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więc zacząć nieco wcześniej ustalając jej źródła, modyfi kacje, kontynuacje 
i alternatywy.

Autor postanowił skupić się głównie na dyspozycji „opis” pozostawiając 
szczegółową analizę poszczególnych dziedzin składowych kultury studenc-
kiej na inne rozważania. Stąd zaistniała konieczność przedstawienia rozbu-
dowanych przypisów, gdzie znajdzie się źródło bibliografi czne do dalszych 
badań.

Rozważania ograniczono do głównych dziedzin kultury studenckiej: 
kluby studenckie, literatura, prasa, dokumentacja. Marginalnie potrakto-
wano teatr studencki i fi lm, odsyłając do innych publikacji autora. Nie zaj-
mowano się fi lmem studenckim jako aktywnością twórczą (np. Studenckie 
Festiwale Filmowe, działalność Jacka Dembosza i Marka Stęborowskiego), 
nie opisano niezwykłej aktywności studenckich Dyskusyjnych Klubów 
Filmowych (DKF „Kwant”, DKF „Rotunda”, DKF „Studentów”). Na 
odrębne rozważania zostawiono problematykę aktywności twórczej szkół 
artystycznych (niezwykle kreatywna działalność Studenckiej Rady Szkół 
Artystycznych, przeglądy studenckich etiud teatralnych OPGS – Ogól-
nopolskie Przeglądy Grafi ki Studenckiej, festiwale etiud fi lmowych). Nie 
można zapominać o inicjatywach studenckich zespołów folklorystycznych, 
choć ich główna aktywność konstruująca defi nicje kultury studenckiej, 
przypada na lata wcześniejsze.

Poniższy tekst jest więc jedynie początkiem, zasygnalizowaniem tematu 
i zachętą do dalszych badań.

Próba defi nicji pojęcia kultura studencka

Fascynujące mogą być rozważania fi lozofów i socjologów na temat defi -
nicji pojęcia „kultura”. Jeszcze większa przygoda czeka śmiałka, który pra-
gnie zająć się defi niowaniem zjawiska „kultura studencka”.

Nie ma nic bardziej nieokreślonego niż słowo kultura – napisał Johann 
Gottfried Herder w Myślach o fi lozofi i dziejów2. Mimo to niemiecki fi lozof 
działający w Prusach Wschodnich ustalił, że wpływ na postępowanie czło-
wieka ma tradycja konstytuująca wzory zachowania. Później coraz częściej 
kultura stawała się czynnikiem konstruującym idee i w konsekwencji po-
stępowanie społeczeństw. Pojawiać się jednak zaczęły również propozycje 
zrywania z tradycją, czy tradycyjnie rozumianą fi lozofi ą kultury (fi lozofi a 

2 Johann Gotfried Herder, Myśli o fi lozofi i dziejów, przeł. Jerzy Gałecki, Warszawa 1952, t. 1, s.  74.


