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Увага! Вживання наркотиків є небезпечним! Ми не рекомендуємо також нікому бути причетним до торгівлі нелегальними психоактивними речовинами!

перше знайомство

немає жертв
немає злочину

text: Oлександр Ірванець
Було це році у 1981-му, навесні. У місті Ленінграді,
теперішньому Санкт-Петербургу. Передмістя, яке називається Ржевка, у бік Ладозького озера, себто на
північний схід від міста. Поряд з місцевим аеропортом
«Ржевка» стояла наша військова частина № 11876.
Ось так – розголошую військові таємниці радянських
часів! Я служив у тій частині з кінця 1980-го – тож саме
минали перших півроку мого перебування у лавах
славних радянських збройних сил. І до нашої частини
прибули «молоді».
Слід зробити відступ, і згадати,
що в Рівному й загалом на Волині, де пройшли мої дитинство та
юність, хлопці мого покоління доганялися переважно алкоголем.
Інші форми зміни свідомості були
нам невідомі й недоступні, передусім з причин економічних та
кліматичних. Ну, не ростуть кавуни та дині в широтах, північних
за Черкаську область! Та й інші
ботанічні принади теж у нас не ростуть. Ми не сильно переймалися
з того приводу. Пили собі алкоголь, переважно портвейн, і були відносно щасливими. Тогочасні газети пафосно й істерично розповідали про засилля наркоманії у країнах триклятого капіталу – ми читали
ті статті, слабо розуміючи, про що там ідеться. Але вже в армії мої
однолітки (не за віком, а за призовом, бо віку ми були різного, від 18
до 24 років), пояснять мені, що існує, мовляв, така субстанція, котра
при вживанні діє зовсім інакше, ніж знайоме з юних літ спиртне…
Тож я вже в армії – і щось незнайоме маячить, наближаючись. Мої
«однолітки» – хоч серед них були хлопці й старші, і молодші – з південних регіонів тодішньої «Батьківщини», себто з Краснодарського,
Ставропольського краю, з Ростовської області, а також з Херсонщини і Миколаївщини, дружно підіймають мене на кпини: ти що, ніколи
не куштував? Не знаєш, що воно таке? Один з перших забобонів-випробувань полягав у тому, що, мовляв, покуривши вперше, не можна їсти. Бо стане погано. Тим часом трава – а це була саме вона, як
ти, читачу, вже збагнув – «пробиває на хавку».
Продовження на стор. 11 >>>

ФОТОФАКТ
Їх спіймали в коноплях. Солдати вермахта конвоюють чоловіків,
що ховалися на конопляному полі 27 серпня 1941 року. Фото AP

Хантер С. Томпсон: сучасні закони щодо марихуани
мені нагадують реалії третього рейху
text: Мет Хіггінс
Переважній більшості населення планети Земля він відомий як автор
«Страху і ненависті в Лас-Вегасі» і «Ромового щоденника». А ще він був
батьком гонзо-журналістики, громадським діячем і правозахисником,
Звісно, про останній факт знає значно менше людей.
20 лютого виповниться 7 років з дня його смерті. 67-річний Доктор Гонзо вистрілив
собі в голову з дробовика, не бажаючи старішати далі. А це інтерв’ю Мет Хіггінз із
The HighTimes взяв у Хантера восени 2003. Ще той депресивний період в новітній
американській історії: армія воює в Іраку, адміністрація Буша посилює вплив,
наступаючи на громадянські свободи американців. Щойно крахом закінчився один
із перших «конопляних» референдумів, федеральний уряд цинічно відміняє закони
штату Каліфорнія, щоб арештовувати тамтешніх гроверів. Здавалося тоді, зло
перемагає і в Америці більше ніколи не буде медичної марихуани. Аж наступні роки
показали зворотній процес, оскільки все більше людей голосувало за зміни на краще.
Ми публікуємо це інтерв’ю, бо нам здається, що в ньому – ключ до розуміння
сучасних новин про наступ прогібіції в Сполучених Штатах Америки і, як прямий
наслідок, в усьому світі. Про баланс добра і зла у світі Хантер очевидно знав
більше за своїх сучасників.

Продовження на стор. 12 >>>

З Vapocane твій Бонг стане Вапоризером,
щоб зберегти твої легені.
Відео на www.vapocane.com!

www.vapocane.com
Контакт: office@vapocane.com
Телефон: 0043-650-4531025
Зроблено: ROB та SOLWE
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Achtung!

Jeder Missbrauch von Drogen ist gefährlich! Wir wollen niemanden dazu
auffordern oder animieren, Drogen zu konsumieren oder zu verbreiten.

Всі права збережено.

Редакція може не погоджуватись із окремими думками авторів.
За зміст реклами несе відповідальність рекламодавець.
Рукописи, ілюстрації та лінки на інтернет ресурси вітаються,
але не повертаються. Тексти не цензуруються, але скорочуються.

Увага!

Вживання наркотиків є небезпечним.
Ми не рекомендуємо нікому також бути причетним
до торгівлі нелегальними психоактивними речовинами.

30,5%

19,1%

20,7%

31,2%

гарантія безпеки

фактор небезпеки

гарантія безпеки

фактор небезпеки

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 29 вересня по 4 жовтня 2011 року.
Було опитано 2009 респондентів віком від 18 років у всіх областях України.

природній відбір
Традиційний моніторинг засобів масової інформації показує несподівані
результати. Ще рік тому журналісти дуже рідко писали про те, що міліція
займається активним і безборонним рекетом по відношенню до споживачів
нелегальних психоактивів, натомість майже неприкрито торгує цими
психоактивами. Нині ж наче греблю прорвало. Пишуть про «перевертнів»
майже щодня. подвиги наркомафії у погонах набули таких масштабів, що
система просто змушена позбавлятись від окремих «паршивих овець».
Але «овець» цих виявилась чимала отара. На перший погляд,
головними критеріями природнього відбору ставали... ідіотизм,
жадібність та відчуття повної безкарності. Але глибше
спостереження подарує вам ще одну деталь. Судять наших
«перевертнів» переважно за … зловживання владою, подекуди
– за хабарі, навіть за торгівлю наркотиками (коли вдається
довести). Однак у жодній з цих кримінальних справ ниточка
слідства не веде нагору. Так, наче конвеєр вибивання коштів з
населення на рівні районного БНОН може працювати без відома
і благословення начальника міліції. Так, ніби солідний кусок із
кожного викупу, що сплачують українці за непритягнення до
кримінальності за свої «наркозлочини», за законами жанру
не рухається вгору по міліцейській вертикалі? І наче не згори
спускають норми «матеріального забезпечення», які нижчі
ланки мають хоч лоба розбити, але виконати?
Тож маємо розуміти: на заклання система відправила
своїх найжадібніших ідіотів, що втратили нюх, почуття міри
і до того ж … перестали задовольняти потреби начальства.

«У Дніпродзержинську слідчі СБУ затримали міліціонера, який
торгував наркотиками. 23-річний інспектор патрульної служби
міліції протягом кількох місяців купував у місцевих бариг товар
і продавав іншим клієнтам. При затриманні у нього вилучили
згорток з травкою...»
11 канал, Дніпропетровськ
«Прокуратура
Горлівки
Донецької
області
порушила
кримінальну справу проти майора міліції за фактом збуту
ним наркотичних засобів. Міліціонера було затримано під час
збуту наркотиків.Кримінальну справу порушено за ч. 3 ст. 364
(зловживання владою або службовим становищем) і ч. 2 ст. 307
(незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання,
перевезення, пересилка або збут наркотичних засобів,
психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу
України.»
УНІАН
CENSORSHIP

CENSORSHIP

CENSORSHIP

«Начальник відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків
УМВС України в Житомирській області та його підлеглі
заробляли на залежності наркоманів.
У кримінальній справі, що вже передана до суду, фігурують
11 обвинувачених. Щодо чотирьох підслідних були прийняті
запобіжний захід – утримання під вартою. Слідство встановило
12 фактів злочинної діяльності правоохоронців. Встановлено,
що для штучного нарощування показників вони провокували
наркозалежних до вчинення злочинів у сфері незаконного обігу
наркотиків. Після цього вони вимагали та отримували від них
гроші.»
ТСН

«Порушено кримінальну справу стосовно двох співробітників
районного відділення Одеського міського управління ГУМВС
України в області. Міліціонерів затримали за зловживання
владою або службовим становищем, вчинені працівником
правоохоронного органу і незаконне придбання, незаконний
збут наркотичних засобів, вчинений за попередньою змовою
групою осіб.
У ході досудового слідства встановлено, що правоохоронці, з
метою наживи, почали збирати інформацію про заможних осіб,
які вживають наркотичні засоби. Вони придбали та збули раніше
судимому громадянину 9,5 грама особливо небезпечного
наркотичного засобу (канабісу), проінструктувавши його про
умови продажу наркотику заможному мешканцю Одеси.
Під виглядом проведення оперативно-розшукових заходів
міліціонери увійшли в квартиру покупця каннабіса, провели
особистий огляд та отримали від цього громадянина 1200
доларів США і 1800 гривень за не притягнення до кримінальної
відповідальності.»
Gazeta.ua
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«На Закарпатті працівники СБУ викрили двох міліціонерів
Виноградівського райвідділу міліції. Правоохоронці періодично
вимагали від місцевих мешканців хабарі. Суми грошей
записували на листках квітки – американської агави, яка
стояла в одному з тутешніх кабінетів. Міліціонерів затримали на
гарячому, коли вони отримували хабар.
«Під час відпрацювання вдалося встановити, що міліціонери
вимагали від місцевого мешканця дві з половиною тисячі доларів
за непритягнення його сина до кримінальної відповідальності
за зберігання наркотиків. Упіймали одного з правоохоронців у
місцевому кафе, коли той прийшов за грошима», – розповіли в
прес-центрі УСБУ.
За матеріалами СБУ органи прокуратури порушили кримінальну
справу за статтею 368 Кримінального кодексу України:
одержання хабара за попередньою змовою групою осіб. Наразі
затримані перебувають під вартою. Триває досудове слідство.»

Дзеркало Тижня

«У Запорізькій області вісім років ув’язнення отримав офіцер
міліції, який у стані наркотичного сп’яніння катував засуджену
задля отримання хабара. За даними СБУ, міліціонер вимагав
гроші від мешканки Запоріжжя за рішення питання щодо
непритягнення її до кримінальної відповідальності за зберігання
наркотичних засобів.»
ZIK

«24-річний співробітник відділу боротьби з незаконним обігом
наркотиків продавав марихуану та опій практично на робочому
місці. Кілька місяців за його «бізнесом» стежили працівники
відділу внутрішньої безпеки. І після чергової контрольної
закупки чоловіка затримали. Докази знайшли при обшуку
в кабінеті затриманого. Зібрані матеріали направлено до
прокуратури Миколаївської області. Поки триває слідство
колишній правоохоронець перебуває під вартою. Проти нього
порушено кримінальну справу за незаконне зберігання та збут
наркотичних речовин. Згідно з цією статтею, йому загрожує від
5 до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.»
ТСН
Не дивно, що народ вже давно не вірить байкам, які розказують
йому з блакитних екранів у передачах, створених за спияння
прес-служби МВС. Бо повідомлення про інспектора ДПС, який
«купував» траву в бариги, щоб продавати її комусь там ще,
можуть викликати хіба іронічну посмішку. А сума в 2000 доларів,
які видурювали у віп-клієнта невдахи-одесити, дивує мізерністю.
У реальному житті ця сума втричі більша, бо в долі не лише
рядові виконавці, а і їх командири. То може це просто покарання
за демпінг? Чи може конвеєр міліцейського наркорекету в Одесі
раптом перестав працювати?

