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WY 
jesteście sensem naszego świata, jego sumieniem, 
prawdą i przyszłością. . . 
Tymi, którzy przejmą wszystko z poprowadz~ d~lej. . . . 
Dla któn1ch Wartości nie będą ograniczały się J~dyme do pzemędzy. 
A słowo Kultura nie będzie oznaczało nazwy kzna. 
Prawda Sztuki może stać się dla Was wyzwaniem. 
Miłość energią. 
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Wrażliwość bogactwem. . . . 
To Wasze myślenie uzdrowi świat i uczyni go bardz1e1 ludzkim. 
Mądrzejszym. Chcieć to Móc. 
N ie ma kresu poszukiwań. 
Myśl rodzi Czyn. 
Miłość- Dobro. 
Uśmiech-Życzliwość. 
Wszystko jest w Nas. . 
I dlatego wybierając swoją drogę, patrzmy sobie w oczy. 
Wymagajmy od siebie rzeczy niemożliwych. 
Wtedy staną się możliwymi. 
Nie zabijajcie własnej wrażliwości pod pretekstem, 
że Wam przeszkadza. 
Nie ograniczajcie miłości do wymiarów fizjologii. 
Nie przekształcajcie marzeń w akceptację stanu rzeczy. 
Bądźcie sobą. 
Wspaniałymi Indywidualnościami . 
Osobowościami. 

Wij 
Młodzi 

WIERZĄC W SENS POWYŻSZEGO - DEDYKUJĘ WAM TEN SPEKTAKL 
ANDRZEJ MARIA MARCZEWSKI 

DZIENNIKARZ: 
Piętnastoletnią wówczas Christiane F. spotkałem w początkach 

roku 1978 w Berlinie, gdzie występowała jako świadek w pewnym 
procesie. Umówiłem się z nią na wywiad, na rozmowę przezna
czyłem dwie godziny. Z dwóch godzin zrobiły się dwa miesiące . 
Z zapisu magnetofonowego tych rozmów powstał dzisiejszy 
spektakl. Christiane zgodziła się na wykorzystanie jej zwierzeń, 
ponieważ uważała, że należy przełamać wstydliwą zmowę mil
czenia wokół plagi narkomanii wśród dorastającej młodzieży. 

Narkomania to ucieczka, często zresztą poprzedzana ucieczką 
z domu. Czyha na młodego człowieka, który źle się czuje w swojej 
skórze: niepowodzenia szkolne, trudności seksualne, bardzo 
często rodzice, którzy się kłócą i rozwodzą się, brak wspólnego 
języka.Wrażenie młodego, że jest niekochanym, że nikt go nie ro
zumie, a to w okresie dojrzewania uczuciowości młody odczuwa 
wyjątkowo boleśnie. Do tego 
dochodzi często brak perspek-
tyw na przyszłość: połowa 
narkomanów to bezrobotni. 

Wtedy młody człowiek pra
gnie zapomnieć o kłopotach 
swego życia poprzez narkotyk. 
Oczywiście, rzecz całkowicie 
urojona: nie tylko trudności nie 
zostają rozwiązane, ale ulegają 
pogłębieniu. A on sam wikła się 
coraz mocniej, z coraz więk
szym zniewoleniem poszukuje 
odrobiny haszyszu czy heroiny. 

Młodzież jest osłabiona 
skrajnym ubóstwem. Spotyka 
się z niemożliwością zdobycia 
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wykształcenia, zatrudnienia, zarobkowania, do tego dochodzą 
trudności ze znalezieniem mieszkania i z założeniem rodziny. 
Brak perspektyw ciąży na przyszłości młodych w środowiskach 
najbiedniejszych. Kiedy zjawi się opuszczenie, niepewność, narko
tyki wsączają się łatwiej. 

Narkomania niepokoi, przypomina o konieczności dostarcza
nia młodzieży środków do stworzenia sobie życiowego planu. 
Trzeba koniecznie pozwolić młodzieży na tworzenie aktów 
pozytywnych. 

MATKA: 
Rodzice czasami ulegają pokusie zrzucenia z siebie odpowie

dzialności, podczas gdy to oni są pierwszymi wychowawcami. 
Boją się tematu narkomanii. Są skłonni do twierdzenia: to się nie 
zdarzy naszym dzieciom. Albo też przerzucają swój niepokój na 
nie, z góry obciążając je odpowiedzialnością: „Tylko, broń Boże, 
nie tykaj tego diabelstwa, inaczej wyrzucę cię z dornu!" . 

W ten sposób przydaje się 

narkotykom smaku owocu zaka
zanego. To z góry blokuje wszel
ki dialog. 

Pomiędzy milczeniem 
a alarmem winien znaleźć się 
czas na spokojne przygotowanie, 
które jest równie konieczne w tej 
dziedzinie jak w sprawach wy
chowania seksualnego. Ponieważ 
wcześniej czy później młody 
człowiek spotyka się z narkoty
kiem, wypada o tym rozmawiać 
w wieku lat 10 czy 11. 

vyarto.rów~e~ zadać sobie pytanie: Jakie wartości chcę prze
kazac SWO!Il1 dz1eaom? Co stanowi podstawę mojego małżeństwa? 

Przekonywanie siebie, że nasze dzieci są jeszcze za młode na 
nar koty~, ~o,rr.awdop~~~nie najpoważniej.szy błąd . Chce się po 
pr~s~ nuec sw1ęty spoko), 1 człowiek nawet iest zadowolony, jeśli 
dz1ec1 chodzą własnymi drogami. 

