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Studium literacko‑Artystyczne powsta‑
ło w 1994 roku w ówczesnym insty‑

tucie Filologii Polskiej uniwersytetu Ja‑
giellońskiego, dzięki otwartości władz, 
a zwłaszcza ówczesnego dyrektora, An‑
drzeja Borowskiego. zamysł był taki, aby 
dokonać mariażu nauki i sztuki w ramach 
formuły Alma mater. Stworzyć miejsce, 
gdzie uczy się pisarstwa w wymiarze prak‑
tycznym, a także umożliwia początkują‑
cym literatom bez wykształcenia filolo‑
gicznego, czy szerzej – humanistycznego, 
zdobycie wiedzy potrzebnej do uprawia‑
nia twórczości literackiej. Projekt szkoły 
pisarzy udało się wcielić w życie dzięki 
wsparciu grupy pracowników instytutu 
Polonistyki, do których należeli między 
innymi marta wyka, Jerzy Jarzębski i Bro‑
nisław maj. nie trudno się domyślić, że 
na temat pisarsko‑edukacyjnego przed‑
sięwzięcia wygłaszano w środowiskach 
literackich także negatywne opinie. naj‑
częściej podawano w wątpliwość samą 
ideę nauki pisania, choć – jak wiadomo – 
edukacja artystyczna obejmuje wszystkie 
dziedziny twórczej działalności: edukuje 
się wszak malarzy, aktorów, muzyków, dla‑
czego więc nie można kształcić twórców 
pracujących w materii słowa? 

w ponowoczesnych czasach, w których 
wartości stają się płynne, kody kultury nie‑
jednoznaczne, a relacja mistrz – uczeń ze‑
pchnięta została do staroświeckiego lamusa, 
wiele osób – zwłaszcza stawiających pierw‑
sze kroki w twórczej przestrzeni – szuka 
jednak literackiej busoli, ma potrzebę kon‑
frontacji własnych prób i przemyśleń z fa‑
chową opinią. Krakowska Szkoły Pisarzy 
miała stać się takim miejscem, gdzie moż‑
na nie tylko profesjonalnie porozmawiać 
o własnych tekstach, ale także zdobyć so‑

lidną, specjalistyczną wiedzę z różnych ob‑
szarów humanistyki, potrzebną dzisiejsze‑
mu twórcy. naszymi słuchaczami bywają 
dość często osoby z wykształceniem tech‑
nicznym, przyrodniczym, medycznym czy 
artystycznym, które poszukują u nas dro‑
gowskazów dla poruszania się w labiryn‑
tach literatury i współczesnej literackiej 
nadprodukcji. można dojrzewać w samot‑
ności, ale można też w twórczej interakcji, 
dialogu, wielopoziomowych inspiracjach, 
płynących zarówno od wykładowców, jak 
i kolegów, koleżanek z grupy. 

Program Studium literacko‑Arty‑
stycznego obejmował dość szerokie spek‑
trum przedmiotów, jego celem było tak‑
że wprowadzanie w konteksty kulturowe, 
niezbędne dla funkcjonowania twórcy. 
Projekt zrodził się – co chcę podkreślić – 
bez korzystania z wzorców zachodnich 
i zapewne dlatego krakowska szkoła róż‑
ni się od amerykańskich kursów creati-
ve writing, choć z tą tradycja próbowa‑
no nas skojarzyć. Pierwotny plan studiów 
(który do dnia dzisiejszego przeszedł tyl‑
ko nieznaczne korekty) obejmował seg‑
ment przedmiotów teoretycznych (do‑
starczających konkretnej wiedzy w for‑
mie wykładowej bądź seminaryjnej) oraz 
praktycznych. Do pierwszych należały: 
wykłady o literaturze, o teatrze i drama‑
cie, o filmie, wykłady z estetyki, z prawa 
autorskiego, kultura słowa, teorie proce‑
su twórczego, analiza tekstu literackiego 
i teoria literatury. Drugi blok przedmio‑
tów obejmował zajęcia warsztatowe: war‑
sztaty poetyckie, prozatorskie, dramatur‑
giczne, warsztaty wydawnicze i redagowa‑
nie pisma lite rackiego, krytyka literacka, 
scenariusz, reportaż, przekład literacki. 
zajęcia prowadzili najwybitniejsi pisarze 
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i specjaliści w poszczególnych dziedzi‑
nach. Andrzej wajda chętnie podjął się 
prowadzenia warsztatów scenariuszowych, 
maciej Słomczyński uczył pisania powie‑
ści, marta wyka wprowadzała w arkana 
krytyki literackiej, ryszard nycz w zawi‑
łości najnowszych teorii literackich, ta‑
deusz nyczek i Józef opalski edukowali 
z zakresu dramatu, maciej Szumowski 
z reportażu, prof. władysław Stróżewski 
prowadził wykłady z estetyki. Spotkania 
z wisławą Szymborską, Czesławem mi‑
łoszem, Stanisławem lemem, ryszardem 
Kapuścińskim i Janem Józefem Szczepań‑
skim dostarczały słuchaczom wyrafinowa‑
nych lekcji pisania.

