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-Narkotyki, i rozmai.te ~rDdkl psY~hoakty\... ne byly"znar'le
i ,uzyw'ane w Europi,e ad dawna, w skali 'j~dnaki:e- ni'_ewie~kiej.-.
i bez powazniejszych nastQPstw-. ;sP9ieCZI'IYCh~. 'Od, drugieJ, ·polQWy·
lat sze~6d~iesiQt. J m,amy_ jut "Qt(,'c'Z:ynienl:a t'- -Ob.r'a·~,~~o mdwii;lc.
z wielkim'l fala'~i zjawiska -ogarn'i~jQcYn:'l przede wsiystki~
mlOdziei.~ a nawet" dzieci, w wir:kszo~ci ~kr;ijd,w E-uropv, Ameryki
i w nieco ~niej~iej skall w innych "regiona6'h~ ~wiata •
. w' Europie'li'czba naduty~a'jQcycl1" rozm~ite ,~rod'ki psycho-

aktywne. wynos_i6, mot,e, ,zdaniem' ekspet;tdw' ~wiaiowli!j.' _~~ga"~iza_c.ji
Zdrowia, gdz.ie~ okolo -t" mIn- os6b.- Szacunki te ".iedri~k w' zn~'ez_~

~a :domn'iema~uJ :bowiem j~ko' taka- por6,wnywai'::
ne: statystyki, ,Pu_bIiko~a,~,e" ~~- _,tYl~,~ w, pOf"mjlle," ,k~a~dw,,:~~sze-g'~"
[e,g i onu. Rozp r zes t rzent ~[1l~:' :~a r,ls~q~Yk6,,·: _ i~~ -~:oimaltv~t(,_::~e,k6y;
nym _stopriru aparto

,EuroPie.je5tti~"!lz,iwysol(ie i' obOkAmerYlci
nalety do najwyt5z~chw~iliecie;:i'
Bior~c pod uw"!J~17 B~rajdw}wiat~ObjQtY'Ch~ ta tv" tykq

psychoak tywnychw

~. o.z .• (WHO)najczQ~cfejz"tywa!1ym~r"dkiems/przitt'iory' •
~ konopii- indyjskiCh'~_\' 'E'~~oP'ie·' i'n'alaz,ly -s,i~' on~:':'/~aSoHYtn

'spo.tYciu '14 _B6,%· kraj,6~~: :tj;~::'__~' 30' n'a ' 35;,,:zaliczony~_~ :-:(lp,:"te'go'
'.re"gldnu. po ~Ptaty",,:: ole ,--wiiczaj~c'_d~' t,~ga _het&i~)<),;; ~~piu'm
5i ~ga mlodzietz IW,kra'j6;; regionu.~~i""z~5t~iiriian(ehe.
rainy -jest mniejsze_, ,_tYlkb",W :-;o,lowi~,:"k#aJ.dw~,: :':p~:~~:t'aWl:a,:_ J~d":,
, nak Europ'i! W rz~dzi~ i"~910~r$w' najbatdl;i~j ~kii.Ql:IyCh- -tiyrn :sp~
cyfikiem obo~ krajd,:jza.?hOdnlegopacyfiku iP';iudtilowo4w5~h"d~
niej' ~zji. ___
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z .iCh', przezn~c~<:!l;:~inw;h~k~~j4wEUto1~Y~·iw'p.~!d~~~;~~"~dw
", ~wiat .iobj ~tYC;h5 t.itystYk~:II~~.,:A~~:i:~l!ti!l~; ,.si~ny:~rll~~i( .~D

budzsJQ&Y.' uty,w~ny>nii~il~yinnymi:;~!'te~~iiii"oi:J~iiuilz~j~~ei

jest
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W sumie,

r~zp['ze5ttZen~~nie

['azmai tyCh

~r,odk6w psychoa~

tywnych jest w Europie bardzQ wysOkie, ~odobnie jak W obu cz~~
.·?ciach AmerykL 'Ale nie rna pe~n'o1ci qzy"S<,l ·to rzeczlywi~cie ,
re.g,iony' najwyzszego zagrozenia. Trzeba bowie-m dostrzec" ito,
ze ~ abu tych regionach aktywna~6 naukaw8 1 medyczna, spoleczna, 'wreszcie policyjna jest takze relatywnie} wyzsza nii: w pdzostalych· r-;Jionach ~wiata. I" ~t,<l.d by6,moze pelniejsze w tych
.
.regi'onach r,ozpoznanie ,z.jawiska niz w pt;lzostalych cz~~ciach ,

.

~wia

ta.'

Po. tych pr6bach zarysowan'ia Sytu~cji epidemiologiczn~j
W' Europie i Europy na tle\~wi,ata przej~c- wype"da do naszkicoWOl
nia przebiegu "zja~isk wspdlczesnej na~komanii, maze nie tyle
w Europie, jak" suge~uje tytul niniejszego apracowania,' ile
.
',I,
'
w kilku"na~tu Rrajach pubL kujqCyCtl pardwnyi1alne dane'.
G16wnym, tr6dlem,infarmacji t~t~j ~ykorzystanybh sQ materialy' dw6ch eurapejskich ko~f~rencji na te~at narkoma~ii.

Pi~['~~sza miala liliej5c:.~ w RzY~ie :1 'dn. 11-~'2 !1I",\dnia 1906 r'.
Uczestniczyli w niej badacze z dziesi~ciu kraj6w: Anglii, Grecji, Francji, Niem,ie'c, Polski ., prof. ~T . Chru~clel, Portugalii.,
Szwecji, \'/~gier i ~HQ'ch. Jej eelern byla budo'\~a" eur~pejskieoo
systemu infor~acji a markomanii SlED - LABOS.
Drugi:l odbyl~ si~" 'w do., 1-2' \1rze~nia 198!3 r., W \'liedniu,
nromadz~c' ptzedstawici~li o~rodk6w badawczych 10 kraj6w: Anglii,
Austril', Francji, Hiszpanii t Ilolandii, Polski - repreze,ntawanej przez autara artykulu, ~Portugalii, Szwajcarii, WQ~~ier
ZSRR.' M~a,la ana charaktJr robuczy" a jej ce~eHl bylo za1nic"jowanie badarl na' poziamie spoleczno,!§ci IOkalnych, aby tam
'poszukiwa6 sil zd6lnych do s~awienta czoia ~ark~manii i pr~ble~
i

