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Na polu bada� psychologicznych obszary religii i stresu były powi�zane ze sob� od dawna. Spo�ród 

koncepcji wyja�niaj�cych funkcj� religii w sytuacjach trudnych najbardziej popularna stała si�

w ostatnich latach teoria religijnego radzenia sobie (religious coping), rozwijana przez K. I. Parga-

menta. Podej�cie to mo�na scharakteryzowa� jako poznawcze, zorientowane na proces i pragma-

tyczne. W artykule przedstawiono aparat poj�ciowy teorii, sposób, w jaki omawiana teoria wyja�nia 

udział religii w poszczególnych etapach procesu radzenia sobie ze stresem, oraz mechanizmy, przez 

które ten udział si� dokonuje. Przedstawiono równie� charakterystyk� wyró�nionych przez Parga-

menta religijnych metod radzenia sobie. Pomimo pewnych braków teoretycznych, model ten, dzi�ki 

swej wieloaspektowo�ci, dostarczył podstaw do szerokich i perspektywicznych programów bada�. 

Wprowadził bowiem nowy punkt widzenia na zwi�zek religijno�ci ze zdrowiem psychicznym, co 

stanowiło impuls do o�ywienia i zdynamizowania bada� w dziedzinie psychologii religii. 

Słowa kluczowe: religijno��, stres, radzenie sobie, religia, funkcja religijno�ci, religijne radzenie 

sobie. 

Lata osiemdziesi�te i dziewi��dziesi�te ubiegłego stulecia to okres dynamicz-

nego rozwoju psychologii religii, w którym znacz�c� rol� odegrały badania 

zwi�zków pomi�dzy religijno�ci� a stresem – dziedzin, które wi�zano ze sob� od 
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dawna. Sytuacje trudne były bowiem stałym elementem bada� i teorii psychologii 

religii, natomiast odniesienia do religii znajdujemy w badaniach z zakresu radze-

nia sobie ze stresem. 

Wielokrotnie zwracano uwag� na fakt, �e postawy religijne mog� zmienia�
si� pod wpływem kryzysu i stresu (por. Argyle, 2000; Wulff, 1999). Teorie psy-

choanalityczne akcentowały szczególnie intensywny rozwój religijno�ci w sytu-

acjach przedłu�aj�cej si� deprywacji potrzeb oraz to, �e sytuacje trudne s� jednym 

z czynników zwracaj�cych jednostk� w stron� religii. Niektórzy teoretycy, na 

przykład sam Freud (1923/1993), ze wzgl�du na ten fakt przyj�li skrajnie reduk-

cjonistyczne stanowisko, twierdz�c, �e religia jest ze swej natury sposobem ra-

dzenia sobie z niepewno�ci�, �e jest jedynie odpowiedzi� na stres (por. Luhmann, 

1977). Z drugiej strony – religijno�� mo�e odgrywa� wa�n� rol� w prze�ywaniu 

sytuacji stresowych (por. Lazarus, 1966). Zwi�zek ten wpisuje si� w szerszy kon-

tekst powi�zania religijno�ci ze zdrowiem psychicznym i dobrostanem jednostki. 

Sygnalizowane powi�zanie religijno�ci i jej funkcji w zakresie redukcji stresu 

mo�e by�, na gruncie współczesnej psychologii poznawczej, rozpatrywane 

w ramach trzech ró�nych podej��. 
 1. Podej�cie poznawczo-atrybucyjne. Autorzy zwi�zani z tym podej�ciem 

uwa�aj�, �e osobista wiara znajduje wyraz w codziennym �yciu przez to, �e zaj-

muje miejsce w systemie poznawczym jednostki, dzi�ki któremu człowiek tworzy 

sobie koncepcj� siebie, innych ludzi i �wiata (Spilka, 1986). Mo�na zatem rozpa-

trywa� religijno�� na przykład jako schemat poznawczy (religion-as-a-schema)

(McIntosh, 1995). Tak uj�ta religijno�� jest anga�owana przez jednostk� w co-

dziennym �yciu, za� w sytuacjach trudnych jest wykorzystywana do poszukiwa-

nia przyczyn tych�e wydarze� w czynnikach nadnaturalnych. Religijna interpre-

tacja sytuacji trudnych odpowiada zwłaszcza na potrzeby: znaczenia (sensu), kon-

troli i szacunku do samego siebie (Bridges, Spilka, 1992). Uj�cie to podkre�la 

wielowymiarowo�� funkcji religijno�ci i silne jej powi�zanie ze strukturami po-

znawczymi (Bjorck, 1995). 

