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Abstract:

ADOLESCENTS’ ATTITUDES TOWARD SUICIDE. RESEARCH CARRIED 
OUT IN POLAND AND FRANCE

The article compares the attitudes of Polish and French adolescents towards suici-
de (N = 579). The research was carried out between 2006 and 2011. The youth from 
both countries declare negative attitude, more than three quarters of them believe that 
suicide makes life difficult, arouses anxiety, and takes away their sense of security. 
The attitude of French youth, however, is characterized by much stronger polarisa-
tion. As for Polish young people, despite their negative attitude, one third of them 
believe that suicide may be a source of freedom.
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WPROWADZENIE
Choć trudno już myśleć o młodzieży z lat 2006–2011 jako o grupie bliźniaczej 

współczesnym nastolatkom, podjęto rozważania nad postawami młodych ludzi we 
Francji i Polsce wobec samobójstwa. W artykule najpierw zostanie przedstawiony 
kontekst międzykulturowy prezentowanych badań. W tym celu zostaną też pokrótce 
omówione motywy zachowań suicydalnych. Głównym celem jest zaprezentowanie 
wyników badań dotyczących postaw młodzieży wobec samobójstwa, realizowanych 
w Polsce oraz we Francji w latach 2006–2011 (N=579).

Od 2015 roku Francja została postawiona w permanentny stan gotowości. Z jed-
nej strony, Francuzi odczuwają rodzaj przedłużonej sytuacji kryzysowej, źródła lęku  
i stresu. Z drugiej, podejmują próby normalnego życia: tysiące selfie w Internecie z na-
pisem: Nous n’avons pas peur de vous. Objawy przedłużającego się stresu w połączeniu  
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z kolejnymi falami ataków szczególnie ujawniają młodzi paryżanie. Jedni chronią się  
i izolują, inni poszukują kontaktu. W ich aktywności na forach społecznościowych 
można odnotować wielką mobilizację wsparcia. Próby te niestety przerywane są ko-
lejnymi atakami, czego przykładem może być zdarzenie, które rozegrało się w małej 
miejscowości Magnaville: w imieniu Państwa Islamskiego, Francuz Larosi Abbala za-
sztyletował policjanta i jego żonę, również pracowniczkę Policji. Świadkiem morder-
stwa był ich trzyipółletni syn, obecnie objęty opieką psychologiczną.

Pierwszych najbardziej spektakularnych ataków dokonano 7 stycznia 2015 roku 
w siedzibie czasopisma Charlie Hebdo – jedenaście osób zostało rannych, a dwa-
naście, wśród nich rysownicy, policjant, ekonomista, psychoanalityczna i goście re-
dakcji, zginęło z rąk dwu braci – Francuzów. Zdarzenia te miały miejsce w centrum 
stolicy, w środku tygodnia, w samo południe.

Kolejnymi były zamachy 13 listopada 2015, w piątek wieczorem, kiedy paryżanie 
rozpoczynali weekend, wychodząc do kawiarni, restauracji i na koncerty. Wtedy zginęły 
132 osoby. Ta sama grupa terrorystów nie tak dawno, bo 22 marca 2016 roku, dokonała 
kolejnych ataków w Brukseli. Śmierć poniosły 32 osoby. Potem były kolejne zamachy.

Dodam, że wszystkich zamachów we Francji dokonały osoby wyłącznie francu-
skiej narodowości. Osoby urodzone we Francji, wychowane i edukowane we fran-
cuskim systemie szkolnictwa. Zamachowcami w Belgii byli wyłącznie Belgowie. 
Ich rodziny pochodzą spoza Europy. Większość zamachowców pozostawiła żony  
i dzieci, nadal żyjące we Francji czy Belgii.

Dla Francuzów trauma związana z zamachami łączy się z silnym dysonansem. 
Francuska narodowość zamachowców stanowi poważny problem. Należy pamiętać, 
że w historię Francji jest silnie wpisany kontekst kolonizacji i dekolonizacji oraz 
rozdziału Państwa od Kościoła w odległym 1905 roku. Obecnie Republika Francuska 
to tygiel kultur, od wielu lat całe pokolenia wychowują się wspólnie. Chodzą do jed-
nej powszechnej, bezpłatnej i obowiązkowej szkoły. Jako dorośli pracują w jednym 
miejscu pracy, bez rozróżniania na kraj pochodzenia przodków. Granice otworzyły 
się również na Polaków, jako członków Unii Europejskiej.

