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Tekst powstał w ramach spotkań Szkoły Dramaturgów Społecznych w ramach projektu „Dramaturgie społeczne”, realizowanego przez
Teatr Powszechny w Warszawie i Fundację Strefa WolnoSłowa, dzięki wsparciu finansowemu miasta stołecznego Warszawy.

Dlaczego nie napisałam sztuki
o Hedwidze Klein
Bo jest zbyt daleka i zbyt bliska
Bo to temat historyczny, a historia zawsze mnie nudziła
Przynajmniej ta podana w nudnej formie
Historia mężczyzn, historia wojen, daty, miejsca
Nic nie pamiętam
Pamiętam miejsca, w których byłam
I sprawy, które mnie poruszyły
Ta historia mnie porusza
Ta historia jest zbyt dramatyczna
Nie wiem jak ją opowiedzieć
Nie wiem od czego zacząć
pewnie wszyscy słyszeliście o Hitlerze, III Rzeszy, II wojnie światowej, holokauście, obozach zagłady
No pewnie
Wszyscy to wiedzą
Jemy to na śniadanie, obiad i kolację
U wielu z nas kawałki tych historii pływają w płynach ustrojowych
To jak jest z twoją II wojną?
Co ci babcia opowiadała?
A czego ci nie opowiadała?
Może coś ci tam pływa, a nawet nie wiesz
Ja myślę, że może pływać mi trochę rzezi Ormian, marszu śmierci przez pustynię
No więc dziadek opowiadał, że wszystkich naokoło wyrżnęli, aż nad nim stanął wielki chłop z wielkim
mieczem i powiedział, że zabił już 99 chrześcijan a ten będzie setny, mój dziadek będzie setny, ale
skoro to mówię, to już wiecie, że nie był. Uciekł.
A prababcia miała z kolei taką historię, że jakiś facet wyciągnął ją z marszu śmierci i poślubił. Ten
facet to mój pradziadek. Oczywiście, musiał uratować ją facet. I to pewnie dlatego, że była ładna. Może
ta historia gdzieś tam mi pływa.
A Hedwidze nie wiem co pływało. Nie wiem jaką miała relację ze swoją tożsamością. Nie wiem, na
ile czuła się Żydówką. Nie wiem, jakie znaczenie dla niej miała jej żydowskość. Nie wiem na ile znała
hebrajski, na pewno znała – jako wykształcona orientalistka, ale czy wcześniej znała? Może znała
jidysz, chociaż Żydzi niemieccy podobno nie mówili w jidysz.
Trudno mi sobie wyobrazić tak dramatyczny los. Dlatego nie napisałam.
Nie napisałam, bo nie wiem, co mogła czuć.
Co mogła czuć jako osoba prześladowana.
Jako kobieta świadoma swoich zdolności i potencjału naukowego, której odmówiono obrony
doktorskiej, bo była Żydówką. Musiała wywalczyć sobie obronę doktoratu, dostała wyróżnienie,
a dyplomu nigdy nie zobaczyła.
REPORTERKA
Proszę państwa, tylko dzisiaj, prosto z komory gazowej w Auschwitz nadajemy wywiad z Hedwig Klein,
arabistką i orientalistką, która pracowała przy tworzeniu jednego z najlepszych słowników języka
arabskiego na świecie. Mowa oczywiście o słowniku Hansa Wehra.
Pani Hedwigo, chyba mogę się tak do pani zwracać? Czy w szkole chłopcy łapali panią za te piękne
czarne włosy?
HEDWIGA
Nie pamiętam.

