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CZY ETYCY I MORALIŒCI S¹ POTRZEBNI?
CZYLI BYT KSZTA³TUJE MORALNOŒÆ

O paradoksie humanistycznego nauczania
Tezê referatu œwiadomie przedstawiam w postaci uproszczonej, wrêcz skrajnej, dla wyraŸnego przedstawienia problemu, który, jak s¹dzê, jest bardzo
wa¿ny. A jest nim kszta³towanie spo³ecznej kultury materialnej i moralnej.
Ewentualne teoretyczne poprawki wywodu by³yby ledwie powierzchown¹ kosmetyk¹ i nie zmieni³yby istoty pogl¹du, banalnego zreszt¹. lecz wstydliwie(?)
pomijanego z ró¿nych powodów (jedni pomijaj¹ dlatego, ¿e owego wp³ywu nie
maj¹, inni zaœ dlatego, ¿e swój wp³yw chc¹ ukryæ), ¿e najwiêkszy wp³yw na tê
kulturê maj¹ przede wszystkim ludzie interesu i politycy.
Oczywiœcie, nie robi¹ tego sami, ani w pojedynkê. Wci¹gaj¹ w to masy
ludzi, dla których uczestniczenie — mniej lub bardziej bierne albo aktywne,
i mniej lub bardziej uœwiadomione — w spo³ecznym procesie historycznym
jest ich sposobem ¿ycia, aprobuj¹cym lub kontestuj¹cym dzia³ania liderów
gospodarczych i politycznych. Etycy i moraliœci te¿ oczywiœcie uczestnicz¹
w owym historycznym procesie spo³ecznym, lecz tylko na miarê swoich
wp³ywów na przywódców i spo³eczeñstwa, a wp³ywy te s¹, moim zdaniem,
tylko poœrednie i s³abe. Chyba, ¿e etycy i moraliœci potrafi¹ porwaæ za sob¹
ludzi i pokierowaæ spo³ecznoœciami. Wtedy ponosz¹ za swoje przywództwo
odpowiedzialnoœæ g³ówn¹. Lecz, jak siê zdaje, historyczna ewolucja kultury
spo³ecznej i upowszechniaj¹cych siê wartoœci nie sprzyja nie kwestionowanej w³adzy etyków i moralistów. Zwracaj¹ na to uwagê teoretycy kultury
wspó³czesnej (filozofowie i socjologowie), gdy mówi¹ o s³abn¹cej kulturowo
roli etyków, ideologów, filozofów i w ogóle “prawodawców” w aksjologii, a
wspó³czesnym wysoko cywilizowanym spo³eczeñstwom przypisuj¹ kulturê
“moralnoœci bez etyki”. Kszta³towanie siê bowiem postaw moralnych ludzi
tych spo³eczeñstw, zdaniem niektórych przynajmniej teoretyków, odbywa siê
nie tyle pod wp³ywem owych “prawodawców”, co autonomicznie, wed³ug osobistego rozpoznania i uznania wolnych ludzi, wolnych obywateli, w ich konkretnych sytuacjach ¿yciowych.
Czy, wobec tego, etycy i moraliœci, a szerzej — w ogóle humaniœci, s¹ potrzebni?
Dominuj¹cy powszechnie kanon zawodu i powo³ania humanistów, zw³aszcza
etyków i moralistów jest mniej wiêcej taki: s¹ oni potrzebni, bowiem ktoœ musi
uprawiaæ etykê i rozwijaæ j¹ oraz przekazywaæ jej osi¹gniêcia moralistom i innym osobom zainteresowanym problematyk¹ etyczn¹ i œwiadomoœci¹ moraln¹;
moraliœci natomiast musz¹ posiadaæ odpowiedni¹ wiedzê etyczn¹, bo jest ona
niezbêdnym warunkiem nauczania moralnoœci. A u podstaw tego rozumowania
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tkwi przekonanie, nie zawsze ujawniane, ¿e nauczanie moralnoœci jest konieczne dlatego, ¿e ludzie nie nauczani moralnoœci przez moralistów nie nabyliby
potrzebnej wiedzy o wartoœciach i nie umieliby, lub nie chcieliby postêpowaæ
moralnie. (Przys³ówek “moralnie” wyznawcy owego kanonu odnosz¹ zwykle
nie do postêpowania wedle jakiegokolwiek systemu wartoœci, wedle jakiejkolwiek b¹dŸ moralnoœci, lecz do postêpowania wed³ug tej moralnoœci, któr¹ etyk
lub moralista uznaj¹ akurat za s³uszn¹).