2. Podej�cie motywacyjno-przekonaniowe. Jest ono kontynuacj� nurtu bada�
religijno�ci zapocz�tkowanego przez G. Allporta, który podkre�lił motywacyjn�
funkcj� religijno�ci. Jej badacze pierwotnie koncentrowali si� na konstrukcie „re-

ligijno�ci wewn�trznej vs. zewn�trznej” (intrinsic-extrinsic religiosity) (Batson, 

1997). Obecne rozszerzenie tego modelu okre�la si� jako wielozmiennow�, prze-

konaniowo-motywacyjn� teori� religijno�ci (multivariate belief-motivation theory 

of religiousness) (Schaefer, Gorsuch, 1991). Model ten integruje w celu powi�za-
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nia religijno�ci z przystosowaniem człowieka do otaczaj�cej rzeczywisto�ci trzy 

obszary jej oddziaływania: motywacj�, przekonania i styl rozwi�zywania proble-

mów. Styl rozwi�zywania problemów pełni w tym modelu rol� po�rednicz�c�
w osi�ganiu przystosowania poprzez motywacj� i przekonania religijne, które 

maj� równie� bezpo�rednie powi�zanie z przystosowaniem.  

3. Teoria religijnego radzenia sobie z trudnymi wydarzeniami �yciowymi. 

Podej�cie to, odwołuj�c si� do teorii stresu, adaptuje do sfery religijnej poj�cie 

radzenia sobie (religious coping) (Pargament, 1990; 1997). W modelu tym kła-

dzie si� nacisk na rol�, jak� religia mo�e pełni� w zło�onym procesie, dzi�ki któ-

remu ludzie próbuj� zrozumie� i poradzi� sobie z ró�nymi problemami pojawia-

j�cymi si� w ich �yciu. Religijno�� daje mo�liwo�ci odnalezienia znaczenia sytu-

acji trudnej, a dokonuje si� to poprzez zastosowanie specyficznych sposobów 

radzenia sobie zwi�zanych z religi� (Pargament, 1996).  

Niniejszy artykuł koncentruje si� na prezentacji teorii, która zalicza si� do 

trzeciego podej�cia. Jest ono obecnie najszerzej, spo�ród wy�ej opisanych, stoso-

wane w badaniach nad zwi�zkami stresu i religijno�ci. Powodem rosn�cego zain-

teresowania omawian� teori� jest fakt, �e w ostatnich latach odnotowano znaczny 

wzrost odwoła� do tej tematyki, zarejestrowanych w bazie danych PsychINFO. 

Publikacj�, która najbardziej si� przyczyniła do wspomnianego wzrostu, była 

wydana w 1997 r. przez Pargamenta praca pod tytułem The psychology of religion 

and coping, zawieraj�ca podsumowanie dotychczasowych bada� z zakresu 

zwi�zków religii i stresu oraz teoretyczne ramy koncepcji religijnego radzenia 

sobie. W latach 1998-2005 opublikowano 224 pozycje z omawianej dziedziny, co 

stanowi ponad 4,5-krotny wzrost w stosunku do 47 prac opublikowanych w latach 

1992-1997 (rys. 1). 

I. PODSTAWOWE POJ
CIA TEORII 

Autorem teorii religijnego radzenia sobie jest Kenneth Ira Pargament, profe-

sor w Bowling Green State University w Ohio i wieloletni szef Sekcji Psychologii 

Religii Ameryka�skiego Towarzystwa Psychologicznego. Pargament zwrócił 

uwag� na pewne aspekty �ycia religijnego, które nie były do tej pory szeroko 

dyskutowane w literaturze psychologicznej. Pierwsze jego prace dotyczyły udzia-

łu religijno�ci w procesie rozwi�zywania problemów oraz religijnych atrybucji 

w sytuacjach negatywnych zdarze� �yciowych (Newman, Pargament, 1990; Par-

gament, Hahn, 1986). Nawi�zuj�ca do tych pierwszych bada� teoria religijnego 
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radzenia sobie jest adaptacj� ogólnej teorii radzenia sobie ze stresem, maj�cej ju�
wypracowan� pozycj� na terenie psychologii klinicznej i psychologii społecznej. 

Podej�cie Pargamenta do radzenia sobie mo�na scharakteryzowa� jako poznaw-

cze, procesualne, funkcjonalne, zorientowane na metody radzenia sobie. Kluczo-

wymi poj�ciami tej teorii s� „radzenie sobie” i „religia”. 
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Rys. 1. Liczba publikacji recenzowanych, zawieraj�cych jako słowa kluczowe relig*                            

i coping oraz religious coping w bazie danych PsychINFO 

„Radzenie sobie” to proces, poprzez który jednostka stara si� zrozumie� i za-

j�� si� istotnymi wymaganiami pojawiaj�cymi si� w jej �yciu (Pargament, 1990). 

