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Z HISTÓRIE NÁ VYKOVÝCH DROG 

MARIHUANA A HAŠIŠ AJ NA SLOVENSKU? 

L. SÚKENÍK 

V polovici septembra priniesla naša denná tlač niekolko príspevkov o marihuane, 
respektíve o konopách, ktoré sa podarilo objaviť vedľa porastu kukurice. V príspevkoch sú 
však viaceré chyby, nepresnosti, ktoré by sme týmto článkom radi uviedli na správnu mieru. 

Zdrojom opojnej drogy - marihuany alebo hašiša je indická odroda konopy siatej s 
vedeckým pomenovaním Cannabis sativa L., varíetas indica. Novšie pomenovanie uvedené 
v knihe Slovenské botanické názvoslovie je Cannabis indica LAMK., konopa indická, 
hašišová. 

Konope ako textilná rastlina je u nás známa vefmi dávno. Ešte v čase druhej svetovej 
vojny sa pestovala takmer v každej dedine. Väčšina rodín mala kúsok konopiska na ich 
pestovanie. Semenec - semeno konopí - sa používalo ako krmivo pre vtáctvo, hydinu, ale 
aj pre dobytok. Zo semenca sa po upražení lisoval olej. V niektorých krajoch sa používal 
aj ako stolový olej. Svojimi fyzikálnymi vlastnosťami sa podobal ľanovému oleju. Nebol 
najlepší, najkvalitnejší, avšak používal sa, a to najmä v období pôstu pred Velkou nocou ... 

Konope sa vyznačujú kvalitnými dlhými lykovými vláknami, z ktorých sa tkalo silné 
plátno, používané na výrobu plachiet, vriec a v kombinácii s bavlnenými nifami i na šitie 
domáceho oblečenia, či na šitie konopných "gatí" - nohavíc, ktoré nosili najmä roiníci v 
horúcich letných mesiacoch. Z vlákien sa plietli povrazy, špagáty a siete. 

Konope sú jednou z najstarších kultúrnych rastlín - ľudstvo ich pozná už vyše 5000 
rokov. 

Prvý písomný záznam o konopiach pochádza z roku 2740 pred n. l. Čínsky cisár Šen 
Nung ich uvádza vo svojej knihe o liečivách Pen- ľ' Sao. Odporúčal ich proti zápche, proti 
reumatickým bolestiam, ale aj proti malárii. VRhy-Ya- v čínskej botanickej knihe z 15. 
storočia pred n. l. sa táto rastlina viackrát spomina, ba uvádzajú aj jej opojné či omamné 
účinky. 

V Indii pod menom bangha sa táto rastlina spomina už v Ayure - vede, ktorá pochádza 
z 3. tisícročia pred n. l. V ôsmom storočí pred n. l. sa znova objavila v indickej literatúre 
pod menom charas a odporúčala sa proti niektorých chorobám. Prekvapuje, že to boli často 
psychosomatické choroby, napríklad nespavosť, migréna, ktoré sa ešte i dnes často liečia 
psychoterapeuticky. Pri náboženských slávnostiach, najmä pri kulte boha Višnu, podávali 
túto drogu mladým devám - kňažkám, aby v opojení uvideli tvár boha a mohli potom veštiť. 
Pri oslavách bohyne Kálí podávali obetiam nápoj obsahujúci hašiš, a tieto devy sa v 
omámení vrhali pod kolesá slávnostných vozov, na ktorých viezli sochu bohyne. Iné sa zasa 
vrhali pod nohy posvätných slonov a dali sa v náboženskom vytŕžení pošliapať a rozmliaž-
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diť. Pri slávnostiach kultu plodnosti podávali mladým devám opojný nápoj, aby boli silné 
pri obetovaní vlastného života. 

V Indii bolo už v tom čase známe, že len samičie rastliny, teda plodonosné, majú 
omamný, opojný či narkotický účinok. Z Indie sa dostali vedomosti a poznatky o konopiach 
i do Médie a Perzie. Asýrčania poznali túto drogu už v 9. storočí pred n. l. Jej meno quanubu 
bolo súčasne i označením pre zadymovanie, inhaláciu dymu a z hlinených tabuliek 
Mezopotámie sa dozvedáme, že túto drogu skúšali na otrokoch, na zločincoch a pravdepo
dobne takto zistili aj jej opojné, narkotické účinky. Používanie hašiša bolo rozšírené v 
Egypte, ba možno povedať, že droga sa už vtedy zneužívala a trest za jej zneužívanie bolo 
vytrhnutie zuba a podobné telesné tresty. 

