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Niektóre nieetyczne aspekty edukacji

Wprowadzenie: edukacja dehumanizująca

W cyklu swoich znamiennych wykładów o głupocie, jakie w roku 1937
przeprowadził w Wiedniu Robert Musil, wyróżnił on dwa podstawowe rodzaje
głupoty: głupotę zwykłą, inaczej – „poczciwą” i głupotę wyższego rzędu1. Ta
druga, w odróżnieniu od głupoty zwyczajnej, nie oznaczała braku inteligencji.
Musil określił ją jako chorobę właściwą współczesnej edukacji, która nie jawi−
ła się jako w ogóle brak wykształcenia, lecz była wykształceniem niewłaści−
wym. Oznaczała, zdaniem Musila, brak wychowania, błędne wykształcenie, źle
zrealizowane zadania oświaty, wychowania i kultury. Dziś, obserwując we
współczesnej cywilizacji rozwój czynników dehumanizujących człowieka,
trzeba przyznać, że Musil miał rację. Nie on jeden zresztą wyczuł i zauważył
wszechogarniający regres kultury europejskiej wyrażający się raz w nagłych,
innym razem w ukrytych, stopniowych postępach ponurego barbarzyństwa
w XX wieku. Jednym z istotnych czynników tego złowrogiego „postępu” jest
niewłaściwe, źle pojmowane kształcenie, niewłaściwie stanowione i egzekwo−
wane zadania oświaty. Zasygnalizowane poniżej nieetyczne aspekty edukacji
mają raczej systemowy, z pewnością zaś nie okazjonalny charakter.
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Edukacja zredukowana do przysposabiania i szkolenia. 
Zanik poczucia ładu egzystencji

Głównym celem współczesnej edukacji nie jest rozwój samokreującej się
jednostki ludzkiej, czyli wychowanie i wykształcenie jednostki jako wrażli−
wego i kompetentnego współuczestnika i kreatora cywilizacji. Edukacja sku−
pia się głównie na jakimś przedmiocie, w efekcie czego staje się przysposa−
bianiem i szkoleniem, nastawiona jest na rozwój rzeczowy, a nie osobowy
cywilizacji. Ludzie mają być coraz lepiej przystosowani i przygotowani
do realizacji zadań wyznaczanych im przez istniejące i nowo powstające sys−
temy i układy technokratyczne oraz scjentotechnokratyczne. Efektami, jakie
pojawiają się przy okazji tego procesu, są: wzrost bezradności i równocze−
śnie przemiana myślenia w spryt, zanik uczuć wyższych, egzystencjalnie re−
fleksyjnych na rzecz niższych”, wreszcie, zwyrodnienie integralności ducho−
wej w płytki, populistyczny irracjonalizm parareligijny. Wielkie osiągnięcia
nauki współczesnej, będące owocem postępującej specjalizacji przedmioto−
wej nie przekładają się na ich mocną, rzeczowo uzasadnioną interpretację
społeczną i kulturową. Przykładem mogą być tu znaczące osiągnięcia w za−
kresie badań nad strukturą molekularną DNA, właściwościami pierwiastków
czy nad strukturą i funkcjonowaniem ludzkiego mózgu. Osiągnięcia te
w ogóle nie przekładają się – pomimo niesłychanych możliwości mediów
– na stan świadomości społeczeństw, a przynajmniej ich najbardziej zaawan−
sowanej kulturalnie części i nadal funkcjonują populistyczne i jałowe, depre−
cjonujące kulturę człowieka spory, Których większość ma charakter pozor−
ny, gdyż wynika z niekompetencji, braku wykształcenia ogólnego,
nieumiejętności panowania nad własnymi emocjami, nastawień egoistycz−
nych bądź bezrefleksyjnego naśladowania tematów wykreowanych w me−
diach. W większości przypadków żadna ze stron w nich występujących nie
ma racji. Jakże trafnie pisał przed laty Bogdan Suchodolski: „Prawa i obo−
wiązki stają się wyrazem chwilowej konwencji lub chwilowej korzyści.
Walka między jednostkami i grupami, oraz bezład wewnętrzny, są wówczas
nieuniknione. Każde stanowisko posiada równie słuszne usprawiedliwienie,
a raczej żadne nie jest naprawdę usprawiedliwione. Ład bowiem nie jest
chwilową równowagą, charakteryzującą pewien »stan rzeczy«, który rychło
zmieni się w inny »stan rzeczy«, jak to określają ewolucjoniści. Ład jest wy−
razem istnienia trwałych i wiecznych praw. Kto nie uznaje wiążącej siły te−
go wiecznego prawa dla człowieka, kto go nie umie w konkretnej rzeczywi−
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stości wykrywać, kto nie potrafi z jego pomocą analizować psychiki, ten nie
powinien rościć pretensji do zabierania głosu w sprawach kultury, podobnie,
jak nie mógłby z sensem mówić o przyrodzie ktoś, kto nie umiałby i nie
chciał wykrywać praw rządzących jej zjawiskami i kto by każde zjawisko
traktował jako odrębny i ostateczny, samoistny i samowystarczalny »stan
rzeczy«”2.