. Nie wydaje mi się słuszne, żeby młodzi ludzie, tacy jak Chri
s~ane, do~tawali. wyroki z powodu swojego nałogu. Christiane nic 
nikomu rue zrobiła . Niszczyła tylko sama siebie. Zad en narkoman 
w więzieniu się nie wyleczył. 

Patrzeć, jak umiera własne dziecko„. 
Patrzeć, jak dziecko cierpi„. 
Czy jest większe cierpienie? 

Trzeba mówić prawdę, nie należy bać się słów, dojrzewający 
!udzie chcą wied~ieć i móc dokonywać swobodnego wyboru swo
iego postępowarua. 

Zycie warte jest, aby je przeżyć. 

DETLEF: 

Jeśli ludzie mojego pokolenia 
narkotyzują się, robią to, aby uciec 
od fałszu, by uciec od samych sie
bie, bowiem najczęściej czują się 
odrzuceni przez społeczeństwo, do 
którego przynależą. 

W wieku lat 13 zacząłem od ma
rihuany i przyrzekłem sobie nigdy 
nie wracać do tej głupoty. Kiedy w 
następnym roku zmieniłem szkołę 
zaczęło się na dobre. Cała ta maszy
na - palenie, kradzieże, prostytucja, 

5 



6 

oszustwa -zaprowadziła mnie do meskaliny i amfetaminy. Moim 
jedynym zainteresowaniem były narkotyki, ich zażywanie, ale także 
nabywanie. Potem trafiłem do więzienia . Tam można znaleźć LSD 
i wszystko inne, kiedy już nie ma nic, więźniowie wstrzykują 
sobie dożylnie kawę lub koniak. 

Zbyt późno zrozumiałem że to wszystko nakręcają pieniądze, 
coraz większe ilości pieniędzy, pieniędzy, które dają potęgę 
i władzę, łącznie z kupowaniem sumień. 

Pieniądz stał się celem, bóstwem, a nie środkiem służącym 
wszystkim ludziom. Użyty na opak służy zabijaniu„. 

Przemyt narkotyków znalazł się w rękach mafii - a tej nie 
powstrzyma żadna granica. 

PSYCHOLOG: 

Otwarł się ogromny i korzy-
stny rynek. Podaż znalazła teren 
sprzyjający: młodzież źle 
znoszącą swoje warunki życia 
(rodziny niestałe, utrudniony 
dialog z rodzicami, którzy 
pracują, coraz więcej czasu spę
dzanego przed telewizorem, 
niepowodzenia szkolne, wzrost 
bezrobocia„.). 

Zjawisko dotyka wszystkich 
środowisk, od klas uprzywilejo
wanych aż do najbiedniejszych. 
Narkotyk stał się przedmiotem 
wymiany na tej samej zasadzie 
co złoto czy dolary. 

Owszem, istnieją wszyscy ci przemytnicy, mali i duzi, ale ist
nieją także owe wysoko postawione osobistości, nie tylko jako 
wspólnicy, ale jako główni organizatorzy przemytu. Z narkotyków 
utrzymują się całe państwa . 

Niestety, dla zatrzymania tego uwikłania nie wystarczy zamknąć 
jakąś „kafejkę", w której kręcą się drobni dealerzy. Uwikłani są 
zarówno wieśniacy z Kolumbii czy z Tajlandii, którzy uprawiają 
narkotyk, jak i młodzi ludzie którzy oddają się prostytucji, by zaro
bić na swoją dawkę, i jednym i drugim trudno się z tego wydostać. 

Zgoda na używanie środka narkotycznego to chęć pod trzymy
wania piekielnego łańcucha światowego przemytu; to popieranie 
„mafii", która nimi kieruje, to popieranie terroru, jaki ona wywiera 
na producentów wieśniaków. 

Walka z narkomanią to sprawa wszystkich. 

CHRJSTIANE: 

Moim najskrytszym marze
niem było szybciej dorosnąć, mieć 
prawdziwą władzę nad innymi 
ludźmi. Moją rodziną była 
paczka. Czuło się w niej coś takie
go jak przyjaźń, czułość i w pew
nym sensie także miłość. Akcepto
waliśmy się nawzajem takimi, 
jakimi jesteśmy. Ze wszystkimi 
było podobnie. Nie mogli się zna
leźć ani w domu, ani w pracy. 
Chciałam w miarę możliwości być 
taka sama jak oni albo stać się taka. 
Tym, co truli rodzice i nauczyciele, 
przestałam się w ogóle przej
mować. 
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Ciągle musiałam się czymś hajcować. Bez przerwy byłam kom
pletnie odurzona. 

Tego właśnie chciałam, żeby nie musieć patrzeć na to całe ba
gno w szkole i w domu. Większość młodzieży zupełnie sama prze
chodzi na heroinę, kiedy po prostu do tego dojrzeje. Czułam nie
samowite obrzydzenie do szkoły. Właściwie znów chodziło tam 
tylko o to, żeby załatwić innych. Nauczyciele załatwiali uczniów 
bo mieli władzę stawiania ocen. Przecież trz~ba zacząć od tego, 
żeby ludzie nauczyli się postępować ze sobą . Zeby człowiek inte
resował się drugim człowiekiem. Gdybym nie spróbowała heroi
ny, nigdy nie byłabym już z Detlefem. Wmówiłam sobie, że potra
fię uratować go przed całkowitym popadnięciem w nałóg. 
Ćpałam codziennie. I zawsze dbałam, żeby mieć wystarczającą ilość 
heroiny na następny dzień. Jak się zaczyna to nie ma przecież 
objawów abstynenckich. 

