
Przedmowa do p1ątego wydama polsk1ego 

Cała dotychczasowa mądrosc bardzo Jeszcze młodego gatunku ludzk1ego została 

zawarta 1 UJawmona w rozlicznych filozoflach antropologlach filozoficznych 
basmach 1 m1tach ktore starały s1ę m1ędzy mnym1 odpow1edz1ec na naJbardzleJ 
dla mego fundamentalne pytame jak zyc rownoczesn1e mądrze 1 szczęsliw1e7 

K1edys uwazano ze dobre 1 szczęsllwe zyCie wymaga mądrosCI w1ęc w w1ększym 
mz dziSiaJ stopmu szanowano w1edzę o 1stoc1e 1 o um1ejętnosc1 zyc1a Prace 
posw1ęcone rozwazamom nad zye~em mądrym 1 udanym przeplatały s1ę z refleksją 
nad problemami sensu 1 bezsensu zyCia Tworzono teone ktore kwestionowały 
wartosc zyGa 1 w konsekwenCJI sens Jego przezywama a zyc1e z1emsk1e było 
postrzegane Jako etap przygotowan do smierCJ (słynne egzystencJalistyczne 
Orang zum toode ) lub wyrazano w1arę w zyCie przyszłe gardząc chwilowymi 

wartose~am1 zyc1a z1emsk1ego 
jezell Jednak zgodz1my s1ę z tezą ze problem człow1eka me polega na 

wyborze m1ędzy zye~em a sm1emą (to ze człow1ek będzie bromł swego zyCia 
w kazdeJ Jego postaci mozna przyjąc za aksJomat) to przyJmiemy rowmez tezę 
1z realny Jego problem polega na wyborze m1ędzy d o bry m a zły m zyc1em 

Ludzkosc w teJ maten1 błądzi trochę po omacku Zarowno brak w1edzy 
o tym Jak powmno wyglądac dobre zye~e Jak 1 mezdolnosc (brak mocy 

charakteru człow1eka do wyboru pom1ędzy zyc1em dobrym a zyc1em złym) 

przedstawia dla mego me lada problem Nadszedł byc moze czas aby nauka 

przyszła człow1ekow1 w sukurs 
Mozna zatem zadac pytame 1 Dlaczego w naszych czasach zagubiono 

pojęcle z y c 1 a J ak o s z t u k 17 WydaJe s1ę 1z wspołczesny człow1ek sądz1 ze 

p1same 1 czytame to sztuki ktorych trzeba s1ę wyuczyc ze aby zdobyc zawad 

architekta lekarza mzymera trzeba przeJSC powazne studla ZyCie natomiast Jest 

1 Pytame to zadaje En ch Fromm w SWOJeJ pracy Nrech s1ę stanre czlowrek zob s 32 
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czyms tak prostym oczywrstym r łatwym r ze nre potrzebny Jest zaden specJalny 
wysrłek aby nauczyc srę Jak to czynrc Kazdy człowrek Jakos tam zyJe a zycre 

to uwaza srę za dzredzrnę w ktoreJ kazdy czuJe srę specJalrstą 
jezelr Jednak człowrek zatracrł poczucre rz zycre Jest trudne to nre z powodu 

swojego nrezwykłego mrstrzostwa w teJ dzredzrnre czy przenrkająceJ nas dumy 

r zadowolenra z tego co uczynrlrsmy dla srebre r blrznrch jezelr patrząc wstecz 

potrafrlrbysmy utrzymac naszą uwagę na wnrklrwym przypatrzenru srę naszym 

krokom wyborom r czynom w sekwencJI przeszłych zdarzen to- przy krytycznym 

r obrektywnym rch oglądzre - bardzo mało pozostałoby tych ktore przynrosły 

nam zadowolenre r przepełnrły nas szczęserem lub chocrazby satysfakcją Wrele 

zas z tych zdarzen mogłoby stanowre przykład zmarnowanych szans mnreJszych 

lub wrększych klęsk r nrepowodzen 

Gdybysmy bylr chocraz umrarkowanym specJalrstamr w dzredzrnre zycra to 

skąd brałby srę domrnuJący brak prawdzrweJ radoser r szczęsera w naszym zycru7 
Z drugreJ zas strony coz to włascrwre znaczy byc speqalrstą w dzredzrnre 

