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Weronika Szczawińska (ur. 1981) 

Reżyserka, dramaturżka, kulturoznawczyni. Absolwentka Międzywydz ia 

łowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie War
szawskim. Reżyserię studiowała w Akademii Teatralnej im. Aleksandra 
Zelwerowicza. Doktorantka w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. 
Zrealizowała spektakle: Jackie. Śmierć i księżniczka na podstawie tek
stu Elfriede Jelinek, Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, 2008; Zemsta 
na podstawie tekstu Aleksandra Fredry, Teatr im. Jerzego Szaniawskiego 
w Wałbrzychu, 2009 (li nagroda za reżyserię na I Koszalińskich Konfronta
cjach Młodych m-teatrl; Noże w kurach na podstawie tekstu Davida Har
rowera, Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie 2010; Białe małżeństwo na 
podstawie dramatu Tadeusza Różewicza, Teatr im. Stefana Żeromskiego 
w Kielcach, 2010; Moja pierwsza zjawa na podstawie opowiadania Sławo
mira Mrożka, Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie, 2011. Współautorka i dra
maturżka projektu W pustyni i w puszczy. Z Sienkiewicza i z Innych (reż . 
Bartosz Frąckowiak, Teatr im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, 2011]. 
W sezonie 2005-2006 aktorka warszawskiego teatru fizycznego Studium 
Teatralne. Autorka cyklu wykładów Scena powidoków. Pamięć w teatrze 
(Instytut Teatralny w Warszawie, 20091. Współpracowała z licznymi pismami 
poświęconymi kulturze i sztuce. 

Potrzebujemy jakiegoś Novum Orga
num prawdy, trzeba na oścież otwo
rzyć okna i wszystko wyrzucić na ulicę, 
a przede wszystkim samo okno i nas 
wraz z nim. 

Julio Cortózar, Gra w klasy 

O tych czasach, kiedy nie biegłam nie ukrywając się 
przed ostrzałem i kiedy nie jechałeś czołgiem, żeby nie 
podjąć walki na froncie, nie mogę powiedzieć, żebym 
nie była szczęśliwa. I o tych czasach, kiedy nie wal
czyłeś na wschodzie i nie walczyłeś w Bitwie o Anglię 
i nie brałeś udziału w akcji Burza, ani w powstaniu war
szawskim, i nie było cię w Armii Krajowej, Batalionach 
Chłopskich, Narodowych Siłach Zbrojnych ani w Armii 
Ludowej, a jedyne państwo podziemne, jakie widziałeś, 
znajdowało się w szparze między ścianą a tapczanem, 
nie możesz powiedzieć, żebyś nie był szczęśliwy. 

fragment scenariusza 

Nigdy nie należy niczego opowiadać. Kaida histońa jest wul
garna, zaczyna żyć własnym życiem, mnoży wańanty i wersje. 

Jak być kochaną, spektakl inspirowany opowiadaniem Kazi
mierza Brandysa oraz filmem Wojciecha J. Hasa. prezentuje 
zmagania z opowieścią, która wymknęła się spod kontroli i z pa
mięcią, od której trudno się uwolnić . 

Bohaterka, aktorka znana z radiowej audycji jako „pani Felicja", 
żyje zanurzona w przeszłości, rozpamiętując decydujące dla 
niej zdarzenie - niespełnioną wojenną miłość. Jej konfrontacja 
z innymi postaciami jest w istocie walką o własną toisaroość 
i miejsce w histońi, odnalezione poza utartymi schematami mó
wienia, nazywania , wspominania. 

Pamięć płata figle, przeszłość przybiera zmienne kształty i formy, 
1 wspomnienie tworzy niebezpieczne związki z miłosną projekcją . 

Ryzykowne pragnienie zamieszkania w cudzej opowieści łączy 
się z pragnieniem zamieszkania we wspólnym micie heroicznej 
przeszłości. A co jeśli jui nigdy tak pięknie nie wypełnią się dni 
i nie przyjdzie już nigdy zginąć latem i nie będą jui nigdy tak 
boleć niezadane rany i nie będziemy maszerować przez nie
biańskie polany? 

