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QĀT – NAŁÓG CZY STYL śYCIA?
SENS śUCIA QĀTA W SPOŁECZEŃSTWIE JEMEŃSKIM

Trudno sobie wyobrazić, Ŝe w dobie postmodernizmu, globalizacji, mass – mediów i zaawansowanej techniki zaledwie 12 godzin lotu
z Katowic moŜna znaleźć w Jemenie, społeczeństwo, które „skutecznie”
opiera się tym procesom. Nie wdając się w polemikę o przyczyny tego
oporu i zacofania gospodarczego Jemenu, zwraca uwagę fakt, być moŜe
dla zewnętrznego obserwatora irracjonalny, Ŝe szansę na przetrwanie
mają tylko podstawowe składniki kultury. Takim podstawowym składnikiem jemeńskiej kultury jest qāt, który stanowi coś więcej niŜ tylko roślinę
psychotropową. Jest podstawą stylu Ŝycia i odgrywa kluczową rolę
w świętach, małŜeństwach oraz spotkaniach politycznych. Zarzucenie
jego uŜywania kończy się społecznym odizolowaniem.
Czym jest qāt?
Catha edulis (polska nazwa rzadko uŜywana to czuwaliczka jadalna) czyli qāt jest rośliną występującą w Jemenie, Etiopii oraz
Wschodniej Afryce; ma działanie czuciowo mimetyczne oraz euforyczne.∗
W 1887 roku Flückiger i Geroc znaleźli w khat alkaloid i nadali mu
nazwę katyny (katin). W późniejszych badaniach wyodrębniono pięć
frakcji, tj. katynę, katyninę, katydynę, edulin oraz efedrynę. Następne
badania świeŜych liści umoŜliwiły odizolowanie kolejnego alkaloidu podobnego do (+) norpseudoefedryny ale o innej stabilności chemicznej.
MoŜe być on prekursorem katyny. To moŜe wyjaśniać sympatię Ŝujących
do świeŜych liści. Qāt zawiera takŜe taninę (7%-14% suchej masy liści)
witaminę C (150mg/100g świeŜych liści) oraz małe ilości tiaminy, niacyny, ryboflawiny, karotenu oraz Ŝelaza i aminokwasów.
Kolejne analizy, przeprowadzone w latach 70 – tych wykazały
obecność kolejnej substancji, katynonu, który okazał się być waŜniejszy
od katyny. Katynon, czyli (–) – α – aminopropiofenon, występuje w mło∗

W literaturze zachodniej spotykana jest takŜe „zangielszczona” nazwanej rośliny pisana jako „khat”.
W swoim tekście przyjąłem pisownię „qāt”, która jest zgodna z transkrypcję wg ISO i jest powszechnie stosowana w polskiej literaturze specjalistycznej.
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dych liściach, a po zerwaniu z czasem przekształca się w katynę. Działa
jednak silniej pobudzająco, a działanie jego podobne jest do amfetaminy, ale około 50% słabsze.

Liście catha edulis
śucie qāta w Jemenie ma niezwykle długą historie i wtopiło się
w kulturę do tego stopnia, Ŝe Jemeńczycy nie wyobraŜają sobie Ŝycia
bez niego. Qāt obecny jest w wierzeniach, tradycjach ludowych i codziennym Ŝyciu. Jak się wydaje pełni takŜe funkcję integrującą społeczeństwa, stanowiąc swoiste antidotum na trudy codzienności, albo leŜ
panaceum na biedę. śucie qāta widoczne jest w całym przekroju społecznym i nie ogranicza się tylko i wyłącznie do jakieś konkretnej klasy
społecznej czy grupy.
Z drugiej jednak strony qāt przez większość krajów traktowany jako narkotyk, zabroniony tym samym w imporcie. Rozpowszechniona
uprawa qāta, która wyparła z pól słynną jemeńską kawę jest głównym
problemem ekonomicznym kraju. Bardzo duŜe zyski z produkcji qāta
są przyczyną gwałtownego wzrostu powierzchni uprawnych, co jednocześnie ogranicza inne uprawy eksportowe. Rabunkowa gospodarka
wodna, trudności w opodatkowaniu obrotu qātem, a takŜe procent budŜetu domowego jaki Jemeńczycy przeznaczają na codzienna porcję qāta
stanowią powaŜny czynnik hamujący rozwój gospodarki.
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Pola uprawne qāt

