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Wst~p

Zgony ze wzgledu na przyczyny dzieli sa na naturalne (wywolane przez czyn
niki wewnetrzne, w tym choroby, uszkodzenia genetyczne) oraz nienaturalne
(w wyniku zewnetrznych uwarunkowari), W demografii czesciej stosowany jest
podzial na zgony endogeniczne i egzogeniczne. Swiatowa Organizacja Zdro
wia (WHO) przedstawila standaryzowany wykaz przyczyn zgon6w, stosowa
ny w wiekszosci kraj6w swiata, Jest to Miedzynarodowa Klasyfikacja Chor6b
i Problem6w Zdrowotnych - X Rewizja skladajaca sie z 19 grup. W Rosji obo
wiazuje ona od 1999 roku, a dane z lat wczesniejszych zostaly przeliczone we
dlug nowych zasad (Demograficeskij eiegodnik Rossii 2(05). Wykorzystane do
opracowania dane pochodzq z miedzynarodowych oraz rosyjskich zrodel staty
stycznych.Z ldasyf.tkacjiWHO zostaly wybrane dane liczbowe dotyczace "ze
wnetrznych przyczyn urazow izatruc" (E800-E999, V01-Y89). W pracy tej beda
one okreslane jako przyczyny nienaturalne.

Streszczenie: W pracy scharakteryzowane sa zmiany w przestrzennym zr6inicowaniu, Ii
czebnosci i uwarunkowaniach zgon6w nienaturalnych w Rosji, przed i po rozpadzie Zwia..zku
Radzieckiego. Na poczatku przedstawione zostaly zmiany na swiecie w zakresie przypad
k6w zqonow-zewnetrznych, ze wskazaniem Rosji, jako panstwa, gdzie odzial tych przyczyn
zgon6w wsrod innych jest naiwiekszy na swlecle. przedmiotem rozwazan sa zgony egzoge
niczne, w tym urazy, wypadki, zatrucia, zab6jstwa i samob6jstwa. Przyczyny te, uwarunkowa
ne w znacznym stopniu trybem zycla, wlaczane do kategorii zgon6w spowodowanych przez
czynniki zewnetrzne w Rosji odgrywaja..znaczenie szczeg6lne.
Stowa kluczowe: Rosja, ludnosc, zgony nienaturalne, zab6jstwa, samob6jstwa
Key words: Russia, population, unnatural deaths, homicides, suicides
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Rye. 2. Schematblokowy funkcji przystosowawczychideologicznegopodsystemu ste
rujacego(IPS)
Zr6dlo: A. Wiercbiski 2004: 91)
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Zgony nienaturalne w Rosji przed i po rozpadzie Zwictzku
Radzieckiego

W Rosji w 1970 roku w wyniku przyczyn zewnetrznych zmarlo 163,5 tys.
osob, w tym 38,9 tys. w wyniku samob6jstw, 9,4 tys. zab6jstw i 18,7 tys.
na skutek zatrucia alkoholem. W kolejnych okresach trwania Zwiazku Ra
dzieckiego dochodzilo do systematycznego wzrostu liczby nienaturainych
przyczyn zgonow.W 1980 roku Iacznie zanotowano 229,0 tys. zgonow egzo
genicznych, w tym 47,9 tys. samob6jstw, 17,9 tys. zab6jstw, 32,1 tys. zatruc
alkoholowych.

