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   Mia³o być o samotności, ale kiedy 
tylko zaczynam pisać, wszystko wy-
daje się nie tak. Nie mogę pozbyć się 
wrażenia, że to, co wypowiedziane, 
jest liche, że każda pojedyncza litera, 
każde s³owo, każde zdanie przekreśla
bezpowrotnie ca³y sens. Piszę „samot-
ność” i widzę bandę nieszczęśliwie za- 
kochanych nastolatków, snuj¹cych się 
ulicami z nieszczęśliw¹ min¹ przykle-
jon¹ do twarzy. Widzę niezależne in-
dywidua dziarsko reprezentuj¹ce świat
„singli”w zat³oczonych barach. Piszę 
„samotność” i widzę plastikowe ser-
duszka, i stosy ksi¹żek niewartych
przeczytania, widzę meneli pragn¹-
cych się napić, filmy w sieciowych ki-
nach, billboardy. Kiedy piszę „samot-
ność” nie mogę zetrzeć krzywego gry-
masu z twarzy, s³owa trac¹ sw¹ war-
tość, treść umyka.
  Jednak wci¹ż pozostaje coś do na-
pisania. Pozostaje problem, który się 
w nas gnieździ, problem (zastępczo 
nazwany) samotności. Nie można po-
zostać obojętnym na kolejn¹ chorobę
cywilizacyjn¹, z jak¹ przysz³o nam 
walczyć, na kolejn¹ dżumę, która zbie-
ra swe żniwo. Może „problem”, to
również nieodpowiednie s³owo. Ra-
czej osobista tragedia. Walczymy jak 
Don Kichot z wiatrakami, dzień za 
dniem, bez końca, bez wytchnienia. 
Walczymy; czy powinniśmy? Może 
powinno się określić, czym jest owa 
samotność, ale obawiam się, że mogę 
wypowiadać się tylko we w³asnym 
imieniu. Stan ducha – si³a niespokoj-
na, okuta lękiem, nieustaj¹co przypo-
minaj¹ca o wszystkim, co z³e; pustka 
nieprzerwana; strach rozdzierający;
cisza niespokojna, wieczna jesień; po-
tok ³ez na zimnej twarzy. Wszystko, 
co mnie otacza, wydaje się takie być. 
Wszystko, co budzi w nocy, wszystko,
na co patrzę i czego s³ucham. Wszyst-
ko, a zarazem tylko jedno. Wisi nad 
g³ow¹ niczym demon i wszystkim 
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Tak jak śnimy
kieruje. Szczęście? Tylko przeb³ysk, 
krótki lub d³uższy. Tylko przeb³ysk, 
zwyk³y przeb³ysk. Cieszy mnie, kie-
ruje się ku niemu, ale zawsze będzie 
tylko krótk¹ chwil¹ na polu samotno-
ści. A my tańczymy tak, jak ona nam 
zagra, przystajemy na jej warunki. Za-
gubieni w dżungli miasta / Obojętność 
objęć straszna / Bez miłości bez czuło-
ści / Bez sumienia i bez drżenia / Bez 
pardonu wśród betonu/ Na kamieniu 
rośnie kamień/ Manna manna narko-
manna / Dokąd idziesz po omacku / I 
nie słychać końca płaczu / Jedni cicho 
upadają/ Drudzy ręce umywają / Co-
raz więcej wkoło ludzi / O człowieka 
coraz trudniej. Obojętniejemy, godzi-
my się, drżymy, pozwalamy przeni-
kać nasze wnętrza, pomagamy spe³-
niać misję. Stajemy się coraz bardziej 
obcy wobec siebie, cieszymy się sta-
nem „singla”, rozwodzimy, zdradza-
my, ok³amujemy, niszczymy, krzyczy-
my, ranimy, odchodzimy. Pielęgnuje-
my j¹ w sobie, sk³adamy się w ofierze. 
Czy istnieje sposób, by j¹ os³abić? Czy 
powinniśmy zacząć uważniej pielęg-
nować nasze stosunki? Rozpoznać na 
ulicy? Wspólnie walczyć? Czy jest ja-
kiś sposób? Czy warto? Czy można?!
