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Artykul otwiera teoretyczny wstep poswiecony zazywaniu narkotyków. Wyjasnione
zostaje w nim pojecie narkotyku i jego typów. Ponadto scharakteryzowano formy
przyjmowania substancji psychoaktywnych, a takze przyczyny takiego postepowania i jego skutki. Wlasciwa czesc pracy koncentruje sie na analizie i interpretacji literackich opisów przedstawiajacych narkotyczne uczty. Pochodza one z powiesci Hera
moja milosc Anny Onichimowskiej, My z poprawczaka Orfeusza Nowakowskiego
i Osiem cztery Miroslawa Nahacza. Prace zamyka odniesienie przeprowadzonych
rozwazan do filmu "Requiem dla snu".

NARKOTYCZNE UCZTY I ICH KONSEKWENCJE
NA PODSTAWIE WYBRANYCH WSPÓLCZESNYCH
POWIESCI MLODZIEZOWYCH

O ZAZYWANIU NARKOTYKÓW
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Ich
dzialanie obejmuje wplyw na psychike i swiadomosc czlowieka (Juczynski 2002: 9).
Wspominane specyfiki zostaly odkryte i przyjmowane dosc wczesnie - podaje sie,
ze pierwszy kontakt czlowieka z substancja psychoaktywna przypadl na okres paleolitu (Petrovic 1988: 6).
Obecnie zasób takich srodków znacznie sie poszerzyl. Nie sposób ich wszystkich tutaj wymienic. Warto jednak przedstawic ogólne kategorie tych substancji.
Podstawa podzialu narkotyków jest efekt ich dzialania. To pozwala na wyróznienie
nastepujacych grup (Petrovic 1988: 83-101):
• srodki dzialajace depresyjnie na osrodkowy uklad nerwowy (utrudniaja koordynacje ruchowa, zaklócaja proces rozumowania, obnizaja poziom napiecia i leku,
wplywaja na zmiany w emocjonalnej reakcji na ból), np. opium, morfina, heroina, haszysz, marihuana, barbiturany;
21