Dlaczego o tym wspominam? Sprawcy tych zamachów to w większości zama-
chowcy – samobójcy. Mamy zatem do czynienia z ofiarami samobójstw z motywów 
religijnych (ang. Sacrificial and Religious Ceremonis). Od najdawniejszych czasów 
znane są przypadki składania ofiar z ludzi, które wynikają z pobudek religijnych. 
Śmierć ofiarnicza jest najczęściej otoczona atmosferą podniosłego nastroju, a tym 
samym jest mniej groźna i łatwiej akceptowana. Wydaje się, że w tym kontekście 
można mówić o śmierci męczenników. Śmierć męczennika, podobnie jak ginącego  
w wojnie bohatera, jest otoczona powszechnym szacunkiem.

Kiedy przyjrzymy się sylwetkom zamachowców we Francji, widzimy w większo-
ści wypadków bezrobotnych mężczyzn, bez szans na przyszłość, bez pieniędzy i dziś 
byśmy powiedzieli: niezbyt praktykujących. Często w swojej historii mieli oni drob-
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ne epizody przestępcze: kradzieże, oszustwa i przemoc rodzinną. W ich kartotekach 
znajdą się nieliczne pobyty w areszcie i więzieniu. Wolny czas spędzają w Internecie, 
na forach społecznościowych. Predyspozycje osobowościowe zapewne są kolejnym 
wskaźnikiem predysponującym do podjęcia roli zamachowcy-samobójcy.

Finansowe wsparcie, opłacenie podróży do ośrodków szkoleniowych oraz odesła-
nie do kraju z misją: „Nie chcemy znać szczegółów. Nie kontaktuj się z nami. Przy-
gotuj i wykonaj zamach. Wtedy się dowiemy, że jesteś odważnym i świętym bojow-
nikiem”. Same zabójstwa i samobójstwa (ang. homicides, suicides) dokonywane są 
z różnych powodów: patriotycznych, moralnych, psychologicznych, oraz w różnych 
sytuacjach: dom, miejsce publiczne czy po prostu garaż. W każdym przypadku taka 
śmierć jest spontaniczną lub wymuszoną rezygnacją z życia.

W literaturze suicydologicznej definicji samobójstwa jest wiele, jedną z najbar-
dziej znanych sformułował Émile Durkheim [2011: 53], francuski socjolog z przeło-
mu wieków, autor wielkiego dzieła na temat samobójstwa Le Suicide, opublikowa-
nego w 1897 roku: „Samobójstwem nazywa się każdy przypadek śmierci, będącym 
bezpośrednim lub pośrednim wynikiem działania lub zaniechania, przejawianego 
przez ofiarę zdającą sobie sprawę ze skutków swego zachowania”. Często przywoły-
wana jest również definicja Shneidmana: „We współczesnym zachodnim świecie sa-
mobójstwo jest świadomie podjętym działaniem mającym na celu samozniszczenie. 
Jest działaniem, które można określić jako wielowymiarowe zaburzenie występujące 
u jednostki, której potrzeby nie są zaspokojone i która postrzega samobójstwo jako 
najlepsze rozwiązanie” [Shneidman, 1985: 43].

Po opublikowaniu książki Durkheima w 1897 roku samobójstwo zaczęto po-
wszechnie uważać za problem społeczny, produkt relacji między jednostką a spo-
łeczeństwem. Problematyka badania samobójstw i sposób podejścia do nich jako 
faktów w swej genezie społecznej stała się przedmiotem licznych publikacji [por. 
Szczepański, 1961; Jarosz, 1997; Hołyst, 2002; Pilecka, 2005].

O samobójstwie jako problemie etycznym i religijnym przez wieki napisano  
i powiedziano chyba wszystko. Znacznie zróżnicowane czynniki psychospołeczne 
sprawiają, że samobójstwa i samobójców z reguły ocenia się negatywnie. Wynika to 
z faktu, że w wielu kulturach samobójstwo odbierane jest jako portatywny akt świa-
domego samounicestwienia. Działanie takie zaś pozostaje w sprzeczności z instynk-
tem samozachowawczym, jednym z decydujących czynników zachowania gatunku 
ludzkiego.