Zawód jako wyłączny cel kształcenia

Kolejnym – związanym z poprzednie zasygnalizowanym – nieetycznym
aspektem edukacji współczesnej jest traktowanie zawodu jako głównego ce−
lu kształcenia, a przecież Bogdan Nawroczyński, jeden z twórców polskiej
pedagogiki naukowej, już w 1929 roku pisał: „Istotnie, ostatecznym celem
czynności wychowawczej jest przyczynianie się do rozwoju społeczeństw
kulturalnych przez stwarzanie pomyślnych warunków dla formowania się
osobowości ich członków”3. Polemizując z J. J. Rousseau, B. Nawroczyński
argumentował: „ Poza społeczeństwem, poza kulturą nie masz wychowania.
Za jego sprawą z dziecka, żyjącego z początku życiem wegetatywnym, zwie−
rzęcym, rozwija się człowiek, przyczyniający się swoją pracą do rozwoju
tych społeczności kulturalnych, których jest członkiem. Ma on być przy tym
możliwie najbardziej samodzielnym, twórczym. Ale ta jego samodzielność
i twórczość łączą się z cechującym człowieka kulturalnego opanowaniem
wewnętrznym i są wymagającą nieustannych przezwyciężeń służbą wzglę−
dem świata wartości”4.

Z punktu widzenia pełnego rozwoju osobowości kształcenie ukierunko−
wane wyłącznie na zdobycie zawodu opiera się na błędnym założeniu aksjo−
logicznym. Przez naukę zawodowego dostosowania nie doprowadzimy
do kulturowej samodzielności jednostki, tzn. do jednostki tworzącej więzy
społeczne o charakterze kulturalnym, postrzegającej i kreującej wartości mą−
drego, dobrego i pięknego stylu życia, a nie tylko wartości użyteczne. Uży−
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4 Ibidem, s 18–19.



teczność bez kulturowego samostanowienia jednostek i społeczeństw prowa−
dzi do jałowości, a nawet do regresji. Jednostka przekracza wymiary konsu−
menctwa tylko w aktach autentycznej samokreacji, a te bez rekonstruowa−
nych wartości kultury przypominałyby młyn poruszający się wszystkimi
trybami, jednak nie mielący żadnego ziarna. 

Tak więc kultura zawodowa, nawet najlepiej pomyślana, nie może być
głównym celem edukacji, gdyż wartościowy rozwój jednostki mający dopro−
wadzić do korzystnego, zrównoważonego istnienia i funkcjonowania podsta−
wowych dziedzin życia, stanowi zawsze wartość ludzką nadrzędną nad naj−
lepszym nawet przysposobieniem zawodowym5.

Mówiąc o podstawowych dziedzinach życia, należy mieć na uwadze
przede wszystkim: 

• nasycone życzliwością, dobrocią, zdolnością i umiejętnością współdzia−
łania stosunki interpersonalne,

• kierujące się szacunkiem i rozumnością stosunki ogólnospołeczne (eko−
nomiczne, etniczne, polityczne itp.)

• przyrodę traktowaną partnersko, a w tym zarówno fizyczność jednostek,
jak i całokształt przyrodniczego otoczenia człowieka, tego bliższego i tego
dalszego,

• kulturę będącą całością integrowaną przez twórczy sposób życia ludzi
oraz sensownością i jakością humanogenną ich dzieł.