•••

••

DOMINIK BOROWSKI

• srodki dzialajace stymulujaco na osrodkowy uklad nerwowy (przyczyniaja sie
do wywolywania napadów agresji, pobudzaja do aktywnosci, zmniejszaja laknienie), np. amfetamina, kokaina;
• srodki halucynogenne (wytwarzaja zludzenia zmyslowe, przyczyniaja sie do depersonalizacji i utraty poczucia czasu), np. LSD, psylocybina, meskalina.
Wyszczególnione kategorie narkotyków maja charakter otwarty. Wynika to z faktu, ze moga wywolywac rózne efekty. Wszystko zalezy od nastawienia osoby przyjmujacej srodek, jej poziomu tolerancji, a takze wielkosci dawki. Warto równiez zauwazyc, ze niekiedy substancje psychoaktywne sa ze soba mieszane, co powoduje
powstanie specyfików o nieokreslonych wlasciwosciach.
Wymienione substancje sa przyjmowane przez czlowieka w rózny sposób. Moga byc palone jak papierosy, wciagane przez nos, zjadane, wstrzykiwane itp. Droge wprowadzenia narkotyku do organizmu warunkuja jego wlasciwosci fizyczne.
W przypadku srodków dostarczanych róznymi kanalami wybierany jest ten, za którego pomoca substancja szybciej wywola spodziewany efekt.
W tym miejscu wydaje sie zasadne wspomniec o formach zazywania narkotyków (Juczynski 2002: 56-57). Poczatkowo ma ono charakter eksperymentalny. Ludzie przyjmuja rózne srodki psychoaktywne, aby sprawdzic ich dzialanie. Pózniej
przybiera to forme zazywania rekfeacyjnego badz okolicznosciowo-sytuacyjnego.
Narkotyki przyjmowane sa grupowo dla pozytywnych doznan lub indywidualnie
w zaleznosci od kontekstu sytuacyjnego, w jakim znajduje sie czlowiek. Kolejna forme stanowi szkodliwe zazywanie. Charakteryzuje sie ono regularnym dostarczaniem
organizmowi srodków psychoaktywnych w wiekszych dawkach. To zazwyczaj prowadzi do uzaleznienia. Wówczas osoba przyjmujaca narkotyki nie moze bez nich
normalnie funkcjonowac (Rogers, Goldstein 2004: 42-44).
Na uwage zasluguja równiez przyczyny zazywania substancji psychoaktywnych
(Robson 1997: 17-27). W tym zakresie prowadzono dotychczas wiele badan, które wykazaly, ze najwieksze znaczenie maja czynniki psychologiczne. Ludzie siegaja po narkotyki po raz pierwszy z ciekawosci. W ten sposób zaspokajaja swoje
potrzeby poznawcze. Przyczyn kolejnych kontaktów ze srodkami psychoaktywnymi upatrywac nalezy w nastawieniu czlowieka. Oczekuje on, ze zazycie substancji poprawi jego nastrój i pozwoli mu na doswiadczenie nieznanego dotychczas
stanu swiadomosci. Ponadto narkotyki ulatwiaja osobom je przyjmujacym pozbycie sie niesmialosci i leku przed dzialaniem, a takze nabranie pewnosci siebie.
Z drugiej strony, dostarczanie do organizmu charakteryzowanych srodków spowodowane jest dostosowywaniem sie do grupy rówiesniczej. W przypadku osób majacych problemy z asertywnoscia olbrzymia role odgrywa perswazyjne namawianie
przez grono kolezenskie. Istotne jest takze lansowanie narkotyzowania sie, co powoduje, ze ludzie z zachwiana samoocena poprzez przyjecie takiego wzorca próbuja zyskac akceptacje·
Okolicznosci zazywania narkotyków maja takze charakter prawny. W niektórych krajach dozwolone jest ich przyjmowanie. Zauwaza sie równiez uwarunko22
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wania kulturowe, które naj silniej oddzialywaly w przeszlosci. Wiaza sie one z obyczajowoscia cywilizacji, które srodki psychoaktywne traktuja jako element swojej
kultury.
Warto na koniec przyblizyc skutki zazywania narkotyków. Mozna je podzielic
na dwie grupy. Pierwsza stanowia wszelkie implikacje o charakterze krótkotrwalym
i jednorazowym. Moga one przyjmowac postac dzialan ekstrawertycznych, pobudzajacych czlowieka, albo introwertycznych, które wyciszaja i uspokajaja (Gossop
1993: 21-38). Niekiedy wywoluja one halucynacje. Drugi zbiór konsekwencji charakteryzuje sie dlugotrwaloscia. Wsród nich wyróznia sie przede wszystkim wyniszczanie organizmu i utrudnianie jego wlasciwego funkcjonowania (Muszynska
2004: 49). Z czasem zazywanie narkotyków prowadzi do uzaleznienia sie od nich.
Rozróznia sie jego trzy rodzaje: fizyczne (zwiekszanie dawki substancji psychoaktywnej), psychiczne (narkotyki zaspokajaja potrzeby emocjonalne) i zaleznosc spoleczna (wplyw ideologii subkultury) (Rogala-Oblekowska 1999: 14-16). Niekiedy
konsekwencja przyjmowania srodków psychoaktywnych jest smierc, szczególnie
w przypadku przedawkowania.
Jak widac, problem zazywania narkotyków stanowi duze zagrozenie. Wynika to
generalnie z faktu, ze przyjmowanie tych substancji jest traktowane przez niektórych jako lekarstwo na wszystkie bolaczki. Zapomina sie jednak, ze srodki psychoaktywne z czasem niszcza organizm i prowadza do uzaleznienia. Stad tez nie dziwi
zainteresowanie tym problemem wsród instytucji polityki spolecznej, organizacji
pozarzadowych, placówek wychowawczych, jak i mediów.
NARKOTYCZNE UCZTY W PROZIE MLODZIEZOWEJ