Przykładowo jeszcze w dziewiętnastowiecznej Anglii samobójcy karani byli na-
wet pośmiertnie. W prawodawstwie angielskim karanie niedoszłego samobójcy zo-
stało dość niedawno – bo w roku 1961 – wycofane z kodeksu karnego. Do tamtego 
momentu samobójstwo było piętnowane jako akt nielojalności w stosunku do monar-
chy. Natomiast w społeczeństwach o strukturze rodowej członek rodu, który odbierał 
sobie życie, bywał potępiany za pomniejszanie rodu poprzez przelanie krwi rodowej. 

Postawy młodzieży wobec samobójstwa. Badania realizowane w Polsce i we Francji
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Również w niektórych stanach USA jeszcze w latach osiemdziesiątych próba samo-
bójcza uznawana była za przestępstwo.

W Polsce lat siedemdziesiątych dezaprobata samobójstwa ograniczała się wyłącz-
nie do przypadków, gdy uważano samobójcę za człowieka, który wybierał łatwiejszą 
drogę. Opinia publiczna była zazwyczaj łagodna, gdyż odebranie sobie życia było 
interpretowane jako akt rozpaczy, który zmazywał wszystkie winy [Haim, 1969; 
Ossowska, 1971: 35–37].

Kwestia stosunku do odbierania sobie życia okazuje się jeszcze bardziej złożona, 
gdy weźmie się pod uwagę różne typy samobójstw. Można znaleźć teksty ku chwale 
samobójstwa, wręcz fascynację śmiercią i samobójstwem. W niektórych kulturach 
samobójstwo jest pochwalane, a jego ofiary szanowane, nawet czczone. Jak to miało 
i niekiedy ma jeszcze miejsce w Indiach w przypadku samospalenia żony na stosie 
pogrzebowym męża. Czy też w Japonii, w przypadku jyoshi, czyli samobójstwa nie-
szczęśliwych kochanków.

Niekiedy kultura wyraźnie określa sposób odebrania sobie życia. I tak w Indiach 
znany jest kult boga Mohadeo, do którego modlą się o potomstwo kobiety niemogące 
mieć dzieci. W zamian za uzyskanie płodności obiecują, że ich pierworodny syn po 
rocznej pielgrzymce popełni samobójstwo z górach. 

W tym kontekście młodzież jako grupa społeczna jest niezwykle ciekawym 
obiektem badań. Zdaniem Klausa-Jurgena Tillmananna [1960] młodzież to właśnie 
fenomen społeczno-kulturowy, który w swoich formach zjawiskowych jest podpo-
rządkowany wymiarom historyczno-społecznym. Dlatego stosunek adolescentów do 
samobójstwa może również przybrać postać uwielbienia i chęci upodobnienia się 
do swoich idoli. Skrajnym przykładem będzie obiekt fascynacji wielu nastolatków: 
Pokolenie 27 (ang. Forever 27, 27 Club). Należą do niego idole muzyki i świata 
filmu, którzy popełnili samobójstwo w wieku 27 lat: Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jimi 
Morrison, Kurt Curt Cobain, Amy Winehouse i inni. Forever 27 odbierani są przez 
młodzież jako bohaterscy i warci naśladowania: „żyli szybko, umarli młodo”.

We Francji samobójstwa to poważny problem, rocznie popełnia je ponad tysiąc 
adolescentów. Stanowią one drugą po wypadkach samochodowych przyczynę śmier-
ci w tej grupie wiekowej. Wskaźnik samobójstw nieprzerwanie rośnie, w latach dzie-
więćdziesiątych zwiększył się o ponad 50 procent wśród chłopców, u dziewcząt pra-
wie się nie zmienił. Co roku odnotowuje się również kilkadziesiąt tysięcy nieudanych 
prób samobójczych, których trzydzieści procent zostaje powtórzonych. Młodzież 
między 15 a 19 rokiem życia wybierała najczęściej świadome i celowe przedawko-
wanie leków [Côte-Jollade, 1995: 75].