W. Szczawińska 
A. Jakimiak 
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Bałtycki Teatr Dramatyczny 
im. Juliusza Słowackiego 

w Koszalinie 

Dyrektor Naczelny: Zdzisław Derebecki 
główna księgowa: Anna Korczyk 

asystent dyrektora, koordynator pracy artystycznej: Beata Barów 
kierownik techniczno-administracyjny: Antonina Cisakowska-Huss 

z-ca kierownika ds. sceny: Edward Sagan 
pracownia plastyczna: Beata Jasionek 

pracownia akustyczna: Jakub Kolos, Paweł Skoczyk 
pracownia elektryczna : Piotr Bartoszewicz, Marek Płocharski 

pracownia krawiecka : Anna Lickun 
pracownia ś lusarska : Krzysztof Mariak 

pracownia fryzjerska, garderobiane: Mariola Sapińska 
Renata Borowska, Estera Szulc, Emilia Patrzek 

montażyści dekoracji: Marek Grabowski, Eliasz Nawrot, Krzysztof 
Kotowski, Ryszard Pelc, Piotr Rusek, Andrzej Wieczorek 

magazyn kostiumów i rekwizytów: Irena Kłos 
kierownik biura organizacji widowni : Włodzimierz Szymczyk 

specjal iśc i ds. spektakli miejscowych: Magdalena Borysiewicz 
Teresa Hołowiej, Dagmara Telińska, Katarzyna Tudruj , 

kierownik biura promocji, sekretarz literacki : Rafał Wołyniak 
specjalista ds. promocj i: Izabela Rogowska 

księgowość : Anna Bendyk, Anna Jasińska, Janina Lach 
specjalista ds. pracowniczych: Nadzieja Kosacka 

specjalista ds. administracji: Anna Borej, Sławomir Dudek 

www.btd.koszalin.pl ., 

Organizatorem Teatru 
jest Miasto Koszalin 
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W scenariuszu wykorzystano następujące fragmenty 
z opowiadania i scenariusza „Jak być kochaną" 
autorstwa Kazimierza Brandysa: 

Siedemdziesiąt razy pani Felicja - siedemdziesiąt obia
dów - siedemdziesiąt razy mój głos. 
We wrześniu mija półtora roku od dnia , kiedy mi za
proponowali. Ja na krzesełku. a naprzeciwko mnie pan 
w okularach składał mi gratulacje. - Ach, cóż to za 
tembr. pani taśma nie ma sobie równych, pani taśma 
nie ma sobie równych. nareszcie ludzki głos! Moja ta
śmo? Co za taśma? W pierwszej chwili nie zrozumiałam. 
Co G ru, to z wódki. Kiedy ja zaczęłam pić,? Tak, 

sobie. to było w „Artystycznej". 

ć? Proszę tę próbną. - Mój drogi. 
Proszę, dla ciebie ten kawałek przy 

• palę i słuchom. strząsam popiół. nade 
mn ój zachrypnięty tembr. Krępował mnie ten 
głos. Zawsze martwiłam się. że chrypnę. - Gdy mówię 
do Tomasza - Tomaszu, częstuj się. dla ciebie jest ten ka
wałek.przy kości. - Czuję ich wdzięczność. wiem. że zno
wu przyjdą listy. W życiu było stać mnie na coś więcej . 
Ale im chodzi właśnie o ten kawałek mięsa i ofiary. o tę 
kość, o łyżkę zupy, o pewność. ie odejmę sobie od ust. 
żeby on tłusto zjadł. i że go nigdy nie zdradziłam , a jeśli 
lciedyś kogoś pokochałam. to się po cichu wyrzekłam. 
On, jego ciężka praca, jego ka,lesony i kłopoty, nasza 
uczciwość i nasze dorosłe dzieci. Zupa, mięso i kość . . · . 
Mój drogi, nasze żyĆle nie jeti złe, bo możemy być uczciwy
mi ludźmi. To najważniejsze. 
Ja wierzę, że człowiek. z natury jest dobry, tylko musi się 
strzec. Ty strzeżesz mnie, ja ciebie. Człowiek. 
powinien tak. żyć, żeby jego sąsiad go szanował. 
Czy smak.uje cl pieczeń z buraczkami? 

A więc to dziś? Dziś wylatujesz? - Tyle lat, tyle lat ... 
- Nie widziałaś córki. .. - I kto będzie stał po mięso? 
- I moje ziółka, moje ziółka? 