Wedlug
Uniwersalnego
slownika
ne, huczne
przyjecie z udzialem

jezyka
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równiezokresla
biesiada.
definicja slownikowa podaje uzycie tego wyrazu w znaczeniu przenosnym. Wówczas odnosi sie ono do wydarzenia kulturalnego badz bardzo przyjemnego przezycia
(Dubisz 2006: 201).
Ta metaforyczna semantyka wiaze sie z problematyka niniejszego artykulu.
Uzyte w jego tytule wyrazenie "narkotyczne uczty" odnosi sie do zazywania narkotyków, majacego w zamiarze wywolanie u czlowieka przyjemnych doznan. Dosc
czesto odbywa sie ono w gronie kilku osób, aczkolwiek zdarzaja sie sytuacje samotnego spozywania srodków odurzajacych. Istotny wydaje sie równiez fakt, ze
poszczególne substancje przyjmowane sa w specyficzny dla nich sposób i wedlug
okreslonego przebiegu, co przypomina jakis rytual. Sluszne zatem wydaje sie spostrzezenie, ze wazna role odgrywa tutaj kolejnosc czynnosci i ich kontekst sytuacyjny. Tym samym stanowi to w jakims stopniu nawiazanie chociazby do porzadku,
jaki obowiazuje przy podawaniu potraw w trakcie uczt.
Kwestia zazywania narkotyków to jeden z tematów, który jest poruszany na kartach literatury (Necka 2005: 46). Duza popularnosc zyskal w czasach wspólczesnych,
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kiedy to narkomania stala sie powaznym problemem spolecznym, który dotyka coraz
mlodszych ludzi. Za przyklady wskazac tutaj mozna chociazby takie utwory, jak My,
dzieci z dworca ZOO Christiane Felscherinow (1987), Chlopaki nie placza Krzysztofa Vargi (1996) czy Heroina Tomasza Piatka (2002). Teksty literackie koncentrujace sie wokól motywu przyjmowania srodków psychoaktywnych próbuja przyblizyc
psychologiczne portrety narkomanów i charakterystyke ich srodowiska l. Istotna jest
w tym wypadku motywacja zazywania narkotyków i skutki takiego dzialania.
Motyw narkomanii pojawia sie równiez w kregu najnowszej literatury mlodziezowej2. Niniejsza czesc pracy poswiecona zostanie wlasnie analizie zagadnienia zazywania srodków psychoaktywnych (okreslanego mianem "narkotycznych
uczt") w wybranych powiesciach skierowanych do nastoletnich odbiorców.
Pierwsza z nich jest Hera moja milosc Anny Onichimowskiej. Ksiazka przedstawia historie rodziny Nowickich. Z pozoru sprawiaja wrazenie zwyczajnych ludzi, którym sytuacja majatkowa zapewnia godziwe zycie. Jednakze tak naprawde
czlonkowie tej rodziny maja powazne problemy z wlasnymi slabosciami. Ojciec
jest uzalezniony od alkoholu, matka nalogowo pali papierosy, a syn Jacek - marihuane. To wszystko powoduje zle relacje pomiedzy domownikami, co z czasem
doprowadza do rodzinnej tragedii. Dopiero smierc naj mlodszego dziecka zmusza
rodzine do refleksji (Kakiel 2003: 79). Wówczas kazdy z bohaterów próbuje zmienic swoje zycie. Zatem wsród glosów krytyki pojawila sie koncepcja odczytywania
powiesci Hera moja milosc jako pewnej przestrogi dla zbyt zajetych soba rodziców
(Bednarek 2010).
Utwór Onichimowskiej koncentruje sie wokól problemu uzaleznien, który dotyczy takze 17-letniego Jacka. Chlopak zostal wciagniety w swiat srodków psychoaktywnych przez swoja dziewczyne Danke. Pierwszy kontakt z marihuana nie sprawil mu przyjemnosci, dopiero kolejne przyniosly pozytywne doznania:

l Motyw narkotyków i innych substancji psychoaktywnych poddawany byl juz nie raz ba-