Edukacyjna manipulacja informacją

Do nieetycznych aspektów edukacji zaliczam wyrywkowość udzielanych
informacji (tzw. wiedzy) przy równoczesnym jej zawężaniu do zbiorów teo−
retycznie oderwanych lub bezpośrednio praktycznie wąsko wyspecjalizowa−
nych. Taka praktyka prowadzi do sytuacji, w których edukacja manipuluje
jednostką zamiast ją rozwijać i alienuje ją, zamiast przyczyniać się do popra−
wy wielowymiarowej jakości jej życia. Używany tak w edukacji termin
„wiedza” jest wyrazem manipulacji, ponieważ faktyczna wiedza jest strate−
giczną i operacyjną składową osobowości jednostek i kultury społeczeństw
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w skali mikro i makro, a nawet całych formacji kulturowych. Nie ma więc
wiedzy bez konkretnej osobowości i bez umocowania kulturowego (a nawet
interkulturowego) i kulturalnego. Cechą tak pojmowanej wiedzy jest rozu−
mienie, czyli podmiotowe odkrywanie i współtworzenie potencjalnego sen−
su, budowanie struktur sensownych i sensotwórczych. Rozumienie jest za−
wsze owocem wzajemnej interakcji pomiędzy podmiotem i przedmiotem
poznania i działania W odróżnieniu do scjentyzmu metodologia budowania
wiedzy jako struktur sensownych, ustawicznie aktualizowanych we wspól−
nocie rozumienia, nie zakłada konieczności gromadzenia i porządkowania
coraz większej liczby danych, jako warunku prawdziwości poznania6. To, co
edukacja nazywa potocznie „wiedzą”, to tylko tak lub inaczej preparowane
i przekazywane wybiórcze informacje oraz ich zbiory i podsystemy. Eduka−
cja nie może się też ciągle uporać z tym, jak efektywnie nauczać korzystania
z tych informacji, a kształtowanie kulturowo zintegrowanych osobowości
wydaje się całkowicie przerastać możliwości obecnego systemu edukacyjne−
go. Przekazywane informacje potrzebne są po to, aby je „zdać”, „zaliczyć”
jakiś przedmiot, uzyskać formalny certyfikat. Nie są zaś one po to, aby two−
rzyć z nich wiedzę mocującą w świecie samoświadomość, kształtującą uczu−
cia wyższe i umiejętność rozumienia oraz współdziałania. 

Brak systemowych podstaw do kształtowania wartościowych postaw
kulturalnych

Kolejnym nieetycznym aspektem edukacji jest brak podstaw dla ukształ−
towania wartościowych postaw kulturalnych dzieci i młodzieży. Położę
główny w tym nacisk na cztery kwestie.

1. Tworzenie sztucznych skansenów wiekowych przy równoczesnym za−
niedbywaniu podstaw pełnego rozwoju ludzi w każdym wieku, tzn. niezależ−
nie od tego, ile mają lat. Kultura jako dziedzictwo zawarte w dziełach i do−
robku cywilizacji oraz jako dziedziczenie społeczne przekazywane przez
wszystkie pokolenia równocześnie jest pewną całością bez względu na wiek
jednostki, która się z nią styka. Należy więc odrzucić założenia o segregacji
treści kultury w zależności od wieku jednostki. Rzecz tu jednak nie w segre−
gacji treści, aby ułatwić kontakt z kulturą, ale w zmianie metodologii kontak−
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tów międzyludzkich i zasad wzajemnych kulturowych i kulturalnych oddzia−
ływań. Niezależnie więc od wieku ludzi konieczne jest realizowanie zasady
styczności i oddziaływania przez całość i pełnowartościowość jakości kultu−
ralnej7.

2. Zaniedbywanie systematycznego i zrównoważonego rozwoju uczuć
i wyobraźni jednostek, a więc zaniedbywanie ich zdolności i możliwości kie−
rowania samymi sobą (self−manager), jak również rozwoju stosunku i po−
staw współpracy oraz współdziałania społecznego. Rywalizacja i jej natural−
ny efekt – pokonanie przeciwnika – nie może być „mechaniczną” zabawą
życiową jako wartość sama w sobie. Następstwem nieuchronnym będzie tu
dążenie do eliminacji, a także do zniszczenia rywala. Tylko świadomość
wspólnego dobra wywodzącego się z wartości niezależnych od aktualnego
stanu, który wywołał walkę, pozwoli przekształcać rywalizację w realizację
nadrzędnych celów wyrażających dobrostan8. Taka zaś świadomość musi
być gruntowana w procesie edukacji, a nie dopiero wówczas, gdy perspekty−
wa zniszczenia rywala objawi się niewyedukowanej jednostce jako koniecz−
ność. A źródłem powstawania takiej fałszywej świadomości jest nie stan
obiektywny, tylko niemożność oszacowania rzeczywistości przez perspekty−
wiczne wartości autonomiczne.

