
Z szaloną intensywnością! 
 

Z Sandrą Szwarc dramatopisarką, naszą absolwentką, autorką 

sztuki Fashion vicitm, której prapremiera odbędzie się 19 maja 

2017 w Sali Teatralnej na Wydziale Filologicznym UG, 

rozmawia Marta Kąsiel, studentka Wiedzy o teatrze: 

 

 

 

M.K.: Cofnijmy się do grudnia, kiedy to w Dworku Sierakowskich odbyło się performatywne 

czytanie Twojego dramatu „Fashion victim”. Dr Joanna Puzyna-Chojka przygotowała część 

artystyczną, a później prof. Małgorzata Jarmułowicz przeprowadziła z Tobą rozmowę. Jak się 

wtedy czułaś? 
S.S.: No właśnie, jak? Z zajęć na uniwersytecie pamiętam, że żadna z pań nie stwarzała dystansu 

między sobą a studentami. Mimo to byłam zaskoczona, że kilka lat po skończeniu moich studiów 

zostałam potraktowana na równi, jak partner do rozmowy. Cieszę się, że dyskutowałyśmy o czymś, 

co napisałam ze wzajemnym zrozumieniem i zainteresowaniem. 

 

M.K.: Studiowałaś wiedzę o teatrze, licencjat? 

S.S.: Tak, to był pierwszy rocznik na nowym kierunku. Równolegle studiowałam w klasie fortepianu 

na Akademii Muzycznej, więc poszłam na urlop dziekański i skończyłam studia z drugim rocznikiem. 

Wiedza o teatrze była, moim zdaniem, i nadal pozostała mocno eksperymentalna. Program się tworzył, 

sami do końca nie wiedzieliśmy, co nas czeka. W tamtym momencie poszukiwałam odskoczni, coraz 

bardziej tęskniłam za teatrem. Studia muzyczne są bardzo praktyczne, więc zaczęłam odczuwać brak 

paliwa intelektualnego. Potrzebowałam spotkania z innym sposobem myślenia i działania. Kiedy 

tylko utworzył się kierunek ze słowem „teatr” w nazwie, wiedziałam, że muszę spróbować. Nie 

skupiałam się na formule, tym, czy studia będą praktyczne czy teoretyczne. Interesowała mnie 

jedynie obecność teatru. 

 

M.K.: Eksperyment się udał? 

S.S.: Udał się, chociaż początki były uciążliwe. Łączyłam dwa kierunki na różnych uczelniach, 

pisałam pracę magisterską, przygotowywałam koncert dyplomowy. Wymagało to trochę 

ekwilibrystyki. Gdyby nie wyrozumiałość wykładowców z Uniwersytetu, pewnie nie ukończyłabym 

Wiedzy o teatrze. W pewnym momencie bywałam na zajęciach w kratkę i żałuję, że omijały mnie tak 

inspirujące spotkania. 

 

M.K.: Ty, taka artystyczna dusza, od razu odnalazłaś się na Uniwersytecie Gdańskim? 

S.S.: Na pierwszym roku byłam zagubiona, pewnie wynikało to też z moich innych poszukiwań. Po 

drodze dostałam się do Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego. Był to trzyletni projekt 

przeznaczony dla młodych ludzi z krajów regionu bałtyckiego. Uczestniczyliśmy w zajęciach 

aktorskich, robiliśmy spektakle, mieliśmy zaliczenia i dyplomy. Wtedy otworzyły mi się oczy, 

zobaczyłam, jak łączyć teorię teatru z praktyką. Obserwowałam jak to, o czym rozmawiamy na 

zajęciach, ma się do rzeczywistości. Na drugim roku studiów poczułam, że zrobiłam duży przeskok, 

zaczęłam rozumieć więcej rzeczy. Im dłużej studiowałam, tym było mi lepiej. 

 

M.K.: Jesteś z Trójmiasta? 

