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OD AUTORA 

„Skandal w Hellbergu" napisałem wiosną tego roku. 
\Vspominam o tym, ponieważ obecna, nieco dziennikarska 
aktualność sztuki budzi we mnie uczucie lekkiego zaże

nowania. Każdemu bowiem autorowi zależy na aktualności 
pojętej poważniej, niż doraźna zgodność z prasową publi
city. 

Mam zresztą wrażenie, iż przed pomówieniem „Skan
dalu" o t. zw. tylko dziennikarską aktualność, co jest 
sprawą moją i nie wielką - broni mnie niestety fakt 
bardzo wysokiego rzędu. Fakt po prostu historyczny że 

t.zw. sprawa niemiecka jest od lat kilkunastu nieustannie 
żywą sprawą Polaków. Chcę więc wyjaśnić, że tylko z tego 
względu podjąłem właśnie z wiosną bieżącego roku ów te
mat i że w tym to układzie faktów widziałem coś, co 
można by nazwać aktualnością „Skandalu". 

„Skandal" jest pierwszą z moich sztuk, w której 
posługuję się konwencją naturalistyczną i naturalistycznym 
czasem. Jedynie przerwa pomiędzy drugim a trzecim aktem 
łamie prawa jego upływu. Wszystko poza tym dzieje się 

w tekście sztuki „jak w życiu", jak na fotografii i jak 
w mieszczańskiej komedii. - Co je,st o tyle zabawne, 
że ja osobiście bardzo nie lubię naturalizmu, i wcale nie 
miałem zamiaru napisania komedii mieszczańskiej. Cho
dziło mi raczej o bardzo specyficzny komizm niektórych 
mieszczańskich „skandali". 

Pragnę też wyjaśnić, że „Skandal" napisałem w prostym 
skojarzeniu i w swoistej polemice z „Obietnicą" Diirren
matta, książką niewielką, świetną, efekciarską i gorzką. 

W „Obietnicy" Diirrenmatt raz jeszcze dał wyraz - wielce 
sceptyczny wyraz - współczesnej obsesji pisarstwa euro
pejskiego. Nazwijmy ją obsesją odpowiedzialności. 
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Dilrrenmatt, Szwajca r z t ak zwanej językowej ·Strefy 
niemieckiej, jest przytem s7JCZególn ie uczulony na c1ęzar 

o d po w i e dz i a 1 n o ś c i n i e m i e c ki e j. W Szwajcarii 
powietrze jest czyste -c.zuje on jednak swą<l n i~awnej 

wojny. W Glil'len żyje się }uż od wielu lat piękni e, p raco
wicie i boga to. Pod p0dlogą jednak leży trup llla. I to nie 
tylko I1la, l ecz kilkudziesięciu milionów całkiem innych 
ofiar. Dtirrerunatit, .Szwajcar, traktu je j ednak sprawę 

i obsesj ę owej oclipowiedzialnośc i w ka tegoriach m etafory 
i skrótu. Tak to zapewne wyglądalo z wysokości neutra 
lizmu Szwa jcarii. My jednak przeżywaliśmy rzecz w spo
sób - r :rek:bym - bezwzględnie n atu rali styczny. Z tego też 
powodu w roziważan iu .problemów owej niemieckiej odpo
wie<l ,zialnośc i obowiązuje nas pewien n atu ralizm 
w każdym zaś razie naturalizm historyczny. W Niemczech 
bowiem rzą dził nie Nabuchodonozor, lee.z Hitler, a Europę 
palili nie Hunnowie, lecz h itlerowcy, a palili ją w szla
chetnej z ,pruską soldateską zgodzie . 

Czy „Skandal" jest jeszcze jednym przy kład em „pol
skiej obsesji anrt;yniemiecki ej", jak to czasem nazywają 

publicyśc i z za granicy ? Oczywiście nie. Dokądkolwiek 
bowiem w Europie doszła ostatnia woj na, tam nic pozosta ły 

żadne „obsesje" - pozostala po prostu pamięć faktów. 

Nazywanie zaś t ej pamięci obsesją „antyn iemiecką" 

uważam za zwykłą mistyfikacj ę. Co więc j : jest to misty

fikacja bar<lzo groźna. Groźna, jak sądzę, przede wszystkim 
chla samych Niemców i wykazująca glównie wobec Tiem ców 
ogromną s i łę tru jącą. A lbowiem wszędzie, gdzie naukę lub 

pamięć historii zastępuje się sloganem o „antynicm iec
kośc i ", wszędzie t am dokonu je się aktu morderczego 
w swym okrucieńst,wie. Dok onuje się mianowic ie kolejnego 
w his torii Niemiec gwałtu na uczciwym ludzkim sumien iu, 
na uczciwym sumieniu współczesnego człowieka, na lu

dziach mlodych, lub na ludziach dla których ciężar w ojny 
był jawnie jszy, niż obiektywne, rzeczy wis te okrucieństwo 

hitleryzmu. 

