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O PRZEMIJANIU 

Zdziiwicie się, słysząc, że zapytany w co \V<ie

r.zę, .aiLbo co najwyżej szacuję, odpowiadam: 

wierzę w przemijanie. 

Ależ przemijanie jest czymś ,bardzo smut

nym., powiecie. 

- Nie, 'odpowJ.adam - ono jes.t duszą istnie
n ia, ono sprawi.a , że !Wszystko c o żyje, (posia

da w.a.rtość, godność i budzi za,Lnte1·esow.a1n<ie, 

p o n 1i e w a. ż ,p r z e m ~ j ia n i e il" O

d z i c !Z a s ; cz.a.5 przy,n;ajlillll!i.oej :poten.cjon:al

nie jest najwyż.szym, ;n,ajpożytecm.Lejszym da

rem, iW s\v;ojej ·isbo:oie spok.rewniionym, a na

wet ri.den tycznym z wszystkim, co •twórcze 

i działające, co jest ruchem, pragnJ.enńem 

i dążeniLem,, co oznacw d'OISlk:ona1leni1e i .postęp 

ku 1eps zemu. Gdzie nie ma· przemijia,nia, gdz,ic 

me ma początku .i kiońca, 111.alf.odzin i śmierd, 

tam .nie 1iistnienie czas - a bezczasowość to 

martw.a n.kość, ani ilepsza pd n ilej ani 1gorsza, 

to coś absolutnie n1e mte11esują,cego. 

Biologowie oceniają wiek 011gain.i-owego ilyci.a 

na zieffili na mruiej więcej pięćset [piećdziesiąt 

milionów lait W tym cz.asie 1rOZ1Wij1ałto ono 

s:w-0je formy w niezJ.iCZiOn.ych mutaicja!Ch, a·ż do 

człowieka, siwego najmłodszego 1i najb.ail."dziej 

bystrego dzJiecka·. Nikit ruie wie, c.zy owemu 
życiu d.a:ny będzlie je,szaz.e TóWilliie :dlu$ okres , 
jak ten, który minął 10id jego pows1Jaln:ia. Jest 
ono wpr.awdztle bardzo u.pairte, 1.ale je.sit zwią

m ne z o,kreś,lonymi w.a:11unkaimi i skoro miał0 
swój początek, musi się k-iedyś skończyć. Z.a

mi~zkanlie 'Ciaqa i!lliebiteskiego stalfliowii tyłko 

ep.izad w koomdicz:nyrn ,procesie dstnioen.La. I je

śliby żyaie osiągnęło naiwet dwa rnzy po pięć

set pięćdziesiąt mdilionów J,a;t, to w ['ac:hubie 

eonów będizie to zawsze tytk:o krót!lde d.nter

medium. 

Czy (pl'7iez to .1Jriaioi ono ·s.wą wa,l'tość? Br:zie

ci wnie, ;uważam że zyskuje on'O niezmiernie, 
jeśli cho~i o w.a·titość, udu~howii'en•i•e d wd~ęk; 

staje się o:no z rw y c d ę is ik: .i e i budzi 
sympatię ;właśnie jako epizod, i do tego jeszcze 

pr:ziedstawJ;ający ~l'ię meskończelllie tajemDJiC7lO. 

Pod w:zględem ma1tertlallinyim me różnń ·się ży

cie niczem od II'eszty matlerriJi.. Kie;dy is:ię ZI'odzń

ło z bytu nieor.gai!1ikznego, musiiało sdę do n.ie.

go dołą-OZyć coś, czego jeszie2e nie !Patra.filo 

uchwycić ani iwytworzyć żadne laboratorium. 

Ale na tym dodartku się IIlie Sk:ończyło. Z krę

gi; 'Zlwier.zęcego wyisze.cN :człowfrek - ~ od

g a ł ę iz i en i e, ·jak się lf;o mówi; w ll"Zeczy

wistośQi .zaś przez ooś dołąC21a.jącego 1się, c.o 
tylko me.zdiaQ'nie Qkre6.lamy S~ami „rozwn" 

czy ,;Imltura". Rodln!ieSiieni'e czliow.Leka ze stanu 

zwi&z,ęcego - z którego mu wOOJ.e pozostaŁo -

ma wagę ~ zruaiczend.e samorództwa; lbyłio on<:> 

już trzeciem 1po wy;woliain.iu 'kosmosu z mcości 



po ,wzbudzendlU żyoia w nieoir,ga nioz,nym by
cie. 