Z powy¿szego kanonu mo¿na wysnuæ wniosek, ¿e ludzie nie nauczani
moralnoœci bêd¹ postêpowaæ bez rozeznania dobra i z³a, na oœlep, raz dobrze,
raz Ÿle, czêœciej Ÿle ni¿ dobrze, a przy tym nie bêd¹ œwiadomi, ¿e postêpuj¹ dobrze lub Ÿle. Wszak¿e ten logicznie poprawny wniosek czêsto, jak wiemy, nie
sprawdza siê w praktyce, bowiem,
po pierwsze, ludzie nie zawsze chc¹ byæ nauczani,
po drugie, nawet je¿eli chc¹, to czêsto postêpuj¹ niezgodnie z przekazywanymi im wartoœciami i regu³ami postêpowania.
Jest w tym pewien, pozorny raczej, paradoks. Wszak spotykamy siê stale z ¿¹daniami i apelami o nauczanie dzieci zasad moralnoœci, religijnej lub
œwieckiej. S³yszymy tak¿e ¿¹dania i zachêty do wyg³aszania pogadanek, odczytów i wyk³adów dla doros³ych na temat moralnoœci, bowiem problematykê
tê uznaje siê powszechnie za bardzo wa¿n¹, wrêcz fundamentaln¹ dla naszego
¿ycia. A jednoczeœnie nie zanika w ¿yciu ludzi ³amanie zasad moralnoœci i nie
nikn¹ przestêpstwa ani zabijanie — a czêsto sprawcami owych wykroczeñ,
przestêpstw i morderstw s¹ ci sami ludzie, którzy wys³uchuj¹ naszych pouczeñ
i wyk³adów. Lub sami etycy i moraliœci.
Ten pozorny paradoks da siê ³atwo wyt³umaczyæ. Oto ludzie rzeczywiœcie
przywi¹zuj¹ wielk¹ wagê do wychowania i nauczania moralnoœci w doœæ naiwnej (bo fachowo i krytycznie nie konfrontowanej) wierze, ¿e nauczanie zrodzi
i utrwali przekonania i nawyki silniejsze i trwalsze, ni¿ przekonania i nawyki
wywo³ane przez pozapedagogiczne i pozawychowawcze bodŸce, zw³aszcza ekonomiczne i polityczne w skali makro i mikro. Wiara ta jest przejawem nie tyle
empirycznie ugruntowanego doœwiadczenia, ile raczej przekonania, ¿e tak byæ
powinno i ¿yczeñ, aby tak by³o. Lecz wiara ta bywa zawodna. Przekonujemy siê
o tym, gdy musimy przejœæ z wieku dzieciêcego w œwiat doros³ych i rozpocz¹æ
kierowanie siê w swoim postêpowaniu przede wszystkim wiedz¹ nie tyle nauczan¹, co wynikaj¹c¹ z praktycznych ¿yciowych okolicznoœci, bowiem to one
g³ównie, a nie zawodowa pedagogika i moralizowanie, decyduj¹ o powodzeniu
w ¿yciu. Kiedy jest siê zale¿nym od, na przyk³ad, pracodawcy (silniejszego
ekonomicznie i instrumentalnie ni¿ zatrudniany pracownik), a dodatkowo ma
siê na utrzymaniu rodzinê, i owa zale¿noœæ jest warunkiem wzglêdnie stabilnej i pomyœlnej perspektywicznie egzystencji w³asnej i rodziny, to wszelkie
moralizowanie schodzi na plan dalszy. Rozstrzygaj¹ warunki bytowe a nie
lekcje i wyk³ady. W tym sensie Marks mia³ racjê mówi¹c, ¿e byt kszta³tuje
œwiadomoœæ. Dobrze, gdy warunki naszego ¿ycia i pracy harmonizuj¹ z nauczanymi normami moralnymi. Wtedy i egzystencja jest jakoœ zapewniona, i
sumienie spokojne. Lecz, jak wiemy, nie zawsze tak jest, nawet zwykle harmonii tej nie ma, lecz jest konflikt miêdzy wymogami bie¿¹cych okolicznoœci
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a s³uszn¹ moralnoœci¹. I nie oskar¿a³bym ³atwo ludzi o hipokryzjê, gdy w
przymusowych bytowo warunkach odchodz¹ doraŸnie od nauczanej moralnoœci.