zycra r po co nam kwalrfrkacJa ktora lokuje nas nre tylko ponad człowrekrem 

marnego ducha r ułomnego charakteru ale rownrez ponad człowrekrem przecręt 

nym acz dobrym r kochaJącym ludzr7 Czy po to aby ktos uznał m n re za dobrego 
krerowcę potrzebna mr Jest pozycJa mrstrza Formuły l 7 Czy muszę byc 
w dzredzrnre zycra perfekcJonrstą człowrekrem nrenagannym rdeałem swrę 

tym 7 Oczywrscre ze nre muszę a nawet gdybym chcrał to nre potrafrłbym tego 

dokonac Osrąganre wysokrego progu rozwoJU n re ma- przynaJmnreJ teoretycznre 
- granrc Jednego zycra nre wystarczy aby osrągnąc wszystkre mozlrwe pułapy 

Ponadto rodzrmy srę r zyJemy przez prerwsze dwadzrescra lat z takrm nredostatkrem 
wredzy na ten temat ze naprawdę bardzo trudno byłoby nam nadrab re zaległoser 

Nrepodwazalna w zycru kazdego człowreka Jest natomrast rola r waznosc 

charakteru Nre dostrzegam anr crenra przesady w twrerdzenru wypowradanym 

czasamr przez Errcha Fromma ze charakter stanowr m r arę p o w o d z e nr a 

Jakre człowrek odnosr w sztuce zycra Potwrerdzenreruzasadnrenre 

tego sądu mozna uzyskac poprzez wnrklrwe r rozbudowane zdefrnrowanre dwoch 

Jego składowych - kategorii zycrowego powodzenra (rnnymr słowy - rstotę 

udanego zycra) oraz pojęera sensu kategorii sztuka zycra Mysię ze lektura 

nrnreJSZeJ ksrązkr pomoze nam w uzupełnrenru wredzy na tym polu 

Errch Fromm defrnruJe charakter Jako względnre stałą formę kanalrzowanra 

energii psychrczneJ w procesach asymilaCJI r socJalrzaCJI Co kryje srę za tą 

-sformułowaną w trochę wyszukanym formalno naukowym Języku - defrnrcJą7 

Są to bardzo proste a zarazem mądre r wartoserowe treser Mowr nam ona ze 

kształt (tzn strukturę Jakosc r wartosc naszego charakteru) mozna s prawred 

lr w r e r o b r e k ty w n r e mrerzyc oraz ocenrac 
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Chodzi o dwa proste a zarazem bardzo wazne słuzące osądowi charakteru 
krytena Po pierwsze definiCJa ta pozwala okreslic Jaki Jest nasz wkład w pow1ęk 
szeme psychiczno matenalnego dobrostanu ~nnych ludzi nas samych społeczen 

stwa a nawet gatunku ludzk1ego Czy chcemy dobra wytwarzac 1 dz1elic s1ę mm1 
z 1nnym1 czy tez chcemy dobra zawłaszczac lub dostawac Je od ~nnych n1e dając 
me lub bardzo mew1ele w zam1an 

Po drug1e okresla ona nasz uczuc1owo moralny stosunek do ~nnych ludz1 
(oczyw1sC1e z naszą osobą włączme) Czy potraf1my 1ch kochac wspołczuc 1m 
1 wspołodczuwac z mm1 czy raczeJ zyw1my do mch wrogosc mechęc a nawet 
agresję 1 menaw1sc czy tez odczuwamy w relaqach z mm1 potrzebę uc1eczk1 
1 1zolaq1 wchodząc w w1ęz1 symbiotyczne' Te trzy sposoby rozw1ązywama 

naszych relacJI z 1nnym1 opiSUJą nasz charakter oraz okreslaJą nasz stop1en 
produktywnosc1 1 człow1eczenstwa 

Fromma Teona charakteru Jest konceptualme pOJemna moze pom1eSc1c 
w sob1e w1ele odc1em 1 połączen cech charakteru a zarazem Jest bardzo 
konkretna- opiSUJe 1 klasyfikUJe realnych empirycznych ludz1 

P1erwszą naJbardzleJ spoJną 1 dogłębną teonę charakteru stworzył S1gmund 
Freud Zdef1n1ował on charakter Jako system dązen lezący u podstaw zachowama 
człow1eka ktore Jednak me są z mm identyczne W przeC1w1enstw1e do tego 
UJęcia ~nne psychologie - np psychologia behawiorystyczna czy psychologie 

oparte na podobnych podstawach np tzw psychologia poznawcza - przyJmUJą 

załozeme ze cechy charakteru są tezsame z cechami zachowama W efekc1e dają 
nam one spłycony zdroworozsądkowy obraz WielowarstwoweJ przeCiez struktury 
charakteru człow1eka a takze moznosc udawania charakteru Jaklego s1ę w 1stoc1e 
me pos1ada 

