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Człowiek religijny i jego tożsamość.
Stan elebaĄł w per§pekry*,wie JitozaJicznej

W rozprawie doktorskiej Pani rngr Maigarzata Kutypa-N,{orawiecka podejmuje
ciekawy i aktualnie problem tozsamosci człowieka religijnego. Atitorka roz:waża to
zagadnienie w-- p€rspektywie filozcficznej i teorii duchorvcsci Do zagadnienia podchodzi
samodzielnie §tawia problem

tozsamości jeclnostki, wpisującej

się retigijny

obraz

rzeczyrvistoŚci. Przl,jmuje, nie wyrazł:ną wprost, perspektyrve herrneneutyczną, Człorł,iek
wsPcrłczesny znajdule się w punkcie w,vjścia staw,ialego protllemu a teksty kultury, w,tym

lłyPoi.viedzi filozoficznę. oraz r}race z zakresu historii ciuchcrvosci, teorii wychowania
stanowią zbor wypowiedzi pozwalających pogłębic rozumierrie rvłasnej tozsamosci. Nie
ujawnienie \Ą' rozpfaą,ie metody badawczej sprawia, ze czytelnik nla

ją łvytlobyc tekstu

rozprawy, co niestety sprar.via, że może domyślac się jej błędnie. Tym bardziej, że w drugiej

częŚci rozpraw,v- autorka dr:konuje fenonrenologicznej analizv tozsanrości, a następnie
przechodzi do analizy semantycznei ięzyka religijnego, języka mocllitw3,, aby ztrzeciej części
PrzejŚc do pedagogiki tozsamości ujętej rv perspekrywie religioznawczej

iz

zakresu teorii

duchowości.

Pozytywną stroną rozpralr,v jest to,

że aut0fka stawia

ciekawoŚcią badawczą wybranega przęz siebie zagadnienia

-

problern

Z

autentyczną

,,podmiotu zaangużowanego",

W Przypadku rozprawy Pani rngr M. Kutypy-fuforaw,ieckej to nie jest jedy,nie cytat z pfacy
Charlesa Taylora. Nie wybiera tematu ksiązkox,ego, ale wychodzi z perspektywy
egzYstencjalnej,

czvli

tozsanroŚci, zyjącego

r.v

człow,ięka wsptł}czesnego zainteres<rrvanego problemem własne.i
kuiturzę ponowoczesnej. w ktorej mamy do czynienia z nietrwałymi,

hybrydowvmi, rozchrł,ianyrni tozsamościami., Dla czło,uvieka reiigijnego
aspektem tozsanrości jest intymny dialog

z

kluczor.ł,.vm

Bogiem. Autorka rozprawv przyjmuje, ze

modlitwa jest f,ornrą dialogu, w którym dzięki rozmowie

z Bogiem

podmiot

oirzyrnr_rje

ż

łraz odpołviedz na

pogłębione rozumienie własnego ,.,ia",

,,kim jestem". Wełvnętrzny dialog

z

podstar.v<rwe

dla siebie pytanie

Bogiern jest jednocześnie dialogiern

z

Innym i

autentycznym spotkaniem z samym sobą.

Pod względem formalnym konstrukcja pracy jest

popraw-na.

Nie budzi większych

zastrzężęń strona redakcyjna tekstu Pomysł dotycząc1, strukturyzacji rozdziałów jest

czytelny, tytuły rozdzińow dobrze oddają merytoryczną zawańośc treści,autorka
konsekwentnie prowadzi argumentacj

ę"

Rozprawa Pani mgr Małgorzaty Kutypy-I\{orawieckiej składa się trzech części,
wstępu, zakończenia. bibliografii,

w

te.i ostatniej rvl,rozniotro literaturę podmiotową,

pomocniczą oraz wybrane hasła z encyklopedii

i

słowrrikorv. Przy czym zakres literatury

jak na pracę doktorską, brakuje tez literatury
z wyjątkiem haseł słownikowych. W rozprawie autorka analizuje prace

bibliograficznej nie jest zbl,t obszenry
obcojęzycznej,

polskich autorów, lrądz prace tłumaczone na język polski. Niestety brakuje wyraznie
określonego przedmiotowego zakresu analtz, dlatego nie wiadomo do końca na jakiej
zasadzie dobrano rvskazaną literaturę. Autorka ma praw,o do arbitralnego wyboru, ale we
Wstępie powinna wytłumaczyc na jakie.i zasadzle korzysta

z §ch a nie

innych pozycji

bibliograficznych.
.Tako

jeden z pierwszych czytelnikor.v rozprawy jestem zobowiązany do przedstawienia

wątplirvości i uwag kntvcznych. Niektore z nich rnają charakter ogólnv. a niektóre odnoszą
zagadni en szczegołowych.
Naj pierw sformułuj ę urvagi ogólne.