Krzak qāt

83

ARTYKUŁY I MATERIAŁY

Cena oraz popyt na qāt zaleŜą od rodzaju gleby i klimatu w którym się ją uprawia. W Jemenie południowym cena dwóch popularnych
odmian Dhalii i Yaffee – nazwy pochodzą od obszarów, w których uprawia się rośliny – jest niska, uwidaczniając niski popyt. W Jemenie północnym, z jego większymi obszarami rolniczymi i większą róŜnorodnością qāt: Taizi, Shami, Sawti, Khat al Wadi, Sharwa – jakości zmieniają
się z powodu wysokości na której prowadzona jest uprawa, takŜe ilość
opadów powoduje rzekomo inne działanie rośliny. I tak południowojemeńska odmiana Yaffee powoduje rzekomo większą bezsenność i okazyjne halucynacje. Zaś odmiany z północy Jemenu mogą wywołać
mniejszą lub większą euforię, depresję, a takŜe mieć działanie afrodyzjaków. RóŜnice te jednakŜe dotyczą osobistych (lub regionalnych) preferencji i są trudne do oszacowania.

Jemeńczycy
sprzedający qāt

Dystrybucja qāta
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śucie qāt - nałóg czy styl Ŝycia
Domy w Jemenie projektuje się specjalnie z myślą o tym by znalazł się w nich miły pokój gościnny przeznaczony do Ŝucia qāta. Zgodnie
z obowiązującym absolutnym podziałem płci w Ŝyciu towarzyskim, kobiety są z tego zajęcia wykluczone, co nie znaczy Ŝe nie oddają się tej przyjemności. Organizują one swoje własne sesje qāt, jakkolwiek o wiele
rzadziej. W czasie spotkań gości rozsadza się w porządku wynikającym
z ich rodzinnego, społecznego lub politycznego uprzywilejowania i prestiŜu. Częściej jednak kaŜdy przychodzący zajmuje wolne miejsce. Niekorzystny wpływ na spotkanie wielbicieli qāt mają panujące przeciągi, dlatego teŜ za najbardziej korzystne miejsca uwaŜa się te najdalej odsunięte
od okien czy drzwi.
śujący qāt układają się zazwyczaj na trzech lub czterech specjalnie sporządzonych, twardych poduszkach. WzdłuŜ kaŜdej ściany pokoju
lokuje się od sześciu do dziesięciu osób (liczba ta sięga czasami 20).
W centrum ustawia się jedną lub dwie wspólne wodne fajki tytoniowe.
KaŜda składa się z czaszy z tytoniem, około metrowej metalowej rurki,
filtra wodnego oraz drugiej, giętkiej rurki, około sześciometrowej. Tytoń
odpala się od warstewki drzewnego węgla, po czym goście przekazują
sobie nawzajem giętką rurkę. KaŜdy z nich musi się pohamować i ograniczyć do kilku zaciągnięć, bowiem nieumiarkowanie grozi zawrotami
głowy, drgawkami, palpitacjami i gwałtownymi mdłościami. Podczas takich grupowych sesji podaje się napoje, takie jak kola, słaba czarna herbata lub po prostu zimna woda.