Wszak przewa¿nie nie usi³uj¹ oni oszukiwaæ siebie i innych i my zwykle tak¿e
nie czujemy siê przez nich moralnie oszukani, bowiem wszyscy znamy regu³y
¿yciowej gry i ca³a rzecz dzieje siê przy otwartej kurtynie, wobec przytomnej
widowni, która zreszt¹ tak¿e w tej grze uczestniczy.
Etycy i moraliœci korzystaj¹ naiwnie z owego konfliktu, bo ujawnia on
odchylenie postêpowania ludzi od nauczanych wartoœci i norm moralnych. Odczytuj¹ wiêc ten konflikt jako apel i bodziec do owego upartego nauczania w
przekonaniu, ¿e nauczanie spowoduje zmianê postêpowania ludzi bez wzglêdu
na warunki, w jakich ¿yj¹. A etykom i moralistom da zarazem obywatelsk¹
legitymacjê do uprawiania ich zawodu i odpowiedni¹ ga¿ê.
I nauczaj¹! Od wieków! A im wiêksza jest przepaœæ miêdzy wartoœciami i
normami a rzeczywistoœci¹ — tym nauczaj¹ zajadlej. Ze skutkiem przewa¿nie
mizernym, a czasami tragicznym! Tak¿e i dla moralizatorów. Sokrates zosta³
skazany na œmieræ, Konfucjusz w drugim okresie swojego ¿ycia utraci³ poparcie mo¿nych a jego dzie³a nakazano spaliæ, Jezusa ukrzy¿owano, Savonarola
(1452-1498) zosta³ spalony, Skargê (1536-1612) okrzyczano wichrzycielem,
Luter musia³ siê ukrywaæ, do Jana Paw³a II strzelano. Niektórym wprawdzie siê uda³o: Moj¿esz (XIII w. p. n. e.), Jezus, Mahomet (ok. 570-632),
Budda (560-480) powo³ali do ¿ycia wielkie systemy filozoficznoreligijne, lecz
zwyciêstwa te, nawet okupione œmierci¹, nie zlikwidowa³y rozdŸwiêków miêdzy
nauczan¹ moralnoœci¹ a ¿yciem codziennym. Wielcy nauczyciele i moraliœci zawsze s¹ przedmiotem uwa¿nego obserwowania przez tzw. opiniê publiczn¹ i
przez w³adze. Gdy konflikt miêdzy potrzebami i interesami ludzi lub w³adz¹
a nauczan¹ moralnoœci¹ jest nazbyt, ich zdaniem, wielki, gdy moraliœci z pasj¹
i bezwzglêdnie g³osz¹ swój moralny radykalizm i wyraŸnie psuj¹ szyki zainteresowanym, szybko zostaj¹ “przywo³ani do porz¹dku”. Zreszt¹ i sami nauczyciele-moraliœci nie byli i nie s¹ bez winy: gdy tylko osi¹gali mo¿liwoœæ decydowania o losie i ¿yciu ludzi, bywa³o, ¿e egzekwowali swoje nauki i swoj¹ wolê
nawet przemoc¹ i zabijaniem.
W imiê bowiem wartoœci i moralnoœci nie tylko szanowano i kochano ludzi;
tak¿e, niestety, zabijano. Lud moj¿eszowy po zdobyciu miasta Haj zabi³ 12
tysiêcy ludzi, z kolei Filistyni zabili ponad 30 tysiêcy bojowników ludu Jahwe.
W pierwszej krucjacie krzy¿owcy zabili 20 milionów ludzi, w krzy¿owej krucjacie dzieci zginê³y wszystkie — 40 tysiêcy. A krucjat by³o osiem. W latach
1478-1810 inkwizycja hiszpañska w imiê wartoœci skaza³a na spalenie blisko
32 tysi¹ce osób (ró¿ne Ÿród³a podaj¹ ró¿ne wielkoœci). Historycy obliczaj¹, ¿e
w zwalczaniu “czarownic” zabito w imiê zasad od 1 do 9 milionów kobiet. W
kolonizowanej Ameryce w ci¹gu 40 lat uœmiercono od 12 do 15 milionów rodzimych mieszkañców. W ci¹gu 6 tysiêcy lat urz¹dziliœmy sobie ponad 10 tysiêcy
wojen (niektórzy historycy podaj¹ liczbê 14 513 wojen). W stuleciach XVIIXX w wojnach europejskich zginê³o oko³o 92 milionów ludzi, a w samym wieku XX, wed³ug przybli¿onych szacunków, zabito w wojnach na œwiecie 187 milionów osób. Pod has³ami budowy socjalizmu i komunizmu w samym Zwi¹zku
Radzieckim zginê³o (g³ód potêgowany bezwzglêdnym likwidowaniem ku³actwa
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na wsi, zsy³ki, kator¿nicza praca, wiêzienia, obozy, rozstrzeliwanie) od 60 do
80 milionów ludzi. (Oczywiœcie, dane te nie s¹ dok³adne, lecz jednak, nawet
mimo ewentualnych korekt w jedn¹ lub drug¹ stronê, dostatecznie wymowne).
