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POJĘCIE DUCHOWOŚCI W PSYCHOLOGII

Streszczenie

Artykuł prezentuje status pojęcia duchowość, jakie pojawiło się w psycho-
logii religii w ostatniej dekadzie. Dotychczas używane pojęcie, religijność, 
okazało się niewystarczające do adekwatnego wyrażenia nowych form prze-
żywania fenomenu religijnego. Koncepcja duchowości wyrasta głównie z za-
kwestionowania instytucjonalnego wymiaru religii. Akcentuje autonomię 
oraz niepowtarzalność treści i emocji, których doświadcza człowiek w kon-
takcie z sacrum. Tocząca się dyskusja nad statusem obu pojęć wskazuje, że ich 
zakres jest różny i nierozłączny. Artykuł w dużej mierze referuje dwa stanowi-
ska znanych amerykańskich psychologów religii, K. Pargamentema i B. Zin-
nbauerema, które odnoszą się do różnego rozumienia religijności i ducho-
wości. Pierwszy uważa, że religijność jest pojęciem zakresowo szerszym niż 
duchowość, drugi broni nadrzędnego statusu pojęcia duchowość i twierdzi, 
że poszerza teoretyczne rozumienie relacji do sacrum oraz inspiruje nowe 
podejścia badawcze na terenie psychologii religii. Dyskusja ta wskazuje, że 
aktualnie nie można uznać tych pojęć za jednoznaczne i doprecyzowane. 
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THE CONCEPT OF SPIRITUALITY IN PSYCHOLOGY

Abstract

Th e article presents the status of the concept of “spirituality,” which has 
appeared in the psychology of religion in the last decade. Th e previously 
used term – religiousness – became insuffi  cient to express new forms 
of experiencing the religious phenomenon adequately. Th e concept of 
spirituality stems mainly from questioning the institutional dimension 
of religion. It stresses the autonomy and uniqueness of the content and 
emotions experienced in contact with the sacred. Th e ongoing discussion on 
the status of the two concepts indicates that their scopes are diff erent and 
non-disjunctive. Th e article is largely devoted to reporting two approaches 
to the understanding of religiousness and spirituality, taken by the well-
known American psychologists of religion, K. Pargament and B. Zinnbauer. 
K. Pargament believes that religiousness is a broader concept than spirituality. 
B. Zinnbauer defends the super ordinate status of spirituality, claiming that 
it broadens the theoretical understanding of the relation to the sacred and 
inspires new research approaches within the psychology of religion. Th e 
discussion shows that, currently, the two concepts cannot be considered 
unambiguous and clarifi ed. 

Key words: religiousness, spirituality.
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POJĘCIE DUCHOWOŚCI W PSYCHOLOGII

Wprowadzenie

Psychologia od dawna posługuje się pojęciem religijności, które na dobre za-
gościło w literaturze przedmiotu. Ostatnia dekada przyniosła dynamiczny rozwój 
nowego pojęcia, jakim jest duchowość (por. Borowik, 2004; Libiszowska-Żółt-
kowska, Grotowska, 2010). Sam termin jest dobrze znany fi lozofi i i teologii, jed-
nak jego obecność w psychologii wzbudziła z jednej strony wiele kontrowersji, 
z drugiej przyczyniła się do bardzo interesujących badań z zakresu psychologii 
klinicznej, psychologii zdrowia i psychologii religii. Dynamiczny rozwój tego po-
jęcia skłania do poszukiwań i wprowadzenia pewnych uściśleń w jego rozumieniu, 
a przenoszone na polski grunt modele duchowości powinny ukazywać jego szero-
kie i złożone rozumienie. 

