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Opracowania Etyka w obliczu rozpadu 
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Etyka w obliczu rozpadu – 
wokół Świętej anarchii 
Johna D. Caputo
Czy możliwe jest potępienie zła w sytuacji rozpadu wszelkich 
struktur oraz drogowskazów umożliwiających człowiekowi 
odnalezienie oparcia w chaotycznej rzeczywistości? 
Słowa kluczowe: John D. Caputo, postmodernizm, etyka, hermeneutyka 
radykalna 

J ohn D. Caputo w artykule Sacred 
Anarchy – Fragments of a Postmo-
dern Ethics podejmuje problematykę 

możliwości budowania etyki w ramach 
hermeneutyki radykalnej, czyli nurtu 
łączącego filozofię hermeneutyczną 
z postmodernizmem. Hermeneutyka 
radykalna za punkt wyjścia przyjmuje 
hasło Nietzschego: „wszystko jest in-
terpretacją”. Oznacza ono, że nie mamy 
bezpośredniego dostępu do rzeczywi-
stości, ale zawsze musimy posiłkować 
się pewnymi kategoriami, pojęciami 
czy schematami interpretacyjnymi, 
które umożliwiają, ale też jednocześ-
nie warunkują, nasze rozumienie. Her-
meneuta radykalny dostrzega, że nasze 
odczytania rzeczywistości zawsze po-
zostaną wyłącznie jedną z wielu niesta-
bilnych i zmiennych możliwości opisu 

świata. Mimo wszystko nie możemy 
nie interpretować i nie odwoływać się 
do tradycji – rozumienie jest bowiem 
naszym podstawowym odniesieniem 
do rzeczywistości. 

Podobne podejście wydaje się szcze-
gólnie trudne dla etyki – dziedziny, 
która wychodzi poza przestrzeń teo-
retycznych spekulacji oraz zwraca się 
ku praktyce. Filozofia moralności ma 
realne przełożenie na życie konkret-
nych osób. Caputo zadaje pytanie, czy 
możliwe jest potępienie zła w sytuacji 
rozpadu wszelkich struktur oraz dro-
gowskazów umożliwiających człowie-
kowi odnalezienie oparcia w chaotycz-
nej rzeczywistości. Jeżeli wszystko jest 
interpretacją, to nasze rozumienie zła 
(Czym jest zło? Jaka jest różnica mię-
dzy dobrym a złym działaniem?) rów-
nież pozostaje wyłącznie kwestią in-
terpretacji. Autor dostrzega potrzebę 
wypracowania etyki, która pozwoli 
nam na ochronę ofiary oraz jedno-
znaczne osądzenie sprawcy przemocy: 

rozważmy Auschwitz, niewysło-
wiony koszmar. Czy jest tu coś 
nierozstrzygalnego? Czy można 
nie potępić Auschwitz w sposób 
jednoznaczny, pewny, bez 
hermeneutycznych wieloznaczno-
ści, bez sporów o interpretację?

Moralność grecka, 
moralność żydowska
Caputo, prowadząc nas do odpowie-
dzi, wprowadza rozróżnienie na dwa 
typy moralności: grecki oraz żydow-
ski. Pierwszy odnajdujemy w klasycz-
nej, „metafizycznej” etyce, zoriento-
wanej na poszukiwanie arché, czyli 
fundamentu, z którego można wywo-
dzić konkretne przykazania (przykła-
dowo dla Platona byłaby to idea dobra, 
w myśli religijnej Bóg, zaś u Kanta po-
jęcie obowiązku). Zdaniem Caputo 
taka etyka jest dziś niemożliwa. Post-
modernistyczny antyfundamentalizm 
nie pozwala nam wierzyć w istnienie 
jednego, niepodważalnego i stabilnego 
arché. Ponadto przekonanie o istnie-
niu takiego arché zawsze wytwarzało 
pewną hierarchię: przykładowo sytu-
owało racjonalność jako coś lepszego 
od nieracjonalności, kulturę ponad na-
turą. Miało to wpływ na uformowanie 
niesprawiedliwej struktury społecz-
nej, chociażby na przyznanie kobie-
tom (stereotypowo postrzeganym jako 
nieracjonalne) czy istotom pozaludz-
kim (związanym z naturą) niższej po-
zycji w społeczeństwie. Tragizm współ-
czesnego człowieka polega na utracie 
wiary w arché – poszukuje on pewnych 
zasad, ale jednocześnie nie może ich 
przyjąć. Upadek fundamentów prowa-
dzi bowiem do sytuacji, w której nie 
da się jednoznacznie określić, które 
kodeksy są słuszne ani jak powinno 
się postępować. Kondycję ludzką na-
znacza dziś pojęcie niezdecydowania. 