Podzieliliœmy sobie wojny na “niesprawied-liwe” i “sprawiedliwe”, a niszcz¹ce
i zabijaj¹ce naloty NATO na Jugos³awiê nazwano “wojn¹ higieniczn¹” i “humanitarn¹”, w której, poza uzbrojonymi bojownikami, zginê³o, “higienicznie”
zapewne i w celach “humanitarnych”, od 2 do 5 tysiêcy cywilnych osób. (Nawiasem mówi¹c, w starciach zbrojnych ginie proporcjonalnie coraz wiêcej cywilów, uzbrojeni bojownicy bowiem s¹ zwykle lepiej przygotowani do obrony,
ni¿ ludnoœæ cywilna, mog¹ wiêc sobie wzglêdnie bezpiecznie i “higienicznie”
wojowaæ — co mo¿e byæ groŸn¹ zapowiedzi¹ na przysz³oœæ). Szlachetni politycy, znakomici dowódcy wojskowi i ci wspaniali mê¿czyŸni w swoich lataj¹cych
maszynach nie zbli¿yli siê nawet na odleg³oœæ wzrokow¹ do wyznaczonych celów i nie musieli siê obmywaæ z wojennej krwi i brudu zniszczeñ. Wspó³czesne
maszyny zapewniaj¹ fizyczn¹ i moraln¹ “higienê” tych wspania³ych mê¿czyzn
celuj¹cych i zabijaj¹cych, a tak¿e “higienê” polityków polecaj¹cych celowaæ (i
“przy okazji” zabijaæ)! Potem siê szlachetnie wspó³czuje.
Ca³e to wymienione wy¿ej zabijanie (a przecie¿ to nie wszystko!) jest
ludobójstwem, które wszyscy zgodnie potêpiaj¹. Uzasadnianie tego zabijania wartoœciami, moralnoœci¹, humanitaryzmem i higien¹ jest szczytem
hipokryzji.
Czy za to wszystko odpowiedzialni s¹ etycy i moraliœci?
Gdy nauczaj¹, ¿e krzywdziæ i zabijaæ nie wolno — odpowiedzialni nie s¹.
Gdy zaœ uzasadniaj¹ owo krzywdzenie i zabijanie — s¹.
Lecz zagadnienie nie sprowadza siê do odpowiedzi powy¿szej, bowiem pytanie zasadnicze dotyczy kwestii odpowiedzialnoœci i “nieodpowiedzialnoœci”
etyków i moralistów w “robieniu” historii.
S³owa “nieodpowiedzialnoœæ” u¿y³em w dwóch znaczeniach:
pierwsze odnosi siê do swoistej niefrasobliwoœci etyków i moralistów, gdy
uprawiaj¹ swój zawód nie bacz¹c zbytnio na mizerne, a niekiedy okrutne efekty swojej dzia³alnoœci;
drugie mówi o tym, ¿e historiê i ¿ycie codzienne ludzie robi¹ sami nie tyle
pod wp³ywem moralistów, ile pod ciœnieniem bie¿¹cych potrzeb lub wykalkulowanych interesów. Etycy i moraliœci maj¹ zwykle bardzo niewielki wp³yw na
historiê, dlatego te¿ w bardzo niewielkim stopniu s¹ za ni¹ odpowiedzialni.
Czy to znaczy, ¿e uprawianie etyki i moralizowanie jest w ogóle niepotrzebne?
Myœlê, ¿e etycy mog¹ i bêd¹ uprawiaæ czcigodn¹ akademick¹ etykê tak
d³ugo, jak d³ugo ludzie interesu, politycy i spo³eczeñstwa zechc¹ im za to
p³aciæ powodowani przez siebie rozpoznawanymi racjami. Równie¿ perspektywa zawodu nauczycieli moralnoœci zale¿y od potrzeb i intencji wy¿ej wspomnianych decydentów. Lecz nawet najlepsza dla etyków i moralistów perspektywa nie podwa¿a, moim zdaniem, tezy, ¿e za kulturê moraln¹ spo³eczeñstw
odpowiedzialnoœæ g³ówn¹ ponosz¹ ludzie interesu i politycy, czyli ci wszyscy,
którzy maj¹ najsilniejszy, decyduj¹cy wp³yw na losy indywidualne i spo³eczne
ludzi z nimi zwi¹zanych.
