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Ocena wybranych czynników ryzyka samobójstwa  

a poziom transcendencji duchowej i religijności  

Assessment of selected suicide risk factors and the level  

of spiritual transcendence and religiosity  
 
Abstrakt: Samobójstwo uznane jest za jedną z głównych przyczyn śmierci. Analizie poddano czynniki 
ryzyka suicydalnego (depresję, ból psychiczny, fascynację śmiercią) i czynniki protekcyjne 
(duchowość, religijność) w populacji osób zdrowych w warunkach pandemii SARS-CoV-2 oraz 
związek niedawnych wydarzeń stresogennych z czynnikami ryzyka samobójczego. Badanie 
przeprowadzono drogą elektroniczną wśród 260 osób w wieku 18-63 lat, stosując ankietę własną, test 
przesiewowy AUDIT, a także narzędzia badawcze do oceny depresyjności, bólu psychicznego, 
fascynacji śmiercią oraz duchowości i religijności. 38,8% osób badanych osiągnęło wynik wskazujący 
na obecność objawów depresji i konieczność konsultacji specjalistycznej. Kobiety uzyskały wyższe 
wyniki w porównaniu do mężczyzn w skali do oceny depresyjności (Z = -2,424; p = 0,015) i bólu 
psychicznego (Z = -2,897; p = 0,004). W podskali zaangażowania religijnego badani osiągnęli najniższe 
średnie nasilenie, a nieco wyższe w pomiarze kryzysu religijnego. Natomiast najwyżej nasilone było 
poczucie spełnienia w modlitwie i uniwersalność. Wykazano istotność statystyczną między 
depresyjnością a fascynacją śmiercią (ρ = 0,399; p < 0,001), depresyjnością a bólem psychicznym (ρ = 
0,677; p < 0,001) oraz bólem psychicznym i fascynacją śmiercią (ρ = 0,435; p < 0,001). Wraz z 
nasilaniem się kryzysu religijnego nasilały się również depresyjność (ρ = 0,290; p < 0,001), ból 
psychiczny (ρ = 0,279; p < 0,001) oraz fascynacja śmiercią (ρ = 0,224; p < 0,001). Wykazano dodatnią 
korelację pomiędzy liczbą zdarzeń stresogennych a depresyjnością (ρ = 0,259; p < 0,001) i bólem 
psychicznym (ρ = 0,295; p < 0,001). Wykazano także istotności statystyczne w analizie wpływu 
niedawnych zdarzeń stresogennych na czynniki ryzyka samobójstwa. Ból psychiczny jest 
najsilniejszym predyktorem ryzyka samobójstwa, a kryzys religijny wiąże się z większym nasileniem 
czynników ryzyka samobójstwa. Depresyjność koreluje z wyższym poziomem bólu psychicznego i 
fascynacji śmiercią u osób o wysokim poziomie transcendencji duchowej i religijności. Nasilona 
depresyjność i ból psychiczny częściej występują u kobiet i u osób doświadczających niedawnych, 
życiowych sytuacji stresogennych.  
Słowa kluczowe: ból psychiczny, fascynacja śmiercią, religijność, samobójstwo, transcendencja 
duchowa 
 
Abstract: Suicide is a global phenomenon and one of the leading causes of death worldwide. The 
analysis covers suicidal risk factors (depression, psychological pain, death fascination) and protective 
factors (spirituality, religiosity) in the population of healthy people in the SARS-CoV-2 pandemic and 
the relationship between recent stressful events and suicide risk factors. The study was conducted 
electronically among 260 people aged 18-63, using the own questionnaire, the AUDIT screening test 
and research tools to assess depression, mental pain, death fascination, spirituality and religiosity. 
38,8% of the respondents achieved the result indicating the presence of symptoms of depression and 
the need for specialist consultation. Women achieved higher results compared to men on the 
depression scale (Z = -2,424; p = 0,015) and psychological pain scale (Z = -2,897; p = 0,004). In the 
subscale of religious commitment, the respondents achieved the lowest average intensity, and slightly 
higher in the measurement of the religious crisis. However, the feeling of fulfillment in prayer and 
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universality were the most intense. Statistical significance was demonstrated between depression and 
death fascination (ρ = 0,399; p < 0,001), depression and psychological pain (ρ = 0,677; p < 0,001) and 
psychological pain and death fascination (ρ = 0,435; p < 0,001). As the religious crisis intensified, the 
following also intensified depression (ρ = 0,290; p < 0,001), psychological pain (ρ = 0,279; p < 0,001) 
and death fascination (ρ = 0,224; p < 0,001). A positive correlation was found between the number of 
stressful events and depression (ρ = 0,259; p < 0,001) and psychological pain (ρ = 0,295; p < 0,001). 
Statistical significance was demonstrated in the analysis of the impact of recent stressors on suicide 
risk factors. Psychological pain is the strongest suicide risk predictor, and the religious crisis is 
associated with a greater severity of suicide risk factors. Depressiveness correlates with the intensity 
of mental pain and death fascination in people with a high level of spiritual transcendence and 
religiosity. Increased depression and psychological pain are more common in women and in people 
experiencing recent stressful situations in life. 
Keywords: psychological pain, fascination with death, religiosity, suicide, spiritual transcendence 

 

1. Wprowadzenie 

 

Samobójstwo „S” jest istotnym, światowym problemem zdrowia publicznego. Śmierć 

samobójcza stanowi trzecią przyczynę zgonu wśród osób w wieku 15-19 lat (WHO, 2019). 