S.S.: Nie, pochodzę z Koszalina, więc Uniwersytet Gdański nie był uczelnią, o której myślałam przez 

całe życie. Bardziej nastawiałam się na akademie muzyczne. 

 

M.K.: Jakie przedmioty zaliczały się do Twoich ulubionych? 

S.S.: Zdecydowanie performatyka i antropologia widowisk, która była podzielona między prof. 

Małgorzatę Jarmułowicz i prof. Tomasza Swobodę. Zawsze mnie to interesowało, ale jest to wiedza, 



którą trudno zdobyć samodzielnie. Podobały mi się bardzo otwierające zajęcia o językach teatru z dr 

Joanną Puzyną-Chojką. Prof. Jerzy Szyłak prowadził wstęp do kulturoznawstwa. Wszyscy się go 

baliśmy, paraliżował nas swoją inteligencją i obyciem w naukowym świecie. Wymagające zajęcia z 

czytania dramatu miała prof. Ewa Nawrocka. Omawialiśmy z nią dramaty z różnych epok, których 

wspólnym mianownikiem było nawiązywanie do formuły klasycznej. Na ostatnim roku mieliśmy 

zajęcia z historii literatury; prof. Stefan Chwin z głowy mówił tyle ciekawych informacji, że nasze 

notatki formatami przypominały książki. 

Poza teatrologią chwilę studiowałam Wiedzę o filmie i kulturze audiowizualnej. To były najlepsze 

studia, na jakich byłam! Wszyscy wykładowcy z katedry filmoznawczej to absolutne gwiazdy w 

kwestii prowadzenia zajęć. Pamiętam historię kina polskiego z prof. Krzysztofem Kornackim, 

fantastyczne zajęcia z prof. Mirosławem Przylipiakiem, dr. Sebastianem Konefałem, dr. Bartoszem 

Filipem... Nazwiska można mnożyć w nieskończoność. 

 

M.K.: A za jakimi zajęciami nie przepadałaś? 

S.S.: O rany boskie! Na pierwszym roku mieliśmy fonetykę, która budziła mój absolutny opór. Nie 

powinnam teraz tego mówić, ale prawie nie chodziłam na te zajęcia! Wszystkie przedmioty, które nie 

były ściśle związane z teatrem, wzbudzały we mnie gwałtowny sprzeciw. No i oczywiście łacina... 

To był jedyny wrzesień w historii mojego studiowania! 

 

M.K.: Co było tematem Twojej pracy licencjackiej? 

S.S.: Pisałam Davidzie Bowim jako aktorze i performerze rockowym. Mój promotor prof. Jan 

Ciechowicz był zdziwiony wyborem tematu, ale od razu go poparł; stwierdził, że jeśli to mnie 

interesuje, to na pewno świetnie sobie poradzę. Wspierał mnie merytorycznie, proponował mi 

pozycje bibliograficzne dotyczące teatru kabuki czy performansu. 

 

M.K.: Wasza grupa była liczna? 

S.S.: Zaczynało nas ponad dwadzieścioro. Do końca studiów dotrwało około dziesięciu osób. 

Oryginalne kierunki często przyciągają osoby, które jeszcze nie do końca wiedzą, czego oczekują i 

po drodze się gubią. Wiedza o teatrze to kierunek dla pasjonatów. Nie wystarczy bywać na 

uniwersytecie. Trzeba poznawać różne strony teatru, angażować się w grupy teatralne, pracować przy 

organizacji festiwali, pisać do gazetek teatralnych... 