Sesja Ŝucia qāta
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Zwyczajem miejskim sesje qāt zaczynają się tuŜ po obiedzie. śujący wolą liście świeŜe, zatem nabywają je przed lub tuŜ po obiedzie.
Sam zakup liści sprowadza się do swoistych zmagań nałogowych wielbicieli qāt ze sprzedawcami, próbującymi zamiast świeŜego towaru przehandlować wczorajszy. Doświadczony nabywca qāta najpierw potrząśnie
paczuszką i powącha ją, bowiem świeŜe liście nie odpadają i mają charakterystyczny zapach. Jest takŜe inna przyczyna zakupu świeŜych liści.
Im więcej czasu upływa od ścięcia liści tym mniejsze ich działanie, bowiem zawarte w nich substancje psychotropowe (głównie katynon) ulegają rozkładowi. Nierzadko targi w czasie zakupów obejmują krzyki i przepychanki, rzadko jednak dochodzi do prawdziwych aktów przemocy. Gdy
tylko zakup zostanie dokonany, ukontentowany klient odchodzi z wyrazem błogości i oczekiwania na twarzy.
Początek sesji Ŝucia cechuje się radością i lekką euforią. Liście
obrywa się z łodyŜek, Ŝuje po czym trzyma w policzkach. Mieszanka śliny
i wydzieliny z liści jest następnie połykana. I od razu policzki znów robią
się wypukłe od nowych liści. Efekt euforyczny pojawia się w chwilę
po rozpoczęciu Ŝucia, moŜna zatem podejrzewać absorpcję przez śluzówkę. Taka przeprowadzana w przyjaznej atmosferze sesja trwa ok. 2
godzin lub dłuŜej, po czym dynamika dyskusji i euforii ulega osłabieniu
i następuje swoisty letarg. Jak twierdzą niektórzy Ŝujący, człowiek skupia
się wtedy na własnych problemach, rozmyśla o własnym Ŝyciu, sprawach
i przychodzą znienacka rozwiązania, nad którymi pracowali niekiedy
długi okres czasu.

Najpierw obrywa się młode, miękkie listki...
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... następnie upycha się je pod policzkiem Ŝując kilka godzin
Niezwykłe zachowania wywołane przez qāt pojawiają się u mniejszości jego uŜytkowników, są jednakŜe społecznie akceptowane. Przynajmniej częściowo zaleŜą one od dawki, i mogą obejmować: [1] stan
„odosobnienia psychicznego”, objawiający się samotnym błąkaniem się
po plaŜy czy terenach zalesionych; [2] niewytłumaczalny nagły potok
słów z uŜyciem wyrazów nie mających z niczym związku; róŜni się to od
ataku schizofrenii tylko tym, Ŝe szybko mija a mówiący zdaje sobie sprawę z niestosowności swojego zachowania; [3] agresywne wybuchy słowne.

