odwrotne do zamierzonych, to znaczy
zamiast ograniczać dewiację, prowadzić do jej nasilenia”.

Według tego autora, jednostka staje się dewiantem, przechodząc nastę-
pujące etapy:

• etap I: popełnienie czynu zabronionego, lub oskarżenie o ten czyn;
• etap II: kształtowanie się motywacji do zachowań dewiacyjnych, na

skutek negatywnej reakcji społecznej;
• etap III: pierwsze publiczne określenie jednostki jako dewianta;
• etap IV: uzyskanie społecznego statusu dewianta;
• etap V: internalizacja społecznie przypisanego statusu dewianta;
• etap VI: potwierdzenie tożsamości dewiacyjnej przez przyłączenie się

do subkultury dewiacyjnej.
Przedstawiony powyżej sześcioetapowy proces kształtujący się głównie

na skutek błędnych, często nie do końca przemyślanych reakcji społecz-
nych na bezmyślne (często jednostkowe) zachowanie, może zapoczątko-
wać kolejne, niekorzystne, stygmatyzujące jednostkę reakcje, modelujące
dewiację społeczną jednostki. W przypadku osób zażywających narkotyki
może to być przyłączenie się do subkultury narkomańskiej, co interesująco
analizuje się w wielu pracach dotyczących subkultur młodzieżowych
(zob. Jędrzejewski 1999, s. 160 i n.). Wiemy np., że aktywność w niektórych
subkulturach sprzyja wcześniejszej inicjacji narkotykowej (np. rastafaria-
nie, hippisi, szalikowcy, techno), jak i zwiększa ryzyko częstszego kontaktu
z tą substancją (spotkania ruchu Rasta, pseudokulturyści, dyskoteki tech-
no), a w efekcie skutkuje rozwinięciem i pogłębieniem się nałogu jednostki.
Dotyczy to w szczególności młodzieży, która czując się negatywnie nazna-
czona społecznie, przedwcześnie odrzucona, nie jest motywowana do prze-
strzegania społecznie uznawanych norm i wartości. W konsekwencji, przy-
łącza się do grupy (często jest to subkultura narkomańska), która wydaje
się ją akceptować, gdyż boryka się z podobnymi problemami. Literatura
dotycząca rozwoju i analizy ruchów subkulturowych wskazuje, że członko-
wie niektórych subkultur mają ułatwiony dostęp do narkotyków, których
zażywanie jest tam traktowane jako zbiorowy rytuał. Stąd wejście w taką
grupę dostarcza wielu informacji – bodźców pronarkotykowych: gdzie je
dostać, jak zażywać, jak ukrywać fakt używania, jak działają. Ostatnia deka-
da przyniosła jeszcze jedno doskonałe źródło informacji – Internet.
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W diagnozie polskiego problemu narkotykowego, jaki prowadzimy od 2004
roku na Mazowszu, Podlasiui w województwie łódzkim dostrzegamy
wyraźną prawidłowość w zakresie upowszechniania nieprawdziwych infor-
macji o skutkach przyjmowania narkotyków.
W studiach przypadków źródłem ponad 70% pierwszych nieprawdziwych
informacji o skutkach działania marihuany był Internet, gdzie masowo
funkcjonują strony przedstawiające ten narkotyk jako zupełnie nieszkodliwą
substancję.

Wracając do analiz Beckera warto zauważyć, iż członków grup subkultu-
rowych łączą: braterstwo (pozorne), akceptacja, ciepło psychiczne i luźny
styl bycia, na skutek czego „nowe osoby” sukcesywnie zostają stosunkowo
szybko wchłaniane w „narkomański świat wartości i wyobrażeń” (Jędrzejew-
ski 1999, s. 60). Nowa literatura pedagogiczna i psychologiczna (zob. Dzie-
wiecki, Juczyński, Łuczak, Walancik, Radziewicz-Winnicki, Jędrzejko [K.],
Adamski, Jędrzejewski, Gaś, Piotrowski) wskazuje przy tym, że działanie grup
rówieśniczych i subkulturowych może być na tyle silne, iż prowadzi do zerwa-
nia więzi rodzinnych i całkowitego przyjęcia norm grupy subkulturowej). Kon-
sekwencją przyłączenia się do grup narkomańskich jest najczęściej okresowe
lub stałe zerwanie więzi z rodziną oraz innymi osobami, należącymi do szer-
szego społeczeństwa. Znajdując się pod wpływem działania substancji jed-
nostka jest przekonana, że najlepiej jest jej w gronie nowych przyjaciół, a co
za tym idzie, całkowicie przyjmuje obowiązujący w tych grupach styl życia.
Z czasem, gdy uzależnienie się pogłębia, jednostka zażywa narkotyki już nie
po to, by czuć się akceptowaną czy uznaną przez innych, ale po to, aby nor-
malnie (psychicznie i fizycznie) funkcjonować. Te dwa mechanizmy – oddzia-
ływania społecznego i równoległego uzależnienia psychicznego (fizycznego)
silnie ze sobą współgrają.

W świetle omawianej teorii, można przedstawić mechanizm (jego kolej-
ne etapy) uzależnienia narkotykowego poprzedzonego uzależnieniem spo-
łecznym (por. Rogala-Obłękowsk 2002a, s. 130–132):

•etap I: odczuwane poczucie odrzucenia, bezwartościowości, braku
akceptacji, niezrozumienia w dotychczasowym wiodącym
środowisku (środowiskach np. rodzina, rówieśnicy, klasa
szkolna, grupa zawodowa);

•etap II: poszukiwanie akceptacji i uznania u alternatywnych grup
społecznych (często o charakterze subkulturowym);

Fakty (1)
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•etap III: przyłączenie się do subkultury narkomańskiej i przejęcie jej
stylu i kryteriów życia;

•etap IV: pozorne poczucie zaspokojenia potrzeby akceptacji i uzna-
nia, kontynuacja brania środka, rozwijanie się stanu uzależ-
nienia;

•etap V: pogłębianie się uzależnienia, przyjmowanie środka w celu
osiągnięcia stanu, który pozwala na normalne funkcjonowa-
nie (z punktu widzenia medycznego jest to stan pełnego
uzależnienia).

3.1.3. Teoria zróżnicowanych możliwości
   Richarda A. Clowarda i Lloyda E. Ohlina

Liczne badania społeczne dotyczące dewiacyjnych zachowań młodzieży
wskazują na sprawczą (przyspieszającą, kierunkową, a często wzmacniającą)
rolę subkultur młodzieżowych. Według założeń Teorii zróżnicowanych moż-
liwości Richarda A. Clowarda i Lloyda E. Ohlina (Piotrowski 2003, s. 19),
wystąpienie zachowań dewiacyjnych jest poprzedzone przystąpieniem jed-
nostki do podkultury, definiowanej w literaturze tematu jako

„względnie spójna grupa społeczna, pozostająca na marginesie
dominujących w danym systemie tendencji życia społecznego, wyra-
żająca swoją odrębność poprzez zanegowanie lub podważanie
utrwalonych i powszechnie akceptowanych wzorów kultury”
(Piotrowski 2003, s. 10). „Subkultura odnosi się [...] do małych grup
społecznych i preferowanych w ich obrębie postaw i wzorów
zachowań” (Jędrzejewski 1999, s. 19).

Szalikowcy są jedną z najsilniej powiązanych z narkotykami polskich
subkultur młodzieżowych. W maju 2011 roku krakowska policja zatrzymała
5 pseudokibiców pod zarzutem rozprowadzenia ok. 7000 porcji marihuany
i kokainy. Grupa ta dysponowała sprzętem do produkcji i dystrybucji
kolejnych porcji narkotyków.
Wokół stadionów warszawskiej Legii, krakowskiej Wisły funkcjonuje zorga-
nizowany rynek narkotykowy, którego uczestnikami są pseudokibice.

    Fakty (2) Fakty (2)
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Według R.A. Clowarda i L.E. Ohlina (zob. Siemaszko 1993,  s. 170
i dalsze) w rzeczywistości społecznej funkcjonują trzy rodzaje podkultur:

• p o d k u l t u r y  p r z e s t ę p c z e, której członkowie to głównie prze-
stępcy; trwałym elementem  kultury tego środowiska jest występowa-
nie dewiacyjnych norm i wzorów zachowań, obszary na których za-
mieszkują, są reprezentowane przez przestępców z różnych grup wie-
kowych, przy czym występuje integracja tych grup; zamieszkująca na
tych obszarach młodzież, uczy się zachowań przestępczych drogą
modelowania; zachowania dwiacyjne sa silne i trwałe;

• p o d k u l t u r y  k o n f l i k t o w e  – złożone głównie z awanturników;
grupę tę charakteryzuje brak stałych wzorców postępowania i norm
społecznych; obszar na którym przebywają cechuje zmienny skład lud-
ności; w tej podkulturze brak jest trwałych więzi społecznych i inte-
gracji grup wiekowych, a rozwiązywanie problemów odbywa się w spo-
sób konfliktowy, często przy użyciu przemocy;

• p o d k u l t u r y  w y c o f a n i a  – składające się głównie z narkoma-
nów i alkoholików; tworzą się one przede wszystkim na obszarach za-
mieszkałych przez osoby z nizin społecznych, na których występuje
intensywna migracja ludności; brak w tym środowisku realnych możli-
wości osiągnięcia sukcesu w sposób konformistyczny lub nonkonfor-
mistyczny; grupę cechuje mniejsza solidarność członków (w porów-
naniu z pozostałymi rodzajami podkultur), spowodowana rywalizacją
o dostęp do narkotyków (podział subkultur Clowarda i Ohlina jest
adekwatny dla lat 60. 70 i 80. XX wieku, trudno byłoby współcześnie
zakwalifikować subkulturę narkomańską do subkultur wycofania – np.
jedną z podkultur narkomańskich jest subkultura sterydowców – pseu-
dokulturystów, która nie wykazuje żadnych cech wycofania).

Koncepcja R.A. Clowarda i L.E. Ohlina jest w pewnym stopniu rozwi-
nięciem (poszerzeniem) wcześniejszej interpretacji zjawiska podkultury
dokonywanej przez innych badaczy, takich jak Albert K. Cohen (Piotrow-
ski 2003, s. 15 i n.), czy Walter B. Miller (tamże, Siemaszko 1993, s. 171–
180), a także nawiązuje do znanej teorii R.K. Mertona. Cloward i Ohlin
(w odróżnieniu od Cohena) twierdzą, że zachowania przestępcze młodzie-
ży z podkultur przestępczych są celowe, z założenia mają na celu przyuczanie
(poprzez obserwację i naśladownictwo) do „zawodu przestępcy” i tym sa-
mym do pełnienia roli gangsterów, paserów, sutenerów.

Cytowani tu badacze, na podstawie prowadzonych w II połowie XX wie-
ku badań i obserwacji, uważają, że młodzież z podkultur konfliktowych, wy-
chowana w chaosie, bez sprecyzowanych norm i wartości, znajduje się
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w okresie przejściowym, w którym agresywny (charakterystyczny dla niej)
sposób rozwiązywania problemów nie jest już akceptowany w dorosłym życiu.
W rezultacie podkultury te przekształcają się w grupy konformistyczne lub
subkultury wycofania. Ta druga ścieżka prowadzi m.in. do poszukiwania sub-
stancji narkotyzujących (psychoaktywnych), które mają zniwelować rodzą-
ce się konflikty, dysfunkcje, braki.

Jak się wydaje, z punktu widzenia poznania etiologii i mechanizmu narko-
manii interesująca jest analiza subkultury wycofania. Autorzy omawianej
koncepcji (podobnie jak Merton), sięgają do pojęcia mechanizmów adapta-
cyjnych, charakterystycznych dla osób wycofujących się. Uważają oni, że:

„zachowania dewiacyjne nie są wynikiem tylko braku dostępu do
konformistycznych środków osiągania celów, ale także stopnia dos-
tępności do środków nonkonformistycznych” (zob. Petrykowska 2004,
s. 28).

Zatem osoby należące do subkultury wycofania są niejako podwójnie prze-
grane, gdyż nie potrafią się one odnaleźć w innych grupach społecznych.
Nie są one zdolne do osiągania sukcesu ani w sposób konformistyczny, ani
przestępczy czy awanturniczy (nonkonformistyczny, społecznie nieakcep-
towany). Według Clowarda i Ohlina najbardziej jednak narażone na zaży-
wanie narkotyków są osoby, które mimo bycia w sytuacji podwójnego prze-
grania konsekwentnie nadal dążą do osiągnięcia sukcesu (Siemaszko 1993,
s. 179). Zdaniem badaczy, uzależnienie narkotykowe jest formą ucieczki od
trudnej do zaakceptowania sytuacji.

W kontekście tych uwag opracowanych przez znanych badaczy podkul-
tur młodzieżowych zasadne wydają się następujące obserwacje, charaktery-
styczne dla czasów współczesnych:

• wśród osób, które zwracają się o pomoc na skutek uzależnienia od
narkotyków, lub są doprowadzane przez rodziców obserwujemy czę-
sto młodych ludzi, na których wywierana jest silna presja w kierunku
osiągnięcia sukcesu środowiskowego (często są to specyficzne formy
sukcesu – kultowe ubranie, nowy gadżet, zdolność finansowa do udzia-
łu w życiu towarzyskim), a taki sukces jest dla nich nieosiągalny.
Z drugiej strony osoby te odebrawszy w procesie wychowania okre-
ślony zasób zasad i norm nie chcą osiągać tych celów (możliwości ich
spełnienia) w sposób wyraźnie nonkonformistyczny (np. przestępczy,
prostytucję). Osoby takie sięgają po narkotyk jako formę „ucieczki”
od takiej sytuacji;

• drugą grupę, wyraźnie rosnącą, stanowią osoby (często aktywne za-
wodowo), dla których użycie narkotyku jest (według nich) skutecz-
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nym sposobem odreagowania stresu lub przeciążenia zawodowego,
życiowego. Dodajmy, że  w przypadku tych osób trudne byłoby stwier-
dzenie, że należą do klasycznie rozumianej subkulturowej grupy nar-
komańskiej, czy wycofania.

Marihuana jest najczęściej destygmatyzowanym narkotykiem w Polsce,
zwłaszcza w grupach o charakterze subkulturowym. Członkowie tych grup
odrzucają argumenty naukowe stosując „klucze-zaprzeczenia”, np.: nigdy
nikogo marihuana nie zabiła, a alkohol zabija; nie ma wypadków popełnianych
po marihuanie, a pijani kierowcy zabijają tysiące ludzi; alkohol i tytoń są bar-
dziej szkodliwe i można je kupować.
W okresie adolescencji te „argumenty” są częściej akceptowane i upo-
wszechniane.

Fakty (3)Fakty (3)Fakty (3)Fakty (3)Fakty (3)

3.1.4. Eksperymentowanie i narkomania a teoria kontroli
   społecznej Travisa Hirschiego

Chociaż Hirschi w swojej teorii kontroli społecznej nie wyjaśnia bezpo-
średnio przyczyn narkomanii, lecz skupia się na poszukiwaniu przyczyn za-
chowań dewiacyjnych, to jednak jego analizy są bardzo cenne. Według za-
sadniczej tezy teorii T. Hirschiego

„...jednostka może dokonywać czynów przestępczych, ponieważ jej
więzi z porządkiem konformistycznym zostały w jakiś sposób zer-
wane”.

Autor ten założył, że istnieje jeden, wspólny wszystkim członkom społe-
czeństwa system norm i wartości, niezależnie od tego, czy dane osoby naru-
szają normy społeczne czy nie (Siemaszko 1993, s. 236). Dorobkiem Hir-
schiego jest skonstruowanie czterech, wzajemnie ze sobą powiązanych, wy-
wierających niezależny wpływ na zachowanie dewiacyjne jednostek, zmien-
nych socjologicznych (Rogala-Obłękowska 2002, s. 127 i n.).

 Fakty (3)
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Rys. 2. Zmienne socjologiczne wg Hirshiego

Im siła działania tych zmiennych jest mniejsza, tym skłonność i zdolność
do zachowań dewiacyjnych rośnie. W perspektywie wiodącego tematu pra-
cy – narkomanii marihuanowej – można wskazać na następujące prawidło-
wości:

• dzieci o niższych emocjonalnych więzach z rodziną szybciej (wieko-
wo) eksperymentują z marihuaną, a w przypadku relacji zaburzonych
traktują ją jako formę ucieczki od niemożliwości rozwiązania proble-
mów; częściej ma to miejsce u chłopców;

• angażowanie dziecka w różne formy pozytywnej aktywności (sport,
kultura, rekreacja, harcerstwo, aktywność społeczna, hobby) zmniej-
sza ryzyko eksperymentów marihuanowych;

• w rodzinach, gdzie silniej enkulturowane są normy i zasady,  wystę-
pują mniejsze zagrożenia narkomanią.

Przywiązanie (emocjonalne związki
jednostki z jej otoczeniem, czyli ro-
dziną, przyjaciółmi, sąsiadami, kolega-
mi z pracy) powoduje, że jednostka
czuje się jednocześnie zobligowana do
przestrzegania panujących w tych śro-
dowiskach norm, natomiast przed za-
chowaniami dewiacyjnymi powstrzy-
muje ją obawa przed krytyką spo-
łeczną.

Zaangażowanie (stosowanie się do
reguł i norm, z obawy przed konse-
kwencjami wynikającymi z ich łama-
nia); szczególnie zaangażowanie
w działalność konformistyczną (na
skutek dokonanej przez osobę kalku-
lacji zysków i strat, jakimi owe zacho-
wania mogłyby skutkować) chroni jed-
nostkę przed zachowaniami dewiacyj-
nymi.

Zaabsorbowanie działalnością
konformistyczną, skutkujące brakiem
czasu na działalność nonkonformi-
styczną; zaabsorbowanie jednostki
sprawia, że liczne zajęcia, w których
musi uczestniczyć i zadania, którym
musi sprostać, absorbują ją na tyle, iż
nie ma ona sposobności zaangażowa-
nia się w działalność dewiacyjną.

Przekonanie (wewnętrzne przekona-
nie o słuszności i konieczności prze-
strzegania norm). Przekonanie jed-
nostki o słuszności i konieczności
przestrzegania norm społecznych jest
najistotniejszą zmienną, chroniącą
przed zachowaniami dewiacyjnymi.
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3.1.5.  Integracyjna teoria zachowania przestępczego
           Marca LeBlanca

Marc LeBlanc w Integracyjnej teorii zachowania przestępczego, podobnie
jak Hirschi, nie wyjaśnia bezpośrednio przyczyn narkomanii. Omawiany tu
autor zachował znaczenie pojęć stosowanych przez Hirschiego, ale termin
przekonanie zastąpił zmienną o nazwie kontrola wewnętrzna, natomiast
przywiązanie nazwał kontrolą zewnętrzną. Analizując zjawiska zaburzeń wśród
dzieci i młodzieży  dodał on do modelu Hirschiego, nowe zmienne społecz-
ne – poziom rozwoju psychicznego oraz antagonizm destruktywny (na który
składają się przyczyny zachowań dewiacyjnych, mechanizmy psychospołecz-
ne oraz zachowania dewiacyjne). Autor ten pisze w sposób następujący:

„Im bardziej nieletni będzie opóźniony w rozwoju psychicznym,
tym większe jest prawdopodobieństwo jego zachowań dewiacyjnych.
Im większy jest antagonizm destruktywny, tym to prawdopodo-
bieństwo będzie wzrastać”. (Petrykowska 2004, s. 19).

Dla omawianej w tej pracy problematyki narkomanii dokonania LeBlanca
mają znaczenie w tym wymiarze, że jego dorobek naukowy dowodzi praw-
dziwości następujących tez:

• pozytywne i trwałe więzi z rodziną oraz innymi osobami ze społeczeń-
stwa konformistycznego oraz prawidłowy rozwój psychiczny, czynią
dziecko podatnym na kontrolę zewnętrzną;

• efektywność kontroli zewnętrznej z upływem czasu doprowadza do
wykształcenia u jednostki kontroli wewnętrznej;

• tak ukształtowany i przyswojony typ kontroli staje się najskuteczniej-
szym czynnikiem chroniącym ją przed zachowaniami dewiacyjnymi.

Z praktyki wiemy już, że w rodzinach o silnych więziach wewnętrznych
opartych na konstruktywnych relacjach rodzice – dzieci bardzo rzadko do-
chodzi do eksperymentowania z narkotykami i niebezpiecznych zachowań
dzieci. Stąd posiadanie przez młodego człowieka samodzielnego systemu
kontroli wewnętrznej jest dla niego ważnym czynnikiem chroniącym.

3.1.6.  Uzależnienia w perspektywie społeczno-poznawczej
           teoria uczenia Alberta Bandury

W pedagogice i psychologii już wiele dziesięcioleci temu zauważono, że
ludzie powielają oraz naśladują zachowania innych osób. Dotyczy to ubio-
ru, sposobu zachowania się, reakcji wobec innych, postaw wobec wzorów
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kulturowych i instytucji. Podsumowaniem takich obserwacji oraz badań wła-
snych jest teoria uczenia społecznego A. Bandury, który dowodzi, iż człowiek
uczy się zachowań, także dewiacyjnych, w tym uzależnieniowych, na pod-
stawie obserwacji zachowań osób dla niego znaczących (modeli roli), czyli
na podstawie czynnika zwanego modelowaniem (Bandura 2007, s. 29 i n.).
W ramach tego modelowania wpływ zachowania znaczącej osoby nabiera
charakteru wzmocnienia, będącego czynnikiem ułatwiającym takie a nie inne
zachowania. Dodajmy jednak, że Bandura traktuje wzmocnienie jako czyn-
nik jedynie ułatwiający, a nie warunkujący naukę zachowań (Bandura 2007,
s. 51). Aby uczenie okazało się skuteczne, nie  wystarcza wystąpienie wzoru
zachowań dewiacyjnych (inaczej mówiąc nie wystarczy, aby osoba znacząca
brała narkotyki, aby pojawiło się uzależnienie u innej osoby). Według cyto-
wanego  autora dla wystąpienia zachowań dewiacyjnych wymagane jest dłu-
gie obserwowanie takich zachowań u innych osób. W wyniku tych obserwa-
cji dzięki takim procesom, jak uwaga, zapamiętywanie, odtwarzanie, możli-
we jest powielanie wzoru dewiacyjnego ( Bandura 2007, s. 38 i n.).

Proces uczenia się będzie bardziej skuteczny, jeżeli jednostka więcej uwagi
poświęci na obserwowanie i zapamiętanie zachowań modela, nabędzie wię-
cej umiejętności potrzebnych do odtworzenia zaobserwowanych i zapamię-
tanych zachowań oraz im bardziej dane zachowanie uzna za przynoszące
nagradzające efekty.

Według omawianej tu teorii wiedza o tym, że dane zachowanie przynosi
efekty pozytywne lub pozwala uniknąć negatywnych, wzmacnia koncentra-
cję uwagi na obserwacji zachowań modela i ułatwia zapamiętywanie do-
strzeganych zachowań (Bandura 2007, s. 50). Bandura uważa, że modelami
zachowań istotnymi dla młodzieży są: rodzice, idole, przyjaciele, wycho-
wawcy, a obecnie także zachowania prezentowane w programach telewizyj-
nych, komputerowych grach, reklamach przekonywujących, że „jesteś tego
wart...”.

Teoria Bandury ma dużą przydatność w analizowaniu problemu narkomanii
marihuanowej:
• modelowanie zachowań marihuanowych ma szczególnie silną moc,
zwłaszcza jeśli dotyczy grup rówieśniczych o silnych osobowościowo przy-
wódcach oraz w przypadku sięgania po ten narkotyk przez osoby najbliższe;
• sądzi się, że przy modelowaniu wpływa na to również szeroko akceptowane
przekonanie, iż „marihuana jest narkotykiem nieszkodliwym”, wzmacniane
przez nowe przekazy medialne (Internet, prasa młodzieżowa, młodzieżowe
programy muzyczne).

Uwaga pedagogiczna  (3)
Uwaga pedagogiczna (3)



87

Według Bandury modelowanie to kształtują dwa mechanizmy (por. Ro-
gala-Obłękowska 2002, s. 54 i n.):

• ukształtowanie przekonań o przewadze pozytywnych konsekwencji
przyjmowania środka oraz ukształtowanie oceny własnej skuteczno-
ści (np. nabycie umiejętności związanych ze zdobyciem narkotyku);

• ukształtowanie oceny skuteczności własnej odmowy (na skutek ob-
serwacji osób bliskich, skutecznie odmawiających picia alkoholu lub
przyjmowania narkotyków).

W świetle teorii społecznego uczenia się istotną rolę w modelowaniu postaw
wobec substancji psychoaktywnych odgrywa przyjacielska grupa rówieś-
nicza zażywająca te substancje oraz jej oceny na temat „korzyści” wynikają-
cych z ich zażywania.

Uwaga pedagogiczna  (4)

Według Bandury młodzież kształtuje swoje podstawowe przekonania
o środkach uzależniających na podstawie obserwacji zachowań kolegów,
którzy po zażyciu narkotyku (Bandura podaje przykład amfetaminy)
rzekomo szybciej potrafią przyswoić wiedzę (szczególnie przed egzaminem),
a w dorosłym życiu mogą bez wypoczynku „sprostać” ambitnym zadaniom.
Nie mniejszą rolę w procesie uczenia się przez modelowanie odgrywają
rodzice, dla których alkohol jest dobrą metodą na „zapicia problemu”, usank-
cjonowanym tradycją sposobem „świętowania”, metodą na rozluźnienie
w sytuacji stresu itp. Zdaniem A. Bandury przejmowanie zachowań prowa-
dzących do uzależnienia w wysokim stopniu zdeterminowane jest postawą
rodziców wobec substancji odurzających.

3.1.7.  Teoria percepcji środowiska rodzinnego Freda Streita

Teorie akcentujące rolę uwarunkowań rodzinnych w powstawaniu uza-
leżnienia od substancji psychoaktywnych mają na celu wyjaśnienie przy-
czyn narkomanii młodzieżowej. Opisując dokonania współczesnej psycho-
logii J. Rogala-Obłękowska przedstawia dwa sposoby wyjaśniania przez
badaczy przyczyn narkomanii młodzieżowej. Są nimi koncepcje: psycho-
analityczne oraz systemowe.

Koncepcje psychoanalityczne skoncentrowane są na ustalaniu rodzin-
nych czynników, mogących być przyczyną powstania u dziecka uzależnie-

Uwaga pedagogiczna (4)
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nia. Zalicza się do nich między innymi Teorię percepcji środowiska rodzinne-
go Freda Streita.

Z kolei teorie systemowe wyjaśniają charakterystyczne cechy rodzin nar-
komanów, jakie mogły być powodem powstania oraz podtrzymywania uza-
leżnienia u młodych, funkcjonujących w nich osób Do tego typu teorii zali-
czany jest między innymi Homeostatyczny model rodziny narkomańskiej
H. Stantona (3.1.8.). Teorie te opierają się na założeniu, według którego
nieprawidłowo funkcjonująca rodzina staje się istotnym predykatorem pa-
tologicznych zachowań wychowującej się w niej młodzieży, w tym używania
przez nią narkotyków.

Badania nad tą problematyką podejmują także polscy badacze. I tak
Dorota Pstrąg uważa, iż nieprawidłowo funkcjonująca rodzina może spo-
wodować ukształtowanie się osobowości dziecka podatnej na uzależnienie,
jak również być powodem wielu stresogennych sytuacji, mogących stać się
przyczyną inicjacji narkotykowej (Pstrąg 2000, s. 32). Natomiast M. Jędrzej-
ko, nawiązując do dorobku M. Dziewieckiego, Z. Gasia i Cz. Cekiery oraz
Z. Juczyńskiego poszukuje źródeł eksperymentów narkotykowych dzieci
w niedopełnianiu i zaniedbaniu obowiązków wychowawczych rodziców, któ-
rzy pozostawiają ich decyzji coraz więcej ważnych momentów życiowych
(teoria niezrównoważonego rozwoju).

Fred Streit oparł opracowaną przez siebie teorię percepcji środowiska
rodzinnego na założeniu, według którego:

„rzeczywistość istnieje tylko w oczach osoby, która ją spostrzega”.
(Gaś 1994, s. 21).

Zdaniem Streita dzieci i ich rodzice w sposób odmienny interpretują to,
co się dzieje w rodzinie: postawy rodziców względem dzieci, wsparcie emo-
cjonalne rodziców, ich miłość do dzieci, a nawet cechy rodziców, wzajemne
relacje w rodzinie, w tym także między rodzicami a pozostałym rodzeń-
stwem. Według badacza, jeżeli dziecko powyżej opisane wskaźniki sytuacji
rodzinnej interpretuje jako niekorzystne, mogą u niego pojawić się zabu-
rzenia w zachowaniu, do których zalicza się m. in. zażywanie substancji psy-
choaktywnych. Analizując takie zachowania autor zbadał percepcję postaw
rodzicielskich dzieci i młodzieży (Gaś 1994, s. 21), u których występowały
zachowania dewiacyjne. Na podstawie ujawniających się prawidłowości wska-
zał na występujące pomiędzy tymi postawami a preferowanymi przez dzieci
rodzajami środków psychoaktywnych zależności (Gaś 1994, s. 21–23).

I tak w rodzinie cechującej się „kochającą swobodą”, „miłością”
i „kochającą kontrolą”, w której istnieje umiarkowana wolność, zachęcanie
do niezależnego myślenia, zachęcanie do nabywania umiejętności społecz-



89

nych, równość traktowania; pozytywne ocenianie, współdziałanie z dziec-
kiem, okazywanie uczuć, okazywanie emocjonalnego wsparcia, a także
stymulowanie rozwoju intelektualnego, koncentracja na dziecku, chęć po-
siadania dziecka dla siebie, ochranianie dziecka – zjawisko preferowania
środków psychoaktywnych nie występuje.

Natomiast w rodzinie, w której przeważają „kontrola” lub „wroga kontro-
la”, czyli ingerowanie w życie dziecka, wymaganie tłumienia agresji, wzbu-
dzanie poczucia winy, autorytatywne kierowanie, stosowanie ograniczeń,
kar, uporczywe dopominanie się o wykonanie poleceń – zdecydowanie
częściej preferowane są środki uspokajające i pobudzające oraz alkohol.
Z kolei w rodzinach, w których dominuje „wrogość (kontrola)”, tj. negatyw-
ne ocenianie, skłonność do irytacji, odrzucanie dziecka, jego lekceważenie
oraz „wroga swoboda” rozumiana jako lekceważenie dziecka, ignorowanie
go – w przypadku eksperymentowania i zażywania narkotyków preferowa-
ne są opiaty i heroina. Jeśli zaś w rodzinach przeważa „wolność (swoboda)”
– rozumiana jako brak kontroli nad dzieckiem, niestosowanie żadnej
dyscypliny – preferowane są LSD i marihuana. Moglibyśmy zatem powie-
dzieć, że eksperymentom z marihuaną sprzyja rozprzężenie systemu
wychowawczego, w którym dziecko jest całkowitym dysponentem swojej
wolności.

W rodzinach, gdzie mamy do czynienia z wyznaczaniem przez same dzieci
granic wolności oraz preferowania praw nad obowiązkami, mamy do czynie-
nia z częstszym eksperymentowaniem z marihuaną. Dominujące znaczenie
systemu „wolnościowego – tzw. wychowania bezstresowego” – sprzyja
większej tolerancji rodziców dla eksperymentów marihuanowych, które są
traktowane jedynie jako „wybryk młodości” [MCPU – 2011].

Według cytowanych tu badań bardzo istotny okazał się związek między
brakiem odczuwanej przez dzieci i młodzież więzi ze swoją rodziną, a ich
patologicznymi zachowaniami, w tym zażywaniem marihuany. Okazało się,
że młodzież nieodczuwająca więzi z rodzicami jest bardziej narażona na
picie alkoholu i zażywanie narkotyków, gdyż jest bardziej podatna na wpły-
wy rówieśników aprobujących ich stosowanie (Rogala-Obłękowska 2002,
s. 87). Osoby nie odczuwające więzi z rodziną określały się m. in. jako
nieszczęśliwe, lubiące szokować innych ludzi, nieodczuwające więzi z  inny-
mi ludźmi, nie zainteresowane przebywaniem z rodzicami, ani prowadze-

 Fakty (4)
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niem życia zgodnego z normami religijnymi i moralnymi. Zdaniem Streita
dzieci te decydowały się na przyjęcie środków psychoaktywnych w celu zmia-
ny percepcji swojej osoby i sytuacji rodzinnej.

3.1.8.  Homeostatyczny model rodziny narkomańskiej
            Duncana Stantona

W diagnozie własnej autora (Jędrzejko 2010–2011) w ostatnich latach
eksperymentowanie dzieci z narkotykami ma w coraz mniejszym stopniu
związek z podobnymi zachowaniami ich rodziców lub innych osób najbliż-
szych, zwłaszcza rodzeństwa. Na ponad 180 przypadków, z jakim mieliśmy
do czynienia, tylko w 11 można uznać, że istnieje jednoznacznie widoczny
związek przyczynowo-skutkowy używania narkotyków przez rodziców
z eksperymentami dzieci. Wskazując na znaczenie wzoru rodzicielskiego
w eksperymentowaniu i używaniu współcześnie powinniśmy poszukiwać wy-
jaśnienia tego zjawiska w daleko szerszym spektrum przyczyn, pamiętając
jednak, że rodzina narkomańska stwarza wielkie ryzyko przeniesienia tego
wzoru na dziecko, zaś pojawienie się problemu narkotykowego „maskuje”
inne problemy w rodzinie.

Badaniami w tym zakresie zajmował się m.in. Duncan H. Stanton ujmu-
jący rodzinę jako wzajemnie powiązany interpersonalny system. W jego oce-
nie, ze względu na zaburzone relacje między członkami w rodzinie narko-
mańskiej, system ten nie funkcjonuje prawidłowo. Z powodu używania sub-
stancji psychoaktywnych przez dziecko, uwaga rodziców koncentruje się
wokół tego problemu, zaś na marginesie pozostają sprawy samych rodzi-
ców, często zresztą konfliktowe. W relacjach między nimi to właśnie dziec-
ko pełni rolę stabilizatora (za: Rogala-Obłękowska 2002, s. 96), co stwarza
pozory prawidłowego funkcjonowania tej rodziny. Prowadzi to do stanu,
w którym funkcjonowanie rodziny odbywa się w sztucznie zaadaptowanej
do tej patologicznej sytuacji, homeostazie systemu rodzinnego.

Ważną podstawą, na której autor oparł opracowany przez siebie model
rodziny narkomańskiej, są wyniki jego badań (za: Gaś 1994, s. 25), według
których matki narkomanów odczuwają silną potrzebę symbiotycznych związ-
ków ze swoim dzieckiem. Dlatego też, cykl zaburzonych interakcji w rodzi-
nie zostaje zapoczątkowany w okresie, w którym dziecko zaczyna dorastać
i stopniowo coraz bardziej chce się uniezależnić od rodziców, natomiast
nasila się w okresie, w którym decyduje się prowadzić samodzielne życie już
poza domem rodzinnym.
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Według omawianego modelu, przyjmowanie środka uzależniającego
przez dorastające dziecko powoduje niemożność jego pełnego usamodziel-
nienia, co w ocenie Stantona jest odpowiedzią na brak zgody rodziców
na jego usamodzielnienie. Stąd dorastające dziecko dąży do  samodzielne-
go funkcjonowania, co jest sprzeczne z dążeniami rodziców do jego utrzy-
mania w rodzinie. Dziecko chcąc pogodzić te sprzeczne dążenia, rozpoczy-
na eksperymenty ze środkami psychoaktywnymi lub podejmuje zachowa-
nia kompulsywne. Tak więc używanie środków psychoaktywnych (skutkują-
ce w konsekwencji popadnięciem w uzależnienie) może dla dziecka wyda-
wać się rozwiązaniem tego dylematu. Stan uzależnienia młodej osoby oka-
zuje się wtedy pozornym rozwiązaniem, pozwalającym na utrzymanie sztucz-
nej homeostazy w funkcjonowaniu rodziny. W pozornym, homeostatycz-
nym modelu rodziny narkomańskiej D. Stantona rozwiązywanie przez do-
rastające, sięgające po środki psychoaktywne dziecko, dylematu „zależność
– niezależność” odbywa się na wielu płasz-czyznach. W ocenie tego autora
płaszczyzny te można określić i powiązać z rodzajem środka przyjmowane-
go przez dziecko, co prezentujemy poniżej:

• indywidualna psychofarmakologia (doznawanie euforii porównywanej
z symbiotycznym związkiem z matką, redukcja lęku związanego z od-
dzieleniem od matki i podjęciem samodzielnego życia, złudne poczucie
niezależności, jak i bliskości);

• zachowanie agresywne (subiektywne poczucie siły, możliwości osią-
gnięcia niezależności, jakie umożliwia zażywanie niektórych narkoty-
ków45 );

• relacje heteroseksualne (zażywanie heroiny potraktowane jako sub-
stytut doświadczeń seksualnych, na skutek nieumiejętności wchodze-
nia w głębokie, relacje interpersonalne z osobami spoza rodziny).

Według Stantona, przedstawione dylematy mogące pojawiać się w życiu
narkomana nie są przez niego przeżywane świadomie.

45 Problem typu środka psychoaktywnego wywołującego określone stany jest ciągle badany, choć
najczęściej wskazuje się, że agresję wobec rodziców częściej przejawiają osoby sięgające po amfetaminę
(pochodne), mefedron oraz heroinę. Natomiast marihuana wywołuje częściej niż inne narkotyki
stan „obojętnego buntu” wobec wszelkich norm i zasad ustalanych przez rodziców [przyp. M.J.].
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3.1.9. Zgeneralizowany model interakcji społecznych
         Denise Kandel i współpracowników

Denise Kandel i współpracownicy w opracowanym przez siebie Zgenera-
lizowanym modelu interakcji społecznych przedstawiają konsekwencje róż-
nych sposobów reagowania jednostki na wpływy społeczne, zaliczając do
nich m. in. zażywanie narkotyków przez młodzież. Według zespołu Kandel
głównymi źródłami tych wpływów, zależnie od wieku jednostki, są: rodzina,
rówieśnicy oraz indywidualne cechy intrapsychiczne młodzieży (w tym prze-
konania i wartości młodzieży oraz zaangażowanie w różne działania).

Zgodnie z założeniami tego modelu powstanie uzależnienia od środków
psychoaktywnych kształtuje się na trzech etapach, a na każdym z nich wio-
dącymi czynnikami są inne źródła wpływów interpersonalnych.

Cytowani tu badacze uważają, iż na pierwszym etapie modelowanie za-
chowań dzieci związane jest z wpływami rodziców, stąd zasadniczym sposo-
bem odurzania się młodzieży jest używanie wysokoprocentowych alkoholi
(powielanie wzoru najczęściej widzianego). Z kolei na etapie drugim, w któ-
rym dominują wpływy rówieśników, modne staje się używanie, zaliczanej
do narkotyków „miękkich”, marihuany (co wynika głównie z szerokiego roz-
powszechnienia się tej używki). Natomiast na trzecim etapie ważną rolę
odgrywają relacje z rodzicami (które są już wynikiem nie tylko zachowań
samych rodziców, ale w dużej mierze ukształtowanych postaw, przekonań
i wartości reprezentowanych przez młodych ludzi).

Według tego modelu największy wpływ interpersonalny na pojawienie
się patologicznych zachowań młodzieży, w tym eksperymentowania z nar-
kotykami, mogącego w konsekwencji skutkować wystąpieniem uzależnie-
nia od nich, wywierają rodzice, a na pewnym etapie relacje z rówieśnikami.
Zgodnie z interpretacją Kandel pozostałe źródła wpływów współwystępują
z wyżej wymienionymi, a w pewnych przypadkach mogą stać się głównym
predykatorem używania narkotyków. Podkreślmy też, że badania Kandel
doprowadziły ją do wniosku, iż kolejne fazy zachowań nie wynikają z po-
przedniej, ale są na sobie nabudowywane.

Należy zwrócić także uwagę na ważną konstatację wskazującą, iż inicja-
cja zażywania substancji psychoaktywnych związana jest z używaniem
wysokoprocentowych alkoholi, zaś używanie innych środków narkotycznych
pojawia się później. Wniosek ten podkreślają liczni badacze problemów uza-
leżnień w Polsce, wskazując na inspirującą rolę alkoholu dla używania sub-
stancji określanych jako narkotyki i paranarkotyki (Wojcieszek 2010,
Jabłoński 2011). Uważa się, że alkohol spełnia rolę wiodącą i inspirującą
dla pozostałych uzależnień od substancji psychoaktywnych.
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W praktyce uzależnień ujawnia się wpływowy charakter eksperymentowania
i używania alkoholu na pierwsze eksperymenty narkotykowe. Stąd wydaje
się zasadne łączenie profilaktyki narkotykowej z profilaktyką alkoholową. Jak
się wydaje, programy profilaktyki I-rzędowej powinny być rozpoczynane na
poziomie 5–6 klasy szkoły podstawowej, o ile w środowisku otaczającym
szkołę występują zagrożenia narkotykowe. Z zasady profilaktyka narkotykowa
powinna obejmować kolejne etapy edukacji.
                                                                                                    Fakty (5)

Ryzyko sięgnięcia po alkohol, a następnie po mocniejsze środki, zwięk-
szają nieprawidłowe postawy rodzicielskie, takie jak:

• nadmiernie dominująca,
• nadmiernie kontrolująca,
• odrzucająca.
Stąd jakość relacji między rodzicami a dzieckiem ma szczególne znacze-

nie na trzecim etapie zażywania środka. Bliskie i prawidłowe relacje z rodzi-
cami są czynnikiem chroniącym przed szukaniem przygód z narkotykami.
Natomiast brak spójnych wymogów dyscyplinarnych, nadmierna kontrola
rodzicielska oraz zażywanie narkotyków przez rodziców, potęgują ryzyko
ich zażywania przez młodzież (zob. Gaś 1994; interesujące wskazówki
dotyczące tych relacji znajdziemy także u M. Dziewieckiego i F. Adamskie-
go – patrz bibliografia). Wpływ rodziny na dziecko ustępuje miejsca wpły-
wowi rówieśniczemu jedynie na drugim etapie zażywania środka.