najważniejszym wykładowcą pierw‑
szych czterech lat istnienia szkoły był ma‑
ciej Słomczyński, związany ze SlA od 
samego początku (aż do swojej śmierci), 
który potrafił nawiązać głębokie relacje 
mistrz – uczeń. toczył z młodymi adep‑
tami pióra wielogodzinne dyskusje, także 
zapraszając ich do swego gościnnego, nie‑
zwykłego Domu. Jego odejście (w 1998 r.) 
było dla nas największą stratą. nagro‑
da literacka, którą powołaliśmy do życia 
w 2004 roku z okazji jubileuszu dziesię‑
ciolecia istnienia SlA, jest jego imienia.

niezapomniane były zajęcia z mać‑
kiem Szumowskim, który pokazywał 
kulisy nie tylko tworzenia świetnego re‑
portażu, ale także pracy w telewizji, nie‑
jednokrotnie wprowadzając grupę począt‑
kujących pisarzy na jej zaplecza. wiele 
emocji budziła Dorota terakowska, której 
ostrość sądów często raniła, ale zarazem 
uruchamiała mechanizmy samoświado‑
mości, dzięki którym stwarzały się osobo‑
wości bardziej odporne na krytykę. olga 
tokarczuk wprowadzała w psychoanali‑

tyczne przestrzenie pisarstwa, izabela Fi‑
lipiak uaktywniała energię płynącą z bar‑
dzo osobistych i głęboko ukrytych uczuć. 
Stanisław lem, który bardzo lubił spotka‑
nia z naszymi słuchaczami, stosował prze‑
wrotne strategie – próbował zniechęcić do 
pisania. Co roku zaczynał swoje zajęcia od 
stwierdzenia: „Proszę państwa, dajcie so‑
bie spokój, pisania nie można się nauczyć, 
a literatura tak naprawdę niczemu nie słu‑
ży”. obydwie strony przyjmowały tę grę, 
dyskutowały i... pisały. Czesław miłosz lu‑
bił zajęcia z naszymi słuchaczami i chęt‑
nie opowiadał o swoich doświadczeniach 
literackich. wisława Szymborska prowa‑
dziła zajęcia, a może raczej szczególnego 
rodzaju spotkania autorskie, pod warun‑
kiem, że na sali nie było więcej niż 15 osób, 
bowiem – jak wszyscy wiemy – przyszła 
noblistka najlepiej czuła się w kameral‑
nym gronie. współpraca ze SlA trwała 
do otrzymania nagrody nobla. niestety, 
po sztokholmskiej katastrofie wisława 
Szymborska do współpracy ze Studium 
już nie powróciła. 

w gronie naszych pierwszych wykła‑
dowców byli laureaci najbardziej prestiżo‑
wych nagród. oprócz wspomnianej dwój‑
ki noblistów i zdobywcy oskara za cało‑
kształt twórczości filmowej (którą Andrzej 
wajda otrzymał po okresie współpracy 
z SlA), znaleźli się także późniejsi laureaci 
niKe (olga tokarczuk, marek Bieńczyk) 
czy nominowani do znaczących wyróżnień 
(np. Antoni libera, który współpracował 
z nami przed opublikowaniem Madame). 
wśród słuchaczy i wykładowców krążyła 
więc przepowiednia, że kto wykłada w kra‑
kowskiej szkole, otrzyma jeśli nie nobla, 
to przynajmniej niKe (ew. Angelusa czy 
Vilenicę). i ten półżart obowiązuje do dziś, 
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bo nasi wykładowcy z ostatnich lat – Ju‑
styna Bargielska, wcześniejsza laureatka 
nagrody literackiej Gdynia, czy Brygida 
Helbig znalazły się w czołówce nomino‑
wanych do niKe.