1) Wprawdzie mgr M. Kutypa-N{orawiecka odroznia tozsamośc jednostki od tozsamości
zbiorowej, ale tej ostatniej nie pcświęcazbyt wiele uwagi. Skupia się na tym aspekcie

tozsamości religijnej, ktory jest zl,viązany

z

rozwojem wewnętrznym osoby.

Omawiany przez altorkę rozprawy Charles Taylor rozważa problem świadomości
religijne.i w powiązaniu z tozsamościązbiorową w pracy A Seculcłr Age.Możnaten

aspekt refleksji odnalezc

w

tłuniaczonvch na jęz_vk polski tiagnentach tego

monumentalnego dzlęła, między innvmi: Eq:ka aułelllvczłlrxcl. Tłum. A. Pawelec.

Krakow: Znak, ża02, oraz Ntłrtlc:c.\łle imuginoritl spoleczłrc. Tłum. A. Puchała, K,
Szymianiak. Krakow: Znak, 2010" a także innych tekstach tego filozofa. Religia a
integracja europejska. Tłum. lv,l. Szuster.."Nowa ResPublica" 2006 (zima), nr 203, lub
Katcllickn nou,oczesłIo.jt7 Tłrrm. A. Pawelec. ,,Znak" 2003, nr l2 (583), czy wreszcie

Oblicza religii tlzi.;itłj. Tłum, A. Par,vełec. Krakow: Znak,20a?. Niektóre z tych prac
zna$ują się w bibliografii, ale autorka rozprawy z nich nie korzysta, odwołując się
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przede wszystkim pracy Zrótlła ptxlnlioltłlt,o.ści, Ntłrłlłlzitł1,ltłz.sałłłłł.ści
nrł1,oczesłłej.

Tłum, M. Gruszczyński

i inni.

Warszawa: PWN, 2001, \"y ktorej dominu"ie

perspektywa indyrł,idualistyczna, a nie rvspolnotowa. Podobnie w zawęzony sposob

Pani rngr M. Ku§pa-Morarł,iecka traktuje koncepcję Paula Ricouera, ograniczając jej
odczytanie do jednej ksiązki, mianorvicię (} slńie slł?l,r,łłt.fako iłlltynl, tłum. B.
Chełstowski, \łarszaw a ża03

.

2) Rozwaza.iąc zagadnienie tozsamosci autorka rozprawy nię odroznia

i

aspektu

z łvyjątkienr pierrł,szego rozdziału. Pytanie o
tozsamośc konkretnego podmiotu i t]lozoficznv problem tozsamości to odrębne
praktycznego

teoretycznego, moze

kwestie. Pani mgr

A

Kutypa-Morawiecka akcentuje krvestie tozsamosci jako aspekt

zycia,,podmiotu zaangńawanego". który przez spotkanie z innyrrri (rvspólnotą), lub z

Bogiem probuje odpowiedziec na pytanie o prywatną tozsamośc, Jako recenzent
odnoszę wrazenie, ze Pani mgr M. Kutvpa-Morar.vicka traktuje teksty filozoficzne,

oraz prace

z

zakresu duchowoŚci

jako zbor wypowiedzi, ktore mają

ułatwic

odpowiedz na p.vtanie o indvwidualną tozsalnośc konkretnego podmiotu. a nie jako
probiem teoretyczny, naukowy.

T

eraz sformułuj ę uwagi szczegoł or.ve,

We Wstępie Pani mgr M. Kutypa-Morawiecka określaprzedmiot swoich badań,

iest

nim tozsanrośc człowieka religijnego. Pisze,. ,,Ze względu na podjęty tenlat najwazniejsza
będzie cila mnie tozsamoścczłowieka religijnego. Będę się starała odpowiedziec

ła pytanie:

czy tozsamośĆczłowieka religiinego rozni się od innych tozsamości? Czy jest jakościowo
różna?" Problem jest oczywiście bardzo ciekawy, wymaga wnikliwości,której autorce
rozprawy nie brakuje, ale takze odpowiedniej metodologii badań.