3.1.10.  Teoria interakcji rodzinnych Judith Brook

Wśród licznych teorii podejmujących próbę wyjaśnienia zjawiska sięgania
przez młodych ludzi po różne substancje psychoaktywne, interesujące są te,
które odnoszą się do relacji między matką a dzieckiem. Jedną z takich diagnoz
omawianego w tej pracy problemu marihuanowego jest Teoria interakcji
rodzinnych przez Judith Brook, która uważa, że najistotniejszym czynnikiem,
warunkującym zażywanie narkotyków przez młodzież, są

„...więzi emocjonalne istniejące między rodzicami a dzieckiem,
a szczególnie między matką a dzieckiem”. (Rogala-Obłękowska 2002,
s. 90).

Jej zdaniem kluczowy wpływ na decyzję o eksperymencie i zażywaniu
narkotyku przez młodzież mają

 Fakty (5)
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„słabe więzi rodzinne wynikające z braku nadzoru rodzicielskiego
i wsparcia emocjonalnego dzieci” (Rogala-Obłękowska 2002)

Wydaje się, że ta teza znajduje liczne potwierdzenia w praktyce psycho-
logicznej i pedagogicznej, która ujawnia istnienie determinujących zależ-
ności między stosowanym przez rodziców modelowaniem wychowawczym
a społecznymi postawami młodych ludzi. W licznych polskich pracach peda-
gogicznych analizujących kompulsywne zachowania nastolatków zwraca się
uwagę na następujące problemy:

• opuszczenie wychowawcze dzieci i młodzieży, wskutek czego nie otrzy-
mują one odpowiedniego wzmocnienia w zakresie zinternalizowania
norm i zasad społecznych;

• spłycenie oddziaływania wychowawczego do zapewnienia potrzeb so-
cjalno–materialnych, z wyraźnym zanikiem oddziaływania moralne-
go;

• wciąganie dziecka w świat dorosłych, bez uwzględnienia poziomu jego
rozwoju emocjonalnego.

Szczególnie w ostatnich latach, gdzie na skutek zmiany społecznej obser-
wujemy dehermetyzację rodzin oraz zanikanie klasycznych form oddziaływa-
nia rodzicielskiego, tezy Brook zdają się być szczególnie aktualne.  Jednym
z polskich modeli rozwijających tezy Brook jest teoria niezrównoważonego
rozwoju (Jędrzejko, Neroy, Wojcieszek, Bożejewicz, Kowalewska 2009), pod-
kreślająca zanikanie przekazu wychowawczo-kulturowego w rodzinie na sku-
tek: przeciążenia zawodowego rodziców, migracji ekonomicznej, skupieniu
się rodziców na osiąganiu sukcesów zawodowych lub konieczności zapewnie-
nia egzystencji rodziny (emigracja ekonomiczna, powiększanie się odległości
miejsce zamieszkania – miejsce pracy generujące coraz dłuższy pobyt rodzi-
ca/ów poza domem). Do problematyki tej w aspekcie wychowawczym często
nawiązują Krystyna Chałas w cyklu swoich prac związanych z wychowaniem
ku wartościom oraz Franciszek Adamski. Problematyka ta podnoszona jest
również przez innych autorów, a jedną z najnowszych pozycji dotyczącą tych
aspektów jest praca Czesława Cekiery  W obronie życia i zdrowia  (Cekiera
2011)

Analizując konkretne przypadki i prowadzone badania Brook opraco-
wała zestawienie czynników, które warunkują prawidłowe relacje między
rodzicami a dzieckiem stanowiących kluczową część jej teorii interakcji ro-
dzinnych.
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Rys. 3. Kluczowe czynniki prawidłowych relacji rodzice–dzieci wg J. Brook46

Według Brook nieprawidłowo ukształtowane więzi rodzicielskie w istot-
ny sposób zwiększają podatność dziecka na inne czynniki, potęgujące praw-
dopodobieństwo inicjacji narkotykowej. Do tych najważniejszych autorka
zalicza następujące:

• brak emocjonalnego związku z rodzicami prowadzący do nieprawi-
dłowej osobowości, wskazującej na nieprzystosowanie społeczne
i zwiększoną podatność na wpływy dewiacyjnych grup rówieśniczych,
w tym wzorów narkomańskich;

• niekorzystna charakterystyka indywidualna jednostki:
– słaba integracja „ego”,
– niska samoocena,
– tendencja do depresji, zachowań agresywnych i buntowniczych.

• uczenie społeczne: głównie modelowanie patologicznych zachowań
dzieci przez obserwację niewłaściwych zachowań i postaw rodziców
(np. przyjmowanie narkotyków przez rodziców, akceptacja podobnych
zachowań u swoich dzieci).

Reasumując rozważania Brook można powiedzieć, że czynnikami zwięk-
szającym ryzyko ukształtowania się uzależnienia od substancji psychoak-
tywnych są: słaba więź z rodzicami, niekorzystne indywidualne cechy psy-
chiki jednostki oraz obserwacja niewłaściwych zachowań rodziców.

46 Źródło grafiki:
http://paderewski.edukacja.strefa.pl index.php?module=article&id=1158&comments=1

akceptowanie przez rodziców
społecznie uznawanych wartości

przystosowanie
społeczne i dojrzałość

emocjonalna matek

wychowanie oparte na miłości
i wspieraniu emocjonalnym dziecka

sprawowanie kontroli rodzicielskiej
nad dzieckiem
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Nie ulega wątpliwości (Kawula 1999, 2004; Adamski 2009; Dziewiecki
2001), że pierwszym i najważniejszym środowiskiem wychowawczym jest
rodzina, której pozytywne funkcjonowanie warunkuje prawidłowy rozwój
psychospołeczny dziecka. Dotyczy to szczególnie relacji rozwijającego się
dziecka do różnych, coraz to nowych faktów i zjawisk społecznych (umie-
jętność ich oceniania, asertywność, zdolność do wyboru w oparciu o wie-
dzę, rozróżnianie celów indywidualnych od celów społecznych). Wiemy już,
że w gronie rodzinnym, w oparciu o ciepło relacji z rodzicami, dziecko sku-
teczniej zaspokaja swoje najważniejsze potrzeby emocjonalne, głównie mi-
łości, akceptacji, przynależności. W takim klimacie kształtuje się prawidło-
wa osobowość dziecka. Z kolei w rodzinie z problemem alkoholowym (nar-
kotykowym) szansa tego rozwoju jest mniejsza, zaś ryzyko przyszłego uza-
leżnienia dziecka od substancji psychoaktywnych znacznie wzrasta. Jednak-
że, nie tylko rodziny z tzw. marginesu społecznego (alkoholiczne czy narko-
mańskie) mogą być przyczyną zażywania substancji psychoaktywnych przez
wychowujące się w nich dzieci, bowiem przyczyną sięgnięcia po nie przez
młodzież są często negatywne postawy rodzicielskie, brak właściwej komu-
nikacji w rodzinie, nieumiejętność rodziców w okazywaniu uczuć. Zauwa-
żamy np., że w rodzinach, gdzie nie rozmawia się o problemach zagrożeń,
zwłaszcza postawie wobec nich, ryzyko zaeksperymentowania dziecka z nar-
kotykiem jest zdecydowanie wyższe.

3.2. Psychologiczne teorie uzależnienia od
        substancji psychoaktywnych

Jak zauważa w swoich analizach M. Petrykowska niektórzy badacze wy-
jaśniający przyczyny uzależnień traktują zażywanie środków psychoaktyw-
nych jako

„[...] zewnętrzny przejaw adaptacyjnych i obronnych mechanizmów
osobowości”. (Pstrąg 2000, s. 27)

Ich koncepcje wyraźnie akcentują tzw. psychologiczny punkt widzenia,
który można pogrupować na dwa zasadnicze nurty:

• psychoanalityczne, według których źródeł toksykomanii należy poszu-
kiwać w okresie wczesnego dzieciństwa jednostki;

• behawioralne, opierające swoje założenia na teorii uczenia się.
Według teorii psychoanalitycznych
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„Uzależnienie jest wynikiem interakcji pomiędzy stłumionymi lub
nieuświadomionymi procesami umysłowymi, a wydarzeniami zew-
nętrznymi”. (Rogala-Obłękowska 2004, s. 29),

a przyczyn narkomanii należy upatrywać w dwóch źródłach – jako po-
wrót do niespełnionych okresów rozwoju psychoseksualnego, bądź jako po-
łączenie brania narkotyków z defektami w strukturze osobowości.

Dla pełniejszego zrozumienia przyczyn sięgania przez młodzież po nar-
kotyki niektóre z założeń tych teorii omawiamy poniżej.

3.2.1. Psychoanalityczna koncepcja Zygmunta Freuda
          a uzależnienie

Według Zygmunta Freuda na zachowanie człowieka w znacznym stop-
niu wpływają procesy nieświadome – są to doświadczenia wyparte ze świa-
domości. Natomiast wszelkimi pierwotnymi motywami, które kierują
zachowaniem człowieka, są wrodzone popędy życiowe (libido) rozumiane
jako popęd seksualny, dążenie do przyjemności i każda pozytywna energia
życia oraz thanatos, czyli popęd śmierci, który nakierowuje jednostkę na
destruktywną dla siebie działalność. Popędy te są częścią id usytuowanego
w nieświadomości. Poza id struktura psychiki ludzkiej składa się z ego,
stanowiącego racjonalną część osobowości i superego, w którym znajdują
się zinternalizowanie przez jednostkę wszelkie wymagania, normy i warto-
ści.  W dalszej części prezentujemy w formie graficznej freudowski hipote-
tyczny model wyjaśniający funkcjonowanie psychiki ludzkiej (Cierpiałkow-
ska 2006, s. 88)47.

Według Freuda między strukturami psychiki ludzkiej (tj. w obrębie id i
między superego) dochodzi (na skutek procesów nieświadomych) do po-
wstania konfliktów wewnętrznych, a następnie do ukształtowania się mecha-
nizmów obronnych. Pojawiają się one w wyniku nierozwiązanych konflik-
tów w rozwoju osobowym okresu dzieciństwa i ewentualnych dysfunkcjach,
jakie mogą się rozwijać na poszczególnych stadiach rozwoju psychoseksual-
nego48  (Cierpiałkowska 2006, s. 88).

47 Opracowanie własne na podstawie: L. Cierpiałkowska, Współczesna psychoanaliza i jej znaczenie
dla psychologii klinicznej, [w:] H. Sęk (red.), Psychologia kliniczna, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2006, s. 88.
48 H. Sęk, Wprowadzenie do psychologii klinicznej, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2001, s. 98.
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Rys. 4. Funkcjonowanie psychiki ludzkiej wg Z. Freuda

Z badań prowadzonych przez Freuda  wynika, że:

„przyczyną powstania uzależnienia od narkotyków są nieprawidło-
wości w rozwoju libido” (Rogala-Obłękowska 2004, s. 29),

a w przypadku, gdy poszczególne, kolejne konflikty rozwojowe nie są po-
myślnie rozwiązywane lub jeżeli dochodzi do frustracji zaspokojenia popę-
du czy nadmiernej jego stymulacji, następuje zafiksowanie się energii po-
pędowej na poszczególnym stadium, co w rezultacie może doprowadzić
w późniejszym okresie życia do uwikłania się jednostki w uzależnienie.

Zdaniem psychologów (Pstrąg 2000, s. 28) na skutek ambiwalentnej po-
stawy matki wobec małego dziecka (postawa akceptacji zmieszana
z postawą odrzucenia), a także jej nadopiekuńczości (realizowania nie tyl-
ko potrzeb, ale i wszelkich zachcianek dziecka) w procesie wychowania dziec-
ka dochodzi do zahamowania rozwoju funkcji ego połączonego z jednocze-
snym nadmiernym rozwojem superego. W efekcie kształtuje się u niego
niedojrzałość emocjonalna (nie wychodzi poza etap zależności oralnej).
Znajduje to później ślad w jego dorosłym życiu, szczególnie w sytuacji nie-
powodzeń, w których zachowuje się jak małe dziecko, czyli prezentuje po-
stawę (regresja), która gwarantowała mu w dzieciństwie osiągnięcie celu.
W sytuacjach dłużej trwającej i silnej frustracji przy zaspokajaniu potrzeb
tenże dorosły, jako niedojrzały emocjonalnie osobnik, zafiksowany na niż-
szym etapie rozwoju, zaspokaja potrzebę dążenia do przyjemności w spo-
sób doraźny, np. przez zażycie środka uzależniającego. Jak opisuje tę kwe-
stię J. Rogala-Obłękowska, Z. Freud uważał, że działanie substancji
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odurzających prowadzi do stanu takiej samej przyjemności, jaką odczuwa
niemowlę po nakarmieniu (gratyfikacja oralna).

Tab. 4. Stadia rozwoju psychoseksualnego wg Z. Freuda

Podsumowując dokonania Freuda i jego kontynuatorów należy powie-
dzieć, iż według zwolenników psychoanalizy uzależnienie od narkotyków
jest konsekwencją nierozwiązanych trudności rozwojowych pojawiających
się w fazie oralnej. Dziecko, u którego rozwój zatrzymał się na oralnej
fazie, w przyszłym, dorosłym życiu prezentować będzie postawę bierności
oraz zależności. Uwidoczni się u niego również postawa braku tolerancji na
wszelkie napięcia psychiczne, niska odporność na ból i niepowodzenia.
W efekcie tych słabości wykaże ono w przyszłości większą tendencję do
popadania w różnego typu zaburzenia i uzależnienia (zob. Rogala-Obłę-
kowska 2002).

W teoriach psychoanalitycznych pojawiają się również odmienne wyja-
śnienia dotyczące uzależnienia narkotykowego. Jedno z takich stanowisk

Stadium oralne

Kolejne stadium
rozwoju

Cel: ufna zależność,
konflikt popędów
libidalnych.

Fiksacja, introjekcja,
projekcja.

Stadium analne Cel: niezależność,
konflikt między kontrolą
i jej brakiem.

Fiksacja, wyparcie.

Stadium falliczne Cel: rozwijanie się
funkcji superego,
konflikt: lęk kastracyjny,
kompleks Edypa.

Wyparcie, identyfikacja.

Stadium latencji Cel: umiejętności
poznawcze
i społeczne.

Wyparcie, identyfikacja,
sublimacja.

Stadium genitalne Cel: ukształtowana
tożsamość, odnowa
konfliktów
wczesnodziecięcych,
konflikty interpersonalne.

Cele i ewentualne
konflikty rozwojowe

Ewentualne
mechanizmy obronne

Sublimacja,
intelektualizacja,
racjonalizacja.
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wskazuje nie na postawę nadmiernej uległości matki (rodziców) wobec
dziecka, ale odwrotnie, postawę nadmiernie wymagającą (ciągła krytyka
i stawianie przerastających dziecko wymagań), która może prowadzić w do-
rosłej przyszłości dziecka do buntów nie tylko wobec wymagań przez nią
(nich) stawianych, ale także wobec zasad i norm niezbędnych dla utrzyma-
nia porządku społecznego. Sięganie po środki psychoaktywne, spełniające
funkcję substytutu miłości, której dziecko nie doświadczyło od rodziców,
może przekształcić się w uzależnienie od nich.

W praktyce profilaktycznej i terapeutycznej narkomanii bardzo wyraźnie
akcentowane są psychoanalityczne modele pojawienia się eksperymentów,
a następnie uzależnienia od narkotyków. W rodzinach, gdzie dziecko
podawane jest nieustannej krytyce, a  wymagania wobec niego (zwłaszcza
edukacyjne) przerastają jego możliwości, częściej niż rówieśnicy wycho-
wujący się w środowisku zrównoważonym sięga ono po narkotyk, jako
sposób odreagowania i „wyciszenia”, a nierzadko buntu i sprzeciwu wobec
takich relacji.

                                                                                       Fakty (6)

Podkreślmy też, że poglądy Freuda na uzależnienie od środków psycho-
aktywnych oscylowały wokół tezy:

„[...] substytutem braku seksualnej satysfakcji i dopóki normalne
życie seksualne nie zostanie ponownie podjęte, pacjent będzie
powracał do nałogu”. (Rogala-Obłękowska 2002, s. 30).

Ponadto podkreślał on, iż odurzające działanie środków uzależniających
(polepszanie nastroju zmniejszanie zahamowania i samokrytycyzmu),
pozwalające osobie sięgającej po nie

„uwolnić się od presji i wpływu świata realnego i znaleźć schronienie
we własnym świecie wewnętrznym”,

stanowi główną przyczynę uzależniania się od nich.
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3.2.2.  Koncepcja Dezintegracji Pozytywnej Kazimierza
          Dąbrowskiego a problem uzależnień

Wśród najważniejszych teoretycznych ujęć problemu uzależnień nie
sposób pominąć dorobek Kazimierza Dąbrowskiego, twórcy humanistycznej
teorii dezintegracji pozytywnej, który zakładał, iż kluczową rolę, zwiększa-
jącą podatność ludzi na uleganie różnego typu patologiom społecznym,
zatem i uzależnieniom odgrywa rozwój osobowy jednostki, czyli:

„[...] przechodzenie od zawiązków wartości do ich form coraz
pełniej-szych, coraz bardziej ludzkich; to droga w kierunku coraz
wyższych wartości uczuciowych, wyobraźni, intelektu, postaw spo-
łecznych i moralnych”. (Cekiera 1994, s. 263).

Według Dąbrowskiego rozwój osobowy jednostki ma charakter etapowy
i polega na przejściu od etapu tak zwanej integracji pierwotnej (jednostka
jest podatna na wszelkie wpływy otoczenia i to ono nią steruje) poprzez
etapy procesów dezintegracji do tak zwanej integracji wtórnej  – samoświado-
mość, samosterowność, także niepodatność na uzależnienia od wszelakich
substancji odurzających (Cekiera 1994, s. 264). Analizując problem poja-
wiania się uzależnień oraz rozwoju osobowości uzależnionej Dąbrowski
dokonał zestawienia cech znamionujących tzw. integrację pierwotną
tj. pierwszy poziom osobowości (Dąbrowski 1986, s. 42 i n.),  i zaliczył do nich:

• kierowanie się zasadą przyjemności;
• egoistyczna postawa wobec innych;
• brak zainteresowania sensem życia;
• funkcjonowanie jednostki podporządkowane jej popędom.
W diagnozach Dąbrowskiego drugim poziomem rozwoju osobowości jest

dezintegracja jednopoziomowa charakteryzująca się:
• sprzecznością poglądów i działań;
• zmiennością nastrojów;
• naprzemiennie odczuwanym poczuciem niższości i wyższości;
• kierowanie się bardziej ideałami niż sobą.
Z kolei poziom trzeci to dezintegracja wielopoziomowa, spontaniczna,

impulsywna, niedostatecznie zorganizowana. Cechuje się ona:
• okresem niepokojów wewnętrznych i lęków;
• wzmożonym poczuciem winy;
• zmiennością w dążeniach, nastrojach, sądach, ocenach;
• poczuciem niższości wobec siebie i zaniepokojenie sobą;
• początkami świadomego kształtowania swojej osobowości.
Natomiast na poziomie czwartym nazywanym przez autora dezintegracją

wielopoziomową, zorganizowaną i usystematyzowaną:
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• kształtuje się coraz mocniejsza samoświadomość jednostki;
• występuje wyraźniejsza hierarchia wartości i celów;
• powstaje zdolność do samowychowania i autopsychoterapii;
• dochodzi do prawie całkowitej eliminacji niższych poziomów popę-

dowych, a także utożsamiania się ze sobą i z innymi.
Poziom piąty to integracja wtórna, złożona, zharmonizowana, której cha-

rakterystycznymi cechami są:
• autonomia;
• autentyzm;
• odpowiedzialność;
• najwyższy poziom empatii;
• najwyższy poziom świadomości społecznej i samoświadomości;
• zdolność do trwałych związków miłości i przyjaźni.

Analizy Dąbrowskiego wskazują, że im niższy poziom rozwoju osobowo-
ści jednostki, tym większe prawdopodobieństwo popadnięcia w uzależnienia.
Zatem osobami najbardziej zagrożonymi są osoby zintegrowane na pozio-
mie pierwotnym. Według tego autora należą do nich narkomani, u których
wszelkie działania są podporządkowane konieczności zaspokojenia narko-
tycznego głodu. W przypadku, kiedy osoby takie nie poddadzą się terapii
odwykowej, nie są w stanie wejść na kolejne etapy rozwoju osobowego.
Zatem warunkiem rozwoju takiej osoby może być tylko podjęcie działań te-
rapeutycznych, umożliwiających w efekcie zaplanowanie i realizację decyzji
o zaprzestaniu sięgania po środki i substancje psychoaktywne. Rozpoczęcie
terapii jest tutaj kluczowym elementem otwierającym szansę na osiągnięcie
pełnej dojrzałości. Według założeń Teorii Dezintegracji Pozytywnej uzależnie-
nia występują sporadycznie i z reguły przejściowo już na czwartym poziomie
rozwoju osobowego. Natomiast na piątym, czyli najwyższym poziomie roz-
woju, problem uzależnień nie istnieje.

Zdaniem opisywanego tutaj autora rozwój osobowy następuje u osób
niezadowolonych z obecnego (bieżącego) stanu rozwoju, wyrażających chęć
do życia według wyższych, niż w danym momencie standardów etycznych
i społecznych.
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3.3. Behawioralno-biologiczne teorie
       uzależnień

Wyjaśnienie przyczyn powstawania uzależnienia stało się od kilkudzie-
sięciu lat jednym z podstawowych badań naukowców z kręgu medycyny.
Koncentrowali się oni na analizie czynników neurologicznych, genetycz-
nych i fizjologicznych. Według licznych badań (zob. Rogala-Obłękowska;
Baran-Furga; K. Jędrzejko; Ruden, Byalick; Maisto) czynniki neurologicz-
ne wyjaśniające mechanizm uzależnienia są wspólne dla wszystkich substancji
uzależniających, zaś uzależnienie jest wynikiem zaburzenia funkcjonowa-
nia mózgu powstającym na skutek częstego przyjmowania środków psycho-
aktywnych i substancji odurzających. Efektem ich działania jest zaburzenie
funkcjonowania układu nagrody, układu emocjonalnego i poznawczego
(Kostowski 2005, s. 61).

W zrozumieniu biologicznego mechanizmu uzależnień kluczową rolę
przypisuje się znaczeniu dopaminy, neuroprzekaźnika często nazywanego
substancją nagrody lub przyjemności. Działanie dopaminy ma wielkie zna-
czenie w przetwarzaniu informacji, a jej wysoki poziom umożliwia nie tylko
sprawne myślenie i umiejętność koncentracji, ale także ułatwia procesy sko-
jarzeniowe. Przeciwieństwem dopaminy jest serotonina, która ogranicza
przepływ informacji, a w przypadku wysokiego poziomu utrudnia sprawne
myślenie, koncentrację, zapamiętywanie oraz procesy skojarzeniowe. Współ-
cześnie uważa się, że tzw. ścieżka dopaminowa ma kluczowe znaczenie dla
zrozumienia wpływu narkotyku na ośrodkowy układ nerwowy. Wśród pol-
skich autorów szerokie wyjaśnienie neuroanatomicznego podłoża uzależ-
nień znajdziemy w pracach Grażyny Białej (Biała 2005).

Jak się sądzi, dopomina szczególnie „współdziała” z takimi substancjami,
jak marihuana, wywołując u biorcy stany wysokiego zadowolenia oraz ogra-
niczając percepcję spraw i problemów trudnych, które przed sięgnięciem po
narkotyk występowały. Działanie dopaminy może więc mieć charakter „ogra-
niczania zdolności ocennych”, bowiem narkotyk nie eliminuje przyczyn ne-
gatywnych stanów, a jedynie ich spostrzeganie i rozumienie.

W teoriach biologicznych, wyjaśniających mechanizm uzależnienia,
kluczowym pojęciem jest termin uczenie asocjacyjne, czyli uczenie opierają-
ce się na procesie skojarzeń. Proces uczenia zachodzi w mózgu każdej oso-
by i może być związany np. z zapamiętywaniem przyjemności, jakich dozna-
je się na skutek określonych czynności lub zachowań. Jednocześnie docho-
dzi w nim do utrwalenia reakcji negatywnej albo odwrotnie, mającej na celu
ponowny kontakt z bodźcami o pozytywnym znaczeniu dla organizmu
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(Kostowski 2005, s. 62). W celu wyjaśnienia procesów uczenia: autorzy teo-
rii behawioralnych koncentrują się na mechanizmie pojawiających się w mó-
zgu wzmocnień pozytywnych i negatywnych. Kluczowe terminy, dla tych
teorii, to (Kostowski 2005, s. 62, 71):

• w z m o c n i e n i e  p o z y t y w n e  (nagradzające), czyli wzmacniają-
ce reakcje o pozytywnym znaczeniu;

• w z m o c n i e n i e  n e g a t y w n e, czyli bodźce, których organizm sta-
ra się uniknąć, ze względu na ich negatywny wpływ na organizm;

• w t ó r n e  w z m o c n i e n i e  w a r u n k o w e, czyli sygnały lub bodź-
ce pierwotnie obojętne, które na skutek ich skojarzenia z bodźcem
bezwarunkowym (nagrodą) nabierają cech wzmacniających;

• z a c h o w a n i e  m o t y w a c y j n e (popędowe), czyli reakcje orga-
nizmu wyzwalane określonymi stanami wewnętrznymi lub bodźcami;

• p o p ę d y  a p e t y t y w n e, czyli popędy, które nakierowują organizm
na szukanie kontaktu z bodźcami o pozytywnym znaczeniu;

• p o p ę d y  a w e r s y j n e, czyli popędy, które nakierowują organizm
na działania prowadzące do wyzwolenia się spod wpływu bodźca
o negatywnym znaczeniu (awersyjnego).

3.3.1. Mechanizm uzależnienia według koncepcji
   C. J. Fredericka

Nurty behawioralne rozwijają się od pierwszej połowy XX wieku, ale
dopiero w drugiej połowie tego wieku pojawiły się analizy teoretyczno-em-
piryczne spełniające kryteria teorii naukowych. Wśród behawioralnych teorii
uzależnień podstawowym założeniem jest twierdzenie, iż uzależnienie po-
wstaje w wyniku wyuczonych i wzmacnianych na skutek ciągłego powtarza-
nia wzmocnień. Zdaniem znanych psychologów zaliczanych do behawiory-
stów, takich jak C.J. Frederick, John Dollard, Neal E. Miller, najbardziej
podatne na wchodzenie we wszelkiego rodzaju nałogi są osoby charaktery-
zujące się wysokim stanem niepokoju i napięcia wewnętrznego (Rogala-
Obłękowska 2002, s. 48). Ta kategoria osób sięga po substancje psychoak-
tywne w celu zredukowania silnie ich obciążających stanów emocjonalnych.
Efektem tych działań jest uzyskanie ulgi, ale jednocześnie potęguje to
(i zwiększa prawdopodobieństwo) możliwość zastosowania podobnych roz-
wiązań problemu coraz częściej i w coraz większej dawce.
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Według  koncepcji C. J. Fredericka (Rogala-Obłękowska 2002, s. 51) do
przyczyn ułatwiających kształtowanie się mechanizmu uzależnienia od sub-
stancji psychoaktywnych należą:

• odczuwanie negatywnych stanów emocjonalnych, tj. stresu, wstydu,
poczucia winy;

• odczuwanie wewnętrznego napięcia lub niepokoju;
• zażycie substancji psychoaktywnej w celu zredukowania napięcia psy-

chicznego;
• odczucie ulgi związane z redukcją napięcia;
• powstanie wzmocnienia motywu przyjęcia kolejnej dawki środka.
Zatem „z każdym wzmocnieniem akt nadużywania danej substancji

potęguje się i wzrasta prawdopodobieństwo, że zaistnieje on ponownie” (Ro-
gala-Obłękowska 2002, s. 51). Jest to główne twierdzenie teorii behawioral-
nych, wyjaśniające powstawanie uzależnienia od substancji chemicznych.

3.3.2. Uzależnienie jako zaburzenie uczenia asocjacyjnego
          związanego z dopaminą

   – koncepcja Gaetano Di Chary

W nurtach behawioralnych analizujących proces uzależnienia dynamicz-
nie rozwijają się badania nad neuroprzekaźnictwem dopaminowym i seroto-
ninowym. Od kilku lat wiemy coraz więcej o mechanizmie nagrody „kodują-
cym się” w ośrodkowym układzie nerwowym i stymulującym sięganie po róż-
ne substancje psychoaktywne (alkohol, tytoń, narkotyki). Szczególnie bada-
nia prowadzone w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Indiach, ale ostatnio
i w Polsce wnoszą do tej interesującej sfery nowe dowody i tezy. Niestety na
polskim rynku wydawniczym brak jest jeszcze całościowego opracowania tej
problematyki w kształcie, który byłby przydatny szczególnie pedagogom, psy-
chologom i terapeutom uzależnień. Jak się wydaje, ten kierunek badań
uwzględniający zmiany zachodzące w OUN (ośrodkowy układ nerwowy), na
tle oraz z uwzględnieniem procesów i zachowań społecznych mogą w najbliż-
szych latach przynieść kluczową wiedzę dla zrozumienia przebiegu procesu
uzależnienia od narkotyków. Jednym z badaczy podejmujących tę problema-
tykę jest Gaetano Di Chiara.

Di Chiara oraz jego współpracownicy, wyjaśniając mechanizm prowa-
dzący do uzależnienia, szczególną rolę przypisują znaczeniu dopaminy,
a precyzyjniej szlakowi dopaminowemu (Rogala-Obłękowska 2002, s. 19),
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umiejscowionemu od okolicy przedczołowej do jądra migdałowego.
Odkrył on, że:

„wiele nadużywanych substancji naśladuje pobudzające właściwości
naturalnych bodźców związanych z nagrodą, wywołując uwalnianie
dopaminy w jądrze półleżącym przegrody”. (Ruden, Byalick 2003,
s. 132)

Do substancji tych zalicza się np. środki psychostymulujące, kokainę,
morfinę lub amfetaminę, nikotynę, alkohol etylowy. Badając tę problema-
tykę Di Chiara doszedł do wniosku, że aktywizowana przez zażycie sub-
stancji uzależniającej dopamina, stymuluje organizm do ponownego zaży-
wania  substancji (poszukiwania jej, poszukiwania kontekstu sytuacyjnego
związanego z sięganiem po narkotyki). Zdaniem wielu innych współcze-
snych naukowców (Cierpiałkowska 2006, s. 164) dzieje się tak, bowiem znacz-
na większość substancji psychoaktywnych aktywizuje umiejscowiony w mó-
zgu ośrodek nagradzania, uważany za siedzibę emocji.

Wysoki poziom dopaminy w mózgu umożliwia szybkie i sprawne myśle-
nie, a także dobrą koncentrację. Najważniejszą jednak rolą dopaminy
w mózgu jest ułatwienie skojarzeń (Cierpiałkowska 2006, s. 138). Tak więc
substancje uzależniające mogą wywoływać podobny skutek jak wzmocnie-
nia pozytywne lub negatywne. Jak zauważa Kostowski (2005, s. 62), widocz-
ne to jest także w ich działaniu na organizm człowieka, np. w poprawie
nastroju (wzmocnienie pozytywne) czy redukcji negatywnych uczuć, takich
jak lęk (wzmocnienie negatywne). Innym przykładem działania substancji
psychoaktywnych, jako wzmocnienia negatywnego, jest zażycie następnej
dawki środka w celu zahamowania lub uniknięcia objawów zespołu absty-
nencyjnego.

Jak pisze Di Chiary, dopamina odgrywa także istotną rolę

„w procesie asocjacji bodźców pierwotnie obojętnych z bodźcami
wzmac-niającymi (niekoniecznie nagradzającymi)”.

W wyniku wielu badań wykazano, iż na skutek pewnych pozytywnych
stanów i reakcji wywołanych w mózgu, będących skutkiem zażycia substan-
cji psychoaktywnych, rejestruje się w nim stan gwałtownego wzrostu pozio-
mu dopaminy. Co więcej, stany te zostają ponownie wywoływane w wyniku
samego kontaktu z elementami kontekstu sytuacyjnego (czy wręcz z jego
całością), w którym pojawiały się wcześniej, np. nazwy konkretnego narko-
tyku, wcześniej wywołującego u osoby go zażywającej pozytywne reakcje,
reklamy papierosów czy piwa, spotkanie konkretnych osób ze środowiska
czy miejsc kojarzącymi się z zażywaniem danych substancji. Zdaniem tego
autora dopamina jest swoistym przenośnikiem procesów motywacyjnych
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oraz uczenia asocjacyjnego. W przypadku dalszego używania środków sty-
mulujących uczenie to prowadzi do powstawania wzmocnień wtórnych, skut-
kujących pojawieniem się reakcji nawykowych, co w szybkim tempie uru-
chamia mechanizm uzależnienia.

Ważnym elementem omawianej teorii jest stwierdzenie, iż reakcje orga-
nizmu powstałe na skutek nasilania neuroprzekaźnictwa dopaminergiczne-
go (jako skutek użycia substancji psychoaktywnych) nie zanikają. W chwili
kontaktu z bodźcem warunkowym (np. sama myśl o substancji odurzającej)
w organizmie pojawia się specyficzna reakcja łaknienia. Jest ona na tyle sil-
na, że osoba mająca „w pamięci” kontakt z narkotykiem będzie go za wszelką
cenę poszukiwała.

Rys. 5. Wzbudzenie dopaminowe w świetle poglądów Di Chiary

Z kolei znani amerykańscy badacze problemów uzależnień R.A. Ruden
i M. Byalick (2003, s. 82) reakcję tę tłumaczą na przykładzie pojawiającego
się u osoby uzależnionej, pragnienia zażywania alkoholu. Już samo poja-
wienie się tego skojarzenia (np. alkohol, kieliszek, kontekst sytuacyjny –
np. stolik, przy którym spożywany był alkohol) wywołuje wzrost stężenia
dopaminy w mózgu. To skutkuje pojawieniem się mechanizmu (autorzy ci
piszą wręcz: muszę to mieć!) nieodpartej, trudnej a często niemożliwej do
opanowania chęci zażycia danej substancji. W przypadku jej wprowadzenia
do organizmu następuje zwiększenie stężenia dopaminy, co powoduje dalszą
potrzebę zażywania danej substancji. Proces ten charakteryzuje się niemoż-
nością osiągnięcia stanu nasycenia daną substancją – osoba uzależniona nie
potrafi osiągnąć stanu, w którym miała by jej dość.
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Podkreślmy w tym miejscu, że badania Rudena i Byalick wskazują, iż na
skutek wytworzonego stanu nienasycenia osoba uzależniona traci kontrolę
nad swoimi zachowaniami, które, w wyniku żądzy danej substancji, stają się
coraz bardziej skoncentrowane wokół jej zdobywania. Ten stan nienasyce-
nia cechuje się również niskim stężeniem serotoniny, której rolą jest mię-
dzy innymi zapobieganie rozwinięcia niepohamowanej reakcji na bodziec. Tym
samym możliwości oddziaływania serotoniny ulegają zminimalizowaniu.
Warto przypomnieć i o tym, że stężenie serotoniny (podobnie stężenia do-
paminy) mogą zmniejszyć nasze hormony i doświadczenia, gdyż jądro pół-
leżące przegrody staje się wtedy bardziej wrażliwe na wzorce wywołujące
zachowania uzależnieniowe (Ruden, Byalick 2003, s. 46). Bardzo istotne
jest także odkrycie, które stwierdza, iż powodem niskiego stężenia seroto-
niny jest m. in. stan przewlekłego, nawracającego i nie dającego się uniknąć
stresu.

3.3.3.  Model procesów przeciwstawnych
    Richarda L. Solomona

Model procesów przeciwstawnych Richarda. L. Solomona (Kostowski 2005,
s. 68) został opracowany na podstawie obserwacji cyklicznych zaburzeń, po-
jawiających się, na skutek nadużywania substancji psychoaktywnych.
Według tej teorii używanie substancji prowadzących do zależności fizycznej
i psychicznej charakteryzuje się trzema wspólnymi cechami:

• każda substancja psychoaktywna mogąca doprowadzić do uzależnie-
nia psychicznego i fizycznego wywołuje początkowo przyjemne stany
psychiczne, które skłaniają biorcę do jej dalszego przyjmowania. Nie-
rzadko owe stany psychiczne są silniejsze od występujących negatyw-
nych objawów fizycznych;

• w procesie nadużywania substancji psychoaktywnych pojawia się zja-
wisko tolerancji (wzrost odporności) na ich działanie; Dla osiągnięcia
porównywalnego stanu konieczne staje się przyjęcie większej dawki
lub zmniejszenie interwału między przyjmowaniem kolejnych porcji;

• odstawienie substancji psychoaktywnych powoduje pojawienie się tak
zwanych objawów abstynencyjnych (Cierpiałkowska 2001, s. 66 i n.).
Mechanizm abstynencyjny kieruje uzależnionego na poszukiwanie
kolejnej porcji substancji (Cierpiałkowska 2001, s. 66–69).

Jak zauważa wielu badaczy tej problematyki (zob. Cierpiałkowska 2001,
Cekiera 1994), w przypadku używania niektórych substancji psychoaktyw-
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nych i w konsekwencji pojawienia się zjawiska tolerancji na nie, pierwotna,
intensywnie odczuwana przyjemność, nigdy się nie powtarza. Szereg osób
nadużywających środki psychoaktywne, mając w pamięci pierwotne dozna-
nia, dąży jednak do tego, aby je powtórzyć. Odzwierciedlają to trzy poniż-
sze przypadki:

• przypadek Toma:

„Pierwszy raz wziąłem amfetaminę, kiedy miałem szesnaście lat. [...]
mój przyjaciel [...] powiedział któregoś razu: »masz Tom, spróbuj tego«.
Więc spróbowałem. [...] Próbowałem wszystkiego, ale nic tak na mnie
nie działało, jak ta pierwsza amfa” (za: Ruden, Byalick 2003, s. 31);

• przypadek Weroniki:

„Namówili mnie do mefedronu, bo miało być cudownie, a ja miałam
zawroty głowy i wymiotowałam. Ale spróbowałam jeszcze wiele razy,
bo powtarzali, że źle biorę[…] Od tego czasu byłam »na locie« ponad
10 razy i nic z tego nie wyszło” (Jędrzejko 2011, s. 14);

• przypadek Rafała:

„…kiedy pierwszy raz zapaliłem, było super, miałem takie odloty,
że przestałem przejmować się budą [szkołą, przyp. Autora]. Później
to nie wracało, parę razy wymiotowałem. Ale jakość ciągle mnie
brało, żeby palić… (Jędrzejko 2011, s. 10).

Według R.L. Solomona

„...wszelkie stany afektywne związane z działaniem substancji uza-
leżniających, takich jak heroina czy kokaina, [....] wywołują okre-
ślone kontrreakcje [...], zmniejszające intensywność działającego
bodźca”. (Kostowski 2005, s. 69).

Oznacza to, iż w trakcie rozwoju uzależnienia w ośrodkowym układzie
nerwowym rozwijają się procesy przeciwstawne do pierwotnego działania
substancji psychoaktywnych na organizm.  Procesy te służą utrzymaniu sta-
nu homeostazy w mózgu, lecz z drugiej strony powodują, iż organizm czło-
wieka domaga się przyjęcia kolejnej dawki danej substancji.

Omawiane w tym punkcie procesy bardzo trafnie obrazuje charaktery-
styka zespołu abstynencyjnego (stan po odstawieniu długotrwale przyjmo-
wanego środka). Odstawienie środka skutkuje pojawieniem się przeciwstaw-
nych stanów uczuciowych (Cierpiałkowska 2001, s. 67), tj. stanów silnego
lęku, a nawet paniki, czyli negatywnych stanów emocjonalnych.

Podkreślmy także, że autorzy cytowanej tu teorii zakładają, że omawia-
ne procesy przeciwstawne mają związek z pojawiającymi się, na skutek przyj-
mowania substancji uzależniających, zmianami w procesach neuroprzekaź-
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nictwa. Wśród nich, na szczególną uwagę zasługuje zmiana polegająca na
zmniejszeniu poziomów dopaminy i serotoniny w mózgu. Spadek stężenia
tych neuroprzekaźników wyjaśnia samonapędzający cykl dążący do pod-
wyższenia tych stężeń.

W diagnozie mechanizmów uzależnienia uznaje się za trafne wskazanie
o ścisłym związku zażycia narkotyku ze zmianą poziomów dopaminy i sero-
toniny w mózgu. Siła narkotyków i substancji działających podobnie polega
na trwałej zmianie „reakcji” neuroprzekaźników nie tylko na kolejne przyjęcie
takich substancji, ale także samą myśl o nich a nierzadko kontekst sytuacyjny.
Tym co kluczowe w profilaktyce narkomanii, to budowanie zdolności aser-
tywnych – nigdy nie próbuj.

3.3.4. Teoria allostazy Georga F. Kooba i współpracowników

Nowe badania nad pojawianiem się i rozwojem uzależnień wskazują
na interesujące konteksty tego procesu. I tak twórcy teorii allostazy przyj-
mują założenie, że uzależnienie od narkotyków jest zaburzeniem fazowym,
przekształcającym się w trakcie swojego rozwoju. Oznacza to, że w wyniku
nadużywania substancji następuje niekontrolowane używanie danego środ-
ka. Według nich, sposób nadużywania substancji początkowo wiąże się
z impulsywnością, ale w miarę rozwoju uzależnienia, impulsywny charakter
zażywania środka, zastąpiony zostaje stanem jego kompulsywnego stoso-
wania.

