
ROCZNIKI PSYCHOLOGICZNE 

 Tom XI, numer 1        –         2008

 

 

PIOTR PRÓCHNIAK1
 

 

STOSUNEK DO  MIERCI  
OSÓB UPRAWIAJ!CYCH EKSTREMALNE SPORTY 
 

 

Celem przeprowadzonych bada" by#o poznanie stosunku do $mierci osób uprawiaj%cych ekstremal-
nie ryzykowne sporty. W badaniach w#asnych wzi&#o udzia# 83 sportowców ekstremalnych: wspi-
naczy wysokogórskich, spadochroniarzy, wind- i kitesurferów, nurków. Grupa kontrolna sk#ada#a 
si& ze 134 osób, które nie anga'owa#y si& w uprawianie ryzykownej aktywno$ci. Badane osoby 
wype#ni#y Kwestionariusz Stosunku do  mierci, który zawiera# nast&puj%ce wymiary: l&k przed 
$mierci%, preferowanie rodzaju $mierci, przekonanie o kontroli $mierci, kontemplacja $mierci, wiara 
w 'ycie po $mierci i paranormalne przekonania o $mierci. Cztery wymiary stosunku do $mierci 
odró'niaj% badane grupy: preferowanie rodzaju $mierci, przekonanie o kontroli $mierci, kontempla-
cja $mierci i paranormalne przekonania na temat $mierci. 
 
 
S owa kluczowe: podejmowanie ryzyka, stosunek do $mierci. 

 
 
Ryzyko to mo'liwo$( niepowodzenia dzia#a". W zale'no$ci od wielko$ci 

mo'liwych negatywnych konsekwencji realizacji dzia#a" mo'emy mówi(  
o mniejszym lub wi&kszym ryzyku. Mo'liwe straty towarzysz%ce podj&tym dzia-
#aniom, które nie dotykaj% sfery najwa'niejszych warto$ci: zdrowia czy 'ycia 
cz#owieka, charakteryzuj% si& mniejszym ryzykiem. I odwrotnie – podejmowanie 
dzia#a" uwik#anych w mo'liwo$( bezpo$redniej utraty w#asnego 'ycia wi%'e si&  
z ryzykiem najwi&kszym. W takim przypadku mówimy o podejmowaniu ryzyka 
ekstremalnego (Walesa, 1988; Yates, Stone, 1992; Goma-i-Freixanet, 2004; Stu-
denski, 2004; Zale$kiewicz, 2005; Próchniak, 2006).  
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Podejmowanie ekstremalnego ryzyka w uprawianiu sportu dotyczy najcz&-
$ciej takich form aktywno$ci, jak wspinaczka wysokogórska, spadochroniarstwo, 
nurkowanie itp. Istot% tych sportów, odró'niaj%c% je od innych, jest mo'liwo$( 
doznania powa'nych szkód fizycznych, utrata zdrowia, a nawet $mier( w trakcie 
walki z si#ami natury (Zdebski, 1984; Slanger, Rudestam, 1997).  

 mier( stanowi kres aktywno$ci cz#owieka. Jest punktem granicznym, swo-
istym t#em, w ramach którego nast&puje realizacja w#asnych zamierze", celów, 
planów, marze". Nie ma realizacji 'yciowych celów poza granic% $mierci. Praw-
dopodobnie sposób 'ycia cz#owieka, ludzkie wybory czy $wiatopogl%d by#yby 
diametralnie inne, gdyby nie by#o $mierci. Brak wyra)nego kresu mia#by ogrom-
ny wp#yw na ustalanie osobistych priorytetów, celów czy marze".  wiadomo$( 
w#asnej sko"czono$ci pe#ni wi&c funkcj& regulacyjn% w ludzkim zachowaniu 
(Makselon, 1996).  

Problem $miertelno$ci jest szczególnie intryguj%cy u sportowców, którzy  
z w#asnej woli podejmuj% ekstremalne ryzyko. Z jednej bowiem strony osoby te 
pragn% – poprzez podj&cie ekstremalnego ryzyka – zrealizowa( okre$lone cele,  
z drugiej za$ – cen% ich ewentualnego nieosi%gni&cia mo'e by( w#asna $mier(.  