Z opisaniem tej

ostatniej

jest gorzej. Mgr M. Kutypa-Morawiecka nie tylko nie wskazuje metody badawczej, nie
okreŚla zakresu przedmiotolvego aspektu analiz, ani stanu badań,

,uv

Polsce

i

na świecie.

odnośnie omawianej problematyki,

W

pierrł,szej cześci rozpraw,v autorka odrvołuje się do metod1, f'enomenologicznej

stosowanej przez Romana Ingardena, gdy chodzi o tjlozoficzny aspekt badania tozsamosci,

ale w dalszej częścipracy wyraznie się za nim nie opowiada Dlategrr dobor analizow-anl,ch
koncepcji filozoficznych Martina Heideggera, Charlesa Taylora, czy Paula Ricouera wydaje

się prz.vpadkowy. klozna się domyślec, ale nie jest to napisane wprost w rozprawie, ze
wszyscy z nich piszą bądz o tozsamosci podmiotu, bądz o jak dwaj ostatni f'rlozofowie z
atencją odnoszą się do religijnego obrazu świata.W pracy pojawiają się takze odniesienia do
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koncepcji innych filozofór.v, rrriędzy innymi fulaxa Schelera, Martina Bubera, Jozefa
Tischnera, są oni omawiani ze r,vzględu na aktualne poruszane zagadnienie.

Ciekawy, problenl autorlta stawia rł, końcowej części|tstępu. rnianclrvicie posfuluje
rozwazanie modlitwy jako aspektu tozsa.mościreligijnej, ten rvątek został następnie w pracy
rozwinięty, autorka rozprawy rvpisując go w rvątek teorii duchowości Ten tez r,vątek jest w
pl,acy najciekawszy

Pani mgr

Iv{,

Kutypa-Ą{orarą,iecka definiuje po.ięcie tozsamości" oddziela perspektywę

tjlozoficzną od psychologicznej i socjologicznej. Tutaj jedrrak, jak uznaje autorka rozprawy,
sprawa nie jest prosta ze r.vzględu na roznorodnośc pr:dejśćcio tego zagadnienia ze strony

roznyclr dyscyplin naukowvch" Autorka dokonuje przeglądu roźnych sposobow rozumienia
tozsanrości w układzie historłczłryrn Ujmuje zagadnienie filozoficznie. wybiera perspektvwę

indywidualistyczną *,,(,..) warunkiem utworzenia tozsamości jest rvgląd w siebie, to jest
jedyny sposob,

zeb__v

prawdzirvie

i

świadomie zrozutniec istotę własnej osobowości" (s. 1a).

Pani mgr M. Kutypa-Morawicka do

problematyki tozsamości wprowadza wątek

doświadczenia religiinego. Pvta w jakim sensie tozsanro§c podmiotu jest zalezna od afimacji

Boga. To w,yraznie Kierkegardowski rys rozumienia tozsamości. ktory ale nie został
wystarczająco pogłębiony. Uwagi dot1-,czące filozofii duńskiego filozof-a są rv tyrn rozdziale
rozproszone, trudno je jednak uznac 7a wyczerpującą analizę jego pism. Zdaniem autorki
religia narzuca pł:dmiotorł,i pewna tozsamośc, ale jedynie lł, sensię zewnętrznym,. ponierł,az w

uięciu wewnętrznilm

-

indywidualnvm iest orra związ.ana

z

pracą nad sobą

i

osobistym

wysiłkiem.

W kolejnych podrozdziałach mgr

fuI.

Kut5lpa-Morawięcka wskazuje na różne poziomy

rozumienia tozsamosci, psychoiogiczny, sacjologiczny. filozoficzny, rozdziale te obszanr,

jednak zbyt mało miejsca poświęcazagadnieniu tozsamości zbiororvej. Podchodzi do
zagadnienia problemowo, co jednak w tym wypadku przeszkadza w jasnym zrozumieniu
tresci, poniew,az sprawia \\,razenie, ze autorka nietrasobliwie łączy te perspektl.wy, nie
tłumacząc metodologicznej odmiennosci filozofii, psychologii, socjologii w podejściu dc tego

zagadnienia. Pisząc o wspołczesnych wyzwaniach związanych

z problematyką

autorka rozprawy zauv,aża, ze dotvczv on w tej chwiii krł,estii związanych

tozsamości,

z

rozwojem

bioetyki i roznych form terapii medycznej Te wąttrii w pracy są interesuj ące, szczegolnie w
kontekście analizv zagadnienia zdrowia psychicznego.

