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logicznej poświęconej postaw om reli
gijnym współczesnej m łodzieży pol
skiej, które pozw oliłyby spojrzeć sze
rzej na problem. Rozbicie bibliografii na
dziewięć aż części nie ułatw ia poszu
kiwań nazw iska danego autora czy
konkretnego tytułu. Przypisanie tytułu
do danej grupy tem atycznej to często
wyraz subiektywnego działania autora
bibliografii, działania nie zawsze oczy
wistego dla czytelnika (np. w osobnej
grupie powołania kapłańskie i oddziel
nie pow ołania zakonne). Pew ną trud
ność sprawia też słowo „tenże” , które
rozpoczyna często kolejną stronę w y
kazu. Zm usza bow iem do pow rotu na
stronę poprzednią. Ale to ju ż kw estia
przygotowania wydawniczego, podob
nie jak popraw ność pisowni nazwisk
autorów i tytułów, a także korekta ca
łej pracy. Szkoda też, że przy pracach
zbiorow ych autor nie podaje nazwiska
redaktora, co pozwoliłoby zidentyfiko
wać jednoznacznie daną publikację.
Reasum ując pow yższe uwagi, pra
ca J. Baniaka - choć jest pracą opartą
na analizie danych statystycznych
i danych pochodzących z innych źró
deł niż terenowe badania w łasne - jest
pracą potrzebną, pokazującą, żc pro
blem atyka pow ołań kapłańskich i za
konnych w ujęciu socjologicznym jest
stale aktualna, a badania nad pow oła
niami nadal potrzebne. Sądzę, że po
winni po nią sięgnąć nie tylko socjolo
gowie, czerpiąc z niej w iedzę o w pły
wie grup i instytucji społecznych na
powołania, ale także historycy K ościo
ła i teologowie.
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Adam Czabański: M ŁO D ZIEŻ
W O BEC SAM OBÓJSTW A. P o
znań 1997 ss. 154. W ydawnictwo
Michael

Recenzowana książka jest kolejnym
głosem w dyskusji, ja k ą toczą badacze
społeczni na tem at zjaw iska sam obój
stwa. Głosem dodajmy, który pozw ala
nie tylko ocenić skalę zjaw iska oraz
jego społeczne źródła, ale także m e
chanizm y społeczno-kulturow ej jego
recepcji. Dzięki tem u nasza w iedza na
tem at społecznej akceptacji, lub wręcz
przeciwnie potępieniu aktów sam obój
czych ulega zwiększeniu.
Prezentow ana książka pojaw iła się
na rynku czytelniczym w chwili, gdy
liczba prób sam obójczych uległa w y
raźnem u spotęgowaniu. Jednocześnie
rozszerzyły się one na te kategorie lud
ności, które w w arunkach polskich
zw ykło się uw ażać za obciążone n i
kłym lub niewielkim ryzykiem tego typu
patologii społecznej. Niewątpliwie spo
w odow ane je s t to przem ianam i spo
łeczno-gospodarczym i, które nastąpiły
po 1989 roku, bow iem społeczeństw a
poddane procesom radykalnych prze
m ian obejm ujących wiele dziedzin ży
cia, charakteryzują się także zw iększo
ną ilością różnorodnych patologii. Za
kolejną istotną przyczynę, uznać nale
ży przemiany kulturowo-cywilizacyjne,
wynikające z określonej logiki zm iany
społecznej, powodującej zarów no p o 
stęp społeczny (mierzony np. upodm io
tow ieniem jednostki, nabyw aniem
przez nią pełni praw obyw atelskich
i ludzkich) ja k i zjaw isk negatyw nych:
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upadek autorytetów, poczucie alienacji
czy w zrost postaw eskapistycznych.
Ta w ieloprzyczynow ość a zw łaszcza
społeczne tło samobójstw, dostrzegana
w postaw ach obecnych w św iadom o
ści społecznej, stała się głównym pro
blem em , jak i porusza w swojej książce
A. Czabański.
Tem atyka ta ujęta została na tle po
staw jakie przejawia m łodzież szkolna.
W ybór takiego środow iska społeczne
go w ynika zarów no z nasilenia się ak
tów sam obójczych w śród m łodych lu
dzi chodzących do szkół ponadpodsta
w ow ych jak i chęci poznania zagrożeń
stojących przed tzw. przeciętnym n a
stolatkiem . Co w ydaje się szczególnie
cenne w om awianej publikacji, jej au
tor nie ogranicza się tylko do prostej
rejestracji cech społeczno-dem ograficznych, które w arunkow ać m ogą po
staw y w obec zjaw iska sam obójstw
i sam ych samobójców. Adam C zabań
ski pokazał rów nież siłę oddziaływań
najw ażniejszych m ikrostruktur spo
łecznych, a także najw ażniejszych in
stytucji w ychow aw czych na kształtu
jącą się w łaśnie osobow ość i tożsa
mość społeczną m łodzieży Poznajem y
zatem w jak i sposób oddziaływ uje
w latach dziew ięćdziesiątych na m ło
dzież rodzina, klasa szkolna, grupy ró
wieśnicze, jak i szkoła oraz Kościół. W
obliczu problem ów jak ie stoją przed
m łodzieżą silne i w łaściw ie działające
struktury społeczne pełnić m ogą rolę
układu hamulcowego pow strzym ują
cego przed ekstrem alnym i i społecznie
odrzucanym i zachowaniami. Selekcjo
nujący w pływ na postaw y m łodych lu
dzi m a także akceptowany i realizow a
ny w działaniach system wartości.
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Dodajmy, że um acniany jest on zarów
no przez określone afiliacje grupowe,
jak i wpływ grup odniesienia nie będą
cych grupami uczestnictwa. Autor publikacj i nie unika przy tym w badaniach
pytań trudnych: o cele życia, miejsce
Boga w ich życiu czy postaw y wobec
eutanazji, uzyskując bardzo szczere
i w nikliw e odpowiedzi. Co wydaje się
być godne podkreślenia: ujęcie sam o
bójstwa w kategoriach grzechu, nie jest
pow szechne wśród współczesnej pol
skiej młodzieży.
Do niewątpliwych walorów książki
należy także język, którym posługuje
się autor, a także sposób prezentacji
m ateriałów em pirycznych i założeń
teoretycznych pracy. U w zględniono
w nich, co zrozum iałe stanowisko so
cjologiczne, w zbogacając je o ujęcie
kulturow e, filozoficzne, teologiczne,
psychologiczne i m edyczne. Dlatego
też adresatem publikacji m oże być za
równo laik, jak i profesjonalista, który
z natury swoich działań zawodowych
w inien dążyć do zdobycia wiedzy
w zakresie rozw iązyw ania problem ów
społecznych. Jest ona wobec tego ad
resow ana do środowiska terapeutów,
lekarzy, księży, w ychow aw ców czy
kuratorów. Ostatnim, bodaj czy nie naj
ważniejszym odbiorcą książki winna
być sam a m łodzież, po to przede
wszystkim , by móc zrozum ieć siebie
i udzielać pomocy swoim kolegom i ko
leżankom w sytuacji, gdy są św iadka
mi dokonyw ania w w ieku 16-18 lat
ostatecznych obrachunków z życiem.
ALDONA ŻUREK