REPORTERKA
Muszę powiedzieć, że jak tylko tutaj weszłam i panią zobaczyłam, to od razu wiedziałam, że ma pani
jakieś orientalne korzenie!
HEDWIGA
Mam. Ale w sumie znam dużo Niemców, którzy mają podobną urodę…
REPORTERKA
Ale te oczy! Piękna ciemna oprawa oczu! Pani Hedwigo, pochodzenia się nie oszuka. No po prostu
wypisz wymaluj Żydówka.
No więc, kiedy zaczęła pani pracować w zespole Hansa Wehra?
HEDWIGA
Jakoś w 1939 roku.
REPORTERKA
Po nieudanej w y c i e c z c e do Indii?
HEDWIGA
Można tak powiedzieć.
REPORTERKA
Jak wyglądała praca nad słownikiem? Nasi widzowie na pewno są bardzo ciekawi.
HEDWIGA
Pracowałam na współczesnej literaturze arabskiej. Wypisywałam znaczenia słów w oparciu o materiał
z literatury. Te notki wysyłałam do redakcji. Za każdą taką notkę dostawałam 10 fenigów. Praca była
żmudna, ale dawała satysfakcję.
REPORTERKA
Dawała satysfakcję czy może schronienie?
HEDWIGA
Satysfakcję naukową. Świetnie nadawałam się do tej pracy. Byłam skrupulatna. Bardzo dobrze znałam
arabski. Dostarczałam materiał dobrej jakości.
REPORTERKA
Hans Wehr był zadowolony z pani pracy?
HEDWIGA
Podobno. Tak napisał w notce.
REPORTERKA
Nie drażniło pani, że podlegała pani profesorowi, który był zaledwie 2 lata starszy od pani i miał tylko
29 lat?
HEDWIGA
Cóż, Wehr rzeczywiście dosyć szybko się doktoryzował i uzyskał habilitację.

REPORTERKA
Niejaki Artur Schaade napisał do nazistowskich oficjeli, że jest pani bardzo wykwalifikowana do tej
pracy, a liczba potencjalnych aryjskich pracowników jest ograniczona. Powoływał się na to, że przecież
zależało im na szybkim ukończeniu słownika. To był list, który miał panią chronić, dać więcej czasu,
przekonać, że jest pani potrzebna. Na pewno pani wie, dlaczego nazistom zależało na ukończeniu
słownika? Co było głównym celem i powodem, dla którego powstawał ten słownik?
HEDWIGA
Wiem.
REPORTERKA
I co, nie powie pani tego na głos?
HEDWIGA
Słownik miał posłużyć do przetłumaczenia Mein Kampf na arabski. Profesor Wehr sądził, że to
przekona Arabów do walki przeciwko Anglii i Francji po stronie Hitlera.
REPORTERKA
I co pani o tym sądzi?
HEDWIGA
Profesor Wehr chyba przeceniał czytelnictwo w świecie arabskim. Ciekawa jestem, kto by to
przeczytał. Zapomniał o poziomie analfabetyzmu w krajach arabskich.
REPORTERKA
No dobrze, ale jak się pani czuła pracując de facto nad umożliwieniem tłumaczenia Mein Kampf na
arabski? Czytała pani Mein Kampf
HEDWIGA
Fragmenty.
REPORTERKA
I chciała pani, żeby ta książka szła dalej w świat?
HEDWIGA
Chciałam, żeby ta książka zniknęła, żeby wszyscy zapomnieli. Chciałam się obudzić w innej
rzeczywistości. Rzeczywistości, w której słownik niemiecko-arabski tworzy się dla innych celów niż
zachęcanie do walki, w której słownik nie jest narzędziem do tłumaczenia nienawistnych treści.
Chciałam się obudzić w rzeczywistości, w której nikogo nie obchodzi moje pochodzenie. Tymczasem
musiałam nosić opaskę i mieszkać w domu dla Żydów. Zostałam wyrzucona z własnego domu,
oddzielona od rodziny.
REPORTERKA
Cóż, pani rodzina i tak została zagazowana. Nie była pani wdzięczna za możliwość pracy na
uniwersytecie? Dostała pani dodatkowy rok, dwa lata życia.
HEDWIGA
Byłam wdzięczna tym, którzy naprawdę się o mnie troszczyli. Ta praca pozwalała mi przynajmniej
skupić się na słowach, ich znaczeniach, grzebaniu w literaturze.
REPORTERKA
Ale pracowała pani nad misją przetłumaczenia Mein Kampf! I to po to, żeby zachęcić Arabów do walki
po stronie Hitlera!