Jeśli tezę tę odniesiemy do używania marihuany, dostrzegamy tutaj na-
stępujące fazy (MCPU 2011, PTZN – Polskie Towarzystwo Zapobiegania
Narkomanii 2010–2011):

– pierwsze eksperymenty jako próba naśladowania zachowań rówieśni-
czych lub sprawdzenia (zweryfikowania) ich opinii o substancji (jej
działaniu);

– używania marihuany jako wzorzec postępowania grupy rówieśniczej,
często związany z kontekstem sytuacyjnym (prywatka, dyskoteka, spo-
tkanie, poszukiwanie sposobu odreagowania) i pojawieniem się „me-
chanizmu nagrody” – chcę się poczuć lepiej;

– używanie kompulsywne (jako skutek uzależnienia – muszę używać).
Twórcy opisywanej tu teorii wyjaśniają, iż w wyniku rozregulowania układu

nagrody w procesie rozwoju uzależnienia w organizmie powstaje nowy,

            Fakty (7)
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sztucznie wytworzony, tzw. stan allostazy. Stan ten – w odróżnieniu od ho-
meostazy rozumianej jako dążenie do zachowania równowagi fizjologicz-
nej – jest pozornym stanem równowagi oraz procesem utrzymującym „sta-
bilność układu nagrody w zmienionej formie” (Kostowski 2005, s. 69). Głów-
nym zaś źródłem powstałych zmian są procesy następujące w neuroprze-
kaźnictwie układu nagrody.

W wyjaśnianiu powstawania mechanizmu uzależnienia, autorzy opisy-
wanej tutaj teorii duże znaczenie przypisują roli procesów przeciwstawnych,
mających na celu zapobieganie nadmiernemu stymulowaniu tego układu.
W ich ocenie, w wyniku przyjmowania substancji odurzających, wzmocnie-
nia pozytywne oraz wzmacniające subiektywnie pozytywne działanie środ-
ka (np. wywoływane przez nie przyjemne stany emocjonalne), zostają za-
stąpione przez wzmocnienia negatywne, mające na celu uniknięcie nega-
tywnych stanów fizycznych (zwłaszcza psychicznych), będących skutkiem
odstawienia środka.

Opisujące dokonania G.F. Kooba polski badacz W. Kostkowski cytuje
następujące procesy przeciwstawne (Kostkowski 2005, s. 68):

• nadużywanie – uzależnienie;
• wzmocnienia pozytywne – wzmocnienia negatywne;
• impulsywne zaburzenia zachowania – kompulsywne zachowania.
Reasumując tę teorię możemy wysunąć dwa wnioski:
• osoba nadużywająca substancję psychoaktywną, przyjmuje ją, bo chce

się poczuć lepiej;
• natomiast uzależniony od substancji psychoaktywnej przyjmuje ją, bo

musi to uczynić, aby uniknąć nieprzyjemnych doznań.

3.3.5.  Psychobiologiczna koncepcja osobowości
           Roberta C. Cloningera

Badacze zajmujący się genetyką behawioralną analizują genetyczne oraz
środowiskowe czynniki wpływające na indywidualne różnice między ludź-
mi, podkreślając, iż środowisko, w którym realizowany jest proces socjali-
zacji oraz wychowanie mają ogromny wpływ na podejmowanie decyzji przez
człowieka (Cierpiałkowska 1996, s. 166 i n.; Hennelowa, [w:] Adamski 2010,
s. 91–98;  Sękowska, [w:] Adamski 2010, s. 31–46).

W analizach opisywanego tu autora czynniki środowiskowe zostały po-
dzielone na wspólne oraz niedzielone z innymi osobami. Przykładem może
być sytuacja rodzeństwa, które jest wychowywane przez tych samych rodzi-
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ców, a jednak każde z nich podlega innym, specyficznym wpływom środo-
wiskowym, kształtującym ich indywidualne doświadczenia. Badania Clonin-
gera (Cierpiałkowska 2006, s. 45) nad osobowością koncentrowały się na
ustaleniu związku między temperamentem a skłonnością do różnych prze-
jawów patologii społecznej.

Na osobowość składa się temperament oraz charakter. Temperamentem jest
„indywidualny zestaw reakcji emocjonalnych i umiejętności, przeja-
wianych na bodźce otaczającego środowiska, uwarunkowany w dużej
mierze genetycznie” (Cierpiałkowska 2006, s. 46).

Wymiarami określającymi temperament w tej teorii są: poszukiwanie
nowości, unikanie szkody, uzależnienie od nagrody i wytrwałość. Według
Cloningera trzy z nich są uwarunkowane biologicznie:

• poszukiwanie nowości zależne jest od poziomów dopaminy;
• unikanie szkody – od poziomów serotoniny;
• natomiast uzależnienie od nagrody – od noradrenaliny (hormonu wy-

dzielanego zwykle z adrenaliną w sytuacjach stresu (Villee 1987, s. 579).
Charakterem natomiast są
„cechy jednostki, które podlegają ukształtowaniu w okresie rozwo-
jowym i związane są z postrzeganiem przez jednostkę własnej osoby
(własnych celów i wartości). Charakter [...] podlega wpływom świa-
domych procesów psychologicznych, związanych z uczeniem się
oraz wychowywaniem” (Cierpiałkowska 2006, s. 48).

W modelu Clonningera charakter określają następujące wskaźniki:
• samokierowanie;
• skłonność do współpracy;
• zdolność do oderwania się od własnej osoby (auto-transcendencja).
Z koncepcji psychobiologicznej wyprowadzany jest wniosek podkreśla-

jący, że
„cechy temperamentu mogą być swoistym czynnikiem ryzyka
w powstawaniu uzależnień” (Cierpiałowska 2006, s. 45).

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań Clonninger stwierdził,
że osoby o wysokich stężeniach dopaminy w organizmie są podatne na uza-
leżnienia, głównie ze względu na dodatkową stymulację mózgu, jakiej mogą
doświadczyć zażywając np. alkoholu. Z kolei ryzyko uzależnienia się osób
o niskich stężeniach serotoniny polega na tym, że zażywając substancje psy-
choaktywne, mogą (chociażby chwilowo) nie myśleć o swoich kłopotach,
zmniejszyć lęk, który na skutek picia, paradoksalnie się potęguje. Według
cytowanego tu autora istnieją dwa typy uzależnienia od alkoholu (Ruden,
Byalick 2003, s. 134),
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Rys. 6. Typy i cechy charakterystyczne uzależnień według Clonningera

Cechujące osoby:
— skłonne do lęku,
— o dużym stopniu uzależnienia
społecznego.

Uzależnienia uwarunkowane
środowiskowowo

C e c h y  m o d e l u:
• uzależnienie powstaje najczęściej po 25 roku życia,
• występuje u obu płci,
• charakteryzuje się piciem okresowym z długimi okresami abstynencji,
• uzależnienie (alkoholizm) jest poprzedzone długim okresem

nadużywania alkoholu,
• brak uzależnienia u ojców (biologicznych), ewidentne uzależnienie

matek u kobiet alkoholiczek,
• słabo nasilone poszukiwanie nowości i unikanie wzmocnień

negatywnych,
• picie dla zmniejszenia lęku,
• występowanie zaburzeń fizycznych i psychicznych, jako skutek

nadużywania alkoholu.

Cechujące osoby o silnych
skłonnościach do zachowań
ryzykownych.

Uzależnienia uwarunkowane
genetycznie

C e c h y  m o d e l u:
• uzależnienie powstaje najcześciej przed 25 rokiem życia,
• występuje głównie u mężczyzn,
• picie systematyczne, bez przerw abstynenckich,
• alkoholizm jest poprzedzony krótkim okresem naudużywania,
• ojcowie alkoholików to także alkoholicy o postawach

aspołecznych,
• w przypadku ojców adopcyjnych są to osoby o niskim statusie

społecznym,
• występuje silne zapotrzebowanie na stymulację oraz poszukiwanie

nowości,
• cel picia – wzbudzenie euforii,
• uzależnienie często poprzedzają zaburzenia osobowości.
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Na podstawie typów alkoholizmu wyodrębnionych przez Cloningera inny
z badaczy Baal (zob. Cierpiałkowska 2008) wyodrębnił typy A i B narkoma-
nii, według których narkomanów z grupy B charakteryzowała wcześniejsza
inicjacja narkotykowa, większe problemy wychowawcze w szkole oraz czę-
ściej występujące problemy nadużywania substancji psychoaktywnych w ich
rodzinie, niż narkomanów z grupy A.

Badania nad temperamentalnymi czynnikami ryzyka prowadzone były
także w Polsce. Na ich podstawie badacze (m.in. Cierpiałkowska 2008) stwier-
dzili zależność między cechami temperamentalnymi, charakterystycznymi
dla poszczególnych grup, a podatnością na zażywanie narkotyków. Na pod-
stawie uzyskanych wyników (Cierpiałkowska 2008, s. 56 i n.) wyodrębniono
trzy grupy osób:

• r o z w a ż n i ,  o s t r o ż n i .  Cechuje ich: zachowawczość, silne prze-
konanie o swoich racjach, preferowanie rzeczy i sytuacji znanych, pro-
wadzenie spokojnego życia, brak skłonności do ryzyka i pochopnych
decyzji, zasadniczość;

• n i e d o j r z a l i  w i e l o b r a c z e. Preferują zmiany i nowości, są ener-
giczni, pobudliwi, brak im tolerancji na nudę z powodu otwartości na
nowe doświadczenia i przygody, są pewni siebie;

• z a g r o ż e n i ,  o b a w i a j ą c y  s i ę. Charakteryzuje ich indywidu-
alizm, szybkie tracenie panowania nad sobą, ekstrawagancja, brak
tolerancji psychicznego dyskomfortu i fizycznego wysiłku.

Należy jednak zaznaczyć, że badania te w większości nie uwzględniały in-
nych zmiennych, warunkujących możliwość potraktowania cech temperamen-
tu, jako czynnika zagrożenia i wystąpienia patologii (Cierpiałkowska 2008,
s. 54). Jednakże występuje zbieżność wyników z ogólnie podawanymi na ten
temat w literaturze, według których

„osoby uzależnione charakteryzują się takimi cechami tempe-
ramentu, które zwiększają ich skłonność do poszukiwania dodat-
kowych źródeł stymulacji” (Cierpiałkowska 2008, s. 61). Skłania nas do
ich przedstawienia.

W świetle omawianej teorii ryzyko uzależnienia od substancji psychoak-
tywnych jest więc, tak jak według poprzednich teorii biologicznych, uwa-
runkowane jest poziomem dopaminy i serotoniny w mózgu. Wynika z tego,
że teorie biologiczne wskazują na znaczenie poziomu neuroprzekaźników,
jako wiodącą przyczynę trwania w nałogu.
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3.3.6. Teoria „sensytyzacji zachęt” Terryego E. Robinsona
          i Kenta C. Berridgea

W medycynie terminem sensytyzacja określa się stopniowe narastanie nie-
których działań leków. Zasadniczym mechanizmem określającym ten pro-
ces jest stan, w którym organizm człowieka wskutek konieczności częstego
stosowania leku jest coraz bardziej na nie uwrażliwiony.

Sensytyzacja pojawia się na skutek wielokrotnego, ale nie ciągłego zaży-
wania substancji. Ma ona odwrotny charakter niż tolerancja, która rozwija
się na skutek ciągłego przyjmowania środka, a o której rozwoju świadczy
konieczność przyjmowania coraz większych jego dawek w celu uzyskania
podobnego efektu, co wcześniej. Autorzy tej teorii starają  się  wyjaśnić
swoisty „mechanizm kompulsyjnego dążenia do kontaktu ze środkiem uzależ-
niającym”, mimo że środek ten w subiektywnej ocenie osoby go przyjmują-
cej jest coraz mniej atrakcyjny. Według głównej tezy ich teorii

„[...] leki w miarę podawania stają się coraz bardziej atrakcyjnym
obiektem poszukiwania… wskutek sensytyzacji określonych ukła-
dów neuronalnych” (zob. Cierpiałkowska 2008).

Oznacza to, iż na skutek (wielokrotnego, ale nie ciągłego) zażywania sub-
stancji uzależniających następują

„[...] długotrwałe zmiany neuroadaptacyjne w organizacji funkcji
mózgu. Zmiany te prowadzą do nadmiernej sensytyzacji układu
nagrody”.

Tak więc, według omawianej teorii człowiek dąży do kontaktu z substancją
uzależniającą dlatego, że jego mózg się do niej „przystosował”. Nie ma to
nic wspólnego z subiektywną atrakcyjnością danej substancji.

Według tej koncepcji:

„szczególnej sensytyzacji podlegają elementy układu nagrody zwią-
zane nie z bezpośrednim, subiektywnie przyjemnym odczuciem
nagrody, [...] lecz z uczuciem pożądania nagrody” (Cierpiałkowska
2008, s. 66).

Robinson i Berridge uważają, że

„zachowanie uzależnieniowe wynika z adaptacji jądra półleżącego
przegrody do przewlekłego przyjmowania danej substancji” (Ruden,
Byalick 2003, s. 131).

Adaptacja ta (nie tolerancja) zdaniem autorów polega na tym, iż wielo-
krotnie zażywana substancja psychoaktywna, potęguje uwalnianie dopami-
ny w mózgu. To sprawia, że dany środek staje się przez organizm „pożąda-
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ny”. Według wielu amerykańskich psychiatrów badających zachowania nar-
komanów sensytyzacja jest w znacznym stopniu uwarunkowana bodźcami
docierającymi z otoczenia oraz mechanizmem uczenia, gdyż ujawnia się ona
szczególnie w okolicznościach, które występowały przy wcześniejszym przyj-
mowaniu danej substancji.

* * *

Podsumowując treści teorii behawioralnych, wyjaśniających powstawa-
nie mechanizmu uzależnienia, należy podkreślić zmienne, które w tym pro-
cesie pełnią szczególną rolę. Według cytowanych w tej części pracy naukow-
ców w szczególności należą do nich (Ruden, Byalick 2003, s.83).

• pojawienie się wzorca warunkowego – kontekstu sytuacyjnego,
np. widok PUB’u, charakterystycznej sytuacji, określonego człowie-
ka, ubioru, muzyki;

• rozregulowany układ nagrody, niskie stężenia serotoniny i nadwrażli-
we jądro półleżące przegrody;

• reakcja łaknienia (pojawiająca się żądza zażycia substancji);
• przyjęcie dawki alkoholu, która staje się stymulatorem sięgania

po kolejne dawki;
• kontynuowanie picia.

Proces nakręcającej się spirali nałogu można także przedstawić graficznie:

Rys. 7. Konsekwencje zaburzenia stanu homeostazy w CUN

Rozchwianie stanu homeostazy (w mózgu)

  
 Wywołuje:

Odżywanie ukształtowanych w przeszłości skojarzeń

Pojawienie się myśli o zażyciu substancji (powtarzaniu
zachowań)
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Mówiąc w skrócie, nakręcająca się spirala nałogu wygląda następująco:
• rozchwianie stanu homeostazy w mózgu powoduje odżywanie ukształ-

towanych w przeszłości skojarzeń i pojawianie się myśli o zażyciu sub-
stancji uzależniającej (pragnienie);

• przyjęcie pierwszej dawki alkoholu – niestety, niewystarczającej dla uzys-
kania stanu „sytości” – motywuje do sięgnięcia po następne porcje;

• z powodu wzrostu tolerancji żądany efekt jest opóźniony;
• po odstawieniu środka pojawiają się objawy zespołu abstynencyjnego.

3.4. Pedagogiczne konkluzje wynikające z teorii
uzależnień

Zaprezentowany przegląd teorii podejmujących się wyjaśnienia etiolo-
gii, przyczyn bezpośrednich oraz pośrednich, a także mechanizmów rozwo-
ju uzależnienia, nie wyczerpuje bogactwa analiz tego zjawiska, dokonywa-
nych przez badaczy i praktyków obszaru substancji psychoaktywnych.
Dokonując – z konieczności uproszczonej – konkluzji tych rozważań moż-
na powiedzieć, iż różnorodność podejść naukowych do tego zagadnienia
kumuluje się wokół trzech obszarów, mających – naszym zdaniem – podsta-
wowe znaczenie w wyjaśnianiu zjawiska:

• wpływu społecznego (w szerokim rozumieniu tego pojęcia, czyli wpły-
wu rodziny, środowiska rówieśników i osób starszych oraz ważnych).
Teorie te ukazują także tak  istotne kwestie, jak naśladowanie zacho-
wań (powielanie wzorów), stygmatyzację społeczną osoby używającej
narkotyki (i konsekwencje tego naznaczenia dla dalszego rozwoju uza-
leżnienia);

• wpływu samej jednostki – jej osobowości, temperamentu, przekonań
i zachowań;

• wpływu biologicznego – to jest uwarunkowań, głównie genetycznych,
z którymi człowiek przychodzi na świat i które mogą zwiększać ryzyko
popadnięcia w uzależnienie.

W zależności od naukowej specjalizacji i kierunku podejmowanych badań
analitycy problemu uzależnień od substancji psychoaktywnych kładą nacisk
na wnikliwą i pogłębioną analizę wpływu czynników z jednej z tych grup. Nie
oznacza to wszakże, że nie doceniają znaczenia pozostałych wpływów (nie-
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rzadko próbują je łączyć w szersze interdyscyplinarne ujęcia). Można zauwa-
żyć, że autorzy teorii socjologicznych (w tym środowiskowych) koncentrują
się na wyjaśnianiu społecznych (zewnętrznych dla osoby) czynników warun-
kujących i przyspieszających proces popadania w nałóg, zaś autorzy teorii
biologicznych starają się wytłumaczyć mechanizm trwania nabytego już uza-
leżnienia (w tym zwłaszcza wskazania przyczyn utrudniających wyjście z na-
łogu). Podkreślmy, że oba te podejścia wzajemnie się uzupełniają.

Ze względu na to, iż uzależnienie jest traktowane jako zespół zachowań
zaburzających wszystkie sfery funkcjonowania jednostki, teorie wieloczyn-
nikowe (a nie cząstkowe) wydają się pełnić bardziej pragmatyczną rolę i być
bardziej przydatne w wyjaśnianiu zjawiska uzależnień chemicznych i nie-
chemicznych. Trudno bowiem przeciętnemu obserwatorowi tego zjawiska
kwestionować prawdziwość zawartych w omówionych powyżej teoriach ta-
kich stwierdzeń, jak:

• istotną przyczyną uzależnienia młodych osób są zaburzenia w funk-
cjonowaniu ich środowiska rodzinnego; w zaburzeniach tych upatry-
wać należy kluczowego czynnika zwiększającego ryzyko eksperymen-
tów z substancjami psychoaktywnymi oraz uzależnienia;

• młodzież nieodczuwająca więzi z rodzicami jest bardziej narażona na
presję rówieśniczą w zakresie zachowań patologicznych, w tym picia
alkoholu i eksperymentowania z narkotykami (substancjami działają-
cymi podobnie);

• matki utożsamiające pełne usamodzielnienie się dziecka z poczuciem
jego utraty, mogą podświadomie uwikłać je w problem uzależnienia
narkotykowego;

• zażywanie wysokoprocentowych alkoholi przez rodziców (uzależnie-
nie alkoholowe), w obecności dzieci, potęguje ryzyko ich zażywania
przez potomstwo, co w konsekwencji może doprowadzić do rozwoju
uzależnienia;

• czynnikami zwiększającymi ryzyko ukształtowania się uzależnienia od
substancji psychoaktywnych jest słaba więź z rodzicami, niekorzystne
indywidualne cechy psychiki jednostki oraz obserwacja niewłaściwych
zachowań rodziców;

• reakcja (model) wycofania, do której zalicza się popadnięcie w nałóg
alkoholizmu lub narkomanii, może być sposobem ucieczki od wymo-
gów społecznych, którym dane osoby w akceptowalny dla siebie spo-
sób nie są w stanie sprostać;

• uzależnienie narkotykowe (podobne) jest bardzo często rodzajem
ucieczki od trudnej do zaakceptowania przez osobę sytuacji niemoż-
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ności osiągnięcia sukcesu zarówno środkami nonkonformistycznymi,
jak i konformistycznymi;

• na skutek identyfikacji z innymi dewiantami (uzależnionymi) jednost-
ka nabywa motywacji do zażywania środka, która to czynność począt-
kowo jest dla niej jedynie sposobem „wkupienia się” w środowisko
dewiacyjne, a później sposobem „normalnego” funkcjonowania;

• brak pozytywnych i trwałych więzi z rodziną oraz innymi osobami ze
społeczeństwa konformistycznego, a także nieprawidłowy rozwój psy-
chiczny, zmniejszają podatność dziecka na kontrolę zewnętrzną,
a przez to na wykształcenie się u jednostki kontroli wewnętrznej, któ-
ra jest najskuteczniejszym czynnikiem chroniącym ją przed zachowa-
niami dewiacyjnymi;

• cechy temperamentu mogą być swoistym czynnikiem ryzyka w powsta-
waniu uzależnień;

• ryzyko uwikłania się w uzależnienia jest związane z niskim poziomem
rozwoju osobowości jednostki;

• niskie wyniki w nauce i brak akceptacji w szkole, wzmacniane wyklu-
czeniem i marginalizowaniem dziecka wpływają na wcześniejszą inicja-
cję narkotykową;

• doświadczenie narkotykowe starszego rodzeństwa stymuluje ekspe-
rymenty narkotykowe dzieci i młodzieży;

• nieobecność jednego z rodziców oraz ich skupienie się na sprawach
zawodowych (materialnych) ma wpływ na zachowania kompulsywne
dziecka, eksperymenty narkotykowe  i zaburzenia interpersonalne,
zwłaszcza w okresie adolescencji;

• zachowania uzależnieniowe mogą być konsekwencją przejęcia ich
w procesie modelowania;

• w świetle badań wiemy, że w przypadku dziecka z zaburzeniami osobowo-
ści odurzające działanie środków uzależniających pomaga uwolnić się od
presji i wpływu świata realnego i znaleźć „schronienie” we własnym świecie
wewnętrznym;

• można skonstruować modele pierwszych doświadczeń narkotykowych
w zależności od pozycji społecznej rodziców oraz przebiegu procesu
socjalizacji.
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49 Źródło grafiki: http://www.papilot.pl/ludzie/12007/6/SZOKUJACE-ZDJECIA-Co-narkotyki-
zrobily-z-ludzkimi-twarzami-NIEPRAWDOPODOBNE.html

Rys. 8. Kluczowe czynniki zwiększające ryzyko uzależnienia w świetle
teorii wieloczynnikowych49

W kontekście rozważań nad teoriami stanowiącymi próbę wyjaśnienia
przyczyn uzależnienia od środków psychoaktywnych można wyciągnąć wnio-
sek, iż w większości wskazane w nich przyczyny są raczej okolicznościami
sprzyjającymi rozwinięciu (czy powstaniu) nałogu niż wskazaniem na jedną
lub kilka przyczyn zasadniczych (tworzących to uzależnienie bądź mających
sprawstwo zasadnicze). Jak się wydaje, przedstawione w nich okoliczności
ułatwiają lub przyspieszają indywidualną decyzję sięgnięcia po narkotyki,
natomiast trudno przypisywać im jednoznaczną rolę „przyczyny głównej”.
Gdyby rzeczywiście tak było, że prezentowane w tym rozdziale liczne czyn-
niki generowałyby uzależnienie, wówczas zjawisko narkomanii byłoby nie-
porównywalnie szersze, a grupa osób dotknięta tą chorobą, byłaby wielo-
krotnie większa (ostatecznie nie wszystkie osoby z „niedojrzałą osobowo-
ścią”, czy wywodzące się z rodzin dotkniętych konsekwencjami uzależnień
jej członków, a także wcześnie stygmatyzowane przez społeczeństwo mia-
nem „ćpunów” – popadają w owe nałogi).

Na zjawisko
uzależnienia mają
wpływ różnorodne
czynniki –
psychologiczne,
społeczne,
kulturowe,
biologiczne.

Rodzaj wpływów może
być wzmacniany lub
niwelowany, w zależności
od środowiska
i warunków życia w jakich
osoba się znajduje i dorasta.

Typ (rodzaj) wpływów ma charakter
zmienny, w zależności od wieku osoby
i rodzaju celów życiowych, jakie sobie
stawia lub akceptuje i realizuje (bez
względu na środowisko, w którym realnie
funkcjonuje).

1
  Wpływ tych czynników
ma charakter mniej czy
bardziej intensywny,
w zależności od wieku
osoby i jej stopnia
świadomości oraz
możliwości
samodzielnego
podejmowania decyzji
życiowych.

2

43
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Refleksji pedagogicznej wymaga też cenna uwaga K. Wojcieszka (zob.
Wojcieszek 2009), który zasadniczej przyczyny determinującej rozwój pro-
blemu narkotykowego upatruje w obecności (podaży) tych substancji. Jest
przy tym oczywiste, że współcześnie niemożlie jest osiągnięcie stanu prze-
strzeni społecznej wolnej od narkotyków. Niemniej jednak w społeczeń-
stwach, gdzie mamy jeszcze do czynienia z ograniczoną podażą, problemy
narkotykowe są znacznie mniejsze.

Pojawia się zatem pole, na którym zadać należy następujące pytanie: czy
legalizacja marihuany lub jej pełna dekryminalizacja zmniejszy problemy
narkotykowe – jak widzą to zwolennicy tej koncepcji – czy też będzie od-
wrotnie. Odpowiedź na nie zawierają kolejne komentarze pedagogiczne oraz
kończąca pracę konkluzja pedagogiczna.

* * *

W świetle przedstawionych w rozdziale III analiz wydaje się, że podsta-
wową (pierwotną) przyczyną uzależnienia od środka psychoaktywnego/środków
psychoaktywnych jest podjęta przez osobę decyzja o zażyciu tej/tych substancji
w celu zrealizowania doraźnej potrzeby (bez względu na jej rodzaj czy obiek-
tywną ważność), wynikającej z okoliczności sytuacyjnych czy życiowych (nieko-
niecznie problemów), w jakich się ona znalazła. Efekty pierwszego doświad-
czenia (satysfakcjonujące lub nie) determinują kolejną i następne decyzje
danej osoby, co do wyboru podobnego zachowania (sięgnięcie po środek)
lub jego odrzucenia w codziennym funkcjonowaniu.

Współczesne badania nad problematyką uzależnień wskazują, że w razie
zaakceptowania przez osobę środka psychoaktywnego jako jednego z wielu
sprawdzonych sposobów uzyskiwania zadowolenia, określanego często jako
„stan nagrody” (bo pomaga, satysfakcjonuje, daje zapomnienie, służy, uła-
twia osiągnięcie tego stanu bez względu na rodzaj realizowanej potrzeby) –
droga do uzależnienia wydaje się być wytyczona. Wpływy i mechanizmy,
o których mowa wyżej, mogą jedynie proces popadnięcia w uzależnienie
danej osoby przyspieszyć lub spowolnić.

Można oczywiście zastanawiać się, czy pierwsze sięgnięcie po środek psy-
choaktywny jest wyborem dokonanym świadomie (chodzi głównie o wiedzę
dotyczącą szkodliwości środka oraz świadomość końcowych konsekwencji)
przez daną osobę czy nie. Obserwacje i wypowiedzi osób uzależnionych
dowodzą raczej, że pierwsze decyzje rzadko kiedy poprzedzone były poszu-
kiwaniem gruntowej wiedzy o ewentualnych konsekwencjach pierwszego
zażycia (i kolejnego sięgania) po określony środek psychoaktywny. Potwier-
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50 Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień, sondaż „Wiedza osób uzależnionych o zdrowotnych
i społecznych konsekwencjach sięgania po narkotyki i leki”, Warszawa 2011, s. 5.

dzają to znane wielu terapeutom wypowiedzi osób uzależnionych, próbują-
cych walczyć z nałogiem – „gdybym wiedział, w co wejdę, nigdy bym nie
zaryzykował” czy też „początkowo mi to nie szkodziło”.

Potwierdzeniem powyższej tezy mogą być wyniki badań przeprowadzo-
ne wśród osób uzależnionych od narkotyków i leków, co prezentujemy
w poniższej tabeli50.

Tab. 5. Wiedza osób uzależnionych o skutkach używania substancji
psychoaktywnych (wybrane konteksty)

                                                  
Kobiety    MężczyźniPytania

Czy przed pierwszym sięgnięciem po narkotyk  czytała
Pani/Pan o zdrowotnych skutkach ich używania  (TAK)        16% 19%

Czy przed pierwszym sięgnięciem po dopalacz czytała
Pani/Pan o zdrowotnych skutkach ich używania (TAK)        27% 34%

Czy przed rozpoczęciem zażywania narkotyków
zapoznała się Pani/Pan z jakimkolwiek naukowym
opracowaniem nt. przebiegu uzależnienia? (TAK)                     7%   4%

Czy przed rozpoczęciem pozamedycznego zażywania
leków zapoznała się Pani/Pan z opracowaniami na temat
zdrowotnych skutków ich nadużywania? (TAK) 5%   4%

Czy pojawienie się pierwszych sygnałów o uzależnieniu
spowodowało, że udała się Pani/Pan do specjalisty
uzależnień (NIE)         93% 96%

Czy używając narkotyku lub dopalacza piła Pani/Pan
alkohol? (TAK)         29% 46%

Sondaż na grupie 214 respondentów z terenu Mazowsza i województwa łódzkiego. W sondażu
uwzględniono osoby deklarujące używanie substancji psychoaktywnych.

Jak wiemy z literatury przedmiotu występowanie biologicznych mecha-
nizmów, leżących u podstaw uzależnienia, to specyficzna ale i skuteczna
odpowiedź organizmu (czyli jego adaptacja – przystosowanie do faktu znaj-
dowania się w nim zbyt często niepożądanego środka psychoaktywnego).
Pisząc obrazowo, ukształtowany mechanizm tej adaptacji zawiera w sobie
swoistą pułapkę – skoro już jest, żąda pożywienia, czyli kolejnej porcji środ-
ka psychoaktywnego. W sytuacji jego braku lub zbyt małej ilości mamy do



123

czynienia z „protestem”, podobnym do innych życiowych reakcji – głód,
zmęczenie, pragnienie. Nawet długi „opór” w ich zaspokajaniu prowadzi
w końcu do stanu konieczności sprostania potrzebom organizmu. Wyja-
śnienie specyfiki działania tych mechanizmów, tj. wskazania obszaru, w któ-
rym się tworzą, czy czynników odpowiedzialnych za ich funkcjonowanie,
szybkość ich powstawania itp. – to szukanie przyczyn wtórnych.

Dla zobrazowania powyższego wywodu, podsumowującego rozdział III,
sięgnijmy do przykładu, jakim jest wyczynowe (hazardowe?, uzależnienio-
we?) zachowanie alpinistów, którzy mimo śmiertelnych wypadków swoich
kolegów, konsekwentnie kontynuują wspinaczki w celu zdobycia kolejnych
szczytów, mając świadomość, iż niebezpieczeństwo znalezienia się w po-
dobnej sytuacji jest wysoce prawdopodobne. Nowozelandczyk Edmund
Hilary, pierwszy zdobywca Mont Everestu (nie licząc Szerpów) zapytany,
dlaczego pomimo wielkiego ryzyka utraty życia chodzi w góry odpowiedział:
„dlatego, że są”. Ta odpowiedź, choć błyskotliwa, nie wskazywała przyczyny,
dla której Hillary podejmował kolejne wyzwania. W podobny sposób żeglarz
uargumentowałby wyczynowe pływanie (bo oceany są), zawodowy złodziej
rabujący sklepy (bo sklepy są), czy zaawansowany narkoman sięganie po
narkotyki (bo narkotyki są).

W każdym z przytoczonych przypadków nasuwa się pytanie, dlaczego je-
den wybrał góry a nie oceany, drugi oceany a nie sklepy… i tak dalej. Na tak
postawione pytanie zapewne otrzymalibyśmy mniej lub bardziej rzeczową
odpowiedź, czyli prawdziwy powód szczególnego zainteresowania się (pasji)
właśnie tym, a nie innym obiektem. I każdy z nich opowiedziałby historię,
która zaczynałaby się od słów „po raz pierwszy…” Być może usłyszelibyśmy
też opowiadanie, którego emocjonalny, pozytywny wydźwięk nie budziłby wąt-
pliwości, że to pierwsze doświadczenie pozostawiło mocny ślad w psychice
i utorowało dalsze podobne zachowania. Czyli przez każdą z wymienionych
osób, został dokonany wybór tego, a nie innego obiektu…, a za podjętym
wyborem nastąpiły kolejne działania, dzięki którym życie tych jednostek do-
piero nabrało „oczekiwanego kolorytu, pożądanego kształtu i przebiegu,
satysfakcji…”. Prezentowane tu wybory różnią się tylko poziomem społecz-
nej akceptacji, ale indywidualnie podkreślane byłyby jako rodzaj szczęścia,
spełnienia…

Z punktu widzenia pedagoga zajmującego się problemem zaburzeń
wychowawczych, społecznych oraz uzależnień ten rodzaj interpretacji kształ-
towania się uzależnienia (nazwijmy ją teorią pierwszych pozytywnych śladów)
wyznacza możliwe kierunki działań edukacyjnych i wychowawczych. Jak się
wydaje, w kontekście prezentowanych teorii uzależnień oraz współczesnej
wiedzy o przebiegu zaburzeń będących konsekwencją uzależnienia,



124

zasadne jest postawienie grupy pytań odnoszących się do sposobów i zasad
przeciwdziałania eksperymentom i uzależnieniom narkotykowym (narko-
manii). Pytania te dotyczą przede wszystkim modelu profilaktyki narkoty-
kowej, która odpowiadałaby współczesnym oczekiwaniom.

Rys. 9. Teorie uzależnień a profilaktyka narkotykowa – problemy i pytania
kluczowe51

Jak wiemy, profilaktyka ryzykownych zachowań narkotykowych realizo-
wana jest od wielu dziesięcioleci (pierwsze pełnowymiarowe programy pro-
filaktyki narkotykowej wprowadzono w Stanach Zjednoczonych AP w la-
tach 70. XX wieku) i w tym czasie przechodziła liczne modyfikacje. Obok
klasycznych zabiegów związanych z oddziaływaniem na uczniów mamy do
czynienia z okresowymi kampaniami („Nie dopalaj się, bo się spalisz”),
działaniami bardziej systemowymi, ale ciągle kampanijnymi („Uczelnie wolne
od narkotyków”), a także reakcjami na konkretne zdarzenia na poziomie
lokalnym (np. kampanie władz samorządowych w Mińsku Mazowieckim,

– na jakim poziomie edukacji (wiek uczniów)
rozpocząć profilaktykę narkotykową (przeciw-
uzależnieniową)?

— jaki jest optymalny model profilaktyki szkol-
nej (metody, treści); kto powinien prowadzić
zajęcia z uczniami (pedagodzy szkolni vis
podmioty zewnętrzne)?

– na jakie podmioty powinna być skierowa-
na profilaktyka narkotykowa (nauczyciele,
uczniowie, personel szkolny, rodzice, śro-
dowisko lokalne)?

– jak uczyć i wspomagać rodziców w edu-
kacji antyuzależnieniowej z własnymi dzieć-
mi?

– jakiej wiedzy potrzebują nauczyciele?
– czy w szkołach warto (na jakich zasadach)

wprowadzać testy narkotykowe?
– jakiego typu relacje społeczne i typy aktyw-

ności mogą ograniczać eksperymenty nar-
kotykowe?

51 Źródło grafiki: http://medcyf.blogspot.com/2010_04_01_archive.html
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zintegrowane programy profilaktyki szkolnej w Sokołowie Podlaskim i Biel-
sku Podlaskim, tygodnie profilaktyki w podkrakowskiej Skawinie). O ile
cztery ostatnie przykłady są dowodem na możliwość prowadzenia mądrej
długofalowej profilaktyki w szerszym kontekście przeciwdziałania współ-
czesnym zaburzeniom wychowawczym, o tyle istnieją też działania kampa-
nijne, np. akcje inicjowane na poziomie Kancelarii Prezydenta RP (2009,
2010), bez głębszej logiki i założeń merytorycznych. Na tym tle widoczny
jest problem profilaktyki „gaszącej pożary” ale nie „zapobiegającej poża-
rom”. Jak się wydaje, zasadniczą przyczyną jest bardzo powierzchowne ana-
lizowanie problemu, bez umieszczania go w szerszym kontekście społecz-
nym, zdrowotnym, ekonomicznym. A przecież prezentowane powyżej teo-
retyczne modele uzależnień ukazują potrzebę interdyscyplinarnego ujmo-
wania tego zjawiska.
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Część IV
Uprawy i podaż pochodnych konopi
indyjskich na świecie. THC.
Modele używania

Jak już stwierdziliśmy, opisywany w naszej pracy narkotyk występuje pod
wieloma nazwami. Stąd dla ujednolicenia problemu i większej przejrzysto-
ści w tym rozdziale będziemy posługiwali się głównie terminem konopie in-
dyjskie (konopie), co pozwoli nam na czytelne rozróżnienie produkcji dwóch
najbardziej znanych pochodnych konopi – marihuany (jako rośliny, suszu –
średnio 1–5% THC) oraz haszyszu (kwiatostanu zawierającego silniejszą
psychoaktywnie część rośliny – w naturalnych uprawach zwartość THC
w kwiatostanie może osiągać nawet do 15%).

Rys. 10. Marihuana i jej pochodne52

Marihuana – uprawa naturalna       Marihuana – uprawa w warunkach
                                                                                                zamkniętych

       Haszysz – grudki        Haszysz – susz          Olej haszyszowy

52 Źródła grafik: http://maxfarbex.bloog.pl/kat,0,m,11,page,3,r,2009,index.html, http://www.google.pl/
imgres?imgurl=http://www.forum.haszysz.com/picture. php%3Falbumid%3D 625%26 pictureid
%3D5994&imgrefurl=https://www.forum.haszysz.com/fotorelacja–pal–ziulko–przez–u–zwykle–t144,
http://wyborcza.pl/narkopolacy/51,100609,6773977.html?i=2,
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W świetle dostępnych danych uzasadnione jest stwierdzenie, iż marihu-
ana jest – po alkoholu i tytoniu – najmodniejszą i ponadpokoleniową używką,
obecną na wszystkich kontynentach i we wszystkich kulturach współczesne-
go świata. Haszysz niewiele jej ustępuje, zwłaszcza w regionie basenu
Morza Śródziemnego oraz Europie Zachodniej i krajach skandynawskich.
Jeśli nawet przyjmiemy różnice w podaży oraz odmienny kontekst kulturo-
wy przyjmowania marihuany, to mamy do czynienia z używką narkotyczną
o zasięgu ogólnoświatowym. Największymi konsumentami marihuany
i haszyszu są społeczeństwa zamieszkujące Amerykę Północną, Europę
i Azję Południowo-Wschodnią, natomiast największe uprawy znajdują się
w rejonie Afryki Północno-Zachodniej, Ameryki Łacińskiej i na południu
Ameryki Północnej oraz w Azji (rośnie liczba upraw w rejonie Kaukazu oraz
na terenie dawnych południowych republik ZSRR). Można wręcz stwierdzić,
że potencjał konsumencki (z wyjątkiem Indii i rejonów upraw lokalnych) jest
tym większy, im silniej rozwinięta jest cywilizacja konsumpcyjna, z silnym za-
akcentowaniem obszaru dominacji liberalnych demokracji.

Rys. 11. Cechy układu producenckiego i konsumpcyjnego konopi

Nie jest oczywiście tak, że liberalizm jako nurt społeczno-ekonomiczny
automatycznie generuje największe zagrożenia narkotykowe (odsetek pa-
lących marihuanę Hindusów z regionów o silnej tradycji religijnej, czy pala-
czy haszyszu w Libanie jest większy niż postmodernistycznych Holendrów
i tradycyjnie katolickich Polaków), ale prawdą jest, że niektóre demokra-

Bogate kraje UEBogate kraje UEBogate kraje UEBogate kraje UEBogate kraje UE, USA, USA, USA, USA, USA, K, K, K, K, Kanada:anada:anada:anada:anada:
— główny konsument, wzrost plantacji na własny

użytek,
— wzrost konsumpcji we wszystkich warstwach

społecznych,
— rosnąca rola zagranicznych gangów narkotykowych.

Kraje ubogie:Kraje ubogie:Kraje ubogie:Kraje ubogie:Kraje ubogie:
— główny producent,

wzrost wielkich plantacji,
— wzrost konsumpcji

w warstwach niższych ,
— rozbudowa świata

przestępczego,
— silny związek używania

narkotyków i HIV/AIDS.

Polska:Polska:Polska:Polska:Polska:
— marihuana jako dominujący i progowy

narkotyk,
— poszerzanie się upraw modyfikowanych,
— wzrost liczby upraw organizowanych przez

zagraniczne grupy przestępcze i upraw na
własny użytek,

— niski wiek inicjacji narkotykowej.
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            Fakty (8)

cje, zwłaszcza te z rozmytymi (zachwianymi) systemami wartości są ideal-
nym podkładem pod różnego rodzaju uzależnienia i New Addiction. Teza
ta jest jednak prawdziwa dopiero przy jej uszczegółowieniu, bowiem od kil-
kunastu lat także w społeczeństwach o silnej tradycji religijnej i kulturowej
sygnalizowane jest narastanie problemu narkotykowego (np. Zjednoczone
Emiraty Arabskie – enklawa bogactwa, czy tradycyjnie islamski Iran, po-
dobnie jak szybko bogacący się Kazachstan). Narastanie problemów nar-
kotykowych ma także miejsce w wielu rejonach producenckich, np. w kra-
jach powstałych po rozpadzie ZSRR (Tadżykistan, Kirgistan, Uzbekistan).
Podobnie ma się rzecz w regionach, gdzie państwo jako instytucja jest sła-
be, a równocześnie występują tam wielkie dysproporcje społeczno-ekono-
miczne (np. Meksyk, Rosja, Maroko, Peru). Omawiając te problemy byłoby
trudno wskazać kraj europejski nie mający problemów narkotykowych.

