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CYWILIZACJA – GODNA CZŁOWIEKA, 
CZY WARTA UCIECZKI?

Cywilizacja, państwo, miasto – to wytwory człowieka, powstałe, aby przyczyniać 
się do jego szczęścia. Czy jednak wielkie zbiorowości oraz wspólnoty ludzkie są 
odpowiednimi miejscami dla rozwoju człowieka, poczucia bezpieczeństwa i spełnie-
nia? Czy nie lepiej żyć w samotności, kontemplować piękno przyrody? Takie kwestie 
rozważali fi lozofowie od zawsze.

Człowiek jest obywatelem dwóch światów: świata przyrody i rozumu. Świat ten 
jest dla niego światem dialektycznym. Żyjąc w środowisku całkowicie naturalnym, 
pragnie zdobyczy cywilizacji, żyjąc zaś w mieście, tęskni za czystością wód i zapa-
chem lasu.

Refl eksja nad miejscem człowieka w świecie i wśród innych ludzi pojawia się 
wraz z początkiem fi lozofi i. Próbę usystematyzowania tych poglądów i własne zda-
nie w tej sprawie wyraził Joachim Ritter w artykule Wielkie miasto1. Nie widzi on 
zagrożenia dla człowieka w cywilizacji, w życiu miejskim.

Jednym z prekursorów takiego poglądu jest Protagoras z Abdery. Powiada on: 
„Miarą wszystkich rzeczy jest człowiek”. Jednak jest to człowiek żyjący w zbio-
rowości, działający pośród innych ludzi, przynależący do konkretnej społeczności. 
Następnie Sokrates dowartościowuje miasto jako miejsce właściwe dla fi lozofa 
i człowieka w ogóle. Na zarzut Fajdrosa, że nie wychodzi poza mury miasta, odpo-
wiada: „A okolice i drzewa niczego mnie nie chcą nauczyć, tylko ludzie w mieście”2.

Dla Platona państwo jest koniecznością. Powstaje z powodu podziału pracy i do-
konuje się w nim wymiana dóbr i usług. Państwo ma być sprawiedliwe i musi w nim 
panować ład duszy. Nastąpi to, gdy każdy będzie czynił to, co z natury potrafi  naj-
lepiej. Inne zadania mają w państwie władcy, inne żołnierze, a jeszcze inne rolnicy 
i rzemieślnicy. Państwo Platona ma przede wszystkim wychowywać. Zatem w myśl 
koncepcji Platona miejsce właściwe dla człowieka to wspólnota ludzi, życie z innymi 

1  J. Ritter, Wielkie miasto, przeł. E. Paczkowska-Łagowska, „Kwartalnik Filozofi czny” 1994, 
t. XXII, z. 4, s. 113–120.

2  Platon, Fajdros, przeł. W. Witwicki, PWN, Warszawa 1958.
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i dla innych. Człowiek w grupie ma być wychowywany, aby służyć dobru wspólne-
mu najlepiej jak umie. Cywilizacja, życie miejskie nie są zagrożeniem dla rozwoju 
człowieka, ale wyzwaniem dla niego, bodźcem do doskonalenia się.

Kolejną koncepcję podkreślającą zalety życia wspólnotowego przedstawia 
Arystoteles. Człowiek to istota polityczna, musi zatem żyć w strukturach politycz-
nych. Tożsamość człowieka nie wyczerpuje się w jego cechach indywidualnych. 
Każdy z nas potrzebuje do pełnego rozwoju tych cech, które mogą powstać tylko 
w kontaktach z innymi. Człowiek ze swojej natury powinien żyć w państwie: „Oka-
zuje się tedy, że państwo jest tworem natury. Kto zaś nie potrafi  żyć we wspólnocie 
albo jej wcale nie potrzebuje, będąc samowystarczalnym, bynajmniej nie jest czło-
nem państwa, a zatem jest albo zwierzęciem, albo bogiem”3.

Państwo dla Arystotelesa to nie tylko miejsce bezpieczne i ułatwiające wymianę 
towarów, ale jest ono: „wspólnotą szczęśliwego życia, obejmującego rodziny i rody, 
dla celów doskonałego i samowystarczalnego bytowania”4.

Człowiek rozwija się poprzez życie biologiczne, rodzinne, życie we wspólnocie 
i w polis. Polis jest kresem rozwoju tożsamości człowieka. Polis zbudowana jest na 
wolności i w niej człowiek może rozwijać swoją rozumną naturę.