Samobójstwo jest istotnym problemem zdrowia publicznego (WHO, 2019). Stanowi czwartą 

przyczynę zgonu wśród osób w wieku 15-29 lat. Każdego roku 703 tysiące osób na całym 

świecie odbiera sobie życie. W 2019 ponad połowę (58%) samobójstw na świecie dokonały 

osoby przed 50 rokiem życia. Dokładne dane dotyczące samobójstw są jednak trudne do 

oszacowania z powodu braku centralnej rejestracji zgonów w większości państw. W 2016 

roku Zespół roboczy ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do spraw Zdrowia 

Publicznego przy Ministerstwie Zdrowia rozpoczął pracę nad Krajowym Rejestrem Prób 

Samobójczych i Samobójstw, który pomógłby w dokładnym zbieraniu informacji od policji i 

służb medycznych w Polsce (Gmitrowicz, 2020). W 2019 roku współczynnik samobójstw na 

świecie wyniósł 9,0 (na 100 tysięcy osób), w Europie 10,5, a w Polsce 9,3 (2,4 dla kobiet i 16,5 

dla mężczyzn) (WHO, 2019). Współczynnik ten jest najwyższy w krajach o wysokim 

dochodzie, choć 77% samobójstw odnotowuje się w krajach o niskich i średnich dochodach. 

Wskaźnik samobójstw wśród mężczyzn jest o 2,3 razy wyższy w porównaniu do kobiet, co 

wynika z wpływów historycznych, kulturowych oraz religijnych (Grzywa i in., 2009). 

Kobiety częściej podejmują próby samobójcze („S”) (Miranda-Mendizabal i in., 2019), ale 

mężczyźni są bardziej skłonni do odbierania sobie życia przy niskim poziomie stresu 

(Wasserman i in., 2020) i podejmują więcej skutecznych prób „S” (Pawlak i in., 2018).   

Samobójstwo jest przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych, m.in. 

socjologii, psychologii, psychiatrii, filozofii czy teologii (Raniszewska-Wyrwa, 2010), czego 

konsekwencją jest mnogość definicji terminu (Hołyst, 2012). Twórcą pierwszej definicji 

samobójstwa jest Durkheim (2006, s. 51), który twierdził, że „samobójstwo to każdy 

przypadek śmierci, wynikający bezpośrednio lub pośrednio z pozytywnego lub 

negatywnego działania ofiary, która wiedziała, że da ono taki rezultat”. Jak podaje Hołyst 

(2018, s. 26): „samobójstwo oznacza akt umyślnego odebrania sobie życia”. Zdaniem części 
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badaczy samobójstwo może być reakcją zemsty poprzez wzbudzenie poczucia winy i 

wyrzutów sumienia (Malczewska-Błaszczyk, 2017). Zemsta jest najczęstszym motywem 

podjęcia próby samobójczej przez osoby w wieku 14-18 lat (Makara-Studzińska, 2013). 

Suicydologia zakłada więc, że samobójstwo może być zarówno intencjonalnym, jak i 

instrumentalnym aktem. Cechą wspólną większości definicji jest także świadomość w czasie 

dokonywania czynu. Osoby z nasilonymi tendencjami „S” często spożywają jednak alkohol 

tuż przed dokonaniem samobójstwa, co może skutkować brakiem całkowitej świadomości 

(Gmitrowicz, Orzechowska, Talarowska, Florkowski, 2013).  

Czynniki ryzyka podjęcia próby „S” obejmują: płeć męską, podeszły wiek, izolację 

społeczną, brak wsparcia, silnie stresujące sytuacje życiowe, nadużywanie substancji 

psychoaktywnych, przewlekłe choroby somatyczne i psychiczne, zbyt małą liczbę 

czynników chroniących (Grzywa i in., 2009; Młodożeniec, 2008), ale także ból psychiczny czy 

fascynację śmiercią.   

Ból psychiczny jest jednym z ważniejszych czynników ryzyka samobójstwa. 

Koncepcję bólu psychicznego jako zranienia, udręki lub bólu ogarniającego umysł 

rozpowszechnił Shneidman (1998). Ból psychiczny to ból nadmiernie odczuwanego wstydu, 

poczucia winy, strachu, niepokoju, samotności, obawy, lęku przed starzeniem się lub 

ciężkim umieraniem (Shneidman, 1996). Zablokowane potrzeby życiowe w silnym stresie 

mogą uwolnić ból psychiczny i doprowadzić do zawężenia percepcyjnego, co można nazwać 

tzw. syndromem presuicydalnym (Ringel, 1987).  

Fascynacja śmiercią opisywana jest jako zainteresowanie zagadnieniem śmierci i 

umierania, pochłonięcie myślami na temat własnego zgonu oraz jako deklarowana gotowość 

do podjęcia zachowań samobójczych (Żemojtel-Piotrowska, Piotrowski, 2009). Fascynacja 

śmiercią może wynikać z zaciekawienia poznawczego (Lee, Piotrowski, Różycka, Żemojtel-

Piotrowska, 2013) i może mieć inne konsekwencje wśród osób, które przejawiają zachowania 

samobójcze. Fascynacja pojawia się wtedy, gdy człowiek znajduje się w trudnej, postrzeganej 

jako nie do rozwiązania sytuacji życiowej. Wśród fantazji samobójczych wyróżniamy: 

wyobrażanie sobie, że się nie istnieje; rozmyślanie o czynie samobójczym oraz myślenie o 

konkretnym sposobie odebrania sobie życia (Malczewska-Błaszczyk, 2017). 

Transcendencja duchowa i religijność wydają się mieć protekcyjny charakter dla 

zachowań samobójczych. Duchowość stanowi nierozerwalną część życia człowieka i jego 

zachowań (Kapała, 2017), a tematyka duchowości jest coraz częściej podejmowana przez 

badaczy różnych dziedzin nauki (Różycka, Skrzypińska, 2011). Psychologia zajmuje się 

zarówno sposobem rozumienia, jak i doświadczaniem duchowości (Trzebińska, 2008), 

wyobrażeniami o istnieniu siły wyższej, a także ich wpływem na życie człowieka (Różycka, 

Skrzypińska, 2011). Duchowość początkowo wiązano z życiem religijnym, a współcześnie 

postrzegana jest ona szerzej – jako wewnętrzne, nieformalne i uniwersalne doświadczenie, 

wolność indywidualnej ekspresji oraz szukanie celu życia (Krok, 2009). Duchowość to 
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budowanie sensu życia, szczęścia i poszukiwanie rzeczy ostatecznych z wykorzystaniem 

własnych zasobów poznawczych, emocjonalnych i behawioralnych, którym towarzyszy 

doznanie szczęścia w momencie poczucia jedności ze światem (Skrzypińska, 2012). 