HEDWIGA
Starałam się nie myśleć o tym na co dzień, próbowałam zatopić się w języku. Ale czasem
przypominałam sobie, że każde nowe słowo, choćby najbardziej oddalone od książki Hitlera, nawet
słowo, które nie padało w Mein Kampf, to o jedno słowo bliżej do tłumaczenia czegoś, co nigdy nie
powinno było powstać.
REPORTERKA
Czyli jednak czuła się pani z tym źle?
HEDWIGA
Momentami wręcz odwrotnie. Przynajmniej miałam pracę związaną z wykształceniem, mogłam zająć
czymś swoje myśli.
REPORTERKA
Wie pani, że dzisiaj Mein Kampf w wielu krajach arabskich jest dostępne w kioskach i na ulicy?
Podobno to jedna z chętniej kupowanych książek.
HEDWIGA
To smutne. Ciekawe czy naprawdę ją czytają.
REPORTERKA
Czy jest pani z siebie dumna?
HEDWIGA
To nie moja wina.
REPORTERKA
Oczywiście antysemityzm w arabskiej wersji został zmieniony na antyżydowskość… Nie sądzi pani, że
to straszne, że oni dalej to czytają?
HEDWIGA
Właściwie mnie to nie dziwi. Niech pani pomyśli o perspektywie krajów skolonizowanych.
REPORTERKA
O tej perspektywie myślał Hans Wehr pisząc esej, w którym poleca rządowi niemieckiemu zobaczyć
w Arabach potencjalnych sprzymierzeńców. Wehr doskonale rozumiał perspektywę krajów
skolonizowanych, nie sądzi pani?
HEDWIGA
Profesor Wehr był członkiem NSDAP. Wstąpił w 40 roku.
REPORTERKA
A jednak dał pani pracę.
HEDWIGA
To profesor Arthur Schaade mi ją załatwił.
REPORTERKA
Nie uważasz, że trochę się poddałaś?

HEDWIGA
Ja się nie poddawałam.
Od marca 38 roku przez 15 miesięcy prowadziłam korespondencję z Rudolphem Saidem-Reute.
Miesiąc pierwszy – szukam szansy na pracę
w Holandii zatrudniają tylko swoich, sami mają problem z zatrudnieniem
Miesiąc drugi – szukam szansy na życie
Zagraniczni badacze są przyjmowani do Holandii tylko jeśli zdobędą zgodę z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych.
Miesiąc trzeci – szukam szansy na wyjazd
Mają wykazać jakie badania zamierzają prowadzić i w jaki sposób zamierzają się utrzymać.
Miesiąc czwarty – szukam schronienia
Zgoda jest wydawana na maksymalnie 3 miesiące, po którym to okresie badacz jest zobowiązany do
powrotu do Niemiec.
Miesiąc piąty – szukam drogi
Fragmenty listu przekazano do holenderskiego Komitetu na rzecz Emigracji Żydów
Miesiąc szósty – szukam szansy na przetrwanie
rząd i premier potępiali sprowadzanie Żydów do Holandii
miesiąc siódmy – szukam bezpieczeństwa
nie przyjmą mnie do Holandii, jeśli nie mam tam rodziny
miesiąc ósmy – jestem wytrwała
przyjęcie naukowca, zwłaszcza kobiety, jest bardzo trudne
miesiąc dziewiąty – jestem odważna
nie ma zgody na druk mojego doktoratu
miesiąc dziesiąty – nie tracę nadziei
praca wychodzi jako dzieło bez autora
miesiąc jedenasty – jestem opanowana
wysyłam pracę doktorską sułtanowi Omanu i sułtanowi Zanzibaru
miesiąc dwunasty – jestem nieugięta
piszę do ludzi związanych z Omanem i arabistów z całego świata
miesiąc trzynasty – szukam ocalenia
mogę być nawet guwernantką w Anglii, piszę, że wezmę cokolwiek
miesiąc czternasty – szukam podmiotowości
wysyłam doktorat do muzeum w Stanach
ale ta osoba nie zna żadnych arabistów
a poza tym koledzy Niemcy-żydzi mówią:
nie ma szans, trudno się ustatkować, naukowcom emigrantom żydom trudno jest
jest tyle próśb
pracodawcy nie patrzą na CV i bibliografię
teraz liczą się cechy, które da się ocenić jedynie w osobistym kontakcie
miesiąc piętnasty – szukam godności
chodzi o takie cechy jak inteligencja, stateczność, siła woli.
Była szansa na wyjazd do Indii. Co prawda bez załatwionej wcześniej pracy, ale coś miało się znaleźć
jak już się pojawię.
To nie było poddawanie się.