 

M.K.: Jak oceniasz to z perspektywy czasu? W jakim stopniu pomogła ci wiedza wyniesiona z 

zajęć, a w jakim wszelkie działania okołoteatralne? 
S.S.: Ważny jest grunt teatrologiczny, bez niego nie wiedziałabym, jak czytać teatr. Nie miałam 

pojęcia o historii teatru, dramatach, teoriach... Przez to często nie rozumiałam niektórych zabiegów 

w teatrze. Teraz mogę zupełnie inaczej odbierać spektakle, widzę struktury, wszystko to, co kształtuje 

całość. To na uniwersytecie nauczyłam się teatru naprawdę. Rzeczywiście nie wydaje mi się, aby 

studia same w sobie przygotowały człowieka do sytuacji na rynku pracy. Pytanie, czy o to chodzi na 

naszej teatrologii? Wbrew pozorom teatr to bardzo szeroka dziedzina: można zająć się organizacją, 

produkcją, krytyką. Studia nie są skonstruowane tak, żeby brakowało czasu na inne aktywności. 

Studenci mają sporą swobodę. 

 

M.K.: Słucham Cię i odnoszę wrażenie, że jesteś mistrzynią w łączeniu zdobytych doświadczeń. 

Scaliłaś muzykę z wiedzą o teatrze i teatrem niezależnym. Było to zamierzone? Ile w tym 

przypadku, szczęścia? 
S.S.: Zakochałam się w robieniu teatru i było mi wszystko jedno po której stronie będę pracować. 

Zawsze dużo się udzielałam. Nie było w tym szczególnej motywacji: znajdywałam fajne projekty i 

uważałam, że warto się w nie zaangażować. Nagle okazało się, że tych doświadczeń nagromadziło 

się całkiem sporo. Później zaczęłam pisać, co wcale nie było moim celem na samym początku. 

 

M.K.: Zawsze interesował Cię teatr offowy? Większość Twoich aktywności kręci się wokół offu. 



S.S.: Off jest dobrą płaszczyzną rozwoju, ponieważ jest dostępny. Takie teatry są otwarte na 

współpracę z młodymi ludźmi, którzy jeszcze nie mają ogromnej wiedzy i umiejętności. Możemy 

tam pozwolić sobie na niebezpieczne poszukiwania – wszak nigdy nie wiadomo, co z tego wyjdzie. 

Scena alternatywna zazwyczaj jest tworzona przez młodych. Jeśli ktoś zostanie przy niej na dłużej, 

to poniekąd staje się offowym mistrzem teatralnym. Doskonałym przykładem jest Ewa Ignaczak – 

jedna z najważniejszych postaci na Pomorzu. 

 

M.K.: Mamy odwieczny problem: jak humanista może się utrzymać? Można dbać o rozwój i 

przy okazji zarabiać na życie? 
S.S.: Wydaje mi się, że tak. Większość moich znajomych odnalazła się w rzeczywistości. Jednak 

oprócz teatrologii studiowali coś jeszcze, więc ich możliwości na rynku pracy są nieco szersze. 

Czasami znalezienie zatrudnienia to kwestia szczęścia, ale w większości przypadków procentuje 

praca, którą się wykonało w trakcie studiów, niekoniecznie na uniwersytecie. Oczywiście wymaga to 

dobrej samoorganizacji, wiele poświecenia, zaangażowania i cierpliwości; nic nie przychodzi ot tak. 

Często trzeba pisać projekty, podania o stypendia. 

 

M.K.: Czym dokładnie teraz się zajmujesz? 

S.S.: Jestem dramatopisarką 

 

M.K.: To chyba największa duma? 

S.S.: Duma? Nie wiem, tak wyszło. Wewnętrznie czuję się osobą piszącą, to zajmuje większość 

mojego czasu i rozmyślań. Utrzymuję się z pracy w szkole muzycznej, specyfika zajęcia pozwala mi 

wyrobić cały etat w dwa dni. Pozostały czas przeznaczam na twórczość własną. Oczywiście wszystko 

buduje się małymi kroczkami, które są rozłożone w czasie. Samo napisanie tekstu trochę trwa, potem 

ktoś musi to przeczytać, ewentualnie docenić, a i tak do wystawienia na scenie jeszcze długa droga. 