mom"z ni~ zwi~zanyeh. Uczestnicy tego s-potkania przywie:tc m'ieIi ze sab~ raporty obrazuj~ce rozwdj i U~aI"vnkOwania zjawiska
os poziomje kraju. Warun~k ten spelnialy matetialy z Ariglii,
Austrii, Polski, Szwajcarii i zsrw. Pozostal.e op['acowania dotyczyly mniej~zych nit kraj cal05cl, np. Kraju Baskdw w Hiszpanii, ~m5terdamu, mlodzie~y 5zkolnej w P~rtuhalii, a t~ksty
1 francuski raciej luina wi~zaly si~ ~ tematenl.'
Jak z tego pobie~nego opisu ir6del wynika odwzorow'YI"lany
'a.~['az rozwoju mladzie1a~ej narkarnanii abe'jmuje tyiko cZQsc
~Qgierski
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.Europy, mo2na doda~. 2e .tG' j~j CZQ~~ w kt6cej mieszcz~ siQ
obeenie gl6wne o.;ho.dki podkul tur mlodzieimJy~h jakimi s,! nlew~tpli1i2'Londyn ezy Paryi.
Z duiym prabdopodobiei1stwem ,przyj,;!c! mo2na jedMk, ze t~~
ja~ w Angfii, ~ustrii, Szw~jbarii.czy .P015C~ zja~iska masow~j
uciecz~i mlodzi~iY w ~wiat 'narkotykdw pojawialy siQ i rci~wija-.
ly·podobn· jak i. w pozostalych'krajach nie ujawniajijcych nawet zadnyeh .inforrnacji z te.go zakresu. ~1yJ<!tek··stano\'li~ .. mo!Jij
krajc szczeg61nie izalowane w owym czasie na wplywy zewn~trzne
jak Albania, Ru~unia, Bulga~ia ·ezy ~i~eboslo*acja i N~D.
Przechor!zilC do rzeczy wypada jeszcze doda~, ,te w. tym tutaj
kredlonym obrazie zjawiska nowo~zesnej narkomanii infbrmacje
o P~lsce nie bQd~ jakog szczeg61nie ek~ponowane •. ldzie t~ racze'j a uch'wycenie pewnych regularno~ci w' ob['azie tego fenomenu'
w wymiarze eurOpejski~.
Pierwsza fa la, masowych ekspcrymentdw na wlasne~ jatni
przy pomoc'y klasyc'znych narkot.yk"6w· i' rozmaityc!1 ~rodk6~l'P5ycho":.
akty~nyc~ ra~zej zgodnie o~adza~a jest w okresie ko~ca iat
.sze~ddziesi,tych, gdzied od 1967 r. i pocz~tkdw lat siedemdzie~i~t~~h (do 1972).
Wielu autordw, (M.A.Plant, A.Sprin~er, A.Uchtenl18nen, .
J.A.~/a.1bu"['g 1 inni)' poezq.tkl zjawis~a ~Iiq.zij z ['uchem 'kontestaeji mlody?h, zap~cz~t~ow~nym przez akademickQ mlodzie2 uniwersytetu .W 3erkl~y. Entuzjastycznie wspartego ti ariimoJa~euo)
przez szerokie 'l<rGgi intelektualist'6\'l,- utalentO\'tanych r.lalarzy,
myzykdw, ,poet6\·/, dzienp:':arzy' ezy nawet l'lysokiej ra~l)i duehm'l;"
nych, jak :':alifornijski ~isku'p J;3mes Pike porJwnujQCY tlippisd~'l
(j'o nil~rwotnyeh ehrze~cijan. Protest mlodziezy na dziedziMcu
ikrkeley I zdarzenie w 15toele ,'lokalne, podch~'/ycone prZez mass
media przerbdzil si~ - .jak to wielu a~tor6w ·podk~e~l~ _ w.nr~_
\·/olucjQ spo"leczn'!. i kulturaln;;!" 0 zasir.qu. niemillie qlobalnyrn.
I ~ieistotne jest· w prow8~zonych tu r~zw3laniach lo, ezy ruch
"kon~e5tacji z8chwial p~rzq.dkiern spol~czny~ ~wiata z2chodniego.
Wa2ne natQmiast jest to, 2e byt to ruch (czy rewolucj~) 0 ma50w~m zBsiqgu, kt6regb widocznym o~ecnie ~ezultatem jest l~iaha poiycji mlo~ych w spoleczc~stwie; w5zecflobecno~~ now~j rnu~·.
zyki, jut teraz tyiko z nazwy mio~zie~~wej, zmian j~ZYk~, mody
przejQtej takte przez 5tar~~~ pokoleniu oraz widoc?nJ jut w kul-·
turze og61ne5 lmiana podejJc~'a do seksu i:n~~kotyk6~.
3:;

SzczegdlnQ rol~ w.przeksztalcanlu nastawiert Inladziety wobee narkotykdw odgrywali hippisi. Haszysz, lSq-25, 'a z czasem
lnne ~t'odki byly dla nich drog;~ do powszechnego p.acy.fizmu I pogl~biania wiary i milo~ci "do \'lszystk,iCh i 'do kazdeno". Popularno~~ jak~ ~sl~gn~li za Sprawij mass.medi6w sprawila, ze nle
tylko dlugie wlosy ale i narkatyki' ~taly si~. symbolem prat~stu
i znakiem ra~paznawczym mlodyeh. ~l ten sposdb dakanany zastal
ostateeznle wylor.1 w jednolitym dotychezas systemie przekonal1
spoleeznych okt'e~naj~eych w!a!:kh"le wykorzystanie narko.ty!u5\1,
w}a~ciwe

naszej kulturze.
Ookonany' wylom nie byl cryginalnym dzielem mlodyeh ludzL
Urzeezywistniali ani w skali mas0l1ej idee glosz.one przez Int'elektualist6w ad pI:"zeszlo stu lat, POCZQwszy ad paryskiego
klubu haszynistdw z polowy XIX wieku z tak znanymi postaeiami
jak Baudelaire i Rimbaud, przez eksperymenty znanych malarzy
. okresu mi~dzywojennego, jak to. u na~ ezyoi 1: ~li tkaey. ·St ~~li tkie:IIdez. Po wojnie ta~nter'esowanie intelektualist6w narkotykami
jako ~t:.0dka penetrac.ji nowyeh wymiar6w istnienia jeszcze .\'lZr'0510, zwlaszeza po ~okonaniu syntezy kwasL! lizergouefjo czyll
lSO-2~ przez A.Hoffmana w 1938 t. Du2e znaczenie w przemitinaeh
klimatu'lntel'ektualnego wokel narkotylt6w mialy -do~wiadczen~~
z haluc)'nogenami 1\.. Huxleya i J. P .Sart.ra. D.ecyduj,!c~ roll: ode-.
gra1a jednakze dzialalno~c harwardzkiego psyeholo~a Timoth;ego
Learly J 'ktdry po zjedzeniu gr'zybk611 halucynogennych' W, 1960 r.
oglasza wej~cie w nowq er~ ~wiado(llo~ci ..lu.dzkiej. To wla~nie
Lear'Y rozwinQl na szerszij skal~ eksper'ymenty z LSq. psylacybin~, 'meskalinij i marihuanQ, twrirz~e "naukowy" grunt dla nowych pr~ekona~ a ~oli'narkotyk6w w.przestrajaniu na niaznane

dotQd tory 5wiadomosci indywidualnej i zbi?rowej,.
Istota przelamu dokona.nego przez hippisd\·" za sprawq
learlego, polega na za,szc?epieniu w.5wiadomosei zblorowej
przekonart, ie narkotyki nie sij"srodkami wlasciwymi tylko medy-.
cynie, ie dl~ ludzi lI.wyjQtkawychll mogQ one by!! stodkiem wzbagacenia osobowosei ~ nowe wymiary, nieosiQgalne innQ droQQ.
W warunkach spoleezertstwa masDwego .dijienia do byeia kims
11 wy jQtkowym ll sQ wartoseiQ samo.istnQ. Pr6by z narkotykami staty
si~

atrakcyjnQ drag'"! zwlaszeza dla tyeh mlodyeh ludzl, kt6rym
uznane drab~ny kariery i sukcesu wydaly si~ zbyt zmudns a przez
to niewarte zaehodu.
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;'J katdym bqdt razie no\.,e przekonania usuwaly bariery
~'

wstydu i st:-achu tak powszechne ~ _.odczuciach -tej tradycy joie
'nastawionej do ·narkatykd .... \.,i'f~kszo~ci.
Tyle miejsca. po~wi~coriego ["ali' hippisdw \'1 wywolaniu
p~erwszej i w konsekwencji drugiej fali nat'~om.anii ~ynika
z naszego prze~wia.dczenia a decyduj~cej roli intele~tualnego
klif!latu p["ze~onarf w wywolywaniu i requlacji zachowarf masowych.
Nie oznacza to pomniejszenia 'roli uwarunkowarf spoleczno-

-ekonomicznych w powstawariiu i rozwoju tego zjawiska. Z\"lasz":
cza wyratnie juz .. w latach sze~cdziesiil.tych zarysowujqcej si~
recesj! gospod~["czej zachodu, poczqtkdw zalamania koncep~ji
panstwa opiekul'1czego, czy wzrostu 'cen ropy w latach siedemdzie(~-.siqtych i wyniklego :z tego kryzysu energetycznego.
Innym ctynnikiem bezsprzec-znie znacz~Cy'm w rozwoju zjawiska w wieiu krajach, "jak Portugalia, Hiszpania ezy Holandia
byl~ dekolonizacja i powrot 'do kraju duzych gr.op ludzi,. zasilajQcych rzesze bezrobotnych i przywoz'lc.ych .cz~~.to. ze sobQ
·nabyte w koloniach przyz,",yczajenia do na~ko~Yk6w·.
G1:6wnie" jednak redesja .. gospoCfarcza byla czynnikiem nasilajijcym niezadowolenie warstw s!-abszych ekonomiczoie, z~'11asz-
cza -mlodziczy dotknif:te-j cz~~ciej. bezrobociem i brakiem. ja~niejszych persPE7ktyw. Tworzylo to podatny grunt dia masowyctr
zachm.,.~r'i dewiacyjnych, ale - jak utrzymujemy - drzwi uchylili
i drog~ ws;..;:azali intelektuali~ci dokonujijc wylom~w \f przyjQty-ch w naszej kul tur-ze przekonaniach 0 wlasno,~ciach i przez-'naczeniach nark~tyk6w jako'-rzeczy_,lila~ciwych medycynie i nauce.
Kryzysy ,1 napi~cia spoleczne, jak wskazuje histori.a oaf..
nO\~5Ia, 5(1 zjawis~ami

cyklicznie

powta~z.alnymi·,

ale tylka.