Duchowość a religijność

Pierwsze pytanie, jakie się nasuwa, dotyczy tego, czy dotychczas istniejące po-
jęcie i modele religijności w psychologii są już niewystarczające? Aby odpowie-
dzieć na to pytanie należy przywołać podstawowe defi nicje religijności stosowane 
w psychologii. Na ogół psychologiczne rozumienie pojęcia religijność odnosi się 
zarówno do treści (istoty), jak i funkcji, jakie może ona pełnić. Defi nicje religij-
ności, które ujmują jej aspekt treściowy najczęściej da się sprowadzić do pewne-
go zespołu przekonań, które bezpośrednio lub pośrednio zawierają odniesienie 
do sacrum (Spilka, Hood, Hunsberger, Gorsuch, 2003). W ramach tychże podejść 
prowadzone są badania psychologiczne, które koncentrują się na emocjach, po-
znaniu, zachowaniu ludzkim, które ujawnia człowiek w odniesieniu do transcen-
dencji lub immanentnej siły. Innym razem chodzi o przekonania, które odnoszą 
się jedynie do pewnych cech, jakie można przypisać transcendencji bez przekonań 
o jej osobowym istnieniu (Pargament, Mahony, 2002). Funkcjonalna strona reli-
gijności ogranicza się do poszukiwania celów, jakie może ona pełnić w życiu jed-
nostki. Przekonania, zachowania i emocje religijne są tutaj badane jako zmienne, 
które służą do radzenia sobie z egzystencjalnymi problemami takimi jak: śmierć, 
cierpienie, niesprawiedliwość.
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Aby lepiej nakreślić granice pojęć religijności2 i duchowości, Zinnbauer i Par-
gament przywołują najczęściej pojawiające się defi nicje na terenie psychologii 
(Zinnbauer, Pargament, 2005, s. 23). Dla Jamesa religijność to „takie uczucia, czy-
ny i doświadczenia odosobnionej jednostki ludzkiej, o których jednostka ta mnie-
ma, że odnoszą się one do czegoś, co ona sama uznaje za boskie” (James, 2001, 
s. 30). Clark (1958, s. 22) operacjonalizuje religijność jako wewnętrzne doświad-
czenie jednostki odczuwającej coś „Ponad”, zwłaszcza jeśli jest ono potwierdzone 
przez wpływ tego doświadczenia na zachowanie, gdy człowiek próbuje zharmoni-
zować swoje życie z tym Ponad. Batson, Schoenrade i Ventis (1993, s. 8) defi niują 
religijność jako „wszystko, co my czynimy, jako jednostki, ażeby poradzić sobie 
z pytaniami stającymi przed nami, ponieważ jesteśmy świadomi, że my, podob-
nie jak i inni, żyjemy i w przyszłości umrzemy”. Bardziej współczesne defi nicje 
koncentrują się na religijności jako na systemie przekonań. Argyle i Beit-Hallahmi 
określają religijność jako „system przekonań odnoszący się do boskości lub jakiejś 
ponadludzkiej mocy oraz praktyki kultu lub inne rytuały ukierunkowane wobec 
tejże siły”, zaś Peteet jako „przywiązanie do przekonań i praktyk charakterystycz-
nych dla określonej tradycji” (za Zinnbauer, Pargament, 2005, s. 23). 

Najczęściej pojawiające się defi nicje duchowości, wypracowane w ostatnich la-
tach na terenie psychologii religii, to między innymi defi nicja Armstronga. Pisze 
on, że duchowość to „obecność relacji z Wyższą Mocą, która wywiera wpływ na 
sposób, w jaki jednostka działa w świecie” (cyt. za Zinnbauer, Pargament, 2005, s. 
23). Doyle (1992, s. 302) widzi sprawę nieco inaczej – podaje, że jest ona „poszu-
kiwaniem egzystencjalnego znaczenia”. Hart (1994, s. 23) określa ją jako „sposób, 
w jaki jednostka żyje swoją wiarą w codziennym życiu, sposób, w jaki osoba od-
nosi się do ostatecznych stanów egzystencji”. Shafranske i Gorsuch (1984, s. 231) 
podają, że duchowość to „transcendentny wymiar w ludzkim doświadczeniu (...) 
odkrywany w momentach, w których jednostka stawia pytania w odniesieniu do 
znaczenia osobistego istnienia i próbuje umieścić ja (self) w szerszym kontekście 
ontologicznym”. Tart (1975, s. 105) „szeroka rzeczywistość ludzkiej potencjalności 
odnosząca się do ostatecznych celów, wyższych istot, Boga, miłości, współczucia, 
czy innych celów”. Vaughan (1991, s. 105) pisze, że duchowość to „subiektywne 
doświadczenie Sacrum”. Jeśli te przykładowe defi nicje zestawimy ze sobą, wówczas 
rodzi się pytanie: co różnicuje oba pojęcia?

Duchowość jako pojęcie wielowymiarowe

Rozwój pojęcia duchowość na terenie psychologii rozpoczął się na dobre w la-
tach osiemdziesiątych XX wieku. Początkowo było ono słabo rozróżniane od po-
jęcia religijności. Jego rozwój zrodził się w dużej mierze jako opozycja w stosunku 

2  W tradycji anglosaskiej na ogół zamiennie używa się pojęcia religion and religiousness (religia 
i religijność); por. Grzymała-Moszczyńska, 1991, s. 44.
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do pojęcia religijności rozumianej tradycyjnie, to znaczy w dużej mierze zinstytu-
cjonalizowanej. Wielu autorów zwraca uwagę, że nowe pojęcie wyrosło z akcento-
wania indywidualnych, osobistych form religijności oraz osobistych doświadczeń 
sacrum, zaś same tendencje indywidualistyczne miały swoje źródło w poszerzają-
cej się perspektywie pluralizmu kulturowego (Hill, Pargament, 2003; Miller, Th o-
resen, 2003; Zinnbauer, Pargament, 2005). Na ogół postrzegano te dwa pojęcia 
jako odrębne i ustawiano je w opozycji do siebie. O ile religijność była kojarzona 
z jakąś tradycyjną formą wyrazu, praktykami grupowymi i odniesieniem do insty-
tucji religijnych, które nie zawsze przekładały się na funkcjonalne znaczenie, o tyle 
duchowość była przedstawiana jako poszukiwanie uniwersalnej prawdy lub forma 
przekonań, które odnoszą jednostkę do świata, nadają znaczenie oraz defi niują 
ludzką egzystencję. 