Obserwowałam też inne dziewczyny z dworca, wszystko je
szcze prawie dzieci, jak ja. I widziałam, jak im beznadziejnie. Zwła
szcza tym ćpającym, które z tego powodu musiały się puszczać. 
Widziałam, jakie czują obrzydzenie, kiedy zaczepiał je klient. Nie
nawidziłam tych facetów. Zaczęłam sobie trochę lepiej zdawać spra
wę, co to znaczy „zarabiać". 

Kiedy w końcu wysiadłam z samochodu klienta, zrobiłam coś 
w rodzaju bilansu: a więc to był twój drugi mężczyzna. Masz czter
naście lat. Niecały miesiąc temu straciłaś dziewictwo. A teraz za
czynasz się puszczać. Za osiem dych kupiłam dwa razy po ćwierć. 
Poszłam do szaletu i władowałam sobie działkę. Pewnie że cho
dzenie na zarobek to syfiasta robota. Ale ciągle jeszcze sama 
ustalałam warunki. O dymaniu nie było mowy. Kiedyś dostałam 
kompletnie zanieczyszczony towar, ledwie wtryniłam sobie to 
świństwo, urwał mi się film. Cały czas byłam jeszcze za wielki 
tchórz, żeby sobie władować „złoty strzał". Ciągle jeszcze szuka
łam jakiegoś wyjścia . 

Żyć, żeby móc sobie coś kupić - to były przestarzałe ideały 
naszych rodziców. Do tego musi coś jeszcze dojść . Coś takiego -
co nadaje życiu sens. Ale jakoś nigdzie tego nie było widać. 

Mimo wszystko szukałam czegoś, ,co by nadało jakiś sens życiu. 
Książka Fromma „O SZTUCE MlŁOSCI" stała się dla mnie praw
dziwą biblią. Jakby się człowiek trzymał tego, co on napisał, to życie 
byłoby sensowne. 

„Miłość jest jedynym naturalnym i zadowalającym rozwią
zaniem problemu ludzkiego istnienia". 
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Erich Fromm , 
O SZTUCE MIŁOSCI (The Art of Loving) 
FRAGMENTY ZAKREŚLONE PRZEZ CHRISTIANE. 

Czy miłość jest sztuką? Jeżeli tak, to wymaga wiedzy i wysiłku. 
Dla większości ludzi problem miłości tkwi przede wszystkim 
w tym, żeby być kochanym, a nie w tym, by kochać, by umieć 
kochać. 

Ludzie myślą, że kochać to rzecz prosta, natomiast trudne jest 
znalezienie właściwego obiektu miłości, zdobycie czyjegoś 
uczucia. 

Cała nasza kultura opiera się na żądzy kupna, na idei wymiany 
korzystnej dla obu stron. 

Tak więc dwie osobt; zakochują się w sobie, kiedy czują, że zna
lazły najlepszy osiągalny na n;nku obiekt, uwzględniając przy 
tym obustronne wartości wymienne. 

Jeżeli dwoje ludzi zupełnie sobie obcych, jak wszyscy jesteśmy 
sobie obcy, nagle pozwala, aby dzielący ich dotąd mur runął, 
zaczynają czuć się sobie bliscy, czują się jednością, to właśnie 
ten moment doznania jedności jest jednym z najbardziej rado
snych, najbardziej podniecających przeżyć w życiu. 

Przeko~a~ie, że nie ma rzeczy łatwiejszej niż miłość, utrzymy
wało się ;ako powszechny pogląd wbrew przytłaczającym 
dowodom świadczącym o czymś wręcz przeciwnym. 
Pierwszym krokiem, jaki należy zrobić, to uświadomić sobie, 
że miłość jest sztuką, tak samo jak sztuką jest życie. 

Chociaż pragnienie miłości tkwi w ludziach tak głęboko, niemal 
wszystko inne uważa się za ważniejsze niż miłość: powodzenie, 
prestiż, pieniądze, władzę . Niemal całą naszą energię zużywamy 
na to, aby się nauczyć osiągać te cele, natomiast prawie nic nie 
robimy, aby nauczyć się sztuki miłości. 

Świadomość ludzkiego osamotnienia bez ponownego 
połączenia się przez miłość jest źródłem wstydu. 
Jest zarazem źródłem poczucia winy i niepokoju. 

We współczesnym społeczeństwie kapitalistycznym znaczenie 
równości uległo przekształceniu. Przez równość rozumie się 
dzisiaj równość automatów, ludzi, którzy utracili swoją 
indywidualność. Równość oznacza dzisiaj raczej „identyczność" 
niż „jedność". 

Jest to idenh;czność abstrakcji, identyczność ludzi wykonują
cych tę samą pracę, ludzi, którzy mają te same rozn;wki, czytają 
te same gazety, mają też te same uczucia i te same idee. 