Duchowość ujmowana jest wielowymiarowo. Jest ona: doświadczeniem jedności z 

kosmosem (Maslow, 2006), zachowaniem, którego celem jest przekroczenie granic własnej 

egzystencji (Socha, 2014), dążeniem do świętości (Hill i in., 2000), relacją z siłą wyższą, która 

wpływa na sposób funkcjonowania jednostki (Zinnbauer, Pargament, 2005) czy stosunkiem 

człowieka do Boga, ujawnianym przez przekonania, uczucia i zachowania człowieka (Golan, 

2006). Literatura przedmiotu przedstawia duchowość także jako dobrostan egzystencjalny, 

radość z życia, pokój czy dobre samopoczucie (Koenig, 2009). Piedmont w teorii 

transcendencji duchowej przedstawia ją jako cechę osobowości, źródło wewnętrznej 

motywacji, zdolność do przekraczania bezpośrednie poczucie miejsca i czasu, a także 

postrzeganie życia z szerszej perspektywy (Piedmont, 1999). Transcendencja duchowa 

posiada trzy komponenty: poczucie więzi (poczucie bycia częścią ludzkości), uniwersalność 

(wiara w jednoczącą naturę życia) i spełnienie w modlitwie. Jest ona szerszym pojęciem niż 

religijność, która może być rozumiana jako sentyment – emocjonalna tendencja, mająca 

źródło w tradycjach społecznych i doświadczeniach edukacyjnych (Piedmont, Werdel, 

Fernando, 2009). Religijność ujmowana jest również jako praktyki, światopogląd oraz 

otwartość na duchową rzeczywistość (Praag, 2021). 

 

2. Materiał i metody  

 

Projekt ma charakter nowatorski ze względu na poddanie po raz pierwszy (według 

aktualnej wiedzy autorów) Projekt ma charakter nowatorski ze względu na poddanie po raz 

pierwszy (według aktualnej wiedzy autorów) analizie zmiennej transcendencji duchowej w 

populacji zdrowych dorosłych w połączeniu z konstelacją rzadko badanych zmiennych, 

takich jak ból psychiczny i fascynacja śmiercią. 

 Celem badania była pogłębiona analiza, popartych dowodami w literaturze 

przedmiotu badań, czynników ryzyka suicydalnego, takich jak: depresja, ból psychiczny, 

fascynacja śmiercią, a także wybranych czynników protekcyjnych, takich jak: duchowość i 

religijność w populacji osób zdrowych w warunkach pandemii. Celem tej pracy było 

również zbadanie zależności między czynnikami ryzyka samobójczego a czynnikami 

ochronnymi przed podejmowaniem zachowań suicydalnych. Ponadto badanie miało na celu 

sprawdzenie korelacji pomiędzy niedawnymi wydarzeniami stresogennymi a czynnikami 

ryzyka samobójczego. 

Badanie rozpowszechniono za pośrednictwem mediów społecznościowych i 

przeprowadzano drogą elektroniczną. Dane zbierano od października 2020 roku do 

marca 2021 roku. Do badania włączono osoby w wieku 18-65 lat, polskiego pochodzenia, 
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o poziomie intelektualnym w granicach normy, z co najmniej podstawowym 

wykształceniem. Kryteria wykluczające obejmowały obecność: poważnych chorób 

somatycznych i zdiagnozowanych zaburzeń psychicznych (w oparciu o dane pochodzące 

z wypełnionej przez badanego ankiety), zaburzeń neurorozwojowych, dysfunkcji 

neurologicznych, uzależnienia od substancji psychoaktywnych w okresie ostatnich 12 

miesięcy – w oparciu o kryteria ICD-10 oraz Test Rozpoznawania Problemów 

Alkoholowych (ang. Alcohol Use Disorder Identification Test, AUDIT). Na 

przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji Etyki i Bioetyki Uniwersytetu 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (KEiB – 21/2020). 

Respondentów poproszono o wypełnienie ankiety (15 pytań) obejmującej dane 

socjodemograficzne: płeć, wiek, rasa, przynależność religijna, wykształcenie, status 

zawodowy, stan cywilny, miejsce zamieszkania oraz pytania dotyczące:  posiadania 

potomstwa, obecności chorób psychicznych i przewlekłych chorób somatycznych, a także 

stresogennych wydarzeń w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Do pomiaru zmiennych użyto 

następujących narzędzi badawczych:  

1. CESD-R (ang. Center for Epidemiologic Studies Depression Scale – Revised) w 

polskiej adaptacji (Koziara, 2016) – skala oceny depresyjności w populacji ogólnej. Składa się 

z 20 stwierdzeń, które biorą pod uwagę okres ostatnich dwóch tygodni. 

2. Skala Bólu Psychicznego (ang. Scale of Psychache) w polskiej adaptacji 

(Chodkiewicz, Miniszewska, Strzelczyk, Gąsior, 2017) – kwestionariusz oceny odczuwania 

bólu psychicznego, trudności z jego wytrzymaniem oraz jego wpływu na ogólne 

funkcjonowanie. Skala składa się z 13 pozycji (wybór jednej spośród pięciu odpowiedzi). Im 

wyższy wynik, tym silniejszy ból psychiczny. 

