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Na polu badan psychologicznych obszary religii i stresu byly powiazane ze soba od dawna. Sposród
koncepcji wyjasniajacych funkcje religii w sytuacjach trudnych najbardziej popularna stala sie

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

menta. Podejscie to mozna scharakteryzowac jako poznawcze, zorientowane na proces i pragma

tyczne. W artykule przedstawiono aparat pojeciowy teorii, sposób, w jaki omawiana teoria wyjasnia

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

które ten udzial sie dokonuje. Przedstawiono równiez charakterystyke wyróznionych przez Parga

menta religijnych metod radzenia sobie. Pomimo pewnych braków teoretycznych, model ten, dzieki

swej wieloaspektowosci, dostarczyl podstaw do szerokich i perspektywicznych programów badan.
Wprowadzil bowiem nowy punkt widzenia na zwiazek religijnosci ze zdrowiem psychicznym, co

stanowilo impuls do ozywienia i zdynamizowania badan w dziedzinie psychologii religii.

Slowa kluczowe: religijnosc, stres, radzenie sobie, religia, funkcja religijnosci, religijne radzenie
sobie.

Lata osiemdziesiate i dziewiecdziesiate ubieglego stulecia to okres dynamicz.

nego rozwoju psychologii religii, w którym znaczaca fole odegraly badania

zwiazków pomiedzy religijnoscia a stresem - dziedzin, które wiazano ze soba od
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dawna. Sytuacje trudne byly bowiem stalym elementem badan i teorii psychologii

religii, natomiast odniesienia do religii znajdujemy w badaniach z zakresu radze
nia sobie ze stresem.

Wielokrotnie zwracano uwage na fakt, ze postawy religijne moga zmieniac

sie pod wplywem kryzysu i stresu (por. Argyle, 2000; Wulff, 1999). Teorie psy

choanalityczne akcentowaly szczególnie intensywny rozwój religijnosci w sytu

acjach przedluzajacej sie deprywacji potrzeb oraz to, ze sytuacje trudne sajednym

z czynników zwracajacych jednostke w strone religii. Niektórzy teoretycy, na

przyklad sam Freud (1923/1993), ze wzgledu na ten fakt przyjeli skrajnie reduk

cjonistyczne stanowisko, twierdzac, ze religia jest ze swej natury sposobem ra

dzenia sobie z niepewnoscia, ze jest jedynie odpowiedzia na stres (por. Luhmann,

1977). Z drugiej strony - religijnosc moze odgrywac wazna role w przezywaniu

sytuacji stresowych (por. Lazarus, 1966). Zwiazek ten wpisuje sie w szerszy kon

tekst powiazania religijnosci ze zdrowiem psychicznym i dobrostanem jednostki.

Sygnalizowane powiazanie religijnosci i jej funkcji w zakresie redukcji stresu

moze byc, na gruncie wspólczesnej psychologii poznawczej, rozpatrywane w ra

mach trzech róznych podejsc.

1. Podejscie poznawczo-atrybucyjne. Autorzy zwiazani z tym podejsciem

uwazaja, ze osobista wiara znajduje wyraz w codziennym zyciu przez to, ze zaj

muje miejsce w systemie poznawczym jednostki, dzieki któremu czlowiek tworzy

sobie koncepcje siebie, innych ludzi i swiata (Spilka, 1986). Mozna zatem rozpa

trywac religijnosc na przyklad jako schemat poznawczy (religion-as-a-schema)

(McIntosh, 1995). Tak ujeta religijnosc jest angazowana przez jednostke w co

dziennym zyciu, zas w sytuacjach trudnych jest wykorzystywana do poszukiwa

nia przyczyn tychze wydarzen w czynnikach nadnaturalnych. Religijna interpre

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

troli i szacunku do samego siebie (Bridges, Spilka, 1992). Ujecie to podkresla

wielowymiarowosc funkcji religijnosci i silne jej powiazanie ze strukturami po

znawczymi (Bjorck, 1995).