Badania nad radzeniem sobie opieraj� si� na zało�eniu, �e wszyscy ludzie, w ob-

liczu sytuacji stawiaj�cych im szczególnie wysokie wymagania, podejmuj� próby 

zmiany swojej sytuacji. Dokonuje si� to w procesie radzenia sobie, który w swej 

istocie polega – według Pargamenta – na „poszukiwaniu znaczenia w sytuacji 

stresu” (Pargament, 1997, s. 90). To poszukiwanie odbywa si�, ogólnie mówi�c – 

poprzez poznawcze opracowanie (ocen� poznawcz�) wydarze�, w którym bierze 

udział system orientacyjny (zasoby), dostarczaj�cy specyficznych metod radzenia 

sobie ze stresem. Jednostka jest w tym procesie aktywnym sprawc�, który rozwa-
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�a ró�ne mo�liwo�ci i dokonuje wyboru wła�ciwych strategii radzenia sobie. 

Pragmatyzm teorii Pargamenta wyra�a si� w tym, �e te metody okre�la si� jako 

u�yteczne i efektywne, których nast�pstwem s� pozytywne rezultaty, tzn. kiedy 

w wyniku ich zastosowania zostanie osi�gni�ty cel procesu – odnalezienie nowe-

go znaczenia sytuacji stresowej. Te aktywno�ci, które prowadz� do negatywnych 

wyników w wymiarze psychologicznym, duchowym, społecznym b�d� fizycz-

nym, s� postrzegane jako nieefektywne i nieadaptacyjne. 

W takim kontek�cie autor koncepcji wprowadza poj�cie systemu orientacyj-

nego, stanowi�cego ogóln� dyspozycj� do stosowania konkretnych �rodków dla 

uzyskania konkretnych celów w �yciu. Proponuje on uznanie religii za cz��� sys-

temu orientacji oraz – w opozycji do allportowsko-batsonowskiej tradycji orienta-

cji religijnych – podkre�la ró�norodno�� celów i �rodków w obszarze religijnym. 

(Pargament, Park, 1995; Pargament i in., 1992; Pargament, 1992). Pargament 

u�ywa poj�cia „religia”, aby opisa� do�wiadczenia, poznanie i czynno�ci postrze-

gane przez jednostk� b�d� społeczno�� jako b�d�ce w relacji do sfery �wi�to�ci. 

W takim uj�ciu religijno�� jest „procesem, poszukiwania znaczenia w odniesieniu 

do sacrum” (Pargament, 1997, s. 32). Osi� teorii Pargamenta, w której wyra�a si�
funkcja religii, jest paralelno�� procesów religii i radzenia sobie ze stresem, któr�
mo�na okre�li� jako proces poszukiwania znaczenia. 

II. RELIGIA A RADZENIE SOBIE ZE STRESEM 

Omawiany model podkre�la wa�n� i konstruktywn� funkcj�, jak� religia mo-

�e spełni� w procesie radzenia sobie ze stresem osobistym. Nie nale�y jej, zgod-

nie z prostymi stereotypami, sprowadza� do redukcji emocjonalnego napi�cia 

i bólu czy sposobu unikni�cia konfrontacji ze stresem b�d� wyparcia go (Parga-

ment, Park, 1997; Pargament, 1997). Religia w procesie radzenia sobie ze stresem 

odkrywa wiele swoich funkcji: mo�e dawa� ludziom nadziej�, wskazówki do 

działania, wsparcie emocjonalne, ale mo�e równie� by� nieadaptacyjna (Parga-

ment i in., 1988; Pargament, 1997). Pargament stwierdza, �e religia mo�e wł�czy�
si� do ka�dego z elementów procesu radzenia sobie ze stresem (rys. 2). 
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Rys. 2. Udział religii w procesie radzenia sobie ze stresem

Zdarzenie wywołuj�ce stres mo�e by� samo w sobie religijne (np. nawróce-

nie, do�wiadczenie mistyczne, u�wiadomienie sobie grzechu, udział w rytuałach, 

ceremoniach czy wielkich spotkaniach o charakterze religijnym). Praktykowanie 

religii mo�e równie� prowadzi� do unikania b�d� nara�ania si� na sytuacje stre-

sowe.  

(1) Ocena sytuacji stresowej (za R. Lazarusem nazwana „ocen� pierwotn�”) 

mo�e mie� religijny charakter. Pojawia� si� tu mog� np. interpretacje wydarzenia 

jako nagrody lub kary od Boga czy te� działania Opatrzno�ci. Podobnie ocena 

dost�pnych zasobów osobistych i wsparcia („ocena wtórna”) mo�e mie� odniesie-

nie do religii. Zwi�zek z tradycj� religijn� mo�e zwielokrotni� lub ograniczy�
liczb� postrzeganych mo�liwych zachowa� w sytuacji trudnej, za� osoba w stresie 

mo�e upatrywa� �ródeł wsparcia w Bogu czy wspólnocie religijnej. 