Przemiany ustrojowe spowodowane upadkiem Zwiazku Radzieckiego w kon
tekscie demograficznymi zapoczqtkowaly proces depopulacji. Wyludniaja sift
coraz wieksze obszary, a rozmiary ubytku zaludnienia S,!: absolutnie nieporow
nywalne z tym, co dzieje siftw innych krajach swiata. Rowniez wsrod zewnetrz
nych przyczyn zgon6w zanotowano dalszy, gwaltowny WZfOSt. Na poczatku Iat
90. XX wieku prawdopodobieristwo smierci w wyniku nieszczesliwego zdarze
nia wynosilo na badanym obszarze 9,5 % (przy istniejacym poziomie smiertel
nosci, co dziesiaty umieral w spos6b nienaturalny-. ,,Eksplozja zgon6w" w tej
grupie nastapila w 1995 roku, a ich WZfOSt na Syberii iDalekim Wschodzie byl
najwiekszy sposrod region6w Rosji (Becker, Hemley 1998). Na badanym obsza
rze wystepowala nadumieralnosc mezczyzn. W 1992 roku, podobnie jak w calej
Rosji, na Syberii iDalekim Wschodzie po raz pierwszy odnotowano przewage
zgon6w mezczyzn', W kolejnych latach dochodzilo do nasilenia tej tendencji,
ktorej waznymi przyczynami bylo wieksze naduzywanie przez mezczyzn alko
holu i papieros6w.
I Trzeba jednak zaznaczyc, ze dane WHO nie sa kompletne, nie dotyczq wszystkich paristw, w tym nie
kt6rych ogarnietychwojnami wewnetrznyrni.

2 To dwa razy wieksza grupa, niz w USA, a trzykrotnie wieksza, niz w Wielkiej Brytanii w analogicznym
okresie.

3 Wczesniej umieralo wiecej kobiet, przewazaly one liczebnie, np. w 1988 roku na obszarze obecnej
Rosji, kt6rej ludnosc liczyla w6wczas 147400000, zmarlo 1 569 112 osob, w tym 732 710 mezczyzn
i 836402 kobiety. Zylo w6wczas 0 9 400 000 wiecej kobiet iRossijskij statisticeskij eiegodnik, 2005).

Znacznie czesciej na swiecie w wyniku zewnetrznych przyczyn zgonow umie
ralimezczyzni. Rocznie na 100 tysiecy mezczyzn nieco ponad czterdziestu zmar-
10 nienaturalnie w Wielkiej Brytanii i Izraelu. Najwieksze wartosci wystepujace
w grupie kobiet w odniesieniu do mezczyzn stanowia dopiero srednia swiatowa,
Ponad stu mezczyzn umiera w wyniku przyczyn zewnetrznych w Polsce (101),
na Kubie (110), w Finiandii (112). W wybranych krajach wschodnioeuropej
skich wskainik ten jest dwukrotnie wiekszy i przekracza 200, np. na Ukrainie
(217), Bialorusi (220), Lotwie (260). Fenomenem w skali swiata pozostaje Rosja,
nigdzie tak wielu mezczyzn nie umieralo w rozpatrywanym okresie w wyniku
przyczyn nienaturalnych (w 1995 roku - 395)1.
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Rys. 1. Zewnetrzne przyczyny zgon6w na 100 tys. ludnosci danej plci
400

Na swiecie zgony egzogeniczne, w tym urazy, wypadki, zatrucia, zaboj
stwa, samob6jstwa wystepuja z rozna intensywnoscia. Wartosci wskaz
nika obrazujacego liczbe osob umierajacych z przyczyn zewnetrznych
przedstawione w pracy pochodza z ostatnich dostepnych zestawieri staty
stycznych (nie dotycza one jednego roku, a lat z przelomu XX i XXI wie
ku, majq one jednak charakter przegladowy). Tendencja dostrzegana
na calym swiecie jest fakt, iz kobiety kilkakrotnie rzadziej niz mezczyz
ni umieraja w wyniku przyczyn zewnetrznych (rys. I). Rocznie na 100 ty
siecy kobiet mniej niz 30 umieralo nienaturalnie w Wielkiej Brytanii, Ho
landii, Slowacji, czy Meksyku, natomiast wiecej umieralo na W egrzech
(64) oraz w republikach nadbaltyckich, np. w Estonii (66). Zdecydowanie
najwiecej zgonow nienaturalnych kobiet zanotowano w Rosji (97).