2. Podejscie motywacyjno-przekonaniowe. Jest ono kontynuacja nurtu badan

religijnosci zapoczatkowanego przez G. Allporta, który podkreslil motywacyjna

funkcje religijnosci. Jej badacze pierwotnie koncentrowali sie na konstrukcie "re

ligijnosci wewnetrznej vs. zewnetrznej" (intrinsic-extrinsic religiosity) (Batson,

1997). Obecne rozszerzenie tego modelu okresla sie jako wielozmiennowa, prze

konaniowo-motywacyjna teorie religijnosci (multivariate belief-motivation theory

ofreligiousness) (Schaefer, Gorsuch, 1991). Model ten integruje w celu powiaza-
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nia religijnosci z przystosowaniem czlowieka do otaczajacej rzeczywistosci trzy

obszary jej oddzialywania: motywacje, przekonania i styl rozwiazywania proble

mów. Styl rozwiazywania problemów pelni w tym modelu role posredniczaca

w osiaganiu przystosowania poprzez motywacje i przekonania religijne, które

maja równiez bezposrednie powiazanie z przystosowaniem.
3. Teoria religijnego radzenia sobie z trudnymi wydarzeniami zyciowymi.

Podejscie to, odwolujac sie do teorii stresu, adaptuje do sfery religijnej pojecie

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

dzie sie nacisk na role, jaka religia moze pelnic w zlozonym procesie, dzieki któ

remu ludzie próbuja zrozumiec i poradzic sobie z róznymi problemami pojawia

jacymi sie w ich zyciu. Religijnosc daje mozliwosci odnalezienia znaczenia sytu

acji trudnej, a dokonuje sie to poprzez zastosowanie specyficznych sposobów

radzenia sobie zwiazanych z religia (Pargament, 1996).

Niniejszy artykul koncentruje sie na prezentacji teorii, która zalicza sie do

trzeciego podejscia. Jest ono obecnie najszerzej, sposród wyzej opisanych, stoso

wane w badaniach nad zwiazkami stresu i religijnosci. Powodem rosnacego zain

teresowania omawiana teoriajest fakt, ze w ostatnich latach odnotowano znaczny

wzrost odwolan do tej tematyki, zarejestrowanych w bazie danych PsychINFO.

Publikacja, która najbardziej sie przyczynila do wspomnianego wzrostu, byla

wydana w 1997 r. przez Pargamenta praca pod tytulem The psychology oj religion

and coping, zawierajaca podsumowanie dotychczasowych badan z zakresu

zwiazków 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. l).

I. PODSTAWOWE POJECIA 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 Amerykanskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pargament zwrócil

uwage na pewne aspekty zycia religijnego, które nie byly do tej pory szeroko

dyskutowane w literaturze psychologicznej. Pierwsze jego prace dotyczyly udzia

lu religijnosci w procesie rozwiazywania problemów oraz religijnych atrybucji

w sytuacjach negatywnych zdarzen zyciowych (Newman, Pargament, 1990; Par

gament, Hahn, 1986). Nawiazujaca do tych pierwszych badan teoria religijnego
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radzenia sobie jest adaptacja ogólnej teorii radzenia sobie ze stresem, majacej juz

wypracowana pozycje na terenie psychologii klinicznej i psychologii spolecznej.

Podejscie Pargamenta do radzenia sobie mozna scharakteryzowac jako poznaw

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

wymi pojeciami tej teorii sa "radzenie sobie" i "religia".
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Rys. 1. Liczba publikacji recenzowanych, zawierajacych jako slowa kluczowe relig*
i coping oraz religious coping w bazie danych PsychINFO

"Radzenie sobie" to proces, poprzez który jednostka stara sie zrozumiec i za

jac sie istotnymi wymaganiami pojawiajacymi sie w jej zyciu (Pargament, 1990).

Badania nad radzeniem sobie opieraja sie na zalozeniu, ze wszyscy ludzie, w ob

liczu sytuacji stawiajacych im szczególnie wysokie wymagania, podejmuja próby

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

istocie polega - wedlug Pargamenta - na "poszukiwaniu znaczenia w sytuacji

stresu" (Pargament, 1997, s. 90). To poszukiwanie odbywa sie, ogólnie mówiac

poprzez poznawcze opracowanie (ocene poznawcza) wydarzen, w którym bierze

udzial system orientacyjny (zasoby), dostarczajacy specyficznych metod radzenia

sobie ze stresem. Jednostka jest w tym procesie aktywnym sprawca, który rozwa-
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za rozne mozliwosci i dokonuje wyboru wlasciwych strategii radzenia sobie.