Od wielu dekad badacze zjawiska uzależnień od narkotyków i substancji
działających podobnie (np. dopalaczy53) stawiają tezę, iż rozwijają się one
szybciej w tych krajach (regionach), gdzie mają miejsce silne zaburzenia
natury społecznej i zachowania ujmowane w socjologii jako dewiacyjne (np.
wysoki odsetek używania narkotyków przez prostytutki w Tajlandii, favele
w Meksyku, nielegalni imigranci w USA, Czechy, niższe warstwy społeczne
w Rosji, wschodnie Niemcy i imigranci w Holandii). Istnieje również zwią-
zek narastania konsumpcji narkotyków z transformacjami społeczno-poli-
tycznymi i ekonomicznymi, czego przykładem mogą być Polska, Rosja, Cze-
chy oraz wschodnie landy Niemiec.

Według opublikowanych w 2001 roku danych analiz UNODC w roku
2009 od 2,8% do 4,5% mieszkańców Ziemi w przedziale wiekowym 15–64
lata spróbowało przynajmniej jeden raz pochodnych konopi (UNODC 2010,
s. 175). W liczbach bezwzględnych oznacza to ponad 125 milionów ludzi
(według niektórych analiz liczba ta może być bliska 200 milionom).

Ocenia się, że na świecie każdego roku sięga
po narkotyk od 125 milionów do 203 milionów
ludzi. Większość z nich to osoby młode.

53 W polskich badaniach toksykologicznych wykazuje się, że w dużej części dopalaczy występują
syntetyczne analogi THC, działające szybciej i silniej niż ich naturalny pierwowzór.
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Nie jest oczywiście tak, że osoba eksperymentująca z marihuaną lub ha-
szyszem staje się od razu narkomanem. Jednak przedstawione powyżej liczby
ukazują, jak wielką jest populacja osób podejmujących eksperymenty z tymi
substancjami, oraz jak potencjalnie wysokie jest ryzyko powikłań psychicz-
nych i somatycznych. Raport UNODC, na który się tutaj powołujemy, ana-
lizuje tę problematykę tak w skali globalnej, jak i w podziale na poszczegól-
ne kontynenty i subkontynenty. Najliczniejsza populacja używających
konopi to mieszkańcy obu Ameryk (ponad 40 milionów ludzi), z czego
w samych Stanach Zjednoczonych i Kanadzie jest to ponad 10 milionów
osób w wieku 15–64 lata deklarujących kontakt z pochodnymi konopi. Kon-
tynent europejski – bo ten najbardziej nas interesuje – wykazuje duże zróż-
nicowanie. Ocenia się, że w roku 2009 było blisko 29 milionów regularnych
konsumentów marihuany i haszyszu, co dawałoby ok. 5,3% mieszkańców
Europy, przy czym odsetkowo wyższe jest ono w centralnej i zachodniej
części kontynentu a niższe w jego wschodnich i południowo-wschodnich
regionach. Najwyższe odsetki europejskich użytkowników konopi notuje
się we Francji, Hiszpanii, we Włoszech i Czechach. Tym, co stanowi pro-
blem europejski, są wysokie odsetki użytkowników marihuany wśród uczniów
szkół typu „secondary school” (odpowiedników naszej szkoły podstawowej
i gimnazjum).

Analizując problematykę podaży i popytu warto zastanowić się także nad
następującymi kwestami:

• dlaczego psychoaktywne używania marihuany jest tak wysokie w spo-
łeczeństwach rozwiniętych, szczycących się takimi osiągnięciami, jak
demokracja, wolność, powszechna opieka zdrowotna, obowiązkowa
edukacja?;

• dlaczego najbardziej masowa produkcja tego narkotyku ma miejsce w
rejonach (obszarach) o niskich statusach ekonomicznych, większych
dysproporcjach społecznych oraz niskiej kulturze edukacji i ochrony
zdrowia. Nierzadko są to też miejsca o wyraźnych dysproporcjach po-
zycji społecznej płci?;

• dlaczego narkotyki znajdują tak wielkie wzięcie w społeczeństwach, które
przypisują sobie standard „wzorcowych” pod względem ekonomicznym,
społecznych i często aspirują do przywódczej roli w świecie?

Sądzimy, że stawianie takich pytań jest zasadne, pozwala bowiem spoj-
rzeć na narkomanię (uzależnienia, narkobiznes) w zupełnie innej perspek-
tywie, która ukazuje ją jako jedną z konsekwencji dysfunkcjonalnego i dy-
chotomicznego rozwoju świata, w którym narastają szybko enklawy wiel-
kiej biedy i wielkiego bogactwa, a nierówności społeczne stają się cechą
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p ł y n n e j  n o w o c z e s n o ś c i, jak by to ujął Zygmunt Bauman. Ten świat
jest idealną pożywkę dla plagi narkomanii.

Jak wynika z licznych badań (zob. Word Drug Report 2011; EMCDDA
A cannabis reader: globar iusses and local experiences, 2008), doniesień na-
ukowych i potocznych obserwacji marihuana jest narkotykiem, po który
sięgają przedstawiciele wielu społeczeństw, grup zawodowych, subkultur,
pokoleń, niezależnie od szerokości geograficznej, wyznawanej religii, stanu
społecznego, wykształcenia, pozycji społeczno-zawodowej. Zasadne jest też
stwierdzenie, że marihuana jest jedyną, obok alkoholu i tytoniu używką
o tak silnym oddziaływaniu na ekonomię. Ocenia się, że jej podaż, obrót,
a w konsekwencji leczenie kosztuje świat kilkadziesiąt miliardów dolarów
rocznie, nie wliczając w to konsekwencji ogromnej szarej strefy związanej
ze środkami zdobytymi na nielegalnym handlu narkotykami. Wydaje się, że
jej powszechność, niemal już masowość, jest jedną z zasadniczych przyczyn
podważania jej narkotycznych właściwości oraz widocznej skłonności do
mniejszego lub większego zaakceptowania tego narkotyku w przestrzeni
społecznej. Na przykładzie marihuany zweryfikować można tezę o istot-
nym związku podaży z powszechnością dostępu i osądami moralnymi zja-
wiska (Wojcieszek 2009, s. i n.).

Przyczyny popularności marihuany wynikają nie tylko ze skali jej podaży
(jest obecna na nielegalnym rynku w ponad 180 krajach), ale także z:

• łatwości upraw (niskie wymagania glebowe, możliwość upraw w po-
mieszczeniach zamkniętych, podatność na modyfikacje, duże zbiory
z małej powierzchni);

• niewielka ilość dawki aktywnej – zatem skuteczności;
• łatwości przerobu i przechowywania;
• niskich kosztów pozyskania nasion i samej uprawy;
• szerokich możliwości zbycia nadwyżek ze względu na wielką chłon-

ność rynku;
• stosunkowo wolniejszego niż w przypadku innych narkotyków rozwo-

ju procesu uzależnienia (subiektywnie mniejszych objawów szkodli-
wych).

Omawiająć tę problematykę, nie sposób pominąć jeszcze jednego aspek-
tu. Otóż od masowego „uaktywnienia” się marihuany, co w Europie miało
miejsce w II dekadzie lat 60. i na początku lat 70. XX wieku, znacząco zmie-
niała się struktura społeczna głównych użytkowników tego narkotyku.
O ile w początkowym okresie była to substancja „przynależna” członkom
buntujących się subkultur młodzieżowych (hippisi, subkultury kontestują-
ce, sekty) oraz osób z nizin społecznych mocno doświadczających dyspro-



132

porcji ekonomicznych i oddziaływania świata przestępczego, o tyle na
początku II dekady XX wieku jest to narkotyk „uniwersalny społecznie”.

Przykład marihuany pokazuje jak demokratyczne państwa nie mogą
sobie radzić z nabrzmiałym problemem i szukają rozwiązania w jego czę-
ściowej legalizacji i możliwie najszerszej dekryminalizacji.

4.1. Konteksty używania

Pierwsze poważniejsze analizy upraw marihuany pochodzą z lat 70. i 80.
XX wieku, kiedy stała się ona narkotykiem ogólnoświatowym. Natomiast
pierwsze wzmianki o paleniu marihuany datuje się już na okres epoki ka-
mienia. W dostępnej w Internecie pracy  Marihuana: the first twelve tho-
usand years, jeden ze znawców problematyki tego narkotyku Ernest Abel
pisze, że tajwańskie wykopaliska z tego okresu zawierały dzbanki wykona-
ne z włókien konopi indyjskich54.

Jak już pisaliśmy w poprzednich rozdziałach, stosowanie Cannabis sati-
va jako środka odurzającego szybko rozpowszechniło się na całe Indie, Chiny,
Bliski Wschód a następnie na Afrykę Północną (Connors, Maisto, Galizio,
2000, s. 301–302). Znani badacze problemów uzależnień S.A. Maisto,
M. Galizio i G.J. Connors w wydanej kilka lat temu po polsku pracy  Uza-
leżnienie, zażywanie i nadużywanie piszą m.in. tak:

„[…] wdychając aromat spalonych w ognisku roślin, człowiek mógł
z łatwością zauważyć ich odurzające właściwości. Równie łatwo mógł
zwrócić uwagę na swoje nietypowe zachowanie podczas dłuższego
przebywania pośród wydzielających upajające wonności roślin […]”.

Wydaje się, że w tamtych czasach konopie były łatwo dostępne, ponieważ
rosły (zwłaszcza w Azji) w przestrzeni bezpośrednio otaczającej ludzkie sie-
dliska. Jak się wydaje, kluczową rolę w jej rozpowszechnieniu i zażywaniu
przez ludy pierwotne odegrały obrzędy szamańskie i parareligijne. Człowiek
pierwotny i ten żyjący w ciągłym starciu z przyrodą ożywioną i nieożywioną
w sposób naturalny poszukiwał różnych sposobów „odreagowania” niepew-

54 Scattered among the trash and debris from this prehistoric community were some broken pieces
of pottery the sides of which had been decorated by pressing strips of cord into the wet clay before it
hardened. Also dispersed among the pottery fragments were some elongated rod–shaped tools, very
similar in appearance to those later used to loosen cannabis fibers from their stems. These simple
pots, with their patterns of twisted fiber embedded in their sides, suggest that men have been using
the marijuana plant in some manner since the dawn of history http://www.druglibrary.org/Schaffer/
hemp/history/first12000/abel.htm
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nego czasu oraz dramatycznych zdarzeń, jakie towarzyszyły, niemal każdego
dnia życia. Jak zauważają Iliade i Basham, częścią starych obrzędów religij-
nych w Eurazji było poszukiwanie kontaktu z bóstwami i tajemnymi mocami,
właśnie za pomocą substancji psychoaktywnych. Podobne wnioski nasuwają
prace opisujące dzieje Ariów, którzy opanowali Półwysep Indyjski, analizy
rytuałów wojenno-religijnych Azteków, Inków, ludów zamieszkujących cen-
tralną Azję oraz tereny dzisiejszego Iranu. Liczne wzmianki wskazują na po-
sługiwanie się roślinami psychoaktywnymi oraz zaburzającymi świadomość
wywarami ze zwierząt przez afrykańskich, południowoamerykańskich i azja-
tyckich szamanów. Rytuały te były także nieobce ludom germańskim, Wikin-
gom oraz barbarzyńskim plemionom, które w V i VI wieku nacierały na im-
perium rzymskie. Podkreślmy, że od kontaktu z psychoaktywnymi roślinami
nie byli wolni także nasi przodkowie. W plemionach Polan i Wiślan stosowa-
no wyciągi z muchomora czerwonego i jagodowatych roślin o działaniu odu-
rzającym. Najliczniejsze wzmianki dotyczące takich zachowań znajdujemy
u Herodota oraz badaczy historii Indii, Azteków, plemion zamieszkujących
dorzecza Amazonki.

Na następnej stronie prezentujemy zdjęcia współczesnych rytualnych za-
stosowań marihuany, co jest obecne m.in. w niektórych obrzędach religij-
nych niższych kast indyjskich, wśród części wyznawców ruchu Hare Krishna
oraz odłamach subkultury rastafarian55.

Jak już wskazaliśmy w poprzednich rozdziałach najprawdopodobniej ma-
rihuana do Europy trafiła z Indii oraz rejonów dzisiejszego Egiptu. Mogło
to mieć miejsce w czasach greckich i rzymskich, które cechowały się rozwo-
jem wymiany handlowej oraz wielkimi migracjami. Najprawdopodobniej czyn-
nikiem wspomagającym okazały się wielkie wyprawy wojenne z okresów po-
tęgi państw greckiego (IV–III wiek p.n.e. oraz czasów Imperium Rzymskie-
go. Okrycie a następnie masowa eksploatacja lądowej drogi do Indii, skąd
docierały przyprawy, barwniki, tkaniny, zaowocowało także pierwszymi do-
stawami marihuany. Zwróćmy uwagę na fakt, że w wysoko rozwiniętych spo-
łeczeństwach starożytnej Grecji i Rzymu (a prawdopodobnie także w szczy-
towym okresie starożytnego Egiptu) używanie różnych substancji o charak-
terze psychoaktywnym (głównie alkoholu) było częścią życia ówczesnych klas
wyższych. Patrzono na to zupełnie z innej perspektywy niż współcześnie,

55Rastafarianie wyznają, że Jah (Bóg) jest duchem, który objawił się m.in. w osobie Ras Tafari
Makkonena. Charakterystycznym elementem tej religii jest rytualne palenie świętego ziela, marihuany.
Jej używanie jest rodzajem aktu religijnego, a roślina traktowana jest jako swoistego rodzaju
sakrament, który oczyszcza ciało i umysł, powiększa świadomość, ułatwia pokojowe współistnienie i
przybliża do Jah. Rastafarianie wierzą, że marihuana to Drzewo Życia. http://www.repubblica.it/
2008/07/sezioni/cronaca/rasta–marjuana/rasta–marjuana este_ 10150837_08460.jpg .
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a z zapisów historycznych wiemy, że wielu dygnita-
rzy rzymskich było uzależnionych, jeśli nie opium to
od marihuany/haszyszu.

Historia konopi jako produktu o znaczeniu ogól-
noświatowym wiąże się najpewniej z ich stosowa-
niem przemysłowym. Prawdopodobnie kupcy z re-
jonu basenu Morza Śródziemnego szybko zauważy-
li, że w Indiach, w rejonie dorzecza Eufratu i Tygry-
su, na terenie tzw. Azji Mniejszej a także na północy
Afryki stosuje się roślinę przydatną do wytwarzania
silnych lin i powrozów. Jej walory dostrzegli tak
żeglarze, jak i dowódcy wojskowi, co spowodowało
rozprzestrzenianie się upraw roślin konopnych.
Można przyjąć, że z odmianami przemysłowymi w
rejon południa Europy trafiły odmiany o walorach
psychoaktywnych. Po długim okresie popularności,
trwającym prawdopodobnie do końca imperium
rzymskiego na wiele wieków marihuana zniknęła
z kontynentu europejskiego, czemu sprzyjały nowe
prądy duchowo–religijne, zwłaszcza zaś rozszerza-
nie się chrześcijaństwa w jego katolickiej odmianie,
które w wiekach średnich wytworzyło system silnej
presji na wyznawców, jednoznacznie odrzucający za-
chowania pod wpływem narkotyków, przypisywane
zwalczanym przez Kościół sektom, obrzędom para-

religijnym, czarownicom, wiedźmom etc. Pokreślmy jednak, że za murami
wielu średniowiecznych klasztorów Europy, zwłaszcza tych o zielarskiej tra-
dycji, przetrwały uprawy marihuany.

Jak już wskazaliśmy, „odrodzenie” marihuany nastąpiło w pierwszej po-
łowie XIX wieku, ze szczególną rolą wielkich wypraw napoleońskich do
Egiptu oraz brytyjskich do Indii. Pisze o tym w cytowanej już pracy  E. Abel
(1980, s. 141)57.

Jednak kluczowe znaczenie dla popularyzacji tego narkotyku miało po-
jawienie się a następnie dynamiczny rozwój ruchu hippisowskiego w dru-
giej połowie lat 60. XX wieku (Connors, Maisto, Galizio 2000, s. 302).

56 Źródło zdjęcia: Źródło zdjęcia: http://www.magivanga.com.pl/e107_files/images/cannabis_2.gif
57 Abel w swojej pracy pisze m.in. tak:  “In the next century, the French writer and physician Francois
Rabelais wrote at length about cannabis, calling it Pantagruelion. Referring to Galen, he says, still is
it of difficult concoction, offends the stomach, engenders bad blood, and by its excessive heat acts
upon the brain and fills the head with noxious and painful vapors”.

Przykłady rytualnego
 używania marihuany56
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Analiza współczesnej literatury dotyczącej subkultur młodzieżowych nie
daje nam jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dlaczego właśnie ta subkul-
tura uznała marihuanę za jeden ze swoich symboli oraz w jaki sposób mari-
huana dotarła do pierwszych grup hippisów (patrz przypis 62)58 . Łatwiej
jest nam odpowiedzieć na pytanie: dlaczego zyskała tak wielką popular-
ność. Mieściła się bowiem idealnie w propagowanym przez tę subkulturę
stosunku do świata i modelu społecznego funkcjonowania?59.

Ideały hippisowskie60  połączone z naiwną, ale głęboką młodzieńczą
wiarą w „wolność i pokój”, deklarowane m.in. w piosenkach J. Joplin

58 Określenie hippisie pochodzi najprawdopodobniej od nazwy jednej z pierwszych komun tej
subkultury Haight Ashbury w San Francisco, której mieszkańcy używali wobec siebie określenia
Haight Ashbury Independent Proprietors [w skrócie HIP]. Etymologii terminu hippis poszukuje się
także w slangu beatników, u których określenie be hip oznaczało – czuć sprawę. Terminu tego wobec
młodej generacji buntowników używali również ich starsi koledzy i koleżanki z tzw. amerykańskiej
cyganerii artystycznej.
59 Źródło zdjęcia: Lato miłości w San Francisco: http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://
marksrichardson.files.wordpress.com/2010/01/1013.jpg&imgrefurl
60 Badacze subkultur młodzieżowych uważają ruch hippisowski za klasyczny przejaw pokoleniowego
bunt młodych ludzi przeciwko osobom dorosłym oraz konsumpcyjnemu modelowi życia społeczeństwa
amerykańskiego. Hippisi sprzeciwiali się polityce wewnętrznej, która doprowadziła do silnych
dysproporcji klasowych, a także umacniała podziały społeczne (interesujące jest to, ze ruch hippisowski
był pierwszym na świecie oddolnie powstałym ruchem społecznym, który odrzucał jakąkolwiek
segregację rasową) oraz zewnętrznej (tragiczne skutki amerykańskiej interwencji
w Wietnamie, co spowodowało śmieć setek tysięcy młodych mieszkańców tego kraju). Wspólne
zażywanie narkotyków, m.in. marihuany, było jedną z charakterystycznych cech tego nurtu. Etiologii
ruchu hippisowskiego upatrywać należy w poprzedzającej go wielkiej amerykańskiej subkulturze
beatników (nazwa od terminu beat) oraz w również amerykańskich subkulturach hipsterów i diggersów
(Filipiak 2003). W sensie ideowym źródła tego ruchu tkwią w pracach kultowych beatników Allena
Ginsberga (poeta, aktor, scenarzysta i działacz społeczny, członek American Academy and Institute
of Arts and Letters. Był liderem ruchu artystycznego określanego jako Beat Generation  oraz jedną
z najważniejszych postaci amerykańskiej kontrkultury ) i Michaela McClure’a  (amerykański poeta,
dramaturg, autor piosenek i powieściopisarz. Jeden z twórców kontrkulturowego ruchu Beat
Generation – uwieczniony jako Pat McLear w Big Sur  J. Kerouaca).
Ruch hippisowski powstał jako odreagowanie amerykańskiej młodzieży na wydarzenia związane z
wojną wietnamską. Za początek ruchu hippisów przyjmuje się dzień 14 stycznia 1967 , podczas
spotkania młodzieży pod nazwą „The World’s First Human Be-in” (Pierwsze Światowe Połączenie
Człowieka) w San Francisco. Usunięty z harvardzkiego uniwersytetu psycholog i zwolennik legalizacji
LSD Timothy Leary  ogłosił  „…koniec amerykańskich bożków: pieniądza i pracy, a początek ery miłości
i nowej religii...” będącej zmodyfikowanym buddyzmem zen. Na tym spotkaniu po raz pierwszy pojawiły
się wielkie hasła ruchu hippisowskiego: „Make love not war”, „All people are one”, „Drop out”. Razem
z innymi zawołaniami hipisowskimi „Non-violence” (bez przemocy), „Peace and love” (pokój i miłość)
oraz „Wszyscy ludzie są braćmi, a świat jest na tyle duży, że starczy na nim miejsca dla każdego (odrzucenie
zasady własności prywatnej stanowiącej podstawę społeczeństwa USA) były ideologicznymi
fundamentami hippsów. Badacze współczesnych subkultur młodzieżowych uznają, że strój
prowadzących spotkanie (białe szaty buddyjskie) stał się pierwowzorem dla kolorowych hipisowskich
sukienek i długich koszul. W niespełna pół roku później w rozpoczęło się pierwsze „lato miłości”,
pełne koncertów muzycznych, publicznego palenia marihuany i używania LSD. W okresie styczeń –
miesiące letnie 1967 roku nastąpiła eksplozja używania marihuany jako nieodłącznego elementu
przeżywania hipisowskiej ekstazy.
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i J. Hendrixa, a skierowane
przede wszystkim przeciwko
wojnie wietnamskiej, przy sil-
nej krytyce konsumpcyjnego
modelu życia społeczeństwa
amerykańskiego stworzyły nie-
zwykły mariaż tej subkultury
i  marihuany61 .

Tak więc pod koniec lat 60.
XX wieku na skutek splotu
różnych czynników kulturo-
wych, społecznych i politycz-

nych doszło do niezwykłego spotkania wielkiej subkultury z konopiami, co
zaowocowało gwałtownym wzrostem ich popularności. Dość powiedzieć,
że podaż marihuany na rynku amerykańskim przez kilka kolejnych lat wzra-
stała każdego roku niemal o połowę. Stamtąd bardzo szybko, bo już pod
koniec lat 60., trafiła do Europy, w tym i do Polski.

Odsetek osób sięgających po pochodne konopi waha się od 2% do wię-
cej niż 8% światowej populacji w wieku 15–64 lat (w tym przedziale wieko-
wym zbierane są dane do raportów UNODC).

Tab. 6. Używanie marihuany w populacji 15–64 lat według UNODC 2009
(wybrane kraje)62.

Odsetek                         
  Krajużywających

marihuany

Powyżej 8% Kanada, Stany Zjednoczone AP, Czechy, Francja, Hiszpania, Włochy,
Australia

6–8% Wielka Brytania, Litwa, Estonia, Dania, Holandia, Egipt, Chorwacja,
Słowacja, Argentyna

2–5% Polska, Niemcy, Węgry, Rosja, Portugalia, Szwecja, Norwegia,
Grecja

61 Źródło zdjęcia: http://www.polibuda.info/artimage/art.1350.jpg
62 Ocenia się, że najszybciej liczba europejskich użytkowników marihuany rośnie w Rosji, Estonii, na
Litwie, w Czechach oraz Hiszpanii i we Włoszech. Według ostatniego raportu UNODC (2011, s. 117)
społeczne postrzeganie wysokiego wzrostu używania marihuany jest najwyższe w Afryce, a wśród krajów
europejskich w Polsce, Rosji, na Ukrainie, w Czechach, Estonii, Norwegii, we Włoszech i Grecji.
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4.2. THC – jak to działa?

Od czasu wyizolowania po raz pierwszy aktywnego THC w konopiach in-
dyjskich minęło blisko 50 lat. Pierwszymi naukowcami, którym się to udało,
byli izraelscy badacze Raphael Mechoulam i Yechiel Gaoni. W roku 1988
grupa amerykańskich naukowców dokonała odkrycia miejsca w ośrodkowym
układzie nerwowym, na który intensywnie działa THC – obszar ten określo-
no jako receptor kanabinoidów. Ponieważ tematyka ta nie ma ścisłego związ-
ku z celem prezentowanej pracy, podejmujemy ją w takim zakresie, jakiego
wymaga idea przewodnia opracowania.

Konopie indyjskie posiadają w swoim składzie co najmniej dwie silne
substancje: pierwszą jest THC (charakteryzujący się działaniem psychoak-
tywnym) drugą kanabidiol (bez takiego działania). Od kilkudziesięciu lat
wiadomo już, że receptory kanabinoidów, na które działają wymienione
wyżej substancje, należą do największej rodziny receptorów – wiążących
białko G. Do tej pory wyizolowano 2 rodzaje – typ 1 (CB1) i typ 2 (CB2).
Typ CB1 po raz pierwszy zidentyfikowanow komórkach nerwowych kory
mózgowej szczurów, a kolejne badania potwierdziły, że występuje on rów-
nież w tkance tłuszczowej, płucach, wątrobie, śledzionie, macicy, gruczole
prostaty, jądrach, spermie, łożysku, żołądku, nerkach i mięśniach szkieleto-
wych. Z kolei receptor CB2 ujawnia się w śledzionie, migdałkach i komór-
kach odpornościowych (limfocytach i makrofagach), co może świadczyć
o jego roli w funkcjonowaniu układu immunologicznego (Demuth, Molle-
man 2006, s. 549–563 i n.). Oba receptory są białkami transbłonowym.

Wiemy już, że działanie kanabinoidów (jest ich już ponad 60) polega na
hamowaniu neuroprzekaźnictwa, ale może dochodzić do przypadków od-
miennych – efekt uaktywnienia receptora zależy głównie od tego, gdzie dany
receptor się znajduje: jeśli występuje na błonie presynaptycznej neuronu
i hamuje wydzielanie GABA, to kanabinoid, który się do niego przyłączy,
będzie zmniejszał działanie GABA, czego rezultatem będzie stymulacja
neuroprzekaźnictwa; natomiast jeśli receptor znajduje się na błonie postsy-
naptycznej i na tej samej komórce co receptor GABA, to będzie on praw-
dopodobnie naśladować efekty GABA – w tym przypadku, skutkiem bę-
dzie inhibicja neuroprzekaźnictwa (Szabo, Dorner, Pfreundtner, Norenberg,
Starke 1998, s. 395–403).

Największe nasycenie THC występuje w żywicy konopi. Zauważono to
już w połowie XIX wieku (wyizolowanie pierwszych kanabinoidów nastąpi-
ło już w 1896 roku). Wiemy z badań naukowych, że pomimo mnogości więk-
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szość z nich działa podobnie na organizm człowieka, a także są one ze sobą
powiązane. We współczesnych podziałach kanabinoidy dzieli się na 10 pod-
grup (szerzej piszą o tym J.E. Joy, S.J. Jr. Watson, J.A. Jr. Benson 1999).
Jak napisaliśmy wcześniej, najważniejsze z nich są: delta-9-tetrahydrokana-
binol (THC) i kanabidiol (CBD).

Rys. 12. Mechanizm zaburzenia neuroprzekaźnikowego na skutek
działania THC63

O ile w roślinach THC pełni rolę ochronną (najprawdopodobniej jest
substancją chroniącą przed roślinożercami oraz patogenami), o tyle wpro-
wadzony do układu krwionośnego człowieka i przedostając się do OUN
wywołuje silne działanie psychofizyczne (problem ten poruszamy szerzej
w części omawiającej wpływ marihuany i haszyszu na zdrowie człowieka).
Skutki podawania czystego THC, z uwzględnieniem rosnącego stężenia sub-
stancji psychoaktywnej zaprezentowano graficznie (McPartland, Russo 2001,
s. 6 i n.)64:

63 Opracowane własne [M.J.]
64 Źródło grafiki: http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://files.alfaomega.webnode.com/
200003273–5a72f5b6d1/mozg.jpeg&imgrefurl
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Rys. 13. Wpływ THC na ośrodkowy układ nerwowy:

Drugą substancją wyizolowaną z żywicy konopi jest kanabidiol. Począt-
kowo sądzono, że jest on bezpośrednim prekursorem THC, jednak według
ostatnich doniesień naukowców obie substancje są niezależnie produkowa-
ne przez konopie (Hillig, Mahlberg 2004, s. 966 i n.). Chociaż CBD nie jest
psychoaktywne, to ma wyraźny wpływ na euforyczne działanie THC – redu-
kuje je i wyzwala efekt uspokajający. Najprawdopodobniej kanabidiol
zmniejsza wskaźnik oczyszczania organizmu z THC (Straus 2000, s. 9363–
9364). Wiemy już, że kanabidiol ma zdolność łagodzenia drgawek, niektó-
rych stanów zapalnych, uczucia niepokoju i nudności (piszą o tym Malfait,
Gallily, Sumariwalla, Malik, Andreakos, Mechoulam, Feldmann 2000
s. 9561–9566).

Podsumowując ten punkt należy dodać, że z licznych już badań oraz analiz
medycznych oraz psychologicznych wiemy o destrukcyjnym (zaburzającym)
wpływie THC na następujące układy wewnętrzne człowieka:

• układ koordynacji ruchu;
• układ wzroku;
• układ rozrodczy;
• układ pamięciowy;
• układ krwionośny (krążenia).

4.3. Typy konopi i rejony upraw

Pisząc o cannabis sativia należy podkreślić, że nie jest to roślina jedno-
rodna, posiadająca wszędzie taką samą siłę i cechy psychoaktywne. Najbar-
dziej popularne podziały prezentujemy w poniższej tabeli65:

65 http://www.narkoslang.pl/konopie_indyjskie_marihuana.html , 17.12.2009, g. 19:30.

Małe dawki: stan odprężenia

Małe dawki: zwiększenie apetytu, wzrastająca wrażliwość
na smaki i zapachy

Średnie dawki: wzrost wrażliwości wzroku i słuchu

Duże dawki: zaburzenia orientacji przestrzennej

Duże dawki: podrażnienia, stany euforyczne
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Tab. 7. Rodzaje  konopi i ich cechy

Zawartość włókna jest niska, a THC sięga do
1%. Rośną w Azji, na Półwyspie Bałkańskim oraz
w Europie Środkowej. Charakteryzują się dużą
liczbą łatwo osypujących się nasion. Dojrzałe na-
siona są ciemne i mają wzorzystą mozaikę.

Charakteryzuje je mała ilość, przy dużej zawarto-
ści substancji aktywnej THC – nawet do 8%.
W górnych partiach łodyg jest silnie ulistniona,
szczytowe listki i kwiatostan pokryte są charakte-
rystycznymi włoskami. Jest mocno żywiczna oraz
wydziela intensywny ziołowy zapach. Rosną na te-
renie niemal całej Azji, w Afryce Północnej, Ame-
ryce Południowej Środkowej (Łacińskiej). W Euro-
pie w warunkach naturalnych nie występują, ale
wysiewane szybko się adoptują do warunków at-
mosferycznych i glebowych tego regionu.

Można je podzielić na typ narkotyczny, pośredni
i włóknisty. Zazwyczaj mają dużą ilość włókna.
Różnią się między sobą zawartością aktywnego
THC oraz CBD

Są to wysokie (2–3 metry), gęste rośliny o dłu-
gich, ząbkowanych jasno zielonych liściach. Pro-
dukują duże kiście kwiatowe, tzw. topy. Rosną
naturalnie i w uprawach w ciepłych rejonach
Ameryki Południowej.

Rośliny wysokie (nawet 3 metrowe), gęste, które
rozrastają się horyzontalnie. Mają szerokie, ząbko-
wane ciemno-zielone liście podobne do liści klo-
nu (5–9 palczaste). Kiście kwiatowe są duże i mo-
cno nasączone żywicą – odmiana doskonała do
produkcji haszyszu. Wydzielają charakterystycz-
ny intensywny zapach. Są uprawiane głównie w
Afganistanie i Pakistanie. Ten typ konopi zapew-
nia niemal 80% europejskiego nielegalnego za-
potrzebowania na marihuanę i haszysz.

Rozłożyste rośliny o gęstym, podłużnym i żywicz-
nym kwiatostanie. Liście są ciemnozielone, 7–11
palczaste. Dają silny psychoaktywnie susz o wy-
raźnym aromacie i pikantnym smaku. Rosną
w centralno-południowych Indiach. Są  mniej po-
pularne w Europie

Cechy charakterystyczne

Konopie
dzikie

Konopie
narkotyczne

Podział
klasyczny:
konopie
włókniste

Nazwa podziału Rodzaj rośliny

Konopie
zwyczajne

Konopie
kolumbijskie
(Colombian)

Konopie
indyjskie
(Hindu Kush
Range)

Konopie
indyjskie
(Ganja)

Podział
geograficzny
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Rośliny są wysokie i smukłe, a uprawia się je
w dwóch odmianach: brązowej i zielonej. Ce-
chują je silne właściwości psychodeliczne.

Rośliny słabo rozgałęzione, niewysokie. Ze
względu na dużą zawartość THC uprawiane są
w szczególności dla produkcji haszyszu. Coraz
częściej obecne w Europie.

Do przestawionych powyżej podziałów dopisane powinny być różne
odmiany konopi modyfikowanych chemicznie lub uprawianych metodą
hydroponiczną (rośliny rosną zanurzone korzeniami w wodzie i poddawa-
ne są intensywnemu oddziaływaniu lamp świetlnych). Z informacji uzyska-
nych w laboratoriach policyjnych wiemy, że ten typ produkcji choć nie przy-
nosi obfitości masy roślinnej, to daje produkt o wysokiej zawartości THC –
nawet do 30%.

Rys. 14.  Uprawy marihuany przejęte przez polską policję66

Konopie
„Jamajka”

Konopie
„Maroko”
(Rif Mountains)

66 Źródło zdjęć:
http://www.ro.com.pl/aktualnosci/tresc/6383/Uprawiali_plantacje_marihuany_stana_przed_sadem

Borzymowo koło Morąga – maj 2011    Zduńska Wola – wrzesień 2009

Mogilno – marzec 2011

Nazwa podziału Rodzaj rośliny Cechy charakterystyczne
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Wartości przemysłowe oraz działanie psychoaktywne konopi z biegiem
lat doprowadziły do rozpowszechnienia się legalnych i nielegalnych upraw
tej rośliny, tak w wielkiej skali, jak i na użytek własny67. Tym, co charaktery-
styczne dla ostatniego dziesięciolecia, to zwiększanie się wielkich regionów
upraw w bezpośrednim otoczeniu Europy oraz na jej terenie, a także zwięk-
szanie się produkcji konopi w wersji zmodyfikowanej (są to najczęściej upra-
wy prowadzone w obiektach zamkniętych – mieszkania, piwnice, byłe hale
produkcyjne). Chociaż przemysłowe uprawy konopi mają już wieloletnią
tradycję, dopiero od 20–15 lat prowadzone są dokładniejsze analizy pro-
dukcji tych odmian, które mogą być wykorzystane do odurzania (zob. pu-
blikacje i raporty UNODC68  oraz EMCDDA69 ). W latach 1995–2010 bli-
sko 90 krajów, czyli nieco więcej niż połowa z tych, gdzie takie uprawy od-
notowuje się, dostarczyło do UNODC szacunkowe oceny wielkości pro-
dukcji.

67 Polskie przestępstwa związane z narkotykami obejmują wiele kategorii działań. Zostały one
szczegółowo opisane w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Natomiast według podziałów Ch.
Carpentiera 2007, termin „przestępstwo związane z narkotykami” uwzględnia cztery rodzaje działań:
przestępstwa psychofarmakologiczne (popełniane pod wpływem substancji psychoaktywnej,w wyniku
przyjęcia dużej dawki substancji lub długotrwałego jej zażywania); kompulsywne przestępstwa
o charakterze ekonomicznym (popełniane w celu zdobycia pieniędzy lub narkotyków dla zaspokojenia
głodu narkotykowego); przestępstwa o charakterze ogólnym (popełniane w ramach funkcjonowania
rynku narkotyków nielegalnych jako część interesów związanych z zaopatrzeniem w narkotyki, ich
dystrybucją oraz zażywaniem); przestępstwa przeciwko prawu antynarkotykowemu (popełniane
przeciwko przepisom antynarkotykowym oraz innym przepisom powiązanym).
68 Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości z siedzibą w Wiedniu – zob.
„Strategia UNODC na lata 2008–2011”.
69 Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii  (ang.  European Monitoring Centre
for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA) – jest agencją Unii Europejskiej powOłaną do
diagnozowania problematyki narkotykowej oraz dostarczania władzom UE i państwom członkowskim
wspólnoty danych i informacji o narkotykach i narkomanii. Centrum powołano w 1993 roku, ale jego
faktyczna pełnowymiarowa działalność rozpoczęła się dwa lata później. W ramach zadań własnych
EMCDDA monitoruje, m.in problemy związane z rozpowszechnianiem i dostępnością narkotyków,
profilaktyką i lecznictwem, sposobami używania narkotyków, rozwojem przestępczości narkotykowej,
a także postawami społecznymi wobec narkotyków i narkomanii. Główna siedziba centrum znajduje
się w Lizbonie, ale posiada również biuro w Brukseli. Centrum podlega bezpośrednio Komisji
Europejskiej. Realizuje swoje zadania w bliskiej współpracy z krajowymi instytucjami powołanymi
do tej problematyki. Centrum posiada zarząd, w skład którego wchodzi po jednym przedstawicielu
z każdego państwa członkowskiego, dwóch przedstawicieli Komisji oraz dwóch naukowców
posiadających szczególną wiedzę w dziedzinie narkotyków, wyznaczanych przez Parlament Europejski
na podstawie ich szczególnych kwalifikacji w tej dziedzinie. Centrum współpracuje z licznymi
organizacjami międzynarodowymi, m.in z: Światową Organizacją Zdrowia (WHO), grupą Pompidou
Rady Europy (Pompidou group of the Council of Europe), UNODC, Interpolem i Europolem.
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Rys. 15.Największe uprawy poszczególnych rodzajów konopi na świecie

Tab. 8. Największe uprawy konopi na świecie w podziale na poszcze-
gólne kraje (UNODC 2008, 2009, 2010, 2011)

Europa Afryka Azja Ameryka Północna
i Południowa

Holandia Maroko Pakistan Jamajka
Albania Nigeria Liban Stany Zjednoczone

Rosja Angola Indie Kolumbia

Białoruś Ghana Afganistan Meksyk

Republika
Południowej Afryki Nepal Panama
Malawi Kambodża Brazylia

Kenia Laos Ekwador

Wietnam Peru

Tajlandia
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O skali rozpowszechnienia opisywanego w naszej pracy narkotyku niech
świadczy fakt, że jego bardzo duże uprawy stwierdzono w dwukrotnie więk-
szej liczbie państw niż produkcja opium (to produkowane było w roku 2008
w 46 krajach). Jednak używanie marihuany odnotowano w jeszcze większej
liczbie krajów, bo w 172 (rok 2008), natomiast handlowe nielegalne uprawy
dotyczą prawdopodobnie 100–120 krajów, z czego tylko w kilkunastu są
one na tyle wielkie, iż służą do zaopatrywania innych regionów. Jeśli chodzi
o kraje europejskie, to duże uprawy odnotowano na terenie 19 państw na-
szego kontynentu (2008).

Podkreślenia przy tym wymaga, że w nielegalnym obrocie międzynaro-
dowym nie znajdują się całe rośliny, lecz tej jej części, które są najbardziej
efektywne narkotycznie (głównie kwiatostan, liście).

Istnieje wiele sposobów, według których organizacje międzynarodowe
monitorują obecność tego narkotyku. Do standardowych zaliczyć można:

• konfiskaty tego narkotyku wprowadzanego do obrotu nielegalnego;
• wykryte przez policję lub inne służby nielegalne uprawy;
• zatrzymania osób posiadających ten narkotyk;
• zgłoszenia na terapię narkotykową osób, które używały konopi.
Każda z tych informacji ma znaczenie dla globalnej oceny rynku marihu-

anowego oraz skali zagrożeń ze strony tego narkotyku. Zgromadzone w ten
sposób dane, porównywane w cyklach rocznych, dają obraz sytuacji narkoty-
kowej w Europie i na świecie. Założenia stanowiące podstawy metodologicz-
ne tej pracy skłaniają autorów do przedstawienia tych problemów, które mogą
być przydatne dla pełniejszego zrozumienia etiologii zjawiska oraz związa-
nych z nim zagrożeń. Stąd w prezentowanej analizie skupiamy się głównie na
problemach europejskich i polskich, odnosząc się do innych regionów tylko
w tym kontekście, który ma ścisły związek z naszymi problemami.

W odniesieniu do rynku europejskiego kluczowe znaczenie mają pro-
dukcje z trzech krajów: Albanii, Holandii i Maroka70, przy czym z tego ostat-
niego kraju pochodzić może nawet 80% nielegalnego importu, jaki trafia
na rynki krajów UE w jej południowej i zachodniej części. Od kilku lat ro-
śnie znaczenie Białorusi w nielegalnej produkcji marihuany (ocenia się, że
tamtejsze uprawy mają kilkaset hektarów, a produkcja jest przeznaczona
przede wszystkim na przygotowanie żywicy haszyszowej71). Nowym wiel-
kim producentem konopi jest Kazachstan, gdzie obszary, na których wystę-
puje ta roślina mogą osiągać nawet 300 tysięcy hektarów (większość stano-

70 W raporcie UNODC (Maroko 2007) oceniono, że w roku 2005 roku zysk ze sprzedaży marokańskiej
marihuany i haszyszu w Europie Zachodniej przyniósł organizatorom tego procederu ponad 4,5
miliarda euro.
71 Zob. World Drug Report 2011, s. 189.
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wią jednak konopie dziko rosnące). Oczywiście nielegalne uprawy odnoto-
wuje się w we wszystkich krajach europejskich (najmniejsze w Finlandii,
Szwecji, Norwegii, Islandii, co związane jest z panującym tam klimatem oraz
innymi wiodącymi typami uzależnień) i sąsiadujących Unią. Omawiany tu
rozwój upraw związany jest z rozbudową świata przestępczego, co szczegól-
nie widoczne jest na terenie Ukrainy, Rosji, republik bałtyckich, Polski,
Niemiec, Republiki Czeskiej oraz Kazachstanu, Kirgistanu, Turcji, Albanii.