\~

lao:-

tach sze~cdziesii!tych wystQpil -szczcgdlny ~plot czynni~dw,
ktdrych zmiany w intelektualnym klimacie pr.zekonar'i \'lOk61
~arko.t.yk6w odegraly role: decydujqCi;l.
.
Wracajqc jednak do informacji za\',artych w raportach kraw~rdd

.

. ~ .

I

jowych,. \llypada sblierdz,ic, ze typ eksperymentujqcego. konsumenta narkotykdw, najcz~~ciej hippisa, poja\.,il si~ ,z kor'icem lat
sze~cdziesi~tych, aby ~o dw6ch',. trzech latach zniknqc z widoku,
w takich krajach jak Anglia, Austria, Francja, t'llochy, 'Nie~cy,
Jugoslawia,' Sz~.,ecja i zapewne cala Skandyna~3, czy z rocznym
opdtnieniem 'na WQgr'zech i w P.olsce, chocia:2: \I~ krajach tych
. hippizuj'lca mlodziez urzeczy\dstnial:a idee ruchu 'raczej przy ..
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pomoqy rozmaitych lek6w

mi~5zanych

z alkoholem, klej6w i roz-

'puszczalnikdw' a nie. n~e.dost~pnych halucyii~gen6.w·, z up'ra!Jnionym LSD-i haszys~ern.
Jest to z pewnodciq znacznie"upros~czQny obraz DQCzQ~k6w
.pierw5zej fali aczko'h~iek og61nie pral~t:tziwy.
Bardzi~d szczeg61mlO rz~'cz ujmuj,!c \'1 AngliJ zaintere'sowania nar-kotykami \'lprowadzi~. mieli wg D. Turnera na ~.oczqtku lat
.sze'~c!dziesiqtych mlodzi l',"nadyj,czycy ~ciqgajqcy d~ Londynu
'po do;tQpne tam' oa r-eGep.,,~ natkatyki,' jak mor-fina, kokaina
i.heroina.
W 1~m t~t cikr-esie"na fali ~ody odchudzania wzras~al~
\'/~r'dd mlodyc":h ludz! spoi:ycie amfetaminy ~ do tego stopnia, is
jui w 1964 r. ogran-iczano do~t~p. do tego sro,dka, a \'1 1967" t.
objqto kontrolq dost~p.d~ kokainy i ·heroiny •. '
R6wniei: jeszcze 'przed pOjawieniem 5'i~ hippis6\'1 problem
narkcimanii zaczQl naras~a6 w Skandynawii, wyratnie otwartej
;;a kul turq i mod,q brytYjsk q • Ii ty~h tei: -kr-·aj·<!Ch· pojawie~ie
siq' hippis6w Z korkem la~ s,ze~cdzi~.s·i<!.ty,ch· (1968/70) '\'/pra\,J- .
'dzie nie bylo jyi pianierskim przecieraniem 'dro!]i, ale decydl1j~co wplyn~lo'

na rozw6j subkultury

narko~a~sk~ej

podtrzymujt-'

cej to zjawisko:
T~kie przed pojawieniem siQ·hippis6w. a zapawnc pod wply~lem I manifestdw . T. Learego i innycil intelektualist6w zafascyn'ow~nych

narkotykami, zaczqly ~i~ w Holandii i Francji mas owe
eksperymenty z prze\tworam.i k9nopii, oga!;niajQce tak mlo~y::;h,

ja~ i sta~szych, al~ i tam \'/plYI'J ruchu' kontestacj'i ·oceniallY
jest jako decyduj,cy, w sensie tnlale!"]o osadzenia zja\-Hs~a'

w podkulturze ~lodzi~iowejt a po latach moina dostrzec, ie
i 1'1 kl.ll turze tych spdleczenstw takie.
Wyra~nie

inac"Zej opisywane Sq pOCZ'ltki nO\'Jocz.esnej narkomanii ~ Hiszpanii, Portugalii, Grecji i ZSRR.
Na P61wyspie Apeni~skim'problem zticz~to dostrzega~ 1161niej, tj. w latach .osiemdziesiqtych, jeieli ·z~ miarfJ przyjq~
podjqcie badarl tych zjawisk~ ill 6wcze'snych tan systemach totalitarnych.hlppisi byIi, zjawiskiem r6wnie ideolo~icznie wro~im
ja~ ~.~rajach obqzu socjalistycznego .• W Portugalii, jak utr~y
muje N.A~Ribeiro·, narkotyki nie pojawily. si~ z demokracj, lecz
~ wojnQ kolonialn~J ~ wybuch brania nastQpil po 1974 r., po