Zewnetrzne przyczyny zgon6w w Rosji na tie innych kraj6w
swlata

W klasyfikacji przyczyn zgonow branajest pod uwage tylko jedna przy
czyna smierci, mimo, iz w wielu przypadkach, faktycznie jest ich wiecej.
W rosyjskiej statystyce za chorobe wyjsciowa uwaza sift chorobe, wy
padek, lub uraz prowadzacy do smierci. Na badanym obszarze, zarowno
w czasach radzieckich, jak i wspolczesnych, najwieksza grupe stanowily
zgony w wyniku chorob ukladu krazenia inowotworow. W pracy tej prze
analizowane zostana zgony nienaturalne, Mimo, ze nie S,!: one najczestsza
przyczyna zgonow, to jednak skala ich wielkosci osiaga rekordowe roz
miary w skali swiata,
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Rys. 2. Zab6jstwa w Rosji

W srod zgon6w naglych duze znaczenie na badanym obszarze odgry
waly samob6jstwa. Rosja jest jednym z kraj6w: gdzie udzi.al ich byl bar
dzo duzy, np. w 2001 roku wskainik samobojstw wynosil 39,7 na 100
tysiecy mieszkaricow, podczas gdy w Polsce 15,~, a w USA ksztaIto:,al
sie na poziomie 11,3. W Rosji najwiecej samobojstw dokony~anych,J~S~
na p6lnocy, w tym zwlaszcza na Syberi~ iDaleki~ .WScho~zle (czesciej
w wyniku powieszenia, utoniecia, zatrucia, a rzadziej w wymku wykorzy-

stania broni). ., . ~. ~
Czesciej na odebranie sobie zycia decydowah sie myzczyz~,. ktorych

odpornosc psychiczna jest nizsza niz kobiet. W 1?94 rok~. wskaznik samo
b6jstw wsrod rnttzczyzn w wieku 50-54 lata wynosil w ~OSJl 139,6 n~ 100 ty
siecy os6b. Mirno doswiadczenia wynikajacego ze stazu pracy, starsi w cza-

1:55000000

na podst.: Rossljskij lJtatistieesJcijefegodnik. 2005. Goskomstat Rossli. Moskva19902002
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brakiem ojca. Morderstwa mezczyzn przez kobiety na og61 d?konywan~ byly
w okolicznosciach domowych, a zab6jstwa kobiet przez mezczyzn zwiazane
byly z przemoca seksualna (Chervyakov i in. _2002).. ~ . .

Na Dalekim Wschodzie najwiykszym udzialem usilowari 1 popelmonych
zab6jstw odznaczal sie Kraj Nadmorski. Jego st~lica - Wladywostok ~ to
jedno z bardziej niebezpiecznych, obok.Moskw~ 1 Sankt P~t~rsburga, ffil~st
Rosji. Prawdopodobnie wynika to z duzego udzml~ lu.d~os.Cl~aplyw~w~J z
innych czesci kraju (koniec trasy Kolei 'Iranssyberyjskiejr.jek1z pobliskich
Chin.
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Najwieksze wartosci zgon6w nienaturalnych dotycza roku 1995, choc
w kolejnych latach, ich liczba zmniejszyla sie jedynie nieznacznie. W wyni
ku zewnetrznych przyczyn zgon6w w Rosji w 1995 'roku zmarlo 348,5 tys.
os6b (ponad dwukrotnie wiecej, niz w 1970 roku), w tyrn doszlo do 61,0 tys.
samob6jstw, 45,3 tys. zab6jstw i 43,3 tys. zatruc alkoholowych. W kolejnych
latach sytuacja jest zblizona, rokrocznie dochodzilo do podobnych, choc juz
nieco mniejszych przypadk6w zgon6w nienaturalnych. W 2004 roku w Ro
sji w wyniku przyczyn egzogenicznych zmarlo 327,1 tys. os6b, w tym doszlo
do 49,4 tys. samob6jstw, 39,3 tys. zab6jstw i 42,7 tys. zatruc alkoholowych
(Rossijskij statisticeskij eiegodnik, 2005).

