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Paweł Marian Socha (ur. 16 czerwca 1949), psycholog religii, empiryk 
i teoretyk, jeden z pionierów psychologii duchowości, poszukuje w swoich 
pracach odpowiedzi na fundamentalne dla religioznawstwa pytanie – czym 
jest religijność i duchowość i w jaki sposób można zjawiska te objąć „mędrca 
szkiełkiem i okiem”. Absolwent krakowskiego XII Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Cypriana Kamila Norwida. W 1973 roku ukończył studia z zakresu 
psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, następnie pracował w latach 
1973–1976 jako psycholog pracy. W 1976 podjął pracę w Instytucie Reli-
gioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, z którym na stałe związał swoją 
karierę naukową. Dysertację doktorską z zakresu psychologii pod tytułem 
Zarys psychospołecznych uwarunkowań wobec religii obronił w 1984 roku. 
W dniu 16 maja 2013 Rada Wydziału Filozofi cznego nadała mu stopień 
doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie psychologii na pod-
stawie zbioru prac pod tytułem Zarys psychologicznej teorii duchowości. 
Paweł M. Socha współpracował z wieloma uznanymi, zagranicznymi ośrod-
kami naukowymi: w 1985 był stypendystą na Uniwersytecie Oksfordzkim 
w ramach Oxford Hospitality Scheme, w latach 1989–1990 odbywał, jako 
stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej, staż naukowy na Uniwersytecie 
Kansas, następnie w 1995 w ramach Tempus PHARE na Katholieke Uni-
versiteit Leuven, a w 1997 był stypendystą Fundacji Fullbrighta na Bowling 
Green State University, Ohio. Uniwersytet Jagielloński w uznaniu zasług 
przyznał mu nagrody za działalność naukową (2000), organizacyjną (2001) 
i dydaktyczną (2013). Pełnił także funkcję zastępcy dyrektora Instytutu 
Religioznawstwa. Współpracował ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecz-
nej (1997–2012) w Warszawie, gdzie prowadził między innymi seminaria 
magisterskie z zakresu psychologii religii (44 osoby uzyskały magisterium 
z psychologii pod jego kierunkiem), oraz z Krakowską Akademią im. An-
drzeja Frycza Modrzewskiego (2001–2003). Jest członkiem Polskiego Towa-
rzystwa Psychologicznego, International Association for the Psychology of 
Religion, Society for the Scientifi c Study of Religion, oraz jednym z człon-
ków założycieli Th e International Study of Religion in the Eastern and Cen-
tral Europe Association i Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Du-
chowości. Ponadto Jubilat działa aktywnie w Krakowskim Stowarzyszeniu 
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Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona, obecnie pełniąc funkcję Prezesa 
Zarządu. 

Paweł M.  Socha jest autorem czterech książek i ponad sześćdziesięciu 
artykułów w czasopismach naukowych i rozdziałów w monografi ach. Po-
nadto jest redaktorem książki Duchowy rozwój człowieka (2000), redakto-
rem trzech numerów tematycznych religioznawczego czasopisma „Nomos” 
(2000, 2001, 2003) oraz autorem około trzydziestu haseł encyklopedycznych 
w Encyklopedii Religii PWN (a także redaktorem haseł w polskiej Wikipe-
dii jako wikipedysta Socheusz). Współpracował z uznanymi periodykami 
religioznawczymi i psychologicznymi jako autor artykułów oraz recenzent 
(m.in. „Current Issues in Personality Psychology”, „Studia Religiologica”, 
„Studia Psychologica”, „International Journal of the Psychology of Religion”, 
„Psychologia Społeczna”, „Psychologia-Etyka-Genetyka”, „Roczniki Psy-
chologiczne KUL”, „Studia Sociologica”, „Ex Nihilo”, „Psychiatria Polska”). 
Jego zainteresowania naukowe obejmują wiele kluczowych, przynależnych 
do psychologii religii obszarów: duchowość, orientacje religijne, związki 
religijności z osobowością, wątpienie i ateizm, coping religijny, religijne 
i duchowe doświadczenia – wszystkie wymienione zagadnienia pojawiają 
się w bogatym dorobku naukowym Jubilata. W przyjmowanej metodolo-
gii badawczej najbliższe jest mu podejście ilościowe i korelacyjne, oparte 
na solidnej podbudowie teoretycznej. To właśnie w stronę teorii każdo-
razowo w swoich poszukiwaniach zwracał się Paweł M. Socha, podkreśla-
jąc, że celem psychologii religii jest przede wszystkim wyjaśnianie zjawisk. 
Psycholog gra tutaj rolę detektywa, stale jest Na tropach duchowości, bada 
powiązania i wzajemne relacje, poszukuje przyczyn, rezultaty przemian 
poddaje analizie, nie boi się stawiać niewygodnych pytań i nie zadowala się 
prostymi, redukcjonistycznymi odpowiedziami. 