Rys. 16. Kierunki napływu konopi do Europy (znaczące wielkości)72

Jak się ocenia, na rynek europejski trafia marihuana produkowana
w około 10–12 krajach z innych kontynentów. Tym, co charakterystyczne
dla ostatnich lat, to zwiększanie napływu narkotyków z terenów Europy
Południowo-Wschodniej (głównie Albanii, Białorusi,) z północnej Afryki
oraz byłych południowych republik dawnego ZSRR (Kazachstan, Kirgistan,
Tadżykistan, Turkmenistan). Europol i Interpol wskazują także na uaktyw-
nienie produkcji na terenie tzw. nowych członków UE, organizowanej tak
przez rodzime organizacje przestępcze, jak i te przybyłe z innych krajów
(ocenia się, iż najszybciej rozwijającą się organizacją przestępczą na na-

72 Źródło zdjęcia: http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.zycie.ca/wp–content/uploads/2010/
10/marihuana.jpg&imgrefurl
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szym kontynencie są gangi albańskie i kaukazkie). Rozwój przestępczości
narkotykowej zmusza organizacje międzynarodowe oraz organa poszcze-
gólnych państw do nieustannej modyfikacji rozwiązań prawnych np. wpro-
wadzania na listy substancji zabronionych nowych środków psychoaktyw-
nych pochodzenia naturalnego i syntetycznego. Na poniższej grafice pre-
zentujemy znaczących europejskich eksporterów tego narkotyku. Nieustan-
nie zmienia się także definicja przestępstwa narkotykowego73.

Rys. 17. Wiodące wewnątrzeuropejskie źródła zaopatrywania
w marihuanę i haszysz

Oceny skali produkcji konopi są bardzo rozbieżne, bowiem nie istnieją
jednolite narzędzia pomiaru. Jednym z istniejących mierników są powierzch-
nie upraw, co jest przeliczane na tony gotowego produktu. Sama produkcja
jest zmienna, uwarunkowane wieloma czynnikami, takimi jak warunki at-
mosferyczne w rejonach upraw, zapotrzebowanie rynku, sprawność działa-
nia służb powołanych do likwidacji pól marihuany, ceny światowe.

Wydany w 2004 roku „Word Drug Report 2003” ocenił światową pro-
dukcję w okresie 2001–2002 na poziomie 32 tysięcy ton marihuany, a raport

73 Przestępstwa przeciwko prawu antynarkotykowemu obejmują przypadki naruszenia przepisów dotyczących
narkotyków, jak zażywanie, posiadanie, uprawa, produkcja, handel narkotykami i ich prekursorami oraz
przestępstwa związane z kierowaniem pojazdami pod wpływem narkotyków http://www.narkomania.org.pl/
czytelnia/53,Przestepstwa-zwiazane-z-narkotykami-Proba-zdefiniowania-zjawiska.
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wydany w roku 2005 przedstawił światową produkcję w roku 2003 w wielko-
ści około 42 tysięcy ton. W kolejnym roku odnotowano wzrost produkcji do
poziomu ok. 45 tysięcy, aby w roku 2007 spadła ona znowu do wielkości ok.
42 tys. Podkreślmy jednak, że są to cały czas dane szacunkowe, bowiem rze-
czywista produkcja mogła być większa (roczne raporty nie uwzględniają se-
tek tysięcy malutkich upraw dających po kilkadziesiąt dekagram produktu
rocznie). Opublikowany w roku 2009 raport dotyczący 2008 roku podał
z kolei dane o bardzo dużej rozbieżności, bowiem szacunki umieszczono prze-
dziale od 13,3 do 66 tysięcy ton w odniesieniu do suszu konopi i od 2,2 do 9,9
tysiąca ton haszyszu74. Jednym z zasadnych wniosków z analizy rozwoju pro-
dukcji konopi jest stwierdzenie o wyraźnym wzroście światowej podaży tego
narkotyku na wszystkich kontynentach, przy czym najszybciej produkcja ro-
śnie w Maroku, Meksyku i Indiach, Libanie, Afganistanie oraz w RPA.

Rys. 18. Struktura światowej produkcji haszyszu w podziale na
kontynenty (2008–2009)75

Innym miernikiem oceny stanu zjawiska jest próba oszacowania wielko-
ści pól z konopiami. Najnowsze raporty OUODC i ECMDDA z lat 2010
i 2011 mówią o powierzchniach rzędu 200 tysięcy do 641 tysięcy hektarów.
Jak zauważają autorzy tych opracowań, jest coraz trudniej dokładnie osza-
cować globalne uprawy i produkcję tego narkotyku ze względu na jej syste-

74 Wszystkie dane podajemy za kolejnymi rocznikami „World Drug Report” United Nations Office
on Drugs and Crime (wersje oryginalne).
75 Opracowanie własne na podstawie raportów UNODC i ECMDDA.
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matycznych rozwój, przemieszczanie oraz rozdrobnienie. Istnieją jednak
regiony – kraje gdzie uprawy prowadzone są na wielką skalę, a jednorazo-
we pola uprawne mają po kilka-kilkanaście hektarów.

Największe pola upraw konopi w pobliżu Europy znajdują się na terenie
Maroka i oceniane są na ponad 47 tysięcy hektarów, natomiast krajem
o największej na świecie produkcji tego narkotyku pozostają Stany Zjedno-
czone (co roku stwierdza się tam ok. miliona upraw gruntowych i 400 tysięcy
upraw wewnętrznych (indoor). Z kolei uprawy afgańskie oceniane są na 9–29
tysięcy hektarów, W Indiach na około 4,2 tysięcy hektarów, w Boliwii – 1,2 do
3,7 tysiąca ha, w Meksyku około 17 tysięcy ha, w Libanie ponad 1,3 tys. ha.
Jak już wspomnieliśmy w bezpośrednim otoczeniu Polski największe uprawy
występują na terenie Białorusi (ok. 300 hektarów upraw rocznych).

Analizy policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie dają precy-
zyjnych wskazań co do wielkości upraw w Polsce. Na potrzeby tej pracy
podjęto analizę upraw wewnętrznych opartą na częstotliwości odwiedzin
stron internetowych poświęconych uprawom konopi, prowadzonych tam
dyskusji, zapytań, wymiany opinii. Na tej podstawie sądzimy, że w Polsce
jest od 14 do 17 tysięcy upraw wewnętrznych i zewnętrznych. Można posta-
wić tezę, że większość z nich są to uprawy jedno i kilku krzakowe, głównie
na użytek własny i bliskich osób. Przedstawiany potencjał jest bliski anali-
zom z publikacji Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
(Raport Krajowy 2009), w których podaje się, że liczba ujawnionych roślin
konopi wzrosła w latach 2006–2008 z 5 899 krzaków do 16 335 krzaków76,
uprawianych łącznie w 2008 r. (2006 – brak danych) na ponad 18 hektarach.

Tab. 9. Produkcja marihuany i haszyszu w  Europie 2008 roku

Wyszczególnienie       Haszysz       Marihuana

Szacowana produkcja (w tonach)     2 200–9 900      13 300–66 100

Światowa skonfiskowana ilość (w tonach)          1 300             5 600

Liczba konfiskat w krajach UE
(łącznie z Chorwacją i Turcją) 324 000 (325 000)   227 000 (241 000)

Średnia cena detaliczna w Europie
(w euro)           3–11                        1–10

76 W roku 2007 skonfiskowano 23 900  roślin.
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Jak wynika z danych UNODC oraz EMCDDA, produkcja i podaż kono-
pi wykazują duża dynamikę i zmienność. Jednym z mierników oceny poda-
ży substancji narkotycznych są dane przekazywane przez poszczególne kra-
je nt. konfiskat narkotyków. Gdyby w tej perspektywie oceniać potencjały
narkotykowe poszczególnych krajów, to największe przejęcia marihuany
mają miejsce w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Indiach (por. UNODC,
2011, s. 205). Tylko w samych Stanach Zjednoczonych przejęto w 2009 roku
ponad 2000 ton marihuany, a w Meksyku (który stanowi bazę zaopatrze-
niową USA) ponad 2100 ton (UNODC, tamże). Analiza rynku europej-
skiego dokonywana jest w podziale na jego subregiony. I tak w Europie
Centralnej i Zachodniej w 2009 roku policja i inne służby skonfiskowały
ponad 101 ton marihuany i blisko 609 ton haszyszu, w Europie Południo-
wo–Wschodniej odpowiednio 47 ton i prawie 10 ton, natomiast w Europie
Wschodniej 49 ton i 4 tony. Wskazania wymagają także wielkie konfiskaty
dokonywane każdego roku w Maroku, gdzie w 2009 roku przejęto niemal
188 ton haszyszu i 223 tony marihuany. Te dane pokazują także strukturę
poszczególnych rynków i ich potencjał. W interesującej nas polskiej per-
spektywie widać większą popularności marihuany niż haszyszu.

Prowadzone analizy problemu rozwoju narkomanii marihuanowej zmie-
rzają także do ustalenia źródeł zaopatrzona polskiego rynku. Ponieważ trud-
no jest ustalić skalę produkcji na własny użytek, prezentowane wskaźniki
odnoszą się do substancji przejętych przez policję (w tabeli podajemy oce-
ny UNODC i polskiej policji).

Rys. 19. Pochodzenie haszyszu i marihuany przejętych w Polsce
(za: Raport Krajowy 2009)

 Typ narkotyku           UNODC    Polska policja

 marihuana Holandia, 60% – Holandia
Azja Południowo- 30% – Hiszpania
Zachodnia, 10% – Grecja
Wielka Brytania,
Polska.

Nieznane pochodzenie
(ok. 30% ogólnej
podaży)

 haszysz Holandia, Azja 70% – Holandia
Południowo-Zachodnia, 20% – Hiszpania
Afryka Północna 10% – Pakistan
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4.4. Nowe odmiany i modele produkcji

Prezentowane dane ilościowe powinny być opatrzone ważnym komen-
tarzem. Otóż jak już sygnalizowaliśmy, konopie uprawiane w różnych
regionach świata wykazują zmienną siłę działania ze względu na różną za-
wartość czynnika aktywnego THC, co powinno skutkować odmienną oceną
zagrożeń.

Od kilku lat w niektórych krajach europejskich i USA prowadzone
są badania nad zawartością THC w poszczególnych partiach przejmowa-
nych narkotyków. W roku 2008 średnia zawartość tetrahydrokanabinolu
 w haszyszu wynosiła 1–13%, a w marihuanie 1–10%. Chociaż nie dysponu-
jemy danymi pozwalającymi na dokonanie porównań w skali wszystkich kra-
jów, gdzie uprawia się konopie, to te, które posiadamy, przynoszą interesu-
jące wnioski. W świetle tych informacji można postawić tezę, że o ile siła
haszyszu nie ulega istotnym zmianom, o tyle wzrost mocy marihuany jest
ewidentny. Wynika to prawdopodobnie z dwóch ważnych przesłanek:
rośnie produkcja marihuany modyfikowanej genetycznie i hydroponicznej
produkowanej na bazie odmiany sinsemilla (jest ona dedykowana do
produkcji w pomieszczeniach). Jak zauważają specjaliści EMCDDA i Eu-
ropolu, produkcja tej odmiany w Europie systematycznie wzrasta od ok.
5–6 lat.

Na rynku europejskim wzrasta podaż nowej odmiany marihuany „sinsemilla”
cechującej się większą zawartością czynnika aktywnego THC. Produkowana
jest ona w pomieszczeniach zamkniętych. Narkotyki sprzedawane obecnie
są często dwukrotnie silniejsze od tych, jakie oferowano w latach 70. i 80.
XX wieku.
                                                                                             Fakty (9)

Trend, o którym tutaj piszemy, jest charakterystyczny dla niemal wszyst-
kich krajów Unii Europejskiej oraz innych państw wysokorozwiniętych,
zwłaszcza w odniesieniu do konopi uprawianych w pomieszczeniach. Na
rynku holenderskim podaż tego typu marihuany zwiększyła się z 9–10%
rynku w latach 1999–2000 do niemal 30% w roku 2010. Ocenia się, że
w Polsce ta odmiana może już stanowić 5–10% rynku. Nowym trendem jest
zwiększanie się upraw narkotyków na własny użytek prowadzonych przez
osoby uzależnione. Może to dotyczyć ponad połowy osób regularnie sięga-
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jących po marihuanę i haszysz77. W diagnozie własnej prowadzonej od roku
2008 na 107 osób, których sondowało Mazowieckie Centrum Profilaktyki
Uzależnień, 31 deklarowało, że samodzielnie uprawia konopie, w tym
12 w pomieszczeniach, 10 w przestrzenia naturalnej, a 9 osób oba typy upraw.
Niemal 1/3  z nich zaopatrywała w narkotyk inne osoby, a cztery traktowały to
jako źródło zarobkowania.

Wśród osób uzależnionych od marihuany i haszyszu rośnie grupa
samodzielnie uprawiających konopie. Znaczący odsetek narkomanów
marihuanowych prowadzi progresywną działalność skierowaną na
promocję narkotyku wśród innych osób.

     Fakty (10)

Jak zauważają badacze niemieccy, tym co charakterystyczne dla euro-
pejskiej podaży konopi i jej przetworów jest podwojenie siły działania THC
zawartej w jednym gramie narkotyku w ciągu ostatnich 10–12 lat. W bada-
niu przeprowadzonym w 2005 roku przez niemiecki Bundeskriminalamt
wykazano średnią zawartość THC na poziomie 11%, podczas gdy 10 lat
wcześniej było to ok. 5%. Z kolei w Wielkiej Brytanii siła działania tego
rodzaju konopi wzrosła w latach 1995–2002 z 6% do 12%. Nie znamy prze-
krojowych badań polskich, bowiem takie nie są jeszcze prowadzone, jed-
nak z informacji uzyskanych w laboratoriach policyjnych wynika, że widocz-
nie rośnie liczba próbek zawierających ponad 10% THC. Natomiast
w przeprowadzonym w 2008 roku losowym badaniu próbek pochodnych
konopi uzyskano następującą zawartość THC: marihuana 1–10%, marihu-
ana sinsemilla 12–16%, żywica 3–16%.

Najbardziej interesujące badania dotyczące psychoaktywnej siły konopi
prowadzone są od wielu lat w Stanach Zjednoczonych, gdzie już na począt-
ku lat 80. XX wieku realizowano chemiczne analizy marihuany i haszyszu.
Tempo zwiększania się THC w roślinach oferowanych na terenie tego kraju
obrazuje poniższe zestawienie.

77 Uprawa na własny użytek występuje także poza Europą, na przykład w regionach Oceanii.
W Nowej Zelandii badania gospodarstw domowych, gdzie stwierdzono przynajmniej jednego
użytkownika marihuany lub haszyszu, tempo wzrostu upraw samodzielnych wynosi 10% rocznie (rok
2002). Z kolei w australijskie badania stałych użytkowników dowodzą, że o dwie trzecie zwiększyła
się ilość osób uprawiający konopie na własny użytek, a prawie połowa z nich używa narkotyków
pochodzących z takich źródeł.
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Tab. 10.  Zawartość THC w marihuanie oferowanej na rynku amerykańskim
 w latach 1980–2006

                                       Rok 1980 1982 1990 2002  2006

Średnia zawartość THC w uprawach klasycznych    2%   4%    5%   6%   6,5%

Średnia zawartość THC w odmianie Sinsemilla     –     –     –   8%   12%

Jak widać z powyższej tabeli, mamy do czynienia z wyraźną tendencją
zwiększania psychoaktywnej siły produktów konopi. Nie zmienia się nato-
miast sposób używania i rozpowszechniania poszczególnych produktów
z konopi:

• Najpopularniejszy z nich marihuana (wysuszone kwiaty, gałązki oraz
liście rośliny) pakowana jest najczęściej do torebek foliowych lub pa-
pierowych torebek w porcjach jedno lub kilku gramowych. Ten pro-
dukt, oferowany na polskim rynku, zawiera najczęściej od 2 do 4%
THC (za wyjątkiem odmiany sinsemilla). Ten rodzaj narkotyku jest
zwyczajowo palony w postaci skrętów papierosowych (w bibułce),
w fajkach i fifkach bądź fajkach wodnych. Poniżej prezentujemy
zdjęcia marihuany78.

• Zagęszczona i wysuszona żywica konopna, czyli haszysz uzyskiwana
jest z obróbki termiczno-mechanicznej kwiatostanu i liści konopi. Jako
substancji łączącej wykorzystuje się m.in. kleje. Rozpuszczana m.in.
w eterze i alkoholu jest formowana w kostki lub grudki, a następnie

Sposób przygotowania
„skręta” z marihuaną

Konopie odmiany
sinsemilla

Marihuana w postaci suszu
w torebce sprężynowej

78 Źródło zdjęć: http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl; http://upload.wikimedia.org;
www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.buddhaseedbank.com/fotos/qgr1.png&imgrefurl
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pakowana do woreczków foliowych lub w folię aluminiową. Haszysz
rozprowadzany w Polsce zawiera od 10 do 30% THC79.

Od kilku lat w większości krajów europejskich, w tym w Polsce, rozwija
się nowy sposób produkcji konopi – indoor. Rośliny są hodowane w zamknię-
tych pomieszczeniach, specjalnie nawilgacanych, pod ciągłym oddziaływa-
niem lamp emitujących duże ilości światła (w uprawach tych coraz częściej
występuje odmiana sinsemilla80). W ten sposób roślina jest stymulowana do

Haszysz w postaci grudek i bloczków

Żywica haszyszu w postaci płynnej

79  Źródła zdjęć: http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.sciencephoto.com/image/ 90324/
350wm/C0026072–Cannabis_resin–SPL.jpg&imgrefurl;. http://www.google.pl/imgres?imgurl= http:/
/1.bp.blogspot.com/_YCzDtvqbnJc/TQiNzyR3wYI/AAAAAAAAAHg/lu2TrH0Bh4Y/s1600/
HashSkunkMeds.jpg&imgrefurl
80 Według badań amerykańskich uprawa odmiany sinsemilla nadal będzie się w najbliższych latach
dynamicznie rozwijać  (National Drug Intelligence Center Threat, 2005). Liczba tego typu plantacji
w USA wzrasta każdego roku o 20–30%, a w Kanadzie w latach 2000–2005 wzrosła trzykrotnie.
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ciągłego wzrostu. Nierzadko w celu przyspieszenia wegetacji stosuje się duże
dawki nawozów oraz osadza korzenie nie w ziemi a bezpośrednio w wodzie.
Tego typu uprawy pozwalają na wykonanie nawet 5–6 cykli produkcyjnych
w ciągu jednego roku. Uprawiane w ten sposób konopie są najczęściej brą-
zowe, rudo brązowe lub zielono-brązowe. Zdaniem ekspertów ten model
produkcji daje rośliny o wyższej zawartości THC.

Kolejną cechą zauważalną w rozwoju produkcji konopi jest rosnący od-
setek zaopatrzenia rynków poszczególnych krajów UE z upraw lokalnych.
Chociaż wpływ głównych europejskich i około europejskich producentów
marihuany i haszyszu (Maroko, Holandia, Białoruś) na rynek narkotykowy
na naszym kontynencie jest istotny, to coraz większą rolę w podaży odgry-
wa produkcja „narodowa”. O czym to może świadczyć? Przede wszystkim
jest to konsekwencja rozwoju rodzimych organizacji przestępczych organi-
zujących duże produkcje, a także wzrostu małych upraw (nierzadko kilku
krzaków) na tzw. użytek własny i znajomych. Ponieważ Internet stał się do-
skonałym forum wymiany informacji nt. sposobów i metod hodowania
marihuany, można poprzez to medium zakupić nasiona oraz akcesoria
produkcyjne, wzrasta więc liczba ludzi podejmujących własną produkcję tego
narkotyku. Ocenia się, że takich małych upraw w Polsce może być kilkana-
ście tysięcy. Tym samym lokalne produkcje stają się coraz bardziej konku-
rencyjne dla narkotyków importowanych. Według raportów EMCDDA
(2010) niemal połowa brytyjskich konopi pochodzi z upraw na terenie tego
kraju. W przypadku Polski jest to od 20–30% zapotrzebowania rynkowego,
z wyraźną tendencją do wzrostu roli lokalnych upraw (z danych policji wy-
nika, że przypadku produkcji na własny użytek w warunkach domowych
uprawia się najczęściej 1–10 krzewów, natomiast produkcja handlowa to
średnio kilkaset sadzonek). Z informacji, jakie uzyskaliśmy w toku przygo-
towywania pracy od oficerów policji (CBŚ) i ABW zajmujących się zwalcza-
niem przestępczości narkotykowej tym, co jest charakterystyczne dla pol-
skiej sceny producenckiej, jest:

• wzrost liczby upraw hydroponicznych prowadzonych przez obywateli
Wietnamu, najczęściej w wynajętych domach lub mieszkaniach;

• bardzo duży ruch na stronach internetowych sprzedawców nasion
konopi, co może świadczyć o wzroście małych upraw domowych; ro-
snący przemyt narkotyków przez wschodnie granice Polski;

• coraz intensywniejsze wchodzenie na polski rynek narkotykowych sil-
nych narkotyków, zwłaszcza kokainy.

Niestety nie istnieją żadne wiarygodne źródła pozwalające na określenie
proporcji upraw starszych odmian i najnowszych, o wysokiej zawartości THC.
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Gdyby przyjąć proporcje plantacji likwidowanych przez policję, to nowe
odmiany mogą stanowić już 1/5 całości produkcji ulokowanej na terenie
Polski.

Podaż narkotyków znajduje odzwierciedlenie w popycie na ten rodzaj
narkotyku oraz modelach narkomanii dominujących w poszczególnych kra-
jach. Badacze problemów narkomanii z Europy są zgodni co do tego, że
przełom lat 80. i 90. XX wieku przyniósł zdynamizowanie tego zjawiska
w tych państwach, które przeszły głęboką transformację społeczno-polityczną
i ekonomiczną. Szerszą analizę tego problemu znajdziemy m. in. w pracach
następujących autorów: Cekiera 2004; Jabłoński 2010; Aksjuczic 2001, 2003
– Rosja; Ismukow 2004 – Rosja; Wolff 2002 – Niemcy. Wśród czynników,
które doprowadziły do rozszerzenia się zjawiska narkomanii w ostatnich
dwóch dekadach, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej
i Wschodniej, wymienić należy81:

• gwałtowną zmianę modelu życia, z silnym uwypukleniem jego tempa,
społecznych oczekiwań na odniesienie sukcesu (współczesne odmia-
ny mertonowskiej anomii);

• wejście narkotyków na rynki, na których były obecne w stopniu
bardzo ograniczonym;

• upadek tradycyjnego modelu wychowania, z utratą wychowawczej roli
szkoły;

• postmodernistyczne podejście do tradycyjnego systemu wartości,
z wyraźnym poszerzaniem granic wolności na zachowania uznawane
do tej pory za dewiacyjne oraz społeczną presję na sukces za wszelką
cenę;

81 Współczesna polska literatura tematu dzieli przyczyny poszerzania się zjawiska narkomanii
na trzy grupy (m.in. Juczyński, Pstrąg, Cekiera, Łuczak, Gaś, Jabłoński, Cierpiałkowska, Kocur):
b i o p s y c h i c z n e  – związane z zaburzeniami emocjonalnymi oraz związaną z tym podatnością
na uzależnienie; niska odporność na stres; zaburzony rozwój osobowości; nerwice; uszkodzenia mózgu;
nadpobudliwość psychiczna; zaburzenia w pracy OUN. Literatura tematu wskazuje także na
wzmacniająca rolę występowania chorób psychicznych i somatycznych; p s y c h o s p o ł e c z n e,
wśród których szczególne znaczenie mają: patologiczne środowisko rodzinne, zwłaszcza ze wzorcem
narkotycznym i alkoholowym; brak zaspokojenia potrzeb osobistych; niepowodzenia osobiste, szkolne,
zawodowe; różnego typu wykluczenia i naznaczenia; głębokie problemy osobiste; sytuacja
ekonomiczna; zaburzone oddziaływanie środowiska rodzinnego i szkolno-wychowawczego, czego
przyczyną jest brak lub niedostateczne zaspokojenie określonych potrzeb jednostki, różnorodne
niepowodzenia w życiu (w sferze zawodowej lub osobistej), co może być przyczyną wycofania się
jednostki w świat iluzji – w ten sposób jednostka chce uciec przed sytuacją życiową, która jest dla niej
stresująca, bolesna i której nie akceptuje; k u l t u r o w e  – określona moda, potrzeba odniesienia
sukcesu, zbyt mała ilość rozrywek, brak atrakcyjnych zajęć, ogólna dostępność środków odurzających,
sprzeciw wobec obowiązującym i społecznie akceptowanym systemom norm i wartości, chęć
zaspokojenia określonych potrzeb, brak celów i perspektyw.
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• defragmentaryzację (zwłaszcza rozwody) i dezorganizację rodziny
(emigracja i rozłąka ekonomiczna), jako skutek zmian obyczajowych
i transformacji ekonomicznej;

• rosnącą niewydolność wychowawczą rodziców.

4.5. Przemyt marihuany do Europy (Polski)
 i inne czyny przestępcze

Składową częścią procedury upraw konopi jest ich przemyt w rejony naj-
większego popytu, do których zalicza się przede wszystkim obszar Unii
Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Mechanizm produkcji, przemytu,
podaży i popytu są ze sobą ściśle związane do tego stopnia, że w przypadku
gwałtownego nadmiaru narkotyku i spadku jego cen producenci oraz świat
przestępczy decydują się nawet na jego częściowe niszczenie, w celu zwięk-
szenia cen rynkowych. Przyjmuje się, że ok. 50% wszystkich transakcji
narkotykowych w Polsce (w kategorii wartościowej) dotyczy pochodnych
konopi, z dominującą pozycją marihuany. Od kilku lat polski rynek mari-
huanowy rośnie w tempie 5–10% rocznie, z niemal powszechną dostępno-
ścią tego narkotyku w wielkich ośrodkach miejskich oraz obiektach rozryw-
kowych (głównie dyskoteki). Marihuana jest także dostępna w znaczącej
części agencji towarzyskich.

Struktura popytu determinuje dostawy rynkowe oraz ceny. Wyższy po-
pyt zauważany jest w okresie wakacyjnym oraz w weekendy. Ceny porcji
marihuany wahają się od 20 do 30 zł za gram a haszyszu od 15 do 50 zł za
gram. Różnice cenowe wynikają z rodzaju narkotyku (siły – zawartości THC),
miejsca sprzedaży, pory dnia, pory roku, typu klienta (zob. Raport Krajowy
2009, s. 105 i dalsze).

Jak wynika z analizy dostępnych materiałów przemyt narkotyków do
Polski odbywa się trzema zasadniczymi drogami:

• szlaki lądowe, z dominującym znaczeniem tras Holandia – Niemcy –
Polska, Azja Południowa/Kazachstan/Bałkany (Albania, Kosowo) –
Ukraina – Polska oraz południe Europy – Czechy – Polska;

• szlak morski: północna Afryka (Maroko)/południe Europy – polskie
porty;

• szlak lotniczy z Bałkanów, Turcji, południa Europy.
Dla konopi największe znaczenia mają szlaki lądowe i morskie (dla grup

przestępczych najbardziej opłacalne są przerzuty dużych partii towaru).
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82 UNODC ocenia, że w tym kraju z upraw konopi żyje około 100 tysięcy gospodarstw chłopskich.
Prawo marokańskie oficjalnie zabrania uprawy, posiadania i używania pochodnych konopi, lecz
w praktyce proceder ten jest tolerowany ze względu na brak środków finansowych, które można by
skierować na zmianę produkcji oraz podniesienie kultury rolnej. Przykład marokański jest jednym
z licznych dowodów wiążących rozwój produkcji narkotykowej z poziomem ekonomicznym oraz
kulturą rolną danego kraju (regionu).

Rys. 20. Drogi przemytu marihuany i haszyszu do Polski (na podstawie
informacji z CBŚ i ABW)

Maroko, Pakistan, Nigeria

Białoruś, Rosja, Ukraina

Holandia

Tajlandia, Nepal, Indie
Maroko

Pakistan, Afganistan, Albania

Jak już zasygnalizowaliśmy jednym z największych obszarów produkcji
konopi jest Maroko, które stało się obok Holandii najważniejszym źródłem
zaopatrywania Europy w marihuanę i haszysz. Wielki obszar Maroka, sła-
bość aparatu państwowego, bieda, silna tradycja używania konopi sprzyjają
rozwojowi tego procederu. Tylko w rejonie gór Rif (zdjęcie s. 158) planta-
cje konopi sięgają 90–100 tysięcy hektarów82, a według niektórych analiz
uprawy marokańskie mogą przekraczać w niektórych latach 200 tysięcy hek-
tarów (raport UNODC z roku 2011 mówi o powierzchni uprawowej rzędu
47 500 hektarów, ale dane tej organizacji nie uwzględniają małych poletek).
Nierzadko procederem tym parają się całe wioski, dla których jest to jedyna
opłacalna uprawa roślinna. Według danych władz marokańskich i niezależ-
nych organizacji przy uprawie i przetwarzaniu konopi pracować może na-
wet do 300 tysięcy ludzi. Marokańska marihuana i haszysz są przemycane
głównie do portów hiszpańskich, francuskich i włoskich, a od kilku lat do
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Chorwacji, skąd drogą lądową trafiają na cały kontynent. Przemyt jest tym
łatwiejszy, że wykorzystuje się do tego bardzo ożywioną komunikację morską
i turystykę między północną Afryką a południem Europy.

Rys. 21. Maroko, rejon gór Rif z uprawami konopi83

Według opracowań Europolu rosnącą rolę w nielegalnych dostawach ma-
rihuany i haszyszu do krajów Unii Europejskiej zaczynają odgrywać Alba-
nia i Kosowo (do niedawna zajmowały trzecią pozycję wśród największych
dostawców marihuany na rynek wspólnoty, a najprawdopodobniej od roku
2010 wyprzedziły w skali dostaw Holandię). Z jednej strony grupy przestęp-
cze oparte o Albańczyków podejmują intensywne działania w celu zbudo-
wania swoich przyczółków w Europie Centralnej (Niemcy, Austria), Połu-
dniowej (Włochy, Grecja) oraz na Bałkanach (Czarnogóra), z drugiej zaś
strony na terytoriach obu państw rozwijane są nielegalne uprawy konopi.

W wielu opracowaniach Albania nazywana jest „małą Kolumbią”, bo-
wiem znajdują się tam duże, określane nawet na 1000 hektarów uprawy
konopi, a poprzez ten kraj wiedzie ważny szlak przerzutowy (tzw. korytarz

Haszysz w postaci sproszkowanejZbiory konopi

83 Źródła zdjeć: http://www.globalpost.com/dispatch/morocco/110121/hashish-morocco-marijuana,
http://www.billcasselman.com/unpub3/kif.htm
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południowy) marihuany i haszyszu z Pa-
kistanu, Afganistanu i Turcji do południo-
wej i centralnej Europy. Na przykładzie
Albanii widać wielopłaszczyznowe niebez-
pieczeństwa wynikające z działania mafii
narkotykowych, bowiem odpowiadają one
nie tylko za przemyt haszyszu i marihu-
any, ale także odgrywają coraz większą
rolę w przemycie heroiny, ludzi oraz or-
ganizacji prostytucji na południu i zacho-
dzie Europy84.

W opinii wielu analityków skala korup-
cji występująca w Albanii i Kosowie sku-
tecznie dezorganizują przeciwdziałanie
przestępczości narkotykowej.

Jak wynika z opracowań ABW i CBŚ,
pierwsze przestępcze grupy albańskie „za-
instalowały” się w Polsce (Dolny Śląsk,
Warszawa).

Przemyt narkotyków będący częścią szerszego przestępczego procederu
zmusza do rozpatrywania kwestii marihuany w szerszej perspektywie85. Jest

84 Handel i przemyt narkotyków należą do głównych zagrożeń na Bałkanach. Albania stała się głównym
źródłem zaopatrzenia w marihuanę dla Włoch i Grecji. Przez Bałkany, w tym Albanię, przebiegają
najważniejsze szlaki narkotykowe, którymi przerzucane są do Europy Zachodniej środki
psychoaktywne. Z danych Europolu wynika, że większość heroiny dociera do Europy Zachodniej
właśnie poprzez tzw. „szlak bałkański”. Szlak bałkański posiada trzy odgałęzienia, określane jako:

• południowy szlak bałkański: Turcja – Grecja – Albania – Włochy,
• centralny szlak bałkański: Turcja – Bułgaria – Macedonia – Serbia i Czarnogóra – Bośnia
    i Hercegowina – Chorwacja – Słowenia – Włochy lub Austria,
• północny szlak bałkański: Turcja – Bułgaria – Rumunia – Węgry – Austria lub Turcja –
     Bułgaria – Rumunia – Węgry – Słowacja – Czechy – Niemcy lub Turcja – Bułgaria – Rumunia
    – Ukraina – Polska – Niemcy.

85  Według Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na terenie całej Europy
zwiększyła się liczba przestępstw związanych z narkotykami. Większość z nich dotyczy zażywania
oraz posiadania na własny użytek. W latach 2008–2010 naruszenie prawa w ten sposób wzrosło o
50%, natomiast sprzedaż wzrosła o 12%.
Globalny popyt i handel narkotykami jest problemem zależnym od zachodzących przemian
politycznych i ekonomicznych. Zaniechania kontroli granicznych pomiędzy coraz większą liczbą państw
powoduje zwiększona liczbę przemytów. Narkobiznes jest jednym z elementów szerszych działań
podejmowanych przez grupy przestępcze. Z analiz policji i ABW wynika, że przemyt narkotyków
powiązany jest zazwyczaj z innymi rodzajami przestępstw: przemyt ludzi, korupcja, szara strefa,
zorganizowana prostytucja, handel bronią, prostytucja, handel innymi niebezpiecznymi dla zdrowia
substancjami oraz fałszowanie dokumentów przewozowych. W przypadku Afganistanu uzasadnioną
jest teza, że część środków uzyskiwanych ze sprzedaży marihuany i haszyszu jest przeznaczana na
działanie ugrupowań terrorystycznych.

Tona marihuany przejęta w lutym
2011 roku przez albańską policję
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to naszym zdaniem i zasadne, i konieczne, bowiem ukazuje bezmiar szkód,
jakie wywołują zjawiska towarzyszące (sprawcze, interakcyjne, następcze)
narkomanii. W omawianym tutaj kontekście można to ująć następująco:

• dalsze liberalizowanie rozwiązań prawnych związanych z marihuaną
będzie czynnikiem potęgującym rozwój przestępczości narkotykowej,
w tym przemytu do Polski;

• wzrost zapotrzebowania na marihuanę i haszysz, jako konsekwencja
tej liberalizacji, przyciągnie do Polski kolejne grupy przestępcze;

• Polska jako kraj graniczny Unii Europejskiej będzie poddawana co-
raz silniejszej presji gangów narkotykowych (z kierunku wschodniego
– Ukraina, Białoruś) oraz południowego (Czechy, Słowacja), bowiem
nasz kraj jest nie tylko docelowym dla narkotyków, ale także tranzy-
towym (szlak skandynawski).

Oceniając problem przemytu pochodnych konopi do Europy i Polski
zasadne jest wskazanie, że od kilku lat nielegalny przerzut tego narkotyku
rośnie w tempie bliskim 10% rocznie. W 2009 roku skonfiskowano na na-
szym kontynencie blisko 200 to marihuany (UNODC 2009, s. 205)86.

Tab. 11. Narkotyki przejęte przez polską policję w latach 2005–2009

Analiza prowadzona w dłużej perspektywie czasowej wskazuje jedno-
znacznie na znaczący wzrost podaży marihuany i haszyszu, co musi wiązać
się z rosnącym przemytem. Przyjmuje się bowiem, że krajowe uprawy

Rodzaj
substancji 2005 2006 2007 2008 2009

marihuana 201 kg 91 kg 320 kg 459 kg     860 kg

haszysz        72 kg          9,8 kg   28 kg        114 kg 17 kg

86 W 2002–2004 roku ilość nielegalnego posiadania marihuany spadła o połowę, by następnie wzrosnąć.
W latach 2002–2007 liczba konfiskat wzrosła dwukrotnie. W 2007 roku miała miejsce konfiskata 96
ton narkotyku. Wśród państw europejskich na pierwszym miejscu uplasowało się Zjednoczone
Królestwo – prawie połowa wszystkich przypadków w 2005 i 2006 roku. W 2007 roku rekordowe
ilości przejęły władze Turcji – 25,5 tony oraz Belgia – 12,8 tony. W 2007 roku skonfiskowano na
świecie 5600 ton marihuany i 1300 ton haszyszu, to jest o 10% więcej niż w poprzednim roku.
Największą ilość marihuany, bo aż 66%, zabezpieczono w Ameryce Północnej, natomiast żywicy
konopi (66%) w Europie Zachodniej i Środkowej. Żywica konopna jest częściej konfiskowanym
narkotykiem niż marihuana. W latach 2002–2007 liczba ta stale rosła. Hiszpania była jednym z krajów,
które zgłosiły prawie 150  000 konfiskat oraz 2/3 całkowitej ilości zabezpieczonej żywicy w 2007 roku.
Rekordowe ilości konfiskat haszyszu odnotowały Belgia – 59 ton, Portugalia 43 tony oraz Turcja – 6
ton. W 2007 roku wykryto ponad osiem razy większa ilość haszyszu niż marihuany. Przechwycono
859 ton, co daje ok. 350 000 konfiskat.
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zaspokajają w zależności od roku 30–50% potrzeb rynku w odniesieniu
do marihuany i kilku procent haszyszu87. Podane wyżej dane prezentujemy
jeszcze w układzie liniowym, który oddaje tendencje i zmiany.

Wykres 1. Haszysz i marihuana przejęte przez polską policję 1999–2009

W polskim dyskursie na temat przestępczości narkotykowej promuje się
tezę, że ciężar przeciwdziałania narkomanii powinien być skierowany na
walkę z przestępcami. Teza ta, z gruntu prawdziwa, jest jednak nadużywa-
na, bowiem nie jest prawdą, że „ofiary” dealerów to niczego nie świadomi
młodzi ludzie. Mamy raczej do czynienia z licznymi próbami nie dostrzega-
nia postępującego rozprzężenia moralnego oraz łatwości wchodzenia na
różne dewiacyjne ścieżki postępowania. Towarzyszy temu niemal powszech-
ne relatywne traktowanie norm prawnych – jeśli służą one nam indywidual-
nie, to konsekwentnie domagamy się ich realizacji, jeśli tworzą konieczne
bariery i ograniczenia, podejmujemy rozliczne próby obejścia tych ograni-

87 W Polsce marihuana jest nadal najczęściej przejmowanym narkotykiem przez policję i inne służby
państwowe. W 1999 roku skonfiskowano jej ponad 100 kilogramów. Przez dwa kolejne lata można
zaobserwować jej spadek o 30%. W 2002 roku drastycznie wzrosła o prawie 600% i wynosiła 239,6
kilogramów, by następnie spaść o 50% w kolejnych latach. Tendencję wzrostową zaobserwować można
w 2007 i 2008 roku. W roku 2008 przejęło ponad 460 kg marihuany. W następnym, 2009 roku liczba ta
podwoiła się – 860,2 kg. Natomiast haszysz jest mniej popularnym narkotykiem w naszym kraju.
W strukturze przejęć narkotyków zajmuje piąte miejsce. W 2000 roku skonfiskowano 5,5 kg tego
narkotyku, jednak można zaobserwować tendencje wzrostową do 2003 roku, kiedy spadła o 70%.
W 2006 roku skonfiskowano jedynie 9,8 kg. W 2008 roku ilość żywicy konopnej przejętej przez policję
i inne służby wynosiła 114 kg, natomiast w 2009 roku niecałe 17 kg. Prezentowane liczby wskazują na
dwa trendy: rośnie skuteczność działania policji, a jednocześnie szybko wzrasta przemyt i produkcja
krajowa. Można to tłumaczyć dwojako, z jednej strony dany narkotyk jest coraz łatwiej dostępny,
z drugiej zaś wykrywalność polskiej policji zdecydowanie się podniosła i przyniosła widoczne efekty.
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czeń. W kontekście praktyki zawodowej autora uprawnione jest postawie-
nie następujących tez:

• zdecydowana większość młodych ludzi decydujących się na ekspery-
ment narkotykowy jest absolutnie świadoma, iż używając narkotyku
popełnia czyn prawnie zabroniony;

• czyny te są powtarzane, zanim ujawnią się objawy uzależnienia lub
nie dojdzie do przysłowiowej wpadki;

• osoby trafiające na diagnozę i terapię bagatelizują istnienie i koniecz-
ność przestrzegania norm prawnych, niezbędnych dla utrzymania ładu
społecznego.

Kluczową normą prawną dotycząca problematyki marihuany jest ustawa
o przeciwdziałaniu narkomanii uchwalona 24 kwietnia 1997 roku (z ostat-
nimi zmianami z 2010 roku), gdzie narkomanię określa się jako

„stałe lub okresowe używanie w celach niemedycznych środków odu-
rzających lub substancji psychotropowych albo środków zastęp-czych,
w wyniku, czego może powstać lub powstało uzależnienie od nich”88.

W lipcu 2005 roku uchwalono nową ustawę, a zamiany były podyktowa-
ne koniecznością dostosowania polskich aktów prawnych do standardów
Unii Europejskiej. Ostateczne zmiany zostały przeprowadzone 20 marca
2009 roku. Ustawodawca zdefiniował środek odurzający jako

„każdą substancję pochodzenia naturalnego lub syntetycznego dzia-
łającą na ośrodkowy układ nerwowy, określoną w wykazie środków
odurzających”89.

Zgodnie przyjętymi przez WHO typologiami środki odurzające dzielimy
ze względu na stopień ryzyka powstania uzależnienia. Marihuana oraz ha-
szysz znalazły się w grupie IV – N. Środki z tej grupy mogą być według
ustawy stosowane wyłącznie w celu prowadzenia badań oraz w lecznictwie
zwierząt w zakresie wskazanym przez ustawę.

