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Włodzimierz Szturc 
ABFAHREND 

Die einzige, also die letzte Erfahrung des Todes stellt 
alle lebendige vor einer Frage: WAS IST AN DIESE 
ANDERE SEITE, AN DIESE ANDERE SEITE WO DIE 
WELLE SCHON FESTGENOMMEN IS'F? 

Vor diesem Geheimniss mu/J ich ganz allein sein; rein, 
wahr wie ein Kind, das noch keine Masken den gro/Jen 
Leuten kennengelern t hat. 

Vielleicht im Tode werde ich wieder ein Kind sein? Wie 
ein Kind bezaubert von Magie des Neues? 

Das offene Tor. Die Sonne. Ich trete auf die Reise an. Ich 
bin fertig. Ich ende nicht mein Abendbrot. Ich móchte noch 
etwas sagen. Ich móchte noch Atem sch ópfen ... 

Das ist ein Wunder - die Nahe des Todes vertieft der 
Sinn jeder Stunde des Lebens ... stellt das Selbstbewuf3tsein 
jeder ganz einfacher Wirkung wieder her. 

Oh, ich hebe noch die Hand ... 
Oh, die Blatter fallen schon ab ... 

Also an diese andere Seite werde ich wieder ein Kind 
sein? Ge he ich wieder dorthin, wo her ich gekommen bin? 
Aber warum habe ich Angst mit mich selbst aussóhnen? 
Vielleicht bin ich nichtwurdig? Vielleicht meine Fehlern, 
die mich ais mich von anderen Leuten unterscheiden, 
rufen die Angst vor di eser grenzenlose . Reise vor her? 

Alle, sorgflaltig errichtete Altaren fallen? 
ALTAR DER SINNEN! Das Essen und das Trinken. Der 

Leib und die Luste der Beriihrung. Das Singen und 
Tanzen ... Nachtfeste.„ Das Vagabundieren und so viel 
Kennengelernte Hande, Augen und Lippen! ... 
Die Bindung mit Materie lockert sich ... 
Alles ist fremd, weit ... Ich bin allein ... 
Und wenn ich niemals Geschmack der Sonnenorange hihle? ... 

Aber, vielleicht werden sie mich nich schlecht 
gedanken? Ich habe diesen unbewu/Jten Mitgliedern 
meiner Piane viel gegeben. Endlich, ich habe in meinen 
Handen nicht nur die Schnurchen ihrer Begierden 
gehalten, sonder auch ihres Lebens. Instrumente meiner 
Rechte! Jetzt ich bin in euere Krafte! 

ALTAR DER ffiONIE - Purgation meines Gewissens, 
Vivisektion. Ja, ich habe euerem Leben gelebt; denkt nur 
da/3 sołche die Rechte dieser Welt sind. Auch ihr einmal am 
Altar der Ironie stehen werdet und wenn ich in eure 
Gedanke erscheine - vergebe ich„. jedem sein Schmerz. 

Das Land meiner Kindheit bevor ich es verlassen habe ... 
Das Fenster mit Reif bedeckt ... Das Pfed, das Pfórtchen, die 
Klinke ... Ich móchte sie drucken„. ich habe keine Kraft. 
Geschłof3en - frir immer. Iłusion. Ich habe die Iłusionen 
gebaut. 

ALTAR DER ILUSIE - ich bin von meinen eigenen 
Halluzinationen niedergedruckt. Ich sehe da/) liber die 
leuchtende WeUe meines Gehirn das Boot des Archarons 
schwimmt. Ich erreiche es mit meinen Krafte! Zu diesses 
Boot finde ich selbst frir mich selbst den W eg. Ich, der 
einzige Herr meines Schichsals ! 
Mein Stolz, meine Seele, mein Atem! Aber.„ ich habe schon 
keine Kraft. Endlich ... das Boot legt am Ufer an. 

Wo bin ich ? 