Drugi poziom zróżnicowania między tymi pojęciami odnosi się do ich zakresu 
statyczności i dynamiki. Jak zauważa Wulff  (1999, s. 22-24), religia (religijność) 
była najczęściej w literaturze angielskojęzycznej konceptualizowana w formie cza-
sownikowej, obecnie przechodzi transformację i najczęściej jest rozumiana „rze-
czownikowo”, przedmiotowo. Podkreśla się jej strukturę, treść i w tym znaczeniu 
możemy powiedzieć o jej statycznym wymiarze. Duchowość najczęściej wiąże się 
z rzeczywistością dynamiczną, opisywaną za pomocą czasowników i przymiotni-
ków, i we współczesnych dyskusjach jest używana zamiennie z takimi określeniami 
jak spełniający, wzruszający czy ważny. Pargament twierdzi, że przedefi niowanie 
duchowości wynika z głębokich procesów, które możemy określić jako odejście 
od tradycyjnych form religijności, wzrastający poziom indywidualizacji religijno-
ści, dążenie do przeżywania doświadczeń religijnych bez łączności z instytucjami 
religijnymi oraz wzrost tzw. nowych ruchów religijnych i ciągle poszerzający się 
pluralizm religijny społeczeństwa amerykańskiego. 

Odmienny kontekst, w którym pojawiają się te dwa pojęcia, podkreśla kolejną 
różnicę zachodzącą między nimi. Zauważa się, że religijność ma charakter bar-
dziej „materialny”, istotowy, przekonaniowy, zaś duchowość – funkcjonalny (Hill, 
Pargament, 2003). W psychologii podejście funkcjonalne było stosowane również 
w odniesieniu do religijności, jednak w ostatnim czasie coraz częściej przypisuje 
się je duchowości. Duchowość odnosi się do bardziej indywidualnych sposobów 
docierania do sacrum, takich jak sens życia czy relacje interpersonalne. Jeśli du-
chowość często jest opisywana jako poszukiwanie uniwersalnej prawdy oraz jako 
rodzaj przekonań wiążących człowieka ze światem, dających poczucie sensu i de-
fi niujących ludzką egzystencję, to religijność jako zespół przekonań ma charakter 
bardziej formalny, wiąże się z grupowymi praktykami i instytucjami, co często jest 
postrzegane jako peryferyjne aspekty dla ludzkiego funkcjonowania.

Istnieje też różnica między tymi pojęciami, która odnosi się do ich instytucjo-
nalnego lub indywidualnego charakteru. Wiele współczesnych defi nicji religijności 
podkreśla, że jest to przywiązanie do przekonań i praktyk religijnych typowych dla 
danej tradycji, zaś duchowość to ludzki stan w szerszym i transcendentnym kon-
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tekście pozwalający odkrywać sens i cel swojego życia, niewidzialną rzeczywistość 
i zbudować relację z najwyższym bytem (Peteet, 1994, s. 237).

To, co przebija we współczesnych defi nicjach religijności, to uporządkowany 
system przekonań i zachowań religijnych, które wykonuje jednostka, zaś ducho-
wość to osobiste żywotne zasady, które ożywiają transcendentną właściwość re-
lacji do Boga (Emblen, 1992, s. 45). Wskazuje się też, że duchowość jest przede 
wszystkim osobistą afi rmacją transcendencji, zaś religijność jest widziana jako ze-
wnętrznie wyznawana (creedal) i rytualna ekspresja, która jest powiązana z orga-
nizacjami zinstytucjonalizowanego Kościoła. Religijność ma odniesienia do zor-
ganizowanych praktyk lub aktywności religijnej, takich jak tzw. „uczęszczanie” 
do kościoła, wykonywanie rytuałów religijnych, przynależność do określonego 
Kościoła, przywiązanie do przekonań, które zostają ujęte w określone dogmaty, 
podzielanie i zachowywanie instytucjonalnie zorganizowanego systemu przeko-
naniowego. Duchowość częściej odnosi się do doświadczenia i uczuć, które poja-
wiają się w stosunku do sacrum. 

Inną antynomią przypisywaną religijności i duchowości jest ich przekonanio-
wy lub emocjonalny charakter. Elkins określa religijność jako obszar zinstytucjo-
nalizowany, dogmatyczny i teologiczny, zaś duchowość widzi jako sposób istnie-
nia, który zostaje wyprowadzony ze świadomości istnienia transcendencji, którą 
to transcendencję da się opisać za pomocą konkretnych wartości mających odnie-
sienie do selfu, innych, natury, życia, niezależnie od tego, co jednostka określa jako 
byt ostateczny (Elkins, Hedstrom i in., 1988, s. 10). 