Podejrzewam, iż proceder t akiej mistyfikac ji, k iedy 
to słowo „zbrodnia" zmien ia się na słowo ,,.skandal", 
a nawe,t na słowo „nieszczęście" w art jest uw agi. I to nie 
tylko uwagi ze strony poHtyków, dyiplomatów, sądów lub 

czytelnikó,w ga1zet. A ponieważ tak pod ej<rzewam - więcej: 

ponieważ tak sądzę ~ napis ałem sztukę pod tytu łem 

„Skandal w Hellbergu". 
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„DEUTSCHLAND ERWACHE! ... " 

(Fragment aktu drugiego) 

KAROL 
Coś zrobił z małą, Gelehrt? 

GELEHRT 
(chlusta podaną whisky w t w ar z Karolowi - chwila ci szy) 

TRAUSEN 
Ryzykowne. 

KAROL 
Powiedz słówko, Gelehrt. 

GELEHRT 
(krzyczy ) 

A jeśli ją udusiłem , jeśli wrzuciłem do wody, j eśli po
ćwiartowałem, spaliłem, przysypa łem popiołem , gruzem 
i ziemią, i j eśli nawet jest.em bydlęciem lub mordercą , 

w ariatem lub zboczeńcem, winowajcą lub grzesznikiem, 
to co? Co. Czy ty mnie będziesz sądził, alfonsie? 

KAROL 
Przemówiłeś wreszcie, Gelehrt? 

SCHULZ 
On przemówił. 

ELOM 
To tak, Gelehrt? 

(wyry wa pistolet z kabury, wrzeszczy) 
Na ,post erunek! Rozej ść się! Jazda na posterunek! 

KAROL 
Teraz na posterunek? Może go tam jeszcze mamy zanieść 
n a naszych spracowanych rączkach? Niczym smutne i nie
winne niemowlę? 

BLOM 
Grober z drogi! Jazda!!! 
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KAROL 
Blom z drogi! Jazda!!! 

(wylamuje Biomowi pistolet z dloni - odskakuje 
z uśmiechem w tyl) 

HILDA 
Karol! 

TRAUSEN 
Mój Karolu' 

KAROL 
Milczeć! 

BLOM 
Panie Grober. W imieniu prawa„. 

KAROL 
Co? Co, ty tłusta glino z babskimi cyckami? W jakim 
imieniu ty występujesz? 

BLOM 
W imieniu„. 

(milknie na widok unoszącej się lufy) 

KAROL 
(śmieje się) 

Biom, chyba nie chcesz być ofiarą zaszczytnie spełnionego 
obowiązku. Bo mnie na przykład jest wszystko jedno, Blom. 

HILDA 
Karol, błagam cię „. 

KAROL 
.Jużeś raz chciał całować zbrodniarza po rękach, ty urzę

dowy tchórzu! W imieniu prawa, tak? W imieniu j akie~o 

prawa? W imieniu takiego, dzięki któremu ten bydlak 
zamieszka w celi ,z aksamitnymi ścianami i tuczyć się 

będzie jak wieprz za moje własne pieniądze i konferować 
będzie z adwokacikami i doktorkami i zgrywać będzie 

wariata, obłąkańca, chorego chłopczyka, aż go wszyscy 
przeproszą, pogłaszczą, poca łują, wypuszczą, a my znów 
będziemy szukać naszych dzieci w czarnych larnch nie
mieckich. 

TRAUSEN 
Kogo ty mi pro:ypominasz, Karolu? 

KAROL 
Słyszycie, jak całe niemieckie niebo z was się śmieje? 

Byłeś żoł.nierzem Schulz, a teraz własna słonina cię dusi. 
Więc sluchaj· prawa! (do mlodych) Wasi ojcowie szli przez 
całą Europę, a wy g.zicie się po krzakach. Więc słuchajcie 

prawa. (wskazuje Trausena) Wid.zicie, jak gniją dziś ci, 
którzy kiedyś ż y I i? Słuchajcie rprawa! 
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GELEHRT 
(krzyczy) 

Nie ty będziesz mnie sądził! 

KAROL 
Jak myślisz, Schulz? 

Tak myślę! 

SCHULZ 
(policzkuje Gelehrta) 

BLOM 
Ostrzegam was, Grobe,r, Schulz!„. 

KAROL 
Powtórz! 

BLOM 
Sluchaj„. 

KAROL 

Nic będę słuchał, lokaju! W imieniu prawa? Malo obcych 
zdeptało krwawo ziemię niemiecką „w imieniu prawa"? 
Mało nas mordowali „w imieniu prawa"? Mało jeszcze 
hańby na naszych młodych plecach „w imieniu prawa"? 
\Vyłaźcie spod pierzyn Niemcy, _bo was własny wstyd 
zadusi. Na jakiej ziemi żyjecie? 
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