zakor1czeniu wojny i pD:wrocie '''-ekspatriot6w U - czyli by.lych
201nierzy i 'pracownik6w administracji. '5tamt~d te2 wzory ka~
sumpcji konopii przeniknQlY do lliszpanii.~ ;', obu kraja.ch zjawisko"razwijalo si~ w 1'I~runkach ,reeesji ·gospo.darezej, rosn~cego
be~robocia i radykalnyeh' przemian ustrojowyeh.
W Greeji, do lat"szed~dziesiQtye~, haszysz ~yl - jak
utrzymuje A.Kokkevi - narkotykiem tylko klas pracujqcych. 00piero 1'1 Iatach siedemd~ie5~<!tyeh po narkotyk.i s.i~ga~ zaezyna
mlodzie2. ~jawisk? tci narastalo pod wplywem "Western life stjIes"- ~daniem teite ~utorki. DUi q ~et rol~ odeg~ala migraeja zatobkowa di Azji i Af~yki.
" Osobny rozdzial sta~dwi ZwiQzek Radzie~ki. W'1976 r. po1'I01ano tam medyczne sluihy. narkologiczne, ,kt6rych g16wnym z'adaniem naj~ierw byla rejestracja i lecznictwo ~lkoholik6w_ a z.
czasem 'tak28 narkoman6w.
Z radzieckich 5tatysty~ slOiby zdrowi~ wyniks, te najwyiszy wzrost pierwszotazowych pacjent6w nast,pil ~ latach
.1985-07 o,d ·ok. 9000 do ok. 20 DQO, a rejestr wszystkieh paejent~w obejmuje 50 tys. os6b. ,Statystyki .radzieckieqo ["5~'1 ltsymieni'ajq 130 tys. osdb 'uzna~ych, za, na'rkoman6\i.
Na pelniejszy o'brez razwaju tega zjawiska "ne rozleglych
ku1 tutowa i spolecznie ohsz'arach te90 pal1stwa trzeba jeszcze
poczekal:!.
Pierwsze reakcje spole"czne \i liielu krajach Eu~opy byly
na og6:, podobne. Zjawisko mas.owych eksperyment6~1 z przet\'lOrami
kortopii, z LSD, Amfetaminq, benzodwuazepin~ i Dpiat~mi. (u nas
z ?drkapanem i Innymi drodkami atropinizuj~cymi) zaczQlo siQ
.
\
.
rzuea~ W Dezy i ra2~co wY5tawa~'pon~d dopu5zGzalne fuiary 0tedy;
gdy dostrze2on~, te ci~ni~ ~o ~udzi~ ba~dzD ~lodzi, prawie dzie-"
ei,' w dodatko zorganizowani w ruch prate stu przeciwko zastanemu
spolec,zel1stwu, ~ jego: IIpryma~~m razumu na.d uczuciami"" "kul_
tern prac~ i os~ezQdno~ci", "pogoni~ za Pte~titem", "plytkQ re~
ligijnodclq" i " og61nym za-klaman'iem" /
Szokujqca ~y1a, moda zae~erania r62nic plci, dlugieh wlos6w, j.askrawyeh "psychodelieznych ll barw, kl?["al-i.na szyj_ach
ehlopc6w,,' SzokujfJ.ce bylo podejdeie d,D seksu - lilibertyl1skle",
jak zrazu okre~lil~ je prasa. Ale przede wszystkim szokujQca
byla ·powszeehno~6 siQ~ania po na.rkotyki i ich jawna idealiz~
eja jako drogi w lepszy swiat.
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W Szwajcarii pierwsze rea:ccje okre~lana wed lug Uchtenhagena
jako stupor:- "jak to miglo si~ zdarzy~ w 5zwajcarii'~. Podobnie
w innych krajach Europy pi'enJsze reakcje okre~lario jako zdumien18 1 oslupleni~, 5tra~h i wolanie 0 r~presje.
Pras~ codzienna, okre~laAa ·prZez wielu:autor6w jako brukowa 1 'przyczynila si~ do upowszechniania· wiedzy·o halucynogenach
1 nowych zastosowaniach rozmaityc~ lek6w. W Anglii, skQd ~ocho~
dzi najpelniejszy opi.s zachowart prasy, wg Planta opo~/ie~ci n~H·
komarts-k.ie ~ieodmi<'7nnie przedstaw.iane byly ~'1 otoczce skandalu
i grozy. Nagminriie .lqczono narkomaniQ· z e:-cscesani '-seksualn,yml.
Zainteresowanle tematem by.lo zwykIe·. kr6tk'.otn/ale; chodzilo bacdzi.ej ci wywolanie panik·i moralnej, 0 ll po l as kotanie:' czyte,lnika
dla zwi~kszenia pocz~tno~ci pisma, nit.o prezentacjG i r02wi,iy~anie.rzeczy~is~yCh problemow.
Taki ·mniej wiGcej 01 raz stosunku prasy dia ~aekomanii·'
.
. .
motna byl.o odnaleic i w innych raportach .krajo\oJych •.Jak·z tyc;:h
,don"icsiert wynikalo g['zect:' przeci-r.tnego rjziennika:'za polegal
na t~m1 Ie nie zadawal on sob·ie trudu, qby na~czy6 si~ rozr6tniania r6lnych typdw narkotyk6w i zagrote~ zwi~zanych z b~~
niem.
Raporty raczej ·przeinilczalY roip. pozhstaly::::h ~a3s medic1;.,.
1-1 r·oz.l-Ioju .narkomanii, moze z wy·j~tkie~ 3z~lajcurskie!Jo,· z3l'Jieraj'lcego pozytywmf ocen~ ['adia i tel"ewizji.
\
Og6~nie rzecz bior~c prds8, a,wtadciwie cale mass ~Iedia
odegra}y ·ral~ czynnika, wzmagaj~ceqo.wzrost 'zjawiskJ, popularyzuj2c ro~maite nar~atykl, a zwlaszcza.leki. Przyczynily sir.
on~ taki:e w znacznej mlerze do Zoilydzenia W spolecznym·odbiorze.
wizerunku narkamana _. "eksperymcntatora:, twor~~c wok61 nieqo
atmo5fer~ ·~kandalu i geozi. CD przed~ wszystkim przyciQgalo
i kierowalo. ja~ si~ tera~ padkre~la, uwaOQ na narkotyki mlodziezy Z obja\1Jami ·niedostos·owania spolecznego i zaburz.-eM roz-'
woju osobowo~ci, dla ktdrej mogla to by6 kuszQca droQa uciecz.
,.
ki ad przykro~ci dnia .codziennego.
, Sp.oleczne orientacje i ~r-odki przecilo/tJzialania n~rkom-anii
okaLaly siq takte w wielu kr-ajach wieice ~odoLne. W atmosfe-.
rze glos6w prJera!enia i wolania o. ostre sanckjei obra~~jqcyCh
pO\'lszechne ~oczu·ci.a." mo.ralne obraz6w sceny narkoffiaMsl<iej dos.tarazanych prz-ez ·pr-as!,!: co·dzi~nn;.! j ~·I'Iolbri.ymianie za·fjI;'ozer'i zl'licaza~

nych z konsumpclQ·rozmaitych narkotyk6w zwlaszcza przetwor6w
z konopii, a potem opiat6w przez profesjonalist6w niedostatecznie w6wczas j~szcze obeznanych z tymi ~rodkalni - w ~akiej atGlosferz~, w wiQk~zogci kr~j6~ gdrQ biorQ zwolc~nicy' zaostrzonych ?rodk~~'.karnych i zde~ydowanej akcji policyjnej.
WszGdzie tet, poniewa~ chodzilo o·.rnI6dzie2, za wlagciwy
grodek dzialania uznano leczenie. ~i~ksze znacze~ie wiQzano
jcqnak z _dstosO\~aniem ~radkdw reprcsji w nadziei na calkowite wyparcie 'ted"O obcego kul turowa zja~'isk'a'J Za jakie. w6wczas
.uznano bra~ie narkotyk6w w celu doznania odmiennych stin6w
gwiadomagci,' co ·nasz.a kultu['a dopuszcza, ja.k wia.domo. g16wnie
przez uzycie alkoholu i tytoniu • .
~'I Anglii,· gdz~e zjawisko roz\dn~lo siEi. najwcze~niej. prymat zyskaly ~rodki administracyjne. ,Jut \'1 polot'lie lat sz·e~~. ,. dz-iesi~tych powolano tam kom15j~ rz~do\'I<!) kt6ra ~alecila przymusowq rejestracj~ narkoman6w i ograniczenia recept na heroin~
i kol5ain~ oraz utworzenie _pe\·inej liczby sp.ecjalnych szpi tali
.
.
\
dla narkoman6w z. zastosO\'laniem przymusu ~eczenia· ..., ktdtkim
czasie wprowadzono ograni~zenia dostt:~pu do amfetaminy, koka.iny i heroiny. l,'I'l.atach siedemdziesi<;!tych uznarlO jUi" powszechnie, te branie narkqtykow znalazlo si~ pod Hysta['czaj~c~ k6ntrol<1 •.
~ Halandii ~ 1965 r. utworz~no brygad~ narkotyczn~ ~ Am5 terdamie, ·a potem w innych wielkich miastach. Policja or;fnio'
S18, tam sukces w trapieniu i li:·midacji siatel~ kontakto'.',yr;:-h_
handlarzy i ~onsumentdw
narkoiykdw.
,
, W wyniku za~5trzenia. polityki I<arnej wiGzieniao. wypelnione byly w polowie koosumentami
konopii, .kt6~zy, jak to dopiero pti lata~h oceniono, nie ~twa
rzali tadnych problemow ani. medycznych·. ·psychologicznych •.ani
spolecznych. \4 kraju tym KonsumpcjG marihuany w~jQto,ze ~fery
kryminalnej po roku 1976 i co warte jest podkre~lenia - nie
pobu~zilo to'wzrostu liczby kon~umentdw iene ~rodka.
W ~ustrii zaostrzono kary za handel i za u2ycie, a populistyczni polityey domagali siQ wprowadzenia kary ~mierci
za naklanianie do beania.
Kary' za u1:ycie stosowane ·byly we Fra.n"cji. a H Szwecji
wpra~ldzie nie; ale i tam 3J'!, wiI~~nithl stano'\'/iIi ·nar'-<omanL

.

,
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W Pol~ce't dla przyponnlen'ia I' ani ko·nsumpcja ant p05iud~nie
nie jest ~cigane prawem. Przepi~y Ustawy 0 zapobieg~niu narkomanii z d~. 31' stycznia 1935 r. stwarzajq jednak do'syl! slczel-

ne 'bariery"

umoiliwiaj~ce ujl~cie

prakttycznie kazdega

go konsumenta naLkotyk{1\.I .. OstLymi l;ygor3mi

te~ularne

bo~ii8m obj~'te zasta":'

ly nie tylko UpL;)I'Ia maku i' konaplj.! wyr6b i obr6t ~rodkami odu['zaj~cymi i PSyChotcopmJ'ymi, ale karQ \'Ih~zienia de lat 3 zaaro'-

_on~, jest ~ak!anianie l~b udzielenie inne~ osobie (przez osobQ
nieuprawnionq) irodk~ odurzaj~ccgo lub psychotrOiJOWe~o. ~:o~eG
naru5zaj~cych przepisy ustawy sijd nakazad mote leczenie W 2aI{]:adzie.
W ZSRR powtdrne u2ycie w 'ciQgu daryego roku bylo do 1987r.