Do n:ajważniejszych wliaścuwośoi, ja~e Tóż.ruią 

crzlowieka 'od Q·.eszty pr,zyrody, inlCllleży wiedza 

o prz.emijam1i:u, początku i końou, a więc o da

rz.e„ ja.kii !niesi:e czia.s - ten el:eanen,t tak su -

b iek.tyiwny, -tak swoiście zmienny 'i - jeżeli 

chodizi o pożytek - tak oa1l!kawfoi<e podporząd
kowany ka tegar,iom duchowym, że jego mała 
ilość może oznaczać bardzo wiele. Istnieją da

lekie :ciała :n:iebilesildte, ik,tózych materilia ma !tak 

niewia:rygodlną 1gęsto:ść, liiż jeden cail sześcien

ny 1warżyłby u nas dwadzieścia .oetnarów. Po

d cbnde jiest z !CZ181Sem u twórczych llud?Ji : ma 

on !Lniną struMurę, mną ,gęs.tość, illlilą wydaj

ność, lllJa: il.uźnro ullkalny i lekko prizesU>wający 

się cms wi~kszości; a:ż owa wdę~ość rz.dzi._ 

wiooo .tym, jak wiele mcrim.a. rw C7Jaisii.e pomie
ścić , zapytuje: kiedyż zdążyłeś to z.robić'? 

Uduchowienie b ytu rprzez Jl)r:zemijani.e osią

ga w czlowdeku swoją peŁillię. N,i:e, :żeby on 
jeden miał duszę. Ws,zystko ma duszę. Aile dru
sza cz.liowiteka je.sit .nia,jbard,ziej czujna, ponde

waż W.aje sobie sprawę z ll"ÓWillO ZOOiCZIDOŚCi po
jęć ,„ is'trnLen:La" ri „przemijarnia", .i iz ·wielkiego 

d.aru czasu. Oziłowd,eikio1wi :wstało dlaine, aiby 
uświęcdł c:ms, ;by dostirzegł w .n'im igru1n.t wy_ 

ma;gający najwiern&ejszej 'UIP1'81wy, rby u=.al 

w n:im miejsce dtL.iała1n.ila, ndiez:mordowanego dą

żenfa, ulepszania siebie :i postępu ik.u najwyż

szym moolirwośoiom; i :arby IZ 'jego pomocą wy

darł przemijan:iu to co nrl.epr.zemijające. 

Astro lllomia, wspani:aiŁa •nauka, nauczyła nas 
patrzeć na ~emię, jako n.a tpOlkąitną ~wi,aa.,dkę, 

n,iic nie :zina!czącą w o1br.zymli!m •tłoku iki<>..."'lllosu, 

a niawet C'ałfoiem peryferyj,Iltie wi1okącą się 

w swojej rwłaJSnej dr.odze mil~j. Naukowo 

jest .to .bezsprzecznie słuszne, ale mimo ito wąt

pię, czy ita słus:z.ność wycz~rpuje całą prawdę. 

W .głębi dus,zy wier:zę - d· uw.aiżam tę rwiacr":: 

z.u naituriailną dl.a ka.żd:ego ozłowiekia - że ~ie

mia ;poo1iada 1W!e 1W1SiZechby,aie .znaozicnie cen

tralne. W głębi duszy .pi e'1ęgnuję przekonanie, 

że rprzy owym „sta.ń się", które WYl\V'iodło 

kosmos z 111i1cości , i przy zrodzendiu życia z. n 'iie
ogmnic7.onego ;bytu - że już 1W1tedy :chodziło 

o czlawi~„ i że z nim raizem roz;poczęła się 

wielka próba, kitór.ej nieiPowodziende równatł.o

by się niiepowodzerriu 'sa mego dzieła stwo.rze
n ia i jego upadkowi. 

