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John T. HAMILTON

OMNIA MEA MECUM PORTO
O wygnaniu, kulturze i kruchości życia

Bezpieczne przeniesienie wartości kulturowej, chociaż okazuje się korzystne dla 
konkretnego mieszczańskiego pisarza, nie stanowi żadnego zysku dla społeczeń-
stwa jako całości, w szczególności zaś nie jest zyskiem dla tych, którzy pozostają 
uwięzieni po drugiej stronie zamkniętych drzwi. Akt ratowania kultury przed jej 
kruchością sam nie przestaje być kruchością naznaczony.

Lęk uczy nas, czym nie jesteśmy, czego nie mamy, co 
należy pielęgnować i o co się troszczyć, czego brak – 
a nawet sama obawa przed takim brakiem – staje się in-
tegralnym czynnikiem w dążeniu do uzyskania poczucia 
bezpieczeństwa.

Michael Dillon, Politics of Security1

Budzące uczucie lęku doświadczenie wygnania – banicji duchowej bądź 
fi zycznej, dobrowolnej bądź przymusowej, wypędzenia z własnego domu, 
wykluczenia ze swojego społeczeństwa i z rodzinnej kultury – niezmiennie 
wywołuje refl eksję nad kruchością i niepewnością ludzkiej kondycji. Wygna-
nie ukazuje, że życie jest  k r u c h e  w najściślejszym sensie tego słowa – 
ujmujący tę przygodność angielski przymiotnik „precarious” podchodzi od 
łacińskiego słowa „prex”, oznaczającego modlitwę bądź błaganie, i wyraża 
krańcową niepewność, opisując stan całkowitego uzależnienia od miłosiernej 
woli innych, a więc stan, w którym podmiot pozbawiony został możliwości 
sprawowania jakiejkolwiek kontroli. Sytuacja osoby ludzkiej nosi znamiona 
kruchości, kiedy osoba musi błagać drugiego o wsparcie, by zaspokoić głód, 
kiedy zmuszona jest prosić o opiekę, by uniknąć cierpienia lub zachować ży-
cie. Kruchość jako cecha ludzkiej egzystencji wskazuje na zaistnienie w życiu 
podmiotu poważnego braku bądź poważnej utraty – uszczerbku, którego zni-
welowanie możliwe jest jedynie dzięki pośrednictwu drugiego człowieka. Kru-
chość ta sprawia, że człowiek staje się bezbronny w sensie egzystencjalnym, 
uzależniony od świadczeń czy darów, które mogą, lecz nie muszą nadejść. 
Wygnaniec, pozbawiony zwyczajowych kontekstów wsparcia i opieki, dryfuje, 

1  M.  D i l l o n, Politics of Security: Towards a Political Philosophy of Continental Thought, 
Routledge, London 1996, s. 34. 
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pragnąc znaleźć bezpieczny port, w którym mógłby uzyskać środki do życia 
i zadbać o swoją własność i zdrowie. Jeśli jego niepokój o te sprawy nie ustaje, 
jeśli brak jest nań reakcji, a modlitwy wygnańca trafi ają w próżnię, jego życie 
przenika brak poczucia bezpieczeństwa.

Zagrożenie, którego doświadcza wygnaniec, staje się przyczyną lęku, po-
nieważ uderza w sam rdzeń podmiotowości, a „kruchość” życia na wygnaniu 
jest skutkiem tego, że podmiot może wówczas utrzymywać jedynie słabą więź 
z tym, co stanowi o jego tożsamości: ze swoim mieniem, ciałem czy nawet 
z własnym życiem. Wygnanie ujawnia szczelinę, a być może przepaść, mię-
dzy podmiotowością człowieka a jego egzystencją, której zachowanie jawi 
się w takich warunkach jako przekraczające racjonalną wolę podmiotu. Byt 
wygnańca jest kruchy, gdyż przetrwanie wymyka mu się z rąk.

W najbardziej ponurych okolicznościach ów stan braku odsłania strukturę 
podmiotu, której genealogia sięga kategorii  o s o b y  wypracowanej zarów-
no w prawie rzymskim, jak i w teologii chrześcijańskiej2. Obie te tradycje 
konsekwentnie defi niują istotę ludzką, dokonując rozróżnienia osobowych 
i zwierzęcych aspektów jej egzystencji, i pojmują osobę jako byt, który kró-
luje nad tym, co jedynie zwierzęce. Osoba to podmiot ludzki, którego rozum 
i wola panują nad prostym faktem życia – na mocy tej właśnie prawdy osobie 
przyznawane są stanowione i chronione przez prawo uprawnienia i przywile-
je. Również podmiotem nakazów prawnych staje się wyłącznie persona, nie 
zaś homo, ponieważ jedynie persona jest bytem, któremu przysługuje status 
prawny –  tylko ona ma abstrakcyjną, uznawaną przez państwo tożsamość: jest 
na przykład obywatelem, ojcem, matką, synem czy córką. Obiektywizacja ta 
zaczyna się już jako samobiektywizacja o tyle, o ile osoba jest podmiotem, 
który zapanował nad swoim zwierzęcym jestestwem, kimś, kto przekształcił 
swoją egzystencję biologiczną we własność. Jak twierdzili średniowieczni 
teoretycy, człowiek  r o d z i  się człowiekiem, ale osobą się  s t a j e – człowiek 
to kategoria natury, osoba to zaś kategoria prawna (łac. homo naturae, persona 
iuris civilis vocabulum3) – i tę właśnie defi nicję bytu osobowego jako pod-
miotu roszczeń prawnych i obywatelskich utrzymuje współczesny liberalizm. 
Tymczasem w sytuacjach krańcowej niepewności następuje depersonalizacja 
wygnańca, którego byt zostaje zredukowany do uwarunkowań zwierzęcych 
i który zmuszony jest prosić, by prawo dostrzegło jego istnienie, czy też bła-
gać, by odnowiono jego status prawny, tak aby mógł traktować swoje życie 
jako swoją prawowitą własność. Dopóki rzeczy tych się wygnańcowi odma-

2  Pełną rekonstrukcję tej genealogii przedstawia Roberto Esposito w pracy Third Person: 
Politics of Life and Philosophy of the Impersonal (tłum. Z. Hanafi , Polity, Cambridge 2012, por. 
s. 64-103). 

3  Donellus (1517-1591), cyt. za:  E s p o s i t o, dz. cyt., s. 81. 
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