Ubersetzung: Aris Chadzijoannidis 

Włodzimierz Szturc 
SAILING AWAY 

The one and only, the ultim a te experience of death 
makes the living ask themselves the following question: 
WHAT IS THERE, ON THE OTHER SIDE OF THE FROZEN 
W AVE? In the face of this mystery I h a ve to be completely 
alone, clean, immaculate like a child who does not know 
the masks of the aduU world. Perhaps it is death and 
nothing else to make me a child again; the child I once was; 
the child fascinated by the magie of the unknown ... ? 
An open gate. The sun. I set out on ajoarn ey. I am ready to 
do it now. I have not finished my dinner. I wanted to say 
something, I had another breath of air .. . It is a miracle that 
the closeness of death gives meaning to each and every 
atom of life; it restores the consciousness of my self during 
the simplest of my actions. 
Look! I am still able to raise m y hand ... Look ... A leaf is 
falling down ... 

Is it there that I can become a child again? Will I be able 
to return to the place where I carne from? Why am I afraid 
of the reconciliation with myself then? May be I was 
unworthy of my own self. Severa! weaknesses that made 
me stand apart ... maybe they make me tremble before my 
infinite journey? 
The altars solicitously erected in the past fall into ruin ... 
one after another. THE ALTAR OF SENSiES! Eating and 
drinking. The body and the pleasures of the touch. Singing 
and dancing ... The night banquets ... The roam and somany 
hands, so many eyes and lips !. .. The bond with the matter 
comes loose. How very alien, how distant and nQt mine„. 
I am alone. 
How does it feel not to be able to taste the sunny oranges 
once again? ... 

They will not have a bad memory of me after all...? 
I was giving them so much; I was giving it all to the 
unknowing participants of my plans. Didn't I hold in my 
hands the strings of their desires or even their lives? The 
instruments of my own reason! You lay your hands on me 
now, you make an irruption into the fartbest recesses of 
my thought, you destroy the peace of my mind! THE 
ALTAR OF IRONY - the purgatory of my conscience, the 
operation upon the living one. Yes, I was living your lives 
but think that such are the principles of the world. One 
day, you; each of you will stand in front on the altar of 
irony and if I appar in your thoughts, I will forgive each of 
you. I will forgive you for your acr imony. 

The land of childhood, the one before I made for the 
world. The rime on the windows protects me from the 
strong wind. The path, the wicket, the door I want to 
unłatch ... I have no strength. The door is closed for ever, 
inscruable. Ilusion, I was creating an illusion. 
THE ALTAR OF ILLUSION has crushed me with my own 
hallucinations. I can see Archa r on's boat sailing on the 
brilliant waves of my mind. I will reach it unaided! I wiU 
reach it my own way! 
I - the only master of my fate! At least, I want to see as 
much as I can raise from my pride, m y soul, my conscious 
breathing at the very last moment! 
I have no strength anymore. It is all in vain. The boat 
reaches the shore. 

Where am I? 

'Fr a nslated by Paweł Lopatka 

Włodzimierz Szturc 
EN PARTANT 

L'unique, alors l'experience finale de la mort, oblige 
toutes personnes vivantes a poser une question: 
QU'EST-CE QUI SE TROUVE AU DELA DE LA VAGUE 
DEJA ARRETEE ! Devant ce mystere je dois etre seul, 
chaste, veritable comme un enfant qui n'a pas encore 
connu les masques des grandes personnes. Peut-etre en 
entrant dans le pays de la mort je redeviendrai un enfant 
que j'ai ete ... Un enfant charme par la magie de la 
nouveaute? 

La porte ouverte. Le soleil. Je me mets en route. Je peux. 
Maintenant. J' ai voulu encore dire quelque chose, j' ai 
voulu prendre le frais ... 

C' est un miracle - la proximite de la mort donne le 
sens a chaque seconde de la vie, redonne a la conscience 
chaque simple action. 
Ob! Je leve encore ma main ... Ob! La feuiłle tombe ... 