Oz.y tak jes·t czy nrl.e jest - byłoby dobrze, 

j eś.1iJby czło1wiek za.chorwyrwał się tak, jak ·gdy

by tak był.o . 

* 

Tomasz Mann 
Tłum. Edward Csato 

Nawet pamięć nie jest potrzebna dla miłości. 

Jest kra j ŻY\'ll'YCh i kraj .zmarłych, a mostem 
między nimi jest miłość. 

I tylko ona przetrwa, tylko ona ma znaczenie. 

Thornton N. Wilder 
(Z Mos t u san Luts Rey - w tłum . 

Adama Kaski) 

ERRATA 

I) Zamias t „z nieogroufczo nego l.tytu" - powinno by {: „ i nfe
orguulczncgu bg1u " . 

2) P~emkra poi sku ,, l\oszego mi ustu" odhnło :-h_• w 1938 r. (a nic 
u; 1939 r. jok podano we u.1zmJan c.c umles i czonej pod obsadą ). 



Walt Whitman 

Z „SALUT AU MONDE" 

Weź mię, weź za rękę, Wakie Whitmanie! 
Co za cudne rzeczy tam się ·r0;ztaiczają , oo rza brzm1ienrila•, co 

za widoki? 

Co słyszysz;, W'3Jcie Wh itma.nile? 

Słyszę śpiew robot!1hka, :słyszę śpiew żony farmera. 
Słyszę w odida'li głosy d zieci i gł·O:SY zwierząt - ranna to 

pora. 

S <.yszę opowieść o bosk~m żydu :kiriW>aIWej śmLerci Pa;i.a 
Chrysta 

Sły&zę mędrca h induskiego, jak swemu •uc;zini1owi, w ild órym 
s ob.ie .upodlobał, ~Wi ro miłośoi li ·O 1wiojnia.ch; jaik s ie je 
w jego d.u<>Zę izk1rn.a mądl'ośai , przeka.z·a'!lle przez poe,tów, 

któr,zy p is.aiH lat temu 1trzy itysd ące. 

Co rw1idz.isz Wailde Whitmanie? 
Co rto za j edni ci, którym ty pozdirowtieiruie śleS<Z, li kitórzy 

t 01bie, j ed eon po dm giim, p ozdrowueinira ślą? 
Wtdzę płeć ludzką , pleć mę>ką i z en.sk ą. 
Widzę męckców w braterstwie zjednoczonych. 
Widzę mo ~ne s pojenia rasy mojej . 
Vl.i<l:zę ludzii róż.ny.eh stainów d różnyich rba1rw, wkl,zę 
i bairbarzyńców i cywil:z:owa nych ; d!dę j.a do nich, chadzam 
ja wśród nkh, •Ocieram sJ ę o i!li.ch - ·O ·wszech , ,o wszech. 
I w zem , wszem pozdrowiieru! e ślę . 

Salut au monde! 
Gdzie tylko światło i ci epł o przen ika, i ja ta m .przenikam. 
Gdzle ty l!ko rPta.k na skrzydłach pomyka , i ja tam pomy1kam. 

Z PIEŚNI O MNIE SAMYM 

Uśmieohrnij :się, ty rozkosma, słod<kim snem dysząca 
Ziemio! 

Ziemfo dirzemiących drz.ew, z których sok się sączy, 
Ziemdia słońca w SIZll:eg10, Zi€llllJLo ·gór spo.wttych we mgłę, 
Ziemio oszklona światłem księżycowym, 
Ziemio m igo.tliwych błasków i w.zorzy:s.tych cieni, iktóre 

igirają na nurde ·rzecznym. 
Zoiemio chmur przezroozystych, tym jaiśrui.ejszych, że dla 

mnie ja śnieją! 

z:emlilO szer.oik1ooamiernna, Zriemiio ikr.arsą jaJbłon.nego kw·iecia 
zid'Oib rua, 

Uśmiechnij sdę, o Ziem.ki, rbo oto ku tabie :kochanek twój 
idz:ie. 

Tlum. T. Grzelllentowskt 

Zak l . G raf . RSW „Prasa" , Smolna 12. Z a m. 1900. B-13. 
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