Literatura psychologiczna w rozróżnianie tych pojęć angażuje się na tyle, że za-
czyna je wartościować (sic!). Często nadaje religijności negatywne konotacje, zaś 
duchowość określa, jako rzeczywistość pozytywną. Negatywny wymiar religijno-
ści wyprowadza z tego, że jest ona ograniczana i kształtowana przez doktrynę. Jest 
związana z dogmatami, doktryną, kapłanami, kościołami, organizacjami społecz-
nymi. Duchowość dla niektórych stanowi wyższą jakość, ponieważ bezpośrednio 
odnosi się do doświadczenia sensu życia, Boga, sposobów życia. 

Powyższym polaryzacjom i antynomiom przeciwstawiają się Zinnbauer i Par-
gament, twierdząc, że konfrontacyjne i konkurencyjne ujmowanie religijności 
i duchowości powstało w kulturze, która eksponuje indywidualizm. Ma to miejsce 
w czasach, kiedy tradycyjne autorytety i normy kulturowe są odrzucane i kwe-
stionowane (Zinnbauer, Pargament, 2005, s. 27). Ale, co jest jeszcze bardziej in-
teresujące, jak podaje Pargament, niezależnie od wszechobecnej krytyki religij-
ności, duchowe grupy i organizacje zyskują co raz większą popularność. Ludzie, 
którzy rezygnują z tradycyjnej religijności na rzecz duchowego zaangażowania, 
często również podzielają poglądy innych. W ten sposób stworzone duchowe or-
ganizacje różnią się od tradycyjnej religii jedynie tym, że są nowe i posiadają swoje 
przekonania (tamże s. 27). Takie podejście ukazuje błędne rozumienie i rozróż-
nienie duchowości i religijności. Pargament, szukając konsensusu dla tych dwóch 
pojęć, zauważa, że religijność często jest opisywana jako rzeczywistość obiektyw-
na, zewnętrzna, zaś duchowość jako subiektywna i wewnętrzna. Inną opozycją, 
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typową dla tych pojęć, jest społeczny i obiektywny charakter religijności oraz in-
dywidualny i subiektywny charakter duchowości. Również rozróżnienie na bar-
dziej poznawczy charakter religijności i emocjonalny duchowości nie jest uzasad-
nione, ponieważ trudno jest sobie wyobrazić duchowość pozbawioną elementów 
poznawczych lub duchowość funkcjonującą bez jakichkolwiek przekonań. Zaś re-
ligijność nie jest jedynie zespołem idei, przekonań, koncepcji, ale również zawiera 
w sobie element emocjonalny. 

Nie jest też możliwa dychotomia wartościująca, według której religijność jest 
zła a duchowość dobra. Zinnbauer i Pargament zauważają, że taki rodzaj podej-
ścia może zwyczajnie sugerować jedynie uprzedzenia badaczy do „starych”, tra-
dycyjnych pojęć, takich jak religijność. Nie można nie zauważyć, że duchowość 
jest rzeczywistością, która może mieć też destruktywny charakter. Zauważa się, że 
poszukując zbliżenia do Boga poprzez pewne formy altruizmu, pomocy, wsparcia 
udzielanego ludziom, można praktykować skrajne formy ascetyzmu, które prowa-
dzą do samounicestwienia, włączać w zamachy albo prowokować masowe samo-
bójstwa po to, ażeby osiągnąć jakiś duchowy cel. 

Podsumowując, zauważamy następujące cechy:
1. Religijność i duchowość są faktem „kulturowym”, którego nie da się zre-

dukować do innych procesów lub zjawisk.
2. Większość ludzi określa się zarówno jako osoby religijne, jak i duchowe.
3. Mniejszość identyfi kuje się jako osoby duchowe, ale nie religijne, i stosuje 

pojęcie duchowość w znaczeniu odrzucenia religijności.
4. Religijność i duchowość wyraźnie na siebie zachodzą (z punktu widze-

nia populacji amerykańskiej), jednak konstrukty te są ogólnie traktowane 
jako powiązane ze sobą, ale nie identyczne.

5. Religijność i duchowość są wielowymiarowymi i złożonymi kon stru k-
tami.

6. Religijność i duchowość mogą być powiązane zarówno ze zdrowiem psy-
chicznym, jak i emocjonalnymi problemami.

7. Religijność i duchowość posiadają istotowe i funkcjonalne aspekty.
8. Religijność i duchowość są konstruktami wielopoziomowymi w takim 

znaczeniu, że mają swoje odniesienie do biologicznej, emocjonalnej, po-
znawczej, moralnej, relacyjnej, osobowościowej, społecznej, kulturowej 
i ogólnej sfery.