Alors, je redeviedrai un enfant? Vais-je revenil' la-bas 
d'ou je suis sorti? Mais pourquoi ai-je peur de me 
reconcilier avec moi-meme? Peut-etre je ne suis pas digne ... 
Quelques defauts qui me distinguent des autres 
- peut-etre ils me font trembler devant ce voyage infini? 
Toutes les autels edifies avec sollicitude coup sur coup 
s' ecroulent. 
L'AUTEL DE LA SENSUALITE! La manger et le boire. Le 
corps et les voluptes du toucher. Les chants et les danses ... 
Les festins de nuit ... Le vagabondage et tant de mains 
connus„. des yeux ... et des bouches ... ! 
L'union avec matiere se rehiche. Comme c'est etrange ... 
lointain ... Je suis seul. 
Et si je ne ressentissais jamais plus le gout d'orange rempli 
de sołeil? ... 

Mais enfin - ne garderont-ils pas un souvenir mauvais 
de moi? Je donn.ais beacoup a ces inconscients participants 
de mes projets. C' est moi qui tenais dans mes mains non 
seulement les ficelles de leur desirs mais aussi de leur vie. 
Les instruments de ma propre raison ! Maintenant je suis 
dans vos mains. Maintenant vous entrez dans mon coeur. 
Maintenenat vous troublez la paix de ma conscience! 

L' AUTEL DE L'IRONIE - purgatoire de ma conscience. 
Vivisection. Oui, je vivais a discretion de vous, mais pensez 
enfi.n que tels sont les lois du monde. Un jour, vous aussi, 
vous vous paraitrez devant l'autel de !'ironie. Et quand je 
paraitrai dans vos pensees je vous pardonnerai. A chacun 
son amertume. 

Le pays de mon enfance avant de le quitter. Les fenetres 
givrees. Un sentier.„ un portillon„. un loquet ... Je veux 
ouvrir maisj'ai ne pas de forces ... Ferme. L'interieur de ma 
maison reste inconnu pour toujours. L'illusion. J'ai bati des 
illusions. 

L'AUTEL D'ILLUSION - il m'a ecrase des mes propres 
hallucinations !„. 

Par les vagues lumineuses de mon cerveau la barque de 
Archaron navigue. Je veux nager jusqu'a elle par mes 
propres forces! Suivant mon chemin! Moi! Le seul maitre 
de mon destin ! Ma fi.erte, mon ame ... je perds mon haleine ... 
j'ai ne plus de forces ... Helas! La barque aborde. 

Ou suis-je? 

Traduction: Aris Chadzijoannidis 
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A więc tam znowu stanę się dzieckiem? Wrócę tam, skąd 
wyszedłem? Dlaczego jednak boję się pojednania ze mną? 
Może byłem niegodny mnie samego. Kilka wad, które 
wyodrębniały mnie jako mnie - może to one wywołują 
drżenie przed bezkresną podróżą? 
Padają raz po raz pieczołowicie wznoszone niegdyś ołtarze. 
01.TARZ ZMYSLOW! Jedzenie i picie. Ciało i rozkosze 
dotyku. Śpiewy i tańce ... Nocne festyny ... Włóczęga. i tyle 
poznanych dłoni, tyle oczu i ust! ... 
Rozluźnia się więź z materią. Jakie to nie moje, obce, 
dalekie. Jestem sam. 
A jeżeli już nigdy nie poczuję smaku słonecznej 

• ? pomaranczy .... 