REPORTERKA
(zaczyna nucić)
Kiedy smutno ci,
Kiedy jest bardzo źle,
I myślisz już, że nie ma po co żyć
Pomyśl wtedy że
Że jutro nowy jest dzień…
La – la la la la
Mm – ta ra r ara
Bum cyk cyk
Nie poddawaj się!
REPORTERKA
Pomówmy o ludziach pani bliskich. Chyba była pani bliska Arthurowi Schaade?
HEDWIGA
Był moim promotorem, to on nawiązał kontakt między mną a profesorem Wehrem.
REPORTERKA
Zespół Wehra bardzo pozytywnie oceniał pani pracę, ale pisali do profesora Schaade, że to nie do
wyobrażenia, żeby pani wkład w słownik został oficjalnie uznany. Ale Wehr we wstępie wymienił pani
nazwisko. I to z tytułem doktora. Wiedziała pani o tym?
HEDWIGA
Nie, słownik wyszedł długo po mojej śmierci. Napisał coś o tym jaka to była śmierć?
REPORTERKA
Nie. Tak naprawdę nikt nie wie, kim pani była. Ale Arthur, chyba mogę tak o nim mówić, nie poddawał
się nawet po deportacji. Próbował się dowiedzieć co się z panią stało.
HEDWIGA
Naprawdę?
REPORTERKA
Wie pani, że poprosił nawet niejakiego Adolfa Grohmana, arabistę, żeby odszukał panią i zatrudnił na
stanowisku asystentki? A pani już pewnie nie żyła, co za absurd!
HEDWIGA
Nie wiedziałam o tym… Ale co odpisał Grohman? Może mi pani powiedzieć?
REPORTERKA
Kochana, a co miał odpisać? Że praca dla pani nie jest już możliwą opcją. Napisał to na pocztówce
z wydrukowanym „heil Hitler”, czego tu było się spodziewać…
HEDWIGA
Czyli ktoś jeszcze wierzył, że żyję.
REPORTERKA
Ależ oczywiście, Schaade i Rathjens jeszcze po 1945 szukali informacji o tym, co się z panią stało.
Naiwniacy. Połączmy się na chwilę z jednym z nich. Halo Hamburg, panie Rathjens, słyszy mnie pan?
RATHJENS
Tak, słyszę. Czy jest z panią Hedwiga?

REPORTERKA
Proszę nie być pazernym. Jest pan tu po to, żeby powiedzieć nam, co pan czuł, gdy dotarła do pana
prawda.
RATHJENS
Kiedy udało mi się ustalić, że pierwszy transport, w którym była Hedwiga, pojechał prosto do
Auschwitz i że ten transport, ludzie w tym dokładnie transporcie, poszli od razu do komór gazowych…
Sama ta myśl sprawia, że chcę wyć i jestem przepełniony nienawiścią do nazistów. Hedwigo, jesteś
tam cały czas?
HEDWIGA
Jestem tu cały czas. Od 42.
REPORTERKA
Bardzo dziękujemy, panie Rathjens, za pańską historię, a teraz wracamy do Auschwitz.
Słyszałam, że na studiach nazywano panią Szakkaka. Piękne słowo, brzmi magicznie. Może pani
wyjaśnić naszym widzom co ono znaczy?
HEDWIGA
Szakkaka po arabsku znaczy „wątpiąca”
REPORTERKA
Pewnie w niejedno musiała pani zwątpić w swoim życiu.
HEDWIGA
Tak naprawdę cały czas wątpię w to, że to naprawdę się stało.
REPORTERKA
Proszę państwa, co za historia! Od pracy nad Mein Kampf prosto do komory gazowej! Oglądaliście
wywiad z Hedwig Klein, na żywo, prosto z komory gazowej w Auschwitz. A teraz dziękuję serdecznie
pani Hedwidze, że przybliżyła nam szczegóły pracy nad tym wspaniałym słownikiem, dziękuję widzom,
za to że byliście dzisiaj z nami i życzę wszystkim miłej reszty popołudnia.

