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STUDENCI A KULTURA

Obserwator zielonog6rskiego Srodowidka studenckiego dostrzega jego
malq ekspansywnoSC: kulturalnq, roztopienie siq zbiorowoki studenckiej
w spolecznoSci miasta.
Kostatacja ta jest adekwatna, gdy analizujemy aktywrio56 kulturalnq pnejawianq przez grupy studentbw w obrqbie wlasnej spolecznoki,
jak rciwniei wbwczas, gdy obserwujemy obecnoSC. kulturalnq tej kategorii mlodziezy w zyciu kulturalnym miasta. Oczywiicie fakt odnotowany w drugiej kolejnofici jest pochodnq malej ekspansji studenckich grup
tw6rczych we wlasnym Srodowisku.
Ostatnie zjawisko omCrwimy dokladniej, zawqzimy n a t m i a t obszar
przez nas obserwowany do j ednej uczelni - Wyiszej Szkoly Pedagogicznej. WczeSniej wskazemy kilka powodbw dokonanej redukcji zakresu zainteresowari.
1) AktywnoSC: kulturalna przyszlych nauczycieli przejawiana w akresie
studibw stanowi spos6b przygotowania do pelnienia roli wychowawcy.
IntencjonalnoS6 twcirczego lub recepcyjnego uczestnictwa w kulturze
ma w uzasadnieniu tej tezy znaczenie nikle.
2) Studenci uczelni nauczycielskiej nabywajq umiejetnoSci wyznaczajqce czynne uczestniczenie w kulturze, bowiem pelniqc podstawowe role uczestnika zajqC. dydaktycznych c y p a n m j a r6kne dziedzimy kultury symbolicznej.
3) Studenci uczelni pedagogicznej sq absolwentami lice6w og6lnoksztalcqcych zorientowanych na podjecie studibw w momencie wybom szkoly Sredniej.
Rola studeata mogla by6 definiowana przez inich jako kontyinuacja roli ucznia.
4) Skupienie w jednej instytucji znacznej liczby mlodziezy posiadajqcej
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komptencje do uczestnictwa w kultune humanistycznej sprzyja wymianie dohiadczeri i ksztajtowaniu sie wmr6w aktywnosci kulturalnej odpowiadajqxj tym kompetenc jom.
5) Aktywnoit. kulturalnq student6w WSP, w r6inych jej postaciach obserwujemy od kilku lat. Obserwacja dostarcza wiedzy o powstaniu
grup twbrczych, trwaloici ich, aktywnoSci w r6inych dziedzinach kultury, o preferencjach kulturalnych studentbw poszczeg6lnych kierunk6w studibw, o wyborze instytucji kultury kierujqcych oferty do Srodowiska studenckiego.
6) Uczestolictwo student6w WSP w kulturze jest motywowane przez
sfomalizowany proces dydaktyczny. Badania zorganizowanych form
aktywnoici kulturalnej kandydat6w do zawodu nauczycielskiego stanowiq takze spos6b sprawdzania efektywnoici tego procesu.
7) Opanowanie r6znych wzor6w aktywnoici kulturalnej w okresie studibw, jeili polqczone jest z opanowywaniem urniejetnosci, stanowi warunek kmieczny przyjecia roli przodownika kultury pelnionej w instytucji zawodowej dzialalnoici absolwenta WSP, instytucji osadzonej w hodowisku spoleczno - kulturowym wsi lub malego miasta.
Przedloione racje wzmacniac majq sensowno66 decyzji o ograniczeniu opisu i wyjainienia zjawiska uczestnictwa student6w w kulturze do
spolwno8ci studentbw jednej uczelni. Celowosk argumentacji stwarza
szanse udanych por6wnan wzor6w aktywnosci kulturalnej student6w
uczelni nauczycielskiej i student6w uczelni technicznej. Zamysl ten jedynie zglaszamy obeonie, jego realizacjq odkladarny do kolejnego artykulu.

Stosujqc podzial typologiczny mozemy stwierdzib, i e uczestnictwo
student& w grupowych formach ekspresji kulturalnej koreluje z ich
udzialem w sformalizowanym procesie dydaktycznym. Rbine zajecia fa.
kultatywne przygotowujq cz@b studentbw do czynnego uczestnictwa w
kulturze symbolicmej, do upowszechniania warto8ci niekt6rych dziedzin
kultury symbolicznej np. plastyki, fotografilki, muzyki, teatru i tanca.
Uczestnicy zajeb fakultatywnych, organizowanych dla wzbogacenia
doswiadczeh kulturalnych kandydat6w do zawodu nauczycielskiego, sq
.iczestnikami wystaw plastycznych, fotograficznych, koncert6w zespol6w
iazzowych lub kmeralnych odwiedzajqcych Zielonq Gore. CzqSi. sposrbd
sich wzbogaca swojq wiedze o dziele plastycznym, muzycznym czy fotograficznyrn, o stylach w muzyce lub plastyce, o warsztacie pracy twbrczej.
Liczebno6i: grup fakultatywnych, ich koncentracja na niektbrych kierunkach studi6w sprawia, ie majq one ograniczony wplyw na rbznicowanie
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spolecznoSci studenckiej, utnvalenie w Swiadomoici student6w i mieszkanc6w miasta odrebnoici kulturalnej Srodowiska akademickiego w zakresie upowszechnianych dziedzin kultury lub sposob6w udostqpnienia
dziel jakiejS dziedziny kultury symbolicznej. Nie mamy rozpoznanla odnosnie do tego, jak rzutuje i czy rzutuje na prestiz studenta w gronie
r6wieSnik6w jego ekspresja tw6rcza albo zas6b wiedzy z jakieji dziedziny kultury wyrbiniajcy studenta pod tym wlaSnie wzgledem. Oczekiwae
mozna motywujqcego wplywu wysdkiego prestizu na intensyfikacje dziaIan o charakterze poznawczym lub ekspresyjnym.