Stosunek do $mierci najcz&$ciej jest badany w aspekcie l&ku przed ni%. Bada 
si& wi&c na przyk#ad poziom l&ku wobec $mierci osób, które podejmuj% ekstre-
malne ryzyko, i osób, które takiego ryzyka nie podejmuj%. Stosunek do $mierci 
mo'e by( tak'e opisywany w innych aspektach. Niektórzy ludzie interesuj% si& 
fenomenem $mierci, poeci pisz% o niej wiersze, a malarze umieszczaj% jej motyw 
w swoich dzie#ach. Dla innych $mier( nie stanowi przedmiotu zaciekawienia. 
Wielu ludzi wierzy w dobry los, licz%c, 'e $mier( tak szybko ich nie dosi&gnie. S% 
te' tacy, którzy uwa'aj%, 'e data $mierci jest zapisana w gwiazdach (Tobacyk, 
Nagot, 1994). Osoby religijne wierz%, 'e $mier( nie jest ostatecznym ko"cem,  
a tylko etapem do lepszego 'ycia. Osoby niewierz%ce s% w tym wzgl&dzie bar-
dziej sceptyczne. Ludzie ró'ni% si& te' odno$nie do preferowania $mierci: jedni 
chcieliby umrze( szybko, bez zb&dnych refleksji, inni maj% w tym wzgl&dzie bar-
dziej kontemplacyjne podej$cie. Stosunek do $mierci jest wi&c zjawiskiem z#o'o-
nym i wielowymiarowym (Próchniak, 2005).  

Dotychczasowe badania dotycz%ce zwi%zków podejmowania ryzyka i stosun-
ku do $mierci s% bardzo nieliczne. Slanger i Rudestam (1997), chc%c pozna( sto-
sunek do $mierci ryzykantów, przebadali m&'czyzn, którzy zostali podzieleni na 
trzy grupy, w zale'no$ci od charakteru podejmowanej aktywno$ci. W pierwszej 
grupie znale)li si& m&'czy)ni, którzy reprezentowali nast&puj%ce dziedziny ak-
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tywno$ci ryzykownej: alpinizm, narciarstwo, pilotowanie ma#ych samolotów, 
kajakarstwo górskie. Osoby z tej grupy charakteryzowa#y si& podejmowaniem 
ryzyka ekstremalnego. Druga grupa osób badanych, mimo 'e tak'e reprezentowa-
#a wy'ej wymienione aktywno$ci, nie podejmowa#a tak wysokiego ryzyka, jak 
grupa pierwsza. Grupa trzecia by#a reprezentowana przez lekkoatletów nie po-
dejmuj%cych ryzyka. Okaza#o si&, 'e poszczególne grupy osób nie ró'ni% si& 
istotnie statystycznie w aspekcie l&ku wobec $mierci.  

Przeciwne rezultaty otrzymali w swoich badaniach osób uprawiaj%cych sporty 
motocyklowe Kaspar i Vesper (1976). Okaza#o si&, 'e motocykli$ci charakteryzu-
j% si& ni'szym l&kiem wobec $mierci ni' grupa kontrolna.  

W badaniach (Próchniak, 2005) grupy m&'czyzn, którzy charakteryzowali si& 
ró'nymi preferencjami odno$nie do ryzyka fizycznego (sk#onno$( do podejmo-
wania ryzyka zwi%zanego ze sportami ekstremalnymi i sk#onno$( do stosowania 
u'ywek), stwierdzono, 'e sk#onno$( do anga'owania si& w sporty ekstremalne 
sprzyja zaciekawieniu fenomenem $mierci oraz wi%'e si& z przekonaniem, 'e 
mo'na pozna( dat& w#asnej $mierci poprzez odwo#anie si& do zjawisk paranor-
malnych (wró'enie z gwiazd, horoskopy itp.). Podobne zale'no$ci zaobserwowa-
no, je'eli chodzi o preferowanie ryzyka zwi%zanego ze stosowaniem u'ywek, 
by#y one jednak znacznie s#absze. Nale'y zaznaczy(, 'e w tych badaniach bra#y 
udzia# osoby jedynie deklaruj%ce ch&( podj&cia ryzyka.  

Celem przeprowadzenia bada" w#asnych jest poznanie stosunku do $mierci 
osób uprawiaj%cych ekstremalne sporty. 

I. PROBLEM BADAWCZY I HIPOTEZA 

W badaniach w#asnych zosta# postawiony nast&puj%cy problem badawczy: 
Jaki stosunek do $mierci maj% osoby uprawiaj%ce ekstremalne sporty? 