Ось і чергове дослідження громадської думки, проведене
Центром Разумкова, показує натомість, як низько громадяни
оцінюють законослухняність працівників міліції. Респондентам
пропонувалося відповісти, як, на їх думку, буде діяти
середньостатистичний начальник районного відділення міліції,
якщо у ході розслідування кримінальної справи він отримає
вказівку від керівництва вчинити протизаконні дії. Абсолютна
більшість опитаних (61,6%) відповіли, що він вчинить за
вказівкою керівництва. Лише 9,4% респонденти очікують, що
у цьому випадку начальник відділення вчинить за законом,
а 7,4% схиляються до думки, що він на словах погодиться з
керівництвом, але намагатиметься уникати виконання вказівки.
21,8% опитаних вагалися з відповіддю на питання.
Загалом же громадяни частіше сприймають міліцію як фактор
небезпеки, а не як фактор захисту. Так, у ситуації, коли б
респондент вночі, на порожній вулиці побачив міліціонера,
майже третина опитаних (31,2%) сприйняли б його як фактор
небезпеки і лише 20,7% оцінили б це як гарантію безпеки, а
31,8% респондентів не вважали б це ні гарантією безпеки, ні
фактором небезпеки. 16,3% опитаних вагалися з відповіддю
на питання. Оцінка міліції у такому аспекті помітно погіршилася
порівняно з 2006 роком, коли міліціонера вважали частіше
гарантією безпеки (30,5%), ніж фактором небезпеки (19,1%).
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Переможці
Cannabis Cup 2011
Кращий кофешоп (Cannabis Cup) та сорт:
1 Barney’s Coffeeshop – Liberty Haze 		
2 Green House United – Hawaiian Snow
3 Green Place – Buddha Tahoe
Краща селекція Indica (Indica Cup):
1 Reserva Privada та Reserva Privada 		
Colorado – Kosher Kush
2 Hortilab – Star Bud
3 Cali Connection – Tahoe OG
Краща селекція Sativa (Sativa Cup)
1 Rare Dankness Seed Co – Moonshine Haze
2 THSeeds – Electric Lemon G
3 Karma Genetics – Dominator
Кращі гібриди (Hybrid Cup)
1 DNA Genetics/Reserva Privada Colorado
(спільна селекція) – Holy Grail Kush
2 Cali Connecion – Dead Head OG
3 Serious Seeds – AK-74
Краща «гашишна» селекція (Hasch Cup)
1 Cali Connection – Tahoe OG Kush Wax
2 Hogg Seeds – Hydrahash
3 Reserva Privada Colorado – Rascal OG
Nelson

Нідерланди:

конопляний кубок
під пресом
text: Алекс Крамар

Вперше за 23 роки влада втрутилась у щорічну церемонію нагород Cannabis Cup, що традиційно наприкінці листопада збирає десятки тисяч відвідувачів у Амстердамі.
На церемонії у кількох номінаціях визначають кращі досягнення селекціонерів.

Найкращий голандський гашиш
(Nederhasch-Cup)
1 Barney’s Coffeeshop – Liberty Melt
2 Green House – Hawaiian Ice
3 Grey Area – Grey Crystal

Зміни помітні. Ліцензування та контроль
над кофешопами залишається за місцевими муніціпалітетами. Як результат, є
міста, де взагалі немає кофешопів, десь
їх кілька або й лише один на все місто.
В той же час Амстердам має нині більше
300 діючих кофешопів, хоча ще кілька
років тому їх було понад 800.
«Ми маємо зараз в уряді відвертих нацистів-популістів. Цей уряд тисне на
муніціпалітети, вимагаючи продавати
марихуану лише голандцям, що в свою
чергу є нонсенсом для кофешопів, – говорить Лаарс, мешканець Амстердаму.
Ліцензія (40 000 євро) і значні податки
здатні окупитися лише лише за рахунок
туристів, тож місцеві влади опираються
цій політиці видавлювання. Вони послуговуючись простою логікою: немає
туристів у кофешопах – немає коштів в
місцевих бюджетах. Сил такому спротиву додає досвід перших прикордонних
міст, що поступилися вимогам уряду і
заборонили своїм кофешопам обслуговувати іноземців, передусім громадян
сусідньої Німеччини.

Напередодні кульмінації шоу більше
ста озброєних поліцейських окупували
приміщення, відділяючи відвідувачів від
стендів. Це був третій день конопляної
виставки і в будівлі перебувала рекордна кількість людей. Персоналу було наказано залишатися на своїх місцях.
«Я попросила одного з офіцерів пояснити причини рейду, – говорить журналістка Vancouver Sun Дана Ларсен.
– Він відповів, що напередодні копи під
прикиттям зафіксували тут порушення
Опіумного Акту. Мовляв, деякі відвідувачі виносили з собою безкоштовні зразки
канабісу та гашишу, фірми виставляли на своїх стендах бонги з сортовими
шишками для промоції бізнесу. Це в той
час, як закон дозволяє лише продавати
марихуану в ліцензійних кофешопах, не
більше ніж 5 грамів одній особі на день».
Поліції знадобилося більше двох годин,
щоб очистити залу. Втім рейд навряд
чи можна назвати вдалим, – пише німецький Hanf Journal. Окрім зіпсованого
настрою і відкладеного на кілька годин
голосування за переможців, результатів
поліція не мала. Жодних важких наркотиків у присутніх, ніяких неповнолітніх
відвідувачів і за рідким виключенням
ніхто не мав з собою канабісу більше
дозволеного законом. Так хеш-легенду
Міла Янсена з компанії Bubbleator було
затримано, бо готового продукту на
його стенді поліція завважила забагато
(компанія демонстрували останні моделі
своїх полінаторів, що роблять гашиш із

Найкращий іноземний гашиш (Import-Hasch Cup)
1 Green House Coffeeshop – Exodus 		
Cream Cheese
2 Barney’s Coffeeshop – Caramella Cream
3 Green Place – Twizla

сортових верхівок, тож мали вдосталь і
кінцевого продукту, і «початкової сировини»). Втім за кілька годин засновник
Bubbleator вже був на свободі.
Така безпрецедентна атака на найзнаковішу і найстаршу конопляну подію у світі
стала можлива завдяки зусиллям ультраправого лоббі та консерваторам, що потрапили в уряд завдяки останнім виборам
у Нідерландах. Християнські демократи
(СDA) сформували праву коаліцію і поставили за мету знищити конопляну індустрію
країни. Вони не можуть діяти на законодавчому рівні, тож задіяли для «повзучої
прогібіції» всю підвладну бюрократію.

«Це жахливі часи для Голандії, ця атака
на Конопляний Кубок зокрема,» говорить
Хенрік, голандський селекціонер, гровер
та активіст. «Кофешопи, гроу-індустрія
та, власне, Сannabis Cup приносять нашій державі мільярди євро щороку. Це
якесь божевілля, що робить поліція. Чому
б не залишити нашу культуру в спокої,
адже ми мирні люди? Ось результат цієї
політики видавлювання. Власне, це все,
на що здатні нацисти – спустити з цепу
поліцію, щоб зіпсувати людям свято». З
перервою на поліцейський рейд церемонія нагородження продовжилася. Своєю
акцією поліції вдалося привернути до події увагу стількох засобів інформації, що
організатори з High Times мали би подякувати за таку рекламу напередодні підготовки до ювілейного 25-го кубку High
Times у листопаді 2012 року.
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Данія:
марихуана?
тільки державна
монополія!
text: Товариш Поль

Данія – на порозі нової антинаркотичної політики. Гашиш і марихуана можуть стати легальними, але їх продаж має залишатись під контролем держави. Найкраща
форма такого контролю – державна монополія, вважають місцеві законотворці. Міська рада Копергагена своїм рішенням створила спеціальний комітет, який має
розробити проект введення в данській столиці державної монополії на торгівлю продуктами канабісу.
«Марихуану має продавати муніціпалітет, а не кримінальні кола, – вважає
депутат міського парламенту, соціал-демократ Аслан Ларс Андерсен.
Він переконаний, що нова політика
покращить ситуацію у сфері громадського здоров’я столиці. Адже
повністю заборонити гашиш просто
неможливо, а існуюча політика щодо
конопель є застарілою і тому неефективною.
Копенгаген має позитивний досвід
Крістіанії – самопроголошеного територіального об’єднання, де легкі
наркотики вільно продаються повнолітнім громадянам. А ще є негативний досвід поліцейських рейдів до
цього «кварталу свободи» з наказом
від уряду ліберал-консерваторів «викурити» звідти дилерів. Шість років
поліційного пресингу увінчалися
тим, що продавці просто розбіглися
містом. І контролює їх тепер криміналітет, щотижня данська столиця
отримує нові трупи через переділ
ганстерами сфер впливу.
Петер Ібсен, президент федерації
офіцерів поліції сьогодні визнає:
«Нашу мету – зупинити трафік гашишу в Крістіанію – ми не досягли
абсолютно. Так, вони згорнули свої
офіційні торгівельні точки. Але гашишу на вулицях лише побільшало...».
Тож лобіюючи новий закон, муніціпалітет апелює до тих світлих часів,
коли цих вбивств не було, а травичку в Копергагені продавали лише на
Пушер-стріт, де за порядком слідкувала місцева громада.
Міська влада Копенгагена вже неодноразово висловлювалась на користь
легалізації марихуани, однак щоразу
кроки муніціпалітету блокувалися
національним урядом. Адже продаж,
зберігання (більше 5 грамів) марихуани в Данії досі поза законом. Тож,
якщо на початку 2012 року державна
монополія буде схвалена національним парламентом, Копенгаген стане
першим у Європі містом, де канабіс
буде легалізовано без застережень.
«Ми думаємо про відкриття 30-40
магазинів, де люди зможуть не переживати про власну безпеку та
якість продукту, – ділиться планами
Міккель Вармін, керівник соціальних
проектів муніціпалітету Копенгагена. – Що краще для молоді: купити
марихуану в підворотні у підпільно-

Міккель Вармін
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го ділера чи в офіційному закладі у
державного службовця?» За цю ідею
оновлений міський парламент проголосував 39-ма голосами проти 9.
Противники легалізації в меншості і
сподіваються, що мер Копенгагена
Йенсен проект заветує.
«Ми наполегливо переконуватимемо
Френка Йенсена, як колишнього міністра юстиції, зупинити цю божевільну
пропозицію», – заявив представник
правоцентристської партії Venstre
Мартін Гіртсен.
В 2010 році подібний муніціпальний
проект отримав підтримку Йенсена,
але тоді його заблокували на національному рівні. А сьогодні, схоже,
вето від мера – єдина надія для Гіртсена, чия партія з 1982 року формувала данський уряд, а у вересні 2011
отримала нищівну поразку на виборах
від ліво-центристського «червоного»
блоку. Споконвічні партнери Venstre
по коаліції – націоналістична Данська
народна партія, Консервативна партія
Данії та Ліберальний альянс – показали на виборах вкрай незадовільні
результати. Тож тепер шанси на затвердження конопляної держмонополії у датському парламенті стають
несподівано дуже високими.
«Тим паче, що тепер ми прагнемо
зробити цей план більш конкретним і
чітким. Зокрема, якої саме моделі декриміналізації ми прагнемо? Якими
мають бути вікові та інші обмеження?
– пояснює Міккель Вармін. Він рішуче проти «амстердамської» моделі
найближчих сусідів, де марихуана
продається в спеціалізованих закладах, але культивування та імпорт залишаються поза законом. Неповна
легалізація, на думку держслужбовця, залишить в руках криміналітету
значну частину прибутку. «Тому ми
не хочемо копіювати Нідерланди, ми
зробимо законним і контрольованим
імпорт і вирощування марихуани», –
переконує Вармін.
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Конопляні кандидати: голосуй за номер 7 у списку Палікота (передвиборча агітація)
Фото: Wolne Konopie

5

кримінального переслідування за наркотики, констатує звіт Інституту громадських справ «Наркополітика – час на зміни».
В той же час і поліційний департамент неофіційно схильний виступати за декриміналізацію зберігання невеликих кількостей
канабісу задля підвищення власної ефективності боротьби з
наркотрафіком. Майже половина опитаних офіцерів поліції
(48%) впевнені, що це не метод вирішення проблеми (13% не
готові відповісти). Кількість кримінальних справ «за зберігання»
невпинно зростає. Від 2815 засуджених у 2000 році до 30 548 у
2008-му.
Посилення кримінальної відповідальності, на яку 10 років тому
покладалися «консерватори» у намірах викорінити вживання
марихуани, призводить до протилежного ефекту, а тепер ще
й блокує роботу силовиків, змушуючи їх заповнювати в’язниці
«планокурами».
Це може заняття може і цікаве, і відповідає католицькій моралі, однак чи здатна держава оплачувати ці безплідні зусилля в
період фінансової кризи? Платникам податків було цікаво дізнатися, що в 2008 році витрати бюджету на переслідування курців
конопель склали аж … 20 мільйонів євро, а зусилля державних
структур на їх арешти, слідство, засудження і утримання під вартою – 203 900 «людиногодин».
Лише в досудовий період на одного засудженого за «грам на кишені» витрачалось в середньому робочий тиждень поліцейських
і прокурорів, а середні витрати на один судовий процес склали 2
500 євро і 22 «трудодні».