Zgony .sa zdarzeniami uwarunkowanymi biologicznie, jak i spolecznie,
Na badanym obszarze wsrod licznych przyczyn duze znaczenie maja uwarun
kowania spoleczno-gospodarcze, kulturowe, srodowiskowe, Do zgon6w nie
naturalnych czesto dochodzi nagle, a smierc wiaze sie z prowadzonym try
bern zycia. Bardzo duze spozycie alkoholu na badanym obszarze rna wy
razne podloze psychologiczne. W6dka pomagala ludziom niwelowac stres,
jaki wywoluje zycie w warunkach dalekich od doskonalosci, byla droga do
wolnego od ingerencji paristwa zycia osobistego. Wieksze spozycie alkoholu
po rozpadzie Zwiazku Radzieckiego moze wynikac z braku poczucia stabil
nosci i bezpieczeristwa socjalnego. W wyniku przeobrazeri ustrojowych wie
zi przyjacielskie, sasiedzkie ulegly szybkiej dezintegracji.

Kolejnym uwarunkowaniem duzego udzialu zgon6w nienaturalnych
w Rosji, kt6re rozwinelo sie dopiero po rozpadzie Zwiazku Radzieckiego,
jest narkomania, wplywajaca na regulacje przebiegu proces6w depopulacyj
nych. Naduzywanie narkotyk6w prowadzi do wzrostu smiertelnosci nie tylko
w spos6b bezposredni, lecz rowniez posredni, gdyz jest przyczyna pewnej
czesci samob6jstw, zab6jstw i wypadk6w.

Wsrod zgon6w nienaturalnych na Syberii i Dalekim Wschodzie wazna role
odgrywaja zab6jstwa i samob6jstwa. Na podstawie zgromadzonych danych
o liczbie zarejestrowanych zab6jstw i usilowari ich popelnienia przeprowa
dzono analize ich przestrzennego zroznicowania, Najwiecej zab6jstw w 1990
i 2002 roku popelnianych bylo w azjatyckiej czesci Rosji (rys. 2), gdzie udzial
zgon6w w wyniku morderstw w latach 90. XX wieku byl kilkanascie razy
wiekszy niz w Europie Zachodniej (Chervyakov i in. 2002). W 1990 roku
wsrod jednostek z bardzo licznymi przypadkami zab6jstw znalazly sie obwo
dy: tiumeriski, irkucki oraz Republika Tuwy.

Duzym udzialem przestepstw odznaczaly sie te jednostki, w kt6rych znacz
na czesc mieszkaricow stanowila ludnosc naplywowa". W srod uwarunkowari
wzrostu zab6jstw nalezy rowniez wymienic pogarszajaca sie sytuacje mate
rialn,! oraz brak wzorcowych zasad w domu rodzinnym, wiazacy sie czesto z
4 Rejon bracki w obwodzie irkuckim jeszcze w polowie XX wieku zamieszkany byl przez okolo 40 ty-
siecy os6b, w 1970 roku liczba ludnosci w wyniku migracji wzrosla do 255 tysiecy, a w kolejnych dzie
siecioleciach ulegala ciaglemu wzrostowi. Uwaza sie, ze naplyw ludnosci prowadzil m.in. do wzrostu
przestepczosci na tym obszarze (Vasalova T.V., Magkov S.M., 1998).
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Abstract: In the article changes in spatial differentiation, the number, as well as the conditions
of unnatural deaths in Russia are characterised for the period before and after the collapse
of the Soviet Union. Firstly the author presents the worldwide changes regarding external
deaths, pointing out Russia as a country where the share of these deaths is the highest in the
world. The subject of author's deliberations are unnatural deaths, including injuries, accidents,
intoxications, homicides and suicides. These reasons of death, depending to a large extent
on a lifestyle, included in the category of deaths caused by the external factors, have a high
relevance in Russia.
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Uteratura