(2) Same metody radzenia sobie mog� by� zwi�zane z religi�. Takimi działa-

niami mog� by� np. próby rozpocz�cia bardziej warto�ciowego �ycia lub działa-

nia maj�ce na celu zado��uczynienie. Osoba mo�e szuka� pomocy u Boga w mo-

dlitwie, u duszpasterzy lub u innych współwyznawców. Mo�e równie� odrzuca�
religijne metody radzenia sobie ze stresem. Wybór przez osob� konkretnej strate-

gii zaradczej jako najbardziej wła�ciwej (co Pargament nazywa „ocen� trzeciego 
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rz�du”) mo�e by� równie� podyktowany wzgl�dami religijnymi. 

(3) Rezultaty procesu stresowego mog� mie� charakter religijny. Mog� to by�
zmiany religijnych przekona�, uczu� i zachowa�, a nawet całego kierunku �ycia 

religijnego. 

Tak wi�c cały proces radzenia sobie ze stresem – jako proces poszukiwania 

znaczenia – mo�e mie� zwi�zek z religi�, traktowan� jako narz�dzie uzyskiwania 

znaczenia. Jakie s� mechanizmy tego procesu? Pargament, korzystaj�c z tradycji 

bada� nad religijno�ci� oraz na podstawie własnych bada�, wyró�nił pi�� klu-

czowych funkcji religii w sytuacji stresowej (Pargament, Koenig, Perez, 2000): 

1. Nadawanie sensu. Religia pełni kluczow� rol� w poszukiwaniu sensu. Za 

V. E. Franklem i C. Geertzem mo�na przyj��, �e w obliczu cierpienia i zaskaku-

j�cych do�wiadcze� religia oferuje ramy odniesienia dla ich zrozumienia i inter-

pretacji. 

2. Uzyskanie kontroli. Według E. Fromma religia pełni wa�n� rol� w poszu-

kiwaniu kontroli osobistej. W sytuacjach przekraczaj�cych zasoby człowieka 

religia proponuje sposoby odzyskania poczucia kontroli nad swoim �yciem. 

3. Pociecha duchowa. Zgodnie z klasycznym uj�ciem Z. Freuda religia redu-

kuje l�k dotycz�cy �ycia w niepewnym �wiecie. Pargament ł�czy ten mechanizm 

równie� z duchowym pragnieniem zjednoczenia z sił� transcendentn�. 
4. Zwi�kszenie intymno�ci duchowej. Socjologia wskazuje na to, �e religia 

pełni pozytywn� rol� we wspieraniu społecznej spójno�ci, solidarno�ci i to�samo-

�ci (E. Durkheim). Interpretacja Pargamenta wi��e t� funkcj� religii z duszpaster-

stwem we wspólnotach religijnych, którego celem jest zwi�kszenie intymnej wi�-
zi z sił� wy�sz�. 

5. Przemiana �ycia. Według Pargamenta religia jest nie tylko – zgodnie ze 

stereotypem – w sensie psychologicznym konserwatywna, lecz równie� motywuje 

ona i towarzyszy ludziom w wielkich �yciowych przemianach, szczególnie 

w zakresie zmiany warto�ci b�d� �ródeł sensu. 

Religia jest wł�czana w proces radzenia sobie, gdy jest zasobem dost�pnym 

i osi�galnym w danej sytuacji. Ukonkretnieniem zaprezentowanych powy�ej 

ogólnych mechanizmów oddziaływania religii w sytuacji trudnej s� religijne me-

tody radzenia sobie ze stresem. Za ich po�rednictwem religijno�� mo�e pełni�
wła�ciw� sobie funkcj�. Mog� one by� jednak wykorzystywane równie� do osi�-
gania celów pozareligijnych.  
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III. RELIGIJNE RADZENIE SOBIE ZE STRESEM 

Jednym z podstawowych celów teorii religijnego radzenia sobie jest zidenty-

fikowanie specyficznych, opartych na religii metod radzenia sobie ze stresem oraz 

ich systematyzacja. Jak ju� zostało wy�ej powiedziane, z uj�cia „religii” w kate-

goriach celów i �rodków wynika ogromna ró�norodno�� owych metod. Nale�� do 

nich ró�ne aspekty funkcjonowania jednostki, a ich wspóln� cech� jest to, �e s�
one przez jednostk� b�d� społecze�stwo ł�czone z religi�. Jak to przedstawiono 

w tab. 1, Pargament prezentuje wiele metod radzenia sobie: od aktywnych do 

biernych, od zorientowanych na problem do zorientowanych na emocje, od pozy-

tywnych do negatywnych oraz od poznawczo-behawioralnych do interpersonal-

nych i odwołuj�cych si� do duchowo�ci. W wielo�ci ró�norodnych metod Parga-

ment posługuje si� nast�puj�cymi poj�ciami porz�dkuj�cymi obszar religijnych 

sposobów radzenia sobie: (1) w odniesieniu do osobistej religijno�ci jednostki 

zidentyfikował trzy style religijnego radzenia sobie, pojmowane jako wzgl�dnie 

stałe dyspozycje jednostki; (2) w odniesieniu do nadawania znaczenia sytuacji 

przez jednostk� Pargament wprowadza rozró�nienie dwóch podstawowych me-

chanizmów poszukiwania znaczenia: transformacji i konserwacji – ró�ne metody 

radzenia sobie wpisuj� si� w przestrze� zarysowan� przez te dwa wymiary; (3) 

w odniesieniu do adaptacyjnej funkcji metod wyró�niono dwa wzory religijnego 

radzenia sobie. 