Marie Choquet i Sylvie Ledoux [1994: 159, 235, 246] przeprowadziły szerokie 
badania młodzieży francuskiej w wieku 11–19 lat. Wśród przedstawicieli tejże grupy 
76,6% nigdy nie myślało o samobójstwie, 23,4% miało myśli samobójcze, a 9,0% 
czasami o nim myślało. 6,5% badanej populacji miało za sobą próbę samobójczą, 
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w tym wielokrotne: u jednej osoby nawet cztery. Tylko 1,3% młodzieży trafiło do 
szpitala z powodu próby samobójczej. Po próbie odebrania sobie życia więcej było 
dziewcząt (8%) niż chłopców (5%), natomiast 19% chłopców i aż 27% dziewcząt 
miało myśli samobójcze.

W latach osiemdziesiątych Czesław Kozak [1986: 93–94] zadał młodzieży w wieku 
11–19 lat pytanie: czy człowiek ma prawo dysponować własnym życiem? Aż 63,2% 
polskiej młodzieży odpowiedziało, że tak. Tylko 24,6% młodzieży się sprzeciwiło,  
a 12,2% nie udzieliło odpowiedzi. Natomiast na pytanie, co sądzisz o człowieku, który 
popełnił samobójstwo, prawie 40% badanych odpowiedziało, że akceptuje ten czyn, 
gdyż osoby te były bardzo odważne, często padało określenie: bohaterzy. Prawie poło-
wa młodzieży (49,7%) uważała, że samobójcy to osoby słabe psychicznie i tchórzliwe. 
Pozytywnie samobójstwo oceniło najwięcej chłopców w wieku 19 lat.

Z przedstawionych danych wynika, że najczęściej ludzie ujawniają negatywne po-
stawy wobec samobójstwa. Grupa młodzieży jest mniej zgodna w swoich poglądach. 
Łączone jest to ze specyfiką adolescencji. Jednym z głównych zadań tego okresu jest 
rozwój światopoglądu, rozwój postaw i budowanie się świata wartości. Jednocześnie 
z przedstawionych danych wynika, że treść postaw odzwierciedla warunki, w jakich 
żyją i uczą się młodzi ludzie. Warunki, środowisko, kultura, w jakich się wycho-
wali, doświadczenia demokratyczne obu krajów różnicują obie grupy adolescentów.  
W związku z tym wydaje się ważne, żeby zdiagnozować podobieństwa i różnice po-
staw wobec samobójstwa polskich i francuskich adolescentów. Postawy rozumiane 
będą jako „uwewnętrzniona przez jednostkę, wyuczona, zsocjalizowana predyspozy-
cja do reagowania w społecznie zdefiniowany sposób, szczególnie przez podejmowa-
nie określonych działań w odpowiedzi na określone oczekiwania społeczne. Wpływa 
na preferowanie pewnych celów i wartości” [Olechnicki, Załęcki, 1997: 159].

PROBLEMY BADAWCZE
Za główny problem badawczy przyjęto następujące pytanie: Czy młodzież dora-

stająca we Francji i w Polsce różni się pod względem postaw wobec samobójstwa? 
Sposób rozwiązania tego problemu przedstawiają następujące pytania badawcze:
1. Jak różnice postaw polskiej i francuskiej młodzieży gimnazjalnej i licealnej są 

zależne od narodowości?
2. Jak różnice postaw polskiej i francuskiej młodzieży gimnazjalnej i licealnej są 

zależne od wieku?
3. Jak różnice postaw polskiej i francuskiej młodzieży gimnazjalnej i licealnej są 

zależne od płci?
Postawiona została hipoteza, że postawy adolescentów z Polski różnią się od 

analogicznych pomiarów postaw młodzieży francuskiej. Przyjęto istnienie różnic  
w postawach wobec samobójstwa ze względu na wiek i płeć.

Postawy młodzieży wobec samobójstwa. Badania realizowane w Polsce i we Francji
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METODA
Badania główne przeprowadzono w latach 2006–2011 w Polsce i we Francji. 

Grupa badawcza liczyła 547 osób, w tym 327 Polaków i 220 Francuzów. Badania-
mi zostali objęci uczniowie szkół polskich i francuskich. Dla potrzeb badań przyję-
to wiek grupy badawczej między 11 a 15 lat (gimnazjum/collège) i 16 a 19 lat (li-
ceum/lycée). Podział wiekowy był ściśle związany z wiekiem dorastania młodzieży 
oraz systemem szkolnictwa Polski i Francji. Zatem w Polsce: gimnazjum 13–15 lat 
(n=155) i liceum 16–19 lat (n=172) oraz we Francji: collège 11–15 lat (n=147) i lycée 
16–18 lat (n=73).