W procesie dydaktycznym ma inspiracje czlonkowstwo Choru Akademickiego. Osiqgniecia artystyczne chbru, widowiskowy spos6b dokumentowania osiqgniek, liczebnokk czlonk6w chbru, to wyznacza udzial tej
grupy tw6rczej w upowszechnianiu pieSni chbralnej, przede wszyst'kim w
spolecznoSciach miejskich wojew6dztwa zielonog6rskiego. Elitarny charakter kunsztu Spiewaczego ogranicza zakres potencjalnych poszukiwar?
lrandydat6w do zespolu ch6ralnego. Udostepnianie opracowanego repertuaru studenckiego odbywa sie rzadko. Niewqtpliwie rzutuje na opisany
stan tryb pracy ch6ru, przygotowanie repertuaru, wielkoSC: pr6b, a takze
wymiana skladu osobowego, koniecznoS6 tworzenia zespolu od poczqtku
po takiej zmianie, niewqtpliwie ogranicza ten splot uwarunkowan zasieg
i sile wsp6ltworzenia przez ch6r kulturalnych preferencji student6w i
ksztaltowania wzor6w czynnego uczestnictwa w kulturze. Jednak stale
przypomina - swoimi prezentacjami - o wartokciach kunsztu gpiewaczego, uroku chdralistyki w postaoi dziel mistrzowsko wykonanych, odbiegajqcych od plebejskiego wzorca kultury muzycznej, emitowanej dla
Srodowiska mlodziezy przez Srodki masowego przekazu. Polladto wsp61uczestniczy w ksztalceniu przyszlych dyrygent6w ch6rbw szkolnych.
Inspiracje w procesie dydaktycznyrn dostrzegamy przy analizie zespolu tanca nowoczesnego. Jego dzialalno5k ma charakter propedeutyczny,
jest w okresie intensywnych pr6b artystycznych. Pierwsze prezentacje
dorobku artystycznego wskazujq na mozliwoBC wprowadzenia przez niego
do spolecznoSci studenckiej elitarnej umiejetnoSci kulturalnej i wzmocnienia tendencji r6zniqcych te spolecznoS6 pod wzgledem realizowanych
wzorbw aktywnogci. Dla mlodzieiy studenckiej, zesp62 tanca nowoczesnego stanowi propozycjq realizacji aspiracji kulturalnych, bardzo poiqdacych w zawodzie nauczycielskim. AtrakcyjnoSC tej propozycji mozna bedzie ocenik po kilku latach dzialalno5ci zespolu. Obecnie odnotowujemy
pierwsze pr6by prezentacji dorobku artystycznego zespoh ukazujqce Srodowisku studenckiemu bardziej wymagajqce wzory uczednictwa w kulturze, neutralizujqce dostrzegalne ciqzenie mlodziezy studiujqcej do masowego powielania wzor6w kulturalnej aktywnogci propagowanych pzez
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irodki masowego przekazu. Zespol tanca nowoczesnego ma mniejsze szanse nich ch6r akademicki propagowal: wz6r twbrczego uczestnictwa w kulturze. Skupia on kilkunastu studentbw a recepcja jego twbrczych p r o p zycji ma zasieg znacznie bardziej ograniczony od recepcji artystycznych
prezentacji chbru. Rbirnice te nabierajq wyrazu, gdy rozpatrujemy wielkoib krqgu odbiorcow prezentacji kaidej z grup tw6rczych. Z procesu
dydaktycznego wirasta dzialalnoil: zespolu tahca towarzyskiego. Rozpoczql on pr6by w biezqcym roku akademickim i okreslac mozna jego program, intensywnosc prob, natomiast dobbr repertuaru i mistrzowstwo
wykonawstwa weni spolecznoSc akademicka, gdy zesp6l dokona prezentacji wlasnego dorobku artystycznego.
Na kr6tki okres czasu zaznaczyla swoja, obemosi: w Brodowisku student6w WSP grupa fotograficzna ,,NadodrzeH. Rozwijala ona dzialalndb
poza uczelniq i nadal prezentuje wlasny dorobek w indywidualnych wystawach jej czlonk6w. Piszemy o niej omawiajqc r6zne postacie uczestnictwa studentbw w kulturze, bowiem wSr6d czlonk6w tej grupy byli studenci pedagogiki kulturalno - oiwiatowej, a jej poczqtkowa dzialalnoSC
zainspirowana zostala przez realizatorbw programu dydaktycznego na
kierunku pedagogiki kulturalno - ohwiatowej. Artystyczne prezentacje
grupy w Srodowisku studenckirn rbinioowaly repertuar ofert kulturalnych adresowanych do spolecznoici studenckiej.
Ukazywaly one mozliwoSci wyodrqbnienia sic w spolecmosci studentbw elitarnych grup tw6rczych, szczeg6lnie, gdy dzialalnosb ich ma za-

pewnione fachowe doradztwo artystyczne. Grupa fotograficzna ,,Nedodrze" ma udzial w ksztaltowaniu zainteremwania studentbw fotografikq
artystycznq. TrwaloSC tego zainte~esowaniajest problematyczna, podobnie jak zasieg oddzialywania propozycji artystycznych omawianej grupy
twbrczej na spolecznoS6 studenakq. Przestala bowiem rekrutowab swoich
cz:onkbw z tej spolecznoSci i ze wzglqdu na spolecznq genealogie zatracila pierwotny charakter, zachowu jqc szanse wkraczania do hodowiska studenckiego za pogrednictwem propozycji artystycznych czlonkow grupy.
Z procesu dydaktycnnego wyrosla studencka grupa teatralna ,,NIE-

SELEKCYJNI". Wyroirlliala sie ona w s r d innych grup teatralnych li-

.