karane administracyjnie , a od, tecio raku jut sQdo~ni8, przy czym
dobrowolne z9105zenle u~a1nia ad odpowiedzialno~ci~
Co wspd,lnego b'ldi c.larakterystyczneoo moi':na uehl'lycic
W obrazie tych krokdw czynionych przez administ~acjQ i wladze
sijdowe w wielu krajach. Ot6i': na, 'og61 ~J.sz~dzie akcja policyjna
przyniosla efekt dw,?jakL' Z jednej strony karkzyl:a si~ sukcesem w rozbijaniu siatel{ konta~towych, .1·/ o&:innniu tr:1d'c!: zaopatrzenia, w efekeie spythala naLkomandw do p~dziemi3.
Z drugiej strony niezaspokojony popyt pobudzal wynalazezo~I!'wlasnQ na~koman6w (jak ~ Polsce i Austrii)· i zaradn9~c
zbiorowq w poszukiwaniu ~rodk6~1 i nowych trddel zaopatrzenia.
Byl to te2 .sygnal o' chlonno~ei '.rynkU dia mi (;dzynaro(Jo~/eOo
handlu narkotyka,mi.
Podobnie paradoksalnc efekty Odn{]tmI3nl) 'd ~cig;'Jniu handlarzy i paser6~, eo ~ieodmiennie orowadzilo do .wzrostu tzw. wymuszonej przest~pczo~ci'narkdmandw, najczQgciej kradziety i
wlamar1 dla zdobycia"pienip,dzy na upragnione narkotyki.
Jak zaobserwo\>li3.np w Holandii 1 zaost.rzemie kursu '~lobec handlarzy wymuszalo wzrost na~lad6w ·na ochron~ linii przerzutm1Ycry'
. i ~'I ,sfekeie prowadzilo. do wzrostu een na narko.tyki. Z kolei
'polley jny nacisk na paseidw, podnoszqcy. ryzyko precedensu,
prowadzil do obnU:en.ia c.en za ,dostarczone z·
przedmioty.

~{['adiiezy

rozmai te

Zebrane w ~lielu krajaeh do~hlia~czenia wskazywaly na to 1
i:e nadmierna akty\'lno·~c prawa \'I odcinani.u i:r6del zaopatrzeni<i
,kosztowala wi~cej ni2"warte. byly wyniki jaki~ przynosila ,
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a czi:sto przyczyniala siQ do wzro~tu nrzc5t~pczo~ci zwiijzanej
ze_zdotiy~anleln pieniQdzy na narkotyki.
Ogdlnie rzeez b4!r qe, zas toso~li]nie represji h'obee mlodzie'zy eksperymentuj~c~j z narkotykami i rdznymi ~rodkami psyehoakt~wnymi przyn~asla efekt daleki ad s~odziewanego. ~ierealne
ol<azn1::y siQ nndzicje na ealkowi te wypareie zjawiska .• Oezywi~e,ie. n~gd" nie bQdzie wiado"mo jaki wyb6r by1::by w6wczas iepszy
lub - odwraeaj~e spraWG - mniej 5zkod~iwy: ezy ZBstosowanie represj.i, ja!< -to uezyniono, ezy, czeg~ nie uczyniono, ~rzy
stanie na swobadny rozw6) zjawiska z nadziej~ na jego l1ygaszenie drodkami wy~howawczymi, co jednak wiqza~ .siQ magla, Z .realn~
gratb'l rozwiniQcia proces.6w uczenia - nowych zachowar'i w sk<,lli
byt! maze jeszcze bard~iej ma.so,wej. Z perspektywy ozasu dostrzec
matna 'w jaki spas6b 6wc.zesne reakcje spaleczne wzmocni ly roz~16j i tt\'IBlad~ ~jawiska. Przede ~"5zystkim'niead.ek\,latno-Sd t'yeh
.reakeji dtwignQla wymiar ,mlodz1e~owych protestdw (CZQsto'zwyczajnych .wYglup6w) do rang'i pro!;llem6w mlodego pokolenio;t: 00
oto wobee dziwacznia kolarawej mlodziety z jej przejrzydeie
'utopijriym~ pomyslami wywolania z~iany spolecznej przez powszechnij kansumpcj~ nar:.:otyk6w darasle spale,czer'ist\-IO rzucilo
s11y policyjne, uruchornilo aparat sQdawy, a swajq wrogog~ i'
lQk ujawnU:o poprze:z mass media. \'1 ten spos6b, ujmujq:c obrazawa, nast~pila transfarmacja "wygl~p6w" na "problemy": bra~ie
narkotykdw urast~lo w".ocza'ch mIodziezy do rangi pojer-meao SYinbolu - zar6wno-jako wsp61noty los~ i jako drogi ku nowym wartod~iom., Nadanie tak wielkich zna~zer'i nark~tykom przesQdzala
sprawij trwa~ogci zjawiska ~ cz~sie.
Zastosawanie represji tworzy1o ,m~c~ennik6w i bohater6~
ruchu, sprzyjalo' przeksztalceniom efem~ryczegQ zjawiska w podkulturQ ze 5woistym jQzykiem, normami, symbolami 1 w~rtodeiami.
Uderzenia palicji zmuszaly do obrony •. pobudzaly wyksztalcenie
~aradnadci zbi~iowej ltp., itd.
Padobny proces nadawania ihaczer'i badacze dostrzegli jut
wcze~niej w odniesieniu-do grup' ehullgar'iskich' Berlini Zachodniego. Najpierw mlodzi ludzie 'z nud6w wychodzili na uliqQ i
robili' cod dla draki, a pr8S~ r6znych orientacji pbli~ycznych
dostarczala o~jad~ie~ a co im "tak naprawd~" chodzilo.
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W podobny s~osdb~ jak zakladamy. nieadekw~tne ~eakcje sp~
leczne p~zyczynily si~ do podtrzymania zjaNiska w,Gzasie, co W
jQ'zyku me'dycyny,oznaczalo wzr'ost liczby uzaleLnionych', a w j~
zyku ekonomii -"wyksztal~enie wysoki'go~ tkwalego popytu. a
tym samym uruchomienia samoczynnych proces6w rynkowych, p~ze
Sqdzajqcy'ch sprawQ 'tn/~lo~ci zjawiska na dlu[jie, lata.
T~ hip.0tezQ obja!:1nia-j<j:c,! zamknq~ chcemy rozwaiania \'/Ok61
po~zQtkdw w~p,nczesneJ. mlodzieLol'lej, narkomanii, poczQtkow tutaj
nazwanych pierwsz q fa~Q,' '8 ·ktdra poja\,/Jla siQ na 'przelomie lat
1960/70 w wiQkszo~ci krajow eur~opejsk,ich. Po niej, po kr6tk~m
okr~sie stabi1iz8cji la naw~t spadku zjawiska ujqtego w ryzy
po~icyjnej kontroli wezbrala mn~ej wi~cej na przelomie lat
\ 70/80 jeszcie wyzs.za fala, znamienna' pojawienie,m siPc "~eroiny
w masowym spozyciu,. chaeiaL: i, w tym okresie przetwory z kanopii
zachowaly 5wOj,! dominujqc q pozycjQ na r-ynku, z wyj'!tkiem Polski
i ,:'If;gier. t" tym 'czasie picn/szoplanowQ rolq na scenic narkomar1sklej wszQdzie zajE;lli konsumenci her,oiny i op!atch/.
Prze~ledtmy jaki przebieg miala ta druga fala ,W p05zcze-

g61nych krajach.
W AnQlii 1iczba heroinistdw'qwaltownie wzrosla pod koniec
lat sie'dernd~iesi~tyc~. Od 1970 1'. liczba narkornanol'l wzrastaln,
tam, O,2S!i rO,c,znie,t a uLycie roimC!i tych ~rcidk6w rozpowsz,cchni,10 siQ na caly obszar kraju. Po roku 1900 zjawisko uleg10 stabilizacji, z tendencj~ spadkow~ po 1905 r.
We ~rancji do 1973 'r. nie istnial zoraanizowany ryne~ herainy, ale jui pod konlec lat
sieder.1dziesirltych heroina \'/ypic.
ra~ zaczE,lla popularne tam halucyge,ny., Haj\'liQi<sza' dynar.1i~a rozpowszechnien~a heroiny przypadl::a na lata 77{.02. P.ok 1982 byl
kulminacyjny dla wi~kszo~ci spoiycia hetoiny, na"rynku ?ojawi~
la siEil kokaina, a 'jej spozycie \,I'zrastalo.
\~ Holandii najwy 1:szy wzro::;t heroinomani i .nast'lpi 1: \'I laiach 1973-79 'I utrzymywal SiQ ~a niezmieni~nym poziomie do roku
1984. Od 1980 r. ~ozwinQlo ~i~ tam na skalQ ni~notowan~ gdzie
indziej zjawisko polit6ksykomanii, tj. przyrz~dzania indywidual~ych kompozycji, najcz~~ciej z wyboru obejmuj<j:cego herbin~,
m~tadom, kokainQ, amf~taminq, barbiturany, &enz~dwuazepin~
i-a1kohol. Pplitoksykorna~ia jest' zjawiskiem z niebezpiecznie
wysokQ szan~~ rozwoju i rozprzestrzenienia. bowiem uniezale2nia ad zmian na ~ynku, u~iezalc2nia od koniecznQ~ci mies~kania
.