W Polsce, która jest krajem względnie homogenicznym pod względem kulturo-
wym i religijnym, wszyscy badani byli narodowości polskiej natomiast we Francji, ze 
względu między innymi na dużą ilość ludności napływowej oraz emigrację z byłych 
kolonii francuskich, spotkamy się z dużą różnorodnością pod względem narodowo-
ściowym.

Pojęcie narodowości (fr. nationalité) będzie rozumiane jako deklarowana przez 
badanych przynależność do narodowości, co wyraźnie widoczne jest w populacjach 
wielokulturowych, w których narodowość pochodzenia rodziców odgrywa znaczą-
cą rolę w tworzeniu się tożsamości narodowej dzieci, a zatem i w ich deklaracjach 
przynależności do określonej narodowości. W populacji francuskiej znaczną jej część 
stanowią emigranci oraz ludność napływowa z krajów byłych kolonii francuskich. 
Zatem w konsekwencji przez pierwszą narodowość rozumiana jest narodowość 
formalna (administracyjna) badanych natomiast przez drugą i trzecią narodowość, 
rozumiane będzie utożsamianie się z kulturą i narodowością pochodzenia rodziców.

Rysunek 1. Struktura rozkładu narodowości w grupie francuskiej
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Grupa polskiej młodzieży jest homogeniczna pod kątem narodowości. W grupie 
francuskiej poza deklarowaną narodowością francuską badani deklarowali również 
przynależność do narodowości drugiej i trzeciej (rys. 1).

Struktura narodowościowa wskazuje na znaczące różnice między grupami polskiej  
i francuskiej młodzieży. Wśród francuskich gimnazjalistów trzydzieści trzy osoby (22,4%) 
zadeklarowały drugą narodowość. Wśród wybranych narodowości najliczniejszą stano-
wiła narodowość algierska (6,8%), drugą z kolei pod względem liczebności tunezyjska 
(2,0%) oraz, kolejno, egipska, portugalska, malezyjska, Wybrzeża Kości Słoniowej oraz 
marokańska (po 1,4%). Pozostałe narodowości były reprezentowane przez jedną osobę  
w grupie. Tylko jeden gimnazjalista (0,7%) zadeklarował trzecią narodowość: tunezyjską.

Rozkład wyborów drugiej narodowości w grupie francuskich gimnazjalistów praw-
dopodobnie jest rezultatem obowiązku szkolnego obejmującego, zgodnie z francuskim 
prawem, wszystkie osoby do 16 roku życia i przebywające na terytorium Republiki Fran-
cuskiej. Dotyczy to również dzieci emigrantów oraz osób z nieuregulowaną sytuacją po-
bytu na terenie kraju, które zostają włączone do bezpłatnej nauki w szkole podstawowej  
i gimnazjum. Często naukę w szkole rozpoczynają dzieci nieznające języka francuskiego.

Natomiast wśród francuskich licealistów tylko siedem osób (9,6%) zadeklaro-
wało drugą narodowość: algierską, portugalską, japońską, senegalską, szwajcarską, 
martynikańską i meksykańską. Żadna osoba nie zadeklarowała trzeciej narodowości.

MATERIAŁY
Do pomiaru zmiennej zależnej: postawy wobec samobójstwa została zastosowana 

Skala PwS własnej konstrukcji. Narzędzie zostało skonstruowane na podstawie zało-
żeń teoretycznych dyferencjału semantycznego Osgooda i składa się z 10 itemów. Do 
doboru itemów zastosowano metodę sędziów kompetentnych. Skala mierzy kompo-
nent emocjonalny postawy (kierunek i natężenie). Narzędzie określa kierunek posta-
wy: pozytywny i negatywny. Postawa obojętna może oznaczać unikanie odpowiedzi, 
brak odpowiedzi, niezrozumienie pytania, ambiwalencję postawy i inne. Odpowiedzi 
dokonuje się poprzez zaznaczenie punktu w 7–stopniowej skali (natężenie postawy). 
Kolejność itemów została zakodowana w celu uniknięcia efektu hallo i automatycz-
nego wypełniania. Skala zawiera metryczkę: narodowość, wiek i płeć. Wskaźnikami 
zmiennych niezależnych są dane metryczkowe deklarowane przez osoby badane,  
a zmiennej zależnej – suma i różnica punktów według klucza.

