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O byciu człowiekiem Wyd.II Fromm Erich pobierz PDF Erich Fromm (1900-80) amerykański socjolog,
psycholog i filozof pochodzenia niemieckiego, twórca psychoanalizy humanistycznej, intelektualista
uznawany za jednego z najwybitniejszych humanistów XX wieku, autor kilkudziesięciu książek, w tym tak
ważnych jak Ucieczka od wolności, Zapomniany język, Mieć i być, Patologia normalności, Zdrowe
społeczeństwo, Pasje Zygmunta Freuda czy właśnie O byciu człowiekiem. Trzeba przy tym pamiętać, że
Fromm był nie tylko wybitnym humanistą, uczonym, ale także człowiekiem niezwykle zaangażowanym w
bieżące społeczne problemy. Jak pisze Mirosław Chałubiński jego twórczość to zintelektualizowana
artykulacja lęków nurtujących współczesne społeczeństwa, a zarazem rodzaj przewodnika po trudnych
sprawach współczesnego świata. Dodajmy może nie tylko przewodnik, ale może nawet poradnik jak
zachować godność we współczesnym świecie, co powinno nas skłaniać ku humanzmowi, a co nas we wsp.
świecie odrzucać i dlaczego. I choć Fromm pisał tę książkę blisko 40 lat temu to pozostaje ona ciągle
niezwykle aktualna. O byciu człowiekiem Ericha Fromma to niepublikowany dotąd w Polsce zbiór esejów,
wykładów a nawet mów przygotowanych przez autora na potrzeby kampanii prezydenckiej w USA.
Większość tekstów obraca się wokół tematu zmian zachodzących w społeczeństwach krajów
uprzemysłowionych i choć teksty te pisane są z perspektywy lat 60. ubiegłego wieku, w większości zaskakują
swą aktualnością i trafnością diagnozy. Wizja zbiurokratyzowanego, podporządkowanego technologii
społeczeństwa jest wizją mocno pesymistyczną, Fromm poddaje jednak rozwadze czytelnika propozycje
zmian, które w jego odczuciu są w stanie "uchronić cywilizację, a być może i ludzkość przed zagładą". I choć
wojna termojądrowa nie wydaje się być już dzisiaj aż tak namacalnym zagrożeniem jak w czasach ścierania
się krajów Zachodu z ideologią sowiecką, to przecież także we współczesnym świecie mamy do czynienia z
globalnymi konfliktami, na które humanizm, tytułowe "bycie człowiekiem", może stanowić receptę.
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