Przypadki alkoholizmu, narkomanii, erotomanii oraz samo
bójstw są we współczesnym zachodnim społeczeństwie sympto
mami pewnej porażki w wysiłkach przystosowania się do stada. 
Nawet uczucia są ustalone: wyrozumiałość, pogoda, solidność, 
ambicja i zdolność gładkiego współżycia z otoczeniem. Rozryw
ka jest również zrutynizowana. Książki wybierane są przez 
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kluby ksiqżek. Od urodzenia się do śmierci - wszystkie czynności 
są zrutynizowane, prefabrykowane. 
I jak człowiek schwytany w sieć tej rutyny może nie zapomnieć, 
że jest człowiekiem, niepowtarzalną indywidualnościq, kimś, 
kto otrzymał tylko jedną szansę życia ze wszystkimi nadziejami 
i rozczarowaniami, ze smutkiem i lękiem, z tęsknotą za miłością 
i strachem przed nicościq i samotnością? 

Pragnienie zjednoczenia się z drugim człowiekiem 
jest najpotężniejszym dążeniem ludzi. Klęska na tym polu 
oznacza obłęd lub zagładę. Bez miłości ludzkość nie mogłaby 
istnieć ani jednego dnia. 
Miło ś ć j e st a k ty w n ą s ił ą w c zł o w i e k u. 
W miłości urzeczywistnia się paradoks, że dwie istoty stają się 
jedną, pozostając mimo to dwiema istotami. 

Kochać to przede wszystkim dawać, a nie brać. Nie jest bogaty 
ten, kto dużo ma, lecz ten, kto dużo daje. Dając sprawiamy, że 
drugi człowiek staje się również ofiarodawcą i że teraz wspólnie 
dzielimy radość z tego, co powstało. Miłość jest silą, która 
tworzy miłość. Miłość jest czynnym zainteresowaniem się 
życiem i rozwojem tego, co kochamy. Człowiek kochający czuje 
się odpowiedzialny. Poszanowanie oznacza pragnienie, aby 
drugi człowiek mógł się rozwijać i rosnąć taki, jaki jest. 

Jeżeli kocham drugiego człowieka, to czuję się z nim jednością 
- z nim takim, jaki jest. 
W akcie miłości, w akcie oddawania się, w akcie przenikania 
drugiego człowieka znajduję siebie, odkn;wam siebie, odkn;wam 
nas oboje, odkrywam człowieka. 

Jedyna droga do pełnego poznania to akt miłości: akt ten wykra
cza poza myśl, wykracza poza słowa. 

Poznaj siebie samegu. 

0it mówi, że pierwotnie mężczyzna i kobieta byli jedną istotą, 
ze przec1~t? j~ ~a.pół i że odtąd każdy mężczyzna szuka swojej 
utracone] zensk1e1 połowy, aby ponownie się z nią zespolić. 

Miłość dziecięca trzyma się zasady: Kocham ponieważ jestem 
kochany. 
Miłość dojrzała twierdzi: Jestem kochany ponieważ kocham. 

Niedojrzała miłość mówi: 
„Kocham cię, ponieważ cię potrzebuję" . 

Dojrzała miłość powiada: 
„Potrzebuję cię, ponieważ cię kocham". 

Miłość jest postawą, pewną właściwością charakteru, która okre
śla stosunek człowieka do świata w ogóle. 

„[eż~li k~c~asz same$o siebie, kochasz każdego tak, jak kochasz 
s1eb1e. (es/i kochasz. 1~nego człowieka mniej niż siebie samego, 
nie umiesz prawdz1w1e kochać siebie, jeżeli jednak kochasz 
wszystkich jednakowo, włączając w to i siebie, będziesz 
wsz~stkich .kochał jak jedną ?sobę, a tą osobą jest zarówno Bóg, 
;~k 1 człowiek. A zatem ten 1est wspaniałym i prawym człowie
k1em, kto kochając siebie w ten sam sposób kocha wszystkich". 

Mistrz Eckhart 
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Miłość nie jest skutkiem zaspokojenia seksualnego, lecz szczęście 
seksualne - a nawet znajomość tak zwanej techniki seksualnej -
jest wynikiem miłości. 

Miłość jest możliwa jedynie wtedy, jeżeli dwoje ludzi komuniku
je się ze sobą, w samej głębi swej istoty, to znaczy, jeżeli każde 
z nich przeżywa siebie, do samej głębi swej istoty. 

Miłość wymaga rozwoju pokory, obiektywizmu i rozumu. 
Miłość jest aktywnością. Człowiek musi mieć zapewniony udział 
w doznaniach, w pracy, a nie tylko w zyskach. 

Miłość jest jedynym naturalnym 
i zadowalającym rozwiązaniem 
problemu ludzkiego istnienia. 

Analiza natury miłości prowadzi do odkn;cia powszechnego 
dziś jej braku oraz krytyki warunków społecznych, 
które ponoszą odpowiedzialność za taki stan rzeczy. 

Wiara w możliwość miłości jako zjawiska społecznego, a nie 
wyjątkowego i indywidualnego jest wiarą racjonalną, opartą na 
wniknięciu w prawdziwą naturę człowieka. 

PRZEŁOŻYŁ: ALEKSANDER BOGDAŃSKI 

Ten, kto nic nie wie, nic nie kocha. 
Ten, kto nic nie robi, nic nie rozumie. 
Ten, kto nic nie rozumie, jest nic niewart. 
Ale ten, kto rozumie, również kocha, zauważa, widzi„. 
Im więcej wiedzy wiąże się z jakimś przedmiotem, 
tym większa jest miłość„„ 
Kto wyobraża sobie, że wszystkie owoce dojrzewają 
w hJm samym czasie co poziomki, nic nie wie o winogronach. 

Ten, kto może należeć do siebie, nie powinien należeć do kogoś 
innego. Człowiek to serce i duch. Ten duch jest całą gwiazdą, z której 
stworzony jest człowiek. Jeżeli więc człowiek ma doskonałe serce 
nic nie jest przed nim zakryte. 