Zakończenie, nie tego się spodziewałam, nie tak.le przewi
działam. jak. wygląda .zakończenie? 
Od Ofelii do Felicji. czyli o tym. jak. być kochaną. 
Tak. wygląda zakończenie? 

Droga Felicjo, Liga Kobiet z Piotrkowa przesyła kaleso
ny dla Twojego męża, jedź i wracaj, a dla Twojej córki 
pozdrowienia! 

Trzeba było to przeżyć, mój kochany Tomaszu, wyobraź 
sobie, chudą, rudowłosą aktorkę, która miała grać 
Ofelię. którą w czasie prób uznano za fascynującą, któ
rej próbę generalną pi.zerwał nalot i która w miesiąc 
później podawała wódkę w „ArtystycZf1ej". 

Dla mnie nie było ważne, czy on go zabił. 
Nie spytałam go o to. takie pytania 
są dobre na dużej scenie. 

Drogo Pani Felicjo. co tydzień słucham T 
dąc dziewczyną nosiłam Twoje nazwisk 
ją córką. Zapraszam Cię do nas do P 
mówią po polsku, a Jean będzie usz 
Ci bilet. przyjeżdżaj! 

A więc to dzii. - Dziś wylatujes~: 



Źle znosi pani podróże samolotem? - Nie, dziękuję, ale 
błagam, niech pan poprosi stewardessę o kieliszek ko
niaku. - Była już pani w Paryżu? - Ma pani rodzinę za 
granicą? - Proszę głęboko oddychać, to pomaga. 

Stałem przy oknie i patrzyłem na ludzi. Tu za rogiem jest 
knajpa, ludzie tam często wchodzą, wychodzą. Potem 
położyłem się na tapczanie. Było zimno, bo piec wy
gasł, przykryłem się pledem, a potem zasnąłem . Śniło 
mi się, że stoję przy oknie i patrzę na ludzi wchodzących 
do knajpy i że zaraz położę się na tapczanie i że będzie 
mi się śniło zimno, że piec wygaśnie i przykryję się ple
dem. 

Właściwie kiedy? Kiedy przestałam go kochać? Może 
właściwie nigdy? A jeśli to było moje urojenie? 

Trzymałam w rękach jego głowę - gdybym wtedy nie 
była w łazience - ach, ta baba wyjąca z balkonu - io
ioioio, co za tragedia. 

Przyszli i powiedzieli: Musisz go przewieźć w bezpieczne 
miejsce. Wyznaczono cenę za jego głowę. 

Czy ty myślałaś, że to się wszystko opłaci? 

Pani mąż, gdzie on jest? lhr Mann, wo ist er? Mein Mann? 
- Ja nie·mam męża. -A ten but? Chyba nie twój? Chcia
łaś powiedzieć, laleczko. że męża nie ma w domu. 
A widzisz. my czekamy na takie momenty, że męża nie 
ma w domu. twoje zdrowie i tego twojego nieobecne
go! No, mała. nie opieraj się, ja nie mam czasu na te 
wasze różne figle! Nawet jesteś przyjemna, kochana 
pokaż kolana, hop hop. 

Podróż była trochę przykra. 
-To będzie moje pierwsze lądowanie 

On był aktorem charakterystycznym, ja byłem boha
tersko-liryczny. On przeważnie zabijał, ja przeważnie 
umierałem. Pewnego dnia role się odwróciły. On mu
siał umrzeć. ja musiałem go zabić. Były wtedy deszczo
we dni i ludzie. którty rozkazywali. powiedzieli, żebym 
Strzelał prosto w serce. S1r1ieliłem. w momencie, kiedy 
otworzył mi drzwi, upadł, wiedziałem: Przepraszam 
d(t, Peters.1zomblqtem-dllwi czywiście za sobą. 
(łajł .wite kr\1f Tot. ~ wiem. szystl<o, co 
nm z y ży em, dopiero 

·eW!craj. Może tak. 
ilit*ł.}!Mł!ml''~SZl'1m'~· steśmy, ole nie 

~byliśmy mał-

• Nie ~łam tych słów. 
trzydzieS'fym spektaklu one 

o było warte jed 
nic. Po , tych latach byliśmy m 
Wiedziałam, ie do mnie wróci. Pierwsze I 
musiał przeżyć z innymi kobietami, ja m 
z innymi mężczyznami, to jasne. Ale wi 
ci. Byliśmy małżeństwem. Jestem w 
Eine Witwe. 