Kolejna kwestia to intelektualizm kształcenia prowadzący do wzrostu
agresywności i irracjonalizmu zamiast do rozwoju łagodnej i życzliwej,
uczuciowo podtrzymywanej racjonalności. Ranga i uniwersalność wartości
globalnych wymagają w praktyce ludzi o otwartych umysłach i głębokim hu−
manistycznym zaangażowaniu. Jednostronny intelektualizm utrwala „kom−
binowanie” na temat jakości życia, a w rezultacie traktowanie go jako czegoś
zewnętrznego wobec jednostki. 

Rozmiar zjawisk patologicznych wśród dzieci i młodzieży wskazuje mię−
dzy innymi na systemowy brak właściwych postaw opiekuńczych w eduka−
cji. Pomijając jednak w tym miejscu kwestie systemowe, chodzi tu z jednej
strony o faktyczną niedbałość zarządczą instytucji edukacyjnych w zakresie
dyskontowania wyników własnej działalności (np. które kierownictwo
przedszkola śledzi efekty pracy zatrudnionych przez siebie opiekunów dzie−
cięcych u dawnych podopiecznych, a obecnie uczniów?), z drugiej strony
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o występujące nagminnie rażące braki w zakresie prawidłowej opieki
nad rozwojem powierzonych edukacji dzieci i młodzieży, w tym młodzieży
akademickiej9.

Brak koniecznych związków pomiędzy opiekuństwem, dydaktyką 
i wychowaniem

Każde działanie – nie licząc pierwotnego impulsu – zaczyna się od namy−
słów10. Myślenie zawierające w sobie jakiś zamiar i projektujące jego urze−
czywistnienie jest istotnym wstępnym etapem działania. Jakie są więc za−
miary „edukatorów”? Czy w większości nie sprowadzają się one do tzw.
„pobożnych życzeń”? Jeśli tak, jest to wysoce nieetyczne. Można tu wskazać
na kilka kompromitujących „niedomyśleń” już w początkowych fazach dzia−
łań:

1. Brakuje metodologicznych zabezpieczeń gwarantujących niezbędność
praktyki opiekuńczej (czynnego opiekuństwa pedagoga) w nauczaniu vs
uczeniu się i wychowaniu. Przecież jakiekolwiek „przyswajanie” wiadomo−
ści i umiejętności, a tym bardziej kształtowanie postaw choćby tych sprzyja−
jących uczeniu się permanentnemu i rozwijaniu inicjatyw prospołecznych
u ludzi, którzy niebawem osiągną „dorosłość”, wymaga zabezpieczenia
trwałości wyników! Co warta jest edukacja traktująca wiedzę wyłącznie ja−
ko przedmiot do jednostronnego zaliczenia w warunkach strukturalnego bez−
robocia i słusznego postulowania wielozawodowości? Przyczyną tego stanu
rzeczy jest zaniedbanie opiekuńcze w procesie kształcenia. W dzisiejszej
epoce postawy prospołecznenie nie powinny być uruchamiane dopiero przez
kataklizmy. System, który nie wymaga – jako warunku metodologicznego
dla powodzenia prowadzonych działań – postaw prospołecznych nauczycie−
li wobec uczniów i oczywiście w rezultacie tego postaw prospołecznych
uczniów wobec nauczycieli – jest pozbawiony etycznego sensu. Sposób na−
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10 Por. D. Miller, Działanie jako proces, „Projektowanie i systemy. Zagadnienia metodo−
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bywania wiedzy i postaw życiowych, jaki obserwujemy w obecnej edukacji,
zdaje się więc prowadzić do nieuchronnej znieczulicy, sprzedajności zawo−
dowej i nastawień doraźnie akcyjnych.