~zebnoSciqczlonkbw, jednorodnoiciq skladu osobowego - tworzyli jq
~tudencipedagogiki kulturalno - oiwiatowej, czasem dzialalnoki, am3itnym programem oraz wyrainq ekspensywnokiq w upowszechnianiu
sultury teatralnej. Przedstawiala wfasne propozycje artystyczne mlodziez y robotniczej, szkolnej i studmckiej. Miala takie osiqgniecia dydaktyczne - wielu czfonkbw grupy uzyskalo stopieli instruktora teatru amatorskiego i prowadzi zespoly dzieciqce lub mlodzieiowe. Pomijamy w opisie
grupy d o b h repertuaru i wykonawstwo, wszak osoby bardziej koimpe-
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tentne uczynilyby to lepiej. Stwierdzamy fakt dzialalnoki grupy tworczej, jej obecnoS6 artystycznq w Srodowisku student6w WISP i niektore
spoleczne oraz dydaktyczne reperkusje tego.
Zasygnalizujemy jedynie obeanoS6 w spdecznoici studentbw WSP
grupe teatralnq ,,Z PRZENIESIENIA". J e j praca nie wyszla poza etap
pr6b. Zanim repertuar i wykonawstwo zostanie zaprezentowane studentom, odnotujemy fakt, wyrainego zainteresowania studentbw zamierzeniami artystycznymi grupy teatralnej, plenem repertuaroiwym i terenem
ekspansji przyszlej. Tworzenie tradycji teatr6w studenckich w spolecznoSci akademickiej zasluguje n a wsparcie, szczegblnie, gdy nastepuje ono
w uczelni nauczycielskiej .
Grupa teatralna ,,NieselekcyjniWdokumentowala m o z l i w o ~ itwhcze
czqS1: student6w aktualizujqce sie w sprzyjajqcym ukladzie warunkbw dydaktycmych. Jednoczeinie rirznicowala ona spolecznoS6 studenckq tworzqc krqg kulturalny zloiony z wykonawcbw dziela scenicznego i jego dbiarcbw, nosicieli indeksu studenckiego.

Omawiane grupy tw6rcze wprowadzajq lub wprowadzaly do kultur y Srodowiska studenckiego elitarne wzory uczestnictwa w kulturze. Pojecie elitarne wzory rozumiemy relatywnie do wzoru obiegowego, powielonego masowo, charakteryzujqcego sic dominacjq kontaktirw towanyskich i aktywnosciq werbalmq. Elitam066 tych wzor6w ogranicza ich zasieg realnego obiegu, przyjmowania i reprodukowania przez inne grupy
student6w. Stanowi to jeden pwtrd nieciqgfo6ci emitowania wzor6w elitarnego uczestnictwa student6w w kulturze.
Sklad osobowy grup twirrczych ksztaltuje sie kazdorazowo od nowa.
Rotacja calych zespol6w lqczy siq z okresem studibw. Niektbre z nich nie
majq szansy drodzenia sie w postaci pierwotnej, bowiem nowy sklad oscrbowy determinuje w y b h programu. NietrwaloSb skladu osobowego grup
twbrczych przesqdza o slaboici socjalizacyjnej ich funkcji, o ograniczonyrn zasiegu kulturotw6rczej promocji tych grup. JeSli zabraknie mecenasa, instruktora, nauczyciela, grupa traci osobowoSk artystycznq a nastepnie rozpada sic: i jedynie w W a d o m o 6 i czlonkiiw jej zarejestrowane
sq dokonania artystyczne. Trwalo56 grup twbrczych, studemckiego grodowiska WSP stanowi problem dydaktyczny i wychowawczy. Pamieb wzor6w ekspresji twirrczej, indywidualnej i grupowej, zabezpieczak moie jedylllie instytucjonalizacja dzialalno5ci kulturalnej student6w.
SlaboSciq studenckich grup tw6rczych jest niski stopieli instytucjonalizacji ich dzialania. Role spoleczne sq wyrainnie zrdinicowane w aspek-
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cie prakseologicznym, mniej w aspekcie spolecznym. Liderem zespolu moi e by6 jeden z cz~onkow,instruktor, dyrygent, reiyser, mistrz nie bedqcy
realizatorem programu.
Brak utrwalonych a obowiqzujqcych w z o r h awansu artystyeznego,
procedur przekazywania doiwiadczen artystycmych lub organizacyjnych
obejmujqcych sposoby rekrutacji do zespolu, doskonalemie warsztatu
pracy, upowszechnienie wlasnych propozycji kulturalnych. Nastqpujqce
po sobie mutacje grup teatralnych, fotograficznych lub tanecznych nie sq
spadkobiercami osiqgnieb wlasnych poprzedniczek i sukcesorami ich prestizu osadzonego w SwiadomoSci spolecznej studenckiej zbiorowo6ci. Slabe
sprzezenie dzialalno6ci grup twbrczych z procesem dydaktycznym, poza
samq inspiracjq, sprawia, ze nie jest odczuwalna, w spos6b imperatywny,
potrzeba instytucjonalizacji ich dzialalno5ci. Tradycje pracy grupy, pamiqh organizacji nie wyznacza dzialania zespolowego kolejnego skladu
osobowego zespolu teatralnego, tanecznego, plastycznego. Pojecie pokolenie artystyczne nie ma dysygnatbw. Proces uczenia sie r61 spolec~nychw
rastepstwie obserwacji dzialan grupy w zakresie bwicze6 lub w okresie
prezentacji, odtwarzanie tych dzialan w postaci koatynuacji programu,
stylu wykonawstwa, praktycznie nie wystepuje z wyjqtkiem chbru akademickiego. Zasieg i sila spolecznego oddzialywania grup twbrczych wyznaczona jest przez czestotliwoSC propozycji artystycznych kierowanych
do Srodowiska akademickiego. Z obserwacji wiemy, ze grupy twbrcze majq kr6tki iywot.

