
Historia o dzbaneczniku – czyli jak się wpada w pułapkę alkoholową. 

Dzbanecznik to roślina, która odwraca zwykły w przyrodzie proces, w którym 
zwierzęta zjadają rośliny. Dzbanecznik żywi się bowiem łapanymi w pułapkę owadami. 

 Jak sama nazwa wskazuje, dzbanecznik przypomina kształtem dzbanek. Wnętrze 
kwiatu pokrywa lepki nektar. Jego rozchodząca się wkoło woń działa jak wabik, przyciągając 
okoliczne owady. Smak nektaru jest równie boski jak jego zapach, tak że owady nie mogą się 
oprzeć pokusie darmowej wyżerki. Niestety okazuje się, że za wyżerkę trzeba zapłacić, a ceną 
jest życie. To tak jak w tej anegdocie o niczego nie podejrzewającym misjonarzu, który 
zasiada do uczty z ludożercami, by się wkrótce przekonać, że nie jest gościem, tylko głównym 
daniem.  

Nie jest przypadkiem, że nachylenie w górnej części kielicha jest niemal 
niedostrzegalne ani, że włoski na jego ściankach rosną tylko ku dołowi. 

 Ciążenie, smakowity, lepki nektar na dole i kierunek, w jakim rosną włoski, wszystko 
to sprawia, że nieszczęsny owad zsuwa się dalej i dalej w śmiertelną pułapkę. Coś ci to 
przypomina? Dostrzegasz analogię do uzależnień? Biedna Muszka! Tak cieszyła się na ucztę, 
że nim się spostrzegła, powoli zsunęła się na samo dno.  

Czy jest się w ogóle czym martwić? Przecież ma skrzydełka. Wprawdzie na dnie widzi 
częściowo przetrawione resztki innych owadów, ale jest przekonana, że jej to nie dotyczy. 
Darowanemu koniowi się w zęby nie zagląda. Muszka ma pełną kontrolę nad sytuacją i w 
każdej chwili może odlecieć. Przynajmniej tak jej się wydaje, do momentu, kiedy próbuje 
odfrunąć. Niestety tak się objadła nektarem, że waży teraz dużo więcej, a do tego lepka 
substancja posklejała jej nóżki i skrzydełka. Im zacieklej walczy, tym jest gorzej, bliżej dna 
ścianki kielicha stają się całkiem gładkie i niemal pionowe. Nieszczęsna nie jest już w stanie 
nic zrobić, żeby się uratować. Za chwilę dołaczy do swoich wcześniej poległych koleżanek.  

Może to porównanie z alkoholizmem wyda ci się zbyt odległe, przyznasz jednak, że 
jest w nim kilka wspólnych elementów. Pamiętaj, że długość życia owadów mierzy się dniami 
albo tygodniami, a nie latami. 

Wyobraź sobie, że taką muchą, po raz pierwszy przysiadającą na dzbaneczniku, jest 
nastolatek, który po raz pierwszy sięga po alkohol. Trzymając sie tego porównania, opity 
piwem nastolatek, który po raz pierwszy wymiotuje, przypomina objedzoną nektarem 
muchę, bezskutecznie szykującą się do odlotu. Alkoholik, który już nie jest w stanie przed 
sobą ukryć faktu, że jego życie kontroluje alkohol, stara się ograniczyć picie, tak jak grubas, 
który przechodzi na dietę odchudzającą. Ale czy odchudzającemu się sama myśl o jedzeniu 
wydaje się wstrętna? Przeciwnie. Im bardziej się ogranicza, tym dotkliwiej odczuwa głód. Im 
dotkliwszy głód, tym bardziej jest nieszczęśliwy i jedzenie tym bardziej kuszące. To samo jest 
z alkoholem. Kiedy odmawiasz sobie alkoholu, czujesz się nieszczęśliwy, bo nie możesz się 
napić, a kiedy już pijesz, też czujesz się nieszczęśliwy, bo to zawsze za mało, chciałbyś więcej i 
więcej. Czyż zmagania muchy nie przypominją wysiłków alkoholika starającego się ograniczyć 
spożycie alkoholu? Picie nie staje się wtedy mniej cenne. Wręcz przeciwnie – zaczyna 
dominować nad całym twoim życiem. 

Im bardziej mucha i alkoholik próbują uciec, tym bardziej się pogrążają. A czy na wpół 
przetrawionych owadów na dnie kielicha nie da się porównać z wałęsającymi się po ulicach 
alkoholikami, którzy stracili wszystko i mają teraz jeden cel w życiu: użebrać coś na kolejną 
porcję i znaleźć ciepłe miejsce, żeby przespać jej skutki? Mucha dobrze widzi szczątki 
owadów na dnie, ale czy ją to powstrzymuje przed narażaniem życia? Kto wie, może niektóre 
muchy wyczuwają niebezpieczeństwo i  odlatują? Każdy z nas był kiedyś niewinnym 



dzieckiem, chodził na bezalkoholowe kinderbale, radził sobie ze stresem bez alkoholu, nie 
potrzebował innych używek. 

Można uznać to porównanie z dzbanecznikiem za naciągane, ale chodzi głównie o to, 
żeby sobie uświadomić, że być może nigdy nie mamy pełnej kontroli. Czyż każdy pijący nie 
jest muchą na jednym z etapów ześlizgiwania się w dół na dno kielicha kwiatu dzbanecznika? 
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