Ogłoszenie
Carl Gustav Rathejns, geograf, najwybitniejszy badacz Jemenu w XX wieku, studiował geografię,
geologię, kartografię, meteorologię, astronomię, botanikę, zoologię, demografię, socjologię i ekonomię
– długo by wymieniać jego osiągnięcia, podróże itepe, itede – otóż Carl Gustav Rathjens już w 1933
został zwolniony z instytucji, w których pracował, ponieważ nie chciał dołączyć do Partii Nazistowskiej.
GŁOS Z OFFU
A poza tym interesował się Żydami jemeńskimi. A nawet etiopskimi.
OGŁOSZENIE
Ale to ogłoszenie nie jest o tym. To ogłoszenie jest o tym, że aresztowaliśmy Carla Gustava Rathjensa
i umieściliśmy go w obozie koncentracyjnym znajdującym się na terenie współczesnego Hamburga.
Jest przesłuchiwany.

Monolog Hedwigi
HEDWIGA
31 lat, to był mój wiek, taki trochę ani młoda ani stara. Za młoda, żeby mieć poczucie, że coś
przeżyłam, że coś osiągnęłam. No może poza doktoratem. Z wyróżnieniem. Doktorat wtedy to było
coś więcej niż teraz, z całym szacunkiem. Ale byłam i jestem stanowczo za młoda, żeby powiedzieć,
że się spełniłam. Że w sumie to mogłam już umrzeć, że nic to by nie zmieniło. Jak teraz o tym myślę,
to wydaje mi się, że byłam bardzo młoda. Ale czułam się staro. Bo byłam za stara, żeby nie zdawać
sobie sprawy z tego, co mnie otacza. Chociaż niektórzy mi to zarzucali. Arthur wielokrotnie mnie
przekonywał, że powinnam wyjechać, że nie jest już dla mnie bezpiecznie w Niemczech. A ja nie do
końca chciałam to zaakceptować, nie wiem czy niemieckość miała dla mnie znaczenie, w końcu nawet
się nie urodziłam w Niemczech, ale czy chciałam przyznać sama przed sobą, że muszę uciec tylko
dlatego, że jestem Żydówką? I to uciec z uniwersytetu, na którym studiowałam, doktoryzowałam się,
poznałam tylu wspaniałych ludzi. Przecież klimat na uniwersytecie w Hamburgu był wspaniały. Może
nie chciałam dopuścić do siebie myśli, że zostać uciekinierką to najlepsze wyjście jakie mam. Ale ja
tego nie chciałam. Sugerowano mi Stany. Ale ja chciałam robić karierę naukową, gdzie bym ją tam
zrobiła? Chciałam móc się rozwijać w porządnym ośrodku orientalistycznym. Poza tym co ja innego
umiałam? Dopiero później zrozumiałam, że muszę szukać pomocy gdziekolwiek się da. Pisałam do
różnych ludzi za granicą z prośbą o pomoc. Rathjens mi pomógł. Okazało się, że w Stanach i Francji
nikt mnie nie chce, ale załatwił mi zaproszenie od profesora arabskiego w Bombaju. Stanęło na
Indiach.
GŁOS Z OFFU
A co z perspektywą kolonialną?
HEDWIGA
Nie mogłam być aż tak wybredna. Kolonialna, nie kolonialna, ale to była szansa na przeżycie, rozwój
i karierę naukową, na kontynuację badań, cokolwiek, jakakolwiek by nie była ta praca, ale jednak
naukowa! To było dla mnie najważniejsze. To było ponad wszystkim, Arabami, Żydami, Niemcami
i pieprzonym imperium kolonialnym! Gdzieś w końcu musiałam żyć, nie?! A przynajmniej chciałam.
I to nie po prostu przeżyć. Chciałam robić to, co lubiłam, na czym mi zależało i w czym byłam dobra.
A poza tym, tak naprawdę nigdzie indziej mnie nie chcieli.
W każdym razie. Pomógł mi Carl Rathjens. Przyznam, byłam wtedy w trudnej sytuacji, wiedziałam, że
muszę opuścić Niemcy. Jego wysiłek w załatwieniu mi pracy w Indiach był ogromny. Dzięki niemu
19 sierpnia 1939 znalazłam się na statku Rauenfels, to znaczy szorstka skała. Miałam wtedy 28 lat.
Ale nawet 31 to było za mało. 30 to już poważnie, ale 1 to tylko 1. Miałam 31, ani młoda, ani stara.