,

w wielkich miastach, .. jest mniej kosztowna i zmniejsza ryzyko
wychwycenia przez slu~by ·zdrowia.
Fa:la heroinomanii pojawi.la siQ·

tak~c \'1

pozostalych -krajach

Europy. R6wnoleole z tym nast~powal gwaltowny wzrost ·liczbi
konsument6'w innych ~rodk6w, z\'Ilaszcza pt"'zetwoI""6w z kon~pi)"
:oplat6w, amfetaminy, ba'rbi tur-andw' i benz"odl'luazepiny. Fala· ta
zacz~Ia po 1985 r. jakby opa ...... !!, na rynku poja\"lila si~ kok~ina,
· co wrdzyc! moglo wybuch koleJllej fali epidemii.
W Polsce pierws~a i~la miale miejsce w 1atach 1969-74
i tutaj akcja m,ilicji' i ut~~dnienia dost~p~ do lek6\1 psychoaktywnych przygasily nieco zjawisko, aby .po odkryciari~ domowej
techn'ologi-i mo['finy'w 1976 i heroiny w 19.79 r .. \1ybuchlo ono ze
'zdwDjon~ silq osi~~ajQc szczyt w 1984 r.

z tendencjQ '5padkciw~
w kolejnych l'atact;l. Polska naleiy.do tycn nie1icznych krej6w
(Obok W~gier) gdzi~ dominuje 'sj:](:izycie nie konopii a opi-atdw

· i i~nych ~rodkdw.
/
Rea,kcje spoleczne na '\'lybuch kolejn~j mlodzi,ezO\'Iej fa1i
maSO\'Jej konsumpcji l"ozma1 tych ~["odk6w psychoaktywnych byly
, zrazu jeszcze bardzi'ej gwaltowne ,1. restryktywne. Prze~<l.t,enie
budzila

he['o~naJ

kt6rej' niszczijcy wplY\1 na zcfrowie jak i mac

uzaleznienia z:nacznie w:dwczas wyolbrzymiano.
Tote;z wkr6tce po pien'/szym -\'lst["zqsie heroino\'lym w "lielu
krajach zaostrzdno p["zepisy p["8"me, r.liQdzy-innymi w'stosunkowd lib!3I:'alnej Szwajcarii wj}rowadzono kary za' konsumpcjQ.
P.6wrl'olegle z ostrym kUI:'sem rest["ykcji ·"Jobec konsumpcji
,
i handlu ~ozwijana byla na sze["okij skalQ pcmoc medyczna. - co
ch8['a'kte['ysty:czne d~ pocz'!:tk,u 1at osiemdzicsiqtych- - 916.\"I'nie
stacjona~n"ym' i dlu!)olerminm-Jym.
Taki kierunek po~'i tyki spoleczncj "lobec narkomanii· przyj~to w--w1elu krajach.
SRcileczny Ob['az narkomanLi i z\'li;garye z. tym nastatolienie

o charakter).e

wobec tego zjawisk<;i' zacz~ly ule!]ac! zmiani~ gl6\mie pod \"PiY\<lcm
informacji naplywajqcych z pl~c6Ylek l~cz~cych pacjent6~'l z tej
drugiej falL
Donicsienia z wielu k~~j6w 2,.9odnie ~blie"rdzaly ~ui:~ liczbQ mlodych na["kom?116w z objawami II za burzer1 psychicznych " , "psy-'
chaz"" .li depre5ji", IIfrustracji ll , IIwysokieno pozlomu IGku",
· "cho'rych ·.fizycznie i psy.c!1icznie" - takie ·ch<:l["aktc['y'styki

znalazly siPc 'w wil;~kszo1~'i rapo"r·td!tl. krajowych .. :'1 tym" obr'az1c
narkoman6w "post hippisD:llskiejll generacji pod~re~Hllno takze
n~zs'zy poztom wyksztaicenia, znac?ny stan deprpwacji ['ozmai~
tych poh-zeb zyciowych oraz poezu'cie' braku perspektyt-l na
..

,

przy.szlo~~~

. -'

.

Z~ "sc~ny narkoma~skiejll - ~ak ,w. zar90nle. dziennikarskim
i naukowy~ zwykio siPc m6wi~ - znikal' typ narkomana - Iteksperymentatora", "in~...:l.ektualistyll, a masol-Io pojawil: si~ typ .nar'koman~ - wyalienowanego, IItGPo',olowego", siQgaj'lc'ego, po narkotyki juz nie po to aby zmienla!! spoleeze~st~.,a,' ale zeby zalatwia~ swoje p~oblemy osobiste, powst~jqce najczQgcie~ na tIe
wyobcowania w rodzinie, W grupie rdwie~niczejJ w szkole, w. pracy itp.
Taki obcaz mlodocianego narkomana sklanial do zmiany nastawier1 sporq CZIi~~ spoleczeristwa, zwlaszeza rodzic6w, terapeut6w, a taki:e, cho€! pm'101i leez z widocznym skutkiem, sE;ldzi6w
i pracO\.,ni!<61-/ innych slui:b "Ob51u!]uj~cych" zja\llisko. S['odki
karne wobec chorych, budzqcych uczucie lito1ci miodych ludzi
przestawaly by!!
w odcz~ciach wi~lu odpowiedniQ
drogij.
,
. '

.

Byla to jednak jedna strona spolecznego

wizerun~u

narko-

mana, drug a ukazy!tlala dokuczliwego wspdlmieszka~ca i prz~stqpc~.
Bowiem .wraz z fa~~ rozwoju konsump~ji rosla tak2e prze~tQP~zo~!!
narkoman6w, zmuszonych do zdobywania picniGdzy na dron~ heroin~
i inn~' opiaty poprzez k~adzie2, ~lamania do mieszka~ i samochod6w, oszustwa itp.~W miejscu zamie5zkania i6h sQsiedztwo okazywalo si~ dokuczliwe i ni~be~pieczne, ze wz~lQdu na prowadzony
tryb· z·ycia I a Zl'/laszcza nleobyczajne ekscesy i l'I,Ybuchy aaresji.
Prasa' poszukujqca sensacji.....znacznle przyczynila sir; do
upowszechnienia ~szystkich czarnych epizod6w z zycia' narkoman6w,
_ podsyc.ajqc atmo'sferPc zagroi:enia.
W ten spos6b doszlo do podzialu opinii sPolec~ncj na tQ'
niew'ielk q leez znaezQc~ cz~sc gotO\'/q niE!~6 pomoc, i ti: cZQ~!!
zqdajqGq ~chrony i ostrego kursu.
](·olejny zwro't w nastawienLlch spolecznyeh \·mbec 'narkoman'li
wlqzal: 'siQ jUi: z epi'demii1 AIDS. ~Jstrzijsaj<lce byly donies,ienia
na temat rozprz8strzeniania infekcji wirusem HIV w~rd~ narkomand~ ~zywaj~cych strzykawc~.

\1 J\msterdamie zazY\'laj<!cy poprze.Z iniekcje stC:lno'lJili 40'0
narkociandw,' z tcqo ~edna trzecia wykazywa~2 nosicielstwo IIIV.
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POdotinie na hit'enie

.AnglLi-,

w Edynbul'gu, IfIV stwierdzono u wi~k

~zosci ,tl(jOi:y:~nYCliii>na~kOman6\'1, po'dobnie
W· inn'yci',h
wy'sqkiego

'krcr'Jach:' rowniel·llnrkomanow

~yzyk'a':'_Qosiciei5twa HIV.

\'I

Dundee.
z31 iClono do oru'py \

.