Przyj&to hipotez& odno$nie do sformu#owanego problemu badawczego: 
H1: Osoby uprawiaj%ce ekstremalne sporty charakteryzuj% si& niskim l&kiem 

wobec $mierci, zastanawiaj% si& nad fenomenem $mierci i wierz%, 'e potrafi%  
w $miertelnym niebezpiecze"stwie uchroni( si& przed utrat% 'ycia. 
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II. NARZ*DZIE BADAWCZE 

W badaniach wykorzystano Kwestionariusz Stosunku do  mierci w#asnego 
autorstwa. Jest to narz&dzie diagnostyczne sk#adaj%ce si& z 24 stwierdze".  
W pierwotnym zamy$le kwestionariusz mia# bada( poziom l&ku badanych wobec 
$mierci. Na skutek wst&pnych prac walidacyjnych i uzyskiwanych rezultatów 
pierwotna wersja metody zosta#a rozbudowana w ten sposób, 'e dodano stwier-
dzenia zawieraj%ce równie' i inne aspekty stosunku do $mierci, takie, jak wiara  
w 'ycie po $mierci, kontemplacja $mierci (zastanawianie si& nad $mierci% jako 
fenomenem wpisanym w 'ycie cz#owieka), preferowany rodzaj $mierci (szybka  
– refleksyjna), przewidywanie daty $mierci z wykorzystaniem strategii paranor-
malnych, takich jak np. wró'enie z kart, czy przekonanie o mo'liwo$ci kontroli 
$mierci. Analiza czynnikowa potwierdzi#a niezale'no$( poszczególnych aspektów 
stosunku do $mierci (Próchniak, 2005). 

Zadaniem osoby badanej wype#niaj%cej kwestionariusz by#o ustosunkowanie 
si& do ka'dego stwierdzenia poprzez udzielenie jednej odpowiedzi z nast&puj%-
cych mo'liwo$ci: 1 – zdecydowanie fa#szywe, 2 – fa#szywe, 3 – raczej fa#szywe, 
4 – trudno oceni(, 5 – raczej prawdziwe, 6 – prawdziwe, 7 – zdecydowanie praw-
dziwe. 

Skala Stosunku do  mierci bada i opisuje nast&puj%ce wymiary (po cztery 
stwierdzenia na ka'dy wymiar): 

1) Wiara w 'ycie po $mierci. Ten wymiar bada przekonanie osób badanych co 
do mo'liwo$ci trwania 'ycia po $mierci. Wspó#czynnik zgodno$ci wewn&trznej 
(alfa Cronbacha) dla tej skali wynosi -0,85;  

2) Kontemplacja $mierci. Ten wymiar opisuje stopie" zaciekawienia fenome-
nem $mierci, ch&ci% rozmów na ten temat, po$wi&caniem osobistego czasu tej 
problematyce i zaintrygowaniem tajemnic% $mierci (alfa Cronbacha = -0,86); 

3) L&k wobec $mierci. Ten wymiar diagnozuje poziom emocji negatywnych 
zwi%zanych z faktem $mierci (alfa Cronbacha = -0,83);  

4) Rodzaj $mierci. Ten wymiar diagnozuje preferowany przez osob& sposób 
zako"czenia 'ycia od powolnego i spokojnego, pe#nego refleksyjno$ci po $mier( 
nag#%, szybk% i niespodziewan% (alfa Cronbacha = -0,75);  

5) Paranormalne przekonanie o dacie $mierci. Ten wymiar diagnozuje prze-
konanie co do mo'liwo$ci przewidywania faktu $mierci z wykorzystaniem para-
psychologii, np. odczyt daty $mierci z d#oni, z uk#adu gwiazd czy kart Tarota (alfa 
Cronbacha = -0,78);  
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6) Przekonanie o kontroli $mierci. Ten wymiar diagnozuje przekonanie osób 
badanych co do faktu, 'e $mier( jest pisana szybciej innym osobom ni' osobie 
badanej, co do mo'liwo$ci obrony przed $mierci% w $miertelnym zagro'eniu  
i prze$wiadczeniu, 'e kto$ lub co$ nie dopu$ci do $mierci osoby badanej (alfa 
Cronbacha = -0,71). 