PROCEDURA
Po przedstawieniu celu badania i odczytaniu instrukcji wszyscy uczestnicy ba-

dania wypełniali narzędzie. Badanie trwało 30 minut. Następnie otrzymane wyniki 
pomiaru poddano obróbce statystycznej.

Postawy młodzieży wobec samobójstwa. Badania realizowane w Polsce i we Francji
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WYNIKI
Zdecydowana większość polskich (78%) i francuskich (87,8%) adolescentów 

zgodnie deklaruje negatywną postawę wobec samobójstwa.
W postawie negatywnej zgodni są zarówno polscy (73,3%; M = 2,4; SD = 1,7;  

p < 0.05), jak i francuscy gimnazjaliści (90%; M = 1,8; SD = 1,3; p < 0.05). Rów-
nież w liceum, aż 84,9% francuskich (M = 2,1; SD = 1,5; p < 0.05) i 82,2% polskich 
uczniów (M = 2,1; SD = 1,76; p < 0.05) negatywnie ocenia samobójstwo.

Tabela 1.
Zestawienie procentowe postaw polskich i francuskich adolescentów wobec samobójstwa (N=579)

postawa

Postawy adolescentów wobec samobójstwa:

z Polski z Francji

gimnazjum liceum gimnazjum liceum

dziewczęta chłopcy dziewczęta chłopcy dziewczęta chłopcy dziewczęta chłopcy

negatywna 76,1% 70,6% 85,4% 78,1% 88,2% 91,2% 88,4% 82,0%

obojętna 10,0% 13,7% 4,2% 8,2% 3,7% 1,9% 2,1% 3,9%

pozytywna 13,9% 15,7% 10,4% 13,7% 8,2% 6,9% 9,5% 14,1%

Źródło: Badania własne

Kiedy przyjrzymy się poszczególnym itemom postawy, odnotujemy niewielkie 
różnice. Po pierwsze, francuscy adolescenci dokonują bardziej spolaryzowanych wy-
borów. Rozkład wyborów cechuje się dominacją wyborów wartości skrajnych po-
stawy. Grupa francuska, bez względu na wiek, jest również zdecydowanie bardziej 
wewnętrznie zgodna w swojej postawie niż grupa polska. W postawie młodych Fran-
cuzów rzadziej występują postawy pozytywne, bardzo rzadko obojętne (tabela 2).

Tabela 2.
Porównanie pomiarów postaw polskich i francuskich adolescentów wobec samobójstwa (N=579)

item

Postawy adolescentów wobec samobójstwa:

z Polski z Francji
gimnazjum liceum gimnazjum liceum

dziewczęta chłopcy dziewczęta chłopcy dziewczęta chłopcy dziewczęta chłopcy
M SD M SD M SD M SD p M SD M SD M SD M SD

1. 2,4 1,5 3,4 2,2 2,4 1,8 3,1 2,1 ,01** 2,1 1,6 2,3 1,6 2,2 1,6 2,7 1,9

2. 2,2 1,6 2,7 1,9 2,0 1,7 2,2 1,8 ,001** 1,7 1,1 1,8 1,1 1,9 1,5 2,3 1,6

3. 2,0 1,5 2,8 1,8 1,9 1,5 2,3 1,3 n.i. 2,0 1,7 2,0 1,5 2,3 1,7 2,4 1,8
4. 2,6 2,0 3,1 2,2 2,5 2,0 2,7 2,0 ,01** 2,2 1,9 2,1 1,7 2,3 2,1 2,4 1,9
5. 2,7 2,3 3,2 2,0 2,1 1,6 2,2 1,7 ,001** 1,6 1,5 1,8 1,3 1,9 1,7 2,2 2,1
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6. 2,5 1,9 3,0 2,0 1,9 1,6 2,7 2,0 ,02** 2,3 2,0 2,1 1,5 2,0 1,4 2,3 2,0
7. 2.0 1,6 2,1 1,4 1,5 1,0 1,7 1,2 ,001** 1,5 1,3 1,4 0,6 1,2 0,6 1,2 0,7
8. 2,4 1,7 2,3 1,7 1,9 1,4 2,4 1,7 ,001** 1,7 1,5 1,6 1,1 1,7 1,1 1,6 1,2
9. 1,9 1,6 1,9 1,5 1,5 1,1 2,1 1,7 n.i. 1,4 1,1 1,5 1,1 1,3 0,9 1,4 1,2
10. 1,9 1,3 2,6 1,7 1,8 1,4 2,4 1,7 ,01** 1,7 1,3 1,9 1,3 2,3 1,7 2,6 1,8