Fakt teil" wywD!al. dwojaktego typu re3kcj~ spolecl,ne. O,ar-:
dZie,j powszechne by1:y' edruchy strachu,· dyskryminacji narkorrianow, p,rdb sp,Vchania teh na m~rgines zycia. L~k przed rozprze-

5t~ze~ianie~~pid~mi( stym~~owal takie rozwdj :oz~aitYCh"pro-'
g['amdw

zmniejsza.j~cych'

ryzyko przenoszenia tej choroby. Szcze ..
g61nc;! n"adziejPc- wi ..gano z probanJi :-,JrzestaHienia heroinistol'l na
. branie batdziej' bezpieczneoo 'srodka, za jaki uwazano metadan.

W Holandiij jut w 1983 t. JO% heroinistdw prteszlo na, metadon, a jut po roku, 1986 -' wi~kszo~6. ~I s'amym, tylko Amsterda-'
mie w 1986 r. ~ tego programu korzy~talo 4400 heroinist6w.
Programy metadonowe upoHszechnily siQ w wielu krajach,
a z biegiem lat wyratniej ujawnily si~ dobre i zle strony tego
przedsi~wzi~cia. ;liew~tpli0ia pozytywnym efektem jest fakt rej8stracji i fuoliiwod6 obs~rwa6ji zna~~cn~go
ntocentu heroinl/'
•
1
stow. Zauwazalny' ~I Arnsterdamie sp"ndek liczby zgondw z przedawkowania lub uzycia zbyt zanieczyszczonej" heroiny, \<J.iqza6 motna
Z wprowadzeniem tego programu, ale tel podobn~ zjawlsko spadku
.
umieralno~ci po rok~ 1980 odnotow~no w'wiGkszo~ci kraj6w europejskich, w tyro i w ~ych gdzie nie wprowadzono,metadonu do le~z
nict\~,] .

.

UO mnlej pozytywnych nastGPs~w programu metadonowGOo 2alinalei:y fakt, ze~_dla wielu nari(o~an6w jest to narkotyk ~od
sta\'lQwy i zalisze dost~pny j dla. ;'Iiolu zHJ:as2cz.J pali to:csl'koinJn6w jest 'to ~rodek dodatkowy; wielu uzaleznilo siQ orl teGo
~rodka na .dlugie , lata. Innym nieuchronnym ~k~tkiem darmowe~o
rOldawnictwa jest ~obudzenie handlu ty~ specyflkiem. ~reszcie
darmOWB rozdawnictwD silneno ~rodka psychoaktywnego stwarza
sytuacj~ moralnej d\~!Jznaezno.~cl. no ~~o program \'1 -inten,:jaeh.
zapQbiegawczy jawi~ siQ ?ac2yna jako wyraz oficjalnej a~robaty
dla stylu zycia opartego n,a braniu narkotyku.
Innymi ,przykladami d~lala~ zmniejszajijcych ryzyko ~pidemli
AIDS jest nleodPlatnl!' rozd,awnicti-IO strzykawel<, nJ). ~I HOla"ndii
w 19~U r~ prze~nncz~no na'ten eel ROO'tys. jednbraz6wek:
ClY~
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zastaly rDlmaite formy para~~ittwa i 'pomocy
nieprofesjonalnej, 6yly te1 przyklady organizQwania punkt6w
Rozwini~te

iniekcj-i

narkotyk6~.,

pod fachowQ opieki,l

(~I

Sz\.,ajcar' i: i ·lIolandii).

Epidemia AIDS wplyn~la tlumiQ~O 'ria riu'rt prona['kom~r15ki.

w kulturze. Z donies~~nia 5lwajcarskiegri wynikalo, 2e ~wiazdy
muzy"kt pOP, i' rocl:< jak~-y rzadziej 111qczaly, motywy narkornar'iskie'
do tekst6w 5wo'ich piosenek, a cZIi~ciej uslyszec mOina pochwall;l
abstynencji. Spadla t~kie akty\ma~c ,~'15arzy i intelektualistow
podeimuj~cych pr6by,i~eaiizacji narkotYk6w. ~
I Z pacz"qtkiem 1at Qsiemdziesi~ty~h zjawiska uleglo stabili ...
zacji~· Statystyki zdrowia ~ielu ~raj6w odnotowaly ~iewielki'spa
dek zgondw spowDdowany~h narkot~ka~i. Z uplywem ciaSu spoleczertstwa jako~ oswolly si~ z obeeno~eiij narkoman6w~ PierwDtn~
uczueia bezradn~~ei i strachu ust~pily, ale i oslably takle daw~
~e nadz~eje. ,na" ryehle i ca lkO\~i te wypa~eie. zjal·/iska". l"lozna m,owi!!
o'raejonali~acji t~go co bylo',plerwotriie tak groine i niepo2~
dahe a co z uplywem czasu'okazalo si~ nieusuwaln~.
Dobr~'str9n, tego procesu bylo sprowndzenie do ~la~eiwe~~'
wymiaru wielu lagr02ert zwi<lz,anyeh z r~6znymi narkotykami i 1rodkaml psychoakty\,myml. Zwlaszeza wyratnej zrnianie ul~Oly. oeeny
zagrozert .wiqzanYeh z marihuanq, heroin q i kok~inq. \Po~jaine
zrniany z~5z1y vi oficjalnych podej~ciach do zjawisk.a.
W Holandil, ktdra maze byt! wzorcowym przykladem rearientacji polityki spo~eciz~ej" wDrowadion~ ~o jqzyka prawnego rozrdznianle narkotyk6w n~ "twatde". i "mlQkkie" zaliczajQc rnarihu~nQ do tych ,drugich i odst~pujQc juz ad roku ~976 ad karania
za u2~cie tege drodka.
}
Juz'w po6zqtkac~ lat osiemdziesiqtych punkt~~ wyjdcia
holenderskiej pol~tyki j~5t stwlerdzenie, te konsu~ent "twardych'~ narkot~kdw (gldwnie heroin~' i ~okainy) nie jest"po pigrwsze 'I pr,zede ,wszystkim," przest~pc'l:, ale k.Iientem' iub pacjentem
potrzebuj'lcym pomocy, bawiem, jak uezy"lo rle~wiadcz"enie \'Jladz
5 <ldo.\'Iych, uw'i~zienie nie rOZl'Ii'lzuje problemu. :Hadze zaakcept'dwaly ,fakt, 2e narkomania istnfe"je ,i stala "si~ mniej lub bardziej
stalym r~sem nawocz~snego spoleczertstwa. W Halandii a tej polityce m6wi siq jakci a po Ii tyee "normalizacji". W, jej r8mach
ron/aiane Sf,! ·motil\~o1ci "kul turowej 'intenracji her'o~nyli ezyli
tworzenia bezpieeznych i akceptowanych ram kon~uppcji tego
. I

~rodk~

•. Generalnie rzecz bior~c we w~zystkich krajach nast~p~lo
celow polityki z zapobiegania beania na zapobieganie skutkom brania, czego przykladem·byl wsno~riiany program
metadonowy i i~ne pr6by og~a~iczania twlaszcza zd~owotnyc~ zagro!eM wynikajqcych z r6!nych forln brania narkotyk6w.
Po roku 198'0 w5zQdzie dal si~ zauwa!y~ ·spadek zainteresowania dlugoterminowy~ l~czeniem stacjonarnym.na rzecz rr~mai
tych kr6tkoterminowych pronram6w ,ns bazi~ poradni.
Wrac~jQc.do danych z przebiegu zjawiska" zauwa!alny,
zwlaszcza po rOk'u 1935, byl wzros t konsumpcj l. kokainy. i wQch'actwa ~rodk6w'wziewnych, k1ej6w, rozpuszczalnik6w··itp. w~r6d
I
kilkunastoletnich dzieci •
. Narastanie tych faktdw'w ocenie autor6w raportu z konferencji rzymskiej (z ('oku 1986) zapo1'/i.adai! maglo d\'Iie drogi dalszego rozwoju zjawiska.
Na g6rnych pi~trach narkomaMskiego. ~0iatka jak ptz~widy.
T.
\"'~no, kokaina wypieral! bE;ldzie heroin~ z tendencjami godzenia
konsumpcji tego ~rodka z pod~tawowy~~ wymaganiami tycia spolecznego. ,
Spaleczny "dd~" zjawiska tworzyl! mialaby·fala w~chaetwa
~rodkd~ wziewnych i konsumpcji srodk(~iI·, a'ntydcpresy jnych ogarniajqca vnastolatk6w, znajdujQcych si~ w okres+e dojrzewania ,
okresie, jak wiadomo, spietrzonych prz~kragci. iAgwaltownych
wa~aM nastroju.
Wycinkowe informac)e ,z rd!nych kraj6w.potwierdzily ·rozwdj
gldwnie kokainomanii. WQc~actwo, jak si~ wydaje, i na szez~~cie,
byio kr6tka~rwalym epizodem w ~ozwoju wspdlczes~ej narkomanii I,·
,
chaeia! z realn~ grotbQ nawrot~w.
Z pelniejszq ocel!~ tej ,hipotezy nalei~loby si~ wstrzyma~
do kolejnego spotkania.badaczy regionu eu~opejskieoo. Ma tym
wypadaloby zako~czy~ prdb~ odtworzenia p~zebiegu zjawiska wsp61~
czesnej mlodzie~owej narkomanii na naszym kontynencie.
Zacz~lo si~ ana, najwczfe~niej w ·Londynie" Amsterdamie 1 Paryzu i innych centr,ach Zachodniej Europy I kt6rych .mlodzie!
najzywiej reaguje na prijdy kulturowe i mody zza oceanu.
·P·rzybralo· rozmiary masowej kons'umpcji .r6znyeh ~r~dk6\·,·
psychoaktywnych a ·zwlaszcza hal~cynogen6~ z symbalicznym jut
dla ~ego okr~su LSD-25: ale gldwnie jednak przetwor6w z kon6pii indyjskich.
przesuni~cie
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\'1 'czasie, Ii kt6rym noja\~ili 5i~ hippi5i, a l'li~c na pr.zelom~,e