-

Nowa grupa zlozona z kolejnego rocmika studentbw nie bedzie korzystala z zapisu dorobku poprzedniczki, wszak
brakuje dokumetacji a
pamieC odbiorc6w jej dorobku ma niklq przydatno5i: dla lidera grupy nowej. Czas dzialania i czas spolecznego oddzialywania nie pokrywajq sie,
iywotnoi6 artystyczna grupy pozwala n a rozpoznanie odrebnogci, stanowczo jest za krbtki dla wytworzenia sie silnego poczucia identyfikacji kregu kulturalnego z jej losem. Prestii spoleczny czlonka grupy tw6rczej
koreluje z atrakcyjnogciq propozycji artystycznych, mniej z artystycznq
warto5ciq dziala upowszechnianego. Prezemtacje ch6ru przyciqgnq mniej
mlodzieiy studenckiej niz prezentacje kabaretbw, zespolu jazzowego,
Trudno okreSliC korelacje miedzy czlonkowstwem grupy tw6rczej a rolq
wychowawcy w przeszloSci. Z pewnoSciq uczestnictwo w grupie ma innq
motywacje w por6wnaniu z motywacjq uczeszczania na zajqcia dydaktyczne, bowiem rola czlonka zespolu artystycznego jest autoinomiczna
wzglqdem przyszle j roli wychowawcze j . Blizej niezdefiniowany status
spoleczny grup tworczych, w por6wnaniu z mlodziezowymi grupami politycznymi, stanowi wskainik slabego zaawamsowania procesu instytucjonalizacji ich dzialania. Ta nieokreSloino5C statusu rzutuje na efektywnoih
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rekrutacji nowych czlonkow. i a d n a organizacja mlodzieiowa dzialajqca
na uczelni nie wykazala szczegolnej determinacji w upowszechnianiu do- .
robku artystycznego grup tworczych a mecenat ich ma charakter symboliczny. ObecnoSC grup tworczych w spo~ecznosci studenckiej wyznacza
elitarne standardy uczestnictwa w kulturze a jednoczegnie limituje zasiqg
i trwaloSC ich kulturalnej ekspansji.

Trzeba stanowczo stawiak pytania czy grupy tworcze stanowiq Swiadectwo odrqbnoSci kulturalnej spofecznosci studenckiej. Czy w zbicrrowoSci miasta Sredniej wielkoSci wytwarza sie kultura symboliczna mobilitujqca kulturalnie mlodziez studenckq, nadajqc tej zbiorowoSci splendor?
Niektdre wypowiedzi sformulowane juz stanowiq poiredniq odpowiedi na
te pytania. Do nich dodab trzeba kilka innych. lqcznie stanowiqcych prezentacje jednego spoir6d mozliwych punktow widzenia. Zadna grupa nie
promowala takich dziel kultury, specyficznych, kt6re mogly stab sig skladnikiem trwalego dorobku jakiej6 dziedziny kultury studenckiej (teatru,
plastyki ,muzyki, fotografiki, itp.) Brak t e i w uczelni instytucji kultury
zabezpieczajqcej ciqgloSC wzor6w uczestnictwa studentow w kulturze czy
wzorbw twbrczosci kulturalnej. Kazda grupa tworcza gotowa upowszechniaC osiqgniecia artystyczne poza Srodowiskiem student6w WSP napotyka na utrudnienia, brakuje bowiem instytucji uczelnianej, kt6rej dzialalno66 pomoglaby w realizacji tego zamyslu, nie tylko okazjonalnego, rocznicowego. Miasto macierzyste dla uczelni, miasta wojewodztwa zielmog6rskiego rzadko i tylko niektore mialy mozliwoS6 poznai: propozycje artystyczne studenckich grup tw6rczych. Propozycje trafiajq do samych
studentow, pozostajq w SwiadomoSci czeSci sposr6d nich, w spolecznym
rozpoznaniu poza uczelniq kultura studencka, aspiracje kulturalne lub
artystyczne grup twbrczych, majq skromny udzial w definiowmiu kultury spolecznej studenckiej jako odrebnej, bardziej elitarnej, zr6znicowanej, dynamicmej. Moze tez zbyt ambitne sq okreslenia kultura studencka, elitarne wzory uczestnictwa studentow w kulturze, propozycje
artystycune studenckich grup tw6rczych. Opisowe .pojecie - uczestnictwo student6w w kulturze lepiej przystaje do reali6w odczytywanych
przez zewnetrznego obserwatora. Trzeba wskazaC kolejlny warunek tworzenia sie kultury studenckiej. MySlimy o identyfikowaniu sie mlodych
ludzi obdarowanych indeksami studenckimi z symbolami wytworzonymi
przez to rSrodowisko, wzajemne definiowanie wlasnego statusu za pomocq tych symboli, uznanie ich za skladniki procesu socjalizacji zachodzqcego w spoleczno8ci mlodziezy akademickiej WSP. Jezeli tak jest, oznacza to powiekszenie sie liczby wyrbinikow studenta o spos6b kontaktu

334

EDWARD HAJDUK

jego z symbolami kultury uznawanymi za wlasne, rodzinnego pochodzenia, a oryginalne, nobilitujqce studenta w swiadomosci wlasnej lub w
SwiadomoSci reprezentantow mlodziezy szkolnej czy robotniczej oraz w
SwiadomoSci reprezentantow pokolenia wychowawcow mlodzieiy akademickiej.
W przekonaniu reprezentantow roinych kategorii spolecznych wszelkie rodzaje grupowe aktywnosci kulturalnej studentow dokumentujq odrebnosc ich kultury. Formujemy tutaj domysl wymagajqcy sprawdzenia
w badaniach socjologicznych.
Slaby stopien instytucjonalizacji dzialalnosci grup studenckich tworczych sprawia, ze nie ma ustalonych i przyjmowanych przez kolejne pokolenie czlonkow owych grup wzorow promocji awansu kulturalnego lub
osiqgniqC kulturalnych wyznaczajqcych prestiz osobisty lub prestiz grupy.
Rozpoznanie czlonkow grup tworczych w stycznosciach bezposrednich, we
wzajemnych kontaktach towarzyskich zachodzi bez uwzglednienia dystynkcji instytucjonalnych. Prawdopodobne wydajq sie takie sytuacje towarzyskie, w ktorych wzajemne pozytywne oceny nie sq wyznaczone
przynaleinosciq do grup tworczych, a walory osobowe, podobnie jak samo czlonkostwo, nie stanowiq przedmiotu zbiorowej dyskusji i adoracji.
Grupy tworcze majq slaby zwiqzek z dzialalnosciq klubow studenckich. Z tego powodu mogly one uczestniczyc w skromnym wymiarze w
wyodrebnianiu kultury studenckiej i nadawaniu jej charakteru elitarnego. Dokumentowaly one swoje osiqgniecia w srodowisku studentow WSP,
poza dzialalnosciq tych klubow lub poza spolecznosciq akademickq. SqdziC mozna, ze w rozpoznaniu studentow grupy tworcze stanowiq segmenty spolecznej struktury uczelni, wyraznie osadzone w procesie dydaktycznym jednego lub dwoch kierunkow studiow,.
5. KLUBY STUDENCKIE