legenda: ** p<0,01; p<0,05
Źródło: Badania własne

Aż 65,7% polskiej młodzieży uważa, że samobójstwo wywołuje wstyd (M = 2,7; 
SD = 1,9; p < 0,05). Dla 82% samobójstwo jest odpychające (M = 2,4; SD = 1,7; 
p < 0.05) oraz wzbudza w nich litość (M = 2,4; SD = 1,7; p < 0,05). Również dla 
83,3% młodych Francuzów samobójstwo jest źródłem wstydu (M = 2,3; SD = 1,7;  
p < 0,05). Dla aż 90,5% badanych adolescentów z Francji samobójstwo jest również 
aktem odpychającym (M = 1,9; SD = 1,3; p < 0,05) i wywołuje w nich litość (M = 
2,2; SD = 1,7; p < 0,05). Znaczna część młodych Polaków miała więcej trudności 
ze zdecydowaniem, czy samobójstwo zaklasyfikować jako akt budzący wstyd, czy 
coś honorowego, czy samobójstwo wywołuje w nich uwielbienie, czy nienawiść. Aż 
15,1% sądzi, że samobójstwo to czyn honorowy, ale 17,1% powstrzymało się od 
zajęcia stanowiska.

Pod względem płci trudno mówić o zdecydowanych różnicach postaw dziewcząt  
i chłopców z Polski i z Francji. Jednakże zestawiając pomiary w gimnazjum i w liceum, 
postawy polskich i francuskich gimnazjalistów różnią się istotnie statystycznie. Pra-
wie co dziesiąty chłopiec uczący się w polskim gimnazjum częściej niż jego francuski 
kolega deklaruje postawę pozytywną wobec samobójstwa lub nie przyjmuje żadnego 
stanowiska. Ponad dwadzieścia procent francuskich chłopców w wieku gimnazjalnym 
częściej przyjmuje postawę negatywną tego aktu. W grupie gimnazjalistek obu krajów 
ujawnia się podobna tendencja i różnice dotyczą głównie rzadszych wyborów posta-
wy obojętnej Francuzek w wieku gimnazjalnych. Brak różnic procentowych postaw 
dziewcząt i chłopców uczących się w polskich i francuskich liceach (tabela 1).

DYSKUSJA
Celem niniejszego opracowania było oszacowanie różnic postaw wobec samobój-

stwa polskich i francuskich adolescentów. W wyniku przeprowadzonych pomiarów 
stwierdzono, że hipoteza dotycząca różnic postaw polskiej i francuskiej młodzieży nie 
została potwierdzona. Zarówno polscy, jak i francuscy adolescenci ujawniają negatyw-
ną postawę wobec samobójstwa. Niewiele, bo 9,8% więcej Francuzów niż Polaków jest 
przeciwnych samobójstwu. Być może, jak proponowała Ossowska [1971], te niewiel-
kie różnice międzygrupowe są echem funkcjonującej w Polsce opinii, że fakt odebrania 
sobie życia jest rzeczywiście często interpretowany nie jako złamanie norm religijnych, 
ale jako akt rozpaczy, który w pewnym sensie zmazuje wszystkie winy. 
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W następnym etapie analizy uzyskanych wyników zostaną zmierzone zależności 
postawy wobec samobójstwa i zmiennej niezależnej: wyznanie. Poza tym w kolej-
nych pomiarach należałoby zapytać oddzielnie o różne typy samobójstw i postawę 
wobec samych samobójców. Pogłębiona analiza rozszerzyłaby możliwość interpreta-
cyjną prezentowanych badań międzynarodowych.