Definiujac tozsamoścautorka rozprawy odwołuje się do koncepcji Charlesa Taylora i

Paula Ricoeura, szczegolnie w,yróznia koncepcję ,,podmiotu zaangazowanego" Taylora,
dostrzegając w niej pe\ł,ne wskazanie w tlvorzeniu pogłębionego rozumienia własn§go ,,ja".
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Auiorka rozprawy pisze. .,Tozsamc,śc ozllaczńaby zatem przi,jęcie za własne pewnego
sposobu egzystencji, pe\.ynego oglądu śrviata, dostrzegania siebie

wszystkim" (s.

35) W tym

i

własnej roli

.,łe

fragmencie mgr N{. Kutvpa-N{oraciecka odchodzi od

Kartezjańskiego paradygmatu określania wlasnej tozsa.mości opartej na g8o ctlgittl na rzęcz
tozsamościbudowanej w oparciu rózne lbnny aktyrr,ności i zbioru róznorodnych enrocji. Ten

wątek clotyczący przejscia od paradygmatu kartezjańskiego do paradygmatu opartego na
kulturze ekspresjonizrnu. To rvynik odczytania myśliTaylora, nie został on jednak w pracy
dostatecznie uwyrazniony.

W tym rozdziale autorka poruszyła tez problem tozsatności religijnej Poznawanie
siebie ujęte

w

kontekście religijnym wpisuje się w, doswiadczęnie wewnętrzne, dzięki

ktoremu podmiot odkryrł,a siebie jako istotę, która zrvje w obszarze sen§u, poznaje, ze jest
częŚcią większej całości.W tym ujęciu indywidualna tozsamoścstanowi pochcldną więzi

jakie łączą c.złow,ieka z innymi, W ptldsumowaniu piei,wszego razdztału autorka rozprawy
wraca do indy"r,vidualistycznego rozumienia tozsamości,w określeniu ktore.i decydującą rolę
odgrywa aspekt aksjologicznv

i

etvcznv (".posiadanie łlierarchii rvartości", ,.bycie sprawcą

swoich dztńan",,,odporviedzialnośc za samego siebie" * s. 52}
Druga częŚĆ rozpraw5,, poświęconajest zagadnieniu samołnośęii znaczeniu wspólnoty,

w nim Pani mgr M.

Kutypa-Morawiecka dokonuje specvficznego badania

t-enomenologicznego tozsamości podrrriotu przez oclniesienie

do zycia jednostkorvego

i

r.vspolnotowego. Autorka powołując się na koncepcję Maksa §chelera omaw.ia rożne aspektv

aktu religijnego- Akty indyr.ł,idualne" to na przvkład rszrł,azanie rviary oraz modlitwa,
natomiast akty społeczne dotyczą pochwały i posłuszeństw,a. W rozprawie odrozniony zostaje

akt religijny od aktow niereligijn,vch. Wypełnieniem tego pierw"szego nie moze

b_vc zadna

rzecz skończona, jest to akt, ktory dąży do spełnierria się rv czymśpozaświatowym,
Wpra.vdzie św-iatnie jest w stanie odpowiedziec na akt religijrty, ale to nie znaczy |tutaj
polemizuję z autorka rozprawy]. że jego istotą jest negacja srviata (s. 56) - to podważałoby
mozliwoŚc ob.iarł,ienia naturalnego i uzasadniałohy potrzebę ucieczki od ślviata, na przykład
w modlitwę. 'Tutaj nie chodzi o negację ślviata. ale poszukiwanie istoty religii w tym, co
ponadŚwiatolve, Negacja, jak pisze Scheler ,.oznacza to, ze r,vszystko o czyłn mozemy sobie

tylko pomyŚlec, żę ty

zal<resie

dobr da się wytworzyc dzięki naszej sile albo dzięki sile

zjednoczonej lutlzkości,nigdy nie moze pierrv*tnie prorvadzic w kierunku intencji mającej
specyficznie religijny charakter" (s. 217) Przypomina to argumentacje przeiętą od B. Pascala"

w ujęciu którego suma dobr zm5rsłowych i

duchow__vch

nie daje dobra boskiego. W dalszej

argumentacji autorka idzie tropem Maxa Sclielera z pracy Problemv religii, ktory twierdzt, że
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gdyby boskoścbyła traktowana jako cośponadnaturalego, to byłoby niemozliw,a clo poznania
przez czło*,ieka.j ako i stotę skończoną.