Dokonac chcemy takze opisu funkcji klubow studenckich w tworzeniu lub upowszechnianiu roinych dziedzin kultury. W programowym zalozeniu dzialalnosci klubow odbiorcq dziel swoistych dla dziedzin kultury przez nie upowszechnianym ma by6 student przygotowany do obcowania z bardziej plebejskim, moze nawet pospolitym nurtem tworczoSci
kulturalnej. Klub ,,ZatemW,w mniejszym nateieniu klub ,,Chochol" upowszechnia kulture rnuzycznq, tanecznq, plastycznq, literackq, teatralnq,
fotograficznq. Obserwacja aktywnosci kulturalnej studentow wskazuje
na to, i e taniec, muzyka, teatr stanowiq dziedziny kultury szczegblnie dla
nich atrakcyjne. Eatwiej to wskazab, trudniej okreBli6 funkcje uczestnictwa w tych dziedzinach kultury. Poziom uczestnictwa w atrakcyjnych

dziedzinach kultury wymaga dokladniejszego analizowania. Muzyka jazzowa, coutry, rockowa, p ~ z e d ewszystkim ta oetatnia, przyciqgajq uwage
znacznej czeSci studentow, natomiast muzyka powaiina, symfonicnna jest
zbyt trudna aby mogla pozyskak liczniejsze grono stalych sluchaczy ze
grodowiska studentow WISP, narzucic wlasne preferencje i przeciwstawii:
sie ekspansji muzyki disco. Swiadectwem pewnych trafnosci przekonania
naszego bedzie absencja studentbw, poza wychow~niemmuzycznym, na
koncertach filharmonii zielonog6rskiej. Studenci innych kierunkow np.
pedagogiki kulturalno-okwiatowej, historii lub wychowania technicznego
sq nader rzadko na koncertach muzyki symfonicmej aby przez niewielkq liczbe ich oddzialywali na Brdowisko studenckie motywujqce r6zne
jego kregi do sluchania muzyki symfonicznej.
Taniec jest szczeg6lnie popularnq u studentow dziedzinq kultury.
Urniejqtnoic tanczenia spehia funkcje towarzyskie, rzadziej estetyczne.
Swiadectwem tego jest zainteresowanie dyskotekq prow adz on^ w klubie
,,Zatem9' i kursem tanca towarzyskiego. Zesp6l tanca nowoczesnego ma
skromnq liczbe czlonkow i niewielkq liczbe odbiorcow jego prezentacji
artystycznych wsrbd studentow. Proba tworzenia tanca ludowego nie powiodla sie bowiem chetnych studentow bylo zbyt malo w stosumku d s
liczby par mogqcych stanowic zesp61. Sqdzimy, ze powodem nieskutecznoSci zachet do zglaszania przez studentow deklaracji uczestnictwa w zespole jest brak tradycji folklorystycznych na wsi lubuskiej. Zaden klub
studencki nie upowszechnia tego gatunku muzyki. Odradzajqce sie zainteresowanie tancem ludowym w rejonach Polski centralnej i wschodniej
pozostaje bez zadnego rezonansu na terenie Ziemi Lubuskiej. Zywotnokk
artystyczna Lubuskiego Zespolu Piekni i Tarica sprawia, ze kilku student6w WSP uczestniczy w prbbach i prezentacjach. Nie znajduje to zadnego odzwierciedlenia w samej spolecznoSci akademickiej.
Studenci WSP majq skromne dokwiadczenie w zakresie organizowania i prowadzenia kabaretu. Stwierdzic trzeba, ze proby tworzenia wlasnego kabaretu mialy kr6tki iywot i przemijaly bez Sladu artystycznego w
spolecznoSci studenckiej. Ostatnia proba podjeta przez studentbw pedagogiki kulturalno-ohiatowej okazala sie owocna. Kabaret ,,Potem" zyskal pelnq aprobate rowieinikbw i stai sie pnedmiotem adoracji r6znych
kregow studenckich. Trwalosc jego kulturalnej obecnoBci uzalezniona
jest od atrakcyjnosci propozycji programowych. Zapotrzebowanie na ten
typ rozrywki sprawia, ze kazdy przyjazd zespolu spoza okrodka zielonog6rskiego wyzwala zainteresowanie, inspiruje komentarze i gwarantuje
wysokq frekwencje. Czestotliw&C: odwiedzin zielonog6rskiego Srodowiska akademickiego przez zespoly kabaretowe zdecydowanie odbiega od
oczekiwan studentow WSP. Zasieg artystycznego oddzialywania grup
kabaretowych konczy sie na recepcji dziela, recenzowaniu spektaklu do-