2

daniom literaturoznawców. Zob. m.in. prace: Sztuczne raje... Uzywki w literaturze, red.
M. Kuziak, Slupsk, 2002; W Szturc, O obrotach sfer romantycznych. Studia o ideach i wyobrazni, Bydgoszcz, 1998.
Nie jest to jedyny temat dotychczas tabu, jaki funkcjonuje w najnowszej literaturze mlodziezowej. Badacze tej galezi twórczosci literackiej zauwazyli, ze ostatnie lata przyniosly
zainteresowanie pisarzy pomijanymi dotad problemami. Zaliczyc do nich mozna chociazby nastepujace: smierc, cierpienie, religia, kontakty seksualne itp. Por. nastepujace
prace poruszajace to zagadnienie: Literatura dla dzieci i mlodziezy (po roku 1980), red.
K. Heska-Kwasniewicz, Katowice, 2008; Literatura dla dzieci i mlodziezy (po roku 1980),
red. K. Heska- Kwasniewicz, Katowice, 2009, t. 2; Kultura literacka dzieci i mlodziezy
u progu XXI stulecia, red. J. Papuzinska, G. Leszczynski, Warszawa, 2002; G. Leszczynski, Kulturowy obraz dziecka i dziecinstwa w literaturze drugiej polowy XIX i w XX wieku,
Warszawa, 2006; tenze, Bunt czytelników. Proza inicjacyjna netgeneracji, Warszawa, 2010,
S. Frycie, O szkole, rodzinie ... i nie tylko we wspólczesnej prozie dla dzieci i mlodziezy. Szkice literackie, Piotrków Trybunalski, 2011.
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Kiedy palil, wydawalo mu sie, ze moze przenosic góry, jego marzenia stawaly sie
odwazniejsze i wszystko mial na wyciqgniecie reki (Onichimowska 2011: 28),
co wiazalo sie ze stopniowym uzaleznianiem sie od substancji. Jacek sam zaczal
przygotowywac sobie bibulki wypelnione zasuszonymi liscmi konopi w swoim
pokoju, co zwrócilo uwage jego mlodszego brata. Nastepnie wypalal je noca. Oto
fragment opisu jednej z takich scen:
Siedzial po ciemku, palqc, wpatrzony w ogród. Oswietlone ksiezycem i naroznymi
lampkami, swiecily w trawie mlecze. [... ] Mlecze ogromnialy w jego oczach, byly
teraz zlotymi kolami blasku. Wchodzil w ten blask, zanurzal sie w nim jak w gorqcym jeziorze. [... ] Obudzil go ból. Podniósl czolo z parapetu. W palcach sciskal
wygaslego skreta (Onichimowska 2011: 41).
Niewatpliwie jest to wizja narkotyczna przeplatana marzeniem sennym. Przyjecie marihuany rozbudzilo w Jacku silniejsze doznania zmyslowe, którym towarzyszyly halucynacje wzrokowe. Chlopak nie spodziewal sie takich efektów. Po przebudzeniu stwierdzil, ze po paleniu konopi nie doswiadczal nigdy podobnych wizji.
Wedlug niego, omamy wywoluja tylko narkotyki, a marihuana do nich nie nalezy.
Poglady Jacka swiadcza o braku wiedzy w tym zakresie, poniewaz ta substancja jest
równiez psychoaktywna. Istotne wydaje sie w tym miejscu okreslenie nastawienia
bohatera powiesci przed zazyciem konopi. Chlopak chcial sie rozluznic i odprezyc,
a takze poprawic swój nastrój. Byl rozdrazniony, poniewaz spedzil samotny wieczór w kinie. To moglo przyczynic sie do szybkiego zapadniecia w letarg.
Uzaleznienie Jacka od marihuany przyczynilo sie do eksperymentowania z mocniejszymi narkotykami. Zachecony przez kolezanke Komete zdecydowal sie spróbowac heroiny. Jej przyjmowanie odbywalo sie w specyficzny sposób. Sproszkowany narkotyk zostal wysypany na folie, a nastepnie podgrzany. Dopiero wtedy
obydwoje wciagneli substancje przez nos. Jej dzialanie bylo natychmiastowe. Nastolatek zapadl w stan halucynacji. Wydalo mu sie, ze mezczyzna na fotografii zaczyna plakac. Dziewczyna zaczela glosno spiewac. Znarkotyzowani bohaterowie
stracili kontakt z rzeczywistoscia. Do Jacka nie dotarlo nawet, ze rodzice wyrzucili go z domu. Przedstawione reakcje odzwierciedlaja fakt, ze heroina wprowadza
czlowieka w stan otepienia i niekonczacych sie marzen (Rogala 1983: 67). Na uwage zasluguja jeszcze skutki, jakich doswiadczyl bohater powiesci Onichimowskiej
po przebudzeniu. Wokól niego byly wymiociny, co moze oznaczac zatrucie substancja psychoaktywna. Ponadto odczuwal lagodne drgawki i ból miesni. Jego kondycja fizyczna byla niezadowalajaca. Niewatpliwie ten naturalistyczny obraz sluzy
wzbudzeniu obrzydzenia przed przyjmowaniem narkotyków.
Podobna wymowe ma najbardziej dramatyczna scena w calej powiesci Onichimowskiej, czyli moment smierci Michala - naj mlodszego syna Nowickich. Chlopiec podkradl swojemu bratu skreta i wraz ze swoim przyjacielem Krzysiem chcial
go wypalic:
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Michal wzial skreta miedzy palce, usiadl w fotelu, a Krzys podal mu ogien. Pierwszy wdech wcisnal go glebiej w fotel, wszystko zawirowalo mu przed oczami. Byl
znów z Jackiem w zoo. [... ] Nagle zachcialo mu sie smiac, wyobrazil sobie siebie,
jak kroczy obok najwyzszej zyrafy. [... ] zawiazal sznur wokól szyi, wystarczy zahaczyc go o hak od zyrandola, stopa ugrzezla mu w fotelu ... Krzyk Krzysia przestraszyl zyrafy, przestaly sie smiac, zaraz uciekna - pomyslal i ruszyl za nimi (Onichimowska 2011: 69-70).
Cale zdarzenie spowodowane bylo zwykla ludzka ciekawoscia. Dzieci chcialy
wypróbowac to, co zazywaja starsi od nich. W taki sposób zazwyczaj ludzie po raz
pierwszy siegaja po narkotyki (Robson 1997: 23). Jednak ten przypadek jest specyficzny, poniewaz chlopcy eksperymentujacy ze srodkiem psychoaktywnym nie
posiadali zadnej wiedzy na jego temat. Nie wiedzieli, jak zareaguje ich organizm.
Wciagniecie oparów z marihuany przez Michala wywolalo u niego natychmiastowe
omamy. Do tego doszla utrata kontaktu z otaczajaca rzeczywistoscia. Chlopiec nie
mógl porozumiec sie ze swoim przyjacielem. Przedstawiony stan doprowadzil go
do bezmyslnego pozbawienia sie zycia poprzez powieszenie sie na sznurze. Istotna
wydaje sie w tym wszystkim reakcja Krzysia, który zaczal krzyczec. Wyrazala ona
przede wszystkim strach i mozna ja interpretowac jako sprzeciw wobec zazywania
substancji psychoaktywnych.
W tym miejscu nalezy zastanowic sie, dlaczego powiesc Hera moja milosc porusza problem uzaleznienia od narkotyków. Omówione wczesniej obrazy maja
w uproszczony sposób pokazac, jak powstaje i funkcjonuje nalóg. To staje sie podstawa lekcji wychowawczej, jaka próbuje przeprowadzic Onichimowska. Powiesciopisarka, przywolujac konkretne przyklady, wyjasnia czytelnikom, co dzieje
sie z czlowiekiem, który przyjmuje srodki psychoaktywne. Przedstawienie najgorszych z mozliwych konsekwencji takiego dzialania ma na celu zniechecenie nastolatków do próbowania narkotyków. Tym samym utwór na pierwszym planie stawia
przekazanie postulatów wychowawczych. Koncentruja sie one wokól ostrzezenia
przed zgubnymi skutkami wszelkich nalogów i promowania negatywnego nastawienia do srodków, które w jakimkolwiek stopniu moga uzalezniac.