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Co powinni wiêc robiæ etycy i moraliœci?
Powinni przede wszystkim uœwiadamiaæ ludziom, ¿e g³ównymi wychowawcami i nauczycielami wartoœci i norm moralnych s¹ biznesmeni, politycy gospodarczy i politycy w ogóle; i ¿e to oni, a nie etycy i moraliœci, ponosz¹
g³ówn¹ odpowiedzialnoœæ za nasz¹ ludzk¹ moralnoœæ.
Jaki wniosek wynika z powy¿szej tezy? — Taki mianowicie, ¿e nauczanie
wartoœci i norm moralnych dotyczyæ powinno przede wszystkim (obok nauczania dzieci — co zreszt¹ przewa¿nie nie rozstrzyga z góry o ich “doros³ej”
moralnoœci) tych osób, które decyduj¹ i bêd¹ decydowaæ o najwa¿niejszych
sprawach naszego ¿ycia, czyli przysz³ych i aktualnych biznesmenów, polityków gospodarczych i polityków w ogóle, a tak¿e dodatkowo prawników,
którzy maj¹ wp³yw na ustanawianie praw; oraz tych nauczycieli, którzy
kszta³c¹ i bêd¹ kszta³ciæ osoby aktywne w wy¿ej wymienionych dziedzinach.
I nauczanie to nie powinno odbywaæ siê tylko, jak dot¹d, za poœrednictwem
oddzielnych przedmiotów nauczania — jak to tradycyjnie bywa, lecz wkomponowane byæ powinno we wszystkie podstawowe zawodowe przedmioty nauczania jako ich integralna problematyka. I nie o samo wkuwanie wiedzy o
wartoœciach i normach moralnych tu idzie, lecz przede wszystkim o nauczenie ekonomistów, polityków i prawników dostrzegania ich decyduj¹cej roli w
determinowaniu ludzkich losów oraz funkcji moralnej (kulturotwórczej) ich
zawodowej dzia³alnoœci ekonomicznej, politycznej i prawniczej. Te bowiem rodzaje dzia³alnoœci ludzi — a nie tradycyjna szkolna pedagogika — wywieraj¹
najsilniejszy wp³yw na kszta³towanie systemów wartoœci, norm moralnych,
na ludzki los i na ludzkie postêpowanie.
Tymczasem powszechnie uwa¿a siê, ¿e nauczanie i wychowywanie humanistyczne musi odbywaæ siê w oddzielnych “przedmiotach nauczania”, wœród
których “przedmiotem” tak¿e jest etyka, nauczana osobno przez etyków. I
“przedmiot” ten lokuje siê, wed³ug swoistej logiki, przewa¿nie w programach
nauczania humanistycznego, czyli tam, gdzie kszta³ci siê ludzi, których wp³yw
na nasze ¿yciowe sytuacje jest przewa¿nie poœredni i w ogóle s³aby, w ka¿dym
razie znacznie s³abszy, ni¿ wp³yw ekonomistów, in¿ynierów i techników oraz
polityków, których pozostawia siê w spokoju. Im bowiem etykê podaje siê —
jeœli w ogóle siê podaje — jako przedmiot nie podstawowy, jako uboczny, dodatkowy, w niewielkim wymiarze godzin, bowiem przecie¿ ich zadaniem nie ma
byæ wychowywanie ludzi, lecz produkowanie rzeczy, zarz¹dzanie, dzia³alnoœæ
polityczna itp. — a te dziedziny nie maj¹, wed³ug obiegowych pogl¹dów, z
etyk¹ wiele, lub w ogóle, nic wspólnego. “Przedmiot” ten nie jest im, rzekomo,
potrzebny w ich zawodach.