„Urodziliśmy się po to, by łączyć się i zrzeszać z innymi ludźmi, by być w ramach 
naturalnego związku z nimi. Natura skłania nas, byśmy chętnie okazywali pomoc jak 
największej liczbie ludzi, a to głównie przez nauczanie i udzielanie im zdobytych 
wiadomości”5 – powiedzą w duchu arystotelesowskim stoicy.

W okresie renesansu powstają liczne utopie. Wśród utopistów też są piewcy cy-
wilizacji. Franciszek Bacon uznał za sens życia ludzkiego opanowanie przyrody. 
W Nowej Atlandydzie mówi o dobrym społeczeństwie podzielonym na uczonych, 
inżynierów i polityków. Uczeni tworzą teorie, inżynierowie maszyny, a politycy 
wdrażają je w życie. Maszyny mają zmienić świat na lepszy pod każdym względem. 
W koncepcji Bacona widać podobieństwo do Rittera – uważał on bowiem, że jeśli 
będzie dużo maszyn, więcej czasu poświęcimy na myślenie. Tutaj wyłania się kwe-
stia aktualna – czy myślenie, historia, kultura nie przestaną ludzi interesować, gdyż 
będą ich pasjonować tylko maszyny?  Ritter odpowie na ten dylemat jednoznacznie 
przecząco.

Również Machiavelli pojmuje człowieka jako istotę polityczną. Polityka wynika-
jąca ze struktur państwowych ma zapewnić bezpieczeństwo wewnętrzne, zewnętrzne 
oraz bogactwo ogółu. Aby państwo funkcjonowało prawidłowo, władca musi właś-
ciwie postępować. Machiavelli udziela wskazówek tego typu w swoistym podręcz-
niku dla władców zatytułowanym Książę. Przez opisane tam wskazówki niektórzy 
nazwali autora „nauczycielem zła”. Poglądy autora są bardzo radykalne, zwłaszcza 
w stosunku do opozycji – należy ją zniszczyć. Machiavelli był zwolennikiem repu-
bliki, ale uważał, że realnie w praktyce najlepsza jest monarchia.

3  Arystoteles, Polityka, przeł. L. Piotrowicz, Zakład im. Ossolińskich, Wrocław 1953, s. 3.
4  Ibidem, s. 45.
5  Cyceron, Defi nibus, III, 19, 62 [w:] G. Reale, Historia fi lozofi i starożytnej, Wydawnictwo KUL, 

Lublin 1999, s. 426.
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Wszyscy wyżej wymienieni myśliciele pojmowali państwo, cywilizację jako 
konieczność. Konieczność rozumianą w sensie wyłącznie pozytywnym. Człowiek 
poza państwem nie jest w pełni człowiekiem, nie ma szans na osiągnięcie ziemskiej 
doskonałości. Państwo jest człowiekowi potrzebne, aby mógł zaspokajać i rozwi-
jać swoje naturalne cechy i predyspozycje, fi lozofować oraz czuć się bezpiecznym. 
Zgodnie z tymi rozważaniami cywilizacja nie zagraża człowiekowi, przeciwnie, jest 
ona celem wszelkich jego działań oraz najlepszym ich rezultatem.

Również Joachim Ritter w artykule Wielkie miasto stwierdza, że miejscem czło-
wieka jest polis, czyli miasto-państwo. Człowiek jest istotą miejską. Podobnie jak 
Sokrates, Ritter uważa, że tylko życie miejskie umożliwia fi lozofowanie, głębszą 
refl eksję nad życiem ludzkim. Filozofi a w żadnym razie nie może uciekać od realiów. 
Uprawianie jej w samotności na leśnych drogach grozi zafałszowaniem rzeczywisto-
ści : „Iluzoryczny i fi kcyjny charakter schronienia wykazuje brak związku czynnika 
ratującego ze współczesną rzeczywistością społeczną człowieka”6. Ritter stoi twar-
do na stanowisku zbliżonym do politycznego realizmu Hegla. Zauważa także, że 
nasz świat został unaukowiony wraz z pojawieniem się coraz to nowych ekspertów. 
Zostaliśmy pozbawieni decyzji w wielu sprawach, ale w zamian za to jesteśmy ludź-
mi cywilizowanymi. 