Opisy
niez

narkotycznych
i skutkówMyprzez
nie wywolanych
pojawiaja
sie równiejednokrotnie uczt
w powiesci
z poprawczaka
Orfeusza
Nowakowskiego. Utwór jest opowiescia mlodocianego przestepcy, który przedstawia patologiczna rzeczywistosc, w jakiej zyje. Ludzie w niej funkcjonujacy nie posiadaja zadnych
aspiracji. Nie interesuje ich zdobycie wyksztalcenia i rozwój osobisty. Ich przepisem na udane zycie jest dzialalnosc przestepcza, okradanie innych ludzi i wlamania do sklepów. To dostarcza srodków finansowych na zabawe, która dla bohaterów
powiesci Nowakowskiego stanowi sedno egzystencji. Wiaze sie ona z poszukiwaniem seksu bez zobowiazan, piciem alkoholu, paleniem papierosów, jak i zazywaniem narkotyków. Bez watpienia przyblizenie przez autora obrazu takiego sro26
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dowiska ma zachecic do refleksji i podjecia staran w zakresie likwidacji przyczyn
marginalizacji zycia (Kaminski 2007).
Najbardziej niepokojacym problemem w calej powiesci Nowakowskiego jest
przyjmowanie srodków psychoaktywnych. Towarzyszylo ono narratorowi i jego
znajomym w zyciu codziennym, doprowadzajac ich do nalogu. Wykorzystywali
kazda nadarzajaca sie okazje, aby zazyc jakis narkotyk. Przykladem moze byc chociazby podróz pociagiem do Usili, w której mieli spedzic wakacje:
Poszlismy przyjarac troche trawy do kibla. Nabilismy zajebistq lufe. Towarek byl
niezly, pierwsza klasa, w przeciwienstwie do naszego wagonu. Po zajaraniu nie tylko bylo nam tak jakos lekko i wesolo, ale strasznie nas nosilo. Chodzilismy sobie po
pociqgu [... ] i ten luz byl zajebisty. Luz na zasadzie: a chuj mnie to wszystko teraz
obchodzi. Wszystko sie stalo proste i przejrzyste (Nowakowski 2005: 28).
Nastolatkowie palenie marihuany zorganizowali sobie w pociagowej toalecie
- jedynym miejscu, w którym mogli sie zamknac, tym samym nikt nie mógl zobaczyc, co robia. Wciagniete przez nich opary z podgrzanej substancji wywolaly
rozluznienie i poprawe humoru. Ponadto poczuli obojetnosc wobec otaczajacego
swiata, przestalo im zalezec na czymkolwiek. Warto w tym miejscu zauwazyc, ze
chlopcy dosc szybko znalezli w pociagu dwie dziewczyny, z którymi po raz kolejny przyjeli marihuane. Wówczas niepanujacy nad swoimi potrzebami narrator
zgwalcil jedna z nich - Ilone, która nie miala swiadomosci tego, co sie z nia dzieje.
To zdarzenie pokazuje, ze czlowiek po przyjeciu nawet najlagodniejszej substancji
psychoaktywnej traci kontrole nad swoim postepowaniem i moze stac sie zagrozeniem dla innych. Z drugiej strony, osoba pod wplywem srodków odurzajacych nie
jest w stanie zadbac o swoje bezpieczenstwo.
Bohaterowie My z poprawczaka siegaja równiez po inne narkotyki, o silniejszym dzialaniu. Przed wejsciem do dyskoteki przyjmuja kokaine. Oto opis tej czynnosci:
Pare chwil pózniej z Radkiem, zadowoleni, zamknelismy sie w kiblu. Skrecilismy
z banknotu rulonik, Radek wyjql karte telefonicznq, sypnelismy scieche i w nocha
ija, i on. Przy kranie moczylismy palce i wtedy jeszcze raz mocno wciqgnelismy nosem jeszcze glebiej. Wtedy masz pewnosc, ze wszystko dokladnie wniuchales, ze nic
nie zmarnowalo sie ze sniegu. [... ] szmulom kupilismy po amorku, zeby pózniej sie
lepiej pierdolily (Nowakowski 2005: 38).
W tym wypadku równiez wybieraja pomieszczenie, w którym nikt nie bedzie