Style religijnego radzenia sobie. Na podstawie bada� nad atrybucjami           

w procesie radzenia sobie Pargament wyró�nił trzy style religijnego radzenia so-

bie. Ich odmienno�� polega na ró�nicach w intensywno�ci aktywno�ci zaradczej 

oraz odpowiedzialno�ci przypisywanej sobie i Bogu przez jednostk� (Pargament 

i in., 1988). Istot� wyró�nienia stylów s� trzy sposoby, na jakie ludzie integruj�
poj�cia boskiej mocy z ludzk� inicjatyw�. S� one nast�puj�ce: 

1. Styl charakteryzuj�cy si� współprac� (collaborative), w którym jednostka 

przyjmuje, �e zarówno ona, jak i Bóg graj� aktywn� rol� w procesie rozwi�zywa-

nia problemu. Człowiek, anga�uj�c si� w działania zaradcze, stara si� zrozumie�, 
jakich działa� Bóg od niego oczekuje, powierzaj�c Mu jednocze�nie efekty tych 

działa�. 
2. Styl charakteryzuj�cy si� ukierunkowaniem na siebie (self-directing). Jed-

nostka sama podejmuje działania maj�ce na celu rozwi�zanie swoich problemów 

bez odwoływania si� bezpo�rednio do Boga. Siebie traktuje jako kogo�, komu 

Bóg dał zdolno�ci i zasoby potrzebne do rozwi�zania problemu. 
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3. Styl charakteryzuj�cy si� zrzuceniem odpowiedzialno�ci (deffering). Tutaj 

w oczach jednostki to Bóg wybiera strategi� rozwi�zywania problemu. Osoby 

o tym stylu polegaj� na Bogu, nie na sobie, i oczekuj� znaków, aby dowiedzie�
si�, które ze sposobów rozwi�zywania problemów powinni zastosowa�. 

Tab. 1. Przykładowe metody religijnego radzenia sobie (za: Harrison i in., 2001) 

Dobrowolne przewarto�ciowanie religijne:

Przedefiniowanie stresora za pomoc� religii jako dobrowolnie przyj�tego i potencjalnie korzystnego. 

Przewarto�ciowanie w kategoriach kary bo�ej:
Przedefiniowanie stresora jako kary Boga za grzechy jednostki. 

Przewarto�ciowanie demoniczne:

Przedefiniowanie stresora jako dzieła szatana. 

Przewarto�ciowanie mocy bo�ej:
Przedefiniowanie mo�no�ci wpływu Boga na sytuacj� stresow�. 

Religijne radzenie sobie oparte na współpracy:

Szukanie kontroli poprzez współdziałanie z Bogiem w rozwi�zywaniu problemu. 

Przerzucaj�ce religijne radzenie sobie:
Bierne oczekiwanie na przej�cie kontroli nad sytuacj� przez Boga. 

Religijne radzenie sobie skierowane na siebie:

Poszukiwanie kontroli raczej przez osobist� inicjatyw� ni� liczenie na Boga. 

Poszukiwanie duchowego wsparcia:
Poszukiwanie pociechy i zabezpieczenia poprzez miło�� i opiek� Boga. 

Koncentracja na religii:

Zaanga�owanie w aktywno�� religijn�, aby odwróci� swoj� uwag� od stresora. 

Religijne oczyszczenie:
Poszukiwanie duchowego oczyszczenia przez działania religijne. 

Duchowa ł�czno��:
Poszukiwanie poczucia ł�czno�ci z siłami transcenduj�cymi jednostk�. 

Duchowe niezadowolenie:
Wyra�anie niezadowolenia, wyobcowania i niech�ci do Boga. 

Szukanie wsparcia od kleru lub współwyznawców:

Szukanie pocieszenia i zabezpieczenia przez miło�� i opiek� wspólnoty wierz�cych. 

Religijne pomaganie:
Usiłowanie udzielania duchowego wsparcia i pocieszenia innym. 

Interpersonalne religijne niezadowolenie:

Wyra�anie niezadowolenia i niech�ci wzgl�dem duchownych b�d� współwyznawców. 

Religijne przebaczenie:
Zwrócenie si� w kierunku religii w celu pozbycia si� gniewu, zranienia i l�ku przed innymi. 