Kontakty międzyludzkie zostały pozbawione spontaniczności. Z góry narzuco-
no im scenariusze. To również cena za ucywilizowanie. Taka forma relacji między-
ludzkich charakteryzuje się dystansem, który ma swoje wady i zalety. Pozwala na 
racjonalną ocenę sytuacji i innych ludzi, ale pozbawia nas czysto emocjonalnych 
związków. Czysto emocjonalne stosunki w codziennych interakcjach z innymi są 
właściwie niemożliwe. W wielu sytuacjach odczuwamy silne emocje, ale ich nie 
okazujemy. Człowiek żyjący w świecie zinstytucjonalizowanym musi kontrolować 
swoje stany emocjonalne i działać w sposób formalny, z góry narzucony. Jeżeli tak 
nie postępuje, uważany jest za „odmieńca”, jednostkę nieprzystosowaną, i jego funk-
cjonowanie w społeczeństwie jest bardzo utrudnione.

Ritter podkreśla, że ucywilizowanie przejawia się w unaukowieniu. Zwłaszcza 
nauki techniczne wiodą pod tym względem prym.

Co zatem z humanistyką? – pyta Ritter. Czy jej pozycja i funkcja nie jest poważ-
nie zagrożona?

Ritter odpowiada na ten dylemat w sposób bardzo logiczny: im lepiej rozwijają 
się nauki ścisłe, tym gospodarka jest efektywniejsza. Wówczas podmioty gospodar-
cze tworzą utracony wymiar historyczny. Dopiero w takiej sytuacji ludzie mają czas 
na kontemplację przeszłości, na fi lozofowanie, w końcu – na rozwój uniwersytetów. 
Rozwój nauk ścisłych zrekompensował nam brak wymiaru historycznego. Widocz-
na tutaj pochwała unaukowienia, racjonalizacji świata jest zakorzeniona w myśli 
Heglowskiej. Hegel twierdzi, że w społeczeństwie mieszczańskim wypełniają się 
dzieje powszechne dawnej Europy, zapoczątkowane w Grecji, a do powszechnego 
urzeczywistnienia dochodzi rozum, że: „[...] utrzymanie i dobro jednostki oraz jej 
prawne istnienie splecione jest z utrzymaniem, dobrem i prawem wszystkich, że na 

6  J. Ritter, Wielkie miasto, s.159–160.
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tym się ono opiera i że tylko w tym powiązaniu jest rzeczywiste i zapewnione. Sy-
stem ten można uważać przede wszystkim za państwo zewnętrzne, za państwo ko-
nieczności i rozsądku”7.

Ritter rozważa też problem wpływu cywilizacji na przyrodę, krajobraz. Czy 
cywilizacja nie odbiera nam naturalnego krajobrazu? Uważa, że wręcz przeciwnie 
– stwarza ona możliwości wyeksponowania piękna natury dzięki pielęgnacji, ogro-
dom, tworzeniu terenów ochronnych. Krajobraz jest możliwy do uchwycenia dopiero 
w wymiarze kulturowym. W przeszłości, zdaniem Rittera, traciliśmy krajobraz.

Ritter, rozważając problematykę cywilizacji, odnajduje związek między rozum-
nością a politycznością. Czy rozum można zachować tylko dla siebie, wykorzy-
stywać go w samotnej ciszy, jak Kartezjusz piszący Rozprawę o metodzie? Język 
i rozum to sprawa wspólnoty. Dialog to wspólnota – tutaj widać akcent sokratejski. 
Instytucje czynią człowieka „prawdziwym” człowiekiem. W państwie realizuje się 
jego wolność. Tylko tam, gdzie panuje wolność, można mówić o zrealizowaniu praw 
człowieka. Zatem obawa, iż cywilizacja jest zagrożeniem dla humanum, jest według 
Rittera absurdalna. Dopiero w środowisku ucywilizowanym wszelkie wartości hu-
manistyczne mogą się w pełni rozwijać i realizować. Niepokój jest raczej efektem 
trudności w przystosowaniu się do zmieniających warunków, nie stanowi rezultatu 
procesu cywilizacyjnego samego w sobie.