im przeszkadzal. Narrator wraz ze swoim przyjacielem mogli spokojnie rozsypac
sproszkowany narkotyk, podzielic go i ulozyc na palcach w sposób ulatwiajacy
wciaganie przez rulonik do nosa. Na koniec zaciagneli sie resztkami zamoczonej
substancji. Taka forma zazywania kokainy sprzyja jej szybkiemu oddzialywaniu na
organizm. Nastolatkowie poczuli sie zrelaksowani i nabrali sily. Dzieki temu mogli
bez ograniczen bawic sie w dyskotece. Swoim kolezankom natomiast podali srodek
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pobudzajacy ich potrzeby erotyczne. W zwiazku z tym bez zadnych oporów mogli
wykorzystac seksualnie chetne dziewczyny. Niewatpliwie widac tutaj, jak niebezpieczny moze byc narkotyk, szczególnie podawany przez osoby bedace pod wplywem substancji psychoaktywnych. Taki czlowiek nie mysli racjonalnie, tylko kieruje sie checia zaspokojenia swoich potrzeb.
W podobny sposób przez bohaterów powiesci Nowakowskiego przyjmowana
jest amfetamina. Ten narkotyk mlodzi ludzie zazywaja w czasie spotkania towarzyskiego w Warszawie u Michala, który utrzymuje sie z rozpowszechniania srodków psychoaktywnych. Niewatpliwie substancja przyczynila sie do wprowadzenia
mlodych ludzi w bardzo dobry humor, umozliwiajac im mile spedzenia razem czasu. Przestali odczuwac nawzajem wstyd. Jeden z chlopaków zachecal atrakcyjna
dziewczyne do rozebrania sie do naga. W efekcie sam zaczal to robic. Takie zachowanie pokazuje, ze po zazyciu narkotyków ludzie traca kontrole nad swoim zachowaniem. Przestaja sie nawzajem szanowac i respektowac jakiekolwiek zasady dobrego wychowania.
Istotne wydaje sie przywolanie sceny, jaka rozegrala sie po przebudzeniu sie
bohaterów nastepnego dnia. Narrator odczuwal ból glowy i zmeczenie, co prawdopodobnie nie ominelo tez jego towarzyszy. W uporaniu sie z problemem pomoglo
w tym wypadku sniadanie i wciagniecie porcji amfetaminy. Przyjecie narkotyku
pobudzilo silnie gospodarza domu. Odezwaly sie w nim potrzeby seksualne, które postanowil od razu zaspokoic. Chlopak bez zadnych skrupulów zgwalcil Stelle,
która przebywala w jego mieszkaniu. Pomogli mu w tym Radek i narrator, którzy
równiez rozladowali swoje napiecie seksualne. Ich czyn wykracza poza wszelkie
normy etyczne. Cala sytuacja pokazuje zgubne dzialania narkotyków. Najwiekszym z nich staje sie wyrzadzanie krzywdy innym ludziom.
My z poprawczaka Nowakowskiego to jedna z niewielu ksiazek, które staraja sie przedstawic patologiczne srodowisko wychowanków zakladu poprawczego.
Jednym z jego problemów jest uzaleznienie narkotykowe. Jak pokazuja omówione
przyklady, narkotyki towarzysza bohaterom niemalze na kazdym kroku. Nalezy tutaj zauwazyc, ze sluza one przeciwdzialaniu nudzie i ulatwianiu nawiazywanie relacji interpersonalnych. Bohaterowie powiesci najprawdopodobniej nie mieli zbyt
dobrych wzorców do nasladowania, stad tez nie opanowali umiejetnosci funkcjonowania w spoleczenstwie. W zwiazku z tym wszelkie braki staraja sie rekompensowac sobie substancjami odurzajacymi, które ulatwiaja im przekraczanie granic
i pokonywanie barier. Nowakowski, przywolujac taki obraz, chce zainteresowac
tym srodowiskiem innych. Bez watpienia wynika to przede wszystkim z tego, ze
wychowankowie poprawczaka potrzebuja pomocy w przystosowaniu sie do spoleczenstwa i uzmyslowieniu sobie poczucia wlasnej wartosci, co z czasem pozwoliloby im normalnie zyc.