Pragmatyzm teorii Pargamenta wyraza sie w tym, ze te metody okresla sie jako

uzyteczne i efektywne, których nastepstwem sa pozytywne rezultaty, tzn. kiedy

w wyniku ich zastosowania zostanie osiagniety cel procesu - odnalezienie nowe

go znaczenia sytuacji stresowej. Te aktywnosci, które prowadza do negatywnych

wyników w wymiarze psychologicznym, duchowym, spolecznym badz fizycz

nym, sa postrzegane jako nieefektywne i nieadaptacyjne.

W takim kontekscie autor koncepcji wprowadza pojecie systemu orientacyj

nego, stanowiacego ogólna dyspozycje do stosowania konkretnych srodków dla

uzyskania konkretnych celów w zyciu. Proponuje on uznanie religii za czesc sys

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

cji religijnych - podkresla róznorodnosc celów i srodków w obszarze religijnym.

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

uzywa pojecia "religia", aby opisac doswiadczenia, poznanie i czynnosci postrze

gane przez jednostke badz spolecznosc jako bedace w relacji do sfery swietosci.

W takim ujeciu religijnosc jest "procesem, poszukiwania znaczenia w odniesieniu

do sacrum" (Pargament, 1997, s. 32). Osia teorii Pargamenta, w której wyraza sie
funkcja religii, jest paralelnosc procesów religii i radzenia sobie ze stresem, która

mozna okreslic jako proces poszukiwania znaczenia.

II. RELIGIA A RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

Omawiany model podkresla wazna i konstruktywna funkcje, jaka religia mo

ze spelnic w procesie radzenia sobie ze stresem osobistym. Nie nalezy jej, zgod

nie z prostymi stereotypami, sprowadzac do redukcji emocjonalnego napiecia

i bólu czy sposobu unikniecia konfrontacji ze stresem badz wyparcia go (Parga
ment, Park, 1997; Pargament, 1997). Religia w procesie radzenia sobie ze stresem

odkrywa wiele swoich funkcji: moze dawac ludziom nadzieje, wskazówki do

dzialania, wsparcie emocjonalne, ale moze równiez byc nieadaptacyjna (Parga

ment i in., 1988; Pargament, 1997). Pargament stwierdza, ze religia moze wlaczyc

sie do kazdego z elementów procesu radzenia sobie ze stresem (rys. 2).
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Rys. 2. Udzial religii w procesie radzenia sobie ze stresem

Zdarzenie wywolujace stres moze byc samo w sobie religijne (np. nawróce

nie, doswiadczenie mistyczne, uswiadomienie sobie grzechu, udzial w rytualach,

ceremoniach czy wielkich spotkaniach o charakterze religijnym). Praktykowanie

religii moze równiez prowadzic do unikania badz narazania sie na sytuacje stre
sowe.

(1) Ocena sytuacji stresowej (za R. Lazarusem nazwana "ocena pierwotna")

moze miec religijny charakter. Pojawiac sie tu moga np. interpretacje wydarzenia

jako nagrody lub kary od Boga czy tez dzialania Opatrznosci. Podobnie ocena

dostepnych zasobów osobistych i wsparcia ("ocena wtórna") moze miec odniesie

nie do religii. Zwiazek z tradycja religijna moze zwielokrotnic lub ograniczyc

liczbe postrzeganych mozliwych zachowan w sytuacji trudnej, zas osoba w stresie

moze upatrywac zródel wsparcia w Bogu czy wspólnocie religijnej.