Stanowisko głoszące iż człowiek to istota samotnicza, cywilizacja zaś to przejaw 
zła, również sięga swoimi korzeniami starożytności. Koncepcja indywidualistyczna 
przyświecała epikurejczykom:. „Epikur mówił, że nie ma żadnej więzi społecznej 
między ludźmi; każdy myśli tylko o sobie samym”8. Człowiek jest istotą samotniczą. 
Epikurejczycy pojmowali społeczeństwo jako zbiór jednostek, a ideałem było dla 
nich życie samotnicze lub w grupie przyjaciół, nie zaś we wspólnotach politycz-
nych: „Uciekaj w głąb samego siebie zwłaszcza wtedy, gdy będziesz miał przebywać 
wśród pospólstwa”9. Człowiek sam sobie stwarza wewnętrzną twierdzę świadomo-
ści, w której czuje się bezpieczny. Życie we wspólnotach to zakłamanie, postę-
powanie wbrew naturze ludzkiej: „Ludzie! Nie dajcie się otumanić, nie dajcie się 
sprowadzić na manowce, nie dajcie sobie oczu zamydlić. Nie ma żadnej naturalnej 
więzi społecznej między istotami rozumnymi! Ci natomiast, którzy nauczają inaczej, 
wyprowadzają was w pole i wystroją na dudków”10.

W wiekach późniejszych John Locke zwróci uwagę na pierwotną szczęśliwość 
człowieka w stanie natury. O stanie natury utożsamianej ze szczęśliwością wypo-
wiedział się także Jean Jacques Rousseau. Człowiek w stanie natury jest szczęśliwy, 
gdyż ma ograniczone pragnienia i to dodatkowo chroni go przed konfl iktami z in-
nymi. Cywilizacja nas unieszczęśliwia, ponieważ ciągle udajemy, że jesteśmy inni 
niż w rzeczywistości, odgrywamy różne role. Brakuje nam autentyczności. Czło-
wiek ucywilizowany cierpi, bo robi to, co musi, a nie to, czego pragnie. „Szlachetny 

7  G.W.F. Hegel, Zasady fi lozofi i prawa, przeł A. Landman, Warszawa 1969, s. 188.
8  Laktancjusz, Div. Instit., III, 17, 42 [w:] G. Reale, Historia fi lozofi i starożytnej, Wydawnictwo 

KUL, Lublin 1995, s. 269.
9  Seneka, Epist., 25, 6 [w:] G. Reale, op. cit.
10  Epiktet, Diatryby, II, 20, 6 [w:] G. Reale, op. cit. 
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dzikus” natomiast w stanie natury to istota prosta, łatwo zaspokajająca swoje pragnie-
nia, więc szczęśliwa. Wystarczy mu strumyk, zagajnik, kobieta. Za czasów Rousseau 
zapanowała moda na powrót do natury. W specjalnych ogrodach przebierano się na 
przykład za pantery. W związku z koniecznością życia w strukturach politycznych 
Rousseau daje receptę, aby zachować znaczny stopień autentyczności, mianowicie 
– należy stworzyć instytucje polityczne zgodne z wolą społeczeństwa jako całości. 
To lud ma być ostatecznym, jedynym suwerenem: „Każdy z nas oddaje swoją osobę 
i całą swą potęgę pod naczelne kierownictwo woli powszechnej, i traktujemy każde-
go członka jako część niepodzielnej całości”11.

Skąd się wzięła u Rousseau krytyka cywilizacji, dworu i etykiety? Może trudy 
życia stanowiły przyczynę owej krytyki? Stracił matkę przy urodzeniu, wychowywał 
go ojciec – człowiek niezrównoważony. Ponadto Rousseau przewlekle chorował – 
miał problemy z pęcherzem, co utrudniało mu życie na dworze. Cierpiał również 
psychicznie z powodu manii prześladowczej. Przełom stanowił rok 1749, kiedy Aka-
demia w Dijon ogłosiła konkurs na temat: „Czy postęp nauki i sztuki przyczynia się 
do zepsucia, czy poprawy obyczajów”? Rousseau wyraził wówczas swoje zdanie, że 
stan pierwotny ludzkości, bez kultury naukowej i artystycznej był moralnie wyższym 
poziomem rozwoju ludzkości, humanum.

Ritter uważa, że stanowisko Rousseau wobec cywilizacji to próba ucieczki od 
rzeczywistości, a nie jej obiektywny ogląd i osąd. Filozof chciał stworzyć wymyślo-
ne, idealne miejsce, a nie odtwarzać otaczającą go rzeczywistość. Tymczasem fi lozo-
fi a ma stać bardzo mocno na gruncie realizmu.