Trzeba być cierpliwym, bo na początku nie ma z tego kokosów. Nigdy nie nastawiałam się na 

zarabianie pieniędzy, może to moja fatalna cecha? Zależy mi, aby pisać coraz lepiej. Wykonuję dużo 

pracy w nadziei, że kiedyś ona zaprocentuje. Niedawno w Teatrze Miniatura odbyła się premiera 

„Baloniarzy”. To pierwszy tekst, jaki napisałam na zamówienie. 

 

M.K.: Jak wygląda Twój proces pisania? Gdzie szukasz inspiracji? 

S.S.: Wszystko może być inspiracją, choćby codziennie czytana prasa. Najważniejsze są dla mnie 

emocje, temat musi mnie poruszać, negatywnie albo wręcz przeciwnie. Silne emocje oznaczają, że 

warto zaangażować się w dany temat. A proces tworzenia? Ludzie piszący powinni wypracować 

sobie reżim codziennego chwytania za pióro, co mnie się nie udaje. Czasami próbuję bardzo wcześnie 

wstawać i zaczynać dzień od kilku godzin spędzonych przed komputerem na pisaniu. Cały proces 

mocno dezorganizuje pozostałe aktywności życiowe. A potem trzeba wrócić do normalnej 

rzeczywistości. Nie jest to przyjemne doświadczenie dla moich bliskich. 

 

M.K.: Przed rozpoczęciem pracy nad dramatem znasz już cały kościec? Wiesz jaki będzie 

początek i zakończenie? 
S.S.: Niektóre podręczniki zalecają, aby najpierw rozrysować sobie tak zwaną drabinkę. Planowanie 

tekstu jest wygodne i czasem mi się zdarza, ale nie robię tego nagminnie. Znajduję temat i daję mu 

się porwać. Muszę wiedzieć, co chcę przekazać. „Wydarzeń pomiędzy” szukam dopiero w trakcie 

pracy. Najważniejszy budulec stanowi dla mnie język. Po zdecydowaniu się na konkretny temat, 

szukam materiałów, analogii, struktur... 

 

M.K.: Po co piszesz? Chcesz edukować, angażować się społecznie? 

S.S.: Chyba nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Piszę, bo poszukuję. Wydaje mi się, że tworzenie 

czegokolwiek jest poszukiwaniem, już w tym jest sens. Jeśli zaczniemy zadawać pytania, po co coś 

robimy (zwłaszcza w dziedzinach artystycznych), to prędzej czy później dojdziemy do wniosku, że 

możemy się bez tego obyć. Nie jest to czynność ratująca życie czy mająca wielki wpływ na 



rzeczywistość. Nie wierzę w ogólną moc sztuki, w pojedyncze przypadki zbawiennego wpływu 

owszem. Na razie zatrzymuję się na poszukiwaniu, po prostu. 

M.K.: W jaki sposób się samodoskonalisz? Wspomniałaś, że niektórzy pilnują regularności 

pisania, a jaki jest twój pomysł? 
S.S.: Za każdym razem piszę zupełnie inaczej. Kolejne teksty diametralnie różnią się od poprzednich. 

Szukam rozwiązań, które kompletnie do mnie nie pasują. Stale wytrącam się ze swojej strefy 

komfortu, nie chcę pozostawać w tym samym miejscu. Zastanawiam się, kiedy natrafię na „stop”, ale 

na razie pozwalam sobie na eksperymenty. 

 

M.K.: Jesteś doceniania przez środowisko, Twoje dramaty są dobrze odbierane. W Twoim 

przypadku nagrody motywują? 
S.S.: Zdecydowanie tak, natomiast brak nagrody jest równie motywujący. Dlatego, że stale zmieniam 

formę i język, to chcę wiedzieć, czy to się sprawdza. Nagrody utwierdzają człowieka, że warto dalej 

pracować. U mnie tak było z pierwszą nominacją do Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Pisałam 

tekst bez wiary, że zostanie on zauważony. Kiedy dostałam się do półfinału, byłam w absolutnym 

szoku. Zmotywowało mnie to, aby pisać dalej. Nie wiem, czy w innym przypadku kontynuowałabym 

pisanie z takim zaangażowaniem. Bodziec, że mój dramat może się komuś podobać, był ważny. 