Марш Палікота
В польському Сеймі зареєстровано законопроект, революційний не лише для
Польщі, а й для всієї Європи. Депутатам пропонують проголосувати за відміну
кримінальної відповідальності за зберігання до 50 грамів марихуани. Автори
законопроекту підкреслюють, декриміналізувати пропонується саме зберігання
для особистого вжитку, а не виробництво чи продаж канабісу. Зміни просуває
Ян Палікот – головний сюрприз осінньої виборчої кампанії, перший польський
політик, що відкрито вийшов підтримати конопляний марш у Варшаві.
text: ReAgent
Навесні цей факт сприймали, як невдалий жарт. Преса деякий
час цькувала Палікота, що запалив щось схоже на «джойн»
перед телекамерами, мовляв, це поставить хрест на йього політичній кар’єрі. Однак польські виборці розсудили інакше. Рух
Палікота, включивши до свого виборчого списку кандидатів з
організації «Вільні коноплі», отримав 10 % всіх голосів.

Януш Палікот в колоні Маршу Визволення Коноплі
(Варшава, травень 2011) фото: gazeta.pl

Цей результат скоріше ставить хрест на багаторічній політичній
монополії польських консервативних партій. І нехай уряд Дональда Туска (заявляв категорично «Хочете легальних конопель
– маєте змінити прем’єр-міністра») ціною надзусиль утримався
при владі, безкомпромісність нової політичної сили у парламенті
не обіцяє їй нічого, крім збільшення рейтингу. Вже за два місяці
нового парламенту рейтинг «Руху Підтримки Палікота» зріс до
18%.

Успіх Януша Палікота експерти пояснюють втомою молодих поляків від політики консерваторів-клерикалів. Мовляв, Польщі
давно був потрібен хтось, хто виступить проти усталених консвервативних цінностей. Тому і голосують не за безсилих традиційних лівих, але за політика, що одягає футболку з написом «Я
– гей», палить косяк на конопляному марші або з наручниками та
фалоімітатором в руках спокійно пояснює на прес-конференції,
як і чому гвалтують затриманих у поліційних відділках. Користуючись сталим попитом на свободу Палікот лише подбав, щоб
на виборчі дільниці прийшло якомога більше молоді, що досі не
вважала вибори достойним заняттям.

Аргументи декриміналізації
«За розмовами про мораль вони готові відродити концентраційні табори, бо в’язниці переповнені курцями конопель», –
риторика виступів на конопляних маршах не аж надто далека
від реальності, як може видатись на перший погляд. Введення

кримінального переслідування за зберігання 0,005 (!) грамів канабісу (до трьох років ув’язнення) було результатом приходу до
влади правих під гаслом «Наркотикам – війну!». Нині Польща
розгрібає наслідки антинаркотичного популізму. Зберігання конопель для власного вжитку в країні складає 53% всіх випадків

«Вільні коноплі» – до влади!
Польське законодавство передбачає відкриті виборчі списки,
тобто люди голосують не лише за партію, а ще і за конкретного кандидата у списку цієї партії. Тож депутатські мандати в
результаті отримують найпопулярніші з кандидатів. Конопляні
активісти розгорнули неабияку агітаційну діяльність, адже під
номером сім списку Палікота у кожному окрузі виступав їхній
кандидат. І попри те, що в парламенті опинився лише один,
«Вільні коноплі» все одно святкують перемогу. Бо всі розуміють,
це – лише початок.
«Проект депеналізації кримінальної статті за зберігання це фундамент для подальших змін антинаркотичного законодавства,
– каже речник руху «Вільні коноплі» Анжей Руженек, – Це не
просто крок назустріч молоді, що палить марихуану попри заборону. Маємо адаптувати законодавство до європейських
норм. В дальшій перспективі «Рух Палікота» боротиметься за
цілковиту легалізацію марихуани, в тому числі – її вирощування
і продаж. Тож заклик «Садити, палити – легалізувати» для нас
ніяким чином не втрачає актуальності».

/// конопляна планета ///
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вбивці та злодії
Третій рік поспіль поліція претендує
зібрати урожай сортових конопель
поперед господаря ферми в Оспєлові
(Чеська республіка). Відколи у 2009
вперше було знищено його урожай
в 600 кущів, психіатр Душан Двожак
судиться з державою, в той час як до
його судової справи додаються нові
і нові епізоди.
text: А. Кропов
Одна із найбільш безпечних речей у світі,
яку ви можете собі дозволити, це вживання канабісу.
Джек Херер

aктивіст,
який змінив світ
text: Роман Гусарскі
Джек Херер, якого ще називають «Конопляним Імператором», народився 18 червня 1939 року. Ніщо не віщувало, що
в майбутньому він стане батьком світового руху за легалізацію марихуани: виріс у консервативній родині, служив в армії,
вважав себе патріотом.
Автор вислову «Ти повинен бути божевільним, щоб не курити марихуану» у юності поділяв поширену думку про те, що
марихуана є кроком до божевілля і взагалі веде людину до
злочину. Зі своєю першою дружиною Джек розлучився, коли
знайшов у її кабінеті сушені коноплі. Одним словом – типова
жертва наркофобії офіційної політики тогочасних США.

Переворот його свідомості стався у віці
30 років, коли Херер вперше покурив
марихуану.
«Я тоді мав найкращий секс за все своє життя», – згадував
пізніше Імператор. «Цей факт змусив мене зацікавитись рослиною, яку я раніше демонізував» .
Процес пізнання більше нагадував лавину, з кожним новим
днем Джека все більше поглинатиме предмет його зацікавлення. Накопичену інформацію Джек Херер опублікував у
підпільній брошурі «Трава». На його подив, ця маленька робота стала хітом і сприяла гуртуванню навколо нього інших
активістів. У 1981 році його заарештовують під час збору
підписів за пом’якшення антинаркотичних законів. Два тижні
ув’язнення Херер використовує, щоб опрацювати стоси матеріалів і підготувати до друку нову книжку. Так почалася
робота над справою його життя.
У 1985 році він публікує книгу «Голий король» (за назвою
казки Г.Х. Андерсена), що розвінчувала міф про шкідливість
марихуани. Книга продається сотнями тисяч примірників
і перевидається вісім разів. З 1987 року Херер відкриває у
Портленді магазин, який називає «Третє око». Крамниця
пропонує не лише аксесуари для курців марихуани, а й чимало продуктів, виготовлених із конопель. А ще – книги, присвячені проблемам наркотиків та розширення свідомості.

Взагалі, Херер був не лише адептом легалізації
марихуани, він виступав за усунення всіх бар’єрів
для всіх психоделіків.
Звання ж «Конопляного Імператора» він заробив своїми знаменитими проповідями. Джек Херер проводив до 200 днів на
рік у пропагандистських подорожах країною. На аргумент
про те, що марихуана вбиває, відповідав категорично: покажіть мені мерців!
Він пообіцяв виплатити 100 тисяч доларів США тому, хто доведе, що його книга бреше. Але на цю нагороду ніхто не спокусився. Натомість Херер завжди був готовий дискутувати
і навчатися, хоч і мало хто у світі знав про канабіс більше,
ніж він.
На честь активіста названо сорт марихуани від Paradise
Seeds Jack Herer (переможець Cannabis Cup у 1994), а ще –
чимало гібридів та наслідувань від різних насінневих банків
Jack Horror, Jack Flash чи Jack Cristal. Джек Херер помер 15
квітня 2010 року через ускладнення після серцевого нападу.
На його похорон з’їхались активісти з усього світу, в труну
Джека поклали суцвіття конопель.

Він не дожив до здійснення своєї мрії про світ,
вільний від заборони наркотиків. Але його активізм розбудив тисячі людей доброї волі
по всьому світу.
Діяльність Херера сприяла поширенню медичної марихуани і
її легалізації в кількох штатах.

Від вирощування канабісу з метою наукових досліджень Двожак
не відмовляється. Хоч і зізнається, що після загибелі третього
поспіль урожаю відчуває себе спустошеним і доведеним до
відчаю: «Фінансово і емоційно ми фактично на дні!».
«Ви вбивці і злодії!», – доктор Двожак не стримує емоцій
на адресу поліцейських в окружному суді. «Поліція повинна
забезпечувати дотримання закону, а закон нікому не дозволено
трактувати на власний розсуд. Поки закон не дозволяє це
робити, ми змушені діяти», – виправдовується поліційний речник
Єва Теплова.
«Це, як в Освенцимі? Ті, хто вбивали мільйони людей, теж казали,
що просто виконували накази» – говорить доктор Двожак. Мова
йде зрештою про життя людей, суду передають звернення
чеських громадян, які просять рахувати їх потерпілими у справі,
оскільки через поліційний конфіскат вони залишилися без
ліків. В суді Душан Двожак відстоює своє право науковця – на
дослідження, медичні експерименти та лікування хворих.
Згідно звіту поліції цього року йдеться про 68 кущів, в середньому
два метри заввишки, близько 1,5-2 кг сухої речовини на одну
рослину. За словами Душана, це мінімум, який потрібен йому,
щоб забезпечити ліками хворих: сортовий канабіс з його ферми
йде на виготовлення харчових додатків, мазей і бальзамів.
Закон Чеської республіки декриміналізує вирощування до 5
кущів і однозначно Душана би ніхто не переслідував, якби він
вирощував у будь-якій кількості коноплі технічні. Але в його кущах
рівень ТГК перевищує «норму» в 0,3%, тому за логікою закону
він злісний рецидивіст. Щоправда, відповідно до Кримінального
кодексу Чехії, «злочин» Двожака не має суспільної небезпеки,
а тому покарання конопляному лікарю не може бути визначено
жорсткішим, ніж позбавлення волі умовно.

Конопляна правда напередодні Нового року задала кілька
питань Душану Двожаку.
– Які новини з передової?
– Тяжко. Ми з дружиною перенесли цього року 5 судів, я вже тричі
головний підозрюваний, щоразу висувають нові звинувачення і
цим процесам кінця не видно.
– Але ж ви на свободі? Це чудово, коли маєш можливість
боротися з розв’язаними руками.
– Будемо реалістами, я – виняток... Вони бояться мене кинули
до в’язниці, бо за мною – ректори університетів, тисячі пацієнтів,
а ще ми добре знаємо закони...
– Удачі вам у вашій битві, Душане. Які плани маєте на весну,
чи будете сіяти?
– Поки вони не доведуть, що це заборонено, я буду ростити.