(2) Same metody radzenia sobie moga byc zwiazane z religia. Takimi dziala

niami moga byc np. próby rozpoczecia bardziej wartosciowego zycia lub dziala

nia majace na celu zadoscuczynienie. Osoba moze szukac pomocy u Boga w mo

dlitwie, u duszpasterzy lub u innych wspólwyznawców. Moze równiez odrzucac

religijne metody radzenia sobie ze· stresem. Wybór przez osobe konkretnej strate

gii zaradczej jako najbardziej wlasciwej (co Pargament nazywa "ocena trzeciego
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rzedu") moze byc równiez podyktowany wzgledami religijnymi.

(3) Rezultaty procesu stresowego moga miec charakter religijny. Moga to byc

zmiany religijnych przekonan, uczuc i zachowan, a nawet calego kierunku zycia

religijnego.

Tak wiec caly proces radzenia sobie ze stresem - jako proces poszukiwania

znaczenia - moze miec zwiazek z religia, traktowana jako narzedzie uzyskiwania

znaczenia. Jakie sa mechanizmy tego procesu? Pargament, korzystajac z tradycji

badan nad religijnoscia oraz na podstawie wlasnych badan, wyróznil piec klu

czowych funkcji religii w sytuacji stresowej (Pargament, Koenig, Perez, 2000):
1. Nadawanie sensu. Religia pelni kluczowa role w poszukiwaniu sensu. Za

V. E. FrankIem i C. Geertzem mozna przyjac, ze w obliczu cierpienia i zaskaku

jacych doswiadczen religia oferuje ramy odniesienia dla ich zrozumienia i inter

pretacji.

2. Uzyskanie kontroli. Wedlug E. Fromma religia pelni wazna role w poszu

kiwaniu kontroli osobistej. W sytuacjach przekraczajacych zasoby czlowieka

religia proponuje sposoby odzyskania poczucia kontroli nad swoim zyciem.

3. Pociecha duchowa. Zgodnie z klasycznym ujeciem Z. Freuda religia redu

kuje lek dotyczacy zycia w niepewnym swiecie. Pargament laczy ten mechanizm

równiez z duchowym pragnieniem zjednoczenia z sila transcendentna.

4. Zwiekszenie intymnosci duchowej. Socjologia wskazuje na to, ze religia

pelni pozytywna role we wspieraniu spolecznej spójnosci, solidarnosci i tozsamo

sci (E. Durkheim). Interpretacja Pargamenta wiaze te funkcje religii z duszpaster

stwem we wspólnotach religijnych, którego celem jest zwiekszenie intymnej wie

zi z sila wyzsza.

5. Przemiana zycia. Wedlug Pargamenta religia jest nie tylko - zgodnie ze

stereotypem - w sensie psychologicznym konserwatywna, lecz równiez motywuje

ona i towarzyszy ludziom w wielkich zyciowych przemianach, szczególnie w za

kresie zmiany wartosci badz zródel sensu.

Religia jest wlaczana w proces radzenia sobie, gdy jest zasobem dostepnym

i osiagalnym w danej sytuacji. Ukonkretnieniem zaprezentowanych powyzej

ogólnych mechanizmów oddzialywania religii w sytuacji trudnej sa religijne me

tody radzenia sobie ze stresem. Za ich posrednictwem religijnosc moze pelnic

wlasciwa sobie funkcje. Moga one byc jednak wykorzystywane równiez do osia

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 juz zostalo wyzej powiedziane, z ujecia "religii" w kate

goriach celów i srodków wynika ogromna róznorodnosc owych metod. Naleza do

nich rózne aspekty funkcjonowania jednostki, a ich wspólna cecha jest to, ze sa

one przez jednostke badz spoleczenstwo laczone z religia. Jak to przedstawiono

w tab. l, 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 odwolujacych sie do duchowosci. W wielosci róznorodnych metod Parga

ment posluguje sie nastepujacymi pojeciami porzadkujacymi obszar religijnych

sposobów radzenia sobie: (l) w odniesieniu do osobistej religijnosci jednostki

zidentyfikowal trzy style religijnego radzenia sobie, pojmowane jako wzglednie

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

przez jednostke Pargament wprowadza rozróznienie dwóch podstawowych me

chanizmów poszukiwania znaczenia: transformacji i konserwacji - rózne metody

radzenia sobie wpisuja sie w przestrzen zarysowana przez te dwa wymiary; (3)

w odniesieniu do adaptacyjnej funkcji metod wyrózniono dwa wzory religijnego
radzenia sobie.