konywanym w gronie towarzyskim. Zasiqg spolecznego wplywu spektaklu grup kabaretowych limitowany jest przez kameralny skfad osobowy
widowni gromadzqcej siq w klubie ,,Zatemm.Widzowie spektakli kabaretowych sq mniej stali od sluchaczy koncertow filharmonii. Decyduje o
tym nie tylko wleksza fatwosc obcowania z artystycznymi propozycjami
kabaretu ale takze dostqpnosc fizyczna klubu ,,ZatemH dla miesukancow
DS-u. Kontakt ze spektaklem grupy kabaretowej ma uwarunkowania
sytuacyjne takie, jak czas wystepow zespolu, cena biletu, zamieszkiwanie potencjalnych widz6w w DS-ie, czas uzyskania informacji o wystepach kabaretu itp. Prezentacja w klubie ,,Zatem7' studenckich kabaretow i teatr6w malych form sprzyja tworzeniu siq kregow spolecznych,
podlozem czego jest zainteresowanie teatrem. Zainteresowania te realizowane sq w nastepstwie obecnosci na spektaklach zespolu zaproszonego
przez studencki klub lub Osrode'k Upowszechniania i Tworczosci Teatralnej. Teatr studenclu i kabaret studencki bardziej odpowiada oczekiwaniom artystycznym czesci studentbw, ich elitarnym gustom lub poczuciu
humoru, bardzo intelektualnemu, niz oferty artystyczne i programowe
teatm radiowego lub telewizyjnsego. Nie bez znaczenia jest aluzyjnosc
programu, wielka metafora ideologiczna teatralnego dziela udostepnianego spolecznosci studenokie~. Odpowiada to aspiracjom poznawczym
i artystycznym mlodych odbiorcow dziela scenicznego. Nasze obserwacje,
bardzo wyrywkowe, wskazujq na to, ze widownia spektaklu kabaretowego lub teatralnego sklada sie ze studentow roznych kierunkow stud i o ~a przewaga liczbowa studentbw k i e r u n k k humanistycznych nie
s t a n k reguly. Stan taki tlumaczymy lepszym przygotowaniern mlodzieiy przez szkole do czytania sensu dziela litera~kiegoniz dziela muzycznego. Muzyka symfoniczna, karneralna, wymaga od sluckacza namyslu, skupienia uwagi jest i chce aby dzielo muzyczne stalo sie czytelne. Wprowadzecnie nawet krotkie do spektaklu teatralnego moze czynic
zadosb oczekiwaniom widza pragnqcego odczytae sens sztuki teatralnej,
czego nie spelni wprowadzenie do koncertu muzyki kameralnej.
Propagowanie przez kluby studenckie fotografiki artystycznej ma
bardzo skqpe potwierdzenie w postaci wystaw, odbiega od ich mozliwoSci i oczekiwan studentow. Poza dzialalnosciq wystawienniczq, rzadko
prowadmq, kluby nie majq wla5ciwie programu podporzqdkowanego
prezentacji osiqgniek artystycznych artystow fotografikow lub grup
tworczych. Wielu studentow fotografuje, jest to zajecie dla nich hobbystyczne, rzadko dale ono efekt w postaci wystawy. Brak tez inforrnacji
o wystawach organizowanych w innych instytucjach zachecajqcych do
ich zwiedzania. Wiekszy udzial w upowszechnianiu kultury fotograficznej ma Galeria WSP. Jej umiejscowienie w gmachu glowmym, a takze
czas otwarcia i czas ekspozycji prac artgst6w fotografirkow, sprzyja od-
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wiedzaniu wystaw i ksztaltowaniu sie u studentow preferencji artystycznych, xozumieniu dziela fotograficznego, poznawaniu rbinorodnych
technik tworzenia dziela fotograficznego.
Analogicznie prowadzona jest w klubach studenckich dzialalnoht!
sprzyjajqca upowszechnianiu kultury plastycznej. Ma ona charakter
okazjonalny. Brak w tej dzialalnoSci wyrainie wyznaczonych kierunkow
dqzenia i preferencji artystycznych. Wystawiennictwo fotografilki i plastyki zajmuje marginalnq pozycje w aktualnie przyjqtej formule programowej klubbw studenckich. Obie dziedziny kultury sq efektywnie upowszechniane przez Galerie Wystaw Artystycznych. Stanowi ona wyodrqbnionq jednostkq organizacyjnq mocno sprzeionq z Bibliotekq G46wnq WSP i studenckimi grupami fakultatywnyrni. Wielo.4t wystaw, czqstotliwoSc zmiany eksponatbw a takze poziom artystyczny dziel sprawia, ie
ma ona liczne grono stalych uczestnikbw. Wystawy plastyczne prezentujq bogaty wachlarz technik, kanonow artystycznych, wartoici ideowych, z tego wzglqdu majq one szanse wprowadzania do kultury studenckiej dziela bardzo ambitne, trwale, sluzqce takze realizacji celow dydaktycznych.
Na aktywnoSc kulturalnq studmtow daje siq nakladac rbinorodna
miary i wydawak o niej wielorakie oceny. Z tej racji, i e piszemy o rktywnoSci kulturalnej studentbw uczelni nauczycielskiej trzeba dostnegab funkcje jej w przygotowaniu do zawodu. Wszelkie rodzaje uczestnictwa w kulturze SciSle zwiqzane z procesem dydaktycznym, z odrebnoSciq przedmiotowq danego kierunku studibw wzbogacajq wiedze
i umiejetnogci studenta o skladniki wsp6lokreSlajqce sposbb i efektywnose pelnienia zawodowej fu~nkcjiwychowawcy.
Rozpatrujqc uczestnictwo studentbw w kulturze, w jego funkcji awOd0wej dostrzegamy znaczne zroinicowanie kierunkbw studi6w. 2rbdla tego zroznicowania sq slabo rozpoznane. Badania sarnego zjawiska
dostarczyi: mogq wiedzq bardzo poiytecznq w tworzeniu schematu Wyjahiania i w tworzeniu programu wychowawczej dzialalnoSci uczelni
nauczycielskiej. Studenci niekt6rych kierunk6w studibw prowadzq dzialalnoSi: kulturalnq stanowiqcq sposob kontynuacji uczestnictwa w procesie dydaktycznym, merytorycznie swoistym dla danego kierunku stud i o ~ .Stanowi ona nierzadko samodzlelnie stworzmq przez studentow