V tej istej dobe prenikali poznatky o droge ďalej na západ až sa dostali do Grécka. V 5. 
storočí pred n. l. podal Herodotos správu o kočovných Skýtoch, ktorí sa omamovali 
semenom konopí. Na rozpálené kamene hádzali semenec a aby zvýšili účinok vznikajúceho 
dymu a aby ho lepšie využili, prikrývali sa prikrývkami, plachtami, kožami a takto potom 
inhalovali omamný dym. Podobne sa vyjadril aj o Massagótoch. Správu o Skýtoch 
zopakoval aj zemepisec Mela v diele Chorographia z l. storočia pred n. l. Vdychujú vraj 
dym zo spaľovaných konopí, i zo semenca. Omámení sa tešia, radujú, zavýjajú od radosti . 
Ide tu pravdepodobne o náboženský ce,remoniál alebo o prípravu na boj. Opojenie hašišom, 
extáza boli známe v celej centrálnej Azii a sú opodstatnené domnienky, že pod vplyvom 
halucinogenného účinku hašiša boli napísané i Rozprávky tisíc a jednej noci. A nemožno 
sa čudovať, že v knihe Videvat sa hašiš označuje za démonický. 

V Európe boli konope známe v 5. storočí pred n. 1., ako textilná rastlina. Meno Cannabis 
používali už Dioskorides a Plínius (23 - 79), autor Historiaea naturalis libri XXXVII, ktorý 
uviedol aj ich liečivé vlastnosti. Zaujímavým faktom je výnos cisára Diokleciána z 3. 
storočia, v ktorom sa uvádzajú ceny liečiv. V tomto cenníku sú okrem iných uvedené: 
euforbium, semeno ľanové, konopné, horčicové, mak. Semenec sa podával ako liečivo v 
zmesi s ópiom, blenom, ľuľkovcom zlomocným a používal sa aj na prípravu "bosoráckych", 
"čarodejníckych" mastí. 

Koncom ll. až 13. storočia sa konope zneužívali náboženskou sektou Assasinov 
( assasin je po francúzsky vrah; haššašun, hašša ši - po arabsky užívateľ hašiša), ktorí žili na 
území dnešnej Palestíny, Sýrie, Perzie. Ich vodca sídlil na hrade Alamut v severnej Perzii. 
Prívrženci tejto sekty dostávali dávky hašiša, aby sa v opojení dostávali do ríše Allahovej. 
Omámený bol po dávke hašiša presvedčený, že jeho halucinácie, preludy sa uskutočnia v 
raji, ak bude plniť rozkazy vodcu Hassana II. alebo jeho nástupcov. Medzi tieto rozkazy 
patrilo aj odstraňovanie politických odporcov a náboženských inovercov. Je to zaujímavý, 
ale i prekvapujúci poznatok z histórie ľudstva - využiť opojenie omamnou drogou na 
zločiny, na vraždenie ľudí, na agresívnu politiku organizácie. A v tých časoch vraždili 
rytierov, vojvodc9v, veliteľov križiackych vojsk, ale aj svojich osobných nepriateľov, najmä 
štátnikov z radov moslimov. Túto správu potvrdzuje i Marco Polo, známy cestovateľ, podľa 
ktorého droga zohrávala aj v iných prípadoch toto poslanie. 

Do dn,~šného dňa sa nezistilo, ako sa konope dostali do Ameriky. Pravdepodobne 
zásluhou Spanielov najskôr do Chile a odtiaľ potom do Strednej a Severnej Ameriky. V 
týchto krajoch rastú konope ako burina. Aztékovia, ale aj iné indiánske kmene používali 
konope pri náboženských obradoch, pri slávnostných ceremóniách a ich šamani sa hašisom 
alebo inými drogami opájali, aby sa dostali do extázy a spojenia s bohmi, s vyššími 
bytosťami či so zomretými predkami. Takáto je v krátkosti história hašiša. 

Čo je vlastne hašiš, ako sa získava a používa? 