   Samotność. Nie odesz³a. Walczę 
z ni¹, ale tylko od święta... Godzimy 
się wci¹ż i wracam. Szczęście? Tak, 
zdarza się w chwilach, gdy nadchodzi 
trzeźwość, czasem. Ale potem godzi-
my się i wracam. Nie mam si³y. Sama
nie dam rady. Wszyscy wydaj¹ się 
trwać w niej szczęśliwi, pewnie tak 
jest lepiej. W gruncie rzeczy wcale
nie jest z³a. Czym może szkodzić sa-
motność? Tym, że czuję, że nikt nie 
przejmuje się moim losem? Tym, że 
czuję ból? Tym, że ludzie nosz¹ ma-
ski i przerażaj¹ mnie? Tym, że już na-
wet nie szukam szczęścia? Ona nie 
jest w gruncie rzeczy z³a. Godzimy się 
wci¹ż i wracam. 

Obrzędy te powi¹zane by³y z kultem 
Demeter i Persefony. Bardzo popular-
ne w swoim czasie, wi¹za³y się mię-
dzy innymi z konsumpcja pewnej mie-
szanki o piwnej konsystencji i domnie-
manym, psychoaktywnym działaniu
– „kykeonu”. Odbywa³y się raz do ro-
ku i uczestniczyć w nich mia³ każdy
Grek przynajmniej raz w przeci¹gu 
życia (do uczestnictwa przyznawali się
m.in. Cyceron, Platon i Marek Aure-
liusz). Wiele wskazuje, że kykeon był
preparowany w wyj¹tkowy sposób, 
pozwalaj¹cy przetrwać przetrwalni-
kom, pasożytuj¹cego w zbożu grzyba 
– bu³awinki8, zasobnej w dzia³aj¹ce 
psychodelicznie ergotaminy.
  Warto również wspomnieć o poja-
wiaj¹cej się w mitach irańskich, „hao-
mie”, roślinie utożsamianej z Som¹ We-
dyjsk¹, której istota wci¹ż jest przed-
miotem spekulacji. Jej sok symbolizo-
wa³ czyst¹ świadomość stanu wyzwo-
lenia, oraz powodować mia³ nieśmier-
telność. Pewne, ca³kiem uzasadnione 
od strony biochemicznej teorie g³osz¹, 
że by³o to doprawiane niewiadomymi 
sk³adnikami, mleko krów trawi¹cych 
owocniki muchomora czerwonego – 
nie jest to jednak powszechnie podzie-
lane stanowisko.
  Postępuj¹ca w dalszym okresie do-
minacja w skali światowej religii mo-
noteistycznych, znacz¹co zmargina-
lizowa³a rytualne zastosowanie sub-
stancji o w³aściwościach halucyno-
gennych. W obawie przed odrzuce-
niem ich „s³usznego” i dogmatyczne-
go porz¹dku, religie te wprowadzi³y 
surowy system reperkusji zwi¹zanych 
z niesubordynacj¹ względem w³asnych 
zasad, co przyczyni³o się do wielowie-
kowego kryzysu rytualności użytko-
wania (oczywiście, z wyjatkiem wła-
snych praktyk, jak na przyk³ad spo-
żywanie mszalnego wina). Mowa tu 
między innymi o nagonkach na tak
zwane „czarownice”, „krucjaty”, przy-
musowe indoktrynacje oraz skrupulat-
ne tępienie wszelkiej „herezji”. Okres
profanizacji, polegaj¹cy na podejściu 
materialno-użytkowym, podsycany 
później również przez czynniki świec-
kie – takie jak rozwój nauk (ze szcze-
gólnym uwzględnieniem chemii i far-
macji) – trwa³ aż do kulturalnej re-
wolucji cywilizacji zachodniej, mają-
cej miejsce w latach sześćdziesi¹tych 
XX wieku.
  Od tamtej pory – przy wsparciu ru-
chów kontrkulturowych, propaguj¹-
cych stosowanie substancji halucyno-
gennych, oraz poszukiwanie nowych 
form światopogl¹dowych – na powrót 
ożywa rytualna otoczka ideologiczna, 
wykraczaj¹ca poza wymiar użytkowy
b¹dź celebracyjny. Rozwija się ona 
w różnorakich formach, z pe³nym u-
względnieniem przyspieszenia wyni-
kaj¹cego z rewolucji technologiczno-
-komunikacyjnej, oraz postępuj¹cej 
komputeryzacji. Internet, poza funkcj¹ 
medium transferowego istotnych in-
formacji i pogl¹dów, staje się z cza-
sem g³ównym obszarem dzia³ania 
grup użytkuj¹cych substancje psycho-
aktywne. Faktem przemawiaj¹cym za 
podobnymi wnioskami jest chociażby
mrowie powstaj¹cych serwisów inter-
netowych, odnosz¹cych się do oma-
wianego problemu, a będ¹cych bezpo-
średni¹ odpowiedzi¹ na rosn¹ce zapo-
trzebowanie. Najlepszym przyk³adem 
jest fundacja „Erowid”, ciesz¹ca się 
największym uznaniem zarówno po-
śród środowisk naukowych, jak i grup 
laickich. Za cel obra³a sobie dystrybu-
cje informacji o pod³ożu naukowym,
wolnym od elementów propagandy, 

tycz¹cych samych zwi¹zków, podsta-
wowych zasad bezpieczeństwa zwi¹-
zanych z użytkowaniem, oraz wymia-
ru rytualno-antropologicznego zjawi-
ska, który obecnie przeżywa swoisty 
renesans. Coraz g³ębiej też zakorzenia-
³o się w spo³ecznej świadomości.