9. Religijność i duchowość może się rozwijać i zmieniać przez cały czas za-
równo w życiu jednostki, jak i grupy.

10. Religijność i duchowość uzyskują różne denotacje, gdyż cały czas mogą 
one ewoluować. Religijność często jest analizowana na poziomie społecz-
nym i grupowym, zaś duchowość często jest analizowana na poziomie in-
dywidualnym (por. Gorsach, 2003, s. 335-340; Spilka, Hood, Hunsberger, 
2003; Zinnbauer, Pargament, 2005, s. 29).
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Próba przezwyciężenia antynomii

Próba bardziej spójnej i konsekwentnej operacjonalizacji może opierać się nie 
tylko na poszukiwaniu różnic między nimi, ale również na wskazaniu na elementy 
wspólne. Zinnbauer i Pargament polemizują z akcentowaniem społecznego wy-
miaru religijności i podkreślaniem indywidualnego w duchowości. Zauważają, że 
w różnego rodzaju duchowych przejawach można dostrzec elementy społeczne 
i grupowe. Nie da się analizować duchowości z pominięciem odniesienia do wy-
miaru społecznego, grupowego. Na przykład nawrócenie, jako kategoria duchowa, 
ma również swoje konsekwencje w wymiarze społecznym i nie da się jej zreduko-
wać jedynie do sfery osobistej (Zinnbauer, Pargament, 2005, s. 31-32). Zatem każ-
de z tych pojęć ma swoje odniesienie do takich sfer jak biologiczna, emocjonalna, 
poznawcza, zachowaniowa, tożsamościowa, sensotwórcza, moralna, interperso-
nalna, związana z rolą, twórcza, osobowościowa, samoświadomościowa i społecz-
na (Wulff , 1999). 

Zamieszanie i niespójność defi nicyjna pojęcia religijność i duchowość prowa-
dzą do wieloznaczności takich jak ta, że niektóre skale służące do pomiaru du-
chowości zawierają itemy, które wcześniej służyły do badania różnych aspektów 
religijności (np. INSPIRIT). Inne operacjonalizują duchowość w oderwaniu od 
jakiegokolwiek odniesienia do sfery sacrum – nawet nie zakłada się jego istnienia 
i wówczas duchowość jest jedynie duchowym dobrostanem (spiritual well-being), 
satysfakcją życiową, zadowoleniem z życia, poczuciem sensu w życiu czy pewną 
formą wewnętrznego pokoju (por. Prusak, 2006). Brak jasno zdefi niowanego po-
jęcia duchowość, a co za tym idzie, tworzenie w oparciu o takie defi nicje narzę-
dzi sprawia, że porównywanie wyników w duchowości staje się nieuzasadnione, 
ponieważ różne skale mierzą różną rzeczywistość. Tworząc nowe narzędzia auto-
rzy nie zawsze mają świadomość teoretycznego punktu wyjścia, który posłużył do 
konstrukcji danej skali. 

Próba odróżnienia tych pojęć poprzez zróżnicowany udział w poszukiwania 
znaczenia nie daje ku temu podstaw. Poszukiwanie znaczenia jest obecne zarówno 
w religijności, jak i w duchowości; dokonuje się ono na poziomie psychologicz-
nym, społecznym, fi zycznym, ale i w sferze związanej z sacrum. Również poszuki-
wanie sensu nie stanowi cechy specyfi cznej dla któregoś z tych pojęć. Pargament 
(1997, s. 38-39) stwierdza, że nawet odniesienie czy obecność sacrum są jednako-
we w obu pojęciach. 

Próba uporządkowania relacji tych dwóch pojęć może prowadzić do następu-
jącego usystematyzowania i ustalenia zakresów pojęć. Pierwsza propozycja została 
zaprezentowana przez Zinnbauera i koncentruje się na tym, że religijność i ducho-
wość ujawnia się w innym kontekście. Religijność jest określana jako indywidualne 
lub grupowe poszukiwanie sacrum, które dokonuje się w tradycyjnie pojmowa-
nym sacrum, zaś duchowość jest poszukiwaniem indywidualnym lub grupowym 
sacrum (Zinnbauer, Pargament, 2005, s. 35). Taka operacjonalizacja prowadzi do 
wyznaczenia różnych zakresów obu pojęć. Religijność jest poszukiwaniem sacrum 
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w strukturach, organizacjach, które reprezentują tradycyjne, to znaczy instytu-
cjonalnie wyznaczone formy sacrum. Ten tradycyjny kontekst może być określo-
ny jako system przekonaniowy, praktyki religijne, wartości, które są wyznaczone 
przez określone instytucje religijne, tradycję i kulturę. Duchowość też jest przeży-
wana w określonym kontekście kulturowym, społecznym, rodzinnym i może dziać 
się w tradycyjnym kontekście, ale może też się zdarzyć w nietradycyjnym, zupełnie 
nowym kontekście. W tym znaczeniu obejmuje ona swoim zakresem zjawiska od 
tradycyjnego kontekstu do osobistego, będącego poza systemem społecznym i kul-
turowym, w którym żyje jednostka. Zauważa się też, że obok podstawowej funkcji 
religijności, jaką jest poszukiwanie sacrum, spełnia ona wiele innych funkcji, np. 
takich jak funkcje społeczne, edukacyjne, promujące zdrowie czy dające material-
ne wsparcie.