Конопляна П рав д а # 9 грудень 2 0 1 1

adise Seed
ar
s
P
adise Seed
ar
s
P

О
П ОЗ Н А Й

Н

МТ Е С Ь ,

ИЙ ЛО
АШ НОВ

ЦЕ

ГОТИП

CANNABI

CANNABI

S CUP WINNER

AMSTERDAM

ше
ь
л
і
б
зів

при

0
3
Sensi Star
ПЕРШИЙ ПРИЗ НА КУБКУ ХАЙЛАЙФ КАНАБІС 2010
®

CANNABI

S CUP WINNER

• перша премія на Кубку Хайлайф Канабіс 1999 (Біо категорія) • перша премія на Кубку видання High Times Канабіс 1999 (Категорія Індіка)
• друга премія на Кубку High Times Канабіс 2000 (Категорія Індіка) • Рослина Року 2003 за версією журналу High Times • отримав першу
премію Кубку Хайлайф Канабіс 2004 (Біо категорія) • друга премія на Хайлайф Ферія 2004 у Барселоні • третя премія на Міжнародному
фестивалі Канаграфікс 2005 • третя премія на Кубку Ла Бела Флор Іспанія 2005 • третя премія на Кубку High Times Канабіс 2005 • друга
премія на Кубку Чемпіонів, Іспанія 2005 • третя премія на Кубку Хайлайф 2009 (категорія гідропоніки) • Рослина Року 2009/ 2010 Іспанія
(за версіюю видання Soft Secrets)

МЕДИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

EDS

КАНАБІС ЗАВЖДИ ВИКОРИСТОВУВАСЯ В МЕДИЦИНІ ТА БУВ ОДНИМ ІЗ НАЙБІЛЬШ ЦІННИХ ЛІКІВ ДЛЯ
ЛЮДЕЙ З АНТИЧНИХ ЧАСІВ. ЗАРАЗ ЙОГО ЦІЛЮЩІ ВЛАСТИВОСТІ ЗНОВУ ШИРОКО ЗАСТОСОВУЮТЬ ЛІКАРІ, А
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ДОВОДЯТЬ ВЧЕНІ.

УСЕ РІЗНОМАНІТТЯ СОРТІВ PARADISE SEEDS ЯКНАЙКРАЩЕ ПІДХОДЯТЬ ДЛЯ
МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
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Pandora

®

САМОЦВІТ З ВЕЛИКИМИ
КОМПАКТНИМИ ШИШКАМИ

Пандора має багато стебел, велику урожайність, фемінізована,
самоквітуча рослина. Виростає більше метра у висоту. Ідеальна
для прихованого вирощування, збирання кількох урожаїв за рік
та для вирощування у невеликих закритих приміщеннях.

WWW.PARADISE-SEEDS.COM
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Acid ®

Dutch Dragon ® Magic Bud ®

Opium ®

Spoetnik ®

Delahaze ®

Ice Cream ®

Nebula ®

Belladonna®

Wappa ®

Sensi Star ®

Lucid Bolt ®

Pandora ®

Jacky White ®

Vertigo ®

Atomical Haze® Sweet Purple® Allkush ®

PA R A D I S E S E E D S : P O S T B O X 3 7 7 - 1 0 0 0 A J A M S T E R D A M - H O L L A N D

White Berry ®

T E L : + 3 1 2 0 6 7 9 5 4 2 2 - FA X : + 3 1 3 4 2 4 6 1 0 2 7 - E - M A I L : I N F O @ PA R A D I S E - S E E D S . C O M - W W W. PA R A D I S E - S E E D S . C O M

айкр

ащ

ку

4 ро
9
9
1
з
рти

Вир

Automaria II®

мо н
о щ ує

со

Automaria II
Autoflowering

Autoflowering

®

SC

8

/// конопляна рубрика ///

ATA Rootfast
Здорова рослина починається з добре розвиненого
коріння, більше 50% якості рослини і кінцевого
результату залежить від того, що під поверхнею.
ATA Rootfast є одним з перших стовідсотково
натуральних біомінеральних стимуляторів,
що забезпечує потужне коріння і значно
підвищує стійкість рослин завдяки тонко
збалансованому показнику NPK (натрій/
фосфор/калій).
При використанні протягом перших двох
тижнів рослина набуватиме більше й сильніше
коріння, це забезпечить її стабільність
протягом усього циклу.
Сумісний з усіма субстратами та системами
зрошення.
Потужність коріння та кореневих волосків
забезпечується високим вмістом фосфору (P),
тому ATA Rootfast має ідеальний баланс NPK
1/6/1.

ATA Rootfast повністю відповідає філософії
Атамі ATA, забезпечує високі результати та
найкраще співвідношення ціни та якості!
Застосування
Додавати до кожного поливу рослини щодня
протягом 1го та 2го тиждня.
Дозування
1 мл на літр води
Якість гарантована
Стимулятори ти рідкі добрива Атамі упаковані в
умовах спеціального повітряного та світлового
режиму й закриті кришкою, що закручується,
тому якість залишається гарантовано високою!

Bloombastic Ава Box
Для своїх клієнтів Атамі створила Bloombastic Box, де є все,
що може стати в нагоді гроверу протягом сезону на одному
квадратому метрі.
Отже вирощувати стає справді ласим шматочком. Поєднуючи добрива ATA та активні додатки, цей ящик забезпечує бездоганне зростання і відмінні результати цвітіння.
Увага, речовини в Bloombastic Box – ультраконцентровані! Тобто, більше активних компонентів і менше зайвої ваги. Ми пропонуємо
найбільш концентровані добрива.

Захищаємо Ваші посіви!

Наші добрива сприяють ферментизації в рослинах, отже пагони будуть менш вразливими
для зовнішніх стресових факторів!
А ще вони підвищують вміст цукру, отже, впривають на вагу і аромат – цвіте колосально!

Легко використовувати в будь-якому грунті.
Гідропонна установка, грунт чи кокосове волокно: Bloombastic пасує для будь-якого типу
культивації. Просто дотримуйтесь інструкцій
Атамі!
Пам’ятай:
один метр квадратний – один Bloombastic Box:
1. Awa Max A (1 літр)
2. Awa Max B (1 літр)
3. Awa Leaves A (250 ml)
4. Awa Leaves B (250 ml)
5. Rootfast (100 ml )
6. Bloombastic (250 ml)
Універсальний набір Атамі робить початківців
професіоналами, а професіоналів – чемпіонами! Купуй наш ящик і заощаджуй + / – € 20!

Атамі Root-C:

врожай починається з коріння
Розвинена і здорова коренева система – запорука правильного
розвитку рослини. Швидке і бурхливе зростання коріння
зробить можливим органічний стимулятор росту кореневехи
систем з профілактичним ефектом щодо захворювань, таких
як Pythium, Fusarium і кореневих вошей.
Коріння швидко розростається і збільшується
в об’ємі, надаючи рослині більше сили і
пружності. Тож розмір надземної частини
також збільшується пропорційно. Коли у
рослини добре розвинене і закріплене коріння,
вона краще і плідніше стане квітнути. Дбай про
врожай на найпершому етапі.
Root-C може бути використаний протягом
усього вегетаційного періоду на додаток до
звичайних добрив під час поливу. Компанія

АТАМІ пропонує використовувати Root C

на початку циклу вирощування, а вже за
три тижні перейти на добрива ALGA-С. Це
гарантує найкращі результати!

Звертайся

за безкоштовними
зразками добрив АТАМІ
на сайті WWW.ATAMI.COM
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Де
бралася
трава?
Хороші і якісні шишки насправді продавались на колгоспних ринках різних міст представниками сонячних республік,
що привозили в Україну дині, виноград, мандарини та інші
екзотичні продукти. Не одне джерело Конопляної правди
згадує на цю тенденцію. Сергій зі Львова пригадує, що за
«синеньку» (5 рублів) можна було придбати пакет чудової
ганжі в азейбаржанців на Краківському ринку. Пляшка горілки коштувала 3 рублі 20 копійок.

канабіс в СРСР
text: Алекс Крамаренко
Курці гашишу з’явились на території Російської імперії ще у XIX ст.
Разом з морфіністами та ефіроманами. А на початку XX ст. психоактиви стали супутнім елементом культури модерну. Ось Георгій
Іванов, поет «срібного віку», згадував, як йому довелося (каже,
суто із ввічливості) випалити з відомим у передреволюційні роки пітерським журналістом В. Бонді товсту папіросу, набиту гашишем.
Але на топі в буремні революційні роки був морфій і кокаїн. Дякувати слід Першій Світовій війні, що виплеснула у широкі народні
маси стратегічні запаси радикального знеболювального і тодішній
фармакології, що пропонувала кокаїн, як ліки від застуди і депресії. Про балтійський чайок (горілка з кокаїном), як головний психоактив революції 1917 року, ми тут розповідати не будемо. Але
гашиш при новому світовому порядку нікуди не дівся, його тихо
мирно продовжувала споживати богема. З пропозицією проблем
не виникало, кордонів, як таких, не існувало, а нова влада сама
підігрівала попит, вводячи заборону на спиртні напої. Натомість
серйозних обмежень на поширення альтернативних психоактивів
не запроваджувалось.
Російський історик Станіслав Панін говорить, що найлегше у ті
часи було стати морфіністом, щосильніше розпалювались пристрасті громадянської війни, а шприц і морфій завжди були під рукою. Відтак кому потрібен гашиш? Забавка дитяча і тільки.
У новій державі споживання наркотиків швидко перестало бути
«столичною хворобою», губернські, волосні центри легко запозичували петроградські порядки і навіть у сільській місцевості
стало нормою вживання того, що нині мовою закону іменується
«особливо небезпечними наркотиками». Нова влада очевидно
вбачала у такій тенденції лише «пережитки темної давнини»,
тому не вдавалася до кардинальних заходів. У найпершому кримінальному кодексі 1922 року статті, що стосувались наркотиків,
відсутні взагалі. Протидія полягала у зміцненні кордонів, серед
товарів, заборонених до ввозу Митним тарифом з європейської
торгівлі, фігурував «опій всякий, гашиш, а також трубки і інші засоби для паління опію».
Слід зауважити, що гашиш у свідомості пересічного споживача тих
часів слабо ув’язувався з рослиною конопля, посіви якої в СРСР
дедалі збільшувались і в 1940 році складали 1 мільйон гектарів.
Це була контрабанда з Півдня (через порт Одеси) та з Середньої
Азії, де виробництво «пластиліну» було поширеним народним промислом. Натомість у європейській частині країни живі у народі традиції аж ніяк не в’язали коноплі з «наркотиками» штибу морфію чи
кокаїну. Верхівки, де більше насіння, мололи в білу кашку, що нею
частували гостей на поминках, це полегшувало тяжкий душевний
стан. Багатим на білок насінням рятувалися від голоду – коноплі,
що історично росли побіля селянських хат, допомагали населенню
виживати.
1924 року держава вводить монополію на вирощування опію, а
про коноплі індійські згадає лише через 10 років. Постановами
ЦВК та РНК СРСР 27 жовтня 1934 г. врегульовується питання
культивації Cannabis Indica (цей вид чітко відділяють від посівних
конопель) на всесоюзному рівні. Постанова називалась «Про
заборону посівів опійного маку та індійської коноплі», нею заборонялось культивацію вказаних рослин, за виключенням посівів,
призначених для медичних та наукових потреб. Легальні посіви
слід було погоджувати з трьома наркоматами (Землеробства,
торгівлі та охорони здоров’я). Як бачимо, серед контролюючих
інстанцій – жодної силової. Нове доповнення до Кримінального
кодексу (1926) обіцяло до 2 років позбавлення волі тим, хто вирощуватиме індійські коноплі «без ліцензії».