Jak wskazaliśmy wcześniej, jednym z fundamentalnych argumentów zgła-
szanych przez zwolenników łagodzenia polskiego prawa narkotykowego był
rzekomy wzrost skazań młodych ludzi za posiadanie marihuany, co miało
rujnować im życie, naukę, prac zawodową. Ta teza, mająca u podstawy post-
modernistyczne podejście do trwałości norm społecznych i prawnych (jeśli
coś zaburza nam ocenę rzeczywistości społecznej, to zmieńmy oceny lub ich
kryteria) nie znajduje jednak potwierdzenia w twardych danych Ministerstwa
Sprawiedliwości, a dotyczy to pełnego przekroju przestępstw narkotykowych.

88 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dn 24 kwietnia 1997 r., (Dz. U. Nr 75, poz. 468).
89 Tamże.
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Zwróćmy uwagę na pierwszą tendencję przedstawioną na poniższej
grafice.

Wykres 2.  Przestępstwa narkotykowe w Polsce

Prezentujemy na niej trzy najczęściej popełniane przestępstwa narko-
tykowe:

• Art. 62 ust. 1 i 3 według ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii mówi:
„kto wbrew przepisom ustawy posiada środki odurzające lub substancje
psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. W dal-
szej części czytamy: „w wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”. W 2005 roku
stwierdzono tego rodzaju przestępstwo w 29 883 przypadki i tenden-
cja ta rosła do roku 2008, kiedy spadła do 29 397 przestępstw.

• Artykuł 59 odnosi się do sprzedaży środków odurzających. Od 2005
roku można zauważyć spadek tego czynu zabronionego.

• Z kolei art. 58 odnosi się do przestępstwa udzielania innej osobie środ-
ka odurzającego albo też nakłanianie do użycia. Tendencja jest zmien-
na. W 2005 roku wykryto 10 426 przypadków, w następnym roku licz-
ba ta wzrosła o ponad 1000 przypadków, by w kolejnych latach zmniej-
szyć się o ponad 25%.

Jeśli poszerzymy analizowany okres na rok 2009, to  widać, iż w struktu-
rze wszystkich przestępstw w Polsce czyny karalne z Ustawy z 2005 r. od
trzech lat utrzymują się na stałym poziomie 5,5% (zob. Raport Krajowy
2010, s. 95). Tendencje te widać także na kolejnym wykresie, gdzie uwzględ-
niliśmy kluczowy dla nas art. 63 odnoszący się do nielegalnych upraw.
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Wykres 3. Przestępstwa z artykułu 63. ust. 1 na tle innych przestępstw
narkotykowych

Możemy tutaj przyjąć następującą interpretację:
• Art. 55 ust. 1–2 mówi następująco:

„Kto, wbrew przepisom ustawy, dokonuje przywozu, wywozu (…) lub prze-
wozi przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium innego pań-
stwa środki odurzające (...) podlega grzywnie i karze pozbawienia wolno-
ści do lat 5”. Ilość stwierdzonych przestępstw utrzymuje się od kilku
lat na tym samym poziomie. Rocznie odnotowujemy około 400 tego
typu przestępstw;

• Artykuł 56 opisuje przestępstwa dotyczące wprowadzania do obiegu
środków odurzających oraz substancji psychotropowych. W 2005 roku
łącznie stwierdzono 2813 przestępstw, w kolejnym roku liczba ta
spadła o prawie 7%. W 2007 wzrosła o kolejne 641 przestępstwa.
W 2008 roku ponownie zmniejszyła się o 25%.

• W dłużej perspektywie analitycznej widać wyraźnie tendencję spad-
kową dla art. 63. Dotyczy to także  liczby sprawców tych czynów, jak
i wydanych wyroków przez sądy. Dostępne dane nie potwierdzają tezy,
że sprawcy pierwszych przestępstw związanych z marihuaną masowo
„zasilają” polskie więzienia, tak jak nie jest prawdą, że sądy wykorzy-
stywały wszelkie dostępne im uprawnienia związane np. z nakazem
podjęcia terapii.
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Na instytucji państwa i jej organach spoczywa obowiązek monitorowania tych
obszarów, których rozwój może stanowić zagrożenie dla ładu społecznego.
Taką przestrzenią jest z pewnością narkomania ze swoimi licznymi implikacjami,
także ekonomicznymi (koszty leczenia, ścigania przestępców, penalizacji
sprawców, wyższe koszty pracy). Czy zatem świetle analizy dostępnych danych
zasadne było zmienianie prawa?

Poszukując odpowiedzi na pytanie, co powoduje wzrost zainteresowania
młodzieży tym narkotykiem i nasilające się społeczne dywagacje na ten te-
mat, wskazać należy na trzy czynniki. Pierwszym jest ewidentna promocja
marihuany w nowym i wszechobecnym medium, jakim jest Internet. Narzę-
dzie to, powszechnie wykorzystywane przez ludzi młodych, staje się dla zna-
czącej części z nich zasadniczym źródłem zdobywania wiedzy (zob. prace
Sarzała 2010; Bednarek 2009; Taper 2010, Andrzejewska 2009). Drugim
czynnikiem jest cały około marihuanowy rynek akcesoriów, gadżetów, po-
szukiwania substancji działających podobnie, a nie zabronionych.

Uwaga pedagogiczna (5)

90 Źródło grafiki: http://www.haszysz.com/marsz-wyzwolenia-konopi-2010

Rys. 21. Przekaz informacyjny dotyczący marihuany w Internecie
i działaniach ruchów PROmarihuanowych90

• Prezentowanie informacji selektywnie dobranych do
oczekiwanego odbioru społecznego, np. marihuana
nie uzależnia fizycznie

• Posługiwanie się kategorią relatywistyczną, np. alko-
hol jest bardziej szkodliwy dopuśćmy marihuanę;

• Stosowanie „zagmatwanej interakcyjności”, np. nikt
nie umarł od przedawkowania marihuany lub pijani
kierowcy zabijają ludzi;

• Wybiórcze korzystanie z dorobku badań naukowych
i doświadczeń medycznych np. marihuana jest uży-
wana przy leczeniu powikłań chemii nowotworowej;

• Stosowanie „alternatywy” opartej na kłamstwie mo-
ralnym i nierzetelności zdrowotnej, np. nie musisz
łykać tabletek, pal zioło.
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Wreszcie trzecim kluczowym czynnikiem jest rosnąca aktywność zwo-
lenników legalizacji marihuany przybierająca postać happeningów oraz im-
prez mających silne odzwierciedlenie w przekazie informacyjnym. Te ini-
cjatywy i prezentowane w nich treści budowane są według bardzo czytelnej
strategii informacyjnej (patrz rys. 21):

Jak się wydaje, złagodzenie podejścia do marihuany jest także skutkiem
społecznego przerażenia, jakim było wejście do oficjalnego obiegu dopala-
czy. Wypadki śmiertelne związane z używaniem nowej generacji substancji
psychoaktywnych, szybki rozwój sieci sklepów dopalaczowych i ich popu-
larność wśród części młodego pokolenia wywołały mechanizm „akceptacji
mniejszego zła”. Nie podjęto głębszej refleksji związanej z etiologią obu
zjawisk, a w konsekwencji tylko posłużono się najprostszym rozwiązaniem,
w tle którego jest także wyjście naprzeciw „potrzebom” części społeczeń-
stwa. Promocyjną rolę odegrała także ostatnia kampania parlamentarna,
gdzie jedna z partii politycznych uczyniła z marihuany jeden z filrów walki
o młodego wyborcę.
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Część V
Mit – marihuana nie szkodzi

Jeśli rzeczywistości odpowiadają dane podawane przez najważniejszych
polskich badaczy zjawiska narkomanii (Juczyński, Kocur, Cekiera, Łuczak,
Rogala-Obłękowska, Cierpiałkowska, Sierosławski, Śledzianowski, Dzie-
wiecki, Niewiadomska, Jabłoński), po narkotyki sięga rocznie około 600
tysięcy Polaków, a zażywających ich w sposób ewidentnie szkodliwy zdro-
wotnie jest ok. 150–160 tysięcy. Zdecydowaną większość z nich stanowią
osoby używające konopi, zawłaszcza w postaci marihuany. W grupie owych
600 tysięcy mamy osoby, które poprzestają na pierwszym razie, takie dla
których marihuana jest narkotykiem rozrywkowo-weekendowym, substancją
służąca odreagowaniu stresów zawodowych, elementem funkcjonowania
subkulturowego, bądź jednym z wielu używanych systematycznie narkoty-
ków. W grupie tej są osoby eksperymentujące, zażywające i uzależnione.

Jak zauważa Jan Śledzianowski (Śledzianowski 2004, s. 15 i n.) problem
narkomanii powinien być rozpatrywany w wielu płaszczyznach, a jedną
z kluczowych są straty zdrowotne. Autor ten powołując się na definicję uza-
leżnienia przyjętą przez Światową Organizację Zdrowia91  oraz liczne bada-
nia nad mechanizmem powodującym, że dla narkomana kluczowym celem
jest pozyskanie kolejnej porcji narkotyku, zwraca uwagę na wielopłaszczy-
znowe straty ponoszone przez tę osobę jak i jej otoczenie. Podobnie pro-
blem ten widzą Czesław Cekiera i Marek Dziewiecki, akcentując szczegól-
nie straty społeczne. W pracach powyższych jak i innych autorów wspólnym
mianownikiem jest teza o bezwzględnej szkodliwości, jaką wywołuje każdy
narkotyk. Powołanie się na tych autorów nie jest przypadkowe, bowiem tak
Cekiera, jak i Dziewiecki pracują od wielu lat z osobami uzależnionymi,
stąd ich dowody i tezy są poparte nie tylko autorytetem naukowym ale
i wielkim doświadczeniem zawodowym terapeutów.

91 Według WHO uzależnienie jest to stan psychiczny i fizyczny wynikający z interakcji między żywym
organizmem a substancją chemiczną (zalicza się do nich alkohol, nikotynę, leki i narkotyki),
charakteryzujący się zmianami zachowań i innymi reakcjami, do których należy konieczność
przyjmowania danej substancji w sposób ciągły lub okresowy, w celu doświadczenia jej wpływu na
psychikę, lub by uniknąć przykrych objawów towarzyszących brakowi substancji.
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Prezentowane w tym rozdziale tezy, opinie i stanowiska wybraliśmy92

z bogatej literatury przedmiotu, posiłkując się opracowaniami z ostatnich
30 lat, jakie ukazały się na rynku amerykańskim, brytyjskim, polskim, rosyj-
skim i niemieckim. Wśród cytowanych pozycji będą prace toksykologów,
psychologów, psychiatrów, pedagogów oraz psychopatologów.

* * *

Kluczowym czynnikiem aktywnym w konopiach indyjskich jest tetrahy-
drokanabinol (THC953). To on jest odpowiedzialny za reakcje psychoaktyw-
ne, jakich doznają osoby sięgające po marihuanę i haszysz. W naukowym
typie Cannabis zidentyfikowano ponad 420 substancji należących do 18 róż-
nych grup chemicznych (Szukalski 2005, s. 91). Najsilniejszą odmianą rośliny
jest opisywana już w pracy sinsemilla (z hiszp. „bez nasion”, czyli żeńskie, nie
wytwarzające nasion osobniki rośliny).  Co wiemy z literatury tematu na te-
mat THC:

• największą jej zawartość odnotowujemy w kwiatostanie, następnie
w liściach i dużo mniej w łodychach, najmniej w korzeniach;

• konopie są bardzo podatne na modyfikacje, co doprowadziło do zna-
czącego wzrostu THC w roślinie, od 1–2% średnio w latach 80. XX
wieku do 2–10% w obecnej dekadzie;

• bardzo osobnicze działanie powoduje, że nie każdy, kto sięga po ma-
rihuanę, od razu się uzależnia;

• THC nie wykazuje reakcji w kierunku wywoływania uzależnia fizycz-
nego, uzależnia natomiast psychicznie. Występowanie tolerancji
wykazuje bardzo duże różnice osobnicze;

• substancja aktywna działa na wiele układów mózgowych;
• substancja jest wykrywalna zarówno we krwi, jak i moczu. THC może

pozostawać w organizmie nawet do 30 dni po ostatnim używaniu ma-
rihuany (M. Seligman, E. Walker, D. Rosenhan 2003, s. 670);

• trwają ożywione spory naukowe dotyczące uzależniających właściwo-
ści marihuany. Według najnowszych badań nadzorowanych przez

92 W toku gromadzenia materiału empirycznego i analitycznego do niniejszej książki autor zebrał
ponad 120 zagranicznych i krajowych prac naukowych, popularno–naukowych oraz odbył 11 spotkań
z wybitnymi polskimi lekarzami, toksykologami i psychologami pracującymi (leczącymi) z osobami
uzależnionymi od marihuany i haszyszu.
93 Czytelników zainteresowanych chemiczną stroną konopi indyjskich odsyłamy do pracy
B. Szukalskiego  Narkotyki. Kompendium wiedzy o środkach uzależniających, Instytut Psychiatrii
i Neurologii, Warszawa 2005.
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amerykański Państwowy Instytut ds. Narkomanii (National Institute
on Drug Abuse – NIDA) dowody na występowanie uzależnienia
psychicznego są przekonywające, ale nie dotyczą całej populacji użyt-
kowników, bowiem część z nich potrafi odstawić narkotyk bez długo-
trwałych negatywnych skutków ubocznych. Natomiast według najnow-
szych badań Charlesa R. Schustera „regularne stosowanie marihuany
powoduje uzależnienie – zarówno fizyczne, jaki i psychiczne” (zob.
Ch. Schuster, 2004, s. 667–677).

W sensie chemicznym THC to połączenie węgla, wodoru i tlenu.

Rys. 22. Wzór chemiczny THC

THC trafia do organizmu najczęściej na skutek palenia ziela marihuany
(drogi oddechowe i układ krwionośny są najszybciej narażone na działanie
czynnika aktywnego). Poprzez drogi oddechowe jest absorbowany do ukła-
du krwionośnego, a następnie transportowany do ośrodkowego układu ner-
wowego. Podczas palenia następuje rozkład części THC, w wyniku czego
do płuc dostaje się (w zależności od techniki palenia) od 20 do 70% sub-
stancji aktywnej94. THC bardzo szybko przenika z krwi do tkanek tłuszczo-
wych, stąd jego stężenie jest tam 1000 razy większe niż we krwi. Pierwsze
reakcje następują najczęściej w 10–12 minut po wchłonięciu do płuc pierw-
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94 Sposób palenia marihuany ma duże znaczenie dla reakcji używającego, stąd wiele osób palących
marihuanę po raz pierwszy nie doznaje oczekiwanych skutków lub takich, o których słyszało od
innych osób. Z badań wynika, że największą skuteczność osiąga się podczas wdychania dymu
w odstępach co najmniej minutowych, z dłuższym 5–6 sekundowym przetrzymywaniem dymu
w płucach. Skuteczność THC przy przyjmowaniu doustnym (drogami pokarmowymi) jest mniejsza.
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szej dawki narkotyku, bądź po 20–30 minutach po przyjęciu drogami
pokarmowymi. Badania nad aktywnością THC wykazały, że bardzo szybko
przenika barierę krew-mózg, stąd jego stężenie w OUN jest 3–6 razy więk-
sze niż w układzie krwionośnym. Chociaż nie ma jeszcze pełnych dowodów
naukowych na działanie produktów konopnych na układ krążenia, to z ba-
dań kardiologicznych wiemy już, że substancja aktywna pogarsza stan zdro-
wia pacjentów cierpiących na chorobę wieńcową, poprzez silne zwiększenie
prawdopodobieństwa zawału i nagłej śmierci (Szukalski 2005, s. 101). Bio-
logiczny okres półtrwania THC wynosi ok. 20 godzin (Szukalski 2005,
s. 95). Działanie marihuany rozpoczyna się już kilka minut po zapaleniu
„jointa” i po 30–60 minutach od podania doustnego. Odmienny stan świa-
domości może trwać od 1– 4 godzin przy spaleniu, a przy dodaniu do po-
karmu nawet od 4 do 12 godzin95. Czas obecności THC (marihuana i ha-
szysz) w moczu przy rzadkim używaniu od 2 do 7 dni, przy częstym nawet
do 30 dni.

5.1. Działanie marihuany – zaburzenia,
 zagrożenia

Kluczem do zrozumienia szkodliwości marihuany oraz stanowiska, że
substancja ta nie powinna być prawnie traktowana inaczej niż inne narkoty-
ki (nawet przy założeniu, iż działa słabiej niż np. kokaina czy amfetamina
oraz nie wywołuje zejść śmiertelnych) jest zrozumienie jej siły wpływania
na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego.

Przenikanie THC z układu krwionośnego do mózgu powoduje narasta-
nie reakcji w OUN, z których część jest krótkotrwała, inne natomiast nie
ustępują  przez dłuższy okres czasu. Dowiedziono także, że długotrwale
używanie marihuany powoduje powstawanie trwałych objawów. Ogólnie mo-
żemy powiedzieć, że substancja psychoaktywna wywołuje OUN reakcje do-
tyczące:

• koordynacji ruchowej;
• widzenia i słyszenia;
• koncentracji;
• rozumienia – kojarzenia;
• zapamiętywania.

95 Szerzej w pracy Narkomania – zjawisko, zagrożenia, red. M. Jędrzejko, Akademia Humanistyczna
im. A. Gieysztora, Warszawa/Pułtusk 2008.
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Kluczowe znaczenie ma zaburzenie odbierania bodźców napływających
ze świata zewnętrznego, w wyniku czego osoba zaburzona THC:

• w sposób zaburzony widzi i słyszy (opóźnienia docierania sygnałów
mogą sięgać nawet 1–2,5 sekundy);

• ma spowolnione ruchy oraz nie potrafi precyzyjnie ocenić sytuacji (zob.
analizy i uwagi Popik 2000).

Rys. 23. Obszary działania THC w mózgu

Jak pokazaliśmy na rysunku (rys. 23), tetrahydrokanabinol ma wpływ
na wiele części ośrodkowego układu nerwowego. Przenikając do OUN
wpływa m.in. również na funkcjonowanie móżdżku, a więc tej jego części,
która odpowiada m.in. za utrzymanie równowagi, pozycję ciała oraz

Hipokamp – odpowiada za pamięć,
łączenie faktów i miejsc

Kora nowa – odpowiada za funkcje poznawcze i scalanie informacji

Podwzgórze – odpowiada za apetyt,
kontroluje układ hormonalny
i zachowania seksualne

Ciało migdałowate – odpowiada
za lęk, strach, emocje

Zwoje podstawy mózgu biorą udział
w kontroli ruchów, zaczynaniu
o kończeniu czynności

Móżdżek – centrum
kontroli motorycznej
i koordynacji ruchowej

Substancja aktywna wiąże się z receptorami kanabinoidowymi, jakie
znajdują się w strukturach mózgu. Substancja „podróżując” po
mózgu działa na wiele układów. Dowiedziono działania THC na
podwzgórze, zwoje podstawy mózgu, ciało migdałowate, pień mózgu
i rdzeń kręgowy, korę nową, hipokamp i móżdżek.

THC w mózgu – jak to działa
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koordynację ruchową. W obserwacji osób znajdujących się pod wpływem
marihuany zauważono następujące zaburzenia będące wynikiem zakłóceń
pracy móżdżku:

• problem z koordynacją ruchów kończyn górnych i dolnych;
• zachwiania równowagi;
• problem z utrzymaniem pozycji pionowej.
Istnieje możliwość przeprowadzenia eksperymentu potwierdzającego

występowanie tego zaburzenia, który polega na ustawieniu chorego w pozycji
pionowej, z opuszczonymi rękoma i zamkniętymi oczyma. Choremu wydaje
się polecenie dotykania naprzemiennie palcem wskazującym prawej i lewej
ręki końcówki nosa. Osoby znajdujące się pod wpływem marihuany mają pro-
blem z wykonaniem tego polecenia (palce trafiają w policzek, brodę). Ozna-
cza to, ze osoba znajdująca się pod wpływem marihuany będzie miała proble-
my z wykonaniem czynności wymagających precyzyjnej koordynacji rucho-
wej, np. przy obsłudze maszyn, pojazdu, komputera.

Z kolei przejście THC do hipokampu, gdzie również znajdują się recep-
tory kanabinoidowe, prowadzi do częściowego upośledzenia funkcji zapa-
miętywania, zwłaszcza pamięci krótkotrwałej. Wiemy także, że obecność
THC w mózgu prowadzi do fałszywego rozpoznawania i interpretacji im-
pulsów docierających przez zmysły wzroku, słuchu, dotyku.

Opisywane przez nas zaburzenia spowodowały, że WHO włączyła zaży-
wanie konopi indyjskich do  klasyfikacji zaburzeń psychicznych i zaburzeń
spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (Cierpiałkowska
2007, s. 38 i n.).

Jednym z kluczowych obszarów badań wpływu marihuany na zdrowie
i zachowania człowieka są analizy zależności THC – psychozy. Pierwsze do-
niesienia na ten temat pojawiły się już w XIX wieku i zostały oparte o ob-
serwacje halucynacji, jakich doznawały osoby znajdujące się pod wpływem
marihuany (Kalant 1971, s. 553–560). W literaturze współczesnej na poja-
wianie się wyraźnej zależności pomiędzy używaniem marihuany a występo-
waniem psychoz i halucynacji, nawet w okresie, kiedy substancja ta nie jest
używana, wskazuje wielu współczesnych amerykańskich, brytyjskich i au-
stralijskich badaczy (np. Allentuk, Bowman 1942; Bernhardson, Lan-M
Gunn 1972 [www]; Bromberg 1934, 303–330, a z literatury najnowszej Mar-
ta di Forti). Di Forti z londyńskiego Instytutu Psychiatrii w badaniu wła-
snym wykazała, że na 280 pacjentów z psychozami poddanymi leczeniu,
80% z nich paliło nałogowo marihuanę (BJP www).
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We współczesnej literaturze medycznej psychotyczny wpływ marihuany
ujmowany jest w trzech grupach:

• o b j a w y  o s t r e , gdzie u pacjentów stwierdza się występowanie sil-
nych lęków, podejrzliwości, niepokoju, zachowania przemocowe oraz
zaburzenia percepcji;

• druga grupę stanowią r e a k c j e  i d i o s y n k r a t y c z n e, podobne
w przebiegu do ostrych reakcji psychotycznych;

• w grupie trzeciej (inne z a b u r z e n i a  p s y c h i c z n e ) ujawniają się
manie i schizofrenię. Schizofrenie jako skutek nadużywania marihu-
any stwierdzono w populacji od 5% (Indianie amerykańscy) do 58%
badania szwedzkie.

Konkluzje z tych badań dotyczących zależności THC–psychozy znaj-
dziemy m.in. w A cannabis reader..., 2008), gdzie zaprezentowano m.in.
dowody na:

• występowanie istotnej zależności między przyjmowaniem dużych dawek
THC a pojawieniem się ostrych psychoz, w wyniku których u używają-
cych występują:
— objawy dezorientacji,
— amnezja,
— urojenia,
— omamy,
— niepokoje,
— pobudzenia,
— hipomania.

Objawy te dotyczą dużych dawek i ustępują po zaprzestaniu używania
pochodnych konopi (Joy i wsp. 1999; Hall, Degenhardt 2000).

• zdecydowanie negatywny wpływ marihuany na przebieg kliniczny schi-
zofrenii, która jest nasilona u użytkowników tego narkotyku (Robis,
Rieger 1991, 1994)96;

• zależność między używaniem marihuany a nawrotami psychotyczny-
mi (van Os et al. 2002, s. 319–323).

96 Badania epidemiologiczne US National Epidemiological Catchment Area (Robins i Regier 1991)
wskazują, że u 50% osób leczonych na schozofrenię zdiagnozowano zaburzenia będące skutkiem
używania substancji psychoaktywnych (nadużywanie lub uzależnienie), podczas gdy w populacji ogólnej
takie zachowania były wielokrotnie niższe. Osoby używające konopi codziennie wykazują 2,5 krotnie
większą skłonność do informowania lekarzy o przeżyciach psychotycznych niż osoby niezażywające
pochodnych konopi, po uwzględnieniu różnych czynników, takich jak mylące czynniki społeczno-
demograficzne, role społeczne i zaburzenia psychiczne (Tien i Anthony 1990, s. 473–480). Także
w badaniach greckich (Stefanis 2004, s. 1334–1341) wykazano jednoznacznie zależność między
używaniem marihuany a przeżyciami psychotycznymi.
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Interesujących informacji dotyczących wpływu marihuany na funkcjo-
nowanie OUN dostarczają również badania zależności THC – pamięć.
Zainicjowano je już w latach 30. XX wieku. Jak pisze F. Ames w A clinical
and metabolic study of acute intoxication with cannabis sativa and its role in
a model psychosis  („Journal of Mental Science”, 1958) osoby znajdujące
się pod wpływem marihuany nie są w stanie odtworzyć treści i przebiegu
rozmowy, nawet jeśli trwa ona tylko kilkanaście minut (problemy z tzw.
pamięcią krótką). Współczesne badania tę tezę potwierdzają (Melges i wsp.,
1970, s. 204–210;  Tinklenberg et al. 1970; Clark i Nakashima 1968; Jones
i Stone 1970, s. 108–117).

Przyjrzyjmy się teraz wpływowi marihuany (THC) na inne organy czło-
wieka.

5.1.1. Zaburzenia pamięci

Wszystkie mechanizmy oddziaływania marihuany na pamięć nie zostały
do końca jeszcze zbadane. Jednak już w 1972 roku amerykański psychiatra
W.D.M. Paton  zidentyfikował, że osoby systematycznie używające marihu-
anę cechuje:

• brak motywacji;
• problem z przypomnieniem sobie materiału.
W trakcie obserwacji pacjentów badacze doszli oni do wniosku, że przyj-

mowaniu THC towarzyszy zaburzanie w tych częściach OUN, które są od-
powiedzialne za zapamiętywanie i odtwarzanie pewnego rodzaju bariery,
która wytwarza „zasłonę” lub blokuje zapamiętywanie bądź przypomnienie
potrzebnych informacji. Według nich działanie THC może w znaczący spo-
sób zakłócać procesy neurochemiczne zachodzące w pamięci. Wniosek ten
potwierdzają także G.J. Connors, Mark Galizio, Stephen A. Maisto w pra-
cy Narkotyki: zażywanie i nadużywanie (Maisto 2000, s. 321).

Z kolei w badaniach hiszpańskich zwrócono uwagę na występowanie za-
burzeń w połączeniach neuronowych na skutek działania receptorów kana-
binoidowych, jako wynik wpływu THC na syntezę białek w mózgu.

Utrata pamięci związana z paleniem konopi spowodowana jest działa-
niem kannabinoidu na syntezę białek w komórkach mózgowych. Nowinę tę
ogłosili hiszpańscy naukowcy na łamach medycznego pisma „Nature Neu-
roscience”. Receptory kannabinoidu mogą wpływać na siłę połączeń
pomiędzy neuronami.
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5.1.2. Układ rozrodczy

Już w latach 90. XX wieku pojawiły się pierwsze publikacje podnosząc
kwestię wpływu marihuany i haszyszu na płodność kobiet oraz zdolność
rozrodczą mężczyzn. Badania prowadzone m.in. w Australii, Stanach Zjed-
noczonych, Kanadzie, Izraelu oraz w Wielkiej Brytanii ukierunkowano na
poszukiwanie dowodów naukowych dla tych przypuszczeń. W 2003 roku
Lani J. Burkman w trakcie konferencji z American Society of Reproductive
Medicine w San Antonio przedstawiła możliwy mechanizm wpływu THC
na plemniki prowadzący do utraty zdolności rozrodczych mężczyzny. Po-
woduje on, że plemniki są zbyt słabe, aby doszło do zapłodnienia. W 2010
roku ta sama autorka powtórzyła te tezy na bazie znacznie szerszej popula-
cji pacjentów. Jej badania prowadzone były na grupie mężczyzn palących
marihuanę od pięciu lat, co najmniej dwa razy dziennie. Okazało się, że
pacjenci ci wytwarzają dwa razy mniej plemników niż ich rówieśnicy niepa-
lący marihuany, a ich nasienie jest zbyt szybkie i mniej aktywne. U finału
plemniki tych mężczyzn zanim dotrą do jajeczka kobiety, obumierają.

Z kolei badania dotyczące kobiet zwróciły uwagę ginekologów na poja-
wiające się zaburzenia cykli menstruacyjnych utrudniających w stopniu
znacznym określenie dni płodnych. Badania pacjentek palących marihuanę
dały dowody na to, iż THC powoduje powstanie cykli menstruacyjnych bez
jajeczkowania. Analiza pacjentek używających marihuany przyniosła jesz-
cze jedną istotną informację. Okazuje się bowiem, że THC obecny w ukła-
dzie krwionośnym bardzo łatwo pokonuje barierę, jaką jest łożysko. Ryzy-
ko to określa się jako wysokie. Ponadto:

• kobiety w ciąży palące marihuanę narażone są na poronienie;
• noworodki urodzone przez narkomanki marihuanowe są: mniejsze,

mają niską wagę urodzeniową, występuje u nich wysokie ryzyko mó-
zgowego porażenia dziecięcego oraz wad rozwojowych w OUN;

• dzieci narkomanek marihuanowych mają niższy (nawet o 10 pkt) ilo-
raz inteligencji a także wysoką podatność na schizofrenię.

Kwestie te podejmuje również B. Szukalski (2005, s. 101–102), który po-
daje, że na skutek działania ∆9–THC następuje spowolnienie rozwoju układu
rozrodczego, a regularne palenie marihuany przez młode kobiety może pro-
wadzić do długich okresów bezpłodności. Ten sam autor zwraca uwagę na
przenikanie THC do mleka matek karmiących.

Badania amerykańskie dowiodły także, że palenie marihuany ma wpływ
na zmniejszenie liczby kontaktów seksualnych (jako skutek mniejszej wy-
dolności seksualnej mężczyzn), zwiększenie ryzyka impotencji oraz częst-
sze występowanie postaci nietypowych (zob. Szukalski 2005).
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5.1.3. Układ oddechowy

Canabis sativia zawiera 420 substancji chemicznych. W trakcie palenia
marihuany, które jest najczęstszym sposobem przyjmowania tego narkoty-
ku, wydziela się więcej substancji smolistych niż przy paleniu tytoniu. Susz
spalany w wysokiej temperaturze przedostaje się do płuc, zaburzając ich
naturalne funkcjonowanie. Co prawda żadne z dostępnych badań nie
dowiodły rakotwórczego wpływ dymu konopi (pierwsze takie sygnały for-
mułują badacze australijscy i kanadyjscy), to jednak w badaniach klinicz-
nych zaobserwowano następujące zmiany:

• osoby regularnie palące konopie mają znacznie obniżony poziom
ochronnych przeciwutleniaczy i tlenku azotowego, czyli związków,
które potrzebne są do prawidłowej pracy płuc;

• palenie implikuje objawy przewlekłego zapalenia oskrzeli w postaci
kaszlu, duszności;

• palacze mają problem z odksztuszaniem plwocin;
• u palaczy obserwuje się fizyczne zmiany w nosowej części dróg odde-

chowych, zgrubienia błony śluzowej w zatokach;
• palenie skutkuje nawracającymi stanami zapalnymi gardła i nosa oraz

uporczywym kaszlem;
Maisto, Connors oraz Galizo (2000) oraz Szukalski (2005) sugerują tak-

że, że długoletni palacze chcący osiągnąć oczekiwane stany narkotyczne
bardzo głęboko wciągają dym papierosa z marihuaną oraz długo przetrzy-
mują go w płucach, powodując osadzanie się znacznych ilości smoły w płu-
cach. To zaś może przyspieszać zmiany o charakterze nowotworowym.
Zdaniem prof. Szukalskiego długotrwale palenie jednoznacznie zwiększa
ryzyko nowotworów dróg oddechowych.

5.1.4. Zaburzenia pracy układu sercowo-naczyniowego

U osób palących marihuanę obserwuje się silne przekrwienie spojówek.
Objaw ten świadczy o silnym działaniu THC na układ sercowo-naczyniowy.
Dolegliwość ta widoczna jest już po ok. 30 minutach od wypalenia dawki
marihuany, a czas utrzymywania się schorzenia zależy od siły dawki oraz jej
ilości (Connors, Galizio, Maisto, 2000 s. 317).  Innym skutkiem działania
∆9–THC jest wyraźnie zwiększone częstość akcji serca i tętno. Kulminacyj-
ne przyspieszenie pracy serca następuje po ok. 20 minutach od wchłonięcia
narkotyku i może trwać nawet do godziny. Klinicyści wskazują także na
związek marihuany ze zwiększonym ryzykiem zawału.



177

* * *

Współczesne studia przypadków osób trafiających na leczenie narkoty-
kowe wskazują na występowanie przypadków zatruć będących skutkiem przy-
jęcia jednorazowo dużej dawki THC, w wyniku czego dochodzi do:

• zniekształcenia percepcji bodźców zewnętrznych;
• zaburzenia koordynacji ruchowej;
• trudności z myśleniem i rozwiązywania problemów;
• zaburzeń procesu uczenia się i zapamiętywania, co może trwać nawet

kilka dni lub tygodni, przy czym po ostrym działaniu leku mija. Przy
częstym przyjmowaniu narkotyku problemy te mają charakter nawra-
cający.

Od kilku lat trwa ożywiona dyskusja nad występowaniem uzależnienia
od marihuany. Jak wynika z nowych badań amerykańskich, istnieje ścisła
zależność pomiędzy wiekiem inicjacji a występowaniem cech uzależnienia:

• średnio u co 9–10 użytkownika marihuany występuje zespół uzależ-
nienia;

• wśród ludzi młodych, rozpoczynających używanie marihuany w wieku
15–16  lat odsetek uzależnionych rośnie do 17% (młody wiek pierw-
szego użycia jest ważnym markerem wystąpienia silnych powikłań);

• wśród osób sięgających po narkotyk codziennie, syndrom uzależnie-
nia występuje u 25–50%;

• osoby, które długoterminowo używały marihuany, wskazują, że po jej
odstawieniu występują u nich następujące dolegliwości psychofizycz-
ne: drażliwość, bezsenność, zmniejszenie apetytu, głód narkotykowy.
Objawy te rozpoczynają się już pierwszego dnia abstynencji, swój szczyt
osiągają w 2–3 dniu i ustępują po 1–2 tygodniach nieużywania.

Marihuana jest substancją szkodliwą w dwóch wymiarach – zdrowotnym
oraz społecznym. Nie istnieją żadne dowody na to, że jej używanie podnosi
sprawność fizyczną lub psychiczną człowieka, bądź ułatwia społeczne funk-
cjonowanie człowieka. Podsumowując tę część pracy w świetle współcze-
snej literatury tematu oraz badań empirycznych, używanie marihuany skut-
kuje:

• narastaniem drażliwości;
• bezsennością;
• zmniejszeniem apetytu;
• stanami niepokoju;
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• zaburzeniami pracy układu oddechowego;
• występowaniem głodu narkotykowego (uzależnienia) o tle psychicznym;
• niską motywacją do nauki i pracy;
• występowaniem psychoz przy częstym i długotrwałym stosowaniu;
• nasileniem objawów schizofrenii u osób podatnych na to schorzenie,

jak i nawrotami tej choroby;
• zaburzeniami układu rodnego (zmniejszenie ilości plemników u męż-

czyzn prowadzącymi nawet do bezpłodności i zaburzeniami jajeczko-
wania u kobiet);

• dzieci narkomanek marihuanowych rodzą się z niedowagą, podatne
są na szereg wad rozwojowych, zwłaszcza w ośrodkowym układzie
nerwowym;

• zwiększeniem ryzyka zawału serca ze względu na przyspieszenie akcji
serca;

• zaburzeniami społecznego funkcjonowania (mniejsze zdolności po-
znawcze, zmniejszenie szans edukacyjnych, zawodowych, większa ab-
sencja szkolna i zawodowa, większe ryzyko wypadków drogowych);

• kosztami ekonomicznymi (leczenie i terapia, niższa efektywność za-
wodowa, wypadki w pracy, większa absencja w pracy, odszkodowania
za wypadki samochodowe, mniejsze dochody);

• zwiększeniem ryzyka wypadków drogowych (problem ten omawiamy
szerzej w kolejnym punkcie).

Z drugiej strony dorobek badawczy wskazanie na możliwość wykorzy-
stania marihuany przy leczeniu i terapii niektórych schorzeń, ale ciągle pro-
blem pozostaje rozdzielenie wpływu terapeutycznego od negatywnych skut-
ków ubocznych. Lekarze wskazują na następujące obszary, gdzie istnieje
największa szansa wykorzystania leczniczo-terapeutycznych właściwości
THC: łagodzeniu bólu, kontrola nudności, pobudzenie apetytu i zmniej-
szenie ciśnienia w gałce ocznej.

5.2. Marihuana a zagrożenia w ruchu drogowym

Od grudnia 2000 roku czyn prowadzenia pojazdu mechanicznego w sta-
nie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego został przekwali-
fikowany z wykroczenia na przestępstwo. Grozi za to kara do 2 lat pozba-
wienia wolności. Polska policja nie prowadzi statystyk dotyczących wypad-
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ków spowodowanych przez kierowców pod wpływem środków odurzają-
cych. Nie istnieją także żadne policyjne czy resortowe opracowania doty-
czące tej problematyki, co dziwi, bowiem według dostępnych statystyk już
ok. 5% wypadków drogowych jest spowodowanych używaniem narkotyków,
bądź substancji działających podobnie. Stąd prezentowane doniesienia
i wnioski prezentujemy na podstawie analizy literatury amerykańskiej i za-
chodnioeuropejskiej.

Pod koniec lat 90. XX wieku Stanach Zjednoczonych powstały pierwsze
studia dotyczące wpływu narkotyków na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Potrzeba ich opracowania wynikała z narastania wypadków śmiertelnych
będących skutkiem działania kierowców znajdujących się pod wpływem ta-
kich substancji. Na początku XXI wieku Amerykanie oceniali, że ok. 7%
wypadków drogowych ma związek z narkotykami – z jednej strony są to
wypadki spowodowane przez kierowców, z drugiej pieszych znajdujących
się pod wpływem jednego z narkotyków. Wśród substancji narkotycznych
najczęściej stwierdzanymi na amerykańskich drogach są: marihuana, amfe-
tamina, haszysz, kokaina. Z kolei w badaniach brytyjskich realizowanych
po 2000 roku wykazano, że co piąta ofiara śmiertelna na drodze to wynik
działania kierowcy znajdującego się pod wpływem narkotyków (Scottish Exe-
cutive’s Road Safety Campaign 2007)97.

Szkockie badania kierowców znajdujących się pod wpływem marihuany
(2007) wykazały, że ich droga hamowania przy prędkości 90 km/h jest o 15%
dłuższa, a w teście łosia strącili o 30% więcej tzw. pachołków. Badacze
brytyjscy uważają, że obniżenie percepcji po wypaleniu jednego jointa
z marihuaną jest podobnie ograniczone jak po czterech 0,5 litrowych piwach.

Fakty (11)

Zacznijmy od faktów. Szybka jazda, alkohol i narkotyki to trzy główne
czynniki śmiertelności w ruchu drogowym na ternie Unii Europejskiej, Sta-

97 Czytelników zainteresowanych tą problematyką odsyłam do następujących prac: G. Chester,
M. Longo, Cannabis and alcohol in motor vehicle accidents, [w:] F. Grotenhermen, E. Russo (red.
nauk.) Cannabis and Cannabinoids: Pharmacology, Toxicology, and Therapeutic Potential ,New York:
Haworth Press 2002, s. 313–323; Canadian Senate Special Committee on Illegal Drugs, Cannabis:
Summary Report: Our Position for a Canadian Public Policy, Ottawa 2002, chapter 8: Driving Under
the Influence of Cannabis; A. Smiley, Marijuana: On–Road and Driving–Simulator Studies, [w:]
H. Kalant i wsp.. (red. nauk.) The Health Effects of Cannabis, Toronto 1999: Center for Addiction
and Mental Heath, s. 173–191; W. Hindrik, J. Robie, J. O’Hanlon, Marijuana and actual driving
performance, Washington 1993, DC: US Department of Transportation National Highway Traffic
Safety Administration, Report No. DOT HS 808 078.
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nów Zjednoczonych i Australii. Alkohol jest czynnikiem sprawczym w oko-
ło połowie wypadków śmiertelnych, a narkotyki (w zależności od kraju) od
7 do 20%. Spośród narkotyków najczęściej występującym jest marihuana.
Okazuje się także, że w grupie 70–90% kierowców znajdujących się pod
wpływem narkotyku mieli oni także przekroczony dopuszczalny poziom
alkoholu we krwi.

Dotychczasowe badania wskazują na następujące niebezpieczeństwa pro-
wadzenia pojazdu pod wpływem narkotyku:

• zmniejszenie koordynacji – THC zmniejsza zdolność kierowcy do ko-
ordynacji motorycznej (zmiana biegów, trzymanie kierownicy, spójne
wykonywanie czynności);

• kierowcy pod wpływem THC wolniej reagują na sytuacje drogowe,
zwłaszcza jeśli jazda odbywa się w utrudnionych warunkach (później-
sze hamowanie i wykonywanie manewrów drogowych, bardzo bliskie
podjeżdżanie pod poprzedzający samochód przed manewrem wyprze-
dzania);

• wolniejszy czas reakcji, zwłaszcza w tzw. krytycznych sytuacjach dro-
gowych (późniejsze dostrzeganie pojazdów oraz sytuacji niebezpiecz-
nych, słabsze widzenie boczne, późniejsze hamowanie);

• kierowcy pod wpływem marihuany wykazują tendencję do ryzykow-
nego wyprzedzania pojazdów (tzw. wyprzedzanie na styk);

• wolniejsze przetwarzanie informacji świetlnych i dźwiękowych (bodź-
ce świetlne i dźwiękowe mogą dochodzić nawet z 1,5–2,5 sekundo-
wym opóźnieniem;

• marihuana ma silny wpływ na zmniejszenie koncentracji, czujności
i szybkości reakcji kierowcy (badania Le Dain 1972; Hughes i Naka-
shima 1970)

• zaburzenia widzenia oraz percepcji przestrzeni otaczającej samochód
(zlewanie się świateł w trakcie jazdy nocnej), słabe widzenie sytuacji
bocznych (zob. badania Moskowitz 1972);

• niewłaściwa reakcja w sytuacjach awaryjnych (niekontrolowane poru-
szanie się po poboczu drogi, gwałtowne wejścia na pas ruchu).