PHILIPPUS AUREOLUS THEOPHRASTUS 

BOM BASTUS VON H OHENHEIM PARACELSUS 
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W JAKI SPOSÓB ROZPOZNAĆ NARKOMANA? 

Rzecz trudna. Kiedy młody człowiek zaczyna brać narkotyk 
„łagodny", którego okres tolerancji jest stosunkowo długi, nie ma 
wyraźnych znaków. Rodzice, nauczyciel mogą dostrzegać za
burzenia charakteru, zmiany nastroju, wybuchy złości, spadek 
wyników szkolnych . Kiedy branie s ię powtarza staje się przyzwy
czajeniem, a tym bardziej kiedy ustala się uzależnienie, znaki 
pojawiają się w sposób oczywisty. Pokazujemy je w poniższym 
zestawieniu. 

SYGNAŁY ALARMOWE 

Zmiany w zachowaniu 

- Zmiany usposobienia, zachowania rodzinnego i społecznego 
- Euforia, depresja lub apatia. 
- Brak motywacji. 
- Spadek zainteresowania szkołą i wynikami szkolnymi ... 
- Kłamstwo i udawanie. 

Ślady materialne 

- Zjawiają się: strzykawka, opaska, osmolona łyżeczka . 

- Spotkać można papier posrebrzany, cytrynę . 
- Dostrzega się kradzieże pieniędzy i przedmiotów w domu. 

Objawy psychiczne 

- Lęk , utrata apetytu. 
- Oczy stale podkrążone. 
- Spękane wargi i nieprzyjemny oddech . 

1 6 

WYKAZ ŚRODKÓW 

Jakich narkotyków używa się i jak można je sklasyfikować? 

1. ROZŁADOWUJĄCE: 
Opium i jego pochodne: morfina, kodeina, kodetylina, heroina 

2. PSYCHOTROPOWE: 
Środki nasenne, środki uspokajające 

3. POBUDZAJĄCE: 
Kokaina, Crack, Kath 
Amfetamina 

4. HALUCYNOGENNE: 
LSD 
Meskalina 

5. ODURZAJĄCE: 
Konopie (lub konopie indyjskie) jednocześnie 
rozładowujące i halucynogenne 

6. ALKOHOL ETYLOWY 

7. PODNIECAJĄCE LEKKIE: 
Kawa 
Herbata 
Tytoń 

8. ROZPUSZCZALNIKI 

1. ŚRODKI ROZŁADOWUJĄCE 

Opium i jego pochodne 
Opium to sok lub mleczko, wyciąg z maku uprawianego 
na Dalekim Wschodzie. 
Może rosnąć także we wszystkich krajach, w których jest 
odpowiedni klimat do jego uprawy. Dla przykładu : Chiny, 
kraje , które nazywa się Zlotym Trójkątem (Laos, Tajlan
dia, Birma) , Złoty Półksiężyc (Iran, Turcja, Afganistan, 
Pakistan i Liban). 
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Mleczko występuje jako ciasto, jako proszek lub jako płyn. 
Po oczyszczeniu pali się je przy pomocy fajki. Powoduje 
stan dobrego samopoczucia, kontemplatywnej błogości , 
ułatwiającej marzenia. Przez długi czas jest nieszkodli
we. Po przyzwyczajeniu, dość szybkim, jawi się uzależ
nienie psychiczne i fizyczne, a na dalszą metę - rozregu
lowanie całego organizmu. 
Z opium pochodzą dwa środki narkotyczne wyjątkowo 
toksyczne: morfina i heroina. 

Morfina 

Morfina jest naturalnym alkaloidem wydobytym z opium. 
Najczęściej zażywa s ię ją poprzez wstrzykiwanie dożylne 
lub domięśniowe . 

W praktyce medycznej stosuje się ją jako środek prze
ciwbólowy. Jej skutki są podobne jak przy opium, tyle, że 
mocniejsze. Przedawkowanie powoduje śmierć . 

Różne są reakcje systemu nerwowego: znieczulenie, sen
ność , euforia, trudności w oddychaniu, nudności , wymioty. 
Powoduje ona bardzo istotne uzależnienie fizyczne i psy
chologiczne. 
Morfinę spożywa się w niektórych środowiskach wielkie
go świata . Pierwsze skutki morfiny zostały nazwane 
„miodowym miesiącem " , bo stwarzają euforię , a potem 
niepokój. 

Heroina 
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Heroina jest na wpół syntetyczną pochodną morfiny. 
Występuje w formie białego proszku, łatwo rozpuszczal
nego w wodzie. Można ją wdychać lub wstrzykiwać . 
Produkt ten nie ma żadnego zastosowania w medycynie. 
Jest uważana za najgroźniejszy narkotyk. 
Heroina pochodzi z różnych krajów Azji , Bliskiego i Środ
kowego Wschodu (Pakistan , Iran, Afgan istan, Indie , 

Liban, Turcja), które uprawiają mak i eksportują opium. 
Istnieją dwa rodzaje heroiny: 

• Heroina zwana Brown Sugar, na wpół rafinowana, 
występuje w postaci granulek brązowych lub różowych. 
Powstaje w Azji, ale można ją także wytwarzać w Europie 
czy w Ameryce. 

• Heroina biała, alkaloid morfiny, występuje jako drobniut
ki biały proszek. Pochodzi z południowo-wschodniej Azji. 
Wytwarza się ją także w potajemnych laboratoriach 
w Europie i w Ameryce. 

