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Z HISTÓRIE NÁVYKOVÝCH 
DROG 

KAKTUS SAN PEDRO - BOTANICK É DRUH Y: 
Trichocereus (A. Berger) Riccob 
Trichocereus pachanoi Britt . et Rose, Cactaceae 

L. SÚKENfK 

Kaktus San Pedro rastie v centrálnych Andách . Dosahuje výšku 3 - 6 metrov . Telo 
má charakteristicky stavané: niekedy hranaté s rebrami , inokedy bez rebier, ba často 
i bez tŕňov . Kvetné puky sa v noci rozvinú v prekrásny biely veľký lievikovitý kvet 
(Schultes , 1980). 

Až do začiatku nášho storočia jediným halucinogénom boli mescal buttons - nareza
né kolieska z kaktusu , ktorý domorodé kmene Mexika nazývali peyote , peyotl , peHote 
- ktorého botanické meno bolo Anhalonium WiHiamsii , či Anhalonium Lewinii , ba 
i Echinocactus Lewinii alebo Lophophora WiHiamsii (Wagner, 1970, Schmidbauer , 
1971, Engel , 1972) . 

Bola to kultová droga . Národy, ktoré používali alebo ešte používajú halucinogénne 
drogy , vždy tak robia v rámci ceremoniálneho kultu . Teda do styku s týmito drogami 
sa dostanú len jednotlivci - proroci , kňazi, veštci, šamani, liečitelia , čarodejníci. Títo 
dobre poznajú účinok používaných drog a sú na psychické zmeny pripravení, teda úči
nok ich pri kulte neprekvapí. Remeslo čarodejníctva-veštenia sa prenášalo a prenáša 
na rodinných príslušníkov , ktorí sa pod dozorom starších dlhý čas pripravujú na svoje 
povolanie. Cieľom tejto výchovy je poznávanie účinku kultových drog , ich účinok na 
psychiku človeka . Každý šaman či prorok mal svoje obľúbené drogy . Použiť iné odmie
tal (Schultes, 1980) . 

Krátke dejiny kaktusa San Pedro podl'a Schultesa, 1980 

San Pedro je pravdepodobne jednou z najstarších magických , čarodejníckych rastlín 
Južnej Ameriky. Najstarší archeologický nález - Chavinova kultúra - pochádza z chrá
mu severného Peru zo 14. storočia pred Kr . Je to kresba vyrytá do kameňa. Z tej istej 
doby pochádzajú aj textílie s kresbami kaktusa, jaguára, ktorý ako symbol moci spre
vádza kaktus a vyobrazené kolibríky. 

Keramiky z ll. - 18. storočia pred Kr. zobrazujú kaktus spolu so srncom, iné zasa 
s jaguárom a často so štylizovanými špi rálami , ktoré majú naznačiť halucinácie , ktoré 
zaži li domorodci . I na južnom pobreží Peru sa našli kresby San Pedra na keramike kul
túry azca, pochádzajúcej z 5. - l. storočia pred Kr. 

V Peru požívali kaktus i v dobách vpádu Španielov . Cirkevná správa uvádza, že ša
mani užívajú šťav u z tohto kaktusa. Pretože táto šťava je veľmi účinná, šamani po požití 
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Obr. 1. Keramika z obdobia 1200-600 
pred Kr. 
Jaguár a kaktus San Pedro 
Z knihy : Schultes , R. E . - Hofmann , 
A .: Pflanzen der Gôtter , Hallwag Ver
lag, Bern und Stuttgart 

Obr. 2. Keramika z obdobia 1200 prcd 
Kr. 
Čarodejníčka-veštkyňa , v ruk ách drží 
kaktus San Pedro 
Z knihy: Schultes , R. E. - Hofmann , 
A. : Pflanzen der Gätter, Hallwag Ver
lag, Bern und Stuttgart 
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Obr. 3. Kaktus Trichocereus pacha· 
noi 
Z knihy : Schu ltes , R . E. - Hofmann, 
A.: Pflanzen der Gätter , Hallwag 
Verlag, Bern und Stuttgart 
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tohto nápoja sú neschopní úsudku , ich zmysly sú porušené , vidia klamlivé obrazy, ktoré 
im ukazuje diabol. Cirkev bojovala , zakazovala túto diabolskú rastlinu , ako sme videli 
pri peyote či theo-nanacatl (Súkeník , 1976) . 
, Používanie San Pedra bolo rozšírené v Peru, v oblasti pobrežných svahov západných 
And v Peru a Bolívii. Príprava bola jednoduchá: Kolieska kaktusa kúpeného na trhu 
sa 7 hodín namáčali vo vode . Macerát sa vypil samostatne, alebo sa pridal i odvar či 
macerát z iných vhodných rastlín . Boli to najmä rod Datura L., druman , ľuľkovité , 
Solanaceae Pedilanthus. tythymaloides (L.) - Euphorbiaceae , pedilant mliečnikovitý 
mliečnikovité , inokedy zasa Brugmansia aurea Lagerh , - brugmanzia zlatá, či Brug
mansia sanguinea - brugmanzia krvavá - obe Solanaceae - ľuľkovité, o ktorých v Pro
tialkoholickom obzore písal Súkeník (1991) , 

Amaranthus L . - Amaranthaceae láskavec - láskavcovité 
Iresina p , B . - Amaranthaceae irezina - Iáskavcovité 
Iso toma longifera - Campanulaceae izotoma. zvončekovité 

Tieto additívne rastliny majú veľký význam . Zosiľňujú a skvalitňujú účinok. Pri ma
gických obradoch sa pridávajú aj iné látky , napr. rozdrvené kosti a podobne. 