Charakterologia sformułowana przez Encha Fromma op1era s1ę na na 
stępujących - zblizonych do Freudowskich - załozemach 

(l) Cechy charakteru są podstawą zachowam a 1 z mego muszą byc wy 
prowadzane 

(2) Cechy charakteru tworzą tak1e s1ły ktore - Jakkolwiek bardzo potęzne 

- mogą byc przez człow1eka zupełme meusw1adam1ane 

(3) Podstawową Jednostkę charakteru stanowi całosc1owa organ1zaqa ( one n 

tacJa ) charakterologiczna a me pojedyncza cecha 

Do tych aksjomatow chelałbym dołączyc trzy wyjasmaJące komentarze 
(l) Nalezy obserwowac 1 badac zachowama ludz1 ale me nalezy 1den 

tyf1kowac 1ch z charakterem tych osob 
(2) N1e nalezy do konca ufac naszym sądom o nas samych oraz me nalezy 

dawac bezwzględneJ w1ary w samoocenę ~nnych osob 
(3) lm w1ęceJ pos1adamy pozytywnych cech charakteru tym w1ększa Jest 
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szansa ze nawet te złe pojedyncze cechy me są az tak negatywne 1 złosliwe 
Jaktmt mogłyby byc przy odwrotneJ strukturze charakteru 

Sposoby asymllowama rzeczy determmuJą (tworzą 1 roZWIJaJą) cztery rodzaJe 
meproduktywnego charakteru (1) receptywny (2) eksploatatorski (3) tezaury 
zatorski (4) merkantylny 

Przedmiotem poządama celem naszych ustłowan a zarazem obtektem 

naszego rozwojowego trudu powmna byc - 1 czasami bywa mm rzeczywtscte 
-tylko Jedna onentaCja charakterologiczna a m tanOWICle charakter produktyw 
ny OnentaCJa produktywna charakteru przybliza nas do wysoktego paztomu 
rozwoJu w dztedzmte ducha charakteru 1 umysłu 

OnentaCJe charakterologiczne kształtują s tę takze w p r o c e s 1 e s o c J a l t 
z a c J 1 w nawtązywamu podstawowych relacJI z ludzm1 Mozemy wchodzie 
w następujące relacJe 1 przyJmowac następujące postawy (1) przectw ludztom 
(2) obok ludz1 (3) z ludzm1 Mozna Je rowmez wyraztc maczeJ (1) wycofame stę 
w destruktywnosc (2) wtęz symbiotyczna (np symbtoza sadomasochtstyczna) 

(3) mtłosc Tylko ta ostatma forma wtęzt z mnymt Jest formą relaCJI produktywneJ 
Cechuje Ją o d p o w 1 e d z 1 a l n o s c z a o s o b ę koc h a n ą z y w 1 o n y d o 

nteJ szacunek chęc poznawanta osoby kochaneJ pragntente 
JeJ wzrost u 1 r o z woJ u (Polecam lekturę znakomttej 1 wtelu osobom 
dobrze znaneJ kstązkt Encha Fromma O sztuce milom) 

Sformułowana przez Fromma typologta charakterow nieproduktywnych 
oparta Jest na analizie sposobow zdobywama rzeczy ze swtata zewnętrznego 
1 stanowi rezultat solidnego metodologicznego warsztatu Kilkanascle lat rzetelnych 
badan na umwersytecte w Meksyku poswtęctł Fromm emptrycznym badamam 
charakteru mdywtdualnego 1 społecznego 

Dla Fromma zrodłem danych na temat postaw ludzktch w proceste SOCJalizacJI 
była takze klmtczna 1 prywatna praktyka psychoanalityczna w czaste ktoreJ mogł 

sledztc drzemtące w człowteku pokłady mtłoso 1 menawtsct 
Zarowno produktywna onentaCJa charakterologtczna Jak 1 cztery pasozyt 

mcze meproduktywne struktury charakterologiczne zasługują na uwagę 1 wmk 

liwą ocenę Ich tstota bardzo dobrze została oddana w optsach charakteru 

zamieszczonych w pracy Ntech stę stante człowtek TutaJ chctałbym rozwmąc 

Jedyme op1s onentaCJI merkantylneJ pomewaz Jest ona naJbardzleJ wyraztstą 
odmtaną charakteru poJawtającego stę w obrębte wspołczesnych wysoce mdu 
stratalnych społeczenstw 