Dlaczego nie napiszę listu Hedwigi Klein
ze statku
ten moment jest rozdzierający
a jednocześnie pełen nadziei
ten list to dokument ostatniego pogodnego spojrzenia Hedwigi
to moment, który chciałoby się zatrzymać
i wierzyć w tym zatrzymaniu, że koniec jest inny niż był
ale to by było możliwe tylko w tym zatrzymaniu i tylko gdybyśmy nie znali końca
21 sierpnia Hedwig była w Antwerpii, czyli mieście, w którym się urodziła
Może chociaż przez chwilę czuła, że zmierza do życia, a nie do śmierci. A może wcale o tym nie
myślała. Bo pisała o przyjemnej pogodzie. Pisała Rathjensowi, że czuje się dobrze na statku i nie
martwi się o przyszłość.
HEDWIGA
Tak, napisałam wtedy: bez wątpienia, Allah mi pomoże. Wierzyłam w to od kiedy miałam szczęście
spotkać jednego z Jego przyjaciół.
Bez wątpienia. Naprawdę tak napisałam. Ale znów musiałam zwątpić.
Musiałam zwątpić w swoją szansę do życia. Wiecie czemu zawrócili statek? Bo Niemcy zaatakowały
Polskę. Statek musiał zawrócić. Zawróciła go groźba wojny. No i co, jak już zdecydowałam się, że
zostanę uciekinierką, to groźba wojny sprawiła, że jednak nią nie zostałam. Wróciłam do Hamburga.
Hamburg to ładne miasto, prawda?

Hans Wehr przed komisją denazyfikacyjną
HANS WEHR
Szanowna komisjo, pragnę podkreślić, że mój słownik jest bardzo wygodnym narzędziem niezbędnym
arabistom na całym świecie. Jako słownik współczesnego arabskiego literackiego jest dedykowany
przede wszystkim tym, którzy pracują z tekstami powstałymi w wieku XX. Ale to nie znaczy, że nie
można go używać przy starszych tekstach, jest to niezwykle bogaty i kompleksowy słownik. Przede
wszystkim zawiera wyłącznie słowa i wyrażenia, które zostały znalezione w kontekście, w literaturze
wszelkiego typu i innych niekwestionowanych źródłach, które bezsprzecznie należą do współczesnego
języka. Słownik zawiera nie tylko słowa klasyczne i eleganckie figury retoryczne, ale również
neologizmy, zapożyczenia, kalki, kolokwializmy…
CZŁONEK KOMISJI
Panie Wehr, nie jesteśmy tutaj aby oceniać wartość naukową pańskiego słownika. Czas z pewnością
pokaże jego przydatność. Musimy zadać panu kilka konkretnych pytań. Czy praca nad słownikiem była
finansowana przez nazistowski rząd?
HANS WEHR
Tak, oczywiście, a przez jaki rząd miała być finansowana? Była finansowana przez ówczesny rząd
niemiecki.
CZŁONEK KOMISJI
Czy był pan członkiem NSDAP?
HANS WEHR
Tak, ale…
CZŁONEK KOMISJI
W którym roku pan wstąpił?
HANS WEHR
W 1940.
CZŁONEK KOMISJI
W czasie wojny. Dla człowieka tak inteligentnego jak pan zamiary Hitlera i jego metody chyba były
jasne.
INNY CZŁONEK KOMISJI
Czy może pan zaprzeczyć, że słownik powstawał, aby umożliwić tłumaczenie Mein Kampf?
HANS WEHR
Rzeczywiście taki był cel rządu niemieckiego.
CZŁONEK KOMISJI
Ale to pan zasugerował im ten pomysł. W swoim eseju. Pan był architektem tego projektu.
HANS WEHR
Ale proszę pamiętać, że był to projekt naukowy… Poza tym uratowałem Żydówkę!
CZŁONEK KOMISJI
Mhm… Jakie ma pan na to potwierdzenie?

