
Kritiek van het Ethisch Bewustzijn. Van liefde met recht en rede. Deel II is een resumé 
van Ronald Commers’ jarenlange colleges aan de Universiteit Gent over de 
wijsgerige ethiek rond één centrale stelling. De westerse ‘taal van de ethiek’ is het 
nooit te beëindigen proces van het menselijke ‘zeggen’ van het morele. Dit proces 
draait rond drie én slechts drie centrale inspiraties die de schat vormen waaruit 
de zich altijd ontvoogdende mensheid kan putten: de verstandelijke levenskunst 

die steunt op persoonlijke zelfvervolmaking; de naastenliefde in het ootmoedige 
besef van de individuele kwetsbaarheid en van het menselijke lijden; en ten slotte 
de gerechtigheid die telkens haar gelaat toont wanneer mensen hun lot samen in 
handen nemen om zich te bevrijden van de ellende en de slavernij. Het ethische 
domein herleid tot uitsluitend één van die drie inspiraties, is een leugen waarmee wij 
ons bedriegen en aan de zingeving van mens en wereld tekortdoen. 
In dit tweede boekdeel van Kritiek van het Ethisch bewustzijn, dat zowel een wijs- 
gerige oefening is in synthetische interpretatie als een experiment in interpretatieve 
synthese, voert de schrijver, net als in het eerste boekdeel, de drie genoemde inspira- 
ties van de westerse ‘taal van de ethiek’ terug tot hun gedenkwaardige oorsprongen. 
De verstandelijke levenskunst in het licht van de persoonlijke zelfvervolmaking: 
het nooit te vergeten ogenblik van Hellas. De naastenliefde in het licht van de 

existentiële kwetsbaarheid: het persisterende ogenblik van de christelijke verkondi- 
ging. En de gerechtigheid in het licht van de universele menselijke lotsverbondenheid 
in de strijd tegen ellende en slavernij: het nooit te vergeten ogenblik van Israël en de 
joodse profetieën. 
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