Akt religijny manifesfuje się na zewnątrz, przejar,via się w prakt.vkach zycia religijnego
(kulcie) oraz postępowaniu moralnym. Poznanie Boga rviąze się

z

postulatem realizacji

r.vartoścido których On nas \,vzywa, dlatego porządek zycia religijnego jest związany z
porządkiem r,vartości,Skutki doświadczenia aktu religiinego mają wpływ na człowieka w jego

relacjach z innymi ludzmi. Konsekwełtnie autorka rozprau,y pisze, ze spCItkanie z Bogiem
jest relacją dialogu, Z<iolnosć do prowadzenia tego typu ciialogu wpłyrva na dialog osoby z

innymi osobami. Pani mgr M" Kutlrpa-Nforawiecka przyjn,lilje, ze posiadanie tozsamosci
religijnej oznacza przyjęcie postawy mocilitwy_ .,Nlożna powiedziec, że posiadać tozsamosć
człowieka religijnego, ta modlic się" {s. ó3}

-w

podstawą tozsamości religijnej jest zaangazorvanie

tvm rł,ypadku jest konsekwentna. Uznaje

-

narł,iązanie do Taylerowskiej koncepcji

,,podmiotu zazngażowanego". W tym miejscu autorka słusznie dostrzega problem, ze skoro
tozsamośc podnriotu zrnienia się, to takze urnie"jętnośczwtązana

z

praktykowaniem zycia

modlitewnego podlega takiej zmianie

Następnie Pani mgr.

I\,1.

Kutypa-Morawiecka razlvaża modlitwę rozumianą jako

w.v,powiedź" w tynt kontękscie omawia znaczęnięjęzyka religijnego. Modlitwa jest jednym z

kluczowych aspektów budowania irrdywiduainej tozsamości iednostki. Autorka rozprawy
dokonuje typologizacji modlitwy, na modlitwę dziękczynną, wstatł,iennicza" skargę, omawia

kwestię spowiedzi, modlitwę adoracyjną. Te kwestie wrykraczają poza dyskurs tilozoficzny,
tviążą się bardziej w obszarem z zakresu teorii

opowieści, w ktorej nie chodzi

o

i

histońi duchowości, IVlocllitrł,a jest formą

zachorł,anie sekwencji zdarzęń, ale

o

wiarygodnosc

ps_vchologiczną. zwiazarrą z budowanienr relacji. W opowiesci modlitewnej człowiek pojmuje

siebie jako istotę historyczną, ktorej dzieie nie kończą się w monrencie śmięrci,dzięki tęmu
zyskuj emy

ni ej

ako .,przedł uzenie" zyci a poza grani cę bi ol ogi cznego zyci

W dalszej częsci pfacy mamy

a.

obszerny fragment poświęcon5, zyciu

pustelniczej. Doświadczenie pustelni

jest

z

związane

i

modlitwie

dosr,viadczeniem cierpienia.

zniechęcenia, razpaczy, ale takze otwartości na głos Boga i spotkanie z drugirrr człowiekiem.

Pod koniec tej częściautorka porusza kwestię autentycznclści, nawiązuje do koncepcji
Martina Heideggera i filozofii dialogu Maftina Bubera i myśiiJózefa Tischnera Autorka
rozprawv poszukuje wymiaru autentyczności rv relacjach międz_vludzkich Pyta jakie wanłnki
mu§zą zaistniec

lv relacji. aby mozna ją było nazwac autentyczną? Po koniec tej

części

autorka omawia zagadnienia odpowiedzialnosci i nadziei w kontekście zycia wspolnotowego,
wo\Ą,czas odw,c*uje

się do koncepcji Emanuela Levinasa

i

Józeta l'ischenra. Odniesien

w,

1l

Pracy do rÓznych koncepcji jest bardzo wiele, słuzą one raczej do uzasadnienia przyjętego
toku argumentacji, a nie pogłębionej analtzy koncepcji wybranych filozofór.v, Brakuje jednak

w tych fragmentach

prac_v nalviązania do głównego tęmatu

pracy, czyli problemu tozsamości

w kontekście doświad ęzenia religij nego.

Pani mgr M, Kutypa*Morawiecka uzna.je" ze wspólnota ludzi wierzących powinna to

byc

wspÓlnota

odpowiedzialnych

ludzi źyjących autentycznie, potrafiących

przestrzegac wartości,

za siebie oraz drugiego człorvieka, tworzących wspolnotę opartą

na

zauianiu. Te postulaty rł,ydają się moźliwe do zrealizowania przede .i.vszystkim w małych
wspólnotach religijnych. Jak twierdzi autorka rozpra\Ąy rvańościte mają r.vpływ na określenie

tozsamościjednostki

w

wymiarze indywidualnym

i

wspolnotowym. Podsumowując, w

drugiej częŚci rozprawy autorka omawia problematykę tozsamościw kontekściedialogu
człowieka

z

Bogiem, modlitwy polegającej na autentyęznym doświadczeniu bliskościz

inni,mi.