 

M.K.: A jak było z Fashion Victim? To sztuka oparta na prawdziwych wydarzeniach – jakaś 

Brytyjka naprawdę znalazła wezwanie o pomoc, wyszyte na metce sukienki znanej firmy. A w 

2013 roku w Bangladeszu miała miejsce największa katastrofa budowlana we współczesnym 

świecie, która pochłonęła ponad tysiąc ofiar, głównie szwaczek z fabryk odzieży. 
S.S.: Powstanie Fashion Victim jest efektem ogólnej niezgody na stereotypizację świata, który jest 

daleko od nas. Kraje nieeuropejskie w świadomości masowej postrzegane są przez pryzmat okrop-

nych klisz, uogólnień, jakichś szczątków informacji i półprawd albo po prostu głupot, kreowanych w 

dużej mierze przez media. Nasze rozmowy na temat tych „innych” światów sprowadzają się w więk-

szości przypadków do powtarzania historii gdzieś zasłyszanych, wyczytanych, przekazanych z dru-

giej ręki, przez co są one mitologizowane albo przedstawiane w komiksowej karykaturze. 

Historię o wiadomości pozostawionej na metce odnalazłam w Internecie, w kilku niezbyt rozbudo-

wanych artykułach. Nigdzie nie odnalazłam też ciągu dalszego, jakby finał tej historii nigdy nie na-

stąpił. Wydawało mi się wtedy, że jest to tragedia na miarę naszych czasów. Bo przecież kiedy do-

wiadujemy się o kolejnych historiach wyzysku czy przemocy, w naturalny sposób budzi się w nas 

sprzeciw, często pojawia się też chęć pomocy; ale jednocześnie nie za wiele możemy zrobić własnymi 

rękami, dochodzimy do ściany. Nasze manifesty stają się śmieszne, wydaje nam się, że zmienimy 

świat, bo możemy coś nagłośnić albo opublikować. Ale nasza władza nad rzeczywistością jest po-

zorna. To prawdziwa katastrofa, że jesteśmy tak bezsilni. 

 

M.K.: Poza pisaniem prowadzisz Biuro Surrealistyczne. To inspiracja zajęciami prof. Wojciecha 

Owczarskiego z interpretacji marzeń sennych? 
S.S.: Ze względu na moje przygody z urlopem dziekańskim nie trafiłam na zajęcia prof. 

Owczarskiego. W którymś momencie na wszystkich zajęciach pojawiał się Antonin Artaud, co 

bywało irytujące. Prof. Tomasz Swoboda wspominał też, że Artaud założył Biuro Surrealistyczne, 

kolekcjonował sny, robił dziwne eksperymenty. Tak awangardowe poszukiwanie wydało mi się 

ciekawym pomysłem na wprowadzenie snu w przestrzeń publiczną, zupełnie do tego 

nieprzystosowaną. Stałam się więc urzędnikiem w kantorowsko-kafkowskim klimacie, mam 

wymalowaną na biało twarz i jestem ubrana w przybrudzony garnitur. Siedzę na ulicy z maszyną do 

pisania, mam tabliczkę z napisem „Opowiedz mi swój sen”. Na początku nie wierzyłam, że znajdą 

się chętni. Tymczasem już pierwszego dnia przyszło do mnie z 50 osób i przez kilka godzin nie 

mogłam odejść od biurka! 

 

M.K.: W jakim to było miejscu? 

S.S.: W Gdyni, najpierw na Cudawiankach, potem w okolicy dworca. To pretekst do spotkań z ludźmi, 



którzy stają się współtwórcami happeningu, opowiadają mi o bardzo intymnej sferze swojego życia. 

Trudno zrozumieć sny, które są wyjęte z kontekstu czyjegoś życia. Czasem są absurdalne, czasem 

filozoficzne mówią o sensie życia. Niestety nie mam czasu ani finansów, aby rozwijać ten projekt. 