Konope majú dva druhy rastlín: samičie konope (kvitnú a po opelení prinášajú semeno), 
sú obyčajne mohutnejšie, vyššie a silnejšie ako samčie rastliny, ktorých funkcia je v 
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opeľovaní kvetov. Na spodnej strane listov a kvetov je značné množstvo drobných žliazok, 
ktoré produkujú lepkavú tekutú hmotu- sekrét- s nepríjemnou arómou. A táto živicová 
látka je vlastne hašiš. Obyčajne obsahuje nepatrné množstvo zlomkov kvetov, spomenu~ch 
žliazok, malé úlomky listov. Táto lepkavá hmota sa zbiera. Kedysi sa sarníčie okvetia otlkali 
o kože, či plachty z hrubého plátna, nalepený hašiš sa zoškrabával a spracúval po 
dostatočnom očistení podľa presných technologických postupov a zlisovaný hašiš P.ríchá
dzal na trh ako vyhľadávaná omamná droga. Hašiš je najobľúbenejší v Prednej Azii, v 
Pakistane, Perzii, Indii, ale aj v štátoch na africkom pobreží Stredozemného mora, teda u 
mohamedánov, ktorým korán zakazuje pif alkoholické nápoje. Samozrejme časy sa zmenili. 
Hašiš sa stal obľúbeným prakticky na celom svete. 

Do živicovej hmoty sa často pridávajú i niektoré prísady: farbivo henna, čaj, najmä 
maté, kakao, muškátový orech v prášku, paprika, žuvací taba,_k, a viaceré iné. Hašiš vo 
veľkom prichádza na trh balený -lisovaný v fa nových vreckách. Címje tmavší a plastickejší, 
miesitefnejší, o to má viac živice a tým stúpa i jeho cena. Pre spotrebiteľa sa odkrajujú 
požadované množstvá podľa váhy. Spotrebitelia si potom kúpené množstvo upravujú do 
guličiek a iných útvarov. Tieto produkty sú špinavozelené, inokedy žltohnené, modročieme 
a pod. Podľa farby majú potom i mená. Hašiš sa používa ako fajčivo do suchých alebo 
vodných fajok (Shillurn, chillum), občas ako prísada do tabaku, či rozpustený v mlieku, 
jogurte, čaji alebo v iných nápojoch. Možno ho pridať do pečiva (hašišové placky), do 
sladkostí (hašišové cukríky, bonbóny, čokolády), do jedál (polievky, maslo, zákusky, 
zmrzlina) a podobne. 

V Strednej Amerike, najmä v Mexiku sa pripravuje droga pod označením marihuana 
(môžu to byť aj iné dve dievčenské mená) jednoduchým spôsobom. Marihuana sú vlastne 
listy, lodyhy, kvety, okvetia, ale aj už vytvorené semená (dozreté alebo dozrievajúce). 
Všetko je dobre usušené, jemne posekané, premiešané, podobne ako v prípade čajových 
zmesí. Takáto zmes sa potom môže fajčiť v cigaretách alebo vo fajke, pridávať do jedál, do 
polievok alebo sa z nej môže pripraviť čaj. Cigareta z tejto zmesi obsahuje l - 5 gramov 
marihuany. 

Hašišový olej alebo kannabisový koncentrát je špeciálnym spôsobom - perkoláciou 
získaný produkt, ktorý obsahuje zvýšené množstvo účinnej látky, ktorú označujeme ako 
tetrahydrokannabinol (THC). Na prerkoláciu sa používajú rôzne chemické látky alebo 
horúce vodné pary, ktoré zo suroviny vyextrahujú účinné látky. Pomocné látky - voda, 
chemikálie - sa potom oddestilujú a vzniká zahustený výťažok. Farbu má žltkastú až 
zelenočiernu, aróma je nepríjemná. Takáto forma drogy sa ľahko prepravuje, zaberá menej 
miesta a obsahuje asi desatkrát viac účinnej látky ako východisková surovina- marihuana. 
Používa sa ako prísada do tabaku, možno ho pridať do jedál, do nápojov, ba i vo forme 
injekcií. Tento spôsob je však vefrní riskantný, hrozí predávkovanie. 

Konopné semeno - semen- sa po u pražení pridáva do jedál, rozpráškované slúži ako 
prímes do tabaku či už cigaretového alebo fajkového, ba možno ho i priamo spaľovať a 
vdychovať, ako kedysi staré národy. Hoci semenec obsahuje tetrahydrokannabinol, vo 
viacerých štátoch sa neregistruje ako droga a teda sa legálne nakupuje v obchodoch. 
Zakázané je len pestovanie konopí. 

V odbornej zahraničnej zdravotníckej literatúre sa spomenuté formy drogy označujú 
jediný,m menom - kannabis. Preparáty majú mnohé mená. Uvedieme len niekoľko: hašiš 
sa v Azii nazýva - charas, churus, tachera, momeka, hašiš el keif, bang, ganja, habak. 
V Afrike ho označujú ako kif, takrouri, djomba, liamba, riamba, chira. Pre marihuanu sú 
mená: lady Mary, Mary Juana a pod., teda obyčajne dve dievčenské mená z mexickej 
španielčiny. 