Religijne nawrócenie:

Zwrócenie si� ku religii w celu radykalnej zmiany �ycia. 
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Do pomiaru stylów religijnego radzenia sobie skonstruowano metod� kwe-

stionariuszow� i przeprowadzono wiele bada� (np. Pargament i in., 1988, 1999). 

Z bada� Pargamenta i współpracowników wynika, �e najpowszechniejszym 

i najefektywniejszym stylem jest pierwszy styl. Wi��e si� on z najwy�szymi 

wska�nikami zaanga�owania religijnego i wewn�trzn� orientacj� religijn�. Trzeci 

styl tak�e jest zwi�zany z wysokimi wska�nikami zaanga�owania w religi�, ale 

równie� z zewn�trzn� orientacj� religijn� oraz ukierunkowaniem religijno�ci na 

zaspokojenie konkretnych potrzeb. Styl ukierunkowany na siebie korelował nega-

tywnie z religijno�ci�, za� pozytywnie z religijn� orientacj� poszukuj�c� (Parga-

ment, 1997). 

Mechanizmy religijnego radzenia sobie. Nabywanie znaczenia mo�e za-

chodzi� na drodze dwóch mechanizmów: utwierdzenia (conservation) b�d� prze-

miany (transformation), które mog� odnosi� si� zarówno do �rodków, jak i do 

celów tego procesu. Poprzez skrzy�owanie tych mechanizmów uzyskujemy czte-

ry rodzaje procesów uzyskiwania znaczenia w sytuacji trudnej: przechowywanie, 

rekonstrukcja, przewarto�ciowanie i odtwarzanie (Pargament, 1997) (rys. 3). 

Cele PLP 

utwierdzenie celów przemiana celów 

utwierdzenie        

�rodków 
Przechowanie Przewarto�ciowanie 

�rodki 

przemiana           

�rodków 
Rekonstrukcja Odtworzenie 

Rys. 3. Procesy uzyskiwania znaczenia w radzeniu sobie ze stresem                                                    

(za: Pargament, 1997, s. 11) 

Religijno��, je�li jest dost�pna jednostce, mo�e by� zaanga�owana w ka�dy 

z tych procesów. Utwierdzanie znaczenia mo�e dokonywa� si� na drodze prze-

chowania (preservation). Religijno�� wspiera zachowanie znacze�, które osoba 

ju� posiada. Podpowiada ona ró�ne sposoby utwierdzania si� b�d� odzyskania 

pewnych celów �yciowych. Przechowanie mo�e dokonywa� si� np. poprzez 
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wspomagane przez duchowe i społeczne wsparcie utwierdzanie si� w swoich 

przekonaniach. Innym sposobem utwierdzenia znaczenia jest rekonstrukcja (re-

construction). Pomimo i�, tak jak poprzednio, cele jednostki pozostaj� takie same, 

zmieniaj� si� sposoby ich osi�gania. Za religijne odpowiedniki tego procesu Par-

gament uznaje nawrócenie w znaczeniu pogł�bienia religijno�ci osobistej oraz 

religijnego oczyszczenia. W sytuacji stresu religia mo�e nada� jednostce nowe 

ramy odniesienia dla interpretacji, ukazuj�c je np. jako szans� duchowego wzro-

stu. Religia wnosi te� element tajemnicy, którego akceptacja mo�e usprawni�
proces radzenia sobie ze stresem. Do tej kategorii procesów Pargament zalicza 

równie� interpretacje sytuacji w kategoriach interwencji sił duchowych (np. jako 

kara bo�a, dzieło szatana czy efekt ograniczonej mocy Boga). 

Procesy przemiany znaczenia to przewarto�ciowanie (re-valuation) oraz od-

tworzenie (re-creation) znaczenia. W pierwszym przypadku jednostka dokonuje 

zmiany celów swoich działa� w konkretnej sytuacji, nie zmieniaj�c �rodków. 

W religijnym radzeniu sobie mówi si� o takich grupach metod, jak poszukiwanie 

celu religijnego czy rytuały przej�cia, obecne we wszystkich religiach (interpreta-

cja w kategoriach powtórnych narodzin, odł�czenie od �wiata, przemiany istoty 

czy wł�czenia w �wiat Sacrum), kiedy codzienno�� staje si� u�wi�cona poprzez 

obecno�� elementu transcendentnego. Odtworzenie sensu to niejako całkowita 

przemiana, zarówno w obszarze celów �yciowych, jak i sposobów ich osi�gania. 

Mo�e to by� odzyskanie sensu niegdy� utraconego b�d� te� nabycie zupełnie 

nowych warto�ci. Przykładem religijnego odtworzenia jest konwersja, przebacze-

nie motywowane religijnie czy odnalezienie i przyj�cie sacrum. 