HANS WEHR
Notka, którą napisałem do Gestapo. Piszę w niej, że Żydówka pracująca nad słownikiem w moim
zespole, Hedwig Klein jest bardzo dobrą pracownicą i że jej praca na rzecz sukcesu wojennego jest
potrzebna. Ocaliłem ją od wywózki do Theresienstadtu w 1941.
CZŁONEK KOMISJI
Czyta fragment wstępu Wehra do słownika:
Autor ma dług wdzięczności u dr Andreasa Jacobiego i pana Heinricha Beckera, którzy zanim zostali
powołani do służby wojskowej w 1943 roku znacząco pomogli w zebraniu i zestawieniu ogromnej ilości
materiału do niemieckiej edycji słownika oraz pomogli przy tworzeniu rękopisu. Szereg arabistów
dostarczył znaczną ilość materiału. Autor pragnie wyrazić wdzięczność za ten wkład profesorowi
Wernerowi Keskelowi, doktorowi Hansowi Kindermannowi, doktor Hedwig Klein…
To ona?
HANS WEHR
Tak.
KOMISJA
Mitlaufer. Do zapłacenia 36,40 marek niemieckich w ramach kary i za koszty procesowe.
Piosenka (?) Hedwigi
Jedna notka
10 fenigów
Jedno słowo
10 fenigów
W służbie, w pracy, w potrzasku
W służbie nauki, w służbie państwu
W przetrwaniu, w misji, dla przyszłych pokoleń
10 fenigów od rządu
10 fenigów na przetrwanie, na chwilę, na rok lub dwa
O 10 fenigów bliżej
O jedno słowo bliżej
O jeden dzień bliżej
O krok
O noc
O gest
O spojrzenie
bliżej

Scena „trening”
Przez cały czas trwania sceny HEDWIGA truchta w miejscu
TRENER
Wiesz po co tu jestem. Na pewno wiesz. Bo jesteś bez życia. Nie możesz tak. Widzowie muszą widzieć,
że jesteś człowiekiem. Chcą Cię poznać, rozumiesz? A nie mogą Cię poznać w takim stanie. Musi być
w Tobie więcej życia.
HEDWIGA
Ale ja jestem martwa.
TRENER
Martwa, martwa. No i co z tego? Martwa, ale żywa masz być. Autentyczna, naturalna. Trzeba coś
tu dodać. Trochę akcji, ruchu, jakieś dialogi, konflikty, tak – dialogi, widzowie chcą Cię poznać
w prawdziwych dialogach z ludźmi z Twojego otoczenia, a nie jakimiś wydumanymi postaciami.
HEDWIGA
Ale ja nie mam otoczenia. Nie prowadzę dialogów, nie prowadzę konfliktów. Ale biegnę.
TRENER
I dobrze, że biegniesz, biegnij biegnij, tylko gdybyś mogła biec jakoś tak bardziej życiowo.
HEDWIGA
Jestem cały czas w jednym miejscu.
TRENER
No właśnie. I to jest problem. Nie możesz stać w miejscu, musisz się rozwijać, iść dalej, iść naprzód,
patrzeć w przyszłość, dziarsko maszerować, musisz być silna! Nie możesz się tak rozkleić, tak
rozmemłać, tak się załamać, rozsypać.
HEDWIGA
Ale ja jestem cała kupką popiołu.
TRENER
Ale każdy ostatecznie jest tylko człowiekiem.
HEDWIGA
Moje człowieczeństwo zostało mi odebrane.
TRENER
Nie rozumiesz. Chcemy cię poznać, Hedwigo, chcemy tylko cię poznać, zbliżyć się do ciebie, zrozumieć,
zobaczyć ciebie w twojej wielowymiarowości, daj nam tę możliwość. Przepraszam, jeśli cię uraziłem.
Chciałem dla ciebie dobrze, chciałem ci doradzić, wesprzeć cię i zmotywować. Poza tym zrozum nas,
my chcemy tylko zapoznać się z tobą. Jedyne co mamy to strzępki informacji, fakty z Wikipedii, reszta
jest po niemiecku i dostępna tylko w niemieckich bibliotekach. Co my mamy zrobić w tej sytuacji?
Chcieliśmy oddać cześć twojej pamięci, przywrócić pamięć o tobie, a tak, to co z tego wynika? Przecież
jak mamy sobie wyobrazić jaka byłaś, jeśli nam tego nie powiesz?
(Wchodzi trenerka)

