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  Rok 1979 – za chwilê z Gdañska za-
brzmi róg, tymczasem w Warszawie 
– czarniawy filozof zatacza siê po sali; 
I. Kant spada z piedesta³u; M. Worw¹g 
stacza siê ze schodów. Powstaje pyta-
nie: kto œpi w Helsinkach i co s¹dz¹ 
o tym zwierzêta?

  Zdajê sobie sprawê, i¿ rzecz, która 
poni¿ej przedstawiam publicznoœci, 
brzmi chwilami zbyt fantastycznie, 
aby dawaæ jej wiarê. Nie wykluczam 
przecie¿, ¿e wszystko to mi siê tylko 
przyœni³o. Sny, jak wiadomo, bywaj¹ 
znacz¹ce i roi siê w nich od podtek-
stów. Dla przyk³adu: nic siê w tym 
tekœcie nie mówi o „prawach zwie-
rz¹t”, prêdzej to one mówi¹, jakby to 
noc wigilijna by³a, a one w zagrodzie 
u niewierz¹cego ch³opa nie za sob¹ 
bynajmniej chc¹ przemawiaæ, ale ³as-
ki wiary prosz¹ dla niego. Tak wiêc
zwierzêta s¹ tu jedynie przyk³adem 
pewnej importowanej mody, która 
przeniesiona na obcy grunt, przekra-
cza pojêcie s³uchaczy. Równie dobrze 
móg³bym opisaæ wyk³ad o pielêgnacji 
grz¹dek wyg³oszony w obozie koncen-
tracyjnym. Ale ¿e sen, który zdarzy³o 
mi siê prze¿yæ, nie przebiega³ w a¿ tak
drastycznych okolicznoœciach, przeto
i wyk³ad bardziej pocieszny. Przy-
puszczalnie równie¿ dlatego otacza go
ta nieprzyjemnie beztroska aura pijac-
kiej maligny. Byæ mo¿e zreszt¹ ca³a ta 
rzecz jest wy³¹cznie o pijañstwie.
  Mówi¹c wprost i od rzeczy, wskazu-
je siê tu na zgubne skutki ¿a³osnego 
zwyczaju mieszania trunków. Ka¿dy 
adept sztuki upojenia (patrz: F. Nietz-
sche, Narodziny tragedii) wie przecie¿ 
z w³asnych doœwiadczeñ, ¿e nawet 
przy pokaŸnych dawkach wódki ga-
tunkowej (byle tej samej), staæ go na
prorocze gesty i wznios³e s³owa oraz 
zadziwiaj¹c¹ jasnoœæ spojrzenia. Wy-
starczy jednak podlaæ œliwowicê, daj-
my na to, kilkoma flaszkami ¯ywca,
aby zrodzi³a siê tragedia. Oto s³onecz-
ny sen œliwowicy podmyty zostaje bez-
litosnym kwiczeniem ¯ywców, które
nie oszczêdz¹ nam ¿adnych upoko-
rzeñ (ze œwiñsk¹ górk¹ w³¹cznie). 
  Mo¿e siê wszelako zdarzyæ, i zda-
rza siê, ¿e te dwa nurty, wzajemnie 
sobie przeciwne, zderz¹ siê nie po to, 
by siê wzajem sprzeczaæ i koœlawiæ, 
ale by wyb³ysn¹æ olœnieniem, czego 
to mo¿emy od nich obu oczekiwaæ. 
Ale to ju¿ na drugi dzieñ, w izbie wy-
trzeŸwieñ, gdzie spotykaj¹ siê wszys-
cy trzeŸwo myœl¹cy Polacy.