Wzory religijnego radzenia sobie. Pargament konstruuje swoj� teori� z my-

�l� o zastosowaniu jej w praktyce klinicznej. Ewaluacja poszczególnych metod 

radzenia sobie jest dokonywana w odniesieniu do efektów całego procesu radze-

nia sobie. Podj�to zatem wysiłki w celu identyfikacji wzorów religijnego radzenia 

sobie sprzyjaj�cych b�d� przeszkadzaj�cych w fizycznym, psychologicznym, 

społecznym i duchowym przystosowaniu (por. Pargament i in., 1990; Pargament, 

Smith, Koenig, Perez, 1998; Pargament i in., 2000; Pargament, 2002a; 2002b; 

Pargament i in., 2004). Mo�na powiedzie�, �e analizy przeprowadzone na pod-

stawie narz�dzi mierz�cych stosowanie metod radzenia sobie religijnego („Brief 

RCOPE” – Pargament i in., 1998, „RCOPE” – Pargament i in., 2000) wskazuj� na 

istnienie dwóch wzorów: negatywnego i pozytywnego. Pozytywny wzór wi��e 

si� zarówno z pozytywnym przystosowaniem, jak i pozytywnym zaanga�owa-

niem w religi�. Do tych „pomocnych” metod religijnego radzenia sobie nale�y 
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poszukiwanie religijnego wsparcia duchowego i społecznego, dobrowolne prze-

warto�ciowanie religijne oraz styl charakteryzuj�cy si� współprac�. „Negatywne” 

formy religijnego radzenia sobie to niezadowolenie z Boga i Ko�cioła oraz nega-

tywne przewarto�ciowania zdarzenia: jako kary bo�ej, jako przejawu niemocy 

Boga i jako dzieła demona. Inne metody, w tym: rytuały religijne, ukierunkowa-

nie na siebie i przerzucanie odpowiedzialno�ci oraz konwersja, nie daj� tak jedno-

znacznych wyników. Ich rezultaty s� mieszane, uzale�nione od innych zmiennych 

po�rednicz�cych. Stwierdzono, �e wzór pozytywny wyst�puje cz��ciej ni� nega-

tywny. Badania wskazuj� równie� na to, �e w stosunku do innych metod radzenia 

sobie (niereligijnych), religijne radzenie sobie wnosi unikalny wkład w przysto-

sowanie jednostki (por. Pargament, 1997). 

Autor koncepcji podkre�la, �e ostateczny kształt radzenia sobie jest uzale�-
niony od czynników sytuacyjnych (np. nasilenia stresu), kulturowych (np. rodzaju 

wyznawanej religii) i indywidualnych (np. poziomu niepokoju). W tych ostatnich 

nale�y wyró�ni� jako kluczowe zmienne charakter systemu orientacji oraz religij-

no�ci. Skuteczno�� radzenia sobie, w tym radzenia sobie religijnego, zale�y od 

wszystkich tych elementów (Pargament, 1997; Spilka i in., 2003). 

* 

Model K. I. Pargamenta wprowadza w obszar bada� nad religijno�ci� para-

dygmat zaczerpni�ty z bada� nad stresem. Pozwala on spojrze� na religi� w kon-

tek�cie �yciowym, ukazuj�c bieg �ycia jednostki w procesie poszukiwania zna-

czenia codziennych do�wiadcze�. Przekracza w ten sposób tradycyjne, stereoty-

powe sposoby my�lenia o funkcji religijno�ci w sytuacjach trudnych, które rozpa-

truj� j� w kategoriach mechanizmów obronnych. W ich miejsce, jako podstawo-

wy psychologiczny mechanizm działania religii, Pargament proponuje oddziały-

wanie poprzez system orientacyjny. W takim uj�ciu funkcj� religii w osobowo�ci 

jest znalezienie i utrwalenie sensu sytuacji �yciowej jednostki. Kiedy za� utrzy-

manie sensu zawodzi i potrzebne jest jego przekształcenie, religia mo�e pełni�
znacz�c� rol� w tym procesie, oferuj�c alternatywne cele �yciowe i �rodki do ich 

osi�gni�cia. Takie uj�cie funkcji religijno�ci w sytuacji trudnej jest bardziej zgod-

ne z integruj�cym charakterem jej funkcji w osobowo�ci (por. Allport, 1988; 

Frankl, 1978; Pr��yna, 1981). 