Style religijnego radzenia sobie. Na podstawie badan nad atrybucjami w pro

cesie radzenia sobie Pargament wyróznil trzy style religijnego radzenia sobie. Ich

odmiennosc polega na róznicach w intensywnosci aktywnosci zaradczej oraz

odpowiedzialnosci przypisywanej. sobie i Bogu przez jednostke (Pargament i in.,

1988). Istota wyróznienia stylów sa trzy sposoby, na jakie ludzie integruja pojecia

boskiej mocy z ludzka inicjatywa. Sa one nastepujace:

l. Styl charakteryzujacy sie wspólpraca (collaborative), w którym jednostka

przyjmuje, ze zarówno ona, jak i Bóg graja aktywna role w procesie rozwiazywa

nia problemu. Czlowiek, angazujac sie w dzialania zaradcze, stara sie zrozumiec,

jakich dzialan Bóg od niego oczekuje, powierzajac Mu jednoczesnie efekty tych
dzialan.

2. Styl charakteryzujacy sie ukierunkowaniem na siebie (self-directing). Jed

nostka sama podejmuje dzialania majace na celu rozwiazanie swoich problemów

bez odwolywania sie bezposrednio do Boga. Siebie traktuje jako kogos, komu

Bóg dal zdolnosci i zasoby potrzebne do rozwiazania problemu.
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3. Styl charakteryzujacy sie zrzuceniem odpowiedzialnosci (deffering). Tutaj
w oczach jednostki to Bóg wybiera strategie rozwiazywania problemu. Osoby
o tym stylu polegaja na Bogu, nie na sobie, i oczekuja znaków, aby dowiedziec
sie, które ze sposobów rozwiazywania problemów powinni zastosowac.

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

Dobrowolne przewartosciowanie religijne:
Przedefiniowanie stresora za pomoca religii jako dobrowolnie przyjetego i potencjalnie korzystnego.
Przewartosciowanie w kategoriach kary bozej:
Przedefiniowanie stresora jako kary Boga za grzechy jednostki.Przewartosciowanie demoniczne:Przedefiniowanie stresora jako dziela szatana.
Przewartosciowanie mocy bozej:
Przedefiniowanie moznosci wplywu Boga na sytuacje stresowa.
Religijne radzenie sobie oparte na wspólpracy:
Szukanie kontroli poprzez wspóldzialanie z Bogiem w rozwiazywaniu problemu.
Przerzucajace religijne radzenie sobie:
Bierne oczekiwanie na przejecie kontroli nad sytuacja przez Boga.
Religijne radzenie sobie skierowane na siebie:
Poszukiwanie kontroli raczej przez osobista inicjatywe niz liczenie na Boga.
Poszukiwanie duchowego wsparcia:
Poszukiwanie pociechy i zabezpieczenia poprzez milosc i opieke Boga.
Koncentracja na religii:
Zaangazowanie w aktywnosc religijna, aby odwrócic swoja uwage od stresora.
Religijne oczyszczenie:
Poszukiwanie duchowego oczyszczenia przez dzialania religijne.
Duchowa lacznosc:
Poszukiwanie poczucia lacznosci z silami transcendujacymi jednostke.Duchowe niezadowolenie:Wyrazanie niezadowolenia. wyobcowania i niecheci do Boga.
Szukanie wsparcia od kleru lub wspólwyznawców:
Szukanie pocieszenia i zabezpieczenia przez milosc i opieke wspólnoty wierzacych.
Religijne pomaganie:
Usilowanie udzielania duchowego wsparcia i pocieszenia innym.
Interpersonalne religijne niezadowolenie:
Wyrazanie niezadowolenia i niecheci wzgledem duchownych badz wspólwyznawców.
Religijne przebaczenie:
Zwrócenie sie w kierunku religii w celu pozbycia sie gniewu, zranienia i leku przed innymi.
Religijne nawrócenie:
Zwrócenie sie ku religii w celu radykalnej zmiany zycia.
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Do pomiaru stylów religijnego radzenia sobie skonstruowano metode kwe

stionariuszowa i przeprowadzono wiele badan (np. Pargament i in., 1988, 1999).