III. OSOBY BADANE 

Grupa sportowców ekstremalnych liczy#a 83 m&'czyzn. W jej sk#ad wesz#o 
30 alpinistów (w wi&kszo$ci by#y to osoby zrzeszone w Klubach Wysokogór-
skich, niektórzy z nich maj% do$wiadczenia w prowadzeniu aktywno$ci górskiej 
w Himalajach), 24 surferów (windsurferów i kitesurferów), 17 spadochroniarzy  
i 12 nurków.  redni wiek badanych sportowców wyniós#: M = 32,83, SD = 9,41; 
$redni sta' uprawiania sportu – 9 lat, SD = 4,27. Udzia# w badaniach sportowców 
ekstremalnych by# dobrowolny. Wype#niali oni kwestionariusz indywidualnie, po 
czym zwracali go osobie przeprowadzaj%cej badanie.   

Grup& porównawcz% stanowi#y 134 osoby (M = 29,35; SD = 6,54), które nie 
podejmowa#y w swoim 'yciu ekstremalnego ryzyka. Ich udzia# w badaniu by# 
dobrowolny. Dodatkowym kryterium klasyfikuj%cym t& grup& osób badanych 
by#o wype#nienie kwestionariusza sk#onno$ci do podejmowania ryzyka fizyczne-
go. Osoby uzyskuj%ce wysokie wyniki w skali poszukiwania ryzyka ekstremalne-
go zosta#y wykluczone z dalszych bada" (Próchniak, 2005).  

IV. WYNIKI BADA+ 

Badania zak#ada#y porównanie grupy osób uprawiaj%cych ekstremalne sporty 
z grup% porównawcz%. Przed przyst%pieniem do analiz zbadano, czy osoby upra-
wiaj%ce ró'ne rodzaje ekstremalnego sportu ró'ni% si& mi&dzy sob%. Okaza#o si&, 
'e rodzaj uprawianego ekstremalnego sportu nie ró'nicuje badanych osób.  
W dalszej kolejno$ci porównano wi&c wyniki w skalach stosunku do $mierci osób 
uprawiaj%cych ekstremalne sporty i grupy porównawczej. Wyniki przedstawia 
tabela 1. 
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Tabela 1. Stosunek do $mierci a podejmowanie ekstremalnego ryzyka sportowego;  
wyniki testu t Studenta 

Osoby uprawiaj%ce 
ekstremalne sporty 

(a) 

Grupa  
nie podejmuj%ca 

ekstremalnego ryzyka
(b) 

Wymiary stosunku  
do $mierci 

M SD M SD 

t p 

Kontemplacja $mierci 3,53 1,52 4,13 1,69 -2,60 a – b* 

Przekonanie o kontroli $mierci 4,16 1,40 3,56 1,25 3,24 a – b* 

Paranormalne przekonania 
o dacie $mierci 1,97 0,96 2,18 1,04 -1,49 p.n. 

L&k przed $mierci% 3,62 1,41 3,75 1,62 -0,60 p.n. 

Rodzaj preferowanej $mierci 5,02 1,59 2,95 1,33 10,28 a – b** 

Wiara w 'ycie po $mierci 4,44 1,73 4,43 1,61 0,06 p.n. 

*p<0,01; **p<1,001  

  
 
Grupa sportowców ekstremalnych ró'ni si& statystycznie od grupy nie podej-

muj%cej ryzyka w nast&puj%cych wymiarach stosunku do $mierci: kontemplacja 
$mierci (p<0,01), przekonanie o kontroli $mierci (p<0,01) oraz rodzaj preferowa-
nej $mierci (p<0,001). Co oznaczaj% otrzymane rezultaty bada"? Osoby uprawia-
j%ce ekstremalne sporty rzadziej zastanawiaj% si& nad tym, czym jest $mier(; nie 
stanowi ona dla nich przedmiotu zainteresowania. Ponadto maj% one przekonanie, 
'e potrafi% kontrolowa( sytuacj& zagro'enia utraty 'ycia, i wierz%, 'e s% w stanie 
poradzi( sobie nawet z najtrudniejsz% sytuacj%. Je'eli mieliby umrze(, to preferuj% 
szybk% $mier(.  