* * * 
O r 1 e n t a c Ja m erka n ty l n a zyskała dommuJąca pozycję doptero wspoł 

czesme wraz z rozwoJem gospodarki kapitalistyczneJ Charakterystyczną cechą 
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tej onentaqr Jest to ze Jedna r ta sama osoba występuje w podWOJneJ roll 
posradacza towaru r sprzedawcy towaru 

Rynkrem osobowoserowym tak Jak r rynkrem ekonomrcznym rządzr prawo 
podazy r popytu wręc (zgodnre z tym prawem) dokonuJe srę sprzedazy pakretow 
osobowoserowych tych cech na ktore Jest akurat zapotrzebowanre Następują 

srlne procesy alrenacyJne r rerfrkacyJne (procesy urzeczowrenra) Zarowno my s 
l e n r e Jak r u c z u c re pozostają pod srlnym wpływem wewnętrzneJ struktury 

tej charakterologrczneJ onentaqr Praw d a 1 JeJ poszukrwanre okazuJe srę celem 
mało uzytecznym przestarzałym Zaczyna obowrązywac relatywrzm poznawczy 

W r e d z a staje srę towarem Potrzebne są wykształcenre 1 wredza encyklopedycz 
na ale rownoczesnre zbędne okazuJe srę my s l e n r e DepersonalizaCja pustka 

bezsens zycra oraz automatyzaCJa Jednostkr prowadzą do wzrastającego nrezado 
wolenra 1 do poszukrwanra bardzreJ stosownego bardzreJ ludzkrego sposobu zycra 
(zob rownrez Fromma ofertę zycra produktywnego w pracy N1ech s1ę stame 
człOWiek) 

Oczywrscre Fromm zgodme z domrnującym wowczas duchem epokr krytykuje 

wspołczesną mu strukturę społeczenstwa ktora - Jego zdanrem - Jest wrnna 
wszelkrm meszczęscrom ponrewaz staje na drodze do reallzaqr pełnego człowre 
czenstwa jednostkr 

Fromm mowr nam Jak zaawansowane społeczenstwo techmczne stworzyło 

homo consumens wreczną prJawkę (permanant sucker) w całeJ sweJ rstocre 
oddającą srę konsumpCJI r dązenru do posradama rzeczy człowreka znudzonego 
osamatmonego r przerazonego a zarazem mebezpreczme uległego r posłusznego 
- człowreka uporządkowanego (orgamzat1ona/ man) 

Merkantylna orgamzaqa charakterologrczna toruJe sobre drogę we wspoł 
czesnym wysoce uprzemysłowronym swrecre W dobre transformacJI systemo 
wych rownrez Polska została wprzęgnręta w ten trend rozwojowy - została 

otwarta droga do funkqonalneJ transformaCJI charakterow 
Komerqalrzaqa postaw r mrędzyludzkrch relaqr a takze merkantylny egorzm 

tozsamy z postrzegamem 1 traktowamem srebre w podwoJneJ roll (zarowno 

towaru na sprzedaz Jak r osoby oferująCeJ ten towar) daJe paradoksalne poczucre 

szczęsera 1 chwrloweJ satysfakCJI Na dłuzszą metę 1 w głębszym wymrarze zmran 
osobowoserowych moze doprowadzac Jednak do rozszczeprema do procesow 

alienacyjnych a takze do utraty kontaktu z rstotą swojeJ natury 1 do zagubrema 

szacunku dla srebre samego 
Nalezy jednak wzrąc pod uwagę fakt rz Fromm dokonywał tych analiz 

w dobre kredy wręcz programowe było atakowame wczesnreJszych form 
bezwzględnego drapreznego kaprtallzmu z okreslanych rdeologrcznych pozyqr 