Z badan Pargamenta i wspólpracowników wynika, ze najpowszechniejszym i naj

efektywniejszym stylem jest pierwszy styl. Wiaze sie on z najwyzszymi wskazni

kami zaangazowania religijnego i wewnetrzna orientacja religijna. Trzeci styl

takze jest zwiazany z wysokimi wskaznikami zaangazowania w religie, ale rów

niez z zewnetrzna orientacja religijna oraz ukierunkowaniem religijnosci na za

spokojenie konkretnych potrzeb. Styl ukierunkowany na siebie korelowal nega

tywnie z religijnoscia, zas pozytywnie z religijna orientacja poszukujaca (Parga
ment, 1997).

Mechanizmy religijnego radzenia sobie. Nabywanie znaczenia moze za

chodzic na drodze dwóch mechanizmów: utwierdzenia (conservation) badz prze

miany (transJormation), które moga odnosic sie zarówno do srodków, jak i do

celów tego procesu. Poprzez skrzyzowanie tych mechanizmów uzyskujemy czte

ry rodzaje procesów uzyskiwania znaczenia w sytuacji trudnej: przechowywanie,

rekonstrukcja, przewartosciowanie i odtwarzanie (Pargament, 1997) (rys. 3).

Cele

/~
utwierdzenie

/ srodków
Srodki

~ przemiana
srodków

utwierdzenie celów

Przechowanie

Rekonstrukcja

przemiana celów

Przewartosciowanie

Odtworzenie

Rys. 3. Procesy uzyskiwania znaczenia w radzeniu sobie ze stresem
(za: Pargament, 1997, s. 11)

Religijnosc, jesli jest dostepna jednostce, moze byc zaangazowana w kazdy

z tych procesów. Utwierdzanie znaczenia moze dokonywac sie na drodze prze

chowania (preservation). Religijnosc wspiera zachowanie znaczen, które osoba

juz posiada. Podpowiada ona rózne sposoby utwierdzania sie badz odzyskania

pewnych celów zyciowych. Przechowanie moze dokonywac sie np. poprzez
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wspomagane przez duchowe i spoleczne wsparcie utwierdzanie sie w swoich

przekonaniach. Innym sposobem utwierdzenia znaczenia jest rekonstrukcja (re

construction). Pomimo iz, tak jak poprzednio, cele jednostki pozostaja takie same,

zmieniaja sie sposoby ich osiagania. Za religijne odpowiedniki tego procesu Par

gament uznaje nawrócenie w znaczeniu poglebienia religijnosci osobistej oraz

religijnego oczyszczenia. W sytuacji stresu religia moze nadac jednostce nowe

ramy odniesienia dla interpretacji, ukazujac je np. jako szanse duchowego wzro

stu. Religia wnosi tez element tajemnicy, którego akceptacja moze usprawnic

proces radzenia sobie ze stresem. Do tej kategorii procesów Pargament zalicza

równiez interpretacje sytuacji w kategoriach interwencji sil duchowych (np. jako

kara boza, dzielo szatana czy efekt ograniczonej mocy Boga).

Procesy przemiany znaczenia to przewartosciowanie (re-valuation) oraz od

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

zmiany celów swoich dzialan w konkretnej sytuacji, nie zmieniajac srodków.

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

celu religijnego czy rytualy przejscia, obecne we wszystkich religiach (interpreta

cja w kategoriach powtórnych narodzin, odlaczenie od swiata, przemiany istoty

czy wlaczenia w swiat Sacrum), kiedy codziennosc staje sie uswiecona poprzez

obecnosc elementu transcendentnego. Odtworzenie sensu to niejako calkowita

przemiana, zarówno w obszarze celów zyciowych, jak i sposobów ich osiagania.