V Európe sa pre kannabisové prípravky používa niekoľko označení : Abdul - nasser, 
acapulco-gold, Aphgane, schwarzer, griiner, roter-Aphgane, seu Libanese, Gemiise, Gras, 
Heu a mnohé iné. 
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Účinné látky 

Kannabis obsahuje 0,2 - 0,3 % éterického oleja, 2 - 3 % živicových látok. Živica 
obsahuje 4 % kannabidiolu, 3 % kyseliny kannabidiolovej, 0,5 % tetrahydrokannabiolu a 
iné. Obsah účinných látok podmieňujú klimatické podmienky, najmä teplota, množstvo 
zrážok, kvalita semena. Indický druh je síce nižšieho vzrastu, avšak má väčší počet 
živicových žliazok a teda aj vyšší obsah účinných látok. 

Pred nieko[kými rokmi priniesla odborná rakúska tlač správu, že aj konope pestované 
v Rakúsku obsahujú spomínané účinné látky a teda i v Rakúsku sa dá dopestovať kannabi
sová droga. Táto droga obsahuje síce nižšie percento účinných látok, avšak narkomani -
používatelia hašiša sú vefrni vynaliezaví. Stal sa aj prípad, že sa konope pestovali pri 
policajných či iných úradných budovách ako okrasné kvetiny ... A záver? Keď sa darí 
konopiam v Rakúsku, prečo by sa im nedarilo i v okolí Bratislavy? A na prípravu drogy 
stačí zrezať vrcholce kvitnúcich respektíve odkvitajúcich rastlín. Netreba prevážať 2m dlhé 
rastliny. 

Dávkovanie drogy nebudeme rozvádzať. Záleží na spôsobe užitia: fajčenie - vdycho
vanie, perorálne užitie, injekčné podanie. 

Droga prináša eufóriu, halucinácie - útek zo skutočnosti do sveta snov, do sveta 
neskutočna, hľadanie les paradies arteficiels - umelých rajov .. . 

Delenie drog podľa účinku 

Svetová zdravotnícka organizácia (SZO - WHO) zadeľuje drogy do niekoľkých typov. 
Hovori sa o závislosti od kokaínu- kokainisti, kodeínu - kodeinisti, od moďínu -morfinisti, 
teda osoby, ktoré prepadli kodeínu či morfiu. 

Pre naše vysvetlenie je však vhodnejšie rozdelenie drog podľa účinku do dvoch skupín: 
euforické a halucinogénne. Do druhej skupiny patria: hašiš a marihuana, LSD 25, mucho
trávka červená , mexické drogy, atď. Označujeme ich ako halucinogény - drogy, spôsobu
júce halucinácie. Pojem halucinácie sa dá vysvetliť ako vidiny, preludy, klamy, omámenie 
zmyslov, prežívanie neskutočných udalostí a zážitkov, ktoré omámený považuje za skutoč
nosť. Halucinácie môžu byť zrakové, sluchové ale aj čuchové. Zjednodušený opis: zrakové 
halucinácie - omámený vidí v stave opojenia (omámenia) predmety rôznych tvarov v 
najrozličnejších, najčastejšie vo výrazných farbách, len zriedka sa objavujú v čiernej farbe, 
vidí cudzie krajiny, kde nikdy nebol (akoby fatamorgána), obrazy sa striedajú, premietajú 
akoby na plátne v kine. Ich kvalita, farebnosť, pútavosť závisí od umeleckých schopností, 
sklonov a zážitkov omámeného, od jeho fantázie (často vidí napriklad tancujúce víly na 
zakvitnutých lesných lúkach). Pri požití niektorých halucinogénnych rastlín - mená úmy
selne neuvádzam - prežíva omámený halucinácie pohybu, letu celým svetom. 

Pri sluchových halucináciách omámený počuje zvuky, napriklad hudbu, prichádzajúcu 
z ďalekého vesrniru, spev nadprirodzených bytostí, spievajú víly, ale aj hromžia, nadávajú 
a vrieskajú čarodejnice, bosorky a ich prívrženci, spoločníci. Teda nie len zvuky príjemné, 
ale aj nepríjemné. 

Všeobecne možno povedať, že zážitky v opojení halucinogénov sú prežívaním nesku
točna, irreality, útek do sveta snov, snívania. 

Sú sen o sne alebo zážitky omámeného bez rizika? 