Jak będę już bardzo bogata, to na pewno do niego wrócę! Teraz zawsze musiałam pożyczać a to stół, 

a to maszynę do pisania... 

 

M.K.: Co dalej ze snami? Zakładasz każdemu teczkę i co potem? 

S.S.: Moim marzeniem jest utworzenie muzeum snów w kafkowskim stylu. Ludzie mogliby oglądać 

skatalogowane teczki z opisami snów. Myślałam też o wydaniu surrealistycznie ilustrowanej 

publikacji. Każdy pomysł wymaga nakładu finansowego. 

 

M.K.: Zapewniasz śniącym anonimowość? 

S.S.: Pytam o imię, wiek i krótki opis siebie. Od razu zastrzegam, że nie musi to być prawda. Ludzie 

mówią różne rzeczy: jedni przedstawiają się z imienia i nazwiska oraz podają miejsce pracy, inni 

wymyślają sobie pseudonim. Potem pytam, czy wyrażają zgodę na zrobienie zdjęcia twarzy. 

Ewentualnie mogę sfotografować tył głowy, rękę lub jakikolwiek inny fragment tej osoby. Ważne jest 

dla mnie zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa osobom opowiadającym sny. 

 

 

M.K.: To fascynujący projekt. Świetnie się o tym słucha. 

S.S.: Za każdym razem, jak coś wymyślę, to nie wierzę, że uda mi się to zrealizować! Podobnie było 

z Biurem. To zaskakujące, jak bardzo ludzie są otwarci na różne działania, które można 

uteatralizować. Pytanie: co zrobić z tym dalej? Czekam na impuls, który każe mi wrócić do tego 

pomysłu. 

 

M.K.: Teraz pracujesz nad doktoratem? 

S.S.: Dopiero jestem na pierwszym roku i próbuję znaleźć temat. Na pewno będzie on oscylował 

między teatrem, dramatem, transhumanizmem, animal studies...? Stały pozostaje element 

dramatyczny, ale obszar jest bardzo szeroki. Trochę błądzę. 

 

M.K.: Wszystkie Twoje zajęcia są mocno powiązanie ze sztuką lub nauką. W jaki sposób 

odpoczywasz, jak się „odmóżdżasz”? 
S.S.: Czasem odnoszę wrażenie, że więcej myślę o różnych rzeczach niż faktycznie je wykonuje! Jak 

wszyscy obsesyjnie oglądam seriale (robi się z nas pokolenie Netflixa!). Mam dwa koty, to są 

elementy rzeczywistości ożywionej, które bardzo intensywnie pielęgnuję. Poza tym dużo spaceruję 

po lesie i czytam. Jak tylko znajdę coś, co mnie interesuje, to natychmiast staje się to moją pracą. 

Przez to odpoczywanie jest średnie... Ostatnio postanowiłam spełnić marzenie o nauce języków 

obcych i zaczęłam przygodę z francuskim. Uczę się z szaloną intensywnością, ale sprawia mi to 

niesamowitą frajdę. 

 

M.K.: W życiu prywatnym twardo stąpasz po ziemi czy jesteś nieco oderwana od rzeczywistości? 

S.S.: Trzeba o to zapytać ludzi, którzy mnie znają. Sama nie umiem jednoznacznie odpowiedzieć na 

to pytanie. Mój tryb pracy nie jest typowy, co bywa utrudnieniem w życiu codziennym. Chyba nie 

ogarniam wszystkiego. 

 

M.K.: W tym szaleństwie jest metoda? 

S.S.: Bardzo szybko się nudzę i ciągle szukam bodźców, które mogą zniszczyć rutynę. Bacznie się 

rozglądam i chłonę jak najwięcej, aby potem przemycać to do moich dramatów. 

 

Rozmawiała Marta Kąsiel 

Studentka Wiedzy o teatrze 