Moze to byc odzyskanie sensu niegdys utraconego badz tez nabycie zupelnie

nowych wartosci. Przykladem religijnego odtworzenia jest konwersja, przebacze

nie motywowane religijnie czy odnalezienie i przyjecie sacrum.

Wzory religijnego radzenia sobie. Pargament konstruuje swoja teorie z my

sla o zastosowaniu jej w praktyce klinicznej. Ewaluacja poszczególnych metod

radzenia sobie jest dokonywana w odniesieniu do efektów calego procesu radze

nia sobie. Podjeto zatem wysilki w celu identyfikacji wzorów religijnego radzenia

sobie sprzyjajacych badz przeszkadzajacych w fizycznym, psychologicznym,

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

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

Pargament i in., 2004). Mozna powiedziec, ze analizy przeprowadzone na pod

stawie narzedzi mierzacych stosowanie metod radzenia sobie religijnego ("Brief

RCOPE" - Pargament i in., 1998, "RCOPE" - Pargament i in., 2000) wskazuja na

istnienie dwóch wzorów: negatywnego i pozytywnego. Pozytywny wzór wiaze

sie zarówno z pozytywnym przystosowaniem, jak i pozytywnym zaangazowa

niem w religie. Do tych "pomocnych" metod religijnego radzenia sobie nalezy
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poszukiwanie religijnego wsparcia duchowego i spolecznego, dobrowolne prze

wartosciowanie religijne oraz styl charakteryzujacy sie wspólpraca. "Negatywne"

formy religijnego radzenia sobie to niezadowolenie z Boga i Kosciola oraz nega

tywne przewartosciowania zdarzenia: jako kary bozej, jako przejawu niemocy

Boga i jako dziela demona. Inne metody, w tym: rytualy religijne, ukierunkowa

nie na siebie i przerzucanie odpowiedzialnosci oraz konwersja, nie daja tak jedno

znacznych wyników. Ich rezultaty sa mieszane, uzaleznione od innych zmiennych

posredniczacych. Stwierdzono, ze wzór pozytywny wystepuje czesciej niz nega

tywny. Badania wskazuja równiez na to, ze w stosunku do innych metod radzenia

sobie (niereligijnych), religijne radzenie sobie wnosi unikalny wklad w przysto

sowanie jednostki (por. Pargament, 1997).

Autor koncepcji podkresla, ze ostateczny ksztalt radzenia sobie jest uzalez

niony od czynników sytuacyjnych (np. nasilenia stresu), kulturowych (np. rodzaju

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

nalezy wyróznic jako kluczowe zmienne charakter systemu orientacji oraz religij

nosci. Skutecznosc radzenia sobie, w tym radzenia sobie religijnego, zalezy od

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

*

Model K. I. Pargamenta wprowadza w obszar badan nad religijnoscia para

dygmat zaczerpniety z badan nad stresem. Pozwala on spojrzec na religie w kon

tekscie zyciowym, ukazujac bieg zycia jednostki w procesie poszukiwania zna

czenia codziennych doswiadczen. Przekracza w ten sposób tradycyjne, stereoty

powe sposoby myslenia o funkcji religijnosci w sytuacjach trudnych, które rozpa

truja ja w kategoriach mechanizmów obronnych. W ich miejsce, jako podstawo

wy psychologiczny mechanizm dzialania religii, Pargament proponuje oddzialy

wanie poprzez system orientacyjny. W takim ujeciu funkcja religii w osobowosci

jest znalezienie i utrwalenie sensu sytuacji zyciowej jednostki. Kiedy zas utrzy

manie sensu zawodzi i potrzebne. jest jego przeksztalcenie, religia moze pelnic
znaczaca role w tym procesie, oferujac alternatywne cele zyciowe i srodki do ich

osiagniecia. Takie ujecie funkcji religijnosci w sytuacji trudnej jest bardziej zgod

ne z integrujac'ym charakterem jej funkcji w osobowosci (por. Allport, 1988;
FrankI, 1978; Prezyna, 1981).