Тим часом між наркоматами здоров’я та внутрішніх справ навіть
точилася дискусія – як вчиняти з тими, хто зловживає наркотиками (дискутувався морфій та кокаїн). На початку 1925 року
Наркосекція Мосздороввідділу виступила категорично проти
адміністративного впливу на споживачів і створення для них
окремих таборів, як того вимагав НКВС. Того ж року влада нанесла стратегічний удар по наркотиках – нарешті санкціонувала
торгівлю спиртними напоями.
Кількість кокаїністів та морфіністів почала швидко зменшуватися. Досліджуючи статистику радянської наркології, Панін приходить висновку, що наприкінці 20-х років змінилась і структура
споживання психоактивів. Найпоширенішим стає … гашиш. В
середині 30-х років вивчення наркоманії в СРСР було припинене,
зазначає дослідник, за розвитком тенденцій вживання населенням психоактивів перестають слідкувати з точки зору медицини.
А ось юридична сторона питання дедалі більше прогресує. Кримінальний кодекс РСФР наприкінці 30-х вже мав досить позицій,
щоб криміналізувати зберігання і збут не лише опію та морфіну,
а і «інших отруйних речовин». Залишалося лише уніфікувати законодавства різних союзних республік, робота у цьому напрямку
провадилась, але вщухла з початком Другої Світової. Слід сказати, що і після війни активізації цього процесу не спостерігалось.
Навіть після ратифікацій Єдиної конвенції 1961 року, вступу в
дію всесоюзного кримінального кодексу (1960) законодавства
окремих республік мали значні розходження у сфері боротьби
з наркотиками.
Наприклад, в Киргизії, Туркменії, Молдавії та Азейбарджані пересилання наркотиків не визнавалося діянням, що каралося.
За законами Грузинської, Латвійської, Литовської, Казахської,
Киргизької та Молдавської РСР кримінальна відповідальність за
зберігання та придбання наркотиків наставала при відсутності
мети збуту, а в Узбецькій РСР та Російській РФСР лише у випадку умислу на збут. В більшості південних республік закон не
міг не прислухатись до місцевих реалій, а паління канабісу було
невід’ємною частиною місцевих народних традицій не лише
на Кавказі та Середній Азії. Коноплі вживали буряти, уйгури,
башкіри та чимало інших «малих народів Росії». На мусульманському півдні ці традиції ніяк не в’язалися з загальносоюзним
законодавством, у разі його виконання за зберігання без мети
збуту довелось би запроторювати до в’язниці переважну більшість населення.
Ось як запам’ятав свій перший день в Душанбе 1971 року Володимир «Джа» Гузман, автор книги «Стежкою священного Козерога або у пошуках абсолютного центру», звідки ми і цитуємо:
«На вулицях було повно народу. Всюди грала музика, в чайханах сиділи люди, з лотків продавали морозиво і всілякі смаколики, парочки гуляли освітленим ліхтарями бульвару, а проїзжою
частиною котилися безкінечні тролейбуси, таксі, маршрутки і
просто транспортні засоби приватних громадян. Це був кайф теплого південного міста, повного фруктів, красивих дівчат і східних солодощів, в оточенні живописних гір з прозорими озерами
і цілющими мінеральними джерелами. Ми йшли невеликою компанією широкою освітленою вулицею. Назустріч накочувався пістрявий натовп. Чимало дівчат було в шовкових штанцях і національних платтях, молоді люди – в білих сорочках і тюбетейках.
– Вовчик, – сказав Ворона, – подивись навколо себе: більшість
всіх цих чуваків, яких ти бачиш, обкурені! Я придивився до обличч – і точно! Таке враження, що все місто торчить. Перший
день в раю котився до свого завершення...»
Відсутність кордонів лише сприяла поширенню Союзом знання
про альтернативу алкоголю, не дивно, що більшість паломників
до теплих країн в 70-х роках минулого століття становили молоді нон-конформісти, неформали. Марихуана – основа субкультури західних хіппі – не була чужа і їхнім радянським апологетам.

В столиці УРСР наприкінці 80-х «риночні» ціни на траву були
значно вищі, згадує Олексій з Києва. У ті безхмарні часи
лише пароль треба було знати. На Бесарабському ринку
(там все коштувало в рази дорожче – ред.) 25 рублів коштувала коробка (сірникова) трави. Термін «пакет» прийде
в обіг лише наприкінці 90-х. У ті ж часи на БЖ (вул. Велика
Житомирська – ред.) траву теж продавали, хоч виглядало
це дуже по-аматорськи і якість була геть ніяка. Ціна складала до 15 рублів (30 пляшок пива).
Якщо не продавалася на ринку, не «мацалася» власноруч
і не росла сама собою, то привозилася. В українських містах легендою була якість середньоазійської анаші, більше
відомої під узагальненою назвою «чуйка». Не важливо, чи
росла вона саме в долині річки Чу, чи деінде в тих краях.
Однозначним показником якості було, що вона «звідти». В
наші краї її привозили туристи, учасники різноманітних експедицій (від геологів до археологів). Частували такою лише
дуже вузьке коло знайомих. І не через ризик переслідувань,
просто дуже мало її зазвичай було. Оскільки контроль за
міжреспубліканським трафіком дедалі посилювався, охочих
ризикувати ставало менше. Здебільшого привозили розповіді «яке воно там».
Геть на кінці 80-х автор цих рядків дегустував шишки, привезені з Казахстану групою українських змієловів – зібрані
там верхівки було сховано в контейнери із зміями. «Контрабанди» змієловам вистачило акурат до розвалу совка.

Володимир «Джим» Михайлов пригадує, що вперше покурив у
1970 році, коли був в 10 класі:
- Побачив, як старші хлопці щось курять і це не тютюн. Спробував і я... треба сказати, сприйняття реальності якось помінялося. Старші були бітніками, слухали рок-н-рол, виховувались
на Елвісі Преслі... А ми лише починали хіпувати. Зрозуміли що
їхня марихуана це ніщо інше, як наша конопля і все, з цього почалося...
За твердженням кандидата юридичних наук Б. Ф. КАЛАЧОВА
в 1970-х роках на теренах Союзу 2-3 грами гашишу коштували 5 радянських рублів (для порівняння – грам опію коштував
30 рублів, морфіну – 150) і це був найпоширеніший радянський
«наркотик». Зауважимо, мова йде про «гашиш», а не про «анашу». Термін «марихуана» взагалі вживався в совку виключно в
контексті заокеанських реалій. І в цьому було зерно істини. Радянський же «гашиш» був у переважній більшості просто «мацанкою», зробленою з верхівок дикорослих конопель. Не дивно,
що коноплі в СРСР ніколи не стали предметом серйозного обігу
наркоринку. Канабіс збирали для власних потреб, у кращому
випадку – почастувати друзів. Борис Калачов нині впливовий
теоретик антинаркотичного фронту РФ, професор кафедри кримінології Московської Академії МВС Росії, експерт Управління
ООН з контролю над наркотиками. На сьогодні його «Вибрані
праці про наркотики» – найповніше джерело інформації про
наркоринок часів СРСР. Тож, звідки бралася при совку конопля
для рекреаційних потреб, далі цитуємо за Калачовим. Він стверджує, що вона або незаконно вирощувалась (за логікою антинаркотичного законодавства і дикі коноплі вирощуються незаконно, нехай і сіються вони самі), або … «кралася з колгоспного
поля».
«Часто після прибирання конопель, коли техніка, що збирала
врожай, ставиться на ніч до машинно-технічних станцій, деякі
злочинці намагаються зішкрібати з деталей комбайнів, що стикалися з рослинами, нашарований на них пилок, а то і демонтують і виносять ці частини повністю».
Згортання конопляних посівів для потреб промисловості почалося відразу після ратифікації СРСР міжнародної конвенцій
1961 року, якою канабіс визнавався «наркотиком, що не має терапевничного застосування». Однак планова економіка не змогла позбавити промисловість сировини відразу, тому скорочення конопляних гектарів відбувалося поступово – аж до повної
деградації галузі в 80-х роках.
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Також важлива деталь: в описуваний період ще не були виведені сорти з низьким і наднизьком вмістом ТГК, але рівень канабіноїдів в промисловій коноплі не перевищував рівня її дикорослої
сестри. Ті екстремали, хто обчищав комбайни в пошуках кайфу в наших широтах, економили хіба що на фізичних зусиллях.
Але, коли ті ж самі промислові коноплі росли під сонцем Кавказу
чи в Казахстані, сільськогосподарська техніка під час їх прибирання вкривалась спражнісіньким гашем.
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перше знайомство
text: Oлександр Ірванець
<<< Початок на на стор. 1

В сленгу радянських часів його називали «ручником». Пилок конопель збирався з рослини безпосередньо при перетиранні його
руками. Були і інші екзотичні способи, наприклад, у зарості конопель вирушали вранці по росі і голяком. Тоді пилок знімали з
усього тіла. Це романтично, але не дуже комфортно, коли вранці
прохолодно. В Азії існував простіший метод – в коноплі випускали коня, далі просто пресували зібрану з його крупу субстанцію.
Про це, також, пише Володимир «Джа» Гузман, якому в 70-х
випало чимало поїздити сонячними республіками СРСР і про
нарко-побут радянської Азії автор має свідчення не з третіх уст.
Гузман теж розповідає про гашиш із комбайнів, ним його частували кавказці в потязі «Владивосток-Харків»:
«Я мав з собою ручник, зібраний на священних місцях забайкальський монастирів, це була найсмішніша масть, яку мені
доводилось пробувати. Смарагдового-чорного кольору, забайкальский ручник-бурятівка викликав неймовірні приступи стьобу, які нічим не вдавалося погасити. А у хлопців з Орджонікідзе
виявився ручник із північно-кавказького комбайна. Вони довго
придивлялися до мене і Діми - мого тодішнього супутника з паломництва до канабінольних глибин Центральної Азії. Ми з Дімою курили наяки бурятівки, а вони прибивали папіроси. Наяк
– це такий маленький шарик шири, на одну затяжку, що кладеться на кінчик сигарети. Шарик починає диміти і цей димок
засмоктують за допомогою кокейльної трубочки або порожнім
корпусом шарикової ручки. Нарешті один із кавказців тихенько
спитав:
– Не дасте вашої масті попробувати?
Ми дали. Після цього весь тамбур – тобто чоловік вісім – реготав, захлинаючись, розкачуючи вагон і лякаючи персонал потяга. Дим стояв коромислом, хлопці прибили своєї масті і поїхало... В такому режимі ми їхали чотири доби до самого Харкова.»
Викрадення наркотиків в СРСР мали куди більші масштаби і
значення у сфері опійного маку. Ось що насправді з колгоспних
ланів (а ще з фармакологічних підприємств) йшло на справжній
наркоринок. Але раз уже вирішили вважати наркотиком коноплі,
то треба боротися.

Для борців – відповідна інструкція.
«Для виготовлення гашишу використовуються зазвичай одні
предмети. Якщо, скажімо, використовується клейонка, над якою
трясуть стебла конопель, то вона зберігається і для подальших
операцій. Та ж постійність спостерігається і у ставленні до ємностей, куди засипається порошок гашишу і до гніту. Гашиш
може зберігатися вдома під ніжками гардероба, в погребі під
бочками, під каструлями з водою. Готовий наркотик наркоман
носить з собою, наприклад, в полості ключа або целофановому
пакетику...»
Про дослідження рівня вмісту ТГК у дикорослих коноплях часів
СРСР нам невідомо. Однак, якщо припустити, що в дикій природі цей рівень не змінюється, то сьогодні «гашиш» із середньостатичної української дички (2-4% ТГК) може викликати хіба
іронічну посмішку.
Інша справа – південні райони країни. У тих місцях Середньої
Азії, де дикорослі коноплі тримають піски, «в період її квітнення
можна спостерігати скупчення і різного типу автотранспорту з
номерними знаками різних республік, і окремих громадян, що
мешкають неподалік».
Тут Б. Калачов змушений визнати: наркоринком тут не пахне.
Громадяни, що збирають коноплі у такий спосіб, зазвичай роблять «гашиш» для себе або не більше, ніж «поділитися з товаришем». Ба, цим ремеслом можуть займатися і військові, якщо
коноплі ростуть біля військової частини, наприклад, аеродрому.
Доступ сторонніх осіб туди обмежений, тож виявити таких «зловмисників» майже неможливо. Коноплі ростуть всюди, скільки
їх не викошуй. Масивні зарості навколо, наприклад, озера Чани
неможливо вирубати (автор так і пише – вирубати) інакше, ніж
залучивши для цього все місцеве населення. Залишається що?
Садити, садити і ще раз садити. Всіх, хто понадиться.
Але нове вікно у світ продуктів канабісу прорубала сама влада у
1979-му, ввівши війська у Афганістан. За десять років існування
«обмеженого контингенту» через його ряди пройшло 620 000
молодих людей з усіх куточків Радянського Союзу. Чимало з них
відкрили для себе канабіс, як ліки від стресу та депресії. Нарівні
з імпортною відео- та аудіо-технікою місцевий натурпродукт був
об’єктом торгівлі між «шураві» та місцевими фермерами. Кусень гашишу розміром в пів-кулака вимінювався на кілька банок
згущеного молока чи тушонки. За більший шматок могли правити і каністру бензину. Далеко не всі солдати пробували місцевий
чарас, але бажаючі знаходились у кожному підрозділі, резюмує
зібрані факти Олег Віді, автор «Конопляної енциклопедії». І зовсім не поодинокими були випадки, коли хтось із «дембелів»
прихоплював із собою добрячий шматок «пластиліну», повертаючись додому.