DzrsraJ krytyka ta brzmr mmeJ autentyczme 1 ma meco zmremoną wartosc 
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pon1ewaz na Zachodzie zm1emła s1ę sytuaqa ekonom1czna klasy robotmczeJ Ma 

ona o w1ele szerszy dostęp do dobr konsumpcyJnych 1 op1ek1 zdrowotneJ 
Omow1ona powyzeJ merkantylna struktura charakteru rown1ez w Polsce 

wmosła pewną dozę postępu cywilizacyJnego wyrazaJącego s1ę w mdywJdualneJ 

wolnosc1 w rozWOJU IniCjatyw w podnaszemu Jednostek na wyzszy paz1om 

kultury osobisteJ Własme ta onentaqa pomaga pozbywac s1ę naszemu społeczen 

stwu post peerel owsk1ego meakrzesania 1 braku kultury a takze posredmo 

pomaga rozWIJaC utracony w dawneJ Polsce szacunek dla pracy jednym 

słowem zmieniaJące s1ę ustroJowe formacJe maJa wpływ na zm1anę charakterow 

poJaWJame s1ę 1ch nowych odmJan 1 podgrup 

Merkantylna onentaqa charakterologiczna w Polsce własme wkracza w zyc1e 

Warto badac JeJ ewolucję 1 poJaWiaJące s1ę cechy bez dokonywama nadm1erme 
upraszczaJących analogu do dawnych okresow 

* * * 
Godnym dalszych pogłębionych anal1z wydaJe s1ę rowmez Frommowsk1 

wgląd w obszary psych1k1 1 duszy wspołczesnego człow1eka w aspekcie zdrow1a 

psychicznego w procesJe soqalizaq1 
Anal1zy Fromma oraz 1ch dlagnostyczna wartosc znaJdują empiryczne od 

zw1emedleme w Jego badamach 1 w samym zyc1u Rowmez one zostały 

wyprowadzone w opamu o dane zaczerpmęte z w1eloletmeJ praktyk1 klimczneJ 
Osoby zamteresowane pogłębJenJem w1edzy z tego zakresu odsyłam zarowno 

do lektury mmeJszeJ pracy Jak 1 mneJ pracy amerykanskiego psychoanalityka 
a mJanowJcJe CiekaweJ lektury pt Serce człowteka 

* * * 
Wspołczesnego człow1eka przed psych1czną 1 moralna degradacJą moze 

uratowac meustanna 1 konsekwentna praca nad sobą praca nad realizacJą 

1 wc1elamem w zyc1e syndromu wzrostu nad budowamem 1 rozWIJaniem 

roznych poz1omow 1 wym1arow wolnosc1 oraz dązen1e do produktywnego zyc1a 

Trzeba przede wszystkim dązyc do zrozum1ema s1eb1e samego Pornoc w tym 

moze człow1ekow1 psychoanalityczny wgląd w SWOJa własną naturę 1 w Istotę 

natury ludzkieJ w ogole 

Zyc1e produktywne powmno byc pozbaw1one wszelkich iluZJI zyw1onych 

odnosme natury ludzkieJ Jdeolog1cznych deformaCJI 1 zafałszowan (patrz RewtzJa 
psychoanaltzy rozdz1ał dotyczący fałszyweJ swiadomosci ) Czy zatem ma to byc 

zyCJe pozbawione wszelkich ideologu łączme z JdeologJamJ dobrymi z wszelkimi 

1dealizaqam1 WIZJami projektującymi lepszy sw1at człowieka' TakleJ perspektywy 

rozWOJU ludzkosc1 Ench Fromm me przewidywał Ale pomewaz staje s1ę rzeczą 

12 

 

 

Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of 
material prohibited without express written permission of the copyright holder. 
 

Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke. 
Veröffentlichungen – auch von Teilen – bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers. 

 

Saciuk, R., 2005: Przedmowa do piątego wydama polsk1ego 
in: Erich Fromm, Niech sie stanie sclowiek. Z psychologii etyki, 

Warszawa (Wydawnictwo Naukowe PWN) 2005, pp. 7-14. 



oczyw1stą ze- w obliczu dramatycznych wydarzen klęsk 1 rozczarowan XX w1eku 
- oddala s1ę 1dea realizaCJI społeczenstwa doskonałego byc moze 1deolog1a 
społeczenstwa Idealnego mogłaby byc zastąpiona 1deolog1ą h ar m o n 1 J n 1 e 
rozw1n1ęteJ osobowosc1 

Tylko praca nad podnoszemem poz1omu rozwoju kazdeJ poszczegolneJ jedno 
stk1 moze w przyszłoSCI popraw1c stan mstytUCJI społecznych rzadzieJ odwrotnie 
Przec1ez mstytucje tworzone są przez Jednostki przez paz1om 1ch urnysław 1ch 
moralnosc oraz 1ch systemy wartosCI Ułomny człow1ek Jest w stame stworzyc tylko 
ułomne mstytucje Dowodow na to dostarczał nam az nazbyt obf1c1e cały XX w1ek 