Trzeęia czeŚc pracy poświęconajest pedagogice tozsamości. W nim Pani mgr M,
Kutypa-Moralviecka analizuje rzeczyrł,istoścwiary,

w ktorej chodzi o zlzcie

wiarą. Umiejętnośc myślenia rv perspektywie wiary związana jest

z

wypełnione

uczestnictwem we

wspólnocie osób wierzących. Wtajemniczenie rł. światreligii zmienia tez perspektywę
rozumienia samego siebie i otoczenia Tutaj pojawia się pytanie o oddzielenie przekształcenie
ż,vcia w kierunku zycia świadomego i zgodnego

z wartosciami od fanatvzmu religijnego.

Wowczas takze taka zmiana w podmiocie zachodzi, ale przynosi odgrodzenie się człowieka

od Świata, bądŹ łączy się z potrzebą destn"rkcji świata,w który opanowany jest przez
specyficzne zło. W pracy nię znalazłem odpowiedzi na to zagadnienie.

Autorka rozprawy, przez odniesienie do tekstow Mircea Eliade, anallzuje krvestię

iniclacji w zycie religijne, w aspekcie indyrvidualnym

i

społeczna. Autorka rozprawy w

Pewnym momęncie konkluduje, że żyjemy w świecie zaniku świadomościsacrum. W moim

rozumieniu desakralizacja światadokonała się

u

progu okresu nowozy,tnego. Temu

zagadnieniu poŚł,ięcił swclje analtzy Charies Taylor w prac}, A Secular lge" autorka rozprawy

odwoływała się do prac tego filozola w pierwszej części,ale w tym momencie pisania pracy
tej kwestii nie podjęła.

Pani mgr M. Kutypa-Morawiecka wieie uwagi poświęciłaanalizie znaczeniu
autorytetu rv rozwoju świadorłości
religijnej, lv procesie rozwoju nrłodego człowieka i
wpływie poznania Świata wańości na ten roził,oj. Przedstawiła historię rozumienia pojęcia
,,autorytet", omowiła

jego klasyczne i

r,vspołczesne rozumienie.

Przy czym

zestaw

przywoływanvch koncepcji jest obszerny, ale nie wiadomo cio końca według jakiego klucza

8

metodologicznego zostały wybrane te a nie inne teorie autorytetu. W końcowym fragmencie
tej części rozprawy autorka analizuje znaczenie autorytetu religijnego w procesie r,vychołvania

i

procesie ksaałtowania tozsamości jednostki, Jednak uzyi,vane przez autarkę rozprawy

wyrazenie ,,narodziny tozsamości" jest niejasne. Analogia narodzin świadomoścido narodzirr

biologicznych,

w

korrtekścię wcześniej przywołanej myśliKartezjusza, wygląda jak

pomieszanie porządku duchowego z porządkiem mateńalnym.

W krótkim zakończeniu autorka zębrała k]uczowe aspekty onrawiane rł. całej pracy.
Uwyraźnlłapodstawową dla pracy kwestię,

że probiematyka

tożsamościczłowieka

religijnego jest związalia ze spotkaniem i łvewnętrznym dialogiem z Bogiem, orazudzińem
rve wspólnocie religijnej

i

M. Kutypa-

urzeczyr,vistnianiu okreslonych r.l,artości. Parri mgr

Morawieckauznaje, ze tozsamośc to ef-ekt pracy nad sobą, rł,ktorej istotnym elementem jest
spotkanie z drugim człowiekiem.

Wypor.viedzianł przez mnie uwagi, pytania, rłątplirvościnie pod*.ażają pazytywnej

oceny rozprawy" Podsumolvując ocenę stwierdzam, ze spełnia ona wymogi stawiane
pracom doktorskirn. Pani mgr Małgorzata Kutvpa-Morawiecka wykazała się umiejętnością
prezentacji

i

analizy zagadnienia tozsamości religijnej, ujętego w perspektywie

debaty

filozoficznej. }Ynoszę o dopuszczenie Pani nrgr \,{ałgorzaty Kutyp.y-Morawieckej do dalszych
etapow w przewodzie doktorskim

Mariusz Wojewoda
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