lista wykładowców SlA jest długa 
i nie sposób wymienić tu wszystkich. 
z krakowską szkołą współpracowali tak‑
że: Stefan Chwin, leszek Długosz, Janusz 
Drzewucki, wojciech Kass, Julian Korn‑
hauser, zbigniew Kruszyński, Krzysz‑
tof Kuczkowski, wojciech Kudyba, ewa 
lipska, Karol maliszewski, Jędrzej mora‑
wiecki, Dariusz nowacki, marek nowa‑
kowski, michał rusinek, marek Sołtysik, 
Stanisław Stabro, Agata tuszyńska, ma‑
rek zaleski i Adam zagajewski. niekwe‑
stionowanym „liderem”, by posłużyć się 
korporacyjną terminologią, jest marek 
Bieńczyk. wychował kilkanaście rocz‑
ników naszych słuchaczy i opinie o jego 
zajęciach są nieodmiennie entuzjastycz‑
ne. także warsztaty z Piotrem Sommerem 
były jednym z najważniejszych doświad‑
czeń poetyckich dla naszych studentów. 

wyraziści wykładowcy zostawiali 
mocne ślady w psychice adeptów – na 
ogół są to ślady pozytywne. Choć zdarza‑
ły się też rany, które po latach okazywały 
się jednak najbardziej pouczającymi do‑
świadczeniami w drodze pisarskiej. Ale 
także ci „letni”, starający się uczyć „po‑
zytywnie”, czyli chwalić to, co w tekście 
dobre i przemilczać ewidentne wpadki 
i słabości, odegrali istotną rolę w procesie 
dojrzewania do pisarskiego samookreśle‑
nia. relacje, jakie wywarzają się podczas 
tego typu zajęć, są czymś niepowtarzal‑
nym, bowiem literatura i jej tworzenie 
staje się zarówno estetycznym celem, jak 
i medium głębszych doświadczeń, także 

poznawczych, egzystencjalnych i emocjo‑
nalnych. w pracy ze studentami nacisk 
położony jest na otwarcie ich na różno‑
rodność literackich języków, sposobów 
opisu świata, a w rezultacie odnalezienie 
własnej pisarskiej drogi. nie chodzi o to, 
by nauczyć warsztatu – jak dobrze skon‑
struować powieść czy napisać atrakcyjny 
scenariusz, choć również taka wiedza jest 
bardzo potrzebna – ale by rozbudzić twór‑
czą potencję, otworzyć dla niej rozmaite 
możliwości ekspresji. i może z tego powo‑
du przychodzą do nas także osoby, które 
mają już za sobą udane debiuty literackie. 

Przyjeżdżają z całej Polski (od Szczeci‑
na i Białegostoku, przez warszawę i wroc‑
ław, po małe miasteczka rozsiane w całej 
Polsce), a nawet z zagranicy (z Brukseli 
i wiednia). Są w różnym wieku, bo naj‑
młodszy słuchacz miał 19 lat (na początku 
istnienia Studium, kiedy był jeszcze możli‑
wy nabór po maturze), a najstarszy – 65 lat 
i dojeżdżał na zajęcia z wiednia (po ukoń‑
czeniu SlA wydał niezły tom opowiadań 
i pracuje nad kolejnymi książkami).

efektem kreatywności pierwszego rocz‑
nika SlA było pismo „Studium” (założone 
w 1995, wydawane do roku 2008), które 
stało się jednym z najważniejszych pism 
młodoliterackich w Polsce. nawiązaliśmy 
kontakty z kilkoma placówkami zajmują‑
cymi się nauką twórczego pisania (m.in. 
z instytutem literackim w lipsku, Praską 
Szkołą Pisarzy czy ostatnio studiami lite‑
rackimi w Piatigorsku). SlA miało swoją 
prezentację w Berlinie (czerwiec 2000), 
uczestniczyliśmy w kilku międzynarodo‑
wych projektach. Podczas International 
Congress of Creative Writing Programs, zor‑
ganizowanego w 2005 roku przez instytut 
literacki w lipsku (który w ten sposób 
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obchodził własne dziesięciolecie), miałam 
okazję przekonać się, że nasz projekt jest 
oryginalną propozycją, która spotkała się 
z dużym zainteresowaniem edukujących 
literacko instytucji z całego świata.