Ale przecież nie będą wspominać mnie źle? Dawałem im 
wiele, tym nieświadomym uczestnikom moich planów. 
Czy rzeczywiście to ja trzymałem w rękach sznurki ich 
pragnień, a nawet życia. Instrumenty mojej własnej racji! 
Teraz mnie dopadacie, wdzieracie się do ostatnich 
zakamarków mej myśli, burzycie spokój mego sumienia! 
01.TARZ IRONII - purgatorium mego sumienia, operacja 
na żywym. Tak, żyłem waszym życiem, pomyślcie jednak, 
że takie są prawa tego świata. Kiedyś i wy, każdy z was, 
stanie przy ołtarzu ironii i jeżeli zjawię się w waszych, 
w twoich myślach - przebaczę. Każdemu jego gorycz. 

Kraj dzieciństwa, umim wypłynąłem w świat. Szron na 
oknach chroni przed ostrym wiatrem. Ścieżka, furtka, 
klamka. Chcę ją nacisnąć, nie mam siły. Na zawsze 
zamknięte ... niepmnane. Iluzja. Budowałem iluzję. 
OLTARZ ILUZJI przygniótł mnie moimi własnymi 
halucynacjami. Wid7.ę, jak po świetlistych falach mojego 
mózgu płynie lodź Archarona. Dopłynę do niej o własnych 
siłach! Drogą, jaką sam sobie wyznaczę! Ja, wyłączny pan 
mojego losu! Przynajmniej tyle chcę ujneć, ile sam 
w ostatniej chwili wydźwignę z mej dumy, z mej duszy, 
z mojego świadom.ie pracującego oddechu! 
Prześcignę falę, która mnie niesie i wyjrzę za horyzont! ... 
O, przybiła do brzegu. 

Gdzie jestem? 

„Stary oceanie o kryształowych falach. Już w pierwszej chwili, 
kiedy cię można ujrzeć, przeciągle tchnienie smutku, jak gdyby szept 
lekkiego powiewu, udziela się zostawiając niezatarte ślady; wskrze
szasz obraz ciężkich początków człowieka zapoznającego się z cierpie
niem, które go już nie opuści. Pozdrawiam cię, stary oceanie. 

Stary oceanie. Często zadawałem sobie pytanie, co jest Jatwiejsze 
do zmierzenia: głębia oceanu czy głębia serca Judzkiego. Jeżeli do
świadczenie trzydziestu lat życia może do pewnego stopnia przechylić 
szalę na jedną lub drugą stronę, wolno mi powiedzieć, że ocean nie 
może w tej kwestii rywalizować z głębinami serca ludzkiego. Kto 
pojmie, dlaczego kochankowie, którzy jeszcze wczoraj byli dla siebie 
wszystkim, z powodu źle zrozumianego słowa rozchodzą się, jedno na 
wschód, drugie na zachód, kluci ostrzami nienaH'iści, zemsty, mi/ości 
oraz wyrzutów sumienia, i już stronią od siebie, udrapowani w samot
niczą dumę. Pozdrawiam cię, stary oceanie! 

Stary oceanie! Twoja wielkość duchowa, obraz nieskończoności, 
jest ogromna jak refleksja filozoficzna, jak miłość kobiety, jak boskie 
piękno ptaka, jak medytacja poety. Jesteś piękniejszy niż noc. I kiedy 
wydajesz z glebin piersi, jak przytłoczony ciężkim wyrzutem sumienia, 
niepojętym dla mnie, ten głuchy, nie kończący się ryk - wtedy widzę, 
że nie jestem godzien wielkiego zaszczytu nazywania się twoim rów
nym. Dlaczego więc wracam do ciebie po raz tysięczny, do twoich 
przyjaznych ramion, które otwierają się aby musnąć me płonące czoło 
pieszczotliwym dotknięciem, sprawiającym, że ustaje moja gorączka. 
Pozdrawiam cię, stary oceanie! 