Jej skutki są następujące: 
- powoduje głębokie uzależnienie fizyczne i psychologiczne, 
- daje intensywnie dobre samopoczucie i zapomnienie, 
- stwarza utratę apetytu, naraża na łatwe przedawkowanie. 

Przy pierwszych, zwłaszcza słabych , dawkach wrażenia 
są nieprzyjemne, ale od trzeciego lub czwartego zastrzy
ku zaczyna się uzależnienie i wymaga kontynuacji 
i powiększania dawki. 
Pułapka się zatrzasnęła! 
Heroina przy wdychaniu nosem działa uspokajająco, daje 
wręcz przyjemne otępienie. Poszukuje się w tym wraże
nia euforii z towarzyszeniem przesadnej wyobraźni . 
Człowiek nie odczuwa już ani głodu , oni pragnienia; 
wydaje się nieobecny, apatyczny, jest wpatrzony w jeden 
punkt. Jawią się trudności w wysławianiu się , zaburzenia 
snu. Skutki heroiny zależą od osobowości narkomana, 
od wielkości dawki, od częstotliwości i od sposobu zaży
wania. 
Heroina przewyższa pięciokrotnie toksyczność morfiny. 
Wywiera bardziej brutalny wpływ, a w porównaniu z mor
finą i opium działa wolniej i łagodniej. 
Wszyscy, którzy przeszli od opium do heroiny, nie potrafili 
nigdy zawrócić . Głód okazuje się tak silny, że trzeba po
wtarzać zastrzyk lub wdychanie mniej więcej co dwie lub 
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trzy godziny, podczas gdy opium rozciąga swoje działa
nie na osiem do dwunastu godzin. 
Śmierć z przedawkowania zdarza się najczęściej przy 
zastrzykach dożylnych u narkomanów, którzy nie przewi
dzieli skutków ustawicznego zwiększania dawki . 
Na początku młody czy dorosły nie podejrzewa nic złego 
w darmowej propozycji . Istotnie, podczas pierwszych dni 
heroinę otrzymuje się za darmo dla stworzenia stanu 
uzależnienia aż do dnia, kiedy ludzie ci będą musieli ku
pować i sami z kolei stawać się sprzedawcami. 

Najczęściej proszek jest rozcieńczany takimi produktami 
jak cukier, aspiryna, dwuwęglan , proszek do prania, mąka, 
celem powiększenia objętości . Produkty stosowane do 
rozcieńczania , które są nierozpuszczalne, stają się po
wodem zatorów w naczyniach włoskowatych (płuca , oczy). 
Badania podają, że 40% biorących heroinę zaczynało 
od narkotyzowania się konopiami. 
Właśnie heroina dostarcza największej „przyjemności" , 
wysyła w najwspanialszą „podróż" . 

Przy każdym narkotyku, niezależnie od jego rodzaju, przy 
wprowadzaniu drogą zastrzyków istnieje niebezpie
czeństwo przekazania AIDS oraz zapalenia wątroby za 
pośrednictwem strzykawek, które przechodzą od jedne
go narkomana do drugiego, mimo, że strzykawki jedno
razowe są w wolnej sprzedaży. 

2.LEKIPSYCHOTROPOWE 

Usypiające 

Wśród leków uspokajających najważniejsze są środki 
usypiające . Ich spożycie wzrosło niestety w ciągu ostat
nich lat. Niebezpieczeństwo wynika z nadyżywania ich 
i samowolnego stosowania. Mogą spowodować stan 
nieokreślonego upojenia, agresywność, potem utratę świa
domości i śmierć . 
Sposoby zażywania to wstrzykiwanie dożylne lub połyka
nie tabletek i drażetek. 

Uspokajające, nasenne 

Są to produkty syntetyczne. Zażywa się je w postaci 
tabletek, drażetek lub zastrzyków dożylnych. 
Narażają biorcę na spowolnienie reakcji psychicznych 
utrata pamięci , mylenie się) , uzależnienie psychiczne 
i fizyczne. 
Uwaga! Używanie i nadużywanie tychże środków jest 
niebezpieczne. Mogą być stosowane tylko pod kontrolą 
lekarską i przez cały czas ograniczony. 

3.ŚRODKIPOBUDZAJĄCE 

Kokaina 

• Pochodzenie 
Kokaina jest alkaloidem wydobytym z l i ści koki . Koka to 
krzew rosnący w Ameryce Południowej. Kokaina wystę

puje w formie krystalicznego białego proszku, rozpuszczal
nego w wodzie. Można ją wdychać lub wstrzykiwać. 
Produkt ten stosują z upodobaniem środowiska dzienni
karskie, intelektualne, show-businessu. Najczęstszym 

sposobem zażywania jest wdychanie przez nos; dokonu
je się tego na ogół przy pomocy maleńkiej łopatki , na której 
umieszcza się odpowiednią dawkę, a następnie wkłada 
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Crack 
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do dziurek nosa (można też wysypać na lusterko ... ). 
Proszek zostanie podzielony podłużnie za pomocą kartki 
papieru lub ostrza żyletki . Potem biorący wdycha go za 
pośrednictwem słomki , przesuwając wzdłuż linii prostej. 
Kokaina w małych dawkach powoduje wrażenie euforii, 
której towarzyszy poczucie siły fizycznej i umysłowej . 
Kokaina opóźnia objawy zmęczenia, zmniejsza potrzebę 
odżywiania się i snu. Kokaina, „koka" powoduje przyspie
szenie bicia serca, pocenie się, rozszerzenie źrenic. 
Rodzi uzależnienie psychiczne i fizyczne. 