W koncepcji Friedricha Nietzschego, będącego zwolennikiem natury, znajdu-
je się wszystko, co stanowi o opozycji bytu ludzkiego cywilizacji zarówno przed 
Nietzschem, jak i po nim. Cywilizacja niszczy człowieka. Zwłaszcza demokracja – 
będąca wytworem resentymentu – jest wroga człowiekowi. Oczywiście mowa tutaj 
o człowieku szlachetnym, silnym, wyrażającym w pełni własne życie, nazwanym 
„orłem”12. Natomiast „jagnięta”13 tworzą systemy demokratyczne i dla własnych po-
trzeb posługują się w nich pojęciami sprawiedliwości i równości. Równość pojmują 
w specyfi czny sposób – nie jako wyrównywanie, ale ściąganie w dół, by nikt się 
nie wyróżniał. W myśl zasady sprawiedliwości należy zabrać temu, kto ma więcej. 
Zatem efektem cywilizacji, a w szczególności jej wytworu – demokracji, jest mar-
ny człowiek. Nietzsche wystąpił w imieniu człowieka wyższego: „O ludzie wyżsi, 
opuszczajcie rynki”14.

Rynek – to miejsce, które jednoznacznie kojarzy się z Sokratesem. Widać za-
tem zupełnie przeciwne sokratejskiemu rozumienie stosunków międzyludzkich. 
Nietzsche nie troszczy się o dobro każdego człowieka, lecz: „Nadczłowiek leży mi 
na sercu, on jest mą pierwszą i jedyną rzeczą, nie zaś człowiek, nie bliźni, nie naj-

11  J.J. Rousseau, O umowie społecznej, przeł. A. Peretiatkowicz, Księgarnia Wydawnictw Prawni-
czych i Naukowych, Łódź 1944, s. 21.

12  F. Nietzsche, Z genealogii moralności, przeł. L. Staff, Zielona Sowa, Kraków 2003.
13  Ibidem.
14  Idem, Tako rzecze Zaratustra, Biuro Informacji Studenckiej ZSP, Warszawa 1990, s. 355.
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biedniejsi, nie najbardziej cierpiący, nie najlepsi”15. Zaratustra w obliczu wielkiego 
miasta – będącego śmietniskiem tego co nadgniłe, podejrzane i pożądliwe, dokonuje 
wyboru: „Obrzydłe jest mi to wielkie miasto i chciałbym już widzieć ognisty słup, 
w którym ono spłonie”16. Omija zatem wielkie miasto, w którym człowiek nie jest 
prawdziwy, a zdegradowany został do roli błazna.

Zarówno dla Nietzschego, jak i dla Rittera, ważne jest, aby fi lozofi a zanurzona 
była w rzeczywistości i nie odrywała się od niej. Jednak dla Rittera prawda jest tutaj 
i teraz – wśród ludzi ucywilizowanych, zaś Nietzsche lokuje ją „w górach”. Ratun-
kiem dla człowieka żyjącego w „bagnie” cywilizacyjnym jest ponowne narodzenie 
– przezwyciężenie samego siebie. Człowiek ma stanąć nie nad innymi ludźmi, ale 
nad sobą samym. Sam Nietzsche dwa raz urodził się i dwa razy umarł. Ponowne 
narodziny oznaczają narodziny człowieka wolnego. Ludzie egzystują w duchowej 
ciąży i mogą przejść przez życie martwi z samymi sobą.

Duchowe narodziny Nietzschego zakończyły się jego duchową śmiercią, czyli 
chorobą psychiczną. Czy była ona efektem dostrzegania fałszu, „brudu” i beznadziei 
czasów jemu współczesnych? Można to rozstrzygać na wiele sposobów. Jedno na-
tomiast jest pewne – Nietzsche nigdy nie pogodził się z człowiekiem nowoczesnym, 
który: „wlecze ostatecznie z sobą ogromne mnóstwo niestrawnych kamieni wiedzy, 
które potem przy sposobności porządnie też w ciele stukoczą, jak mówi bajka”17 
i pragnął zmienić bieg dziejów zmierzający do przepaści.