28

NARKOTYCZNE UCZTY

Wokól
tanckamotywu
powiesczazywania
Miroslawa srodków
Nahacza psychoaktywnych
pt. Osiem cztery.

koncertuje
sie debiuJej
akcja obejmuje
wydarzenia zwiazane z impreza z okazji osiemnastych urodzin jednego z kolegów
narratora. Pokazuje ona, jakie rozrywki ciesza sie zainteresowaniem wspólczesnej
mlodziezy. Dominuje alkohol i narkotyki. Opowiesci towarzysza wspomnienia
narratora z innych spotkan ze znajomymi, które wygladaly bardzo podobnie. Taka
konstrukcja powiesci pozwolila Nahaczowi na sportretowanie wlasnej generacji,
która nie ma zadnych wzorców i idealów (Wlodarski 2004: 25). Niektórym krytykom literackim przypomina ona reportaz o pokoleniu urodzonych w 1984 roku
(Slusarczyk 2004: 172-173).
Bohaterowie Osiem cztery nalogowo palili marihuane. Mialo to im pomóc w rozluznieniu sytuacji i pozyskaniu energii do dzialania. Warto w tym miejscu zauwazyc,
ze czasami przed zazyciem narkotyku niektórzy z nastolatków mieli opory. Wówczas
presja reszty grupy motywowala osobe niechetna do zmiany decyzji. Tak tez stalo sie
w czasie podrózy do miejsca, w którym odbywala sie impreza urodzinowa Patola.
Wszyscy razem oddali sie narkotyzowaniu oparami konopi. Oto fragment opisu tej
narkotycznej uczty:
Patol wyciagnal z rastamanskiej torebeczki maly foliowy woreczek. Przylozyl do ust
i wdmuchnal do srodka to, co mial w plucach, zatrzaskujac prawie równoczesnie
zamkniecie. Worek sie nadymal. Patol potelepal nim troche i wlozyl do srodka
szklana lufke. [... ] Zaczyna sie. Permanentna cyrkulacja szklanego narzedzia.
Wdech, czas nie plynie, wydech, zatrzymanie i znów doganiamy spóznione minuty, redukcja wymiarów, intensyfikacja kolorów [... ], spiewamy, mówimy, bredzimy, mamrzemy, placzemy ... (Nahacz 2009: 11-12).
Przedstawiony sposób przygotowywania narkotyku do przyjecia przypomina pewien rytual, na który skladaja sie czynnosci wykonywane w okreslonym porzadku. W efekcie grupa nastoletnich chlopaków mogla zaciagnac sie dymem, wydobywajacym sie z podgrzanej marihuany. Wywolalo to natychmiastowe skutki.
Mlodzi mezczyzni stracili poczucie czasu i oslabil sie ich kontakt z otoczeniem.
Jednakze otaczajaca rzeczywistosc stala sie bardziej wyrazna. Poza tym zazycie
srodka psychoaktywnego wywolalo stan euforii, któremu towarzyszyl spiew i niepohamowana chec mówienia na jakikolwiek temat. Na szczególne podkreslenie
zasluguje fakt, ze jeden sposród palacych marihuane prowadzil samochód. Tym
samym zarysowane wczesniej efekty mogly przyczynic sie do dramatycznych konsekwencji.
Konopie nie zaspokoily jednak potrzeb nastolatków, którzy poszukiwali wciaz
nowych wrazen. Taka postawa wynikala przede wszystkim z faktu, ze ich codzienne zycie bylo bardzo nudne i nie zapowiadalo pozytywnych perspektyw. Kolejny
srodek psychoaktywny, który przyjeli, to grzybki halucynogenne:
Patol wysypal wszystko na blat malej szafki i podzielil na pól. Jedna czesc wlozyl
do ust on, a druga Andrew. Zuli dlugo i na koniec popili soczkiem. Pozostalo czeka-
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nie. [... ] Rozgladali sie za najmniejszym odchylem, najmniejsza irracjonalnoscia.
Wpadalo sie jak w sen. Nie bylo momentu. Nie bylo powolnego przechodzenia. Po
prostu w pewnej chwili dochodzilo sie do wniosku, ze widzi sie wiecej, niz jest naprawde (Nahacz 2009: 27-30).
W tym wypadku substancja zostala podana doustnie. Nastolatkowie dosc dlugo zuli grzybki, aby latwiej przyswoily sie przez organizm. Oczekiwali, ze doznaja
róznych omamów i zwidów i w ten sposób beda mogli przezyc niezapomniana zabawe. Narrator wspomina, ze kiedys jednemu z jego kolegów po zjedzeniu bielunia wydawalo sie, ze postacie z gry telewizyjnej sa obok niego i milo spedzal czas
wraz z nimi. To moze wydawac sie smieszne, lecz naprawde uwidacznia, co dzieje sie z czlowiekiem po zazyciu narkotyku. Niepokojacy pozostaje fakt, ze cala sytuacja wywolywana jest przez nude, z która nie moga poradzic sobie bohaterowie
powiesci.
Osiem cztery Nahacza koresponduje z przywolywana wczesniej powiescia Nowakowskiego. Pokoleniu '84, podobnie jak wychowankom poprawczaka, brak wzorców, którymi mogliby kierowac sie w zyciu. To tez stanowi glówny powód, z którego bohaterowie Osiem cztery siegaja po narkotyki. Srodki psychoaktywne ubarwiaja
ich monotonne zycie. Poza tym pozwalaja one zapomniec im o tym, ze nie maja
zadnych perspektyw. Glos Nahacza, jako przedstawiciela tego pokolenia, ma zwrócic uwage na niezauwazone dotychczas bolaczki swojej generacji. Ich naswietlenie
ma pokazac, jakiego wsparcia potrzebuja mlodzi ludzie od spoleczenstwa i panstwa.