3. Skala Lęku i Fascynacji Śmiercią (Żemojtel-Piotrowska, Piotrowski,  2009) – 

kwestionariusz składa się z dwóch podskal: skali lęku przed śmiercią (9 pozycji; pomiar 

ogólnego lęku przed śmiercią, głównie w odniesieniu do własnej osoby) i skali fascynacji 

śmiercią (14 pozycji; poznawcza fascynacja śmiercią i umieraniem, możliwość i 

deklaratywna chęć odebrania sobie życia). Ocena na 4-stopniowej skali (od 1 – 

„zdecydowanie się nie zgadzam” do 4 – „zdecydowanie się zgadzam”). Do badania 

wykorzystano podskalę fascynacji śmiercią. 

4. Kwestionariusz ASPIRES (ang. The Assessment of Spirituality and Religious 

Sentiments, ASPIRES) w polskiej adaptacji (Piotrowski, Żemojtel-Piotrowska, Piedmont, 

Baran, 2021) – skala do badania duchowości i religijności, składa się z dwóch części: Skali 

sentymentów religijnych (5-7-stopniowa skala 12 pytań, oceniających zaangażowanie 

religijne: częstotliwość praktyk religijnych, przekonania religijne, doświadczenia związane z 

Bogiem; oraz kryzys religijny: przeżycia związane z konfliktem z Bogiem, grupą religijną 

oraz dogmatami wiary) i Skali transcendencji duchowej (5-stopniowa skala 23 pytań, 

dotyczących spełnienia w modlitwie, uniwersalności i poczucia więzi). 
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5. Test Rozpoznawania Problemów Alkoholowych (ang. Alcohol Use Disorder 

Identification Test, AUDIT) w polskiej adaptacji – test przesiewowy (10 pytań) – kryterium 

wyłączenia z badania. 

Zebrane w badaniu własnym wyniki zostały poddane analizie statystycznej przy 

użyciu IBM SPSS Statistics v. 25. Do analizy wykorzystano techniki opisu statystycznego, 

test normalności rozkładu Shapiro-Wilka, metodę korelacji Spearmana i test U Manna-

Whitneya. Ze względu na odmienność rozkładów empirycznych i nierówną liczebność 

ocenianych grup wybrano nieparametryczne metody analizy. Za wskaźnik istotności 

statystycznej przyjęto wartość p < 0,05. 

 

3. Wyniki 

 

W badaniu wzięło udział 294 osób. Po ostatecznej weryfikacji (kryteria włączające i 

wykluczające) do badania włączono 260 osób w wieku 18-63 lat, równoliczną grupę kobiet i 

mężczyzn. 99,2% osób (n = 258) było rasy białej, a rasy czarnej i latynoskiej po jednej osobie 

(0,8%). Średnia wieku grupy badanej wyniosła 33,33 lat (SD = 10,24). 240 osób (92,3%) 

zadeklarowało przynależność do religii katolickiej, 11 osób (4,2%) – ateizm i agnostycyzm; 4 

osoby (1,5%) zaznaczyło wyznawanie innej religii chrześcijańskiej; 3 osoby (1,2%) innej 

tradycji religijnej, a po 1 osobie (0,8%) – protestantyzm i mormonizm.  

W populacji badanej 173 osoby (66,5%) miały wyższy poziom wykształcenia, 82 

osoby (31,5%) średni, a 5 osób (2%) podstawowy. 157 osób (60,4%) było aktywnych 

zawodowo, a spośród 81 (31%) studentów aktywnych zawodowo było 41, natomiast 

niepracujących – 40; pozostałe 22 osoby (8,6%) były nieaktywne zawodowo (utrzymywały 

się z renty, emerytury).  

Jeśli chodzi o miejsce zamieszkania, to 82 osoby (31,5%) były mieszkańcami wsi, a 

pozostali mieszkańcami miast: większych – 77 (29,6%), średnich – 59 (22,7%) i małych – 42 

(16,2%).  

195 osób (75%) mieszkało z rodziną, ze współlokatorem 50 osób (19,2%), a 15 osób 

(5,8%) samotnie. 122 osoby (46,9%) pozostawały z związku małżeńskim, 100 osób (38,4%) 

było stanu wolnego, 27 osób (10,4%) żyło w związku nieformalnym, 7 osób (2,7%) wzięło 

rozwód, a po 2 osoby (1,6%) były owdowiałe lub w stanie separacji. 110 osób (42,3%) 

posiadało potomstwo.  

Spośród sytuacji stresogennych, które miały miejsce w ciągu ostatnich trzech 

miesięcy, uczestnicy badania zadeklarowali: trudną sytuację zawodową – 27 osób (10,4%), 

chorobę osoby bliskiej – 22 osoby (8,5%), chorobę własną – 17 osób (6,5%), problemy 

finansowe – 15 osób (5,8%), rozpad związku – 12 osób (4,6%), śmierć osoby bliskiej – 8 osób 

(3,1%), konflikty – 5 osób (1,9%), doświadczenie pandemii COVID-19 – 4 osoby (1,5%); stres 
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związany z pracą/uczelnią, zagrożenie życia i trudności życiowe bliskich – po 3 osoby 

(1,2%); sprawę sądową – 2 osoby (0,8%) oraz poród i ślub – po 1 osobie (0,4%). 

Analiza nasilenia depresyjności, bólu psychicznego oraz fascynacji śmiercią w 

badanej grupie (tabela nr 1) wykazała w skali CESD-R, że 101 osób (38,8%) osiągnęło wynik 

wskazujący na obecność objawów depresji i konieczność konsultacji specjalistycznej. Kobiety 

uzyskały wyższe wyniki w porównaniu do mężczyzn w skali do oceny depresyjności (Z = -

2,424; p = 0,015) oraz bólu psychicznego (Z = -2,897; p = 0,004). Nie odnotowano istotnych 

statystycznie różnic w nasileniu fascynacji śmiercią pomiędzy grupą kobiet i mężczyzn (Z = -

0,955; p = 0,340). Rozkład wyników w przypadku wszystkich wskaźników (depresji, bólu 

psychicznego oraz fascynacji śmiercią) znacznie odbiegał od rozkładu normalnego. 