Wyniki pomiaru postawy francuskiej młodzieży wobec samobójstwa nie po-
twierdzają przyjętej hipotezy o różnicach ze względu na wiek. W grupie francuskiej 
różnice są znikome. Zaledwie pięć procent więcej młodzieży gimnazjalnej częściej 
niż licealiści zadeklarowało postawę negatywną. Również wahające się, zależnie 
od wieku, między 7,4% w gimnazjum i 12% w liceum postawy pozytywne fran-
cuskich adolescentów wobec samobójstwa w niewielkim stopniu można by łączyć  
z adekwatnym dla okresu dorastania rozwojowym dylematem sensowności i warto-
ści ludzkiego życia czy fascynacją samą śmiercią.

W grupie polskiej natomiast obserwujemy sytuację odwrotną. Tylko 8,9% wię-
cej licealistów niż gimnazjalistów było częściej negatywnie nastawionych do sa-
mobójstwa. Więcej niż w grupie francuskiej obserwujemy postaw pozytywnych: 
między 14,8% w gimnazjum i 12% w liceum. Możliwe, że wraz z dojrzałością 
związaną z wiekiem postawy polskiej młodzieży wobec samobójstwa częściej ule-
gają zmianie negatywnej. W dalszych etapach analizy wyników pomiarów plano-
wane jest zmierzenie zależności postawy wobec samobójstwa z różnymi grupami 
wartości, mierzonymi Skalą SWS.

Hipoteza mówiąca o różnicach postaw wobec samobójstwa ze względu na płeć 
również nie została potwierdzona. Jedyne różnice wyborów w grupie gimnazjalnych 
chłopców z Polski i z Francji wskazują na interesujące zagadnienie. Około 20% 
dziewcząt i chłopców uczących się w polskim gimnazjum częściej unika odpowiedzi 
lub przyjmuje postawę pozytywną. Czy wskazuje to na mniejszą dojrzałość rozwoju 
postawy, czy jest wynikiem niepewności w podejmowanych stanowiskach? A może 
style wychowawcze, tak różnie w Polsce i we Francji, wpływają na takie zachowa-
nie? Pytania pozostają otwarte.

Badania epidemiologiczne wskazują, że choć samobójstwo jest zjawiskiem 
uniwersalnym, to jego wskaźniki są modyfikowane przez kulturę [Pilecka, 2005; 
2004]. Pomimo tych założeń postawy wobec samobójstwa łączą młodzież z Polski 
i z Francji. Przeważająca większość adolescentów w tych krajach prawie całkowi-
cie zgodnie negatywnie ocenia samobójstwo. Na podstawie uzyskanych wyników 
można by zatem sądzić, że życie stanowi wartość nadrzędną dla badanych adole-
scentów.

Zaprezentowane wyniki pomiarów dotyczą lat 2006–2011. Obecnie cała Europa  
i Świat żyją ciągle nowymi informacjami na temat zmasowanych ataków terrory-
stycznych. Ich scenariusze się zmieniają, choć nadal większość wykonywana jest 
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przez zamachowców samobójców. Ludzie zaadaptowali się do: zmiennej sytuacji, 
patrzenia w przyszłość i życia w naruszonej przewidywalności świata. Kliniczny wy-
miar tych zmian dla całej populacji poznamy zapewne dopiero za kilka lat. 

W tym kontekście wydaje się wyjątkowo pilne zdiagnozowanie aktualnego stanu 
postaw społecznych nie tylko dorosłych, ale i dorastającej młodzieży. Prawdopodob-
nie już uległy one zmianie. Zgodnie z założeniem o wpływie postaw na zachowanie, 
należałoby z wielką uważnością śledzić nie tylko komponent emocjonalny, ale i be-
hawioralny z poznawczym.

Reasumując powyższe rozważania, szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że 
zakres szczególnie mocno rozbudowanej wiedzy teoretycznej na temat postaw, prze-
jawiający się w licznych, często sprzecznych wątkach interpretacyjnych, implikuje 
szereg niejasności i problemów metodologicznych. Bez względu jednak na pojawia-
jące się wątpliwości i zastrzeżenia należy podkreślić rolę i znaczenie systematycz-
nego projektowania i prowadzenia badań i pomiarów dotyczących weryfikowania 
aktualnych postaw młodzieży w kontekście nieustająco zmieniającej się sytuacji spo-
łecznej. Badanie rozwijających się postaw młodych ludzi szczególnie ważne staje 
się w momencie wprowadzania zmian w systemie edukacji i szkolnictwa wyższego, 
ponieważ celem edukacji młodego pokolenia jest również kształtowanie określonych 
postaw społecznych.
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