W systemie kszta³cenia zbudowanym na takim przekonaniu “produkuje siê” dwie grupy wykszta³conych fachowców: humanistów, znaj¹cych i
rozumiej¹cych kulturê duchow¹ i etykê, którzy wszak¿e w minimalnym stopniu s¹ w stanie determinowaæ nasze ¿yciowe okolicznoœci; oraz coraz liczniejsze rzesze ekonomistów, techników i polityków, którzy w³aœnie nasze ¿ycie
kszta³tuj¹ w stopniu decyduj¹cym, lecz którzy s¹ przewa¿nie, niestety, kulturologicznymi analfabetami nie rozumiej¹cymi, ¿e to oni w³aœnie decyduj¹
w stopniu przemo¿nym o ¿yciowych bodŸcach kszta³tuj¹cych postêpowanie
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i systemy wartoœci oraz kulturê jednostek i spo³eczeñstw. Politycy, którzy
odbyli studia politologiczne, socjologiczne czy historyczne, wiedz¹ wprawdzie
co nieco o kszta³towaniu siê ludzkich postaw i myœlenia (bo tam przewa¿nie
uwzglêdnia siê w programach nauczania “przedmioty” takie jak psychologia,
etyka), lecz s¹ oni tak uwik³ani w realia ekonomiczne i gry interesów, ¿e efekty owego humanistycznego nauczania pozostawiaj¹ gdzieœ w dalekim tle swojej
dzia³alnoœci. Nawet, dla zamazania ewentualnych wyrzutów sumienia, ukuli
zgrabny aforyzm: “polityka nie ma nic wspólnego z moralnoœci¹”!
Z powy¿szego wywodu wynika wniosek nastêpuj¹cy: potrzebna jest istotna reforma nauczania przysz³ych fachowców w zawodach “niehumanistycznych”, dziêki której absolwenci szkó³ i uczelni “niehumanistycznych” staliby
siê œwiadomi kulturotwórczych, a wiêc i moralnych, skutków swoich (i w ogóle
ludzkich) dzia³añ w sferach techniki, gospodarki i polityki; nauczyciele zaœ
œwiadomoœæ tê powinni umieæ przekazaæ swoim uczniom i studentom “niehumanistom” — zreszt¹ “humanistom”tak¿e. Bez takiej wiedzy i bez œwiadomoœci
swojej misji kulturotwórczej i wychowawczej nawet najdoskonalsi w swoich
dziedzinach uczeni i fachowcy bêd¹ nadal, tradycyjnie, kszta³ciæ nowe kolejne
pokolenia doskona³ych nawet uczonych i fachowców — lecz zarazem analfabetów pod wzglêdem rozumienia ich funkcji wychowawczych i kulturotwórczych. A wiêc — nie mo¿na tego niestety wykluczyæ — tak¿e szkodników i
konstruktorów techniki zabijania. Ciœnie siê tu obrazek przys³owiowej ma³py
z brzytw¹, której mo¿e ona nieœwiadomie u¿yæ Ÿle.
Jestem mo¿e utopist¹. Problem wszak jest o tyle beznadziejny, o ile decyzje o sposobach wychowania i kszta³cenia fachowców nie nale¿¹, w spo³ecznej
organizacji w³adzy, do humanistów i etyków i dopóki twórczoœæ, dyskusje i
apele etyków i filozofów odbywaæ siê bêd¹ w ich w³asnym gronie bez wp³ywu
na decyzje o kszta³cie oœwiaty i studiowania. Dopóki bowiem humaniœci i
etycy bêd¹ przemawiaæ do humanistów i etyków, a ekonomiœci do ekonomistów, technicy do techników, a politycy do polityków, dopóki humanistykê
uprawiaæ bêdziemy tylko lub g³ównie poœród “humanistów” i adeptów humanistyki, dopóki wreszcie wiedzê etyczn¹ i œwiadomoœæ moraln¹ krzewiæ
bêdziemy w oddzielnych przedmiotach nauczania g³ównie na studiach humanistycznych — czyli dopóki, w istocie, bêdziemy przekonywaæ sami siebie
o s³usznoœci naszych s³usznych pogl¹dów a “niehumanistów” pozostawimy
w spokoju w ich zaklêtym krêgu galopuj¹cej techniki — dopóty bêdziemy
siê krêciæ w kó³ko w b³ogim przekonaniu, ¿e mamy racjê uprawiaj¹c nasz¹
akademick¹ etykê i nauczaj¹c moralnoœci tradycyjnie tam, gdzie efekty tej
dzia³alnoœci s¹ akurat spo³ecznie najs³absze, zaœ tam, gdzie œwiadomoœæ humanistyczna i etyczna oraz nauczanie tej problaematyki s¹ bezwzglêdnie konieczne — bêdziemy nieobecni.
I nieodpowiedzialni!
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