Zaleta teorii religijnego radzenia sobie jest uwzglednienie w modelu wielu

aspektów badanego zjawiska: sytuacyjnych, osobowosciowych i kulturowych.
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Niektórzy komentatorzy Pargamenta uwazaja jednak, ze uwaga skierowana na

procesy osobowosciowe i spoleczno-kulturowe zaangazowane w radzenie sobie

z sytuacja trudna jest zbyt ograniczona, i sa przekonani o koniecznosci rozbudo

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

ment koncentruje sie bowiem (co jest zapewne efektem poczatkowego etapu ba

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

zwiazkach procesu radzenia sobie z religia.

Inna wazna charakterystyka modelu Pargamenta jest podkreslenie wielorako

sci zachowan religijnych w obliczu stresu. Charakteryzuje go niejednostronne

podejscie do religijnosci. Zlozone rezultaty procesu radzenia sobie moga zawierac

kombinacje wyników pozytywnych i negatywnych. Uznajac w ten sposób istnie

nie "ciemnej strony religii", model Pargamenta jest ukierunkowany pozytywnie,

gdyz wskazuje na fakt, ze pozytywne przezywanie religii wiaze sie z pozytyw

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

Pargament analizuje czynniki powodujace nieefektywnosc religijnego radze

nia sobie w kategoriach nietrafnosci celów badz srodków. Nie odnosi sie on jed

nak do ich tresci: czy cele religijnego radzenia sobie sa religijne czy pozareligijne.

Problem ten jest zreszta najwieksza slaboscia tego ujecia, poniewaz religia ma

tutaj tak szeroki zakres, ze w jej zakres wchodza zjawiska, które maja cele sensu

stricte religijne, jak i te, które sa jedynie postrzegane przez jednostke czy spole

czenstwo jako zwiazane z religia. Nie musza one byc ex definitione intencjonalnie

ukierunkowane na sfere nadprzyrodzona. A przeciez to ukierunkowanie (w sensie

celu, a nie przypadkowej zbieznosci) na przedmiot religijny jest czynnikiem kon

stytuujacym religijnosc (por. Vergote, 1969; Prezyna, 1977). Z drugiej strony

nieuwzglednienie obiektywnych, zewnetrznych kryteriów dla celów religijnych

naraza badacza na analizowanie rzeczywistosci, która tak naprawde wychodzi

poza zakres pojecia religii. Dlatego jakas propozycja badz dalszym kierunkiem

badan powinno byc odróznienie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych

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

postrzegany przez jednostke za religijny, jednak obiektywnie nim nie jest. Blad

ten polega na stworzeniu jakby iluzorycznej religijnosci, pozbawionej fundamen

talnego odniesienia do Sacrum lub rozumienie go w okrojony, nieadekwatny
sposób.

Teoria Pargamenta, choc jeszcze nowa w psychologii, jednak juz znalazla

swoje odzwierciedlenie w licznych badaniach. Jej ogromna zaletajest praktyczny

wymiar, który daje sie z latwoscia aplikowac w róznych warunkach. Szpital, ho-
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spicjum, domy dla ludzi starszych i samotnych sa tymi miejscami, w których pro

blematyka radzenia sobie z sytuacja trudna jest obecna z wyjatkowa intensywno

scia. Prezentowana koncepcja poglebia rozumienie sytuacji trudnej, wyzwala

otwartosc na sfere religijna, która funkcjonalnie pozwala odnalezc jej znaczenie

i zrozumiec, dlaczego pewne strategie radzenia sobie sa nieskuteczne. Wieksza

swiadomosc psychologów w zakresie szerokiego wachlarza zasobów pomagaja

cych radzic sobie z sytuacja trudna sprawi, ze moga byc bardziej pomocni dla

ludzi przezywajacych trudne sytuacje zyciowe.
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THE FUNCTION OF RELIGIO SITY IN THE PROCESS OF COPING WITH STRESS.

KENNETH I. PARGAMENT'S THEORY

Summary

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 ofthis theory, the explariation the theory gives for the role ofreligion 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

drawbacks, owing to its multi-dimensionality, this theory provided bases for extensive and promi

sing research programmes. It introduced a new point ofview on the associations between religiosity

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

Key word$: religiosity, stress, coping, religion, function ofreligion, religious coping.
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