 

Tabela nr 1. Analiza nasilenia czynników ryzyka samobójstwa w badanej grupie 

Czynniki 
ryzyka 

samobójstwa 

Grupa 
badana 

min. maks. średnia SD skośność kurtoza 
Test 

Shapiro-
Wilka 

CESD-R  

wszyscy 0 76 15,75 14,87 1,38 0,14 <0,001 

kobiety 0 76 18,01 16,02 1,27 1,45 <0,001 

mężczyźni 0 64 13,49 13,30 1,46 2,12 <0,001 

Skala Bólu 
Psychicznego 

wszyscy 13 58 22,68 7,79 1,44 3,43 <0,001 

kobiety 13 58 23,80 7,72 1,21 2,91 <0,001 

mężczyźni 13 58 21,57 7,74 1,77 4,75 <0,001 

Podskala 
fascynacji 
śmiercią 

wszyscy 14 50 22,31 6,73 1,20 1,52 <0,001 

kobiety 14 50 22,08 6,97 1,32 1,83 <0,001 

mężczyźni 14 48 22,54 6,50 1,07 1,28 0,001 

 

W pomiarze religijności oraz transcendencji duchowej (tabela nr 2) najniższy wynik 

odnotowano w skalach: zaangażowania religijnego, kryzysu religijnego oraz spełnienia w 

modlitwie, natomiast w skali poczucia więzi wynik najwyższy. Wśród wyników 

maksymalnych, najniższy odnotowano w pomiarze transcendencji, a najwyższy w 

zaangażowaniu religijnym. W podskali zaangażowania religijnego badani osiągnęli 

najniższe średnie nasilenie, a nieco wyższe w pomiarze kryzysu religijnego. Natomiast 

najwyżej nasilone było poczucie spełnienia w modlitwie i uniwersalność. Rozkłady w 

zakresie wszystkich podskal oceny duchowości i religijności istotnie odbiegały od rozkładu 

normalnego. 
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Tabela nr 2. Analiza wyników skali do badania duchowości i religijności w badanej grupie 

Podskale 
Kwestionariusza 

ASPIRES 
min. maks. średnia SD skośność kurtoza 

test 
Shapiro-

Wilka 

zaangażowanie 
religijne 

1,0 6,13 1,05 1,23 -0,47 -0,57 <0,001 

kryzys religijny 1,0 5,00 1,88 0,75 0,88 1,03 <0,001 

transcendencja 1,39 4,57 3,50 0,61 -0,57 -0,20 <0,001 

spełnienie               
w modlitwie 

1,0 5,00 3,67 1,00 -0,90 0,14 <0,001 

uniwersalność  1,14 5,00 3,63 0,74 -0,58 0,04 <0,001 

poczucie więzi 1,67 4,67 3,39 0,68 -0,21 -0,54 0,001 

 

Analiza korelacji pomiędzy czynnikami ryzyka a prewencji samobójstwa (tabela nr 3) 

wykazała istotności statystyczne: najsłabszą pomiędzy depresyjnością a fascynacją śmiercią 

(ρ = 0,399; p < 0,001), średnią między bólem psychicznym a fascynacją śmierci (ρ = 0,435; p < 

0,001) i najsilniejszą pomiędzy depresyjnością a bólem psychicznym (ρ = 0,677; p < 0,001). Im 

większy ból psychiczny, tym częstsze występowanie objawów depresji oraz fascynacji 

śmiercią i Ponadto wraz z nasilaniem się kryzysu religijnego nasilały się również: 

depresyjność  (ρ = 0,290; p < 0,001), ból psychiczny (ρ = 0,279; p < 0,001) oraz fascynacja 

śmiercią  (ρ = 0,224; p < 0,001). Nie wykazano korelacji pomiędzy pozostałymi wskaźnikami 

transcendencji duchowej i religijności a czynnikami ryzyka suicydalnego.  

 
Tabela nr 3. Analiza korelacji pomiędzy czynnikami ryzyka i prewencji samobójstwa w badanej 
grupie  

Czynniki podjęcia próby S: depresja fascynacja śmiercią ból psychiczny 

 

ryzyka 

depresja - 0,399*** 0,677*** 

fascynacja śmiercią 0,399*** - 0,435*** 

ból psychiczny 0,677*** 0,435*** - 

 

 

prewencji 

zaangażowanie religijne -0,107 0,047 -0,049 

kryzys religijny 0,290*** 0,224*** 0,279*** 

transcendencja duchowa -0,059 -0,064 -0,011 

spełnienie w modlitwie -0,065 -0,046 -0,025 

uniwersalność -0,12 -0,085 -0,093 

poczucie więzi 0,071 0,003 0,09 

***p < 0.001 

 

Analiza zależności pomiędzy niedawnymi, tj. zaistniałymi w ciągu ostatnich trzech 

miesięcy, zdarzeniami stresogennymi a czynnikami ryzyka samobójstwa (tabela nr 4) 
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wykazała dodatnią korelację pomiędzy liczbą zdarzeń stresogennych a depresyjnością (ρ = 

0,259; p < 0,001) i bólem psychicznym (ρ = 0,295; p < 0,001).  

 
Tabela nr 4. Analiza korelacji pomiędzy liczbą zdarzeń stresogennych a czynnikami ryzyka 
samobójstwa w badanej grupie  

Liczba zdarzeń 
stresogennych 

współczynnik korelacji depresja fascynacja śmiercią ból psychiczny 

ρ 0,259 0,023 0,295 

p <0,001 0,708 <0,001 

N 260 260 260 

 

Analiza wpływu niedawnych zdarzeń stresogennych na czynniki ryzyka aktywności 

suicydalnej (tabela nr 5) wykazała istotności statystyczne w zakresie: rozpadu związku a 

depresyjnością i nasileniem bólu psychicznego; chorobą własną a nasileniem bólu 

psychicznego; problemami finansowymi a wszystkimi analizowanymi czynnikami ryzyka 

samobójstwa; trudnościami zawodowymi i doświadczaniem konfliktów a depresyjnością i 

bólem psychicznym; sytuacją związaną z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 (chorobą 

własną, chorobą w rodzinie; zatrudnieniem w warunkach wysokiego ryzyka zarażeniem) a 

fascynacją śmiercią.  