W celu bli'szego poznania ró'nic pomi&dzy badanymi grupami przeprowa-
dzono post&puj%c% analiz% dyskryminacyjn%, co pozwoli#o prawid#owo zaklasyfi-
kowa( 67% przypadków z grupy osób uprawiaj%cych ekstremalne sporty i 91% 
przypadków z grupy osób nie podejmuj%cych ekstremalnego ryzyka. Otrzymane 
wyniki przedstawia tabela 2. 
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Tabela 2. Stosunek do $mierci a podejmowanie ekstremalnego ryzyka sportowego;  
wyniki krokowej analizy dyskryminacyjnej 

Zmienne wprowadzone 
do modelu 

Numer kroku F Lambda Poziom p 

Rodzaj preferowanej $mierci 1 105,88 0,67 0,0001 

Kontemplacja $mierci 2 018,32 0,64 0,0100 

Przekonanie o kontroli $mierci
 

3 041,53 0,63 0,0500 

Paranormalne przekonania  
o dacie $mierci 

4 033,58 0,61 0,0500 

 
 
Zmienn% najbardziej ró'nicuj%c% badane grupy jest rodzaj preferowanej 

$mierci (p<0,0001), a w dalszej kolejno$ci – kontemplacja $mierci (p<0,01), 
przekonanie o kontroli $mierci (p<0,05) oraz paranormalne przekonanie o dacie 
$mierci (p<0,05). Z kolei l&k przed $mierci% oraz wiara w 'ycie po $mierci nie 
ró'nicuj% badanych grup osób. 

V. DYSKUSJA I WNIOSKI 

Wyniki analizy dyskryminacyjnej wskazuj%, 'e badana grupa sportowców 
uprawiaj%cych ekstremalne sporty ró'ni si& statystycznie od grupy porównawczej 
przede wszystkim preferowaniem rodzaju $mierci. Sportowcy podejmuj%cy eks-
tremalne ryzyko preferuj% $mier( szybk%, bez zb&dnej refleksji czy zastanawiania 
si& nad w#asnym 'yciem. Dlaczego tak si& dzieje? Jak si& wydaje, otrzymany 
rezultat mo'e by( wynikiem osobistych do$wiadcze" w tej grupie osób. Bezpo-
$redni kontakt z mo'liwo$ci% $mierci w#asnej czy innych osób daje wi&ksze wy-
obra'enie o tym, czym jest sytuacja realnego zagro'enia 'ycia. Nie wi%'% si& z ni% 
'adne pozytywne emocje, wr&cz przeciwnie – jest ona )ród#em silnego stresu. 
St%d te' preferowanie szybkiej $mierci mo'e oznacza( pragnienie skrócenia do-
$wiadczenia stresu. 

Ciekawy wynik zaobserwowano, je'eli chodzi o wymiar przekonania o kon-
troli $mierci. Sportowcy podejmuj%cy ekstremalne ryzyko wierz%, 'e potrafi% 
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kontrolowa( sytuacj& nawet wtedy, gdy grozi ona utrat% w#asnego 'ycia. W tym 
zakresie postawiona hipoteza zosta#a zweryfikowana pozytywnie. Jest to o tyle 
ciekawy rezultat, 'e kontrola obrony przed $mierci% opiera si& nie tylko na w#as-
nych umiej&tno$ciach, ale tak'e na wierze w 'yciowe szcz&$cie, dobry los, 
Opatrzno$( itp. Badani „ryzykanci” uwa'aj%, 'e dzi&ki dobremu losowi czy 
szcz&$ciu s% w stanie uchroni( si& przed utrat% w#asnego 'ycia. Jak si& wydaje, 
wiara w dobry los mo'e wr&cz stanowi( jedno z istotnych uwarunkowa" anga'o-
wania si& w ryzykowne zachowania. Jak wyt#umaczy( otrzymany rezultat?  
W pierwszej kolejno$ci nale'a#oby chyba wyj$( od specyfiki aktywno$ci badanej 
grupy osób. W trakcie realizacji ryzykownych zachowa" w trudnym, zagra'aj%-
cym terenie maj% miejsce sytuacje, które pozbawione s% cz&sto kontroli (Soko-
#owska, 1993). Ryzykant nie jest w stanie przewidzie(, jak rozwinie si& sytuacja  
i czy b&dzie mia# na ni% wp#yw. St%d te' niejednokrotnie zostaje tylko niereali-
styczny optymizm i wiara, 'e nic z#ego si& nie stanie, gdy' „dobry los czuwa”  
i jest w stanie sprawi(, 'e zako"czenie zadania przebiegnie pomy$lnie (Langer, 
1975; Weinstein, 1980). Nie tyle wi&c obiektywna kontrola, co przekonanie o niej 
sprzyjaj% motywacji do podj&cia ekstremalnego ryzyka. 