Caputo zwraca się więc ku żydow-
skiemu typowi moralności, opartemu 
na wsłuchiwaniu się, oczekiwaniu na 
wezwanie. Autor przywołuje histo-
rię Abrahama. Jego zdaniem biblijny 
bohater nie posiadał żadnych drogo-
wskazów, był przeniknięty niepew-
nością. Żądanie ofiary z jedynego syna 

mogło być przecież zarówno wezwa-
niem Boga, jak i halucynacją. Gdyby 
jednak mógł mieć pewność, jego po-
stawa nie byłaby heroiczna. Niezde-
cydowanie nie musi wykluczać de-
cyzji, ale – paradoksalnie – stanowi, 
w punkcie wyjścia, warunek możli-
wości wyboru.

Etyka an-archiczna
Etyka w hermeneutyce radykalnej 
postuluje skupienie na „usłyszeniu 
wezwania” oraz „udzieleniu odpo-
wiedzi” (będącej podstawą dla odpo-
wiedzialności). To wezwanie nie jest 
jednak kierowane z przestrzeni sac-
rum, ale pochodzi od tego, co słabe, 
zapomniane, marginalizowane. To 
etyka „an-archiczna”, gdyż pozostaje 
ona nakierowana na to, co było pomi-
nięte w dotychczasowych, zbyt ogól-
nych kodeksach, na to, co znajduje 
się na marginesie hierarchii społecz-
nej. Caputo przywołuje biblijny mo-
tyw trędowatego – osoby wyrzuconej 
ze wspólnoty, pozbawionej praw, osa-
motnionej. Człowieka niemieszczącego 
się w hierarchicznych strukturach op-
artych na gloryfikacji piękna czy zdro-
wia. Etyka anarchiczna ma zwrócić 
się właśnie ku symbolicznym trędo-
watym, a więc ku osobom wykluczo-
nym (dziś mogą być to np. uchodźcy 
czy chorzy na AIDS). Odwracamy się 
od ogólnych reguł ku jednostkom, któ-
rych te reguły nie obejmują.

Caputo odrzuca abstrakcyjne re-
guły i wartości (te nigdy w pełni nie 
obejmą złożonego świata). Ostatecz-
nie odnajduje oparcie dla postmoder-
nistycznej etyki w wezwaniu płynącym 
ze strony cierpiącej ofiary. Kondycja 
ludzka została naznaczona somatycz-
nością – posiadamy ciało (flesh) po-
datne na zranienie, dotknięte przez 
ból, niedoskonałe, kruche i bezbronne. 
Doświadczenie cierpienia wdziera się 
w nasze ciało. Jest niekomunikowalne: 
opisy bólu nigdy nie udostępnią nam 
realnego doświadczenia osoby cierpią-
cej. Ból wymyka się słowom i repre-
zentacjom, a zatem pozostaje czymś 
pierwotnie niezrozumiałym. Zabu-
rza porządek i harmonię otaczającego 
nas świata. Hermeneutyka bólu by-

łaby hermeneutyką niemożliwą, prze-
nikniętą niepewnością, niezrozumie-
niem. Jednocześnie właśnie cierpiące 
ciało wzywa nas do odpowiedzi – do 
odczytania (a więc zinterpretowa-
nia) komunikatu oraz do wystąpienia 
w imieniu ofiary, do wzięcia na siebie  
odpowiedzialności.

FilozoFia hermeneutyczna – filo-
zofia uprawiana za pomocą narzę-
dzi hermeneutyki (teorii interpreta-
cji); wykracza poza problematykę 
tekstu oraz zwraca się ku klasycz-
nym tematom filozofii (np. etyce, 
epistemologii). Cechą charaktery-
styczną  nurtu jest uznanie dzie-
jowości człowieka oraz przemijal-
ności i zmienności rozumienia, co 
prowadzi ku badaniu odmiennych 
możliwości interpretacji świata. Jej 
przedstawicielami są m.in. Hans-

-Georg Gadamer, Paul Ricoeur oraz 
Gianni Vattimo.

John D. caputo –  
ur. 1940 r., ame-
rykański filozof 

oraz chrześcijań-
ski teolog, zwią-

zany z nurtem 
postsekularnym; je-

den z najważniej-
szych przedstawi-

cieli współczesnej 
hermeneutyki.
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postmoDernizm – nurt w filozofii, li-
teraturze oraz sztuce, który wyło-
nił się w drugiej połowie XX wieku; 
charakteryzuje go odrzucenie esen-
cjalizmu (czyli wiary w istnienie 
stałej istoty rzeczy), sceptycyzm, 
krytyczny stosunek wobec nowo-
czesności oraz nieufność w sto-
sunku do tzw. metanarracji – wiel-
kich opowieści zorientowanych na 
całościowe opisanie świata..
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