nasz jubileusz dziesięciolecia odbył 
się rok wcześniej. w czerwcu 2004 ro‑
ku zorganizowaliśmy w Krakowie Festi‑
wal literacki pod hasłem „literatura wo‑
bec nowej rzeczywistości”, podejmujący 
w chwili wejścia Polski do unii europej‑
skiej dyskusję nad kulturowym paradyg‑
matem wspólnej europy, rolą literatury 
w jednoczeniu narodów, a zarazem ochro‑
nie narodowych tożsamości. Jubileusz 
był okazją do ustanowienia nagrody im. 
macieja Słomczyńskiego, dla najlepszej 
pracy literackiej z kręgu słuchaczy i ab‑
solwentów Studium. Podczas Jubileuszu 
dwudziestolecia SlA zostały zaś ogło‑
szone wyniki iii edycji nagrody. nade‑
słano wiele świetnych prac, jury miało 
więc problem z wyłonieniem zwycięzcy. 
w rezultacie nagrodzono trzy znakomi‑
te prace, a dwie postanowiono wyróżnić. 
Główną nagrodę otrzymała Katarzyna 
Janicka za tom opowiadań Prospekt Park 
Stories, drugą nagrodę otrzymała ewa 
Szumowska za powieść Jaspiska Wola, 
a trzecią michał Kozłowski za tom poe‑
tycki Gadane. nagrodzone książki uka‑
żą się w „Serii Studium literacko‑Arty‑
stycznego”, wychodzącej przy Księgarni 
Akademickiej w Krakowie. wszyscy au‑
torzy to debiutanci, mam więc nadzieję, 
że będą to „mocne” debiuty.

o randze każdej szkoły świadczą nie 
tylko wykładowcy, ale także – a może 
przede wszystkim – jej absolwenci. SlA 
wykształciło wielu zdolnych ludzi, choć 
zapewne nie wszyscy parają się pisaniem. 

Są wśród nich tacy, którzy założyli włas‑
ne wydawnictwa (jak mariusz Czyżow‑
ski, redaktor naczelny pisma „Studium” 
i właściciel wydawnictwa. „zielona So‑
wa”), inni są aktorami (Joanna mastalerz, 
teatr im. Juliusza Słowackiego), pracują 
w telewizji (Anna Piekara, sekretarz pro‑
gramowy tVn), znanymi dziennikarza‑
mi (Joanna lichocka), reżyserują (maria 
Spiss), tłumaczą literaturę i wykładają na 
amerykańskich uniwersytetach (Katarzy‑
na Jakubiak) itd. nazwiska niektórych są 
już powszechnie znane w literackich krę‑
gach – jak ewy Sonnenberg, absolwentki 
pierwszego rocznika SlA, która po la‑
tach została jego wykładowczynią, a tak‑
że laureatów wielu prestiżowych nagród 
literackich: Anny Agaty tomaszewskiej, 
Przemysława owczarka (nominowanego 
do nagród literackich Gdynia i orfeusz), 
Joanny lech (nominowanej do Silesiusa 
i nike), Agnieszki Żelazko (czyli Agi Ku‑
ligg, nominowanej do nagrody Angelusa), 
Hanny Sieji‑Skrzypulec, która nie tylko 
zdobywa laury scenariuszowe, ale także 
przygotowuje na uJ rozprawę doktorską 
nt. kreatywnego pisania. o innych, mam 
nadzieję, jeszcze usłyszymy.

Gabriela Matuszek

Jest to fragment wystąpienia otwierającego między‑
narodową konferencję naukową pt. Twórcze pisanie. 
Tradycja, wyzwania, ograniczenia i perspektywy, zor‑
ganizowaną w ramach Jubileuszu 20‑lecia istnienia 
Podyplomowego Studium literacko‑Artystycznego 
uJ, pierwszej w Polsce Szkoły Pisarzy, który miał 
miejsce w dniach 13–15 czerwca br., a zatytułowany 
był Kraków pisze kreatywnie w SLAboratorium.

Autorka jest profesorem tytularnym na wydziale 
Polonistyki uJ, twórczynią krakowskiej Szkoły Pi‑
sarzy, która powstała na podstawie jej autorskiego 
projektu i którą kieruje od momentu powstania 
do chwili obecnej.