Ленінградський травень – це ще не літо, але вже відносно тепла
пора. (Хоча за рік, у червні 1982-го я бачив легкий сніжок, який
вився у повітрі за тиждень-два до літнього сонцестояння!)
Але рік перед тим весняна погода була милостивішою, і в цьому теплі перед нами шеренгою проходили «молоді», серед яких
були й хлопці з зовсім південних країв: Узбекистану чи Туркменії.
Хтось з мого призову – здається, Едик Мєлконянц, вірменин з Армавіру, підійшов до них і про щось неголосно запитав. За хвилину
він уже повернувся, стискаючи в долоні якусь маленьку, зовсім
крихітну річ.Усі без винятку ми палили тоді «Біломор», знамениті
папіроси фабрики імені Урицького, тож проблем зі «штахетами»
не було. Едик робить знак головою – і ми, я й кілька інших воїнів, намагаючись не привертати до себе уваги, бредемо за штаб,
під кочегарку. Там, у затінку недобудованого клубу, між якимись
покинутими ношами, відрами, лопатами й бетономішалкою всі
дружно сідають на дошки, теж залишені будівельниками. Едик
стоячи вибиває з пачки папіросу, хвацько видмухує з неї тютюн
і хвилину чаклує над гільзою. Потім присідає поряд з усіма, чиркає сірником і робить глибоку затяжку. Передає папіросу комусь з
товаришів,той теж затягається і простягає біломорину мені. «Вдихай глибоко, щоб пробрало!» – наказує він здавленим голосом. І я
роблю свою першу затяжку – хаааааап! Потім була година спокою
– ми сиділи на розігрітих сонцем дошках, майже не розмовляючи,

типова
історія
text: Sergio

втупившись у носаки своїх чобіт. Але за якийсь час довелося хочне-хоч підводитися, повертатися на пляц, вислуховувати маячню
командира роти, і навіть – оце жах! – виконувати якісь його накази. Їсти хотілося пекельно – в армії завжди хочеться їсти, а ще
нестерпно довго тягнувся час. Врешті просурмили на обід. Едик
та інші хлопці, приколюючись, усе ще попереджували мене, що
їсти, мовляв, не можна – та я, начхавши на їхні позірно серйозні
зауваги разом з усіма подався у їдальню і з величезним апетитом
(юність, помножена на кілька затяжок!) упорав несмачний армійський харч.
Ось таким воно і було, наше з нею перше знайомство під блідим
ленінградським небом.

В останній рік Радянського Союзу я служив у армії. Подружилися наші з якимось молдаванином (частина стояла в
Молдавській РСР, біля села Лунга), котрий у себе на городі і вирощував.
Ще пацани посадили ганжубас біля пожежної частини авіаційного полку, але
начальник штабу це діло просік і мобілізував офіценський склад, щоб усе
скосити і спалити. Рядовий склад з похмурими фізіями стояв навколо цього
траурного вогнища у цілковитій тиші,
яку порушували лише крики відчаю одного вірменина. Врятувати урожай не
видавалося можливим.
Але згодом до одного хлопця з Баку
приїхали батьки і привезли чудовий
продукт. Син їхній аж ніяк не був відмінником бойової та політичної підготовки, але його батьки про нього дбали
аж настільки, що комбат – великої душі
людина – погодився відпустити хлопця
у відпустку. Повернення його звідтіля
викликало неабиякий ажіотаж серед
всіх людей доброї волі. В частині панувало натхнення і підйом бойового духу.
Тому що чувак привіз відмінний гаш!
Він був абсолютно чорного кольору (я

Shayanashop
У знаменному 2002-му році Shayanashop
матеріалізувався в Інтернеті, і, як грибниця
виріс в одну із найбільших і найвідоміших
трав’яних аптек у Європі. Вкрита
завісою таємниці, зручна і безпечна для
віртуальних клієнтів, ця аптека вірить у
свої продукти.
Віра ж, у свою чергу, втілюється у 100% гарантії якості. Той, хто
спробував нашу продукцію, підтвердить – товари з гарантійною печаткою завжди справджують сподівання. З його асортиментом безпечних магічних грибів, що дозволяють зазирнути
в себе, великим каталогом насіння конопель та широким спектром унікальних психоактивних трав, цей голандський онлайнмагазин заробив найращу репутацію, безперебійно відправляючи замовлення у будь-який куточок світу. Також до ваших
послуг наші хед- та гроу-шопи. Їхня пропозиція: від бонгів та
добрив до папірців для джойнтів. А ще – книги і навіть конопляний одяг. Онлайн-каталог Shayanashop регулярно оновлюється, будучи абсолютно відкритим для покупців, наявність кожного продукту відображається у нас в режимі реального часу.
Фундамент, на якому Shayanashop побудувала свій успіх, це
пряма, швидка і непомітна доставка протягом найближчих
днів після оформленого замовлення. Кілька кліків мишкою і ви
погодитесь, що Shayanashop, безумовно, був вартий вашого
візиту. Більш ніж бажаний гість в нашому унікальному каталозі, ви насолождуватиметеся компанією шаманки Шайани і,
можливо, підпадете під чари її містичного талісману.

такого більше ніколи не бачив) і ефект
перевищував всі можливі очікування.
Пам’ятаю, як розвертався пакет серед
скупчених навколо представників кавказького земляцтва. Повітря наповнювалося дивним ароматом, змішаним із
вигуками «Е-е-е, піздесссь!».
А ще мене довго не чіпляло. Пригадую,
я не палив тоді навіть цигарок і важко
було утримати в легенях хапку. І одного
разу таки вставило.
Перше, що я відчув – наче знаходжусь
під теплим душем. Я сидів на сходинках санітарної частини, коли під’їхав
уазик, з якого попід руки вивели хлопця мого призову. Він ніс якусь маячню:
«Заберіть казанки, там же хлопці наші!
Фарзалієв наказав!» Цей хлопець був з
Вінниці, він поїхав стріхою від служби.
Гарний такий хлопчина, плану не курив, Депеш Мод слухав. В його дивізіоні зв’язку була дика дідівщина. Зараз
я дивився на нього із заціпенінням, я
відчував реальний страх від того, що
відбувається. Тож поспішив швидше
залишити це місце. Зайшовши за ріг
санчастини я приєднався до компанії
друзів, з якими і дунув.
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наступ на медичну
марихуану:
закрито сотні
кофе-шопів
text: Марта Лісовська
Навіть у «конопляному раю» СанФранциско три найвідоміші магазини з
продажу медичної марихуани вимушені
були закрити двері для своїх клієнтів
через попереджувальні листи від
представника Адміністрації контролю за
наркотиками (DEA) Мелінди Гааг.

сучасні
закони щодо
марихуани
мені нагадують
реалії третього
рейху
text: Matt Higgins
<<< Початок на на стор. 1
Як ви?
Непогано, виграв одну справу в суді. Точніше не я, а ми.
Два роки тому я втрутився у справу про вбивство у Денвері.
Там застрелили поліцейського. Скінхед, який це зробив,
застрелився1 на місці. А в результаті молоду дівчину, Лісл
Оман, що мала до вбивства такий же стосунок, як і я, було
кинуто за грати до кінця її життя. Без права на помилування.
Ви про це пишете у «Королівстві страху»?
Так. Вищий Суд Колорадо вчора знову погодився заслухати її
справу. Тепер наші шанси на звільнення дівчинки виросли з
нуля приблизно до 50 відсотків. Досить непогано.
Супер!
Ага! По цій справі ми спілкувались з національною асоціацією
адвокатів-християн. Ні, стоп... Не християн! Це я передивився
цих фріків-християн по телевізору... Боже, де ж це я був?
Трохи перекурив трави. А, згадав, NACDL! Національна
асоціація адвокатів у кримінальних справах. Я поет і лауреат
NACDL.
Де ви їх знайшли?
Я був у комітеті NORML2, там я з ними познайомився. Більшість
хлопаків там – адвокати, що спеціалізуються на кримінальних
справах. Коли мене біля 10 років тому загребли, саме вони,
разом з моїм адвокатом Холом Хадсоном з Денвера, зуміли
мене витягти і повністю виправдати. Ми стали друзями. Якби
не вони, я би сидів у в’язниці.
Я дуже ціную цих хлопців, того ж Кейта Строупа. Я дізнався
про тих від братів Мітчелів і ми разом організували Фонд
Четвертої Поправки3. Мета була – створити організацію,
яка б захищала тебе в усіх 50 штатах. Ми багато думали, як
прийняти закон, за яким держава виплачувала би компенсацію
всім, кого засудила попри те, що вину не було доведено.
Так, як у справі з Денвера, де дівчину закрили, як буцімто
вбивцю поліцейського.
Навряд чи в нас колись була складніша справа. Звісно,
заради того, щоб влаштувати шоу, ми могли б взяти справу
і простішу, і надійнішу. Але ми так не вчинили. Людині була
потрібна допомога і ми спробували зробити все, що від нас
залежало.
Це якось стосується фрази з «Королівства страху»: «Щоб
зло перемагало, хорошим людям слід нічого не робити»?
Чи випадок з Лісл Оман і ваш інтерес захищати Четверту
Поправку закладено у цьому принципі?
Думаю, тут закладено всі наші інтереси. Мій інтерес –
запобігти злу. Я вперше почув цю фразу з уст Боббі Кеннеді.
Це універсальна настанова. Здавалося б, «зло перемагає»
звучить так віддалено від реальності. Це щось зовсім не те,

«Ми занепокоєні, що рейди ДКН все тут рознесуть», –
говорить Чарльз Паппас, керівник магазину «Дівініті Трі»
у Сан-Франциско, – «Ми не хочемо наражати на небезпеку
наших пацієнтів, тому прибрали з продажу усю продукцію з
канабісу».
У магазині «Дівініті Трі» та трьох інших магазинах, закритих
федеральною службою, працювало 34 людини. Усі вони
залишились без роботи. «Хлопці, які працювали у мене
отримували 20$ на годину та повний пакет соціального
забезпечення, у половини з них є діти. Вони плакали, коли ми
повідомили їх, що змушені закритись», – каже Паппас.

не тут і не зараз. Аж ні! Ось воно стається, прямо зараз, в цей
дикунський рік. Зло тріумфує, ось воно – поруч із нами, і ось
воно, в нас самих. Зло особисте і зло спільне. Зло не пастиме
задніх. Ви ж в курсі, громадянські права існують не лише для
негрів? Дідько, звідки це? Боббі Кеннеді сказав.
В книзі «Страх і ненависть у Лас-Вегасі» ви писали про
смерть Американської Мрії. Нині країна у стані війни.
Конституція перебуває під постійним тиском з боку
Департамента Юстиції. Вам не здається пророцтвом те,
що ви описували 30 років тому?
Я і кажу, сьогодні це виглядає як пророцтво. Як там мене
назвав Едвард Елбі, пророк? Це один із найдорожчих для
мене компліментів. Пророк – той, хто бачить. Але насправді
бачити може кожен, головне – зрозуміти, що в тебе перед
очима. Але хтось бачить, а хтось – ні. Або просто не хоче
бачити.

2
3
4
5

У Сан-Дієго з 222 магазинів Федеральна Прокуратура
закрила дві третини. Хвиля масових закриттів почалась через
два місяці після публічної заяви федеральної служби штату
про наступ на медичну марихуану. Федеральні прокурори
розіслали листи-заборони у сотні точок продажу медичної
марихуани по всьому штату, погрожуючи кримінальним
переслідуванням та конфіскацією майна у разі невиконання
заборони продажу протягом 45 днів.