  Obecnie obserwować można pocz¹t-
ki odchodzenia od polityk prohibicyj-
nych, obejmuj¹cych niemalże cały ob-
szar pozamedycznego użytku. W opar-
ciu o coraz ³atwiejszy dostęp do da-
nych naukowych, obalaj¹cych zdemo-
nizowany przez dzia³ania propagan-
dowe wizerunek substancji psychoak-
tywnych, stosunek opinii spo³ecznej 
zaczyna podlegać zdrowemu zneutra-
lizowaniu. Potwierdzeniem mog¹ być 
takie zjawiska, jak powrót do badań 
nad medycznym zastosowaniem sub-
stancji halucynogennych. Chodzi mię-
dzy innymi o stosowanie z powodze-
niem grzybów halucynogennych, LSD,
oraz dwupropylotryptaminy podczas 
(niewymagaj¹cego chronicznego sto-
sowania uzależniaj¹cych i szkodli-
wych anestetyków opioidowych) u-
śmierzania bólu i lęku u terminalnych
pacjentów, cierpi¹cych na finalne sta-
dia raka; leczenie ciężkich uzależnień 
od heroiny, ukochanych przez Amery-
kę benzodiazepin, alkoholu czy tyto-
niu (chociażby terapie ibogainowe9); 
terapię przewlek³ych migren i bólów 
klasterowych (głównie psylocybina,
meskalina, oraz ich pochodne), b¹dź 
depresji dwubiegunowej (terapie z u-
życiem ketaminy). Podobne tendencje 
widoczne s¹ również w trendach de-
penalizacyjnych, tycz¹cych posiadania 
niewielkich ilości, ukierunkowanych 
na w³asny użytek Pok³osiem podob-
nych zjawisk jest coraz częstsze, świa-
dome sięganie po podobne zwi¹zki, 
wraz z przypisanym im aspektem ry-
tualnym. 
  Sytuacj¹ wart¹ podkreślenia, podob-
nie wp³ywaj¹c¹ na wzrost liczebności 
grup odbiorców, jest wynikowa mo-
zolności systemu karnego i tempa pro-
dukcji nowych zwi¹zków o wiado-
mych w³aściwościach. Mowa tutaj 
o ogromnym, zdobywaj¹cym rynki, 
obszarze nierepresjonowanych sub-
stancji, funkcjonuj¹cych na zasadzie 
prawnej ekwilibrystyki. W Polsce ga-
³¹ź ta powszechnie nazywana jest „do-
palaczami” (jest to pejoratywny ter-
min, nieroztropnie ukuty przez poszu-
kuj¹ce winnych i sensacji media, wrzu-
caj¹ce do jednego worka ca³e spektrum 
potencjalnie użytecznych zwi¹zków).
  Od czasów rozpowszechnienia In-
ternetu, zd¹ży³ rozwin¹ć się ogromny, 
międzynarodowy rynek, sięgaj¹cy nie-

malże każdego państwa. Mam tu na 
myśli przede wszystkim przeciwwagę 
dla negatywnej strony zjawiska – kor-
poracji powodowanych jedynie chę-
ci¹ zysku, dystrybuuj¹cych nieznane 
zwi¹zki komu popadnie, bez jakich-
kolwiek informacji dotycz¹cych wa-
runków racjonalnego stosowania, b¹dź 
zwi¹zanych z nim zagrożeń. Stworzy³ 
on jednak, semi-legaln¹ p³aszczyznę 
realnych możliwości mniej lub bardziej 
odpowiedzialnego eksperymentowa-
ania. Tym samym – wprowadza to
wprowadza to zjawisko stosowania 
tematycznych substancji w zupe³nie 
nowy wymiar i niewyobrażaln¹ do-
t¹d skalę.