 

Tabela nr 5a. Analiza wpływu wybranych sytuacji stresogennych na czynniki ryzyka aktywności 
suicydalnej w badanej grupie  

Sytuacje stresogenne 
depresyjność 

M / SD 

fascynacja śmiercią 

M/ SD 

ból psychiczny 

M/ SD 

 

pandemia 
COVID-19 

nie (n = 256) 15,74 /  14,94 22,40 / 6,74 22,70 / 7,84 

tak (n = 4) 16,25 / 11,09 16,25 / 1,26 21,50 / 3,0 

Test U Manna- 

Whitneya 

Z -0,443 -2,252 -0,013 

p 0,658 0,024 0,989 

 

 

zagrożenie życia 

nie (n = 257)  15,65 / 14,81 22,24 / 6,67 22,62 / 7,81 

tak (n = 3)  24,33 / 21,78 28,33 / 11,02 28,00 / 4,36 

Test U Manna- 

Whitneya 

Z -0,634 -1,133 -1,624 

p 0,526 0,257 0,104 

 

stres związany 

z pracą/uczelnią 

nie (n = 257) 15,67 / 14,81 22,32 / 6,75 22,66 / 7,76 

tak (n = 3) 22,67 / 22,01 21,67 / 5,13 25,00 / 12,29 

Test U Manna- 

Whitneya 

Z -0,587 -0,066 -0,155 

p 0,557 0,948 0,877 
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Tabela nr 5b. Analiza wpływu wybranych sytuacji stresogennych na czynniki ryzyka aktywności 

suicydalnej w badanej grupie 

 
konflikty 

nie (n = 255) 15,39 / 14,59 22,21 / 6,65 22,53 / 7,69 

tak (n = 5) 34,20 / 18,97 27,40 / 9,53 30,80 / 9,68 

Test U Manna- 
Whitneya 

Z -2,101 -1,320 -2,039 

p 0,036 0,187 0,041 

 
trudności 
życiowe bliskich 

nie (n = 257) 15,65  /  14,91 22,32 / 6,76 22,67 / 7,83 

tak (n = 3) 24,33 / 6,35 21,00 / 3,46 23,67 / 4,04 

Test U Manna- 
Whitneya 

Z -1,619 -0,031 -0,630 

p 0,105 0,975 0,528 

 
sprawa sądowa 

nie (n = 258) 15,79 / 14,92 22,35 / 6,47 22,67 / 7,81 

tak (n = 2) 10,00 / 2,83 17,50 / 2,12 24,00 / 8,48 

Test U Manna- 
Whitneya 

Z -0,255 -1,116 -0,407 

p 0,799 0,265 0,684 

 
trudna sytuacja 
zawodowa 

nie (n = 233) 14,83 / 14,25 22,18 / 6,71 22,27 / 7,54 

tak  (n = 27) 23,67 / 17,82 23,44 / 6,91 26,26 / 9,07 

Test U Manna- 
Whitneya 

Z -2,906 -1,036 -2,358 

p 0,004 0,300 0,018 

 
problemy 
finansowe 

nie (n = 245) 14,76 / 14,22 22,06 / 6,63 22,36 / 7,82 

tak (n = 15) 32,00 / 16,29 26,33 / 7,37 28,00 / 4,99 

Test U Manna- 
Whitneya 

Z -4,047 -2,418 -3,536 

p < 0,001 0,016 < 0,001 

 
śmierć osoby 
bliskiej 

nie (n = 252) 15,72 / 14,66 22,35 / 6,74 22,72 / 7,87 

tak (n = 8) 16,63 / 21,69 20,88 / 6,71 21,38 / 5,13 

Test U Manna- 
Whitneya 

Z -0,535 -0,706 -0,158 

p 0,592 0,480 0,875 

 
choroba osoby 
bliskiej 

nie (n = 238) 15,83 / 15,16 22,30 / 6,65 22,55 / 7,97 

tak (n = 22) 14,86 / 11,45 22,41 / 6,65 24,18 / 5,50 

Test U Manna- 
Whitneya 

Z -0,417 -0,352 -1,80 

p 0,677 0,725 0,072 

 
choroba własna 

nie (n = 243) 15,42 / 14,66 22,22 / 6,64 22,51 / 7,78 

tak (n = 17) 20,47 / 17,33 23,59 / 8,01 25,24 / 6,29 

Test U Manna-
Whitneya 

Z -1,247 -0,525 -2,041 

p 0,212 0,600 0,041 

 
rozpad związku 

nie (n = 248) 15,06 / 14,10 22,24 / 6,57 22,38 / 7,46 

tak (n = 12) 30,00 / 22,55 23,67 / 9,79 29,08 / 11,52 

Test U Manna-
Whitneya 

Z -2,317 -0,252 -2,372 

p 0,020 0,801 0,018 

 

4. Dyskusja  

 