Ви досі курите марихуану?
Звісно, а з чого мені кидати? Травичка запобігає хворобі
Альцгеймера. Ось я і палю.
У вас репутація людини, що перепробувала всі наркотики.
Можете назвати улюблений?
Я би назвав кислоту. Справді, штука. Хоч я і не часто нею
балуюсь. Зараз іноді приймаю LSD-25, не ту підробку, якою
банчать на ринках, а справжній LSD-25. Так, я приймаю його,
але не рекомендую. Я взагалі не рекомендую нічого з того,
що роблю сам.
Минулого року в Неваді був референдум з приводу
марихуани. Багато хто був настроєний оптимістично,
але нічого не вийшло. Чому такий опір декриміналізації
марихуани, як вам здається?
Ви розповідаєте мені старі новини. Ці файли вже давно здали
в архів, бо вони про битву минулих днів. Я здивований, навіть
шокований. Боже правий, ми декриміналізували марихуану в
11 штатах за дуже короткий термін. Ми викинули Ніксона4 з
Білого Дому, покінчили з війною у В’єтнамі. В ті часи моя війна
з Ніксоном була символом більш глобальної війни, яку він,
Ніксон, розв’язав у світі. І тепер Департамент Юстиції США
руйнує все, за що ми боролися...
Скидається на те, що ДЮ звів нанівець всі потуги руху за
медичну марихуану в Каліфорнії?
Чекайте, Каліфорнія добилася свого, аж вистрибнув це
головозади... як його? Ешкрофт!5 Скасували рішення
Верховного Суду Каліфорнії! Тож куріння трави знову стало
криміналом, хоча навіть у федеральному законі такого не
було. Закони щодо марихуани стають дедалі жорсткішими. І
все це відгонить нацизмом, реаліями Третього Рейху.
Я зараз саме перечитую книгу «Зліт і падіння Третього Рейху»,
рекомендую і вам почитати. Чудово прочищує мізки.
Вперше опубліковано в The HighTimes у вересні 2003 року.
Друкується зі скороченнями.

Примітки:
1

За оцінками Профспілки працівників комерційної та харчової
індустрії, близько 20 відсотків магазинів медичної марихуани
змушені припинити діяльність. У Сакраменто працює 25 із 38
магазинів. Міська влада, яка отримує 4% податку з продажу
медичної марихуани у місті, дозволила магазинам працювати
до серпня 2012 року, проте дозволи на відкриття нових
магазинів не видаються.

Справа Лізл Оман – кричущий випадок «обмеженого» правосуддя, який сколихнув Америку завдяки кампанії Хантера С. Томпсона та його друзів. 12 листопада 1997 р.
21-річна Лізл попрохала випадкового знайомого скінхеда вдертися в квартиру свого колишнього хлопця, щоб забрати речі, які належали їй. Була заарештована за
підозрою в пограбуванні, перебувала в наручниках в поліцейській машині, коли скінхед застрелив одного з полісменів, а потім – застрелився сам. Лізл Оман постала
перед судом і отримала вирок, як співучасниця вбивства поліцейського. Була виправдана і вийшла на свободу лише в 2006 році, через рік після смерті Томпсона.
NORML – National Organization For The Reform Of Marijuana Laws, Національна Організація з реформування законів про марихуану – найстаріша і найпотужніша
американська організація, що лобіює легалізацію психотропних конопель. Заснована в 1970 році юристом Кейтом Страупом.
Четверта Поправка (Fourth Amendment) до Конституції США забороняє довільні обшуки та арешти, а також вимагає, щоб ордери на арешт мали чіткі підстави і були
санкціоновані судом. В ордері має бути чітко вказано, що саме є об’єктом пошуку. Будь-які інші знайдені предмети, навіть незаконні, не можуть бути вилучені і
долучені до справи.
Ніксон, Річард Мілхауз, 37-й Президент США (1951-1963), єдиний в історії США президент, що пішов у відставку до закінчення терміну.
Ешкрофт, Джон – Генеральний прокурор США при адміністрації Джорджа Буша (2001-2005). Відомий висловом «жорсткі методи допиту підозрюваних корисні і
забезпечують безпеку країни». В США Генеральний прокурор також очолює Міністерство Юстиції.

Продаж медичної марихуани процвітав у Каліфорнії з 1996
року, коли на референдумі була підтримана Пропозиція
215. Згідно ухваленого у такий спосіб закону, дозволялося
зберігання та вживання медичної марихуани, хоча на
федеральному рівні ця речовина залишалася поза законом.
Від того часу ще 15 штатів проголосували за подібний закон.
Девід Голдмен, один із лідерів організації «Американці за
безпечний доступ» (АБД) попередив, що такий наступ на
медичну марихуану приведе до неприємних політичних
наслідків для президента Обами. Згадаймо, під час своєї
передвиборчої кампанії 2007 року Барак Обама обіцяв
залишити регулювання конопляної промисловості у
юрисдикції штатів. «Якщо він (Президент – ред.) цього хоче –
якщо він хоче зруйнувати базу своєї підтримки у Каліфорнії,
то він на правильному шляху», – говорить про Обаму Голдмен.
«Американці за безпечний доступ» вже подала позов до суду
на Департамент юстиції, звинувачуючи його у перевищені
конституційних повноважень та порушенні законів штату
Каліфорнія. Проте юридична тяганина не виглядає
обнадійливою після рішення окружної судді Сандри Брайан
Армстронг, яка відхилила вимоги активістів та підтвердила
правомірність дій федералів , адже «марихуана залишається
нелегальною згідно федерального закону та на думку
Конгресу не має медичної цінності».
Американський конопляний бізнес не вперше зазнає утисків
з боку федеральної влади – адміністрація Буша молодшого
вже чинила тиск на власників кофі шопів під час його першого
терміну у Білому Домі. Тоді, згадує Дон Данкан з АБД, багато
власників магазинів просто «закривали прилавки, вимикали
світло і перечікували поки федерати підуть геть». Проте
Паппас менш оптимістично налаштований: «Я не впевнений,
що ми зможемо працювати так, як раніше».

За матеріалами HuffPost San Francisco
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indoor gardening

yes, we can… not? expo’2011:
Щось дивне коїться із діючим Президентом США. В американських медіа
точиться чимало дискусій про трансформації світогляду Барака Обами,
однак нас цікавить що конкретно йому підсипають у їжу конкретно
протягом останнього місяця.

заморозки відступлять

Америка – батьківщина всього великого. Великих
машин, великих пивних келихів і великих пивних животів. Відколи майже половина статевозрілих американців офіційно вимагає від федерального уряду
своїх законних косяків, питання не може стояти
інакше, ніж як про традиційно великі косяки.

Але телебачення приносить погані новини. Президент спустив з
цепу своїх антинаркотичних бульдогів, яким досі було заборонено лізти у справи Каліфорнії. Чергова виставка американської
гроу-індустрії відбувалась в Лос-Анжелесі в передчутті перших
політичних заморозків.

Нагадаємо, влітку адміністрація Білого Дому започаткувала
офіційний сайт «Ми, народ», де власне народ Сполучених
Штатів мав змогу сформулювати найактуальніші для себе
питання, а найпопулярнішим петиціям гарантувалась
офіційна підтримка уряду. І ще нагадаємо, що озвучував
Барак Обама у часи, коли ще не був Президентом США.

«Беремо 44 мільярди, які ми НЕ витрачаємо на поліцейське
переслідування, на арешти, суддів, прокурорів, судові
засідання, тюрми, тюремних охоронців, і додаємо приблизно
33 мільярди податкових зборів від легальної марихуани, так
само як щороку ми отримуємо податки від продажу сигарет
та алкогольних напоїв».

«Щодо легалізації наркотиків,
я вважаю що війна з наркотиками –
це наша поразка і зараз нам необхідно
переглянути та декриміналізувати
закони, пов’язані з марихуаною. Я
не належу до тих людей,які вірять у
легалізацію марихуани, проте я вірю,
що нам потрібно переглянути наше
наркотичне законодавство, адже
зараз воно не є ефективним.»
Барак Обама, 21 січня, 2004

Наївно вважати, що Обама не читав викладки експертів,
а ще наївніше – думати, що він справді ідіот і не знає
останніх результатів соціологічних вимірювань. Тож яка буде
відповідь? Обама тримає паузу і далі каже:

Усього на сайті We, people проголосувало 3,5 мільйони
людей. І ось час відповідати, це прямий ефір з мільярдною
аудиторією. А Обама чомусь знітився. «Серед усіх запитань
до мене було одне питання, яке опинилось досить високо в
рейтингу...». Ну так, ось таке просте питання і більше мільйона
американців віддали за нього свої голоси. «Чи ви підтримаєте
легалізацію марихуани, так щоб уряд міг регулювати її обіг,
накладати податки, ставити вікові обмеження, а також для
того щоб створити мільйони нових робочих місць та нову
галузь промисловості вартістю мільярди доларів тут у
США? За оціночними даними, марихуана може принести 77
мільярди доларів в американську економіку.» Обама каже:
«хе-хе-хе... я не знаю що й сказати про он-лайн аудиторію...»
Джефрі Байрон, професор економіки з Гарвардського
університету, написав цілу книгу, у якій пояснив як легалізація
наркотиків врятує нашу економіку, приносячи 77 мільярдів
доларів щорічно. Пояснює, як було отримано цю цифру:

«Я хочу щоб у людей не вклалось
враження, що я не збираюсь на це
питання відповідати. і відповідь моя така:
ні,я не вважаю що це хороша стратегія
для управління нашою економікою».

Indoor gardening Expo-2011 в Лос-Анжелесі робить все для
того, аби не перетинатись іміджем із сотнею подібних коноплефільских тусовок по всьому світу. Тсссс! Лос-Анжелес – це не
про коноплі.

І ось так в один момент посоромлено всіх, хто вірив, що
демократія насправді працює. Що, аби перемогти зло, достатньо обрати правильного президента, вірного своїм
обіцянкам. Чого варта тепер демократія? Штати голосують за легалізацію на референдумах, але у Білому Домі
залишається достатньо важелів, щоб заблокувати зміни
на федеральному рівні. Вони втішають себе тим, що досі
спираються на точку зору більшості, хоча всім відомо, що
в конопляному питанні перевага «більшості» складає вже
куцих кілька відсотків.
Ось саме виводяться війська з Іраку і саме є можливість
для невеличкої війни на своїх теренах. Вони мають шанси
трохи покращити «соціологію», розв’язавши «антинаркотичний» терор у половині штатів. Але, з огляду на ріст числа
американців, готових голосувати за свободу трави, ця війна
має шанси стати останньою для Обами. Але поки він Президент, чи не так? І він сказав своє слово. Тож все, приїхали.
Для Америки почався новий відлік. Наступ прогібіції.

Тут ми говоримо про сrop («кроп», зелень), tops («топс», верхівки), harvest («харвест», урожай), але хто сказав, що мається
на увазі саме конопля? Звісно, ми про помідори, редиску і іншу
популярну в народі городину. Логічно, що всі розмови, як зробити «харвест» – «інкредибл», «кроп» – «ефект», «топс» – «зе
бігест». У решті деталей – звичайна канабізнес тусовка. гровінгтехнології, добрива, насіння. Помідорів теж.
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Bubble Gum (THSeeds)
Тип: в основному індика
Цвіте: 55 – 60 днів
Урожай, м2: 300 – 350 гр
Висота: 120 – 160 см
Походження: Нідерланди

баблгам
grow–репорт
text: Ostap
Писатиму репорт сухою мовою
звіту. Для мене це робочий
журнал, а не художній роман,
тож вибачайте. Сємки банку
THCseeds з магазину
ganjaseeds.оrg за що їм
окрема подяка. Посходили всі.

•
•
•

Техвідсік – 29х65х48см, звукоізоляційна перегородка по середині.
Камера цвітіння – 100х46х48см
Мамник з клонарником –
100х17х48см

Підготовка

16 день 12/12

12 маленьких пластикових стаканчиків наповнюю кокогрунтом і перлітом. Субстрат змочено і в нього
поміщено клони. Полив по парі мілілітрів гумат+. Поставив у ємність,
куди помпа періодично лила воду,
зрошуючи субстрат, накрив харчовою плівкою. Сьогодні, через 28 днів,
вирішив саджати клонів. Дочекався,
поки з 9 горшиків полізуть корінці,
решту три відправив на доукорінення у клонарник. Що з ними робити
поки не знаю.