dzie. Na badanym obszarze wsrod licznych przyczyn duzego znaczenia zgo
n6w spowodowanych przez czynniki zewnetrzne wazne znaczenie odgry
waja uwarunkowania spoleczno-gospodarcze, kulturowe oraz przyrodnicze
(w tym klimatyczne).
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W Rosji zar6wno w czasach Zwiazku Radzieckiego, jak i po 1991 .roku
grupa zgon6w nienaturalnych zajmowala wazne miejsce wsrod przyczyn
zgon6w. W okresie transformacji ustrojowej doszlo do nasilenia nieko
rzystnych przemian demograficznych. W zadnym innym kraju na swiecie
nie dochodzi wspolczesnie do tak wielu zewnetrznych przyczyn zgon6w,
zwlaszcza zatruc alkoholowych, czy samob6jstw. Szczeg6lnie czesto do
zgon6w nienaturalnych dochodzi na Syberii i na rosyjskim Dalekim W scho-

Podsumowanie

sie kryzysu gospodarczego otrzymywali na ogol nizsze pobory, niz mlodzi,
lepiej wyksztalceni. Ta dewaluacja kapitalu ludzkiego moze wplywac na de
cyzje 0 odebraniu sobie zycia. E. Brainerd (2001) w badaniach na tym obsza
rze skorelowala wskainik samob6jstw z dochodami, stanem bezrobocia. Wy
raina jest korelacja miedzy rozmiarami zatrudnienia a Iiczba dokonywanych
samob6jstw, wzrost 0 jeden punkt procentowy w zatrudnieniu redukowal
wskainik samob6jstw 0 okolo 3 %, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych
tylko 01,3 %. A. Kposova (2000) badala korelacje miedzy wskaznikiem roz
wod6w a samob6jstwami. Wykazala, ze rozwiedzeni bardziej sklonni sa do
popelnienia samob6jstwa, niz zonaci i kawalerzy, a rozw6d czesciej skla
nia do owej decyzji mezczyzn.

Wystepowaly rowniez inne uwarunkowania samob6jstw na badanym ob-
. szarze, jednak stopieri ich mierzalnosci byl niewielki. Istnieja rozbieznosci,
czy spozywanie alkoholu wplywa na wzrost liczby samob6jstw. Przeciwnicy
tej tezy wskazuja na fakt, iz wladza radziecka, a obecnie rosyjska, celowo nie
ogranicza dostepu do alkoholu, aby kazdy mogl zapomniec 0 codziennych
problemach. Badania wskazuja, iz nasilenie mysli samob6jczych u os6b nad
uzywajacych alkoholu nie rozpoczyna si~ w trakcie spozycia, lecz po ustaniu
jego wplywu (Figures andfacts about suicide 1999).

Przyczyn duzego udzialu samob6jstw na badanym obszarze szukaja bio
lodzy, ekonomisci, socjologowie. Biolodzy wskazuja na istotnosc tzw. bodz
ca swietlnego. Maly udzial docierajacych promieni slonecznych, szczeg61nie,
na Polnocy, pogarsza kondycje psychiczna mieszkajacej tam ludnosci. Eko
nomiczne podejscie badania samob6jstw zaklada, iz decyzja 0 inwestowaniu
w zdrowie jest mozliwa, gdy widoczne sa szanse zwrotu zainwestowanych
pieniedzy (Brainerd 2001).

Do coraz czestszych przypadk6w zgon6w nienaturalnych w Rosji do
chodzi w jednostkach wojskowych. Malo mlodych ludzi z pelnym przeko
naniem decyduje sie na zostawienie rodziny i pozostanie w wojsku, czesto
kilka tysiecy kilometr6w od domu, przez okres dw6ch lat. Wielu zolnierzy
nie wytrzymuje psychicznie nie tyle obowiazkow wojskowych, lecz brutal
nosci przelozonych, przemocy oraz fatalnych warunk6w bytowych.
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