Wrocmy do mdyw1dualnego wym1aru charakteru Jego waznosc1 w zyc1u 

jednostki 1 w proces1e Jego kształtowania Sensowme 1 uczciWie będzie nadm1en1c 
1z Ench Fromm mgdy me formułował postulatu pracy nad charakterem w postaci 
surowego Imperatywu N1e pozwoliłyby mu na to am Jego w1elk1 human1zm am 

głęboka znaJomosc natury ludzkieJ am tez Jego w1edza o charakterze Dobrze 
ukształtowany charakter n1e Jest dobrem masowo dostępnym w1ęc liczy s1ę 

nawet naJmnieJszy krok na drodze ku Jego popraw1e 
Fromm mejednokrotme nadm1emał rowmez ze charakter me prezentuje 

czystej produktywneJ bądz meproduktywneJ charakterologiczneJ onentaCJI 
NaJczęscleJ Jest to konwergencJa roznych Jego form z Jedną lub dw1ema 
dommującyml tendencJami Mozna - a nawet trzeba - tworzyc Jego typy 
teoretyczne modele ale tylko po to by słuzyły do dalszych badan analiz 1 ocen 
Powmna to byc proba usystematyzowania 1 głębszego poznama czynmkow 
wpływających na nasze zachowame mysleme 1 refleksję nad sobą 

Niejednokrotme Fromm przestrzegał przed zbyt szybkim 1 sm1ałym zaliuamem 
Jednostek do wyrazisteJ czysteJ grupy czy odm1any Pod względem osobowas 
e~owym a rowmez charakterologicznym me ma dwoch identycznych osob 
Nawet w obrębie teJ sameJ kultury srodow1ska społecznego 1 na pozor tak1ego 
samego sposobu wychowama u kazdego z nas wyodrębmają s1ę a czasami 
nawet mespodz1ewan1e uaktywniaJą rozne cechy osobowosc1owe N1kt z nas me 
sto1 na z gary straconeJ pozycJI Chodzi tylko o to ze mus1my zadac sobie pytama 

Czy nasz charakter stanowi ob1ekt zamteresowama nas samych Jako poszczegolnych 

Jednostek7 Czy razmysiamam nad Jego naturą posw1ęcamy wystarczającą ilosc 

czasu7 Czy me Jest raczeJ tak IZ wydaje s1ę nam ze po prostu mamy charakter 

1 ze Jest to rzecz sama przez s1ę zrozumlała 1 oczyw1sta w1ęc mewymagająca od 

nas powazmeJSZeJ sw1adomeJ refleksjl7 

* * * 
P1elęgnowamu w sobie tego typu rozmyslan sprzyJa emocJonalny 1 mtelektual 

ny kontaktz kulturową h u m a n 1 s ty c z n ą psy c h o a n a 11 z ą En cha Fromma 

13 
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Kulturowa psychoanaliza prowokuJe zadumę 1 wywołuJe refleksję nad 
wewnętrznym sw1atem człow1eka Pozwala zatem lepleJ dostrzegac rzeczywiste 
obiektywne wym1ary zewnętrznego sw1ata bo dystansuJe s1ę od mego Pozwala 

lepleJ zrozum1ec zarowno nasze wnętrze Jak 1 Istotę otaczaJącego nas sw1ata ludz1 

oraz rzeczy 

Stud1owame koncepCJI teJ własme neo psychoanalityuneJ formaCJI wprowadza 

do naszego umysłu ład łagodzi obyuaJe obmywa duszę ludzką czym człow1eka 
lepszym gdyz naturę ludzką osw1etla od wewnątrz dostrzega JeJ roznorodne barwy 

1 me skazuJe nas na zaden dogmatyzm fatalizm czy fundamentalizm w postrzegamu 

szans człowieka na zm1anę poprawę 1 razwoJ 
Teone Encha Fromma szerzą toleranqę 1 mgdy me pozbawiaJą człow1eka 

nadz1e1 

Wrocław luty 2005 Robert Sactuk 

 

 

Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of 
material prohibited without express written permission of the copyright holder. 
 

Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke. 
Veröffentlichungen – auch von Teilen – bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers. 

 

Saciuk, R., 2005: Przedmowa do piątego wydama polsk1ego 
in: Erich Fromm, Niech sie stanie sclowiek. Z psychologii etyki, 

Warszawa (Wydawnictwo Naukowe PWN) 2005, pp. 7-14. 