Stary oceanie, wytrwały w bezżenności, kiedy przebiegasz uroczys
tą samotność twych flegmatycznych królestw, słusznie pysznisz się 
twoją wrodzoną wspaniałością i zasłużonymi pochwałami, którymi cię 
żarliwie obsypuję. Rozkosznie kołysany miękkimi fluidami twej maje
statycznej powolności, najświetniejszego z atrybutów udzielonych ci 
przez najwyższą potęgę, toczysz pośród mrocznej tajemnicy na całej 
twej wzniosłej powierzchni twe fale nieporównane, mając spokojne 
poczucie wiecznej sily. Fale suną równolegle, rozdzielone krótkimi 
odstępami. Ledwo jedna zmaleje, druga idzie na jej spotkanie rosnąc 
i towarzyszy im melancholijny szum piany, rozpływającej się, aby nas 
pouczyć, że wszystko jest pianą. ( ... )Powiedz mi, oceanie, czy chcesz 
być moim bratem? Porusz się gwałtownie ... mocniej ... jeszcze mocniej 
- o ile chcesz, abym cię porównał do zemsty bożej; wyciągnij twoje 
sine szpony, torując sobie drogę na własnym łonie ... Tak, dobrze. 
Rozwiń straszliwe fale, potworny oceanie, zrozumiany tylko przeze 
mnie, który padam przed tobą na kolana, głową ziemi dotykając. 
Powiedz mi więc, czyś jest siedzibą księcia ciemności? Powiedz mi to ... 
powiedz, oceanie (mnie jednemu, żeby nie smucić tych, co dotąd żyją 
złudzeniami), i czy oddech Szatana wznieca burze podnoszące twe słone 
wody aż do chmur. Musisz mi to powiedzieć, gdyż uratowałaby mnie 
wiadomość, że piekło jest blisko człowieka. Chcę, aby to była ostatnia 
strofa mej inwokacji. A więc jeszcze raz tylko pozdrowię cię i pożegnam. 
Stary oceanie o kryształowych falach ... Oczy zachodzą mi strumieniem 
łez i nie mam siJy mówić dalej; czuję, że nadeszła chwila powrotu między 
ludzi o wyglądzie odrażającym, Ble ... odwagi! Dokonajmy wielkiego 
wysilku i u świadomością, że to nasz obowiąuk, spełnijmy nasze 
przeznaczenie na tej ziemi. Pozdrawiam cię, stary oceanie!" 

Lautreamont, Pieśni Malóorora 
(tlum. Maciej Żurowsl<i) 



„Morze oczyszcza wszystko. A ja? Widzę sztukę dramatyczną 
w jej ostrych formach, w ekstazie wizji. Ze sztuką jest jak 
z morzem. Pewnego dnia uczułem na twarzy jej słony pocałunek, 
świat stał się magiczny. Chcę marzyć nieprzerwanie, tu i zawsze ... 
Pod moimi stopami chrzęści piasek. W tym dźwięku jest coś 
z prośby o uratowanie letniego złota, cudu ukrytego pomiędzy 
ziarenkami. Czekać tak przez wszystkie pory roku, by złowić te 
wspaniale cuda obiecane przez wielkich świętych Piotra i Pawła 
w czasach, kiedy Jezus Chrystus, ten od Balzaca i ten od Ensora, 
przybył do Flandrii i stojąc na brzegu morza, pozwolił morzu 
pieścić swoje stopy". 

Michel de Ghelderode, Les Entretiens d'Ostende (tłum . Włodzi

mierz Szturc) 

„Wierzę, że w moim dziele jest element muzyczny, symfoniczna 
gra : hałasy, pies, który występuje jako solista, dzwony. Być może 
są to łatwe środki wyrazu, ale tak przecież jest w życiu i to nie 
tylko w tym codziennym, bo przecież słyszy się taką muzykę 

w życiu wewnętrzym. To, co warto budować na scenie, to pamięć 
o wiele starsza niż my sami". 

Michel de Ghelderode, Do J . de Laprade, 1951 
(tłum . Włodzimierz Szturc) 

„W świecie, który pędzi zbyt szybko, postanowiłem żyć powoli . 
Chcę wypełniać wszystko tak, jakby było mi przeznaczone długie 
życie . Dzisiaj przy stole o tym rozmawialiśmy, lecz w sposób 
niejasny i niewystarczający. Żyć powoli nie jest wcale łatwo . To 
umieć poświęcić cały dzień na marzenia, gdy tak trzeba. Tracić 
swój czas świadomie. 