2. Brakuje koniecznej antycypacji postawy poznawczej pedagoga w sto−
sunku do jego postawy opiekuńczo−wychowawczej. Brakuje więc koniecz−
nego szacunku pedagoga do samego siebie, do ucznia i do wykonywanej
pracy. Myśląc o „szacunku”, wskazuję, że ten termin czynnie wyraża się nie
w jednym, ale w dwóch typach zachowań. Wykazywać szacunek to nie zna−
czy tylko „szanować”. To także i „szacować”. Szacować, czyli aktywnie ba−
dać stan rzeczy i wartość tego stanu, jego cechy, uwarunkowania i współza−
leżne procesy. Jeżeli mówię: „szanuję ciebie”, ale nie poznaję tego kogoś
i tego czegoś w akcie szacunku, to są tylko intencje, postawy deklaratywne
albo wręcz mimetyczne. Dla praktycznego szanowania niezbędna wydaje się
postawa uważnego i coraz bardziej kompetentnego szacowania. Ono mi od−
powie na pytanie: co (kogo), dlaczego i w jaki sposób szanuję, jak mam sza−
nować, aby mój szacunek prawdziwie sprzyjał rozwojowi i pomyślności sza−
nowanego podmiotu. Warunkiem niezbędnym prawidłowej opieki jest
rzetelne i trafne rozpoznawanie jej przedmiotu i podmiotu. Opiekun również
powinien stosować zasadę: poznawaj siebie samego.

Dla dokładniejszego omówienia innych niedomyśleń w projektowaniu
działań – tym razem od strony problematyki wychowania stricte – potrzeba
by znacznie więcej miejsca niż skromne ramy niniejszego artykułu. Kończąc
więc ten teamat, pozostałą problematykę jedynie zasygnalizuję. Za nieetycz−
ne w edukacji współczesnej, jeśli chodzi o konieczne związki między opie−
kuństwem, dydaktyką i wychowaniem, można wskazać ponadto.

3. Brak praktycznego sprzężenia między nauczaniem a uczeniem się, po−
legającego na budowaniu rzeczywistej współpracy między nauczycielem
i uczniem w realizacji wspólnych celów kształcenia i samokształcenia.

4. Brak powszechnego zrozumienia zasadniczej różnicy, jaka zachodzi
między wychowaniem a manipulacją (płytkie i wąskie rozumienie sensu wy−
chowania).

5. Dominację systemu nagrody i kary nad praktyką szacunku i porozumienia.
6. Brak dostatecznej indywidualizacji przy konstruowaniu zamierzeń wy−

chowawczych, szczególnie jeśli chodzi o tworzenie indywidualnych celów
wychowania.

7. Brak – w metodologii opieki, nauczania i uczenia się oraz wychowania
– pozytywnych humanistycznych wartości oraz ich urzeczywistniania.
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Uwagi końcowe

Wychowanie nie polega na pisaniu lub głoszeniu tego terminu w progra−
mach, artykułach prasowych i doraźnych akcjach, lecz jego powodzenie za−
leży – implicite – od całokształtu pracy ludzkiej w zakresie edukacji. Ten ca−
łokształt zależy jednak od tego, jakie wartości sensu życia stosowane są
w konkretnych procesach pedagogicznych, czy odnajdziemy w nich praw−
dziwe otwarcie na życie drugiego człowieka. We współczesnych warunkach
postmodernistycznego neoliberalizmu, który kwestionuje wartość wielu
ugruntowanych ideałów, perspektywa przezwyciężenia charakteryzowanych
nieetycznych aspektów edukacji rysuje się dość pesymistycznie. 

Andrzej Sztylka

Akademia Podlaska, Siedlce

SOME UNETHICAL ASPECTS OF EDUCATION

S u m m a r y

Referring to Robert Musil’s distinction between simple foolishness and superior

foolishness, the term used to describe the severe illness of educational system, the

author enumerates basic features of that illness:

1. preference to meritocracy related civilization over person related development

2. profession oriented educational process, neglecting development of culture

rooted communities

3. spot oriented, highly expert information combined with personal scarce cogni−

tive and emotional progress

4. lack of substance to animate valuable cultural attitudes among children and youth

5. insufficient methodology to coherently support relationship between children

care, teaching and education.

The author argues that the up−to−date system of education, reflecting the idea of su−

perior foolishness, is highly unethical, as it leads implicit through the entirety of its im−

plications, towards depreciation of humanistic values, degradation of personality and

consequently constitutes a serious threat for the existence of contemporary civilization.
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