 Powszechne jest przekonanie, że rola 
substancji psychoaktywnych dawno
odesz³a od form „znanych” z czasów 
pradawnych. W istocie zmiana na prze-
strzeni tak rozleg³ej, jak dzieje kultur 
ludzkich, zdaje się być nieunikniona, 
choć może nie jest ona tak diametral-
na, jak pierwotnie mog³oby się wyda-
wać. Z perspektywy czasu ujawnia się 
fakt trwa³ości rytualnego zastosowa-
nia omawianych zwi¹zków; dokumen-
tuje to obecność tego zjawiska po dziś 
dzień – pomimo rozlicznych prób
wp³ywu na odwrotny stan rzeczy. 
Bezpiecznie jest mówić o jego ewo-
lucyjnym charakterze. Abstrahuj¹c od 
grup podzielaj¹cych wiarę i odtwarza-
j¹cych rytua³y spo³eczności plemien-
nych, substancje nie stanowi¹ już po-
mostu ³¹cz¹cego ze światem duchów. 
Nie s¹ narzędziem szamana, stanowią-
cego o bytowaniu wspólnoty, a przy-
najmniej na pewno nie na płaszczyź-
nie dos³ownej. Status quo i rozumie-
nie rzeczywistości w toku dziejowym 
uleg³o niemierzalnym zmianom. Od 
wioski w rozumieniu wspólnotowym
do jej globalnego oblicza dziś, przeby-
ta zosta³a d³uga droga. Rozwodzenie 
się nad czynnikami b¹dź przyczyna- 
mi – i tak spoczywaj¹cymi zazwyczaj
w sferze imponderabiliów – jest ca³ko-
wicie zbyteczne. W dobie postępuj¹cej 
indywidualizacji i jednoczesnego kry-
zysu tożsamości jednostki; w dobie 
stawania się zupełnie nowego porząd-
ku i pogl¹dowego tygla, pozbawione-
go odgórnych ram – cz³owiek wci¹ż 
szuka odpowiedzi na te same pytania,
na które nauka najprawdopodobniej 
nigdy nie będzie w stanie odpowie-
dzieć. W kontekście elementów sk³a-
daj¹cych się na szeroko pojęt¹ wspó³-
czesność i upowszechnienia osobistej 
wolności, cz³owiek sam staje się „sza-
manem”, określaj¹c porz¹dek w³asnej 
rzeczywistości, a substancje psycho-
aktywne, w duchu wiekowej tradycji, 

coraz częściej świadomie staj¹ się jego 
narzędziem.

1 (Coffea), rodzaj z rodziny marzano-
watych, obejmuj¹cy ok. 40 gatunków 
drzew i krzewów, nasiona niektórych
gatunków kawy zawieraj¹ kofeinę, al-
kaloid o dzia³aniu pobudzającym. Zna-
na mieszkańcom Etiopii już od I tys. 
p.n.e.
2  (Areca catechu) – gatunek rośliny 
należ¹cy do rodziny arekowatych, 

dawniej nazywanych palmowatymi. 
Ma wiele nazw zwyczajowych: palma 
betelowa, pinang, żuwina, żuwna ka-
techu, żuwi, palma malajska, Pochodzi 
z Filipin.
3  (Piper betle) – roślina z rodziny pie-
przowatych, pochodzi z Indii i Pó³-
wyspu Malajskiego. 
4 Rodzina muchomorowatych. Cho-
dzi g³ównie o muchomora czerwone-
go...
5  Rodzina pierścieniakowatych; mo-
wa g³ównie o grzybach: psilocybe- 
cubensis oraz psilocybe zapotecorum 
– nazwa od plemienia użytkuj¹cego
6  (Lophophora wiliamsii) Jazgrza Wi-
lliamsa, gatunek rośliny z rodziny kak-
tusowatych, pochodzi z rejonów No-
wego Meksyku i Teksasu.
7 (Banisteriopsis caapi) roślina z ro-
dziny Malpighiaceae, pochodzi z Ame-
ryki Po³udniowej, g³ównie dorzeczy
Amazonki. Zasobna w alkaloid: dwu-
metylotryptaminę.
8  (Claviceps purpurea) Bu³awinka 
czerwona, gatunek grzybów należ¹cy 
do rodziny buławinkowatych; tworzy 
przetrwalniki zwane sporyszem, będ¹-
ce zasobne w silnie truj¹ce alkaloidy 
– g³ównie ergotamine
9 (Tabernanthe iboga), gatunek krze-
wu należ¹cy do rodziny toinowatych. 
Rośnie w tropikalnych rejonach środ-
kowej i zachodniej Afryki, zasobny 
w alkaloid „ibogainę”