TRENERKA
On się zupełnie rozkleił. Jak ona nam nie powie, to sami sobie powiemy. Puknij się w głowę. Teraz
trzeba się zająć jej wyglądem. Zrobić włosy, paznokcie, brwi, dokleić rzęsy, wyrównać koloryt cery,
zniwelować drobne niedoskonałości…
TRENER
Przecież tego w tekście nie będzie widać.
TRENERKA
Ale w teatrze już tak. Chyba nie chcemy, żeby wyglądała tak jak teraz?! Przecież nie możemy pokazać
ludziom czegoś takiego. Przecież nie możemy pokazać ludziom kupki popiołu, ani kobiety bez włosów,
ani kobiety wycieńczonej, ani kobiety, która, która, no nie wiem…
TRENER
Została zamordowana gazem?
HEDWIGA
Powiedzieli nam „Nie ma stąd innego wyjścia jak przez komin”, nie ma stąd innego wyjścia
(TRENER i TRENERKA są zdruzgotani, zaczynają krzyczeć jedno przez drugie)
TRENERKA
Nie, nie Hedwigo, nie poddawaj się! Zawsze jest nadzieja, zawsze jest szansa.
TRENERKA
Żółta tabletka na porost włosów, smak: smoothie bananowe, zielona tabletka na szybki wzrost
paznokci, smak: ciasto brzoskwiniowe…
TRENER
Musisz być silna, musisz iść dalej
TRENERKA
Biała tabletka na spłycenie zmarszczek, smak: karmelowy popcorn
TRENER
Nie poddawaj się, biegnij dalej, biegnij szybciej!
TRENERKA
Czerwona tabletka na rozświetlenie skóry twarzy, smak: tropikalny poncz, brązowa tabletka na przyrost
masy mięśniowej, smak: caffe latte
TRENER
Bądź silna, musisz być silna! Jutro nowy dzień!
TRENERKA
Pomarańczowa tabletka to bomba witaminowa, smak: guma balonowa
(TRENER i HEDWIGA jednocześnie)
TRENER
Hedwigo, nie poddawaj się, biegnij dalej, możesz więcej niż myślisz, chcieć to móc

HEDWIGA
Nie ma stąd innego wyjścia jak przez komin
TRENER
Nie poddawaj się, biegnij dalej, możesz więcej niż myślisz, chcieć to móc
HEDWIGA
Nie ma stąd innego wyjścia jak przez komin
TRENER
Nie poddawaj się, biegnij dalej, możesz więcej niż myślisz, chcieć to móc
HEDWIGA
Nie ma stąd innego wyjścia jak przez komin

Wstęp do angielskiego wydania
Na krótko po ukazaniu się „Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der Gegenwart” profesora
Hansa Wehra w 1952 roku Komitet Programów Językowych Amerykańskiej Rady Towarzystw
Naukowych uznało doskonałość tej publikacji i rozpoczęło badanie możliwości stworzenia aktualnej
edycji angielskiej. Bez przeszkód uzgodniliśmy z profesorem Wehrem plan tłumaczenia, edycji
i poszerzenia słownika. Misję tę znacząco ułatwiło i przyspieszyło hojne wsparcie finansowe
Amerykańskiej Rady Towarzystw Naukowych, Arabsko-amerykańskiego Koncernu Naftowego oraz
Uniwersytetu Cornella.
Ten słownik zostanie z radością przyjęty nie tylko przez angielskich i amerykańskich użytkowników,
ale też orientalistów z całego świata, którzy lepiej władają angielskim niż niemieckim. Jest
on dokładniejszy i dużo obszerniejszy niż oryginalna wersja, która powstawała w skrajnie
niesprzyjających warunkach w Niemczech w ostatnich latach wojny i wczesnym okresie powojennym.