Snívanie pod vplyvom drogy, obyčajne po požití malej dávky, začína eufóriou. Tento 
stav môžeme heslovite charakterizovať takto: Mám sa dobre, je mi príjemne na tele i na 
duši, nemám problémy, všetko vidím v pekných príjemných farbách. Pomaly pricháza 
upokojenie, driemoty, ospalosť. Avšak začiatočníka môžu prekvapiť napríklad aj : tachykar
dia - zrýchlenie činnosti srdca, zvýšenie tepov, zo začiatku zvýšený, neskôr znížený krvný 
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tlak, nevoľnosť, nutkanie na vracanie, vracanie, zvýšená teplota so studeným potom, bolesti 
hlavy, závraty, neistá chôdza, suchosť v ústach, zapálené oči, sekrécia z nosa, opuch slizníc. 
Tieto priznaky často odradia začiatkočníka od ďalších pokusov, najmä ak sa pokúša o 
zážitky sám, bez ,,majstra či učiteľa". Pod vedením skúseného narkomana a postupným 
privykaním, získavaním poznatkov sa tieto priznaky potlačia, ustupujú a "učeň" nastupuje 
na scénu drogy ... 

Draho zaplatená vášeň a závislosť od kannabisu 

Pravidelné používanie drogy prináša poruchy zmyslov, poruchy vnímania, nedostatok 
iniciatívy, nedostatok záujmov, pasivitu, apatiu, poruchy myslenia, koncentrácie, pamäti a 
zapamätania si, stratu sebakritiky a kritickosti, ale aj depresiu . Inokedy zasa reakcie 
vzrušenia, paníky, dezorientácie, ba i poruchy vedomia zaoberanie sa myšlienkami - často 
i pokusmi - o samovraždu ... 

I telo a jeho orgány platia daň v podobe zápalu dutiny ústnej, hrtana a hltana, 
chronických záchvatov astmy, chronického kašľa, rakoviny pľúc U ej výskyt je zvýšený a 
príčinou sú nielen karcinogény v tabaku, ale aj v droge), zníženej baktericídnej aktivity 
pľúcnych makrofágov, zníženej obranyschopnosti tela. U narkomanov je zvýšený počet 
vážnych pohlavných chorôb a najnovšie AIDS. Droga poškoqzuje pečeň, slezinu, krvný 
obraz (poruchy zrážanlivosti, zmena v počte leukocytov). Učinná látka prechádza do 
placenty, do materinského mlieka, spôsobuje poruchy vo vývoji plodu. Deti narkomaniek 
sa môžu narodiť s poškodeným zdravím, ako to poznáme pri alkoholickom syndróme. 

Kto holduje kannabisu? Odpoveď- najmä mládež! 

Podľa časopisu Selecta MEDIZIN Aktuell č. 17/1992 kannabis je už vyše dvadsať rokov 
najpoužívanejšou ilegálnou drogou v Nemecku. Odhad spotreby - len pre býval u NSR bol 
ročne l OO ton hašiša a marihuany. Spotrebiteľov pod fa veku tvorilo takmer 7 % 14-17 
ročných, 17 % 18-20 ročných a 26 % 21-25 ročných, ktorí sa priznali, že sa pokúsili o 
užívanie drogy. Skutočné čísla sú však pravdepodobne podstatne vyššie. Nie všetci respon
dentj sa priznali. 

Další údaj z Nemecka hovorí, že podľa dotazníkovej akcie 416 psychiatrických kliník 
a 770 protidrogových poradni sa zistilo, že 11,3 %všetkých pacientov malo problémy s 
drogami. Za posledných 5 rokov ich počet stále vzrastá. Až 44, l %je zastúpená veková 
skupina 21-25 ročných. Len polovica ,,hašišárov" holdovala len tejto jedinej droge, ostatní 
užívali kombináciu: alkohol - lieky - opiáty a LSD. Poradie drog (tzv. nástupné drogy) 
podľa výsledkov rôznych ankiet a dotazníkov pre Nemecko je takéto: alkohol, lieky, tabak, 
hašiš, - drogy na fetovanie (vdychovanie), kokaín, opiáty (morfín, heroín). 

Doterajšie pokusy o legalizácii používania kannabisu - Legalisation of Marihuanna 
boli neúspešné. Odborníci prišli k záveru, že konzum tejto drogy prináša alebo zosilňuje 
mnohé zážitky. SZO doteraz nepovolilo legalizáciu tejto drogy ... 

Do redakcie prišlo: 21. 12. 1993 
Adresa autora: RNDr. PhMr. L. Súkeník, Kuzmányho 1582,955 Ol Topoľčany 
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