Drugie, wydaje się bardziej zasadne rozróżnienie zakresu pojęć, przedstawia 
Pargament. Defi niuje on duchowość jako poszukiwanie sacrum, zaś religijność 
jako poszukiwanie znaczenia za pomocą sposobów, które w jakiś sposób odnoszą 
się do sacrum (Zinnbauer, Pargament, 2005, s. 36). W tym znaczeniu religijność 
ma szerszy zakres niż duchowość. Duchowość odnosi się do takiego typu poszuki-
wania znaczenia, w którym sacrum stanowi cel ostateczny. W jego poszukiwaniu 
można posługiwać się zarówno tradycyjnymi, jak i poza tradycyjnymi sposobami, 
ale zawsze ostatecznym punktem dojścia jest sacrum. Można zatem powiedzieć, że 
duchowość jest rdzeniem religijności, jest poszukiwaniem ostatecznego Ty, które-
go poszukuje religijna jednostka (Witek, 1989). W tym znaczeniu religijność jest 
też poszukiwaniem sacrum, ale obok tego poszukuje się innych, pozareligijnych 
celów, takich jak zdrowie fi zyczne, dobrostan emocjonalny, głębokie relacje z in-
nymi, samorozwój, możliwość włączenia się w szerszy kontekst społeczny. Odnosi 
się do szerszej palety celów, potrzeb czy wartości. Cele te mogą mieć zarówno ma-
terialny, jak i pozamaterialny charakter. To, co rozróżnia te dwa pojęcia to środki 
i cele ostateczne w poszukiwaniu znaczenia. Dla duchowości ostatecznym celem 
jest sacrum, dla religijności sacrum staje się środkiem, który prowadzi do osiągnię-
cia innych, pozareligijnych celów, takich jak zaspokojenie potrzeb psychicznych 
i pozapsychicznych. Duchowość jest takim wymiarem funkcjonowania jednostki, 
który dokonuje się w najbardziej ostatecznym wymiarze, jakim jest sacrum. 

Powyższe rozróżnienie wydaje się być bardziej zasadne, a jego zaletą jest to, że 
nawiązuje do rozumienia tych pojęć na terenie fi lozofi i, a zwłaszcza teologii. W tej 
ostatniej duchowość zawsze wyrażała ścisły, bardziej osobisty i intymny stosunek 
do Boga. Trudno zatem pogodzić się psychologom wyrosłym z tradycji kultury za-
chodniej i chrześcijaństwa, że duchowość może przybrać postać, która nie odnosi 
się do sfery sacrum. Duchowość jakby bezpośrednio ukierunkowywała człowieka 
na sferę sacrum. To rozróżnienie nawiązuje też do tradycji psychologicznej wy-
pracowanej przez Allporta i Rossa (1967). Wprowadzili oni dwa typy religijności: 
zewnętrznej i wewnętrznej, a kryterium ich wyodrębnienia było „użycie” religii 
jako środka i celu. 
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Biorąc pod uwagę dwa możliwe rozwiązania, propozycje relacji i zakresu ro-
zumienia pojęć religijność i duchowość, należy mieć świadomość, że ujęcie du-
chowości jako kategorii szerszej niż religijność jest dość popularne w psychologii 
– przenosi się ono również na polski grunt (por. Herszen-Niejodek, 2006; Socha, 
2000). Konsekwencją takiego podejścia jest uznanie, że tworzony konstrukt teo-
retyczny duchowości nie ma swojego wcześniejszego odniesienia, jest zupełnie 
nowym problemem w nauce, a podejście psychologiczne jest na tyle oryginalne, 
że nie musi korzystać z wcześniej zgromadzonej wiedzy. Jednak uświadamiamy 
sobie, że pojęcie duchowość ma swoją bardzo bogatą tradycję liczoną w wiekach. 
Choć jego obecność w teologii i fi lozofi i może mieć swoje specyfi czne denotacje, 
to jednak musi istnieć jakieś wspólne rozumienie tych pojęć również dla psycholo-
gii. Sposób operacjonalizacji będzie z pewnością inny niż w wyżej wspomnianych 
naukach, jednak nadawanie mu odrębnego znaczenia może prowadzić do niepo-
rozumień i artefaktów. Druga propozycja i podejście, w którym religijność jest 
pojęciem szerszym niż duchowość bierze pod uwagę osiągnięcia nie tylko fi lozofi i 
i teologii, ale również samej psychologii, która wskazuje, że religijność może przy-
bierać taką postać, gdzie sacrum jest wykorzystywane do osiągania pozareliginych 
celów i zaspokajania ludzkich potrzeb na różnym poziomie. 

Religijność i duchowość z perspektywy metodologicznej

Jedną z podstawowych metodologicznych kwestii jest jedno- i wielowymiaro-
wość psychologicznych konstruktów oraz ich obserwowalny bądź latentny charak-
ter. Co do pierwszej kwestii, to zarówno religijność, jak i duchowość są konstruk-
tami wielowymiarowymi. Jeśli chodzi o religijność, tradycja psychologiczna jest na 
tyle bogata i dobrze udokumentowana, że nie ma wątpliwości co do jej wielowy-
miarowego charakteru. Wśród klasyków wystarczy wymienić Fromma, Allporta, 
Meadow, Kahoe, Wulff , Hutsebaut, którzy tworzyli wielowymiarowe modele reli-
gijności, a następnie tworzone skale potwierdzały ich obecność i często niezależny 
charakter. Podobne przekonanie istnieje w odniesieniu do duchowości. Nie można 
uznać, że jej natura jest dychotomiczna w tym znaczeniu, że albo ona występuje, 
albo nie jest obecna. Gdyby tak było, moglibyśmy jedynie w przypadku jej wy-
stępowania mierzyć natężeniu duchowości, i nie można wskazać na jej wymiary, 
dymensje (Miller, Th oresen, 2003, s. 28). 