lat 6:0/70, f.ala ta zostala jakby opanmsana i ,nieeo przytlumTona w kolejnych latach. ':Jezbt'ala ponownie na p,rzelol:Jie
lat 7-D/8o, osiqgajqc rozrniary \~ielokrbtnie I'liQksze niz pi~rw'5za i znamienna pojawieniem si~ \'1 masowej konsumpcji, he.roiny
i innycb opiat6w obok dominuj<;!cych n~dal na .rynku~rzehlord\·1
z konopii, stymulator6w oraz ~rodk6~1 n.asennych i uspokajajqcych.
Zjawisko to uls9.lo stabilizacji z pocz~t..lem·lat\osiemdzie
siijtych, z lekk q tendencjq spadkowQ po roku 1984/85. A na rynku
pojawil silil now'y. narkotyk - k~kaina, co wskazywal! fj]ogl~ na charakter kolejnej lazy w rozwoju zjawiska~
Te niewqtpliwe podobie~stwa w przebieg~ narkomanii w z~acz
nej cz~~ci 'kraj6w europejskich sklonili do przyj~cia hipotezy
a -wsp61nych, tutaj ezterech, czynnikach tego procesu.
1. Czynr:likiem niel1 q tpl,iwie ,najl<lyzs'zej wagi bylo przygotO\'lanie sprzyjajqcego masowej konsumpcji narkotyk6w intelektualnego
klimatu prze'kona~. Grunt p'rzygo..towall intelektuali~ci popI'zez
upowszeGhniani~ pI'zekona~ ~k~zuj~CYGh n~rkotyki jako ~rDde~
~
osi~gania no~y~h wymiardw oSobowodci i przemiany stosunk6w
mi~dzyiludzki,ch.

Nie ,wi,adoma jak daleko siGgac! nalezaloby do poczr.!t~6~1 teqo
by~ mote zapocz~tkawal no st$ l~t temu w Europie paryski :klub haszynist6w, skupiajacy wielki~ osobowo~ci tego ok1'esu z Ch.~audelai~e, T.q~utie1', Rimbaud, patem byli A.Huxley,
proc~suJ

J.P.Sartre" w~,eszcie T .. Leary i calc ~rodO\·Ii.ska pisa1'zy, muzyk6w,'
dziennikarzy' i polltyk61'1. Zia ich sprawr.! narkotyki przesta1y by~
w powszechnych Odcluciach
i nauce.
Upowszechnienie

~rodkami

pr~ekonart,

\dasciwymi tylk,o',mec!ycynie

te narkotyki

s~

niebezpieczne,

ale dla "9s6b Uwyj~tko\'Iych", udoJrzalych" m09"l dostarczy~ II na j_
glQbszych priety'~ religijnych" uchylalo dr~\'si rnaso~·tej kansurnpcji najpierw-halucynogen6w ~ potem najprze~~2niejszych drodk6w
odkrywanych'drogq eksperyment6w.
2. R6wnorz~dni~, istotnym 'czynnikiem byly \'Isp61czesne
~rodki masowej infarmacji. Wsp61czesnym mass mediom, co raz
jesz'cze warto przypomniel!, wystarczyl rak na ".dorabienie", ide010gi1 i upowszechnienie \.fizerunku hippisa nie tylko w Amerycc,
o
ale i w dwiecie. W,ten' spos6b lokalnym w istocie wydarleni;~ na

uniwersytecie w Berkele~ sprzed
ol~balny.
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I!wie[~wiccza

nadano

wY~lia[

3~ Do~i~acja

wspdlczesnej Ameryki we wszystkicn niemalie
zycia - to ~romieniowanie kulturalne Ameryki, jak
je okredla Z.Orze~i~ski w ~woi~ 5tudi~m 0 zmaganiach ~~6~h 'su~
permo~arstw ~ globaln~ ·sup~emacjQ-("Plan gry" wyd. "Glos, W-wa
1987), otwiera Europ~ na, r6tnorodne wplywy zza oceanu. 5tamt~d
czerpierny wzory postQpu i weaz 2 dobrodzicjstwem inwentarza
wszelkie mody i w20ey zaChowaM, dewiacyjnych.
Przewe~a cywilizacyjna .Ameryki pozbawia atrakcyjno~ci europejskie ~lory tycin zw18szcza w oczach Iudz! ~ll)dych -i dop61(i Europa nie sprosta amerykartskiemu wyzwaniu; d~p6ty bQ~zie czerpa~
stam~Qd wyobra~enia a "wsp61czesnym stylu, zycia".
4. Po n'arkotyki silina przede wszystkim 'rnlodzie.( i fakt
ten. przynajmniej CZlisciowo tlurnczy,c mozn,a wYflaturzeniami proces6~ emancypacyjnych mlod~ie2y. Przejawem,wynaturzenia jest;
jak 5~dZf~, rozwini~cie "ku.itu· mlodo~c-i" polegajqcego na g!oszeniu priZekonari, ie mlodo~~ ,jest synonimem zr;-rian i postQPU. ~'/" Istocie,.czego specjalnie nie'trzeba uiasadni~~, nie r.ra jeszcze
spoleczerishl tak urzQdzonych, a,by m!odziei: Iilogla tak~_ roIQ
odqrywa~) ~wlaszqza w 2yciu pubIicznyr.r i za0odowy~,' ndzic ro-'
tacja pozycji jest z naturi rzeczy wolniejsza ad tampa wcho~
dzenia'w dorosle tycie kolejnych rocznik6w rnlodziezy. Stqd zap'swne taka erupcja gr-up i rucho\"/ mlo(j-?iezol'lych Z'll1aj'lcych zillian.
Oddanie 'mlodziezy tak \"Iaznego pola ak~y\mo~ci 'jak moda l' rozrywka nie maZe jut zaspokaja6 aSlliracji. rozd~ty~h na miarG
Kultu mlo~ych.
d~iedzinach

THE PICTURE OF DRUG ABUSE IN COIHE/1PORARY EUROPE
SUHHARY

'An attempt wa's made in the paper to show s.ignificant
similarities between a number of European countries, as
regards the cgurse of the.phenomenQn of drug abuse.by adolescents
from mid 1960 to mid 1980 •.
The paper .1s based/on ti1e proceedings of two international
symposia devoted to research on the problems in question.'- The
first one, held in Rome ,(11-12 December 1986) was attended by •
participants from nine countries: ~ngland, Greece, France,
.
-Federal Republic of Germany" Portugal, S\'/eden, Hungary, Italy
and Poland- (represented by professor T.Chru~ciel), while at' the
,other one (held in Vienna) 1-2 S~ptember 1988) research centers.
from the fillm-ling cO,untries ~'1ere represented: Austria, France,
England, Hungary" the Netherlands, Portugal, Soviet- Union, Spain,
Swttzerland and Poland (the l~tter by the ~uthor).
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