Amerykanin w Warszawie

  Bardzo dawno temu, mniej wiêcej 
w koñcu lat siedemdziesi¹tych, przy-
jecha³ do Warszawy amerykañski filo-
zof. Niby nie by³o w tym nic specjal-
nie dziwnego, a jednak… szok. Rzecz 
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w tym, z czym gagatek przyjecha³ – 
z wyk³adem o prawach zwierz¹t! 
Przypominam: by³ rok 78 bodaj, a mo-
¿e ju¿ 79, za chwilê mia³ zabrzmieæ
z Gdañska róg – co nas wtedy obcho-
dzi³y prawa zwierz¹t?! Ale nie odda-
lajmy siê od tematu… By³ ruchliwy, 
czarniawy, malutki jak zielony gro-
szek i mówi³ z wielkim przekonaniem, 
ba, z pasj¹, choæ rzeczowo. I ju¿ to by-
³o dziwne, czyni³o z niego w naszych 
oczach jakiegoœ… Marsjasza.
  Przyzwyczajeni byliœmy do klasycz-
nego kanonu, zgodnie z którym albo
ktoœ drze siê bez odrobiny sensu, albo 
uczenie prawi, temperuj¹c g³os chro-
paw¹ jak Rawa Lux ¿yletk¹. Tertium 
non datur… przepraszam, trzecia mo¿-
liwoœæ to by³y gomu³kowskie „sno-
po-wi¹-za³ki”… A ten ci tu podryguje, 
wierci siê, jak œwiderek – a mimo to… 
ca³y czas na temat. Tak wiêc pode-
jrzliwym okiem patrzyliœmy na te jego
logiczne wyskoki (raz ma³o nie pod-
skoczy³, fakt) jakbyœmy czekali, ¿e za 
chwilê zjawi siê boski Apollo i obe-
drze œmia³ka z jego zadowolonej skó-
ry. Tacy byliœmy z³oœliwi.
  Naszym oczekiwaniom nie sta³o siê 
zadoœæ i wyobraŸcie sobie, nawet nas 
to nie zdziwi³o. Choæ to, przyznajmy, 
by³o siê czemu dziwiæ. On nam tu o 
prawach zwierz¹t, kiedy my dopiero 
z wielkim trudem, w pocie debilnego 
czo³a, zaczynamy sobie przypominaæ 
o naszych. Owszem, wiadomo nam 
by³o, ¿e obrona praw wszelkiej ¿ywiny 
to za oceanem krzyk mody, a i u nas 
niejeden sta³ siê ju¿ zielony po wypi-
ciu zwyk³ej szklanki wody. A przecie¿ 
niewiele lat minê³o odk¹d i oni tam, 
za nieco wiêksz¹ wod¹, w protest 
songach i z kwiatami bronili swych 
swobód, skakali z transparentami pa-
l¹c flagi i marihuanê pod bia³ym do-
mem. Wiek czarniawego Marsjasza 
kaza³ podejrzewaæ, ¿e i on mia³ swój 
udzia³ w tym… kabarecie. W³aœnie 
w kabarecie, takeœmy wtedy myœleli. 
U nas to co innego, u nas mo¿na by-
³o siê potkn¹æ na schodach, wypaœæ 
z samochodu, byæ pobitym przez pie-
lêgniarzy. Tyle mo¿liwoœci. A tam –
milion protestantów pod bia³ym do-
mem i nic. Kabaret. Jak by tego nie
doœæ by³o, zwracaj¹c siê do nas z mo-
w¹ o swobodach obywatelskich zwie-
rz¹t, Marsjasz umacnia³ nas w naszym
pogl¹dzie.

Buteleczka i piedesta³

  Marsjasz w ogóle ze wszystkim by³ 
jakiœ dziwny. Nawet i z tym, ¿e nie 
do koñca chyba by³ Marsjaszem. Za-
miast np. zagraæ na flecie, przyniós³ ci 
by³ ze sob¹ omsza³a buteleczkê i z niej
pi³ do pana Immanuela Kanta. Przy-
pomnia³, ¿e tzw. istota rozumna, po 
kantowsku rzecz bior¹c, ma swoje pra-

wa i obowi¹zki. Kant niewiele mówi³
o prawach – poci¹gn¹³ ze swojej bute-
leczki Marsjasz – zajmowa³ go przede 
wszystkim obowi¹zek istot rozum-
nych, st¹d wyduma³ etykê obowi¹zku.
- I to nie jest przypadek! – zach³ysn¹³ 
siê nagle – Bo dlaczego – pi³ dalej 
do Kanta – my, ludzie, mamy jakieœ 
obowi¹zki? Bo to my jesteœmy te isto-
ty rozumne, mamy Rozum… a tylko 
ktoœ nim obdarzony, mo¿e wype³niaæ 
obowi¹zki. Prawa zaœ nie nale¿¹ siê 
komuœ z racji jego rozumu – przepija³
w najlepsze dalej – tu zatem, szanow-
ny Immanuelu, pob³adzi³eœ…
  B³¹d Kanta ukaza³ siê nam w ca³ej 
rozci¹g³oœci, niczym kosmiczna dziu-
ra w jego surducie. Nasze w³asne spra-
wy zmala³y i odp³ynê³y. Ale w bute-
leczce coœ jeszcze zosta³o. Co? Zosta-
³o „ergo”.
  - Ergo: istota nierozumna – poci¹g-
n¹³ do dna Marsjasz – ma wy³¹cznie 
prawa. Zatacza³ siê teraz z prawa na 
lewo i z powrotem, a my wraz z nim, 
choæ po³owicznie (bo wy³¹cznie z po-
wrotem). Niejeden ju¿ czka³ alkoho-
lowo, innym dymi³o siê z g³ów. Im-
manuel Kant straci³ równowagê i ru-
n¹³ z piedesta³u. Huk przebudzi³ na-
wet tych, którzy ju¿ le¿eli pod sto³em. 
I tylko niektórym z nas zaœwita³a w 
pijanym widzie smutna refleksja: oto 
prawa cz³owieka drzemi¹ sobie s³odko 
w Helsinkach, a my tu z Marsjaszem 
upijamy siê prawami zwierz¹t.