Latentny charakter duchowości również nie jest czymś wyjątkowym. W na-
ukach społecznych wiele zmiennych ma taki charakter. Latentna natura zmien-
nych polega na tym, że nie można jej bezpośrednio zaobserwować, a jej istnie-
nie wyprowadza się na podstawie dedukcji z obserwowalnych wymiarów, które są 
uchwytne dla badacza. Latentne zmienne mają charakter wielowymiarowy, a więc 
na podstawie jednego obserwowalnego wymiaru nie da się stwierdzić jej obecności 
bądź jej braku. Tak jak zmienne typu dobrostan (well-beinng), zdrowie psychiczne, 
sens życia są wielowymiarowe i wieloaspektowe, podobnie duchowość powinna 
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być diagnozowana na podstawie wielu wymiarów. Dlatego skale do mierzenia du-
chowości powinny ujmować jej strukturę, a nie tylko jej intensywność (Zinnbauer, 
Pargament, 2005, s. 32).

Czy istnieje duchowość bez religii?

Pytanie o istnienie duchowości bez odniesienia do jakiejkolwiek religii jest bar-
dzo intrygujące, a wydaje się, że na terenie psychologii jest dość często w sposób 
bardzie lub mniej świadomy podejmowane. W tym miejscu należy jeszcze raz zadać 
fundamentalne pytanie o status historyczny i metodologiczny psychologii w od-
niesieniu do innych nauk. Pojęcie duchowości nie jest „tworem” czysto psycho-
logicznym, ma za sobą wielowiekową tradycję, a rozumienie tego pojęcia zostało 
najpierw wypracowane przez teologów i fi lozofów (por. Witek, 1978). W związku 
z tym rodzi się pytanie, czy psycholog ma intelektualne zobowiązania do kontynu-
acji swoistej „tradycji” naukowej? Czy może ignorować dotychczas zebraną wiedzę 
na dany temat? Jeśli ignoruje odniesienia zewnętrzne i jest przekonany o tworze-
niu „ab ovo”, wówczas naraża naukę na nieporozumienia i wieloznaczność. I tak 
raczej powszechnie przyjmuje się, że duchowość ma odniesienie do sacrum, zaś to, 
co jest wyrazem „wyższego” funkcjonowania człowieka, ale nie posiada odniesie-
nia do sfery religijnej, można określić jako humanizm czy postawę humanistyczną, 
wrażliwość na sferę piękna lub wartości. Niezależnie od dziedzictwa i „historii” 
w psychologii pojawiają się defi nicje duchowości, które nie mają odniesienia do 
sacrum (por. Van der Leeuw, 1997, s. 440). 

Fascynującą dyskusję na ten temat przeprowadzili na łamach „Th e International 
Journal for the Psychology of Religion” Pargament z Robertem Emmonsem, Che-
ryl Crumplerem (1999) oraz Hansem Stiff os-Hanssenem (1999). Pierwsza para 
badaczy zarzuciła Pargamentowi, że w swoim artykule, poświęconym omawianym 
tutaj zagadnieniom, defi niując duchowość jako poszukiwania sacrum „unikał 
zmuszania się do wąskich i tradycyjnych koncepcji Boga” (Pragament, 1999a, s. 
12). Na tak postawioną kwestię Emmons i Crumpler zadali pytanie Pargamentowi, 
jak sobie wyobraża sacrum bez odniesień do Boga? Pargament, odpowiadając na tę 
podstawową kwestię, udzielił odpowiedzi na dwóch płaszczyznach: ontologicznej 
i psychologicznej, i podał następujące argumenty. Jeśli chodzi o tę pierwszą, to rze-
czywiście, taka teza nie ma większego sensu, gdyż trudno byłoby ją uzasadnić, zaś 
na drugim poziomie Pargament uznał, że „z psychologicznego punktu widzenia 
może być taka sytuacja, w której jednostka „sakralizuje” pewne obiekty, przymioty 
czy jakości i w ten sposób stają się one jakąś reprezentacją czegoś świętego” (Par-
gament, 1999b, s. 38). A więc, wyjaśnia dalej Pargament, chodzi o sytuację, gdzie 
ludzie nie mają świadomości obecności Boga osobowego w ich życiu i wówczas 
mogą postrzegać obecność pewnych cech boskich, których doświadczają w swoim 
życiu, takich jak: wszechmoc, wieczność, zawsze obecny, świętość i czynią to bez 
wyraźnej akceptacji wiary w osobowego Boga (por. Mahoney, Pargament, 1987). 
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Wówczas mamy do czynienia z sytuacją, kiedy duchowość ma jedynie pośrednie 
odniesienie do sfery sacrum. Emmons i Crumpler stawiają bardzo ciekawe py-
tanie odnośnie do poszukiwania związków pomiędzy duchowością a zdrowiem 
psychicznym i well-being. Być może kluczem do lepszego wyjaśnienia powiązań 
między tymi zmiennymi jest uwzględnienie, czy badana duchowość ma odniesie-
nie do sacrum w sensie ścisłym (osobowy Bóg), czy też odnosi się pośrednio do 
tej sfery i zauważa jedynie obecność pewnych boskich przymiotów, które wypły-
wają z nieosobowej siły czy energii. Powraca zatem stara kwestia obrazu, a mó-
wiąc bardziej współczesnym językiem, koncepcji Boga. Być może powrót do tego 
zagadnienia pozwoli przeprowadzać bardziej trafne badania. Z tą sugestią zgadza 
się Pargament, jednak stoi on na stanowisku, że psychologiczna paleta sacrum jest 
dużo większa niż to, co fi lozofi a ustala za obiekt posiadający konstytutywne cechy, 
niezbędne do określenia go mianem sacrum i psycholog powinien uwzględniać 
całą różnorodność reprezentacji Boga (Pargament, 1999b, s. 38-39). 