Niewątpliwie najbardziej istotnym obszarem zainteresowań Pawła 
M. Sochy jest psychologia duchowości – śmiało można nazwać go jednym 
z czołowych prekursorów tej dyscypliny w polskim środowisku naukowym. 
Wydana w 2014 książka Przemiana: w stronę teorii duchowości jest rezulta-
tem wielu lat badań i przemyśleń nad duchowością, jak też stanowi koncep-
tualizację autorskiej, psychologicznej, poznawczo-egzystencjalnej teorii du-
chowości. Autor prowadzi w niej opatrzony referencjami do licznych badań 
psychologicznych, erudycyjny i konsekwentny wywód, przedstawiając zrę-
by swojej teorii. Tytułowa przemiana stanowi metaforę istoty duchowości, 
która obejmuje „wszelkie działania zmierzające do pokonania – przekrocze-
nia, transcendencji – granic własnych egzystencji oraz rezultaty tych zmian” 
(s. 58), jest, używając języka psychologii, procesem „radzenia sobie z sytu-
acją egzystencjalną” (s. 113). Duchowość ukazana jest jako fenomen z istoty 
swej dynamiczny, związany z przeżyciami jednostkowymi, którego wymiar 
makro ma odzwierciedlenie w kulturze, w postaci religii, sztuki, fi lozofi i 
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czy psychoterapii. Badania duchowości, w tym ujęciu, niejako naturalnie 
lokują się w obszarze fundamentalnych zagadnień humanistyki. Psycholog 
duchowości podejmuje zatem problemy ważkie, wkraczające w zakres zain-
teresowań praktycznie wszystkich subdyscyplin psychologii – psychologia 
duchowości może być w pewnym sensie ujmowana jako psychologia per se, 
zważając na źródłosłów tej dziedziny nauki. 

Spośród poddziedzin psychologii, wewnątrz których analizie poddawa-
ne są zjawiska duchowości i religijności, Paweł M. Socha szczególnie zajął 
się psychologią osobowości i psychologią rozwojową. Interesowała go rów-
nież kwestia orientacji religijnych, czego wyrazem była monografi a z 1992 
roku pod tytułem Rozwój orientacji religijnej i światopoglądowej, a w 1999 
roku opublikował w prestiżowym „International Journal for the Psychology 
of Religion” wyniki swoich badań nad orientacjami religijnymi na próbie 
polskiej. Świadom faktu, że badania nad duchowością człowieka nie mogą 
zamykać się w obrębie psychologii, podejmował współpracę z przedstawi-
cielami innych dyscyplin naukowych. Jednym z rezultatów takiej koopera-
cji był artykuł napisany wspólnie z zoologiem z Aberdeen, Davidem Hayem 
Spirituality as a Natural Phenomenon: Bringing Biological and Psychological 
Perspectives Together, opublikowany w czasopiśmie „Zygon: Journal of Re-
ligion and Science” (2005). Obaj autorzy poszukiwali w nim uniwersalne-
go wymiaru duchowości, zwracając uwagę na podłoże biologiczne, ale też 
i na społeczno-kulturowe formy ekspresji, zwłaszcza w wymiarze jej przeży-
wania – doświadczeń duchowych i religijnych. 

Oprócz wielu przeprowadzonych badań własnych Jubilat dbał o to, aby 
dorobek dawnych pokoleń psychologów religii nie został zapomniany. 
W 2001 roku w Wydawnictwie Nomos ukazało się wznowienie Doświad-
czeń religijnych Williama Jamesa, do którego Paweł M. Socha napisał wpro-
wadzenie, Doświadczenia religijne po 100 latach, przypominając każdemu 
czytelnikowi, że owa lektura stanowi obcowanie z wiekową już tradycją. 
Książka Duchowy rozwój człowieka (2002) wydana pod jego redakcją stano-
wi przegląd stosunkowo rzadko dyskutowanych w polskim piśmiennictwie 
koncepcji stadialnego rozwoju duchowości i religijności człowieka autor-
stwa znanych psychologów, takich jak E. Erikson, J.W. Fowler, J. Loevinger 
czy L.  Kohlberg. Również w pracy dydaktycznej Paweł M.  Socha zawsze 
pamiętał o korzeniach uprawnianej przez niego dyscypliny – wykładał jej 
historię w ramach kursu Klasycy psychologii religii (UJ), a na ćwiczeniach 
przypisanych do tego przedmiotu dbał o to, aby każdy student poznał do-
głębnie Doświadczenia religijne Williama Jamesa. Warto wspomnieć jesz-
cze, że to dzięki jego staraniom i umiejętnościom translatorskim w 1999 
roku nakładem Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych ukazał się pol-
ski przekład Psychologii religii Davida M. Wullfa (przeł. P. Socha, P. Jabłoń-
ski, M.  Sacha-Piekło), która to książka po dzień dzisiejszy stanowi jeden 
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z podstawowych podręczników psychologii religii na świecie. Opublikowa-
nie tej pracy w Polsce wielu studentom, ale także i badaczom, otworzyło 
okno na świat fascynującej dyscypliny, jaką jest psychologia religii. 

W ostatnich latach Jubilat zwrócił swoją uwagę w stronę psychologicz-
nych aspektów bycia niewierzącym, ateistą, wątpiącym czy agnostykiem. 
Wstępne wyniki badań opublikował w formie artykułu Psychologia ateisty: 
zarys problemu i próba badania empirycznego (2012). Materiał do badań 
zbierał w ramach autorskiego konwersatorium fakultatywnego Psychologia 
wątpienia i ateizmu, który to przedmiot swoją tematyką i zaproponowanym 
podejściem psychologicznym do różnych odcieni niewiary i wątpienia jest 
przedsięwzięciem pionierskim w dydaktyce psychologii religii. W swoich 
badaniach poszukuje psychologicznych zmiennych, które mogłyby być cha-
rakterystyczne dla różnych odcieni niereligijności (pod uwagę brany jest 
temperament, styl poznawczy – szczególnie potrzeba domknięcia poznaw-
czego i wymiar dosłowności/symboliczności oraz poczucie sensu życia). 
Podjęcie opisu niereligijności w innych niż dotychczas kategoriach (czyli 
po prostu braku religijności) jest niewątpliwie istotnym wyzwaniem ba-
dawczym. Owocnych zmagań z tą problematyką, a także radosnego świę-
towania w 2016 roku czterdziestolecia swojej pracy naukowo-dydaktycznej 
życzą szanownemu Jubilatowi autorzy niniejszego tomu. 

Ad multos annos!
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