Spośród współczesnych badań nad wpływem marihuany na zachowania
kierowców najbardziej dogłębne są te wprowadzone w Stanach Zjednoczo-
nych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Od kilku lata takie analizy prowadzone
są również we Francji. Według kanadyjskiego Senackiego Specjalnego Ko-
mitetu ds. narkotyków (2002) oraz brytyjskiego Departamentu Środowi-
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ska, Transportu i Regionów (2000) w badaniach laboratoryjnych, symula-
cjach na drodze oraz na podstawie obserwacji kierowcy znajdujący się pod
wpływem THC cechowali się następującymi zachowaniami (podobne uwa-
gi przedstawia polski badacz J. Pach z Uniwersytetu Jagiellońskiego):

• ostrożniejszy styl jazdy jako skutek świadomości znajdowania się pod
wpływem narkotyku;

• częste niekontrolowane zmiany pozycji samochodu na jezdni (np. prze-
kraczanie pasa jazdy);

• dłuższy czas podejmowania decyzji;
• wpływ marihuany na zachowania kierowcy może być istotny przez oko-

ło godzinę po jej wprowadzeniu do organizmu.
W konkluzji raporty stwierdzają, że marihuana wywołuje upośledzenie

funkcji niezbędnych dla sprawnego kierowania pojazdem oraz zwiększa ry-
zyko wypadków.

Z kolei badania francuskie potwierdzają częste współwystępowania ma-
rihuany i alkoholu. Wykazano w nich, że w przypadku wspólnego zażywa-
nia tych substancji ryzyko wypadku śmiertelnego jest 14-krotnie wyższe niż
przy samym alkoholu. Dodajmy jednak, że współczesne badania dotyczące
tej problematyki są w powijakach. W Polsce nie istnieją żadne znaczące
naukowo – poza statystycznymi opracowaniami Instytutu Transportu Dro-
gowego – prace w tym zakresie. Podkreślmy jednak w  konkluzji tego punk-
tu, że zasadniczym czynnikiem stanowiącym zagrożeniem w ruchu drogo-
wym jest alkohol.

Podsumowując tę problematykę przytoczmy opinię Janusza Pach,
 z Instytutu Toksykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, który pisze tak:

„[...] częściej ich zażycie powoduje, że kierowca nie ma wyczucia
odle-głości albo wydaje mu się, że jedzie czterdziestką, podczas
gdy pędzi z szybkością dwukrotnie większą”.
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Rys. 24. Wpływ marihuany na zdrowie i organizm człowieka98

Centralny układ nerwowoy  – zaburzenia oceny sytuacji,
opóźnione rekacje na światło, ruch; ryzyko zespołów paranoi-
dalnych; upośledzenie pamięci krótkiej; halucynacje; zaburzenia
wyższych procesów myślowych; zawroty i bóle głowy.

Oczy – przekrwione bialka, wyraźnie powiększone źrenice

Układ oddechowy – zwiększone ryzyko nowo-
tworów płuc, astmy i stanów zapalnych dróg
oddechowych; przewlekłe zapalenia oskrzeli,
wysuszenie śluzówek nosa i jamy ustnej;
ryzyko rozedmy płuc; zgrubienie błony
śluzowej w zatokach.

Układ rozrodczy  – zaburznia jajeczkowania u kobiet,
zaburzone cykle miesiączkowania; zmniejszone
zdolności plemników do zapłodnienia aż do impo-
tencji, zaburzenia aktywności seksualnej.

Uklad motoryczny – zaburzenia motoryczne, pro-
blemy z koordynacją ruchów.

Inne – mniejsza waga noworodków u matek palących
marihunę; większe owłosienie u kobiet na skutek
wyższego poziomu testosteronu; mniejsza wydolność
układu immunologicznego; zaburzenia psychotyczne.

98Opracowano na podstawie H. Baran-Furga 1997, H. Baran-Furga, K. Chmielewska 2006,
C. Cekiera 2001T. Dimoff, S. Carper 1993, P. Goodyer 1999, M. Jędrzejko, Piórkowska 2004,
M. Jędrzejko, P. Jabłoński 2010, M. Jędrzejko 2006, Z. Jurczyński 2006. Źródło grafiki:: http://
agencjagazeta.pl/foto/5,103178,7933061
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5.3. Jak rozpoznać osobę znajdującą się pod
      wpływem marihuany?

Przyjęcie dawki THC uruchamia zespół założonych reakcji psychofizycz-
nych, które następują w ogólnie ujednoliconym cyklu. Badaczki tego pro-
blemu Helena Baran-Furga i Karina Steinbarth-Chmielewska w swojej pracy
Uzależnienie. Obraz kliniczny i leczenie (1999) wskazują na następujący cykl
postępujących po sobie zachowań:

• faza pierwsza: dobrego samopoczucia i euforii połączona z wielomów-
nością;

• faza druga: nadwrażliwości zmysłowej;
• faza trzecia: ekstatyczna;
• faza czwarta: snu i przebudzenia.
Do najważniejszych wskaźników stanu pomarihuanowego zalicza się:
• objawy fizyczne:

— zaczerwienione białka oczu;
— silnie powiększone źrenice;
— suchość w ustach;
— nieskoordynowane ruchy i zachwiania.

• objawy psychiczne:
— zaburzenia percepcji;
— niezrozumienie pytań, nieskoordynowane ruchu, trudność w zrozu-
       mieniu pytań, nielogiczne odpowiadanie, nadmierna żartobliwość;
— objawy charakterystyczne dla zaburzeń psychotycznych.

Jedną z pierwszych oznak wpływu marihuany są wyraźnie powiększone
źrenice, nawet do 8–9 milimetrów, w znikomym stopniu reagujące na świa-
tło. Stan ten pojawia się po 10–12 minutach i utrzymuje się ok. 30 minut od
wchłonięcia dawki aktywnej.

Rys. 25.Wpływ marihuany na wielkość źrenic oraz kolor białek ocznych

„Mętny wzrok”,
opóźniona  reakcja na światło

Powiększone
źrenice

Oczy i źrenice po zażyciu marihuany

Zaróżowione białka oczu
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Objawy długoterminowe:
– zaburzenia pamięci,
– zaburzenia układu
rozrodczego,
– zaburzenia psychotyczne,
– syndrom antymotywacyjny,
– zwiększone ryzyko zwału,
– duszności i zapalenia
oskrzeli,
– zagrożenia zdrowotne
noworodka,
– wysokie ryzyko
wzmocnienia
i przyspieszenia zaburzeń
schizofrenicznych.

99 Obserwacja zachowań powinna być dokonywana z dwoma ważnymi zastrzeżeniami: 1) osobnicze
działanie marihuany; 2) różnice  wdzianiu odmiany zwykłej i sinsemilla. Źródło grafiki: http://
ocnorml.org/news/driving_with_marijuana.htm

Oddziaływanie THC można podzielić także w cyklu krótkoterminowym
i długoterminowym. Na poniższej grafice przedstawiono zachowania i zmia-
ny charakterystyczne dla obu cykli.

Rys. 26. Krótko i długoterminowe objawy używania marihuany99

Objawy krótkoterminowe:
– zakłócona równowaga,
problemy z koordynacją
ruchów,
– euforia, polepszenie nastroju,
– zaburzenia oceny sytuacji,
czasu, przestrzeni, dźwięków,
– utrata kontroli zachowań
(możliwe pobudzenie
seksualne),
– zakłócenia pamięci
krótkotrwałej,
– spadek aktywności fizycznej,
– zaczerwienienie białek,
– silnie powiększone źrenice,
– drażliwość na silne światło,
– nerwowość,
– suchość w ustach,
– drażliwość,
– większe wyczulenie na muzykę,
– słodkawa woń.

5.4. Marihuana a zachowania seksualne

Od wielu lat trwają spory o wpływ THC na zachowania seksualne bior-
ców. Przez pewien czas hołdowano tezie, że marihuana może zwiększać
aktywność seksualną mężczyzn (wydłużenie czasu aktywności seksualnej,
mocniejsza erekcja). W wyniku długich badań klinicznych i wywiadów oka-
zało się jednak, że marihuana nie wywołuje takich skutków, a stwierdzane
wypowiedzi są wynikiem osobniczego działania tego narkotyku.
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Istnieje natomiast dowiedziony związek marihuany z ryzykownymi za-
chowaniami seksualnymi, a problem ten należy rozpatrywać w dwóch per-
spektywach.

Po pierwsze marihuana jest używana przez prostytutki, zwłaszcza młode,
które przyjmują ją dla odreagowania stresów związanych ze stanami emo-
cjonalnymi. Jak wynika z analiz policyjnych, część właścicieli agencji towa-
rzyskich udostępnia marihuanę prostytutkom dla zniesienia barier moral-
nych (często podawaniu marihuany towarzyszy udostępnianie amfetaminy
– dla zwiększenia „efektywności”).

Tymczasem według dostępnych informacji naukowych palenie marihu-
any i haszyszu prowadzi do zmniejszenia pożądania seksualnego, zaburze-
nia erekcji u mężczyzn, zmniejszenia krążenia testosteronu, głównego mę-
skiego hormonu płciowego..

Druga perspektywa. Terapeuci oraz psychologowie pracujący z osobami
uzależnionymi od tego narkotyku wskazują, że systematyczne używanie
marihuany zwiększając stany euforyczne, co powoduje brak zahamowań
w zachowaniu, z równoczesnym wzmocnieniem wrażliwości na bodźce. Do-
wiedziono, że mężczyźni eksperymentujący z marihuaną mają więcej oka-
zjonalnych partnerek (często również narkomanek marihuanowych),
a dziewczęta palące ten narkotyk deklarują liczne przypadki niekontrolo-
wanych zachowań seksualnych z niedawno poznanymi osobami. Uogólnie-
nie doświadczeń badaczy tego problemu pozwala na sformułowanie nastę-
pujących wniosków:

• palacze marihuany mają więcej przygodnych kontaktów seksualnych;
• kontakty te charakteryzują się nieuwzględnianiem cykli biologicznych

kobiet oraz brakiem zabezpieczeń;
• prostytutki deklarują czterokrotnie częstsze sięganie po narkotyki niż

ich rówieśniczki niewykazujące zachowań dewiacyjnych (Jędrzejko,
Bożejewicz 2004, s. 87);

• palenie marihuany zakłóca aktywność seksualną mężczyzn;
• u młodych wiekiem użytkowników konopi dochodzi do zdecydowa-

nie częstszych niż w populacji młodych przygodnych kontaktów sek-
sualnych;

• marihuana może być silnym prekursorem pierwszego niekontrolowa-
nego kontaktu seksualnego jeśli jest łaczona z alkoholem.
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Część VI
Współczesne Indie – w kolebce
marihuany
(Małgorzata Janusz, Mariusz Jędrzejko)

Czytelnika może zdziwić, że w pracy dotyczącej europejskich i polskich
problemów oraz kontrowersji związanych z marihuaną także często sięga-
my do kontekstów hinduskich. Zamierzenie to jest celowe.

Z jednej trony Indie są kolebką marihuany w jej religijnym oraz szer-
szym kulturowo-społecznie używaniu. Z drugiej strony to kraj ogromnych
zmian, wielkich dysproporcji oraz region leżący w pobliżu wielkich upraw
tego narkotyku (Pakistan, Afganistan). W perspektywie hinduskiej widać,
że spożywanie narkotyków ma:

• silny kontekst kulturowy, w przypadku tego kraju z mocno wyekspo-
nowanym kontekstem religijnym;

• w społeczeństwie charakteryzującym się gwałtownym rozwojem eko-
nomicznym i wielkimi dysproporcjami gwałtownie rośnie spożycie
narkotyków;

• młodzież, zwłaszcza ta doświadczająca nierówności społeczno-ekono-
micznych oraz skutków wielkiej zmiany społecznej (szczególnie zwią-
zanych z upadkiem tradycyjnych wartości w rodzinie), jest szczegól-
nie podatna na presję narkotykową;

• grupy przestępcze szukają nowych przestrzeni aktywności oraz pól po-
daży narkotyków, np. w obszarach aktywności turystycznej.

Chcielibyśmy podkreślić także, że choć oba kraje dzielą wielkie różnice
(miliardowe Indie i 38 milionowa Polska), to tak jak w przypadku Indii reli-
gia odgrywa wielką inicjującą rolę w używaniu marihuany, tak w Polsce życie
religijne mogłoby odegrać wielką rolę w ograniczeniu tego zjawiska.
Mogłoby, pytanie jednak dlaczego nie dogrywa w skali jakiej byśmy oczeki-
wali? Czy dlatego, że jest w swej ogromnej części formalne, niedzielne, po-
kazowe  i zewnętrzne?
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* * *

Narkotyki uzyskiwane z konopi indyjskich, powszechnie używane w In-
diach, są pochodnymi kwiatów, liści (oleistej żywicy wytwarzanej z nich),
owoców, młodych pędów i skórki łodygi rośliny znanej jako Cannabis Sati-
va (rodzina Cannabinaceae), czasami korealnej jako Cannabis Indica. Jak
już napisaliśmy, roślina ta od dawnych czasów występowała na terenach
niemal całej Azji Zachodniej, Środkowej i częściowo Południowej, a obec-
nie w stanie naturalnym występuje w krajach klimatu umiarkowanego i tro-
pikalnego. Znaczący jest fakt, że konopie rosnące w Indiach znacznie róż-
nią się od tych, które występują w Europie i innych miejscach na świecie
i dlatego właśnie prawdopodobnie początkowo używano osobnej nazwy
Cannabis Indica dla roślin rosnących na Półwyspie Indyjskim. Porzucono
jednak ten zwyczaj, gdyż nie różniły się właściwościami na tyle, by stosować
dwie różne nazwy (Chopra, Chopra 2006, s. 86).

Roślina, którą opisujemy w tej pracy, ma szeroką historię użytkowania
w krajach azjatyckich i afrykańskich. Była tu częścią życia społecznego od
niepamiętnych czasów. W amerykańskich i europejskich księgach farma-
ceutycznych pojawiła się dopiero na początku ostatnich wieków. Obecnie
cannabis jest obecna w różnych częściach świata, ale w niewielu krajach
prócz Indii zyskała ona taką popularność w zastosowaniu farmakologicz-
nym. Ciekawe zatem wydaje się prześledzenie tego problemu pod kątem
współczesnej sytuacji na Półwyspie Indyjskim, co może być przydatne przy
analizie rozwoju problemu narkotykowego na świecie, w tym i w Polsce.

6.1. Bhang, Ganja, Charas

W raporcie Biura ds. Przestępczości i Narkotyków Organizacji Narodów
Zjednoczonych (United Nations Office for Drugs and Crime) czytamy, że
marihuana dostępna jest w Indiach w trzech formach różniących się ilością
psychoaktywnych składników odurzających tj. bhang, gańdźa (ang. Ganja)
i ćaras (ang. Charas). Badacze tej problematyki Chopra i Chopra zwracają
uwagę, iż

„[…] bhang to dojrzałe liście, a w niektórych częściach Indii, to ich
mieszanka z owocami tej rośliny. Gańdźę wytwarza się ze szczytów
roślin żeńskich i z gałązek pokrytych oleistą żywicą. Ćaras natomiast
to żywica wytwarzana przez liście, młode gałązki, skórę łodygi,
a nawet młode owoce żeńskich roślin” (Chopra, Chopra 1957).
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Z  tych odmian bhang jest najlżejszą z postaci, ćaras zaś ma najsilniejsze
działanie psychoaktywne. Z tych trzech najbardziej popularny w Indiach
jest bhang, o którym ci sami autorzy piszą tak:

„Mimo tego, że to gańdźa przynosiła największy dochód państwu,
to bhang, który nie podlegał opodatkowaniu, był najbardziej popu-
larnym z tych trzech i był najszerzej społecznie rozpowszechnionym
napojem odurzającym wśród Hindusów”.

Jak się wydaje, głównymi powodami popularności była niska cena, średni
stopień psychoaktywnego działania jednak na tyle mocny, że powodował ocze-
kiwane przez biorców rezultaty oraz brak mocniejszych reakcji o nieprzyjem-
nym przebiegu. W przeciwieństwie do ćarasu, który był drogi. Mogli sobie
na niego pozwolić ludzie lepiej sytuowani (badania na temat uwarunkowa-
nia spożycia narkotyków od ich cen rynkowych przeprowadzili amerykań-
scy naukowcy w pracy Geography and Drug Addiction (Thomas, Richard-
son, Cheung 2008, s. 228–235). Ponadto nawet wśród majętniejszych hin-
duskich użytkowników spożycie gańdźi i ćarasu zmalało ze względu na wciąż
rosnące ceny. W ich miejsce pojawiła się nowa moda wśród wyższych klas
społecznych – alkohol (uznawany za jeden z efektów wielkich wpływów bry-
tyjskich w okresie kolonizacji Indii), który był nieco tańszy od marihuany
(Abel 1980, s. 200).

Wszystkie trzy opisywane tutaj formy konopi, a w szczególności bhang
i gańdźa były głęboko związane z praktykami religijnymi, a szczególnie ko-
jarzono je z kultem Śiwy (zdjęcie obok100). Jak pisze w swojej pracy Abel:

„Wierni wierzyli bowiem, że gańdźa była cha-
rakterystycznym atrybutem bóstwa i należy
ją spożywać, by w pełni oddać bogu cześć.
A jej ważność porównywana była z komunią
świętą w kościele katolickim. Taką samą rolę
pełniła w religii sik-hijskiej. W czasie święta
Dasehra każdy sikh zobowiązany był wypić
bhang dla upamiętnienia założyciela tej religii
– Gobinda Singla”. (Abel 1980, s. 201).

100 Źródło grafiki: http://www.google.pl/imgres?q=śiwa&um=1&hl=pl&tbm=isch&tbnid=
HLsKe5H–cuT02M:&imgrefurl=http://joga.info.pl/drupal/filozofiaasany&docid =z1Rqr
jk3KVi0lM&w=290&h=383&ei=7LEvTpyDM5G6–AaVgdGJBA&zoom=1&iact
=hc&vpx=1125&vpy=417&dur=507
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Opisywana tu rola rytualna występuje także w jednej z najbardziej barw-
nych współczesnych subkultur. U Petera Parisa znajdziemy taki oto opis:

„Palenie służy głębokim celom duchowym. Rastafarianie wierzą,
że Biblia pochwala tę »boską« praktykę. Odnoszą się tu do frag-
mentów księgi Genesis (1:29) i innych, które opisują wartość me-
dyczną niektórych ziół i liści drzew. Marihuana jest dla nich źródłem
duchowych zbliżeń i wywołuje »święte« sny i wizje. Otwiera im  drogę
do głębokiej, wewnętrznej wiedzy” (Paris 2009, s. 143).

W podobny sposób, oczywiście powołując się na inne źródła, mówią
o tym narkotyku święci hinduscy asceci – sadhu, jogini i fakirzy muzułmań-
scy, którzy poświęcili swe życie wędrówce „ku bogu i nirwanie”. Wedle ich
opinii marihuana ma pomagać w oddaleniu się od ziemskich pragnień i ni-
welować fizyczne dolegliwości, upływ czasu, a także głód czy pragnienie.

Jak wynika z analiz współczesnej sytuacji w Indiach, większość z nich
odurza się marihuaną w postaci bhang lub gańdźa, która jest tańsza i sze-
rzej dostępna. Powinniśmy też w tym miejscu wspomnieć, że marihuanę
w Indiach używa się w dwóch formach:

• pali się ją bądź rozrabia z mlekiem lub innym napojem orzeźwiają-
cym;

• w drugiej postaci jest ona w dużych ilościach spożywana w czasie róż-
nych świąt i ceremonii.

Używanie marihuany nie dotyczy tylko osób duchownych, ale jest dość
powszechne, zwłaszcza wśród niższych klas społeczeństwa (ogrodnicy, za-
miatacze, tkacze, robotnicy fizyczni). W tej grupie spożywa się głównie po-
stać gańdźi. Czasem używają jej też złodzieje podając narkotyk swoim ofia-
rom, osłabiając tym samym ich czujność, w formie napoju z mieszanki na-
sion datury, cukru i gańdźi (Chopra, Chopra 2006, s. 88).

Najsilniejszą postać konopi stanowi ćaras, stanowiący głównie żywicę
zebraną z wierzchołków roślin. Obszarami, gdzie istnieją największe upra-
wy marihuany wykorzystywane do produkcji ćarasu, jest Kaszmir, północne
podgórskie stany Indii (Dźharkhand, Himaćal Pradeś, Uttar Pradeś) oraz
Pakistan i Afganistan. Ponieważ jednak ćaras jest obecnie w Indiach niele-
galny, nie dysponujemy oficjalnymi statystykami co do jego upraw, importu
i eksportu. Przypuszczenia i wyliczenia natomiast znajdziemy w dalszej czę-
ści tego rozdziału.

Najmniej aktywną formą konopi indyjskich jest bhang zwany też siddhi,
sabdźi, czy patti. Uzyskuje się go z liści rośliny cannabis (również z dziko
rosnącej postaci).
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„Powszechnie uznaje się, że bhang to tak naprawdę nazwa napoju
z dodatkiem zmielonej gańdźi lub bhangu, które uważa się za naj-
bardziej pierwotny sposób spożycia. Mimo to istnieje jednak sporo
różnic w rozumieniu tego pojęcia w zależności od regionu. Na północy
Indii znaczenie bhang obejmuje również gańdźę, na południu zaś na
określenie jakiejkolwiek formy marihuany zwykle używa się terminu
gańdźa, nawet jeśli używamy go w znaczeniu bhangu. Prócz formy
napoju bhang może być także spożywany w postaci pasty, ciastek
(madźun) czy różnych łakoci” (Chopra, Chopra 2006, s. 89).

6.2. Uprawy i występowanie

Największym obszarem występowania konopi w regionie azjatyckim, ale
również opium i maku, z którego wyrabia się heroinę i inne pochodne, są
górzyste kraje: Indie i sąsiadujące z Indiami Afganistan, Pakistan czy część
Iranu. Rejon ten zwany jest „Złotym Półksiężycem” i wraz ze „Złotym Trój-
kątem” (Laos, Wietnam, Tajlandia) jest ważniejszym punktem produkcji
narkotykowej i działalności przestępczej związanej z obrotem narkotyka-
mi. Początkowo słynęły one głównie z legalnej produkcji opium, które zo-
stało szeroko rozpowszechnione wśród wiejskiej ludności, klas robotniczych
i biedoty miejskiej Chin, Tajlandii, Indii itd. Jednak począwszy od XIX
i XX wieku, kiedy opium i inne narkotyki zostały stopniowo zdelegalizowa-
ne, miejsca te stały się pożywką dla działalności przestępczej międzynaro-
dowej siatki mafii narkotykowej. Stąd trafiały do Rosji i innych krajów eu-
ropejskich, ale obracano nimi również lokalnie.

Główne indyjskie uprawy konopi
znajdują się na północy tego kraju,
w regionach podhimalajskich (rysunek
obok). Tam roślina ta występuje rów-
nież w formie dzikiej. Według raportu
UNODC autorstwa Chopry i Chopry
konopie rosną dziko w następujących
stanach indyjskich: Assam, Bihar, Ma-
dras, Uttar Pradeś, Pendżab, Bengal
Zachodni, Dźammu i Kaszmir, Radża-
stan, Himaćal Pradeś, Manipur i Tripu-
ra. Stany lub regiony, w których nie wy-
stępuje dziko to: Bombaj, Kuć, Madh-

Rys. 27. Główne
rejony upraw
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ja Pradeś, Orissa, Hajdarabad, Majsur, Saurasztra, Adźmer, Kurg, Delhi,
Andhra, Bhopal, Windhja Pradeś oraz Andamany i Nikobary.

Ze względu na dziki charakter występowania rośliny niemożliwe jest
ocenienie wielkości habitatu. Na pewno mniej jej rośnie na zachodzie
i południu kraju, więcej natomiast na południowych stokach Himalajów
i wzdłuż wschodniej granicy Assamu aż do wysokości 10 000 m n.p.m.

Badania nad indyjskimi uprawami, których wielkość miała ogromny wpływ
na rozprzestrzenienie się tego narkotyku, zapoczątkowane już przez Komi-
sję „The Indian Hemp-Drug Commission”, wskazywały na uprawy (analizę
przeprowadzono w latach 1893–94) rzędu 6000 akrów. W latach 30. XX
wieku plantacje oceniano na 1600 akrów. Z kolei pod koniec lat 50. zmalały
one do około 800 aktów. Jak pisze Chevers (Chopra 1957), którego cytują
autorzy raportu UNODC:

„Do niedawna, większa część ćarasu produkowana w Chinach, była
importowana do Indii przez Leh w Kaszmirze. Był to jeden z waż-
niejszych produktów handlu pomiędzy Indiami a Azją Centralną. Nie
jest to jednak już kontynuowane od blisko dwóch dekad po wpro-
wadzeniu przez rząd indyjski całkowitego zakazu importu tego spe-
cyfiku. Konsumpcja żywicy konopi (ćarasu) jest zabroniona w całych
Indiach. A mimo to, pewne ilości tego narkotyku są nadal szmu-
glowane do Indii przez dobrze chronioną granicę północną. Część
narkotyków, będących w nielegalnym obrocie w Indiach, jest też pro-
dukowana z roślin rosnących w górzystych partiach Indii i Nepalu”.

Według najnowszych informacji kluczowe uprawy konopi w Indiach usy-
tuowane są na terenie stanów Madhja Pradeś (powyżej 70 hektarów), Ben-
gal Zachodni (60 hektarów), Bihar (20 hektarów), Hajdarabad (ok. 10 hek-
tarów) i Orissa (6 hektarów). Jak zauważa jeden z badaczy tej problematyki
Singh:

„60% globalnych upraw włóknistych odmian konopi indyjskich
znajduje się w krajach azjatyckich, a  27% w krajach Unii Europej-
skiej  (krajach, które zalegalizowały ją)” (Singh 2010, s. 310).

Podkreślenia wymaga jednak, że na terenie Indii znajduje się niemożli-
wa do ustalenia liczba małych upraw używanych przez przedstawicieli niż-
szych grup społecznych oraz duchownych, która może przewyższać areał
wielkich upraw. Cytowany już wcześniej raport UNODC z roku 2011 oce-
nia, że łączna powierzchnia upraw konopi w Indiach przekracza 4200 hek-
tarów (UNODC, 2011 s. 189).
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6.3  Marihuana jako indyjski problem społeczny

Prowadzona od lat debata nad problemem rozwoju narkomanii marihu-
anowej, rozwijająca się szczególnie w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Bry-
tanii, Hiszpanii, Holandii, a także towarzyszące jej rozwiązania prawne, me-
dyczne i społeczne dotarły także do Indii, gdzie obok aspektu zdrowotnego
silnie uwypukla się związek używania tego narkotyku z religią. Chociaż
w Indiach nie podjęto do tej pory reprezentatywnych badań nad postawami
społecznymi wobec tego narkotyku, to podnoszone są tam podobne pytania
i kwestie, zwłaszcza te dotyczące sięgania po narkotyki przez młodzież (Hall
i Pacula 2003, s. 4). Należy też dodać, że mimo faktu, iż substancje odurzające
w postaci konopi są znane w Indiach od zarania dziejów, to przez dekady
nigdy nie stanowiły tam poważnego problemu społecznego (Chopra, Chopra
1933, 1939, 1957). Dramatyczny zwrot nastąpił w latach 60. XX wieku:

„Usytuowanie Indii pomiędzy Złotym Półksiężycem a Złotym Trój-
kątem101 sprawiło, że stały się krajem tranzytowym. Raport sugeruje,
że w końcu lat 80. prawie jedna trzecia przechwyconych narkotyków
z przemytu do Europy pochodziła z Indii. Indie stały się ważnym
punktem w drodze nielegalnych przemytników do Europy. W latach
6.0 jednak międzynarodowi przemytnicy, którzy dotychczas wyko-
rzystywali teren Indii tylko jako punkt tranzytowy, zaczęli wpro-
wadzać je do społecznego obrotu również w samych Indiach. Plaga
narkotykowa rozwinęła się w latach 80 uderzając głównie w młodzież.
Studenci i młodzież szkolna, młodzi, niezatrudnieni, dzieci z rozbi-
tych rodzin i pracownicy korporacji byli łatwym łupem. Największa
ilość uzależnionych to mieszkańcy wielkich miast, takich jak Delhi,
Bombaj, Kalkuta czy Madras. W samym Delhi oszacowano ilość uzależ-
nionych od narkotyków na ponad 100 000. Są to jednak wartości
szacunkowe, gdzie wciąż wielu z nich może wciąż pozostawać w ukry-
ciu. Wyliczono też, że pod koniec XX wieku liczba ta mogła wzrosnąć
do półtora miliona uzależnionych” (na podstawie „Narcotic Control
Bureau Bulletin”, listopad–grudzień 1988, nr. 1; Prashanth 1993, s. 14).

Zmiany społeczne następujące w latach 60. dotyczyły również rodzajów
narkotyków krążących na indyjskim czarnym rynku. Oprócz znanych dawniej
konopi, opium pojawiły się środki psychotropowe (Phencyclidine) i inne cięż-
kie narkotyki jak heroina102. Te zmiany miały wpływ na podjęcie działań rzą-

101 Złoty Półksiężyc, czyli obszar zajmujący częściowo państwa Pakistan, Iran i Afganistan oraz Złoty
Trójkąt znajdujący się na terenie Mjanmaru, Laosu, Tajlandii i Wietnamu to dwa największe na
świecie tereny produkujące opium, heroinę i konopie.
102 Więcej informacji na temat problemu narkotykowego w Indiach znajdzie czytelnik w książce Molly
Charles, Gabriela Britto i K. Sadanandana Nair Drug Culture in India.
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du centralnego i rządów stanowych mających na celu ograniczenie obrotu
narkotykami i edukację społeczeństwa. Szczególną rolę w uświadamianiu
zagrożenia, jakim jest narkomania, miał „boom” medialny w latach 80. Rząd
pod wpływem środków masowego przekazu podjął dość zdecydowane dzia-
łania. M.in. zainicjowano działalność regionalnych biur ds. narkotyków,
działania w Indiach rozpoczęły międzynarodowe komisje i organizacje po-
zarządowe (NGO) starające się dotrzeć do największej liczby uzależnio-
nych i nieść im pomoc (Prashant 1993, s. 14–34). Pomimo zakrojonych na
szeroką skalę działań informacyjnych i edukacyjnych Indie stawały się kra-
jem o coraz większym znaczeniu na międzynarodowej przestępczej mapie
narkotykowej. Zadecydowały o tym dwa ważne czynniki: położenie oraz
doskonałe warunki do upraw, połączone z wielką biedą. Wydaje się że
ogromne dysproporcje społeczne i ekonomiczne w tym kraju sprzyjają
i sprzyjać będą rozwojowi upraw narkotyków.

Poszerzanie się rynku krajowego oraz zapotrzebowanie na konopie
w regionie i poza jego granicami doprowadziło do rozwoju lokalnych grup
przestępczych. W wyniku rosnącej podaży marihuany w latach 80. odnotowa-
no gwałtowny wzrost liczby osób uzależnionych od tego narkotyku (Jiloha,
Sahay 1989, s. 135–140). Cechą charakterystyczna tego okresu było także roz-
szerzenie się grup użytkowników pochodnych konopi: poza przedstawiciela-
mi niższych grup społecznych odnotowywano coraz liczniejszych przedstawi-
cieli klas wyższych, osób z wyższym wykształceniem w wieku średnim, studiu-
jącej młodzieży, kobiet oraz pracowników wielkich firm (Jiloha, Sahay 1986).
Powodem takiego stanu rzeczy były na pewno zmiany społeczno-polityczne,
jakie następowały w Indiach od czasu osiągnięcia niepodległości w 1947 roku.
Młoda, olbrzymia demokracja musiała sobie radzić z szybką industrializacją,
urbanizacją, wzrastającym tempem życia, narastaniem dysproporcji ekono-
micznych, szybkim rozwojem nowych technologii i nauki (szczególnie w prze-
myśle chemicznym) oraz szczególnym położeniem geograficznym pomiędzy
dwoma największymi obszarami produkcji narkotykowej. Te nowe zjawiska
były i są olbrzymim wyzwaniem dla społeczeństwa indyjskiego, mają wpływ
na zmianę tradycyjnych wzorców społecznych, jak rodzina, kasta i dezinte-
grację mechanizmów kontroli społecznej. Ważnym czynnikiem jest tu rów-
nież globalizacja, która powoduje niszczenie tradycyjnego systemu wartości
i wyniesienie na piedestał zachodniej kultury konsumpcji i kultu jednostki
oraz jej wolności, zaburzając harmonię tradycyjnego życia społecznego. Ta
sytuacja przyniosła także zmiany w mobilności populacji. Odtąd biedna lud-
ność rozproszona po tak wielkim kraju zaczęła napływać do wielkich miast w
poszukiwaniu lepszego życia i tworzyć na przedmieściach olbrzymie skupiska
ludzkie bez zapewnienia podstawowych warunków do życia. Powstawanie
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slamsów spowodowało zwiększenie ilości przestępstw i zachowań dewiacyj-
nych (zwłaszcza prostytucji). W świetle zainicjowanych w latach 70. badań
społecznych problemy uzależnień od narkotyków i alkoholu dominują w ośrod-
kach miejskich, a w jednym z pierwszych raportów na ten temat czytamy:

„Wiele z prac naukowych sugeruje, że urbanizacja i industrializacja
są gruntem do powstawania problemów społecznych, które skutkują
w alkoholizmie, czy uzależnieniach od narkotyków” (Gangrade 1978).

W 2004 roku ONZ (United Nations Office on Drugs and Crime, Regional
Office for South Asia) wspólnie z indyjskim Ministerstwem Sprawiedliwości
i Równości Społecznej (Ministry of Social Justice and Empowerment, Go-
vernment of India) przeprowadziło narodowy spis powszechny („The Extent,
Pattern and Trends of Drug Abuse in India: National Survey 2004”) dotyczą-
cy używania narkotyków w Indiach. Pokazał on nie tylko, że konsumpcja opia-
tów w populacji mieszkańcó Indii dwukrotnie przewyższa średnie światowe
i azjatyckie, ale również, że niewielkie są możliwości leczenia uzależnień,
a działania edukacyjne i profilaktyczne niewystarczające. Jak wynika z aktu-
alnych badań, najpopularniejszymi używkami wśród Hindusów są alkohol,
marihuana bądź haszysz i opiaty. Badania przeprowadzono na próbie męż-
czyzn wybranych losowo z regionów najbardziej dotkniętych problemem nar-
kotykowym. Szczegółowe wyniki prezentują się następująco: 62,5 miliona
użytkowników alkoholu (21,4% respondentów), 8,7 miliona użytkowników
konopi (3%), 2 miliony spożywających opiaty (0,7%). Wśród nich odpowied-
nio 17% pijących alkohol, 26% spożywających marihuanę i 22% opiaty zo-
stało uznanych za uzależnionych. Podsumowując – w Indiach żyje około 2,5
miliona ludzi uzależnionych od marihuany. Jest to ogromna liczba biorąc pod
uwagę fakt, że bardzo często spożywanie marihuany jest wstępem do ekspe-
rymentów z innymi narkotykami podawanymi dożylnie, co przy braku odpo-
wiednich warunków higienicznych w takich  krajach, jak Indie jest bardzo
często momentem zakażenia wirusem HIV. Jak pisze w swojej pracy  Drug
Problem in India Sanjay Kumar, uzależnienia dotyczą w tym samym stopniu
kobiet, jak i mężczyzn i prawie zawsze wiążą się z  takimi problemami spo-
łecznymi, jak bieda, upokorzenia, przemoc w rodzinie, brak oparcia lub brak
rodziny, zarażenie wirusem HIV, prostytucja. Mogą być one zarówno powo-
dem uzależnienia, jak i jego konsekwencją. Czytamy w jego pracy następują-
ca opinię:

„W krajach rozwijających się takich jak Indie problemy wśród kobiet
wydają się jeszcze poważniejsze, bo i tak są one grupą dyskrymino-
waną. Konsekwencje uzależnień to przemoc w rodzinie, zakażenia
wirusem HIV i obciążenie finansowe. 87% uzależnionych, którzy są
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leczeni w ośrodkach dla uzależnio-nych prowadzonych przez policję
w Delhi wykazuje zachowania agresywne w stosunku do swych rodzin.
W większości przypadków ofiarami  przemocy są kobiety, bo to one
prowadzą dom i często dysponują pieniędzmi” (Kumar 2002).

Jak już wspomnieliśmy, wiele badaczy w swoich pracach wskazuje na to, że
pierwotnie problem uzależnień dotyczył głównie mężczyzn z niskich klas spo-
łecznych i biedoty (Chopra, Chopra 1933, 1939; Prashant 1993). Dopiero
w latach 60., kiedy zajęto się problemem narkotyków i zaczęto dyskutować
na temat praw kobiet w społeczeństwie, pojawiła się kwestia uzależnień wśród
nich. Podkreślamy ten problem, bowiem w społeczeństwie indyjskim żywe są
ciągle tradycje dyskryminacji kobiet. Sytuacja ta doprowadziła do zainicjo-
wania indyjskich badań nad uzależnieniem w populacji kobiet103.

Jak pisze Shobha Lal Kapoor:

„Pomoc uzależnionym, a szczególnie kobietom w Indiach nie jest
łatwa. Większość z nich nie mając dokładnych informacji, gdzie mogą
szukać pomocy, boi się zwrócić się o pomoc. Część z nich była nawet
wykorzystywana seksualnie przez mężczyzn pod pretekstem chęci
pomocy” (Shobha Lal Kapoor 2002).

Autorka podkreśla jednak, że obecnie coraz więcej organizacji pozarzą-
dowych NGO, szczególnie w miastach stara się nieść pomoc uzależnionym
poprzez organizowanie grup wsparcia (Narcotics Anonymous – NA) lub
spotkań w kościołach, świątyniach, meczetach, lekcje medytacji Wipassana
czy terapię w ośrodkach dla uzależnionych.

Autor raportu UNODC na temat monitoringu problemu narkotykowe-
go w Indiach pisze również tak:

„Współcześnie problem uzależnień od narkotyków w Indiach wzrasta
również wśród młodzieży wyższych klas społecznych”. Siddigui
przedstawia opinię znanego kryminologa, że uzależnienia od nar-

103 Indyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Równości Społecznej wspólnie z ONZ przeprowadziło
niedawno także badania wśród kobiet A Study of Women Substance Users in India. Próba to 75 kobiet,
użytkowniczek substancji odurzających w trzech dużych miastach Delhi: (kobiety pracujące), Mumbaj
(prostytutki) i Aizawl (uzależnione w czasie terapii odwykowej). Jak powiedziała Renate Ehmer,
koordynator regionalny programu UNODC w Południowej Azji: „Nie znamy dokładnej liczby kobiet
spożywających narkotyków ani ich rozmieszczenia geograficznego. Uzależnione kobiety to grupa
»ukryta«, a te badania są pierwszymi tego typu w Indiach”. Badania pokazały, że większość kobiet
była uzależniona od heroiny lub „browna” (91%). Inne substancje, których używały to propoxyphene
(35%), alkohol (33%), substancje uspokajające (23%), syropy na kaszel (15%)
i cannabis (11%). W 41% przypadków podawano je dożylnie. Z raportu wynika również, że
„uzależnienia w przypadku kobiet zawsze wiążą się z takimi problemami społecznymi jak prostytucja,
bezdomność, problemy małżeńskie lub w rodzinie. Przynajmniej 4 kobiety potwierdziły też zakażenie
wirusem HIV, a blisko 10% przynajmniej raz próbowało odebrać sobie życie”.
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kotyków zwykle dominują w środowisku studentów prestiżowych
uczelni, z których większość pochodzi z wyższej klasy średniej”
(Hussain Siddiqui 2000).

Zagrożenie to dotyczy tylko chłopców, ale również dziewcząt. Jak się
podkreśla uzależnienia coraz częściej występują w środowiskach młodzie-
żowych wyższych sfer społeczno-ekonomicznych ze względu na chęć upodob-
nienia się do zachodniego, nowoczesnego stylu życia. Skutki takiego stanu
rzeczy przejawiają się w problemach osobowości, a także aktywności krymi-
nalnej (Noor Mohamad i Abdul Matin 1995, s. 197).

6.4. Goa – marihuanowa mekka

Problem narkotykowy, co już wielokrotnie podkreślaliśmy, ma wielowy-
miarowy charakter. Obok używania eksperymentalnego przez nieletnich,
czy głębokiego uzależnienia mamy do czynienia ze zjawiskami, których nie
było jeszcze 30 lat temu. Jednym z nich jest strukturalne wchodzenie prze-
stępczości narkotykowej w popularne regiony i miejsca wypoczynku, zwłasz-
cza te, które cieszą się popularnością wśród bogatych klientów, jednym
z takich kurortów jest wyspa Goa.

Jak wynika z najnowszych danych podaż narkotyków na tej wyspie wzra-
sta w tempie 10–15% rocznie, a narkotyki są dostępne niemal w każdym
znanym miejscu turystycznym. Oferty tego typu przedstawiane są także tu-
rystom polskim. Świat przestępczy organizujący proceder sprzedaży mari-
huany chce z niej uczynić jedną z wizytówek kurortu (podobnie jak to miało
miejsce po otwarciu coffe shopów w Amsterdamie). Co ciekawe, liczą oni
na zwiększenie zainteresowania turystyką na Goa.