Ró'nice pomi&dzy badanymi grupami dotycz% tak'e wymiaru kontemplacji 
$mierci. Badani „ryzykanci” nie przejawiaj% wi&kszego zainteresowania fenome-
nem $mierci. Jak si& wydaje, otrzymany rezultat mo'na zinterpretowa( w podob-
ny sposób, jak w przypadku preferowania szybkiej $mierci.  mier( jest czym$ 
z#ym, wi&c zastanawianie si& nad tym faktem mo'e by( jedynie )ród#em stresu. 
Nale'y tak'e doda(, 'e pewna refleksyjno$( fenomenu $mierci mo'e tak'e stano-
wi( istotn% przeszkod& w efektywnym funkcjonowaniu w warunkach istotnego 
ryzyka. Je'eli zamiast podj&cia konkretnych dzia#a" ryzykant zaczyna rozwa'a(, 
czym jest $mier(, to przestaje si& koncentrowa( na celu, który ma do osi%gni&cia, 
czy na zadaniu, które ma do wykonania, to skutki tego faktu mog% by( dla niego 
fatalne. Przyj&te za#o'enie o zainteresowaniu fenomenem $mierci przez osoby 
badane nie zosta#o potwierdzone. 

Bardzo ciekawe jest to, 'e sportowcy ekstremalni ujawniaj% podobny poziom 
l&ku wobec $mierci w porównaniu z grup% osób nie podejmuj%cych ekstremalne-
go ryzyka. Wbrew powszechnym wyobra'eniom, mówi%cym o tym, 'e osoby 
podejmuj%ce wysokie ryzyko charakteryzuje ni'szy l&k wobec $mierci w porów-
naniu z innymi grupami, okaza#o si&, 'e ryzykanci boj% si& $mierci podobnie jak 
inni ludzie. Hipoteza o ni'szym l&ku wobec $mierci u osób podejmuj%cych eks-
tremalne ryzyko sportowe nie zosta#a potwierdzona. L&k wobec $mierci jest wi&c 
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czym$ wrodzonym i charakterystycznym dla wszystkich ludzi, bez wzgl&du na to, 
czy podejmuj% oni ryzyko, czy te' go unikaj%. Prawdopodobnie to nie niski l&k 
przed $mierci% sprzyja podejmowaniu ryzyka, ale raczej inne mechanizmy psy-
chologiczne. L&k ten mo'e by( jedynie racjonalizowany. Otrzymane rezultaty 
bada" s% podobne do tych, jakie otrzymali Slanger i Rudestam (1997). Obni'eniu 
l&ku mo'e sprzyja( np. wiara w dobry los, w 'yciowe szcz&$cie, które w ryzy-
kownej sytuacji b&dzie po stronie ryzykanta. Zwró(my tak'e uwag& na to, 'e 
otrzymane rezultaty s% ró'ne od tych, jakie uzyskano w badaniach zwi%zku sto-
sunku do $mierci ze sk#onno$ci% do podejmowania ryzyka. Prawdopodobnie wi&c 
sk#onno$( do podejmowania ryzyka fizycznego „zamazuje” faktyczny obraz za-
le'no$ci pomi&dzy stosunkiem do $mierci a realnymi ryzykownymi zachowaniami.   

Podsumowuj%c, osoba uprawiaj%ca ekstremalny sport w badanej grupie to ta-
ka, która preferuje szybk% $mier(, jest przekonana o 'yciowym szcz&$ciu w sytu-
acji ryzyka utraty 'ycia, nie przejawia zainteresowania problematyk% $mierci, nie 
wierzy w paranormalne metody przewidywania daty $mierci, prze'ywa podobne 
l&ki wobec $mierci jak osoby, które nie podejmuj% ryzyka z nara'eniem w#asnego 
'ycia.  
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THE ATTITUDE TOWARDS DEATH  
IN SPORT EXTREME RISK TAKERS 

S u m m a r y  

The objective of the study was to analyze the attitude towards death in sport extreme risk takers and 
the control group. The sample consisted of  83  sport extreme risk takers (mountain climbers, para-
chutists, wind– and kitesurfers, and  divers) and 134 persons not engaging in any risky sports acti-
vity. The Attitude Towards Death Scale was administered to the subjects. The scale consisted of six 
dimensions: death anxiety, the preferred type of death, the belief about controlling death, contem-
plation of death, faith in life after death and paranormal beliefs about death. The following four 
variables discriminated best between the extreme risk takers and control group: the preferred type of 
death, the belief about controlling death, contemplation of death and paranormal beliefs about death.  
 

 

Key words: risk taking, attitude towards death.  

 