Przywolane
opisy narkotycznych
ucztconie
odbiegaja
zbytnio
od obrazów
utrwalonych w innych
tekstach kultury,
jeszcze
bardziej
uwypukla
standaryzacje
sposobu ich przedstawiania. Za przyklad wskazac mozna chociazby film "Requiem
dla snu" w rezyserii Darrena Aronofskyego (2000). Dzielo to opowiada o dziejach
trójki mlodych ludzi, którzy popadli w uzaleznienie od srodków psychoaktywnych.
W jego fabule pojawia sie wiele scen, które przedstawiaja dosc dokladnie zazywanie róznych narkotyków. Bohaterowie nie wyobrazaja sobie zabawy i - co najgorsze - zycia codziennego bez przyjecia tych substancji. Poteguje to wlaczenie sie
w dystrybucje narkotyków, która umozliwiala im dostep do coraz to mocniejszych
srodków. "Requiem dla snu" pokazuje równiez konsekwencje, do jakich prowadzi narkotyzowanie sie. To przede wszystkim konflikty z prawem, utrata szacunku
do wlasnego siebie i problemy zdrowotne. Film zatem staje sie przestroga przed
przyjmowaniem srodków psychoaktywnych.
WNIOSKI

Jak
pokazuje
i interpretacja
wybranych
fragmentów
powiesci
mlodziezowych,
motywanaliza
zazywania
narkotyków
jest w nich
realizowany
w podobny
sposób. Autorzy staraja sie przedstawic caly przebieg przyjmowania srodków psychoaktywnych z perspektywy bohaterów je zazywajacych. Pomaga w tym zastosowanie
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w wiekszosci cytowanych fragmentów narracji pierwszoosobowej. Taki zabieg nadaje takze wypowiedzi autentycznosci. Tym samym, czytajac omawiane utwory,
mozna poznac dokladnie tajniki narkomanów. Warto zwrócic uwage, ze opisy narkotycznych uczt zawarte w przywolywanych powiesciach mlodziezowych uzupelniaja informacje o dzialaniu spozytego narkotyku.
Ich wiarygodnosc próbuja oddac zmiany w zakresie warstwy jezykowej narracji. Mowa tutaj przede wszystkim o zachwianiu spójnosci i nacechowaniu emocjonalnym tekstu, które pojawiaja sie po zazyciu wspomnianych substancji. To jednak
niekoniecznie odnosi zamierzony efekt. Powodem tego jest fakt, ze natychmiastowe dzialania srodków wydaje sie niewiarygodne. Prezentacjom zazywania narkotyków towarzyszy charakterystyka motywacji. Bohaterowie sami okreslaja, dlaczego chca sie narkotyzowac, a takze formuluja oczekiwania, jakich chca doswiadczyc.
Odgrywa to wazna role w odkrywaniu psychiki postaci. Tym samym na pierwszym
planie sytuuje sie wymowa psychologiczna. Wszystkie przywolywane utwory, dosc
dokladnie opisujac "narkotyczne uczty': staraja sie zaspokoic ciekawosc i zniechecic grono odbiorców do udzialu w nich. Poza tym wpisuje sie to w róznego rodzaju
kampanie spoleczne, których cel stanowi przeciwdzialanie uzaleznieniom.
Niewatpliwie taka konstrukcja scen przyjmowania srodków psychoaktywnych
w powiesciach Onichimowskiej, Nowakowskiego i Nahacza nie jest przypadkowa.
Wyodrebnione w omawianych tekstach literackich opisy maja pokazac cala prawde o zazywaniu narkotyków. Nalezy jednak podkreslic, ze ma to bardzo skonwencjonalizowany charakter, przez co traci na prawdziwosci. Ciekawe wydaje sie, ze
w utworach brakuje wartosciowania postepowania bohaterów i komentarzy narratorów. To wszystko byc moze ma sklaniac do indywidualnych ocen dokonywanych
przez czytelników i refleksji nad poruszanym problemem.
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NARCOTIC

FEASTS AND THEIR CONSEQUENCES

ON THE BASIS OF SELECTED YOUTH

NOVELS

SUmmary
Article opens a theoretical introduction devoted to drug use. It is understood the concept
of a drug and its types. Moreover characterized forms of taking psychoactive substances,
as well as the reasons for doing so and its effects. The right part of the work focuses on the
analysis and interpretation ofliterary descriptions depicting narcotic feast. They come from
the novel Hera moja milosc (Hera my love) by Anna Onichimowska, My z poprawczaka (We
from the reformatory) by Orfeusz Nowakowski and Osiem cztery (Eight four) by Miroslaw
Nahacz. The volume ends with a reference to the considerations made the movie "Requiem
for a Dream" by Darren Aronofsky.
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