Na zachowanie samobójcze wpływa wiele czynników indywidualnych, społecznych 

(Jarema, 2018) i kulturowych (Wassermen i in., 2020), ale niezbędna jest też zdolność do 

odebrania sobie życia (Hołyst, 2018). Na zachowanie samobójcze wpływa wiele czynników 

indywidualnych, społecznych (Jarema, 2018) i kulturowych (Wasserman i in., 2020), ale 

niezbędna jest też zdolność do odebrania sobie życia (Hołyst, 2012). Ważne jest holistyczne 

rozpatrywanie przyczyn samobójstwa. W literaturze przedmiotu badania wielu autorów 

wskazuje na korelację pomiędzy zachowaniami samobójczymi a depresją, w szczególności 
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redukcją łaknienia, zaburzeniem dobowego rytmu sen – czuwanie, uczuciem zmęczenia, 

spadkiem libido (Grzywa i in., 2009), natomiast w przebiegu ciężkiej depresji – niskim 

poziomem lipoproteiny o niskiej gęstości i cholesterolu całkowitego (Ma i in., 2019). Ponadto 

pacjenci z zamiarem „S”, w porównaniu do tych bez zachowań samobójczych, dłużej chorują 

i mają więcej objawów psychotycznych (Ma i in., 2019). Inne czynniki zwiększające ryzyko 

samobójstwa to: poczucie beznadziejności, bezwartościowości, myśli „S” oraz większa 

świadomość choroby (Grzywa i in., 2009). Wskaźnik występowania zachowań suicydalnych 

w przebiegu ciężkiej depresji w ciągu całego życia wynosi 53,1% dla myśli „S”, 17,5% dla 

tendencji „S” oraz 23,7% dla prób „S” (Dong i in., 2018). Osoby z ciężką depresją dokonują 

15% skutecznych prób „S” (Grzywa i in., 2009). Co więcej, u młodych osób z ciężkimi 

zaburzeniami depresyjnymi, niskim wykształceniem i doświadczeniem przemocy fizycznej 

w dzieciństwie, istnieje wyższa skłonność do podejmowania prób samobójczych (Peter i in., 

2020). Analiza czynników ryzyka samobójstwa dokonanego i usiłowanego wśród osób z 

zaburzeniem afektywnym jedno– i dwubiegunowym wskazuje, że zachowania „S” 

występują najczęściej w trakcie epizodu ciężkiej depresji lub epizodu mieszanego (20-40 razy 

częściej niż w stanie eutymii). Ponadto ryzyko „S” zwiększa jednoczesne: używanie 

substancji psychoaktywnych, zaburzenie osobowości typu B (osobowość – antyspołeczna, 

borderline, histrioniczna i narcystyczna), poczucie beznadziejności, tendencja do zachowań 

agresywnych, trudne doświadczenia z dzieciństwa oraz stresogenne wydarzenia życiowe. 

Czynniki chorobowe predysponują, ale nie wywołują aktywności suicydalnej (Isometsä, 

2014).  

W naszym badaniu rozkład pomiaru czynników ryzyka samobójstwa w znacznie 

odbiegał od normalnego, co jest korzystną informacją z psychologicznego punktu widzenia. 

61,2% badanych nie wykazało znacznego nasilenia depresyjności, ale ponad 1/3 

uczestników może być dotknięta depresją, co stanowi istotny problem w czasie pandemii 

koronawirusa SARS-CoV-2. Częstsze występowanie depresyjności wśród kobiet jest zgodne 

z wynikami prac innych autorów (Ferrari i in., 2013; Salk, Hyde, Abramson, 2017). Ponadto 

wyniki naszej pracy wskazały na współwystępowanie depresyjności z bardziej nasilonym 

bólem psychicznym i umiarkowanie większą fascynacją śmiercią. Tripp i in. (2020) także 

potwierdzili silniejszy związek pomiędzy depresją a bólem psychicznym w porównaniu do 

korelacji między depresyjnością a brakiem poczucia przynależności. Inni badacze wykazali 

zależność pomiędzy depresją a bólem psychicznymi i poczuciem beznadziejności (Troister, 

Holden, 2010).  

W naszym projekcie kobiety charakteryzowały się bardziej nasilonym bólem 

psychicznym w porównaniu do mężczyzn, choć ogólny wynik w obu grupach wskazuje na 

co najwyżej średnie nasilenie tego czynnika. Ból psychiczny był częściej wskazywany w 

badanej populacji niż depresyjność. Może to wskazywać na fakt, iż ból psychiczny jest 

najsilniejszym predyktorem zachowań samobójczych, co potwierdził także Reist (2017). 
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Ducasse i in. (2018) potwierdzili związek wysokiego poziomu bólu psychicznego z 

nasileniem myśli i aktów „S” oraz wykazali wyższe nasilenie bólu psychicznego u osób z 

przeszłymi i obecnymi próbami „S” w porównaniu z badanymi bez samobójstw 

usiłowanych. Dodatkowo u pacjentów z depresją zaobserwowano znacznie wyższe nasilenie 

bólu psychicznego w porównaniu z grupą kontrolną (Reist i in., 2017; Berardelli i in., 2020). 

Shelef (2015) w grupie żołnierzy sił obronnych Izraela wykazali, że osoby z niską zdolnością 

do emocjonalnej regulacji bólu psychicznego przejawiali większe jego natężenie oraz mieli 

więcej myśli „S”. 

W literaturze przedmiotu nie odnotowano badań dotyczących konstruktu fascynacji 

śmiercią w kontekście zachowań „S”, choć niewątpliwie jest to czynnik ryzyka 

samobójczego. W naszej pracy osoby badane, bez względu na płeć, odznaczały się jej niskim 

nasileniem. Można przypuszczać, że wśród badanych występowało niskie ryzyko chęci 

popełnienia samobójstwa, co ma istotne znaczenie w kontekście całej pracy. Badanie 

ujawniło także, iż uczestnicy charakteryzowali się wysokim poziomem duchowości i 

religijności, a jednocześnie cechował ich niski poziom kryzysu religijnego. Uzyskane wyniki 

świadczą o tym, że osoby badane odczuwały: spełnienie w modlitwie, radość w obcowaniu z 

transcendentną rzeczywistością, wierzyły w jedność całego życia, miały poczucie więzi z 

innymi, a także były zaangażowane w życie religijne i nie odczuwały konfliktu z Bogiem, 

prawdami wiary czy grupą religijną, do której należały. Religijność może pełnić ważną 

funkcję w strategiach radzenia sobie ze stresem (Pargament, 1997) i wraz z transcendencją 

duchową może mieć protekcyjny charakter dla zachowań samobójczych. Nasze badanie nie 

potwierdziło jednak ochronnej funkcji duchowości i religijności, pomimo ich wysokiego 

nasilenia wśród respondentów. Zarówno zaangażowanie religijne, jak i transcendencja 

duchowa, spełnienie w modlitwie, uniwersalność i poczucie więzi nie były istotnie 

powiązane z depresyjnością, bólem psychicznym czy fascynacją śmiercią. Być może w 

grupie osób zdrowych istnieją silniejsze czynniki ochronne samobójstwa jak np. wsparcie 

społeczne. 

