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E lem entarny przew odnik o narkotykach  i narkom anii w ydany 
w  ubiegłym  roku  w  Niemczech Zachodnich jest jednym  z wielu opra
cowań na Zachodzie w  bogatej już lite ra tu rze  tego problem u. Problem  
narkom anii jest obecnie w  świecie, a szczególnie w  n iektórych k ra 
jach Zachodu i Wschodu, zagadnieniem  bardzo aktualnym , społecznym, 
k tórym  in te resu je  się socjologia, krym inologia, nauki medyczne, psy
chologia.

Wyżej przedstaw ioną pozycję książkową opracował zespół au to rów  
różnych dziedzin specjalizacji i to stanow i m. in. zaletę tego w ydania. 
Hans Lösch jest dyplom owanym  socjologiem z In sty tu tu  Młodzieżo
wego w  M onachium ; D ankw art J. M attke psychiatra  jest naukow ym  
asystentem  In sty tu tu  Psychiatrycznego M axa-P lancka przy K linice 
w  M onachium ; doktor farm acji S igrida M üller jest stypendystką w /w  
Insty tucie Psychiatrycznym ; socjolog Elke Portugali jest głównym  
w spółpracow nikiem  m iejskiej poradni przeciw narkotycznej w  M ona
chium, Rudolf W ormser jest dyplom owanym  psychologiem i nauko
wym asystentem  w  ośrodku badań w  Tow arzystw ie Psychopatologii 
i Psychoterapii M axa-Plancka.

P raca w ym ienionych autorów  obejm uje wstęp, w prowadzenie, sie
dem  rozdziałów oraz kilka załączników. Już sam e ty tu ły  rozdziałów



mówią o zakresie poruszanej problem atyki. Część w stępna przedstaw ia 
zagadnienie narkom anii w  różnych aspektach. N arkom ania nie jest 
tylko problem em  praw nym , trak tow anym  jako przestępstw o, czy m e
dycznym  jako choroba, ale także zagadnieniem  społecznym, proble
mem produkcji i konsum pcji w  dzisiejszym świecie. Dalsze punkty  
zajm ują się podziałem narkotyków  na środki uspokajające, nasenne, 

’pobudzające, zm ieniające świadomość oraz tym  jak  społeczeństwo 
reaguje na tzw. „m iękkie narko tyk i”, tak ie  jak  alkohol, papierosy, 
środki uspokajające lub pobudzające, nie zabronione praw em . Dla psy
chologa szczególnie in teresu jącym  może być R. 6, k tóry  zaw iera opis 

tcećh osobowości i m otywów zażyw ania narkotyków  u młodocianych 
konsum entów . Rozdział 7 tra k tu je  o uzależnieniu się cd narkotyków  
(Drogenabhängigkheit). Końcowe rozw ażania dotyczą profilaktyki n a r 
kom anii oraz ogólnych inform acji o pojęciach z dziedziny współczesnej 
narkom anii. Spis bibliograficzny obejm uje 61 pozycji.

N arkom ania — przestępstw o czy choroba? To pytanie, k tó re  staw ia 
sobie dziś w ielu ludzi. To pytanie postaw ili sobie również autorzy 
pracy. Z jednej strony zakazy produkcji i handlu, a z drugiej strony 
duże zapotrzebowanie na narkotyk i i w ysokie ceny na nie, są okazją 
•do działalności przestępczej. S ilna zależność organizm u i psychiki, jaką 
w yw ołują n iektóre narko tyk i (nałóg), sprzyja nielegalnem u handlowi, 
spożyw aniu narkotyków  w  coraz to w iększej ilości, co stw arza z kolei 
nowe problem y psychiatrycznc-farm akologiczno-psychologiczne. Niepo
praw ny konsum ent narkotyków  sta je  w  końcu przed a lternatyw ą: 
przestępstw o lub choroba, a nierzadko jedno i drugie.