Zmiany behawioralne obejmują szeroki wachlarz – tu letarg i zamyślenie
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Qāt wpływa ujemnie na sen. Większość z Ŝujących potrafi ocenić,
na jaką dawkę qāta mogą sobie pozwolić bez wywoływania bezsenności.
Początkujący zawsze Ŝują małe ilości. Następnie rozwija się pewna tolerancja organizmu, więc u nałogowców efekt bezsenności przestaje występować. Niektórzy uŜywają qāt sporadycznie właśnie z powodu jego
przeciw – sennych własności. Przez to Ŝe robią to rzadko, tolerancja
w organizmie nie wykształca się i dzięki temu mogą, po Ŝuciu qāt,
np. pracować w nocy godzinę lub dwie dłuŜej.
Często qāt Ŝują studenci. Rosnący poziom wykształcenia sprawił
Ŝe nowa generacja studentów wstawia się za zakazem Ŝucia; paradoksalnie jednak sami dalej Ŝują liście przed egzaminami. Podczas rozmowy
z pewnym architektem stwierdził on, Ŝe nie wyobraŜa sobie pracy nad
projektem bez Ŝucia qāta. Jego argumentacja krąŜyła wokół koncentracji
i umysłowego odizolowania od świata, co pozwalało mu lepiej znajdować
„niepopularne” rozwiązania w realizowanym projekcie.
Zaprzestanie spoŜywania qāt nie niesie ze sobą Ŝadnych fizycznych objawów takich jak przy zaprzestaniu brania morfiny, alkoholu czy
barbiturianów. Niemniej u niewielkiej grupy osób najczęściej Ŝujących qāt
przez kilka dni po przerwaniu towarzyszy depresja, zmęczenie oraz
drŜenie. W tym przypadku moŜna mówić o łagodnej formie uzaleŜnienia
psychicznego i fizjologicznego. Objawia się to takŜe brakiem zainteresowania Ŝyciem, stratą energii i zwiększonym zapotrzebowaniem na sen.
NatęŜenie dolegliwości jest róŜne i moŜe czasem prowadzić do pobudzenia oraz zaburzeń snu. Niemniej jednak zaprzestanie Ŝucia nie sprawia problemów i nie powoduje fizjologicznych skutków ubocznych.
Sami Ŝujący qāt twierdzą Ŝe wpływa on róŜnorodnie na ich Ŝycie
seksualne, ale najwięcej donosów dotyczy opóźnienia ejakulacji. Jest
zatem qāt uŜywany do hamowania przedwczesnego wytrysku. Niektórzy
twierdzą, Ŝe qāt jest afrodyzjakiem. JednakŜe, ogólnie raczej obniŜa
on potencję. Wielu Ŝujących mówiło o sporadycznym wydzielaniu nasienia. Proces ten jest lokalnie zwany „solass”.
Qāt moŜe podnieść aktywność seksualną osoby cierpiącej na depresję. Z drugiej strony, moŜe pogłębić i wzmocnić stany wzbudzenia.
Na zachowanie seksualne wpływa wiele czynników, i w związku z tym
nie naleŜy raczej przypisywać qāt szczególnej roli na tym polu. Nie wiadomo takŜe czy jest prawdą, Ŝe róŜne odmiany qāt wpływają na zachowania seksualne odmiennie.
Na wsi, inaczej niŜ w mieście, Ŝucie zaczyna się wcześnie,
tj. nawet po śniadaniu, po czym trwa przez cały dzień. Qāt Ŝują nawet
dzieci. Efekt stymulujący ułatwia wykonywanie codziennych zadań.
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Na takich terenach brakuje rozrywek, Ŝywności, opieki medycznej i edukacji. Zatem sycący efekt Ŝucia zmniejsza tęsknotę organizmu za posiłkiem w porze obiadowej, zajmując dzięki temu waŜną rolę w Ŝyciu codziennym.
Qāt a religia
Wyznawana przez Jemeńczyków wiara muzułmańska zakazuje
środków toksycznych innych niŜ przepisane z powodów medycznych.
JednakŜe sam Koran wymienia jedynie alkohol, pewnie dlatego Ŝe uŜywanie qāt upowszechniło się dopiero po okupacji Turków otomańskich
w XVI w.
W innych krajach Środkowego Wschodu (np. Arabia Saudyjska
czy Zjednoczone Emiraty Arabskie) za posiadanie i uŜywanie qāt nakładane są kary takie jak w przypadku opium lub konopi indyjskiej. Nie dotyczy to Jemenu, gdzie nawyk Ŝucia uchodzi nawet religijnym przywódcom.
MoŜliwie stan ten tłumaczy fakt, Ŝe w odróŜnieniu od opium czy „trawki”
khat powoduje łagodniejsze zachowania antysocjalne i jest pokrewny
raczej substancjom typu kofeiny.
Graniczne implikacje
Te społeczne przyzwyczajenia lub jak inaczej nazwiemy „namacalny składnik kultury” jemeńskiej wykazuje zaskakujące podobieństwa