Bywały dni, kiedy marzyłem o życiu na zamku, podejmowałem 
długie studia, wracałem do greki, włóczyłem się. Długo nosiłem 
w sobie moje powieści i im dłużej były we mnie, tym lepiej. 
Nienawidzę pociągu, którym jadą wszyscy". 

Julien Green, Myśli. 
(tłum . Aris Chadzijoannidis) 

„Często myśląc o śmierci mówię sobie, że będzie to jak przebu
dzenie. I będzie ktoś, kto mi powie : Tak, widziałeś to, co było . Co 
o tym myślisz? I po co było się bać? Zaciekawieni, będą wypyty
wać mnie jak się wypytuje podróżnika wracającego z dalekich 
stron. Lecz nie będę pamiętać niczego oprócz miłości". 

Julien Green, Myśli . 

(tłum . Aris Chadzijoannidis) 

Włodzimierz Szturc 
ODPLYWAJĄC 

„Słońce zachodzi" to dramat uniwersalny, pytanie o drogę 
człowieka wychylonego ku spotkaniu śmierci. Gdybyśmy 
wiedzieli, czym jest ów ostateczny akt, któremu 
towarzyszy lęk przed nieznanym tajemniczym TĘTNEM 
LODOWATYCH GWIAZD ... 
Doświadczenie śmierci jest nieprzekazywalne. Umieranie 
to zaledwie etap życia, przedsionek śmierci, w którym 
dokonuje się transformacja człowieka uwalniającego się od 
realnych konieczności i zdzierającego z twarzy maski. 
Śmierć - kres drogi, marzeń, najbardziej intymnych 
pragnień. Ostudzenie woli. Bezradne ofiarowanie się 
martwemu morzu ciszy. 
Ale w obliczu śmierci prawdziwy byt człowieka staje się 
nagle rozbudzony. Wyzwolenie z łańcucha ziemskich 
konieczności pozwala więcej widzieć i wglądać 
w rzeczywistość życia jak w całość pozbawioną już 
zniewalającego napięcia czasu. Śmierć stanie się przecież 
pierwszym w pełni niezależnym doświadczeniem JA, 
wyłącznie moim, na zawsze tylko dla mnie pojętym. 
Św. Augustyn: „Jeżeli każdy umierać zaczyna, czyli być 
w śmierci od tego czasu, odkąd się w nim zaczyna zbliżać 
śmierć, czyli odejmowanie życia„. to oczywistym jest, że 
odkąd człowiek zaczyna być w ciele, jest już w śmierci". 
(Państwo Boże, Il, 303) 
Dzięki codziennemu umieraniu śmierć włącza się w życie 
ludzkie jako ważne zadanie: dzięki świadomości, że śmierć 
nadejdzie, bo ciągle nadchodzi, człowiek sam dla siebie 
staje się wielką zagadką. 

Jedyne, czyli ostateczne doświadczenie śmierci, stawia 
żyjących wobec pytania: CO JEST TAM, NA DRUGIEJ 
STRONIE ZATRZYMANEJ FALI? Wobec tej tajemnicy 
muszę stanąć sam, czysty, prawdziwy jak dziecko, które 
nie zaznało jeszcze masek świata dorosłych. Może właśnie 
w śmierci stanę się na powrót dzieckiem, którym byłem, 
oczarowanym magią Nowego? 
Otwarta brama. Słońce. Wyruszam w podróż. Już mogę. 
To cud, że bliskość śmierci nadaje sens każdej drobince 
życia, przywraca samoświadomość każdemu 
najprostszemu działaniu. 
O, podnoszę rękę„. O, liść opada„. 