Podobnie jak Zaratustra Nietzschego, tak też Martin Heidegger uważa, że miejsce 
godne dla człowieka to drogi polne i leśne. Pomimo iż nie prowadzą do żadnego 
celu, pozwalają nam myśleć, kontemplować i na tym polega bezinteresowność fi -
lozofi i. Heideggera drażnił przemysł turystyczny. Należy pozostać w bezcelowym 
i bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Zwracał uwagę na powrót do źródeł człowieka, 
do myślicieli źródłowych. W związku z tym krytykował kulturę jako coś zbędnego 
w akademickiej fi lozofi i. Nienawidził miasta, mimo iż pragnął zostać profesorem 
w Berlinie. Ochrzcił się nawet, gdyż w przeciwnym razie nie mógłby uzyskać kate-
dry uniwersyteckiej.

Z jednej strony, podobnie jak Rousseau, chciał zaistnieć w sferach publicznych, 
ale z drugiej strony – dobitnie krytykował współczesne mu społeczeństwo. Doko-
nał analizy sfery publicznej – to swoista ontologia codzienności. Nie docieramy do 
prawdy, gdyż rzeczy tak się przedstawiają, jak się o nich mówi. „Gadanina” stanowi 
jak gdyby dymną zasłonę pomiędzy człowiekiem a rzeczywistością, nie opiera się 
na faktycznym stanie rzeczy. Porusza się po powierzchni rzeczy, a pobudza ją cie-
kawość. Ciekawość i „gadanina” podążają za tym, co pozornie interesujące. To wy-
raz znudzenia społeczeństwa. W społeczeństwie panuje dwuznaczność – nie można 
odróżnić autentyczności od nieautentyczności, gadaniny od prawdziwego zaintere-
sowania. Wszystko wygląda jak rozumne, a takie nie jest. Antidotum na powyższą 
sytuację jest wsłuchanie się w rzeczy same w sobie.

15  Ibidem, s. 356.
16  Ibidem, s. 357.
17  Idem, Pożyteczność i szkodliwość historii dla życia [w:] idem, Niewczesne rozważania, przeł. 

L. Staff, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2003, s. 80.
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Heideggerowski opis to przecież nasza dzisiejsza rzeczywistość. Najwyraźniej 
mechanizmy postępowania i pojmowania świata na przestrzeni dwustu lat się nie 
zmieniły. My – ludzie XXI wieku, śmiało możemy określić swoje życie jako bycie 
samotnym, jako heideggerowskie bycie oderwanym modusem współbycia. Jak mo-
gło dojść do takiego przewartościowania na drodze myśli od Sokratesa po egzysten-
cjalistów? Czy cele naszej cywilizacji karzą nam uciec w samotność, by przeżyć? 
Otoczeni dobrami cywilizacji pędzimy i chyba nie wiemy, dokąd.

A może należy zwolnić tempo, by zadać sobie pytanie, czy cywilizacja nie jest dą-
żeniem do dobra, do pełni, do prawdy człowieka, gdyż, jak zauważa Herman Lübbe: 

Kryzys naszej cywilizacji nie jest kryzysem celów, lecz kryzysem sterowania i do metafo-
rycznego uzmysłowienia tej różnicy nadaje się jazda samochodem. Błąd kogoś, kto bardzo 
szybko jechał i dlatego nie dotarł do celu, nie polegał na tym, że nie posiadał on żadnego 
rozsądnego celu jazdy, lecz na tym, że swojego zachowania jako kierowca nie dostosował 
wystarczająco i we właściwym momencie do danych możliwości sterowania18.

CIVILIZATION – SUITABLE FOR MAN 
OR SOMEWHERE TO ESCAPE FROM? 

The article is a philosophical refl ection on the place a human being occupies in the 
civilized world, as well as in the Great City. The author systematizes the views concerning 
this issue and contrasts them with the theses presented by Joachim Ritter in an article entitled 
„Great City.” While the author herself believes that city life does not pose any real danger to 
man, Ritter argues that individualist conceptions are an attempt to escape from reality, while 
philosophical thought is the outcome of discovering the truth about reality.

The article addresses the following questions: „Are civilization and the Great City 
suitable for man?” „Is city life likely to lead to total uniformity, as Jaspers feared?” „How 
could philosophical thought undergo such considerable reevaluation since the times of Soc-
rates until today?” „Can human nature be defi ned as Heidegger’s being, a separate module of 
the collective being?”

The author claims that the civilizational crisis of modern times is not a crisis of goals, but 
it is rather the effect of the inadaptability of human behavior to the constantly changing reality. 

18  H. Lübbe, Ratunkiem jest cywilizacja, przeł. E. Paczkowska-Łagowska, „Zdanie” 1987, nr 7–8, 
s. 24–26.