• Wielkie zagrożenia 
W dużych dawkach kokaina powoduje stany wstrząsowe 
i drgania mięśni aż do wystąpienia delirium, zniekształca 
zatoki nosowe (zarysowania) . Trzeba wiedzieć , że przyj
mowana doustnie (1 dawka 0,50 g) jest śmiertelna . 
Mieszkańcy Peru żują liście koki, by zwiększyć odporność 
na zmęczenie, głód i pragnienie. Spożywają średnio od 
500 do 1 OOOg dziennie liści zgniecionych i zmieszanych 
z popiołem w postaci specjalnej papki, którą nazywają 
pasta. 
Kokaina zatruwa wszystkie żywe tkanki. Pierwsze zaży
cie narkotyku powoduje często wrażenie nieprzyjemne 
(nudności, osłabienie, bezsenność). Drugie wprowadza 
w euforyczną egzaltację. Wdychanie przez nos zapewnia 
na ogół szybkie działanie. Dawki bywają bardzo różne : 

średnio od 1 do ?g dziennie. 

Produkowany jest w Stanach Zjednoczonych na bazie 
nierafinowanego chlorowodorku kokainy połączonego 
z dwuwęglanem sody. 
Uważany jest za najgroźniejszy narkotyk. W przeciwień
stwie do koki, którą wdycha się przez nos, crack trzeba 

Kath 

palić i to przede wszystkim w fajce wodnej; skutek jest 
natychmiastowy, bardziej gwałtowny niż po użyciu koki: 
ogarnia płuca, krew i przedostaje się do mózgu. Powrót 
do rzeczywistości staje się potwornością. Dlatego 
narkoman żąda nowej dawki; przyzwyczajenie następuje 
w przeciągu dwu tygodni, podczas gdy trzeba czterech 
miesięcy, aby stać się niewolnikiem kokainy. 

Kilka lat temu (1986-1987) pojawił się we Francji produkt 
podobny. Od niedawna spożywa się go na ulicy. Różni 
się od cracku amerykańskiego, powstaje w oparciu o ko
kainę rafinowaną i jest także mieszany z dwuwęglanem 
sody. Nieściśle nazwany crack francuski, został przemia
nowany na „kamyk" (caillou). Pali się go podobnie jak crack 
amerykański . Uzależnienie psychiczne przychodzi nieco 
wolniej niż przy cracku, ale o wiele szybciej niż przy koka
inie. Pożądany skutek jest bardzo szybki, ale rychło mija. 

Jest to drzewo pochodzące z Afryki, tam żuje się jego 
liście w stanie świeżym. Powoduje euforię oraz pasywną 
depresję. 

KOKA I KOKAINA 

Te dwa słowa , używane często jako synonimy, oznaczają 
wszakże zupełnie inne środki. 

• Koka to liście przeznaczone do żucia , używane wyłącz
nie przez Indian z Ameryki Południowej, zwłaszcza w Peru 
i w Boliwii (ok. 8 milionów), a także w Kolumbii (tylko 30 
tys.) . Indianie tworzą kulki z suchych liści zmieszanych z 
popiołem, które żują całymi godzinami podczas obrzę
dów religijnych i dla pokonania głodu, zimna i zmęczenia. 
W jednej „kulce" z liści mieści się ok. 4 mg kokainy, i jak 
dotąd nie zauważono żadnych zaburzeń psychicznych 
wynikających z takiego zażywania. 
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• Natomiast kokaina to produkt chemicznego przetworze
nia liści: kerozen, eter, kwas siarkowy, węglan sodowy, 
kwas chlorowodorowy. Uzyskuje się z tego kwaśną sól , 
w której czysty kwas chlorowodór osiąga 95%. 

W tej formie może być stosowana do znieczulania miej
scowego uest doskonała do zwężenia naczyń) , a najczę
ściej jako środek pobudzający („dla przyjemności") 
w dwóch odmianach: do wstrzykiwania i wdychania (in
halacja nosem). Po zmieszaniu z dwuwęglanem sodu 
i wodą otrzymuje się crack, który można palić. 

Osoba, która wdycha jedną działkę kokainy, przyjmuje ok. 
5 mg tej substancji za każdym razem (sześć razy więcej 
niż Indianin w ciągu czterech godzin) . Najgroźniejsze - bo 
najbardziej zagęszczone - są zastrzyki (powiększają 
niebezpieczeństwo zakażenia AIDS) oraz papierosy. 
Przyjemne doznania trwają zaledwie kilka chwil. Zażyciu 
towarzyszy wrażenie nadpobudliwości mózgowej i rucho
wej wraz z poczuciem siły umysłowej, co pozwala biorą
cemu stawiać się ponad rzeczywistością. potem nastę
puje o wiele dłuzszy okres załamania i niepokoju, który 
znika po przyjęciu nowej dawki. W przypadkach ostrego 
zatrucia kokaina może spowodować c i ężkie 

zaburzenia psychiczne i niezwykle mocne uzależnienie 
psychologiczne. 

Europa dopiero niedawno odkryła kokainę . 