 Czarniawy skoñczy³ i trzeŸwia³ teraz 
z zadziwiaj¹c¹ prêdkoœci¹, czekaj¹c na 
pytania. Mia³ szczêœcia (albo pecha, 
zale¿y jak spojrzeæ), bo nikt go jakoœ 
nie spyta³, czy wie dok¹d przyjecha³. 
W ogóle dalsza rozmowa przebiega³a 
tak jakby w milczeniu. Niby by³a jakaœ 
dyskusja, ale ju¿ na sucho. A nawet 
jeœli mówi³ kto co, pyta³ czy siê spiera³, 
wra¿enie by³o takie, ¿e – niemo¿liwie 
skacowani – nabieramy wody w usta 
(niby ¿e dla kura¿u). My nabieraliœmy 
jego, czy on nas? A mo¿e ka¿dy po
trochu by³ tu nabity w butelkê? I choæ 
robi³o siê coraz trzeŸwiej, w potoku 
oniemia³ych s³ów nikomu w ca³ej tej 
izbie wytrzeŸwieñ nie przysz³o do g³o-
wy zapytaæ, czy skoro zwierzêta, jak
wywodzi³ Marsjasz, maj¹ wszystkie 
prawa, to przys³uguje im te¿ prawo 
do zasi³ku, renta inwalidzka i prawo 
g³osu?

Schodami na Marsa
i z powrotem

  Pytam o to po latach, choæ nie wiem 
do kogo siê zwróciæ, ani czy ma to 
jeszcze jakiœ sens. Ot, esprit d’escalier. 
A ¿eby nie by³o tych schodów wiêcej: 
zaznaczam, ¿e nie jestem bynajmniej 
przeciwnikiem praw zwierz¹t. I w ogó-
le, proszê sobie zakonotowaæ, ¿e ja
wcale nie mówiê tu o prawach zwie-
rz¹t. Nie róbcie ze mnie Marsjasza!!!
  Kto mi siê teraz œmieje w nos (choæ 

za oczami) pewnie ma racjê. Zarzekaæ 
siê ³atwo, a schody jak siê zaczn¹, nie 
maj¹ koñca. Po prawdzie tracê wszel-
k¹ pewnoœæ, kto tu by³ Marsjaszem: 
czarniawy filozof, czy ca³kiem na od-
wrót, na przyk³ad marsjaszami by-
liœmy my, jego s³uchacze? Bo zawsze 
mo¿e byæ na odwrót, albo zgo³a… 
ca³kiem inaczej. Marsjasz nie musi 
przecie¿ przyjœæ zza wielkiej wody, 
mo¿e nadejœæ z przesz³oœci, jak duch 
bo¿ego narodzenia (przypominam o-
msza³¹ buteleczkê), Marsjasz mo¿e
mieæ dwie g³owy i cztery rêce, mo¿e 
nawet nie chcieæ s³yszeæ o Kancie, 
mo¿e znów zachrapaæ w Helsinkach...
  Immanuel Kant, jak wiadomo, mia³ 
dziurê w surducie, z której wygl¹da-
³a m¹droœæ. Ten, który zwróci³ na to 
swoj¹ z³oœliw¹ uwagê, dowiedzia³ siê, 
¿e zagl¹da tam g³upota. Dawno, daw-
no temu (chocia¿ znacznie póŸniej) do 
naszej dziury zawita³ dobrze ubrany 
filozof z wielkiego œwiata. Nie pyta³, 
jaka¿ to m¹droœæ z naszej dziury wy-
gl¹da. Mo¿e by³ zbyt pijany? Mo¿e 
nie by³ ju¿ taki g³upi, ¿eby dziury 
w ca³ym szukaæ? A mo¿e od pocz¹t-
ku by³ jedynym trzeŸwym na sali, a 
tylko my, pijacy, pijanym go widzie-
liœmy? Nie by³o okazji do wyjaœnie-
nia tych zagadek. Po skoñczonym 
wyk³adzie Marsjasz wsiad³ na swój 
zielony spodek i odlecia³ na swojego 
Marsa. A my zostaliœmy na swoim.

Jan Lebenstein, Apollo i Marsjasz

Dziura w surducie.
Koncert warszawski z udziałem Marsjasza