Autorzy dzielą narkotyki n a  trzy  grupy: 1. środki uspokajające (va
lium, lib rium  itp.); 2. środki pobudzające (alkohol, nikotyna, kokaina, 
pervitina, rita lina , m irap ion t, captagon, tró jch lorek  etylowy, eter, chlo
roform , inne); 3. środki zm ieniające świadomość (halucynogenne) LSD, 
m eskalina, psylocybina, m arihuana, haszysz. Ja k  w ynika z powyższego 
podziału do środków  najbardzie j szkodliwie oddziałujących na psy
chikę ludzką należy ta  ostatn ia grupa narkotyków , określanych jako 
środki halucynogenne. Według autorów  term in  ten jest złym i fałszy
wym określeniem , bo „halucynacja” to  indyw idualne doznanie zm ysło
w e bez odpowiedniego bodźca fizycznego, zewnętrznego. Popraw niej 
byłoby używać określenia „środki iluzyjne”. Dla tych środków rezer
w uje się też dziś nazwę „psychedelika” — środek zwężający i rozsze
rzający świadomość. Jak  w ynika z re lacji autorów , wiele środków b ę 
dących w  obiegu jako narkotyki nie posiada chemicznych właściwości 
odpowiednich do nazwy. Przeprow adzona analiza chemiczna w ykazała, 
że np. na 115 środków, k tóre zostały kupione w Toronto jako LSD 
tylko 48 posiadało względnie czysty LSD. Amid kwasu lysergowego



(LSD) jest półsyntetycznym  środkiem , produkow anym  m.in. ze spo
ryszu, jest bezzapachowy, bezbarw ny i bez sm aku, jest środkiem  b a r 
dzo aktyw nym  naw et w  niewidocznych ilościach ca 10—50 milionowych 
części gram a.

Godnym uw agi jest to, że przez narkotyki tak ie  jak  LSD zniesiona 
zostaje „funkcja filtrow a”, dzięki k tórej w  norm alnej sytuacji spo
śród różnych w rażeń zmysłowych do świadomości tra fia ją  ty lko  te, 
k tó re  m ają podłoże swoje już w  uprzednim  doświadczeniu (eine be
stim m te V orerrahrung). Owo uprzednie doświadczenie jest określone 
przez społecznie wyuczone sposoby zachowania się. Nasz apara t mózgo
wy musi już wcześniej nauczyć się nieprzyjm ow ania do świadomości 
doświadczeń ze snów i urojeń. Pod w pływ em  narkotyków  zawężona 
lub rozszerzona świadomość n a tra fia  również na językowe trudności 
w yrażania w  odpowiednich pojęciach przeżyć i doświadczeń. Istnieje 
potrzeba stw orzenia języka, k tóry  mógłby opisać przeżycia osobiste jed
nostki np. pod w pływem  działania LSD. Pojaw iają się próby w yrażania 
tych przeżyć przy pomocy muzyki, m alarstw a i poezji. Innym  dość 
powszechnie używ anym  narkotykiem  jest canabis — wyciąg z konopi 
indyjskich. Przed dwudziestu la ty  pojaw ił się rap o rt ONZ, k tóry  po
daw ał, że ok. 200 mil. ludzi używa tego środka. N arkotyk ten znany był 
już 3 tys. la t przed n. e. Obecnie lite ra tu ra  św iatow a o canabisie obej
m uje ponad 2  tys. publikacji. Podaw ane m otywy zażywania tego środ
ka m ają charak ter bądź medyczny bądź religijny.