Problem sacrum w duchowości nie jest czymś nowym na terenie psychologii. 
Psychologia rozpatrywała różne postaci religijności, gdzie jej przedmiot był w róż-
nym stopniu uświadamiany i przeżywany. Zaczerpnięta z fi lozofi i relacyjnej Marti-
na Bubera koncepcja relacji podmiotowej i przedmiotowej właśnie uwzględnia ten 
problem, szerokiego rozumienia przedmiotu religijnego w religijności. Przykła-
dem operacjonalizacji powyższych pojęć na terenie psychologii religii jest praca 
Jaworskiego (1989), który wykazał, że da się wyodrębnić personalny i apersonalny 
typ religijności. Ten drugi polega na tym, że zarówno przedmiot odniesienia, czci 
może mieć charakter przedmiotowy. W tym przypadku Bóg jest defi niowany jako 
moc, siła, energia czy mądrość, a relacja, którą buduje człowiek do takiego przed-
miotu odniesienia ma charakter monologowy, jednostronny, pośredni i niezaktu-
alizowany (por. Jarosz 2003). Wyodrębniając takie typy religijności mamy świado-
mość, że nie są to „optymalne” wzorce z racji na swoje odejście od ontologicznego 
znaczenia sacrum, niemniej jednak taka postać religijności występuje, niezależnie 
od tego, że nie może ona zyskać ontologicznego uzasadnienia. W tym znaczeniu 
wydaje się uzasadnione tak szerokie określenie duchowości, w której sacrum przy-
biera wyjątkowo subiektywną postać. Warto podkreślić, że pojęcie duchowości 
ma przede wszystkim funkcjonalny charakter. Oznacza to, że jego treść bardziej 
wskazuje na spełniane funkcje w szeroko rozumianej egzystencji człowieka, zaś 
w mniejszym stopniu nadaje nową jakość treściową temu pojęciu. Zarówno reli-
gijność, jak i duchowość mogą być rozumiane jako aktywne procesy poszukiwania 
znaczenia, które mogą posłużyć do odkrywania, podtrzymywania i przekształce-
nia najistotniejszych znaczeń dla danej jednostki (por. Pargament, 1997). W tym 
znaczeniu funkcje zarówno religijności, jak i duchowości mogą być analogiczne. 
Oba pojęcia mogą być rozpatrywane na takich samych poziomach i oba mogą 
być odnoszone do analogicznych procesów rozwojowych. Tak jak da się wyod-
rębnić pewne stadia rozwoju religijności, podobnie można wyodrębnić etapy roz-
woju duchowości jednostki. Szeroko zaprezentowany kontekst i treść obu pojęć 
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pozwala stworzyć nowe horyzonty badawcze, które dopiero się otwierają przed 
duchowością na terenie psychologii. 

Na koniec warto zwrócić uwagę na postulat niektórych psychologów, którzy 
przypominają, że przypisywanie treści pojęciom religijność i duchowość, choć 
może być dalekie od precyzji i wskazywać na brak konsekwencji metodologicznej, 
musi uwzględnić dynamikę procesów społecznych (Wulff , 1999). Nowe zjawiska 
społeczne pojawiające się w świadomości postmodernistycznego społeczeństwa 
muszą uzyskiwać swoje odbicie i zainteresowanie w nauce po to, aby zachować nić 
porozumienia pomiędzy badaczami i badanymi. Wyrażamy je za pomocą języka, 
a on musi odzwierciedlać nie tylko naukowe ujęcie badanego przedmiotu, ale po-
winien oddawać to, co funkcjonuje na poziomie języka codziennego, aby lepiej 
interpretować badaną rzeczywistość i zachować kontakt z otoczeniem (badanymi) 
oraz pokazywać jego złożoność i wieloznaczność.
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