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WspołczeŚnie problem tozsamości, stał się bardziej aktualny niż
kiedykclwiek wcześniej, bowięm posr*kiwanie samego siebie stało się modą
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wieku" Najezęściej jednak, poszukiwanię włbsnej tozsamościjest wędrówką

w krainę egoizmu i porzucenia wartości,bowiem niewłaściwiejest ono łączłne

z

wYbieraniem siebie kosztem innych, oraz nieliczeniem się z uczuciami innych

osób. §mczasem prar.vdziwe poszukiwanie tozsamości,nie powinno się
odbYwaĆ bez wartości. Człowiek ryje w świeciewartości, dlatego nie da się
myślećo człowieku w oderwaniu od nich. Tozsamość,to nie oderwanie od
wartoŚci, to zwrócenie się ku wartościom,aby jeszcze lepiej siebie zrozumieć.

W zwięku z

powyższym, potrzebna jest debata nad dobrym rozumieniem

poszukiwania tozsamości.

celem pracy, było ukazanie specyficznej grupy osób, jaką są osoby
religijne, w kontekścieich poszukiwania tozsamości. W pracy została
wykorzystana meto da analizy, oraz metoda fenomeno
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W Pierwszej częŚci pracy! został z&znaczony problem rozumienia tęrminu
,,tozsamoŚĆ". Istnieje wiele definicji tozsamości, dłatego trudno jest wyznaczyć

,ta^uę*r§tckx;,

tą która jest najtepsza, lub powirrna stać się obowiFującą. Tak naprarvdę, kazda
dńedzina zajmująca się człowiekiem, tw,orzy r,vłasną definicję tozsamości.

§mczasem, aby dobrze zrozumieć tozsamość,nalezy wziąc pod uwagę
Przeciwieństwa występujące lv życtu człowieka: zmienność i stałośó,łtazzespół

indywidualnych znaczei i całośćzyciowego doświadczęnia. Dlatego tożsamość
buduje się zawsze w oparciu o role

i historię Ęcia. W s;.tuacji filozoficznego

tozsttzygnięcia definicji tozsamośei,ważne jest ujęcie jej istoty, ezyli zagłębienie
się w Samo centrum rozumienia tozsamości. Analiza w tej częścizostała łparta
na filozot'ii Ricoeura, który w swy,ch rozważaniach dostrzegł człowieka w jego
zmienności, oraz stałości.

W drugiej częśeipracy, przeprow adzona została fenomenologiczna analiza
doŚwiadczeń, związanych

z

abszarami dziŃanla człowieka religijnego: zyciem

wspólnotowym, ataz samotną modlitw,ą.

Te dwa obszary przenikają

się

nieustannie, tworząc indyrviduainy światczłowieka religijnego. Na bazie tych

doświadczęń, człowiek tworzy własną tozsamość,w dialogu

z

drugim

człowieki em, oraz paptzezwartości: autentycmość i odpowiedzialność.

W trzeciej części,analizie został poddany proces
tozsamoŚei.

nabyw.ania

W przypadku ezłowieka religijnego, naleĘ wskazać dwie

drogi:

edukację religiiną, oraz inicjację. Edukacja religijna jest rozumiana jako uczenie

się wiaryi ezyli nabywanie informacji

o

wiary ptzykazantach,
rozumieniu obrzędów i zvvyczajów Inicjacja natomiast, jest osobistym
prawdach

PtzeżYwaniem obecności Boga. \Y tym kontekście, nasuwa się pytanie o prymat

iniejacji lub edukacji, oraz zagadnienie upadających autorytetów. Współczęśnie
mYli się równiez bycie autorytete m, zbyciem ekspertem. Ekspert to oscba, która
Posiada wiedzę w określonej dziedzinię. Autorytet, to wzór do naśladowania.
Ekspertem moze być ktoś,kto doradzi co powinno się zrobić, ale niekoniecznie

sam stanie się wzorem do naŚladowania. Dopiero autorytet jest osobą, która
Potrafi połączyc w sobie oczekiwanie doradztwa i wzoru. Problem autorytetórv

jest szczególnie ważny w kontekście religii, bowiem rozwój świadomości
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religijnej, opiera się równieżnawzorze innych ludzi wierząeych.
Podjęta w pracy debata, miała na celu zwrócenie uwagi na proble ffiy, z

którymi styka się współezesny człowiek religijny. Niezrozumienie siebie,
konflikty na tle wartościi zarnk autorytetów, to tylko niektóre

kontakt

z

z nich.

Bogiem stanowi dla ezłowieka ogro§rne wyzwanie

i

Sam

rodzi

nieporozumienia. Linia przebiegająca między autentycmlym doświadczeniem
boskości, a szaleństwem, jest bardzo cięnka

i

często niedostrzegalna dla

postronnego widza. Człowiek musi wybierać między podązaniem za
wartościami, a propozycj ami wspołczesnego świata.

W toku powyższych ana|iz, wj,łoniłsię obraz cńowteka religijnego, jako
tego, który wybierając wiarę, wybiera równiez specyficzne doświadezenia i
wartoŚci, oraz stawia samemu sobie określone*ymagania. W tym kontekście,

proces nabywania tożsamościprzez ezłowieka religijnego, już u podstaw staje

się

diametralnię tożtty, od proc€su cźowieka, nie będącego częścią

tzecry wistości reli

gij nej
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