Jak ie  są m otywy zażywania narkotyków ? Podczas badań przeprow a
dzonych w  Berlinie Zachodnim  (1970) stwierdzono, że najczęstszym  m o
tyw em  konsum pcji narkotyków  jest przeżyw anie przyjemności, wzrost 
upojenia i rozkoszy oraz zajm ow ania się swoimi w łasnym i trudnościa
mi psychicznym i przeżyw anym i jako konflik ty  i niepokoje. Z badań 
berlińskiego lekarza Bschora w ynika, że na 237 młodocianych narko
m anów  (99°/o zażywało haszysz, 50% LSD, I 6 V2 opium) ujaw niło się 5 
następujących grup motywów:

1 . potrzeba przeżycia radości, przygody i rozkoszy,
2 . motywy em ancypacyjne: zgłębienie lub poszerzenie św iata przeżyć,
3. koncentracja na w łasnych przeżyciach psychicznych,
4. potrzeba przynależenia do przyjaciół i znajomych,
5 . pro test przeciw  dzisiejszym społecznościom i ich konwenansom.
Inne badania w e F rankfurcie  (Wanke, Süllwold, Ziegler, 1970) oraz

w  Kolonii (Wetz i współpracownicy, 1971) jako najczęstsze podają t a 
kie motywy jak: ciekawość (41%), naśladow nictw o (24%), tow arzystw o 
(50%), zadowolenie (50%), potrzeba rauszu (25%). Niem ały procent 
stanow ią także m otywy hedonistyczne, ideologiczne oraz rezygnacyjne.

Najczęściej w ystępującym i cechami osobowości u badanej młodzieży



wg Lennertza (1970) w  grupie zażywającej haszysz była chwiejność 
em ocjonalna, tolerancyjność w  stosunku do niepalących, towarzyskość, 
obniżony krytycyzm  w  stosunku do siebie. Do podobnych w yników  
doszedł H alpern  w  stosunku do konsum entów  m arihuany.

Według S m arta  i Jonesa (1970) konsum enci LSD, w stopniu w ięk
szym niż w  grupie norm alnej, u jaw niali społeczną izolację, mniej in te 
resow ali się w łasną osobą, m ieli większe tendencje do ucieczki od rze
czywistości, u jaw niali więcej objawów zaburzeń psychicznych takich  
jak  schizoidia, histeria, psychopatia, hypom aniakalne zaburzenie oso
bowości.

Innym  w ażnym  problem em  zasygnalizowanym  w pracy to m edycz- 
no-psychologiczny problem  zależności od narkotyku. Chodzi tu  o za
leżność zarówno psychiczną jak  i organiczną. P ow staje ona wówczas, 
gdy na sku tek  dłuższego przyjm ow ania jakiegoś środka następuje przy
zwyczajenie się do przyjm owanego narkotyku . Związek między konsu
m entem  a przyjm ow anym  środkiem  jest ta k  silny, że nagłe odstaw ienie 
go pow oduje w ystąpienie całego zespołu przykrych  objawów psycho
fizjologicznych (pocenie się, bóle, drgaw ki, wym ioty, urojenia).

Ze względu na bardzo ak tualny  a nierozw iązany dziś problem  narko
m anii wśród młodzieży opublikow ana pozycja stanow i cenny w kład do 
lite ra tu ry  św iatow ej. Dla czytelnika polskiego, zwłaszcza d la  psycho
logów, socjologów, lekarzy, p raca zaw iera w ażkie źródła dla studium  
tego problem u i ew entualnie bardziej skutecznej działalności p ro fila
ktycznej.
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W psychologii współczesnej przew ażają w  różnych odcieniach dwa 
podstaw owe nu rty  — psychoanalityczny i behawiorystyczny. Różnią się 
one w  w ielu punktach, ale głównie ze względu na charak ter założeń 
metodologicznych i metody w eryfikacji swcich hipotez.

W ostatnich dziesięciu la tach zarysował się coraz w yraźniej, zwłasz
cza w  psychologii am erykańskiej nowy nu rt, zwany psychologią hum a
nistyczną, albo Trzecią Siłą w  psychologii.

W śród jej zwolenników, skupionych głównie wokół wydawanego od 
1961 roku czasopisma „Journal of H um anistic Psychology”, należy w y
mienić tak ie  nazw iska jak: A. Maslow, C. M oustakas, N. H akayaw a, 
C. Rogers, H. Otto, J . B utler, J. Mann.