•
•
•
•

Щоб кокос не плескався у розчині
нижнього піддону, виготовив простий фільтр: москітна сітка і волога салфетка, яку я добре виправ
з милом і промив водою. На отвір
вкладається сітка, потім салфетка,
потім знову сітка. По краях виклав
крупним керамзітом, зверху – шар
керамзіту (3-4 см). Далі – шар коковерма, щоб горшечки були трохи
нижче від краю ємності. Встановив
горшечки з клонами і присипав ще
шаром коковерма.

pH = 5.84
TDS = 1020ppm
Tb = 18-24C (Температура у боксі)
Ts = 20-21C (Температура розчину)

•
•

Гідропонна установка – реверсивного крапельного поливу.
Світло – 250 Ватт ДНаТ,+досвіт по
20 ватт ЕЗЛ, 2 штуки
Вентиляція– S&P TD-350, пасивний вхід повітря

•
•
•
•
•
•
•
•

00:00 – 00:05
03:00 – 03:05
06:00 – 06:05
09:00 – 09:05
12:00 – 12:05
15:00 – 15:05
18:00 – 18:05
21:00 – 21:05

! Не чекав, що цей баблгам так тягнеться, з фото не скажеш... Вуса вже
лізуть і «шапочка» починає формуватись. Рослини ще трохи стрільнули
у рості. Досі я ні разу не регулював ні
pH, ні TDS. Сьогодні TDS помітно виріс, а pH понизився. Пов’язую зміни
з початком цвітіння. Завтра воно вже
буде помітно напевне. Підігнув та
підв’язав верхівки трьох найвищих
клонів, бо впирались у скло.
Зміна розчину. Старий розчин зливаю у пляшку – для поливу мамок.
На дні лишається літра два, доливаю свіжого. Цього разу готую розчин для цвітіння. Знижую азот на 20
і калій на 39, фосфор підвищую на 5.
Мікра залишається на тому ж рівні.

Для гідроустановки працює помпа
GARDENA на 300л/г. Решта з’єднань
теж GARDENA. Все купувалось в будівельному супермаркеті. Крапельну
систему придумав і зробив сам.
Спочатку всі крапельниці хотів помістити на кришці знизу, але так крапало неохоче, а потужності помпи бракувало. Тож все демонтував і виклав
прямо на субстрат, заодно з’єднавши
між собою 2х2 крапельниці шлангами
з купою дірочок.Це дало більш-менш
рівномірне прокапування. У ємності
для субстрату зробив ширший отвір і
вставив туди шматок гнучкої пластикової труби (D=5см)

•
•
•
•
•

Монофосфат Калію KH2PO4 –
0,3 г/л
Valagro Брексіл Комбі – 0,013 г/л
ProBioTech delta9 MASTER PRO
Micro – 1,1 мл/л
ProBioTech delta9 MASTER PRO
Grow – 1,45 мл/л
ProBioTech delta9 MASTER PRO
Bloom – 2 мл/л
Сульфат магнію семиводний
MgSO4*7(H2O) – 0,16 г/л

28 день 12/12 /
12 день цветіння
Підняв температуру водонагрівача,
щоб корінню було тепліше. Теперь
25-26С. Те, що треба!
1.
2.
3.
4.
5.

pH = 5.72
TDS = 1070ppm
Tb = 20C (Температура у боксі)
Ts = 24,9C (Температура розчину)
Hl = 10

34 день 12/12 /
18 день цвітіння
долив свіжого розчину:
•
•

Приготував розчин:
•

Половина розчину вже випита. Сьогодні провів перше проріджування.
Вистриг до половини найбільші лопухи. Доводиться трохи стресувати
рослини, потрібно уповільнити зріст
і дати більше світла униз.

Змінив програму поливу (злив уповільнився через корені і дрібноту,
яка пішла на дно):

10 день 12/12
•

Гроубокс
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Монофосфат Калію KH2PO4 –
0,34 г/л
Valagro Брексил Комбі – 0,013 г/л
ProBioTech delta9 MASTER
PRO Micro – 1,1 мл/л
ProBioTech delta9 MASTER
PRO Grow – 0,55 мл/л
ProBioTech delta9 MASTER
PRO Bloom – 2 мл/л
Сульфат магнію семиводний
MgSO4*7(H2O) – 0,2 г/л

24 день 12/12 / 8
день цвітіння
1.
2.
3.
4.
5.

pH = 5.83
TDS = 1030ppm
Tb = 23C (Температура в боксі)
Ts = 21,3C (Температура розчину)
Hl = 10

•

ProBioTech pH-Down – 7 мл
Монофосфат Калію KH2PO4 –
0,4 г/л (+0.2г/л від попереднього)
Valagro Брексил Комбі – 0,013 г/л
ProBioTech delta9 MASTER
PRO Micro – 1,1 мл/л
ProBioTech delta9 MASTER
PRO Grow – 0,55 мл/л
ProBioTech delta9 MASTER
PRO Bloom – 2 мл/л
Сульфат магнію семиводний
MgSO4*7(H2O) – 0,2 г/л

44 день 12/12 /
28 день цвітіння
1.
2.
3.
4.
5.

pH = 5.67
TDS = 829ppm
Tb = 22C (Температура у боксі)
Ts = 24,9C (Температура розчину)
Hl = 8

Кущі почуваються краще, концентрація солей знижується, тік поживних речовин – навпаки. Це помітно
по динаміці росту і шишкам, які буквально «вистрілили». Значить, за
кілька днів народяться нові суцвіття
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Долив води.
1.
2.

pH = 5.61
TDS = 743ppm

FLUSHING!

і шишки стануть більші. Схоже, пора
переглядати харчування для дрібних
боксів зі слабеньким освітленням.
Можливо, когезія діє більш ефективно, ніж осмотичний тиск. Тобто немає
сенсу в високих концентраціях.
Змінився запах. В кімнаті він став
помітнішим, фільтр не справляється.
Вкотре задумуюсь про «вихлоп» на
вулицю. Запах сильний – аж подих
перехоплює. Руки, що торкалися до
шишок, пахнуть сирою землею. Через деякий час запах зміниться на
фруктовий і не буде таким різким.

55 день 12/12 /
39 день цвітіння
Від сьогодні рахую свої розчини в
калькуляторі:
•
•
•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.

ProBioTech delta9 MASTER
PRO Micro – 0.9 мг/л
ProBioTech delta9 MASTER
PRO Grow – 0.65 мг/л
ProBioTech delta9 MASTER
PRO Bloom - 1.5 мг/л
Монофосфат Калію (KH2PO4) – 0.4 мг/л
Valagro Брексил Комби
(Мікроелементи) – 0.014 мг/л
pH = 5.7
TDS = 745ppm
Tb = 24C
Ts = 24,9C
Hl = 9

60 день цвітіння
1.
2.
3.
4.
5.

pH = 5.77
TDS = 904ppm
Tb = 25C
Ts = 25,5C
Hl = 10

Ну ось і час для фінальної чистки рослин від нітратів та інших соляних залишків. Зливаю розчин, заливаю чисту
підкислену (до pH=6.1) воду. Затоплюю
повністю субстрат, даю стікти воді. Повторюю операцію. Більш менш промито, TDS=542ppm. Зливаю з системи
воду, заливаю чисту, підкислену до
pH=6.2, TDS=254ppm. Знову затоплюю
субстрат, даю стікти і лишаю у спокої.
Рослини відчувають приближення кінця
циклу, в останній надії випускають кілька стигм. Ба, тут навіть одна спроба самозапліднення – «бананчик» на шишці.
Але пізно! Тепер запилення не допоможе, ще кілька днів і вимикаємо полив.
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циклічна гідросистема
своїми руками

та тоненького свердла. Випускаємо обидва вільні кінці шлангу крізь
пророблений отвір донизу, в технічну зону стенду.

«Що ви хочете від Америки, там ніхто не заморочується робити бокси
власноруч – все пропонує гроу-індустрія. За найменшою дрібничкою –
написав у найближчий гроушоп і тобі доставили додому. Інша справа в
нас – найближчий гроу-шоп за 400 кілометрів і все доводиться купувати
на ринках, пристосовуючи до потреб гровера...»
Артем, Макіівка
Артеме, ви трохи помиляєтесь. Звісно, гроу-індустрія робить все можливе (і неможливе), аби кінцевому споживачеві не приходило у голову нічого
майструвати власноруч. В тому числі стежить за «народними» винаходами,
моментально втілюючи найкращі ідеї у промисловій серії. До вашої уваги
маленький воркшоп від американського тематичного журналу ReLeaf.

Ця недорога система циклічного поливу була створена, як компактна гідропонна система. Все необхідне для її комплектації, ви зможете знайти в
найближчому будівельному супермаркеті.

3 крок
Використовуємо 2 «трійники» на
кінцях шлангу, утворюючи «коло
балансу», далі – через третій «трійник» підключаємо помпу, занурену
в розчин.

Висновки
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Клони в таких дрібних боксах слід
укорінювати при 14/10 і при посадці переводити зразу ж на 12/12 без
затримки.
Вода з водогону міняє склад залежно від сезону. Може містити
чимало кальцію, магнію, сірки та
заліза. Тому на фазі цвітіння їх
треба акуратно вводити у розчин.
Коливання нічної і денної температур слід зводити до мінімуму, особливо взимку. Різниця температур
викликає витягування шишок.
Коріння полюбляє теплий розчин,
в районі 25С.
Субстрат бажано аерувати.
У баблгама трихоми можуть довго не жовтішати, тому недовго і
перетримати в очікування. Реально можна зрізати на 75 дні 12/12.

Сушку робитиму не традиційним способом, а уповільненим, що до моменту
висихання забезпечує часткову ферментацію. Хай лежать собі у відкритому ящику з газетою на дні. Ящик – у
боксі з вімкненою вентиляцією. Щодня
шишки перетрушувати. У воді вирішив
не вимочувати, бо часу обмаль. І ось
він, результат копіткого циклу!
________________________________
! Листування з автором через редакцію
(konopravda@gmail.com)

4 крок
Тоненьким свердлом робимо шість
отворів у поливному шлангу всередині стенду. В отвори вставляємо
і фіксуємо пластикові вигини, до
яких підключаємо шматки шлангу
меншого діаметру (вони понесуть
розчин до «кінцевого споживача» –
рослинки)

Вам знадобиться:
А – пластиковий стенд-підставка
для вазонів
В – пластикове відро (12 літрів)
С – мала водяна помпа
D – мала повітряна помпа
E – великий повітровід
F – 3 метри шланга для повітря
(1/4 дюйма)
G – 3 метри поливного шлангу
(5/8 дюйма)
H – 3 вставні трійники (5/8 дюйма)
I – 6 пластикових хомутів
J – 6 вигинів (1/4 дюйма)
K – один водонепроникний
адаптор (1/2 дюйма)

інструменти:
дриль
свердло 3,5 см.
свердло 0,3 см.
монтажний ніж або різак

1 крок
Робимо стік. Висвердлюємо в центрі днища стенду отвір (3,5 см),
якщо в днищі вже існує отвір – гідроізолюй і ігноруй його надалі. На
зроблений отвір підключаємо водонепроникний адаптор, до нього – 30
см. зливного шлангу(5/8’’)

5 крок

2 крок

Робимо отвір у кришці відра для
розчину, достатньо широкий, щоб
вільно розмістити шланги подачі
розчину і стоку. Не забудьмо також
про шланг аерації. Шматок шлангу
(1/4’’) підключаємо з одного боку
до повітряного насоса, а з іншого –
до аератора, поміщеного у відро).
Це дозволить постійно насичувати
розчин киснем.

Наступний отвір пласким свердлом
робимо по центру бічної стінки, якомога ближче до верхнього краю.
Вкладаємо колом 2,4 метри шлангу
(5/8’’) і фіксуємо шланг хомутиками

Установка готова, залишилось заповнити гнізда субстратом, поселити рослинки
і нехай росте!