do kulturowych przyzwyczajeń Indian Quechua i Aymara z Tawantinsuyu, Ŝyjących na terenach dzisiejszego Peru, Ekwadoru i Boliwii oraz
północnych obszarów Chile i Argentyny w Ameryce Południowej. Podobnie jak dla Jemeńczyków Ŝucie liści qāt, tak dla Indian Ŝucie liści krzewu
Erythroxylon coca miało na celu zwiększenie wydolności fizycznej,
zmniejszenia głodu i podniesienia nastroju. W 1860 r. wyizolowano z liści
tej rośliny alkaloid i nazwano kokainą. W 1884 r. uŜyto po raz pierwszy
kokainy jako środka znieczulającego miejscowo. Przełom XIX i XX wieku
przyniósł rozwój narkomanii kokainowej. Liście kokainowca w przemycie
w zasadzie nie występują. Trzeba by je przewozić szybko (ze względu na
wysychanie i utratę alkaloidów) i w bardzo duŜych ilościach (dla otrzymania 1kg czystej kokainy potrzeba zuŜyć od 150 do 400 kg liści). Liście
qāt w przemycie takŜe, niezwykle rzadko się zdarzają, chociaŜ tubylcy
znaleźli sposób, aby opóźnić rozkład cennych alkaloidów. Przed dalekim
transportem w rejony pustynne owijają oni świeŜo ścięte liście qāt w liście bananowca lub inne dostępne rosliny, skrapiają wodą i pakują
do płóciennych worków.
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Zabezpieczenie liści qāt przed wysychaniem
Jak juŜ wspomniano, qāt wywołuje efekty podobne do amfetaminy, powoduje euforię i pobudzenie działając na centralny układ nerwowy
wyzwala energię, w związku z czym w wielu krajach jest zakazany i traktowany jako narkotyk. W Polsce obowiązujące przepisy nie wymieniają
qāt jako narkotyku, którego posiadanie jest zabronione. Nie znaczy to,
jest on dozwolony. Przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1484 i 1485) w art. 33 ust.1 mówią,
Ŝe „środki odurzające grup I-N i II-N oraz substancje psychotropowe grup
II-P, III-P i IV-P mogą być uŜywane wyłącznie w celach medycznych,
przemysłowych lub prowadzenia badań”. Dalej ten sam artykuł w ust. 2
dopuszcza uŜywanie środków odurzających grup I – P wyłącznie w celu
prowadzenia badań. PowyŜszy przepis deleguje nas do załącznika nr 2
do ustawy stanowiącego wykaz substancji psychotropowych, w którym
odnajdujemy KATYNON (substancja psychotropowa grupy I – P) oraz
KATYNĘ (substancję psychotropową grupy III – P). Wobec powyŜszego,
na posiadanie czy obrót substancjami zawierające wymienione związki,
w tym liście khat, wymagane są odpowiednie zezwolenia wydawane
w konkretnych celach medycznych lub przemysłowych.
Na zakończenie naleŜałoby się pokusić o przedstawienie pewnego ciągu przyczynowo-skutkowego wywołującego istotne implikacje dla
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kontroli granicznej. OtóŜ obie substancje liście qāt i liście koka stanowiły
istotny składnik kultury u Jemeńczyków i Indian z Ameryki Południowej.
Obie substancje zwierają czynne alkaloidy najsilniej występujące w świeŜych liściach. Oba te alkaloidy ulegają rozkładowi, im dłuŜszy czas
od zerwania liści, w związku z czym daleki transport staje się nieuzasadniony. Jedną z tych substancji – liście koka – przetworzono z powodzeniem na zabójczy narkotyk napędzając olbrzymia machinę przemytniczo
– dystrybucyjną. W ten sposób poradzono sobie z rozkładem alkaloidów
w liściach koka. Wykorzystanie liści qāt zatrzymało się na poziomie Ŝucia, parzenia herbaty i palenia w fajce wodnej zasuszonych liści. Czy jest
to jednak końcowy etap wykorzystania qāta czy tylko okresowa stagnacja? Myślę, Ŝe jest to stan przejściowy zwaŜywszy na fakt, Ŝe stale wzrasta w Europie populacja przedstawicieli Jemenu oraz obywateli innych
afrykańskich państw, w których qāt jest niezwykle popularny. NaleŜy
wziąć pod uwagę takŜe stan rozwoju gospodarczego Jemenu,
i to Ŝe pola uprawne qāt zajmują coraz większe powierzchnie. Być moŜe,
za jakiś okres czasu będziemy mięli do czynienia z drugą Kolumbią…
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