Zaskakujący jest fakt, że jedyny czynnik świadczący o kryzysie religijnym, 

współwystępował z większym nasileniem czynników ryzyka samobójstwa. Oznacza to, że 

doświadczanie kryzysu wiary podnosi ryzyko samobójstwa, współwystępując z nieco 

większym nasileniem depresji, bólu psychicznego i fascynacji śmiercią. Rodziński, 

Rutkowski i Ostachowska (2017) uważają, że odrzucenie norm kulturowych i religijnych 

oraz niedawnych wartości i celów, a także brak odczuwanego wsparcia (kryzys religijny) 

mogą powodować pogłębienie procesu samobójczego (od momentu pierwszej myśli „S” do 

realizacji samobójstwa). Wyższe ryzyko „S” wiąże się z kryzysem rozwojowym (Makara-

Studzińska, 2013). Zgodnie z teorią religijności Pargamenta (1998), negatywne radzenie sobie 

ze stresem wiąże się z objawami lękowymi oraz depresyjnymi (Francis i in., 2019). Dodatnia 

korelacja między negatywnymi sposobami religijnymi (posiadanie pozabezpiecznej relacji z 
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Bogiem, złowrogie postrzeganie świata, religijna walka w poszukiwaniu sensu życia) a 

bardziej nasilonymi myślami „S” występowała także w zaawansowanej chorobie 

nowotworowej (Trevino i in., 2014). Okazuje się, że dobre samopoczucie religijne wraz ze 

wsparciem rodzinnym może przeciwdziałać pojawieniu się myśli „S” wśród nastolatków 

(Ibrahim i in., 2019), a przynależność religijna może chronić przed próbami „S”, choć jest to 

zależne od kultury (Lawrence, Oquendo i Stanley, 2016). Istnieje wiele badań dotyczących 

religijności i zachowań samobójczych, jednak większość prac ogranicza się do analiz 

specyficznych grup (pacjenci z zaburzeniami psychicznymi, weterani czy adolescenci).  

Dodatkową wartością pracy jest analiza związku między stresogennymi 

wydarzeniami życiowymi a czynnikami ryzyka samobójstwa. Niewątpliwie sytuacja 

życiowa ma istotne znaczenie dla podjęcia aktywności „S”. Osoby uzyskujące wyższe 

wyniki w ocenie depresji i bólu psychicznego doświadczały także większej liczby 

niedawnych (z ostatnich trzech miesięcy) sytuacji stresogennych. Tak więc nasilenie 

objawów depresji i bólu psychicznego może mieć związek z wystąpieniem trudnych 

wydarzeń życiowych. Przegląd badań potwierdził, że negatywne sytuacje życiowe mają 

związek z myślami i zachowaniami „S” (Liu, Miller, 2014). W badanej grupie nasilone 

wskaźniki depresji i bólu psychicznego współwystępowały z takimi zdarzeniami jak: rozpad 

związku, trudności zawodowe, konflikty i problemy finansowe, a większy ból psychiczny 

towarzyszył również doświadczaniu choroby własnej. Fascynacja śmiercią była wyższa 

wśród osób doświadczających problemów finansowych oraz skutków pandemii COVID-19. 

Choć takie doświadczenia, jak zagrożenie życia, stres w pracy lub na uczelni, sprawy 

sądowe, trudności życiowe bliskich czy ich śmierć lub choroba, niewątpliwie mogą stanowić 

źródło stresu, to jednak w grupie osób badanych nie przekładały się na wzrost ryzyka 

samobójstwa. Ze względu na małą liczebność prób wyniki należy interpretować z dużą 

ostrożnością. 

Biorąc pod uwagę nowatorskość projektu zasadnym jest wyznaczenie kierunków 

przyszłych badań. Po pierwsze, warto byłoby sprawdzić poziom utożsamienia z religią, 

motywacje udziału w życiu religijnym i duchowym, a także obraz Boga wśród osób 

badanych. Wydaje się, że należałoby w przyszłości zająć się także innymi czynnikami 

chroniącymi, jak np. poczucie przynależności czy wsparcie społeczne.  

Badanie może przyczynić się do skonstruowania nowych programów 

profilaktycznych oraz terapeutycznych. Wydaje się zasadne, aby w praktyce klinicznej 

zwracać uwagę na obszar kryzysu religijnego u osób z zachowaniami samobójczymi. 
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Wnioski 

 

1. Spośród analizowanych czynników ryzyka aktywności suicydalnej (depresja, ból 

psychiczny i fascynacja śmiercią) ból psychiczny jest najsilniejszym predyktorem ryzyka 

samobójstwa. 

2. Kryzys religijny wiąże się z wyższym nasileniem czynników ryzyka samobójstwa. 

3. Depresyjność koreluje z nasileniem bólu psychicznego i fascynacji śmiercią u osób o 

wysokim poziomie transcendencji duchowej i religijności.  

4. Nasilone objawy depresji i bólu psychicznego częściej występują u osób 

doświadczających w niedawnym czasie sytuacji stresogennych, a także w populacji 

kobiet.  
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