Natomiast w Ameryce Południowej i w Stanach Zjedno
czonych czyn i ogromne spustoszenie wśród młodzieży 
(około dwa miliony biorących w Ameryce Południowej 
i sześć milionów w Stanach Zjednoczonych). 
Pierwszym krajem europejskim, który zetknął się z tym 
problemem, jest Hiszpania; ale niestety także Francja, 
Niemcy i Włochy posiadają już dość dużą ilość ludzi, którzy 
doznali złudnych przyjemności i długotrwałych załamań 

spowodowanych przez tę substancję, która już wtedy. 
gdy nieco ponad sto lat temu została od~ryt_a w formie 
nieszkodliwej, kryła w sobie największe zagrozerne dla współ
czesnego świata. 

Amfetamina 

Augusto Perez-Gomez, doktor psychologii 
profesor na uniwersytecie 

LosAndes (Bogota, Kolumbia) 

Produkt syntetyczny w formie leków - sluży podniecaniu 
i pobudzaniu centralnego układu nerwowego. Us_uwa po
czucie zmęczenia . Należy ją uważać za wyjątkowo 
niebezpieczną. 
Amfetaminę stosuje się doustnie lub jako zastrzyk. 
Jedna dawka powoduje zmianę nastroju. Posiada działa
nie euforyzujące i dostarcza poczucia sity. :oza ty~ 
agresywność z powodu brania amfeta~iny moze uczynic 
człowieka niebezpiecznym dla otoczenia. 
Powoduje ciężkie uzależnienia psychiczne, często prze~ 
kraczające granice wytrzymałości, co może s~owodo:-'ac 
śmierć (samobójstwo, atak serca) . Spożywanie w duzych 
ilościach prowadzi do chorób typu paranoicznego połą
czonego z maniami prześladowczymi . 
w przypadku zastrzyków istnieje niebezpieczeństwo 
zakażenia wirusem HIV. 
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4. ŚRODKI HALUCYNOGENNE (RZADKO STOSOWANE) 

LSD i meskalina 

LSD Jest to wyciąg z ergotaminy pobranej ze sporyszu 
żyta lub uzyskany za pomocą syntezy. Zaburzenia powo
duje już maleńka ilość, rzędu jednego mikrograma. Pierw
sze objawy po dawce 1 O mg przychodzą po kwadransie 
lub pół godziny po spożyciu. LSD zażywa się w formie 
tabletek. 
Skutki: na początku odruchy radości, śmiechu. Potem za
burzenia ogólne, omamy wzrokowe, trudności z percepcją, 
nierozróżnianie dźwięków, kolorów, czasu, nieprzewidy
wane napady paniki. LSD może spowodować ciężkie 
i nieodwracalne zaburzenia umysłowe wraz z całościo
wym zniszczeniem osobowości (schizofrenia). Zdarza się, 
że LSD, zwłaszcza jeśli jest połączone z amfetaminą, po
woduje deformacje u potomstwa. 
Miejsca wytwarzania: Stany Zjednoczone, Holandia. 

Meskalina 

Jest to wyciąg z meksykańskiego kaktusa; powoduje 
te same zaburzenia co LSD: halucynacje, utratę orien
tacji, głęboki niepokój, zaburzenia osobowości, manie 
samobójcze. 

5.ŚRODKIODURZAJĄCE 

26 

Konopie (lub konopie indyjskie) 
Jest to roślina odurzająca i halucynogenna, która jako śro
dek czynnie działający występuje pod trzema postaciami: 
• suszonych liści i kwiatów dających specyfik zwany 

marihuana (potocznie nazywany „kit, trawa"); 
•wyciągu z kwiatu żeńskiego: [haszysz] (zwany „H" - shit); 
•olejku . 

KRĄŻENIE NARKOTYKÓW 

Wieśniacy producenci 
działają pod przymusem ze strony 
.grubych ryb" (poddanie, wypłaty ___. 
pieniężne , przyznawanie z1em1, 
system wynagradzania, itp.) 

,, 
Mrówki 
udają się do krajów. producentów .. 
Przywożą .na ciele znaczne 1losc1, 
z których pewną część sprzedają, 
a resztę spożywają sami. 

Dostawcy· narkomani 
zbierają zamówienia i zaopatrują 
siebie: .ratują" innych, w zamian 
fałszują dawki, zanim odsprzeda
dzą niektóre z nich. 

„Grube ryby" . 
Przemytnicy międzynarodowi. 
Poza naszymi granicami kontrolują 
uprawy, produkcję, wytwarzanie 
i dystrybucję. 

I 

Wielcy przemytnicy 
zabezpieczają import . 
narkotyków do krajów zachodnich. 
Często są to .grube ryby". 
Czasami posługują się paserami, 
płatnymi po wykonaniu zadania. 
Organizu1ą sprowadzanie 
do Europy dużych ilości naraz. 
Rozcieńczają produkty o 50%. 

Hurtownicy . 
zaopatrują dealerów. Stale uda1ą 
się np. do Paryża czy Amsterdamu, 
przywożąc średnie ilości. 
Również rozcieńczają produkty. 

Dealerzy 
stanowią podporę systemu. . 
Działają na ulicach. w kavi1arn1ach , 
w melinach .„ Stosują zmzk1. 
Przyjmują należność za proszek 
w postaci przedmiotów kradzio
nych lub· dawanych w zastaw. 
Rozcieńczają proszek inny.mi 
substancjami chemicznymi. 

Użytkownicy . . . . 
narkotyzują się i trwają w stanie uzaleznierna. 
Nie posiadają pieniędzy 1 dokonu1ą kradz1ezy 
dla zapłacenia za narkotyk, którego potrzebują. 
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