Saman verí, že svojimi kúzlami môže a vie ovládať iné osoby, že im môže vnútiť svoje 
vizionárske či veštecké zážitky. Cieľom liečebného procesu je za nočných ceremónií 
osvietiť pacienta , pootvoriť jeho podvedomie ako kvetinu celkom tak , ako rozkvitá San 
Pedro v nočnej tme. Pacienti pri ceremóniách sa zdajú byť pokojní , zamyslení, tancujú , 
váľajú sa po zemi, pripravujú sa a očakávajú posvätný let a stretnutie s bytosťami 
z druhého sveta (Schultes , 1980) . 
Účinok San Pedra, ako ho opísal šaman: Droga spôsobuje najskôr ospalosť , stav sní

vania a pocit letargie , slabú omámenosť. Potom nasledujú silné vízie , prenikavý pohľad 
do všetkých ľudských schopností a možností. Spôsobuje ľahké omámenie tela, po kto
rom nastáva stav úplneho pokoja a uvoľnenie. Určitá sila naplní všetky zmysly, i ten 
iesty - telepatický , ktorý prekročí hranice času a priestoru. Počas rituálu sú účastníci 

o lobodení od matérie a nasleduje let kozmom . .. Zázračné lety sú charakteristické 
i pre dnešné ceremónie s kaktusom San Pedro , ale i inými halucinogénmi. San Pedro 
ovplyvní ducha , stáva sa vhodnejším a prenáša človeka cez matériu, čas a priestor 
(Schultes, 1980) . 

Farmakológia m eskalínu 

Účinnou lá tkou San Pedro je meskalín. Je to biogénny amín s halucinogénnym účin
kom . Nachádza sa v peyote , v San Pedre , i vo viacerých rastlinách patriacich medzi 
Cactaceae - kaktusy. V roku 1896 sa chemikovi Hefterovi podarila jeho izolácia zo 
spomenutého peyotu . Meskalín v kryštalickej forme je biely prášok veľmi horkej chuti. 
Casto táto nepríjemná chuť môže byť príčinou nevoľnosti , ak nie je korigo~aná vhod
nou látkou . Dráždi centrum pre vracanie (Wagner, 1970; Schmidbauer , 1971). Jeho 
účinky sa prejavujú na orgánoch a psychike: nauzea , tlak pri srdci, pocit hladu alebo 
opačne - anorexia, niekedy poruchy rovnováhy . Pri zvýšených dávkach strnulosť sval
stva, tremor (Neuninger, 1987) . 

Oko: mydriáza, ktorá sa nekoriguje ani svetlom, často sa omámený ľaká pri zistení 
tohto stavu . Omámený prežíva zrakové vízie , halucinácie . Videnie je kaleidoskopické , 
obrazy sú farebné , mozaika je pestrá , farby sú sýte, vystupňované (Schmidbauer , 
1971 ). Zrakové a sluchové halucinácie sú primerané inteligencii, hudobnému či ume-
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leckému citu , vnímaniu, či vzdelaniu omámeného. Vízie sa prežívajú i v tmavej mie t
nosti , pri zavre tých očiach. Viažu sa na prežité vizuálne spomienk y, na obrazy, ktoré 
oko videlo. Slepci od narodenia neprežívajú tieto obrazy (Lewin, 1927; Wagner , 1970). 

Predmety ožívajú , majú svoju mimiku . Vnímanie je zmenené. i okolie zaznamenáva 
zmeny: podlaha sa prehýba. steny dýchajú , chvejú sa, nábytok sa tvári . I vlastné telo 
mení svoje rozmery , od trpaslíka k obrovi alebo opačne (Schmidbauer , 1971). 

Sluchové halucinácie sú vystupňované. Vnímanie zvukov je zbystrené, zvýšené. Zvu
ky sú rôznorodé , od príjemných k nepríjemným, striedajú sa . 

Eufória a zvýšená dynamogénia sa prejavujú v nutkavej veselosti , radosti , v nutka
vom smiechu , ktorý môže prej s ť až do panickej úzkosti , do depresie, smútku , nálada 
sa mení (Riedi, 1971). 

Meskalín a jeho odvodeniny (Neuninger , 1987) 

Prvé analógy - odvodeniny od meskalínu sa objavili na ilegálnom trhu v 60. rokoch. 
Vtedy ešte nemali nij aké označenie. Dnes tieto chemické odvodeniny označujeme ako 
Designe r Drugs. Prvé z týchto látok na trhu boli MDMA , MDA . leh cena bola pomer
ne nízka. syntéza jednoduchá a začali ich vyrábať viaceré ilegálne laborató riá v USA. 
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Ich dávka sa pohybuje od 75 do 150 mg. Ak je chemický zásah v časti amfetamínu -úči
nok je stimulujúci , zásah na aromatickom jadre sa prejaví v halucinogénnom účinku. 

Najznámejšia bola droga MDMA - tabl. , kaps ., plv. - synonymum , respektíve meno 
medzi narkomanmi: Ecstasy, Adam , MDM, XTC. Spotreba sa zvyšovala od roku 1970. 
Účinok: psychické ťažkosti, zmätenosť , depresie, ťažkosti so spánkom, stavy napätia, 
paranoja pri užívaní , ba i po niekoľkotýždňovej prestávke. Podobne pôsobí i MDA 
- neurotoxicky na neuróny mozgu , ktoré reagujú na serotonín. 

DOB je z nich najnebezpečnej š í. Dávka 10 mg má veľmi silný účinok , ktorý pretrvá
va 3 - 4 dni . Chlorpromazin neúčinkuje , ba často ešte zvyšuje účinok. Dlhý čas účinku 
vyvoláva u omámeného paniku , lebo si myslí , že už návratu niet . . . Designer sa však 
rýchlo prispôsobil. 
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