okazjq To sprawdzania faktycznych moiliwohci tworczych indywidualnie
lub grupowo realizowanych.
Wkomponowanie aktywaobci kulturalnej studentbw wielu kierunkbw studibw w przygotowanie do zawodu nauczycielskiego, je6li nie stanowi ona kontynuacji form aktywnoki dydaktycznej, swoistych dla da22
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nego kierunku studibw, napotyka na utrudnienia semantyczne, moze
takze ideologiczne. Studia wyzsze majq program ksztalcenia nauczyciela
dydaktyka i interpretatora procesow spolecznych, biologicznych lub kulturowych. Roznice srodowiskowe okreSlone tradycjq kulturowq instytucji ksztalcqcych przyszlych nauczycieli odnoszq sig do tego, czy prymat
przyzna6 teorii, czg praktyce w ocenie kwalifilkacji zawodowych kandydatow do zawodu nauczycielskiego. Wszelka dzialalnoS6 kulturalna a
t a k e spoleczna programowo wyrastajqca poza tresci dydaktyczne nie
daje siq wlqczy6 w proces przygotowania student6w do zawodu nauczycielskiego. Pozostaje nam wowczas kwalifikowak jq do hobby osobistego,
o dominacji funkcji rekreacyjnych, terapeutycznych lub hedonistycznych. Stan faktycznie diagnozowany przez nas stanowi skutek realizacji
koncepcji ksztalcenia przyszlych nauczycieli. Zmiana stanu faktycznego
musi by6 poprzedzona zmianq samej koncepcji przygotowywania studentow do pelnienia roznych r61 nauczycielskich. Rozbudowa siatki zaje6
dydaktyczna, zrnaczna w skqpyrn przedziale czasu, a talkie wzbogac*
n. : zasobu wiedzy przekazywanej studentom w sformalizowanyrn procesie r auczania, przy silnej presji wzoru dydaktycznego na projektantow
programow studiow nauczycielskich, wszystko to razem przesqdza o
tym, i e male sq szanse na uznanie oficjalne roznych form aktywnosci
kulturalnej i spolecznej za istotny skladnik procesu profesjonalizacji
kandydatow do zawodu nauczycielskiego. Za takim uznaniem przyszloby dzialanie sprzyjajqce zmianie zasad selekcji kandydatow na studla
riauczycielskie oraz wlqczenie do kryteriow oceny przygotowania student6w do zawodu nauczycielskiego ich aktywnoici kulturalnej i spolecznej.
Grupy twbrcze i dzialalnoS6 klub6w studenckich w niedostatecznym
stopniu nadajq uczestnictwu student6w w kulturze charakter swoisty
dla tej kategorii mlodziezy. Grupy tworcze dlatego slab0 zzznaczajq odrebnoS6 kultury studenckiej w Srodowisku miasta Bredniej wielkosci,
gdyz poza ch6rem akademickim, rzadko prezentujq swoje propozycje artystyczne w instytucjach tego miasta. Ch6r natomiast rzadziej udostqpnia wlasny repertuar studentom, czqsciej spoleczenstwu Zielonej Gbry.
Kluby studenckie majq skromny udzial w tworzeniu subkultury studenckiej, gdyz zakres oddzialywania ekspresji two~czejgrupowej lub indywidualnej, np. kabaretu, ballady, koncertu jazzowego ma wiele uwarunkowah niekorzystnych. Czqstotliwo56 prezentacji programow grup
tw6rczych w klubach liczebnoS6 odbiorcow limitowana takze wielkosciq
pomieszczen klubowych, walory artystyczne propozycji programowych,
wszystko to sprawia, ie dzialalnos6 klubow mniej waiy w zespole wyznacznikdw osobliwo6ci kultury studentow W 8 P nii oczekujq tego krqgi
os6b kreujqcych programy klub6w. Nie sqdzimy aby range artystycznq
i intelektualnq kultury student6w nauczycielskiej uczelni nadawala dy-
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skoteka. Sama popularnosc tej postaci obcowania z kulturq tanecznq nie
wzmacnia jej wartobci artystycznej a kompetencje propagatorbw nie nadajq tych wartosci dyskotekowej muzyce. Socjologicznym problemem
jest wskazanie popularnosci muzyki disco w spolecznoSci studenckiej
i antyelitarnego charakteru tej popularno6ci.
Kultura masowa w spolecznosci studenckiej tym bardziej znaezy w
zaspokajaniu potrzeb kulturalnych im mniejszy jest udzial grup t w b czych i klubbw studenckich w spelnianiu ta'kiej funkcji. StwierdziC! trzeba, ze sila wplywu kultury masowej na aktywnosc kulturalnq studentow slabo zostala zbadana przez socjologow. Kino, radio i prasa stanowiq giowne instytucje transmitujqce tresci kultury masowej do mlodziei y akademickiej. Mniej dokladnie potrafimy okreslik ideologiczne, artystyczne i moralne wartokci akceptowane przez studentbw a komunikowawane im przez srodki masowego przekazu. Czy rbzniq sie one od analoglczr,ych :varto8ci a!;ceptowanych przez miodych robotnikinv, mlodych
rolnikow, mlodych urzednikow lub mlodziez s z k 2 Srednich. Powszechnie znane zainteresowanie mlodziezy studenckiej muzykq jazzowq pod
koniec lat 50-tych wyrbinialo te kategorie mladzieiy od mlodzieiy robotniczej lub chlopskiej. Obserwacja swoboclna zdaje sie dawai: powody do
stwierdzenia, ze upodobania i gusty muzyczne studentbw uczelni osaclzonej w miescie sredniej wielkoici mniej obecnie dystansujq tq m1odzie.i:
niz w latach 60-tych od mlodzieiy robotniczej i mlodych rolnik6w prowadzqcych gospodarstwa wlasne. Zmniejszanie dystansu zachodzilo w
d w k h kierunkach z przewagq redukcji aspiracji kulturowych mlodzieky
akademickie j. Krytyczna konstalacja wymaga sprawdzenia.
6. CI4GLOSC BIOGRAFIl KULTURALNEJ STUDENTOW
-",,-vm-g ;v