6.5. Wpływ na zdrowie i kontrola używania

W świetle najnowszych badań ponad połowa hinduskich użytkowników
konopi w Indiach nie wykazała żadnych widocznych objawów uzależnienia
i zmian w wyglądzie zewnętrznym. Jednak prawie połowa z nich (około 41%),
stanowiąca grupę użytkowników uzależnionych, miała poważne problemy
zdrowotne ze względu na niedożywienie, spowodowane wydawaniem więk-
szości środków na narkotyk zamiast na jedzenie bogate w wartości odżyw-
cze (Chopra, Chopra 1957, s. 10). Ponadto ci sami autorzy podkreślają, że
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umiarkowani użytkownicy marihuany nie skarżyli się na żadne problemy
zdrowotne, podczas gdy większość regularnie używających narkotyku przy-
znawała, że ma to jednoznacznie negatywny wpływ na ich zdrowie. Wśród
używających ćaras (haszysz, silniejsze działanie odurzające) 72% miało za-
palenie spojówek, a większość problemy z układem oddechowym m.in. za-
palenie gardła, bronchit czy astmę (Chopra, Chopra 1939). Jak pisze Sho-
bha Lal Kapoor w swoim artykule na temat badań przeprowadzonych przez
rząd Indii i ONZ  A Study of Women Drug Users and Sex Workers in India:

„…kobiety narkotyzujące się cierpią na problemy oddechowe, ale
także gastryczne, problemy z wypróżnianiem i oddawaniem moczu,
z wątrobą i choroby weneryczne. Do problemów psychicznych zali-
czyć należy bezsenność, depresje, niepokój o przyszłość, często pa-
dają również ofiarami przestępstw na tle seksualnym”.

Jak się wydaje, skala problemu narkomanii w Indiach oraz prowadzone
tam badania przynoszą interesujące wiadomości, które mogą być przydat-
ne w analizowaniu zagrożeń w naszym kraju. Ponieważ oba kraje cechuje
ogromna dynamika rozwojowa, głębokie przemiany społeczno-kulturowe
(co prawda o innym tle), oraz narastanie dysproporcji ekonomicznych wnio-
ski indyjskie są bliskie wielu ustaleniom polskich badaczy:

• użytkowanie marihuany rośnie szybciej w wyższych warstwach
społecznych;

• marihuana jest narkotykiem przepustkowym do silniejszych substancji;
• najszybciej rośną eksperymenty w najmłodszej części społeczeństwa.
Badania nad marihuaną w Indiach zwróciły także uwagę na środowisko

użytkowników haszyszu. Podnosimy te kwestę, bowiem na rynek polski tra-
fia coraz więcej tego narkotyku. Warto tu wspomnieć, że regularni użyt-
kownicy konopi zarówno w Indiach, jak i innych częściach świata, np. Ame-
ryce Północnej, spożywają od dwóch do sześciu gramów haszyszu (ćarasu)
w ciągu jednego dnia, co jest równe dawce spożytej przy spaleniu od 20 do
60 „skrętów” marihuany (McGlothin i West 1968; Barber 1970, s. 104).
Cytowani tutaj autorzy wskazują na ciekawy fakt w kwestii postrzegania
umiarkowanych użytkowników w różnych częściach świata. W Azji na przy-
kład umiarkowane spożycie odmian mniej psychoaktywnych, jak np. bhang,
nie jest postrzegane jako problem zdrowotny. A niektóre opinie płynące
z ośrodków administracyjnych w Indiach nawet nie zaliczają bhangu do ka-
tegorii cannabis, przez co narkotyk ten wyłączony jest z szerszej kontroli,
obowiązującej na podstawie podpisanego przez państwo traktatu Narodów
Zjednoczonych (Barber 1970, s. 104)
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Jak wykazaliśmy w rozdziale II tej pracy, kwestia spożycia narkotyków
jako problem społeczny w Indiach pojawiła się po raz pierwszy wraz z admi-
nistracją Brytyjczyków, którzy skolonizowali Indie. Chodziło tu głównie
o nadużywanie opium przez niższe klasy społeczne i konopi w postaci ha-
szyszu lub lżejszych postaci. W sprawie opium wprowadzono dwie ustawy
w 1857 i 1878 dotyczące ograniczonej kontroli upraw legalnego opium.

Od 1925 roku Indie są członkiem Międzynarodowej Konwencji Opium,
która zakłada także międzynarodową kontrolę konopi indyjskich, jej po-
chodnych, w tym produkcji. W 1930 roku natomiast weszła w życie ustawa
tzn. Dangerous Drugs Act, która zakłada, że nie istnieje centralny system
kontroli upraw, produkcji, sprzedaży, konsumpcji i posiadania oraz impor-
tu i eksportu. Kwestie te reguluje prawo stanowe – rząd centralny reguluje
kwestie związane z importem i eksportem międzystanowym oraz posiada-
niem i sprzedażą narkotyków. Ponadto produkcja i sprzedaż pochodnych
konopi lub mieszanek zawierających konopie są zabronione z wyjątkiem
przypadków, o których mówi artykuł szósty Krajowej Ustawy o Narkotykach
z 1934 roku i podlegają kontroli stanowego przedstawiciela ds. akcyzy.

Obecna sytuacja prawna w Indiach jest pochodną zmian w prowadzo-
nych w 1959 roku, kiedy to rząd zdecydował się na wprowadzenie całkowi-
tego zakazu obrotu, posiadania i sprzedaży opium ze względu na dużą ilość
uzależnionych i poważne zagrożenie dla społeczeństwa. W sprawie gańdźi
i bhangu, które nie stanowiły tak dużego problemu jak opium, nie wszystkie
stany były zgodne. Część z nich wprowadziła całkowity zakaz, ale większość
z nich dopuszcza używanie marihuany w czasie świąt religijnych i niektó-
rych ceremonii. Rząd powołał się na doświadczenie z mocną odmianą ko-
nopi – ćarasem, kiedy to po wprowadzeniu zakazu importu i eksportu wzrosło
spożycie bhangu i gańdźi, głównie z nielegalnych źródeł. Założono zatem
powolne, stopniowe wyłączanie tego narkotyku z obrotu, jak w przypadku
opium, tak aby uniknąć powiększenia się czarnego rynku.

Jeszcze w 1961 i 1971 roku Indie podpisały konwencję Narodów Zjedno-
czonych (United Nations Conventions on Narcotic Drugs and Psychotropic
Substances), ale nawet wtedy nie wprowadzono do prawa indyjskiego zna-
czących zmian, które miałyby odpowiadać wymaganiom, ani zobowiązaniom
podpisanej konwencji. Kary, które zakładało dotychczasowe prawo, nie były
adekwatne do warunków społeczno-politycznych w kraju i zmian, jakie na-
stąpiły w ich konsekwencji w latach 70. i 80. Dopiero poważny problem,
jakim był nasilony tranzyt heroiny przez Indie i jej przemyt do kraju w la-
tach 80., spotkał się z reakcją środowisk rządowych (Prashanth 1993, s. 16).
W efekcie powstała nowa ustawa (Narcotic Drugs and Psychotropic Substan-
ces Act), w której nałożono surowe kary na osoby odpowiedzialne za sprze-
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daż narkotyków, na przemytników, ale także podano konkretne rozwiąza-
nia w kwestii uzależnień. Ustawa ta całkowicie zabrania posiadania, spoży-
wania jakichkolwiek ilości narkotyków lub substancji psychotropowych pod
karą od 6 miesięcy do roku oraz/lub kary grzywny. Uprawnia też sąd do
zwolnienia uzależnionego z kary więzienia w przypadku przejścia kuracji
detoksykacyjnej w szpitalu państwowym lub instytucji posiadającej odpo-
wiednie uprawnienia oraz reedukacji, terapii psychologicznej, mających na
celu ponowne włączenie osoby do życia społecznego. Rząd jednocześnie
wydał dyrektywę ułatwiającą zakładanie ośrodków terapii uzależnień,
organizacji pozarządowych, szpitali i prywatnych klinik, które będą odpo-
wiedzialne za leczenie, wsparcie psychologiczne dla uzależnionych i ich
rodzin oraz reintegrację społeczną. Dość dużym uznaniem cieszą się też
grupy wsparcia podobne NA (Narcotics Anonymous). Obecnie można takie
znaleźć w dużych miastach tj. Bangalore, Panaji, Chennai (wcześniej
Madras), New Delhi, Kochin, Mangalore, Nagpur, Pune czy Mysore. Pro-
blemem zajęły się też niektóre ośrodki religijne niosąc pomoc w reintegra-
cji lokalnej.

Wprowadzane od lat 80. XX wieku zmiany przynoszą ograniczone wyni-
ki. W kraju, gdzie tradycja palenia marihuany lub picia jej zmieszanej
z mlekiem ma wielowiekową tradycję i silnie wiąże się z religią, wiedza
o uzależniających skutkach korzystania z tego narkotyku z trudem przebija
się przez świadomość społeczną. Cytowany już wcześniej indyjski socjolog
Saroj Prashant wskazując na występujące problemy sugeruje podejmowa-
nie jak najliczniejszych działań edukacyjnych i terapeutycznych na szczeblu
lokalnym:

„Interwencja państwa jeśli ma być skuteczna, musi być ostatnią
instancją w tym przypadku. Akceptacja kulturowo uwarunkowanych
rozwiązań dla leczenia chorób społecznych, istniejących w danej
społeczności jest bardzo ważna. A działalność lokalnych wspólno-
towych organizacji pożytku społecznego, które naświetlają problem
jest o wiele skuteczniejsza niż anonimowe i mechaniczne podejście
personelu szpitalnego”. (Prashant 1993, s.158).
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Część VII
Próba podsumowania.
Niektóre problemy dekryminalizacji
i legalizacji marihuany

Od kiedy w V wieku p.n.e. Herodot jako pierwszy (prawdopodobnie)
użył określenia demos kratos, pojemność pojęcia demokracja uległa wiel-
kiemu rozszerzeniu. Po pierwsze, w porównaniu z greckimi wzorami demo-
kracja uległa „uspołecznieniu” bez podziałów kulturowych, ekonomicznych,
religijnych czy statusu społecznego. Po drugie w przestrzeni demokracji
mieścimy zdecydowanie więcej rozwiązań instytucjonalnych, jak i zasad
ogólnych. I wreszcie po trzecie – od kilkudziesięciu lat trwa żywy dyskurs
nad zależnościami, a nierzadko sprzecznościami zachodzącymi między wol-
nością, demokracją i odpowiedzialnością. Różnorodne podejście do tych
pojęć (i ich zakresów) widzimy również w odniesieniu do tak „małej” spra-
wy, jaką stała się współcześnie marihuana.

7.1. I co dalej?

Od wieków w demokracji upatrywano wszelkiego panaceum na proble-
my społeczne i dolegliwości, zaś skutkiem jej upowszechnienia i enkulturo-
wania (przyjęcia jako zasady własnej) miała być sprawiedliwość społeczna
(Radziewicz-Winnicki 2005, s. 13). Jednak wraz z poszerzaniem pojemno-
ści tego pojęcia, zwłaszcza w praktyce życia społecznego, co jakiś czas poja-
wiały się tezy, iż demokracja powinna zawierać w sobie nieskrępowaną wol-
ność. O taką wolność wołali wielcy młodzieżowy buntownicy 1968 roku i ich
następcy, muzycy, artyści, członkowie niektórych subkultur młodzieżowych.
Wiele współczesnych ruchów, w tym właśnie subkulturowych umiłowało
sobie takie rozumienie demokracji, w której „n a m  w o l n o  w s z y s t k o ,
b o  t o  p r z e c i e ż  d e m o k r a c ja”. Kiedy obecnie analizujemy problem
rozwoju narkomanii marihuanowej zwanej eufemistycznie „l e k k ą ,  n i e -
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s z k o d l i w ą ,  w a r t ą  z a a k c e p t o w a n i a, …jako środek zmniejsza-
jący penalizację młodych ludzi, …n i e s z k o d l i w ą  w  ś w i e t l e  w s p ó ł -
c z e s n e j  w i e d z y  m e d y c z n e j”, dostrzegamy w tym właśnie takie
definiowanie demokracji. Tymczasem błędne rozumienie pierwszego (de-
mokracja) i drugiego (wolność) wprowadzi wprost do utrwalania się post-
modernistycznego modelu życia społecznego, w którym oczekiwania jed-
nostkowe winny stać przed potrzebą holistycznego widzenia problemów spo-
łecznych, a wolność uzyskuje status nadrzędny nad odpowiedzialnością.

Ten nowy model, zapoczątkowany gdzieś pod koniec lat 80. na zacho-
dzie Europy i w Stanach Zjednoczonych AP, a Polsce rozwijający się od
przełomu wieków, jest nierozerwalnie związany z konsumpcyjnym stylem
życia i przeniesieniem ciężaru egzystencjalnego na „tu i teraz”. Znosząc
coraz to nowe granice zachowań, redefiniując klasyczne zasady, wprowa-
dzając zmienność norm prowadzi ten model wprost do rozwoju „płynnej
tożsamości”, która nie potrzebuje dokonywania wyborów na płaszczyźnie
wartościującej104. To właśnie w tym nowym modelu upatrywać należy apeli
o „z d e m o k r a t y z o w a n i e  m a r i h u a n y”, bez świadomości, iż decy-
zja ta będzie stała w ostrej sprzeczności z integralnym rozwojem osoby ludz-
kiej, spoistością więzi społecznych oraz homeostazą rozwoju człowieka.
Sprzyja temu obecny model społeczno-polityczny, w którym prym wiodą
ludzie zdeterminowani na odnoszenie medialnych sukcesów, słupki badań
społecznych oraz unikający podejmowania twardych moralnych decyzji.

Omawiane tu kwestie wiążą się także ze współczesnymi próbami redefinicji
innych przestrzeni, jak choćby rodzina (związek płynny, zmienny, czasowy,
nadmiernie partnerski, funkcjonująca na zasadzie „umowy” społecznej),
małżeństwo (homoseksualne, jako umowa ekonomiczna, ograniczone czasowo
do okresu impulsów), wychowanie w szkole (dialogowe, partnerskie, przekaz
wiedzy a nie wychowanie integralne), co musi skutkować dehermetyzacją rela-
cji społecznych (zob. Dziewiecki 2010; Adamski 2009, 2010) oraz redefiniowa-
niem pojęć uznawanych za trwałe. W świecie takich zmian marihuana porusza
się jak „ryba w wodzie”, bowiem wszelkie płynności, redefinicje, „poszerzenia
wolności”, relatywne podejścia do problemów mających znaczenie moralne
sprzyjają jej społecznemu ukorzenianiu się.

Sądzimy, że w kolejnych latach czeka nas społeczne zderzenie z rozsze-
rzającą się narkomanią marihuanową. Rozwiązania prawne, jakie weszły
w życie w 2011 roku, prowadzą do szerokiej dekryminalizacji i depenaliza-
cji niektórych przestępstw związanych z posiadaniem i używaniem tego nar-
kotyku. Właśnie dlatego w poprzednich rozdziałach przedstawiliśmy naszą
104 Zachęcam do lektury znakomitej serii prac poświęconych wartościom redagowanych naukowo
przez prof. Krystynę Chałas (tu: Świat wartości wiejskich, Lublin 2009, s. 5 i n.).
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ocenę przyjętych rozwiązań, akcentując oparcie ich na błędnych założeniach
metodologicznych i aksjologicznych. Rozwiązania te są jednak faktem
i w państwie prawa winny być respektowane.

Wskażmy jednak, że polityka narkotykowa kształtowana w naszym kraju
od blisko 40 lat jest polem dokonujących się zmian kryteriów prawnych oraz
wielkiej różnorodności podejść moralno-etycznych. Marihuana jest jedy-
nym bodaj narkotykiem, wokół którego tworzy się od 10–15 lat pole do
dyskusji, wprowadzania wyłomów, ekwilibrystyki słownej i politycznej. Pro-
wadzone w Polsce, ale także wielu innych państwach Unii Europejskiej dys-
kusje, są często medialnie nagłaśniane i inspirowane, aby stworzyć wraże-
nie, iż temat ten powinien być wyłączony z ogólnego negatywnego osądu
narkomanii. Stąd marihuana jest narkotykiem ogniskującym dwa wyraźnie
odmienne, jeśli nawet nie przeciwstawne obozy. Pierwszy moglibyśmy okre-
ślić jako tradycyjny, konserwatywny w mądrym tego słowa znaczeniu, gdzie
w oparciu o dorobek naukowy i ukształtowany system aksjonormatywny
traktuje się marihuanę jako narkotyk z wszelkimi tego konsekwencjami.
Drugi, mniej jednorodny, skupia w sobie grupę zwolenników całkowitej le-
galizacji marihuany oraz coraz liczniejszą rzeszę polityków, decydentów,
ale i naukowców optujących za poluźnieniem polityki narkotykowej w od-
niesieniu do tej właśnie używki. Ta ostatnia grupa to zwolennicy polityki
redukcji szkód oraz postmodernistycznego podejścia do kwestii społecz-
nych i moralnych. Linie podziału nie mają charakteru instytucjonalnego,
choć widoczne jest poparcie dla drugiego modelu w grupie osób mających
obecnie (2011) decydujący wpływ na model polskiej polityki narkotykowej.
Wskażmy zdecydowanie w tym miejscu, że jest to polityka aktywna, według
ich autorów pragmatyczna.

Jeśli patrzymy na europejskie rozwiązania dotyczące narkomanii, to
w znaczącej części mają one charakter „opóźniania zagrożeń”, ewoluowa-
nia w kierunku metod miękkich, powiększania bazy terapeutyczno-leczni-
czej, zrozumienia, jeśli nawet nie współczucia dla ofiar narkomanii. Jako
podstawę takiego modelu jego twórcy i realizatorzy uznają tezę o niemożli-
wości powstrzymania naporu narkotyków na kontynent oraz konieczności
traktowania narkomana jako osoby chorej (co w sensie somatycznym i psy-
chicznym jest oczywiste). Na plan dalszy schodzi dewiacyjny charakter tego
uzależnienia oraz jego rzeczywista etiologia. Skutkiem tego modelu jest nie
tyle akceptowanie handlu i używania tzw. lekkich narkotyków, co raczej
wprowadzenie rozwiązań pośrednich, z nadzieją, że skupienie ostrza walki
na narkobiznesie da lepsze rezultaty. Tezę tę autor uznaje za wątpliwą, bo-
wiem każde rozluźnienie tworzy nowe pola działania dla świata przestęp-
czego. O ile jednak polityka przeciwdziałania narkobiznesowi jest coraz
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bardziej spójna, a diagnoza zagrożeń coraz pełniejsza (raporty UNODC,
ECMDDA, KBdsPN), o tyle z tą strategią nie są spójne działania o charak-
terze profilaktycznym i edukacyjnym. Używając języka wojskowego, wiel-
kiej strategii nie odpowiadają skuteczne taktyki.

W toczącej się europejskiej (i nie tylko) dyskusji oraz na polu rozwiązań
prawnych Polska mieści się jako kraj „między”, co jest jedną z polskich cech –
w wielu spawach mamy skłonność do kierowania się ideą postmodernistyczną
oraz liberalizmem moralnym, a tym samym mamy trudność w jednoznacznej
ocenie zagrożeń. Ostatnie decyzje dekryminalizujące posiadanie niewielkich
ilości narkotyków tendencję tę umacniają. Podkreślmy przy tym, że błędną
była obowiązująca przez wiele lat praktyka karania pozbawieniem wolności
za posiadanie niewielkich ilości marihuany (w tym samym czasie w zniko-
mym stopniu korzystano z prawnych możliwości kierowania osób uzależnio-
nych na terapię), jednak niewiele czyni się dla poszerzania moralnej refleksji
nad problemem używania i eksperymentowania z narkotykami.

Skupienie rozważań nad tezą „dealerzy są nadal na wolności, a do wię-
zień trafiają młodzi ludzie za posiadanie niewielkiej ilości narkotyku”
powoduje tym samym, że społeczny dyskurs odciąga się od kwestii zasadniczej,
którą jest narkotyk (uzależnienie, koszty społeczne, moralne, ekonomiczne),
jako jeden z najwidoczniejszych współczesnych substytutów zła.

Prawne podejście do posiadania marihuany na świecie jest różnorodne –
od pełnej legalizacji po karę śmierci. Przyjęty przez konkretny kraj model ma
zazwyczaj silną podbudowę kulturową, nierzadko religijną, zasadniczo zaś

prawną. Jak wynika z analizy rozwiązań
w ponad 180 krajach świata, w zdecydowa-
nej większości z nich nie podlega penaliza-
cji posiadanie nasion tej rośliny, natomiast
zakazem objęte są uprawa oraz obrót kono-
piami i ich pochodnymi. Powszechnie nato-
miast stosuje się legalizację upraw włókni-
stych odmian cannabis, która w niektórych
regionach odgrywa znaczącą rolę ekono-
miczną, jako baza dla produktów przemy-
słu włókienniczego, chemicznego, celulozo-
wo-papierniczego oraz nasiennictwa.

W niektórych z krajów europejskich
prawo dopuszcza uprawy na własny użytek, czego przykładem może być
Belgia, gdzie każdy obywatel może uprawiać jedną roślinę. Z kolei w Hisz-
panii wprowadzono rozwiązania zezwalające na samodzielną uprawę do
3 roślin. Wskażmy jednak, iż w obu przypadkach ustawowo zabroniono sprze-

Dyskurs nad problemem
dekryminalizacji i możliwej
legalizacji marihuany
ukazuje siłę myśli
podstmodernistycznej
podkreślającej wolność
jako naczelną kategorię
funkcjonowania człowieka,
z jej bezgranicznym
i indywidualnie
rozumianym wymiarem.
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daży narkotyku z własnych upraw. Od kilkunastu lat rozszerza się liczba
krajów legalizujących bądź posiadanie niewielkich ilości tego narkotyku
(najczęściej określa się precyzyjnie ich ilość w przedziale od 3 do 10 gram).
Do tych krajów należą m.in. Czechy, Holandia, Hiszpania. Posiadanie owych
niewielkich ilości jest w tych krajach, a także w Rosji, legalne.

Trwające spory o model polityki narkotykowej wobec marihuany podej-
mowane są z różnych płaszczyzn oraz w odmiennych kontekstach. Analizu-
jąc tę problematykę zasadne było postawienie następujących pytań:

– czy legalizacja i dekryminalizacja posiadania niewielkich ilości mari-
huany przyczyniły się do zmniejszenia problemu narkotykowego?

– czy „model legalizacyjno-dekryminalizacyjny” zmniejsza liczę osób
skazywanych za posiadanie narkotyku i kierowanych do odbycia kary
pozbawienia wolności?

O ile przy drugim pytaniu zmiany są oczywiste, to przy pierwszym tak
jednoznacznej tezy postawić już nie można. Z pewnością nie ma i nie
będzie prostej zależności pomiędzy dekryminalizacją i depenalizacją mari-
huany a poprawą problemu narkotykowego, jak również zmniejszeniem
przestępczości narkotykowej.

W żadnym z krajów, gdzie zalegalizowano lub zdepenalizowano posiadanie
niewielkich ilości marihuany, nie odnotowano zasadniczego postępu w zmniej-
szeniu liczby osób eksperymentujących z tym narkotykiem, jak i innymi sub-
stancjami zabronionymi. Co najwyżej w niektórych z tych państw nastąpiła
stabilizacja w grupie młodzieży. We wszystkich tych państwach rynek odno-
tował wzrost popytu i podaży marihuany.
Depenalizacja niewielkich ilości narkotyków będzie sprzyjała wzrostowi
eksperymentów z marihuaną.

Fakty (12)

Jak wynika z prowadzonych na potrzeby tego opracowania wywiadów
z policjantami, prawna „luka” marihuanowa nie doprowadziła do widocz-
nej poprawy sytuacji, zmniejszenia liczby pacjentów, kosztów ekonomicz-
nych leczenia i terapii w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, we Włoszech oraz
Francji, a także na innych większych narkotykowych rynkach Europy.
W krajach, gdzie złagodzono sankcje prawne, ilościowa oferta narkotyków
ulega zwiększeniu (Czechy, Rosja, Hiszpania, Holandia), a szczególnym tego
przykładem są Czechy. Byłoby oczywiście błędem sugerowanie, że narastanie
problemu narkotykowego jest tylko i wyłącznie skutkiem „rozmiękczania”
praw. Problem jest bardziej złożony, o czym w dalszej części podsumowania.
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Zasadniczym trendem po zalegalizowaniu i dekryminalizowaniu mari-
huany, we wszystkich krajach, gdzie tego dokonano, stał się wzrost zainte-
resowania tym narkotykiem, jak i zwiększanie (bądź utrzymywanie na
porównywalnym poziomie) liczby osób eksperymentujących z marihuaną.
Jedynym widocznym, doświadczalnym i weryfikowalny efektem jest zmniej-
szenie liczby młodych więźniów, skazanych za tzw. przestępstwa mari-
huanowe.

Jak już napisaliśmy, różnorodność „penalizacyjnych modeli marihuano-
wych” jest bardzo duża, np. w Stanach Zjednoczonych AP oraz Niemczech
i Włoszech całkowicie zniesiono karalność za posiadanie „niewielkich ilości”
(3–10 g). Z kolei Francja i Portugalia wprowadziły modele depenalizacyjne
z naciskiem na kierowanie uzależnionych na leczenie, a sankcje prawne ogra-
niczono do różnej wielkości mandatu. O ile większość krajów tak zwanej sta-
rej Unii modeluje rozwiązania prawne w kierunku ograniczenia penalizacji
sprawców przestępstw narkotykowych (marihuanowych), o tyle nowe kraje
(z wyjątkiem Czech i Polski) w dalszym ciągu preferują politykę restrykcyjną.
Dotyczy to także niektórych krajów skandynawskich oraz większości byłych
republik powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego (wyjątkiem jest cy-
towana już Rosja). Dla dokładniejszego zobrazowania rozwiązań prawnych
prezentujemy ten problem w formie graficznej na poniższej mapce. Podkreśl-
my jednak, że ogólna tendencja w Europie zmierza do minimalizowania kar
bezwzględnego pozbawiania wolności na rzecz stosowania rozwiązań pośred-
nich, stymulujących podejmowanie leczenia i terapii. Realizowane jest to we-
dług ogólnej wytycznej: ścigać i karać producentów i dealerów, pomagać uza-
leżnionym.

Rys. 28. Rozwiązanie prawne dotyczące marihuany
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Sama idea promowanego w Unii Europejskiej rozwiązania wydaje się być
zasadną. Przemawiają za tym co najmniej trzy merytoryczne argumenty:

• należy jednoznacznie rozróżniać samo posiadanie od nielegalnego
handlu i użyczania;

• nikłe wyniki procesu resocjalizacji (jej ogólna systemowa niewydol-
ność, fikcyjność nowych modeli resocjalizacyjnych, choćby polskiej
„twórczej resocjalizacji”) powoduje, że nierzadko ofiary dealerów tra-
fiając do więzień stają się kolejnymi ofiarami, tym razem patologicz-
nych wpływów instytucji więziennych (niezależnie od intencji ich kie-
rownictw, kadry więziennictwa);

• wysokie koszty (społeczne i ekonomiczne) penalizacji.
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Wydaje się jednak, że tak konstruowanej idei powinna towarzyszyć kon-
cepcja integralnej profilaktyki narkotykowej (zob. Dziewiecki 2007) rozpo-
czynana już na poziomie 5–6 klasy szkoły podstawowej, spójna na kolej-
nych poziomach edukacji i kształcenia. Tymczasem polskie modele są nie-
spójne, głównie resortowe, cząstkowe, pomimo funkcjonowania Krajowe-
go Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Zdaniem autora o takim sta-
nie tych spraw decyduje nie tylko czynnik ludzki, choć ten jest również istotny,
ale głównie złożoność problemu narkotykowego (a więc i marihuanowego)
w Europie, a w tym i w Polsce, mająca swoje źródła w transformacji społecz-
no-polityczno-ekonomicznej kontynentu, nierównomiernym rozwoju eko-
nomicznym świata generującym podłoże dla rozwoju różnych typów prze-
stępczości oraz systematyczne odchodzenie od aksjologicznego świata war-
tości, wywodzącego się z greckiej filozofii i chrześcijańskiej etyki.

7.2. Rozwiązanie czeskie i ich konsekwencje
 w regionie

Od lat 80. XX wieku w wielu krajach Europy (i nie tylko) wraża się nowe
podejścia do zjawiska narkomanii marihuanowej (w części krajów dotyczy
to także innych narkotyków). Z punktu widzenia polskich problemów inte-
resujące są rozwiązania przyjęte w 2010 roku przez naszych południowych
sąsiadów – Czechy. Zgodnie z nowelizacją tamtejszego kodeksu karnego
wprowadzono do praktyki prawnej „limit bezkarności” dla konkretnych nar-
kotyków. Pozwala to na posiadanie przez pełnoletniego obywatela następu-
jących ilości narkotyków (na użytek własny):

• do 1,5 g heroiny,
• do 1 g kokainy,
• do 2 g metamfetaminy,
• do 15 g marihuany,
• do 5 g haszyszu,
• 40 grzybków halucynogennych,
• do 4 tabletki ecstasy,
• do 5 tabletek LSD.;
• uprawa do 5 krzaków konopi.
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Rys. 29. Polacy w czeskim coffe shopie

Zauważmy w tym miejscu, że próg 15 gram marihuany odpowiada ok. 15
porcjom tego narkotyku, a jeśli będzie to tzw. marihuana hydroponiczna,
to można z niej uzyskać nawet do 30 porcji (czeska ustawa nie określa za-
wartości substancji psychoaktywnej w 1 gramie narkotyku).

Model czeski został wprowadzony z myślą jego oceny w ciągu kilku ko-
lejnych lat. Oczywiste jest jednak, że to rozwiązanie ma wpływ na scenę
narkotykową nie tylko w tym, ale również w sąsiednich krajach. Po pierw-
sze, narkotyki dostępne w Czechach pojawiły się już na Słowacji, w  Polsce
i na Węgrzech. W południowych województwach Polski, zwłaszcza śląskim
i dolnośląskim narkotyki sprowadzane z Czech, zwłaszcza przez użytkowni-
ków indywidualnych, stanowią już znaczący odsetek rynku. Po wtóre, lega-
lizacja niewielkich ilości narkotyku spowodowała wzrost zainteresowania
rynkiem czeskim przez międzynarodowe grupy przestępcze, a także uak-
tywnienie się lokalnych dealerów narkotykowych. Domniemywać można,
że w podziemiu narkotykowym trwają liczne „przegrupowania” i walka
o obszary wpływów.

Ocena rozwiązań czeskich, zwłaszcza w kontekście wpływu na rozwój-
ograniczenie problemu narkotykowego będzie możliwa dopiero za kilka lat,
jednak już dzisiaj można postawić kilka tez dotyczących zagrożeń płyną-
cych z tego kierunku:
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• wolna podaż narkotyków w Czechach zwiększy możliwość nielegalne-
go obrotu narkotykami w polskich regionach przygranicznych;

• możliwy jest wzrost turystyki narkotykowej do Czech, zwłaszcza w okre-
sach wakacyjnych (letnim i zimowym) oraz w weekendy;

• legalizacja w Czechach będzie sprzyjała kontaktom polskich i czeskich
grup przestępczych, w tym umacnianiu międzynarodowego narkobiz-
nesu;

• mamy już pierwsze empiryczne sygnały świadczące o wzroście podaży
marihuany (wiosna-lato 2011) w przygranicznych regionach Polski.

Przeprowadzona przez autora „wizja lokalna” rynku czeskiego w okoli-
cach Czeskiego Cieszyna oraz w rejonie Brna (czerwiec 2011) pozwala tak-
że na sformułowanie następujących wniosków: kupcami narkotyków są
przedstawiciele młodego i średniego pokolenia; narkotyki są obecne na dys-
kotekach, a ich używanie choć widoczne, nie ma masowego charakteru;
znaczący (bo ponad 25%) odsetek pytanych osób w wieku 17–25 lat pali
okazjonalnie marihuanę, a zażywanie narkotyków ma miejsce głównie
w weekendy. Młodzi Czesi uczestniczący w sondażu w ponad 70% dekla-
rują bardzo duży wzrost używania narkotyków w ich grupie rówieśniczej,
20% duży wzrost, a tylko 10% stwierdziło, iż nie nastąpiły żadne zmiany.

7.3. Holandia… polityka bez sukcesu

Holandia uchodzi za kraj o niezwykle liberalnym podejściu do podaży nar-
kotyków w obrocie niezabronionym. Przez wielu młodych ludzi uważana jest
za „jonitową mekkę”, gdzie w licznych coffe shopach można bez żadnych
ograniczeń kupić konopie indyjskie w licznych postaciach: papierosowej, w
słodyczach, piwie, jako elementy pamiątek z Amsterdamu (od kilku lat Ho-
landia zmienia politykę poprzez ograniczanie liczby punktów, gdzie można
sprzedawać marihuanę oraz nadanie gminom prawa do ograniczania sprze-
daży na swoim terenie). Z badań prowadzonych przez różne holenderskie
instytucje wynika, że masowa podaż narkotyków nie doprowadziła do maso-
wego „upalania” się tamtejszej młodzieży, choć dostępne analizy wskazują
na występowanie integralnie powiązanych ze sobą problemów:

• młodzi Holendrzy w młodszym wieku niż ich wschodnioeuropejscy
rówieśnicy eksperymentują po raz pierwszy z narkotykami (choć np.
Amerykanie, gdzie marihuana jest nielegalną,  mają większy problem
z tym narkotykiem);
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• szeroka podaż marihuany nie zmniejszyła używania tzw. twardych narko-
tyków;

• wraz z rozwojem podaży marihuany zwiększyła się podaż innych
narkotyków, zwłaszcza amfetaminy i heroiny.

To, co Holendrzy uznają za sukces, i co znajduje potwierdzenie w opi-
niach Europolu, to fakt, iż depenalizacja i dekryminalizacja marihuany po-
przez zorganizowany i rejestrowany obrót zdecydowanie zmniejszyła wpływ
świata przestępczego na rynek marihuanowy. Sprzyjały temu rozwiązania
w zakresie małych upraw na własny użytek.

Model holenderski rozwijał się przez wiele lat i jak się wydaje, będzie
dalej ewoluował. Otóż już w 1976 roku władze holenderskie wyraziły zgodę
na hodowlę „na własny użytek” nawet kilkudziesięciu roślin. Doprowadziło
to bardzo szerokiego rozpowszechnienia się tych upraw, z których część
bardzo szybko trafiała do nielegalnego obrotu, przede wszystkim na teryto-
rium Belgii, Niemczech i Francji. Problem stał się na tyle istotny, że po
zdecydowanych protestach sąsiadów w dwadzieścia lat później, tj. w roku
1999 wprowadzono ograniczenie produkcji do maksimum 5 roślin. Decyzja
ta nie zmniejszyła podaży lokalnej, ale wyraźnie ograniczyła nielegalny eks-
port. Nie ulega wątpliwości, ze rozwiązania holenderskie zwiększyły pro-
blemy narkotykowe w krajach sąsiadujących oraz uczyniły na kilka lat
z Amsterdamu mekkę zwolenników marihuany.

Omawiając rozwiązania holenderskie, konieczne jest stwierdzenie, że kraj
ten nie zalegalizował narkotyków. Otóż decyzją Ministerstwa Sprawiedli-
wości dokonano podziału narkotyków na twarde i miękkie, przy czym do
tej drugiej grupy zaliczono marihuanę, której posiadanie (do 30 gram)
i używanie jest traktowane jako wykroczenie. Rozwiązania prawne utrzy-
mały ściganie sprawców dystrybucji i produkcji tzw. twardych narkotyków.

Holenderska polityka wobec narkotyków wzbudza sprzeczne oceny.
O ile ze strony konsumentów zyskuje ona akceptację, o tyle ze strony służb
medycznych i bezpieczeństwa coraz częściej dochodzą sygnały, że model
ten nie przyczynił się do zmniejszenia kosztów społecznych, ekonomicz-
nych oraz poprawy sytuacji. Do najważniejszych konsekwencji dekrymina-
lizacji i depenalizacji marihuany w tym kraju zaliczyć należy:

• wysokie koszty leczenia i terapii uzależnień oraz występowanie zależ-
ności pomiędzy zażywaniem narkotyków lekkich i twardych, gdzie te
pierwsze pełnią rolę „przepustkową” i wprowadzającą:

• ciągłe ujawnianie powiązań pomiędzy obrotem substancją dopusz-
czoną, a substancjami nielegalnymi;



212

• ciągły napór na Holandię międzynarodowych gangów narkotykowych,
próbujących poszerzać tamtejszą scenę o tzw. narkotyki twarde i nowe
narkotyki.

W świetle opinii prezentowanych przez władze Holandii ściganie tzw.
drobnych posiadaczy nie prowadzi do żadnych zmian na scenie narkotyko-
wej105. Z kolei dekryminalizacja i wprowadzenie marihuany do kontrolowa-
nego obrotu zwiększyło skuteczność nadzoru nad problemem, a opodatko-
wanie sprzedaży marihuany zwiększyła liczbę środków przeznaczonych na
wdrażanie skuteczniejszych metod walki z podziemiem narkotykowym oraz
politykę redukcji szkód. Jednak w żadnym opracowaniu holenderskim nie
znajdujemy zbilansowanego raportu tego modelu.

Do pozytywnych następstw, widzianych w wieloletniej perspektywie, wła-
dze holenderskie zaliczają: zmniejszenie liczby użytkowników opiatów oraz
najniższą w Europie śmiertelność heroinistów.

Całościowa analiza doświadczeń holenderskich i próba przenoszenia ich
na polski grunt wymagałaby daleko szerszych studiów i prognoz, przede
wszystkim ze względu na głębokie różnice typów problemu narkotykowe-
go, jak również problem świadomości społecznej. Jak zauważają sami Ho-
lendrzy, powszechnej dostępności do marihuany nadal towarzyszy wysoki
odsetek młodych ludzi używających innych narkotyków, przede wszystkim
amfetaminy, kokainy i opiatów. Holandia – podobnie jak Polska i Niemcy –
przeżyła też boob speed drugs, co jeszcze bardziej skomplikowało problem
narkomanii w tym kraju.

105 Źródło grafiki: http://www.google.pl/imgres?q=coffee+shop+amsterdam&um=1&hl
=pl&gbv=2&tbm=isch&tbnid=e8gN4WeKD–kfSM:&imgrefurl
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* * *

Sprobujmy zatem skonkludowac całość naszych rozważań.
Narkomania marihuanowa jest ogolnoświatowym problemem społecz-

nym, zdrowotnym, ekonomicznym i prawnym. Zważywaszy na skalę używa-
nia tego narkotyku, a może to dotyczyć nawet 200 milionów ludzi rocznie,
nie można obok tej kwestii przejść bez koniecznej refleksji. Czy skala tego
zjawiska odzwierciedla kryzys moralności? Tak, ale tak samo odzwiercie-
dlają go światowy problem alkoholizmu, przemocy, handlu ludźmi i orga-
nami, korupcji, szarej strefy, prostytucji, pornografi dziecięcej, pedofilii, sek-
sturystyki, korupcji, szarej strefy, promocji homoseksualizmu, nowych od-
mian niewolnictwa, AIDS, biedy, głodu...

Opisywany w naszej pracy typ narkomanii marihuanowej wpisuje się
w liczne dewiacje targające społeczeństwami, przy czym narkomania mari-
huanowa ma silne związki ze zorganizowaną przestępczością, a znacząca
część środków uzyskiwanych ze sprzedaży konopi (haszyszu i marihunay)
napędza światowy terroryzm.

Podjęta przez autora próba ukazania problemu narkotykowego nie jest
z pewnością doskonała i jak zauważył Czytelnik, ujęta została bardziej war-
tościująco niż medycznie. Nie ukrywam bowiem swojego konserwatywnego
podejścia do problemów wychowania młodego pokolenia, które jednak nie
ma się opierać na wojskowej karności, ale na zrozumieniu, że wolności to-
warzyszyć winna odpowiedzialność.

Prezentowane w publikacji opinie, wsparte naukowymi dowodami oraz
własnym doświadczeniem w pracy z osobami uzależnionymi autor opiera
na przekonaniu, że o ile ofiarami narkomanii są najczęściej ludzie młodzi,
to byłoby błędem zrzucanie na dealerów i świat przestępczy winy za to, że
dzieci sięgają po narkotyki. Młode pokolenie Polaków eksperymentujących
bądź używających, a w części uzależnionych od marihuany jest przede wszyst-
kim ofiarą niewydolności wychowawczej rodziców, słabości polskiego
systemu edukacyjno-wychowawczego, za które odpowiada państwo i jego
władze. To także ofiary procesów globalnych: płynnej nowczesności, eko-
nomicznego i technologicznego, a przy tym szaleńczego wyścigu szczurów,
konsumpcjonizmu, masowego przyzwolenia na to, aby dzieci nam szybko
„dorosły”. To wszystko zaś jest konsekwencją powszechnego funkcjonowa-
nia postemodernistycznego modelu życia społecznego.

Wprowadzone w naszym kraju dekryminalizacyjne i depenalizacyyjne
zmiany w zakresie tzw. przestępstw marihuanowych budzą w ich autorach
i zwolennikach nadzieję, że do więzień trafi mniej młodych ludzi. Ci sami
ludzie zapewniają opinię publiczną, że pozwoli to skuteczniej zwalczać nar-
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kobiznes. Pedagogika i socjologia, ale także nauki kryminologiczne w per-
spektywie najbliższej dekady będą miały możliwość te hipotezy zweryfiko-
wać. Pytania na najbliższe lata brzmią następująco:

• czy to koniec zmian?
• czy czeka nas pełna legalizacja marihuany?
• czy za tymi zmianami pójdą konieczne reformy w profilaktyce uzależ-

nień, zwłaszcza na pozimie szkół gimnazjalnych, średnich i uczelni
wyższych?

• czy instytucje odpowiedzialne za kreowanie polityki narkotykowej
zechcą wreszcie szerzej skorzystać z dorobku świata nauki?
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