Zalet� teorii religijnego radzenia sobie jest uwzgl�dnienie w modelu wielu 

aspektów badanego zjawiska: sytuacyjnych, osobowo�ciowych i kulturowych. 
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Niektórzy komentatorzy Pargamenta uwa�aj� jednak, �e uwaga skierowana na 

procesy osobowo�ciowe i społeczno-kulturowe zaanga�owane w radzenie sobie 

z sytuacj� trudn� jest zbyt ograniczona, i s� przekonani o konieczno�ci rozbudo-

wy teorii o nowe konteksty (Ganzevoort, 1998a, 1998b; Striženec, 1998). Parga-

ment koncentruje si� bowiem (co jest zapewne efektem pocz�tkowego etapu ba-

da� nad zagadnieniem) przede wszystkim na tym, co jest sednem problemu: na 

zwi�zkach procesu radzenia sobie z religi�. 
Inn� wa�n� charakterystyk� modelu Pargamenta jest podkre�lenie wielorako-

�ci zachowa� religijnych w obliczu stresu. Charakteryzuje go niejednostronne 

podej�cie do religijno�ci. Zło�one rezultaty procesu radzenia sobie mog� zawiera�
kombinacje wyników pozytywnych i negatywnych. Uznaj�c w ten sposób istnie-

nie „ciemnej strony religii”, model Pargamenta jest ukierunkowany pozytywnie, 

gdy� wskazuje na fakt, �e pozytywne prze�ywanie religii wi��e si� z pozytyw-

nymi wynikami w zakresie przystosowania (Pargament, 2002a, 2002b).  

Pargament analizuje czynniki powoduj�ce nieefektywno�� religijnego radze-

nia sobie w kategoriach nietrafno�ci celów b�d� �rodków. Nie odnosi si� on jed-

nak do ich tre�ci: czy cele religijnego radzenia sobie s� religijne czy pozareligijne. 

Problem ten jest zreszt� najwi�ksz� słabo�ci� tego uj�cia, poniewa� religia ma 

tutaj tak szeroki zakres, �e w jej zakres wchodz� zjawiska, które maj� cele sensu 

stricte religijne, jak i te, które s� jedynie postrzegane przez jednostk� czy społe-

cze�stwo jako zwi�zane z religi�. Nie musz� one by� ex definitione intencjonalnie 

ukierunkowane na sfer� nadprzyrodzon�. A przecie� to ukierunkowanie (w sensie 

celu, a nie przypadkowej zbie�no�ci) na przedmiot religijny jest czynnikiem kon-

stytuuj�cym religijno�� (por. Vergote, 1969; Pr��yna, 1977). Z drugiej strony 

nieuwzgl�dnienie obiektywnych, zewn�trznych kryteriów dla celów religijnych 

nara�a badacza na analizowanie rzeczywisto�ci, która tak naprawd� wychodzi 

poza zakres poj�cia religii. Dlatego jak�� propozycj� b�d� dalszym kierunkiem 

bada� powinno by� odró�nienie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych 

wówczas, kiedy cel jest religijny, i sytuacji, kiedy jest on jedynie subiektywnie 

postrzegany przez jednostk� za religijny, jednak obiektywnie nim nie jest. Bł�d 

ten polega na stworzeniu jakby iluzorycznej religijno�ci, pozbawionej fundamen-

talnego odniesienia do Sacrum lub rozumienie go w okrojony, nieadekwatny  

sposób. 

Teoria Pargamenta, cho� jeszcze nowa w psychologii, jednak ju� znalazła 

swoje odzwierciedlenie w licznych badaniach. Jej ogromn� zalet� jest praktyczny 

wymiar, który daje si� z łatwo�ci� aplikowa� w ró�nych warunkach. Szpital, ho-
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spicjum, domy dla ludzi starszych i samotnych s� tymi miejscami, w których pro-

blematyka radzenia sobie z sytuacj� trudn� jest obecna z wyj�tkow� intensywno-

�ci�. Prezentowana koncepcja pogł�bia rozumienie sytuacji trudnej, wyzwala 

otwarto�� na sfer� religijn�, która funkcjonalnie pozwala odnale�� jej znaczenie 

i zrozumie�, dlaczego pewne strategie radzenia sobie s� nieskuteczne. Wi�ksza 

�wiadomo�� psychologów w zakresie szerokiego wachlarza zasobów pomagaj�-
cych radzi� sobie z sytuacj� trudn� sprawi, �e mog� by� bardziej pomocni dla 

ludzi prze�ywaj�cych trudne sytuacje �yciowe. 
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THE FUNCTION OF RELIGIOSITY IN THE PROCESS OF COPING WITH STRESS. 

KENNETH I. PARGAMENT’S THEORY 

S u m m a r y  

In psychological research areas of religion and stress have been interconnected for many years. 

Among theories explaining the function of religion in stressful situations, the theory of religious 

coping developed by K. I. Pargament has recently gained considerable popularity. This approach 

can be characterized as cognitive, process-oriented and pragmatic. This article presents the termino-

logical apparatus of this theory, the explanation the theory gives for the role of religion on particular 

stages of the process of coping with stress and mechanisms responsible for this role. The religious 

coping strategies described by Pargament are also characterized. Despite of some theoretical draw-

backs, owing to its multi-dimensionality, this theory provided bases for extensive and promising 

research programmes. It introduced a new point of view on the associations between religiosity and 

psychic health, which provided an impulse for boosting research in psychology of religion. 

Key words: religiosity, stress, coping, religion, function of religion, religious coping. 
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