i

Odrebny problem, o znaczeniu teoretycznym i praktycznym jednoezebnie, stanowiq ciqglo86 wzorow uczestnictwa w kulturze. Jego wersjq
empirycznq mozna przedstawic tak.: czy student ucz~szczajqcy na koncerty muzyki syrnfonicznej uczeszczal na koncerty takiej muzyki bgdqc
uczniem szkoly podstawowej lub szkoly Sredniej a student odwiedzajqcy
wernisaze, wystawy tkaniny artystycznej zdubywal dodwiadczenie w
dziedzinie kultury plastycznej bedqc uczniem szkdy podstawowej i
szkoly Sredniej. Nasza wiedza o problemie wzmiankowanyrn przemawia za przyjeciem tezy zaklada jqce j dominac je statystycunq nieciqglo4ci biografii kulturalnej mlodziezy podejmujqcej studia pedagogiczne. Przerwa w ciqglosci nastepuje w ukresie szkoly iredniej.
Spostrzezenie nasze okazab sic moze trafne w odniesieniu do absolwen-
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t6w licebw og6lnoksztalcqcych, mniej trafne w odniesieniu do absolwent6w technikow. Dla tych ostatnich przerwa w realizacjli wyksztalconych
wzorow aktyw~loscikulturalnej wystepuje na I roku studi6w wyraiana
opiniq o koniecznoSci adaptowania siq studentow I roku, w wielu wymiarach, do nowego Srodowiska: w wyrniarze instytucjonalnym, towarzyskim i kulturowym potencjalnie rozciqga siq na wzory aktywnosci
kulturalnej studentow. Brakuje nam empirycmego potwierdzenia tego
domyslu. Sqdzimy, i e zwolennicy teorii procesu uspdecznienia eksponujqcy mstytucjonalne stadia mzwojlu spo4ecmego jednostki (olkres przedszkolny, okres szkoly podstawowej, szkoly sredniej, okres studiow wyi
szych itp.) wyartykulujq przede wszystkim r6znice miedzy szkolq wyzszq a szkolq Sredniq. Chocliai aspekty dydaktyczme stanowiq najbardziej
znaczqcy skladn?k procesu uspolecznienia uwzglqdniany przy okreSlaniu
studiow, opowiadamy siq za objeciem czynnoiciamti klasyfikacyjnyrni poziom uspolecznienia wzor6w ekspresji i wzor6w recepcji wartosci kultury symbolicznej opamowywane pxzez mlodego czlowieka. Zaniedbanie
tego krqgu problemow w socjologicznych badaniach procesu adaptacji i
uspolecznienia studentbw stanowi rodzaj deformacji aksjologicznej.
Zr6dlem jej jest przyjecie dydaktycznej koncepcji ksztalcenia mlodziezy
na poziomie wyiszym jako najlepiej uargumentowamej racjami poznawczymi i praktynnymi podstawy procesu selekcji, a nawct jej uspolecznienia. Koncepcja konkurencyjna rozciqgajqca pojqcie przygotowania do
zawodu nauczycielskiego takie na rozw6j kultu~alnystudenta dopuszcza, a moze nawet postuluje, badmia zmiany wzorbw ekspresji i recepcji
wartoSci kultury symbolicznej wraz z procesem internalizacji roli studenta.
Empiryczne ustalenia dokonane w badaniach studentbw uczelni nauczyiielskie j ma j q sluzyk rozpoznaniu stopnia odrqbnoSci kultury ich w
por6wnaniu z kulturq innych kategorii mbdziezy. MySlimy o odrebnosci kultury studentow uczehi nauczycielskiej osadzonej w mieScie sredniej wielkoici, gdy jq rozpatrujemy w konteMcie kultury mlodziezy
szkolnej. WielkoSk dystansu artystycznego wzorow tej kultury w stosul\ku do kultury mlodzieiy sL'k6.l Srednich stanowit bqdzie Swiadectwo ciqglosci ich albo ksztaltowaniu siq n w y c h , typowych, dla studentow. Wielkosk tego dystansu okreila sens pojecia, rozumiany typologicznie, zmiana wzoru ekspresji i recepcji kulturalnej zwiqzana z podjqciem roli studenta p n e z absolwent6w rbznych t y p h szk61 Srednich, nie artystycznych np. Sredniej szkoly muzycznej, liceum plastycznego, szkoly n e m i o d
artystycznych itp. Dwa wyrniary omawianego zjawiska trzeba wyrainiej
wyartykulowae. Intersubiektywne wzory uczestnictwa stud'ent6w w kulturze stanowiq normatywny skladnik kultury studenckiej spelniajqcy
futnkcje motywacyjne a jednoczehie stanowiqce skladnik systemu kon-
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troli nieformalnej. Sqdzimy, ze badacz empiryk potrafi wskazaC podstawowe skladniki owych wzordw. Subiektywne rozpoznanie poczynione
przez studenta moze rozbiegai. sie z tym, co zaklada socjolog badajqcy
wzoxy uczestnictwa studentbw w kulturze. Analiza biografii kulturalnej student& uczelni nauczycielskiej podporzqdkowana ustaleniu jej
ciqgloSci powinna obejmowak oba wymiary. Uwzglednianie wylqcznie
aspektu kulturowego sluzy pmnaniu o d r e h d c i 'kultury studentdw dowolnej uczelni przy pmyjeciu jedaego wzorrca kultury studmcikiej. K m cepcja taka staje siq pzydatna do analizy teoretyczne j pmcesu uspoleczniermia mlodziezy studenckiej.
Analiza naukowa subiektywnego aspektu rbznic w kulturze mlodziezy wg kryteribw spolecznych wyodrgbnimtej, przede wszystkim r&nic kultury studmckiej i mlodziezy szkoly M n i e j , okazuje sie my?datna, gdy staramy sie wyjaSnii. uwarunkowania biernoSci kulturalnej
student6w uczelni nauczycielskiej usytuowanej w mieScie Sredniej wielkoSci albo zrozumi~ei.p w o d y atrakcyjnogci kultury studmckiej w *adomoici kandydatbw do indeksu akademickiego.
Po kilku refleksjach o charaktene dygresji teoretycznej, przechodzimy do rozpatrzenia problembw SciSle sprzeionych z naszym zamyslem. Mala dynamika aktywnoSci kulturalnych studentbw uczelni nauczycielskiej wkomponowanej w Srodowisko spoleczno-kulturowe miasta hedniej wielkokci ma swoje uwarua-kowania w genezie spolecznokulturcuwej jej studentbw. Liczebnie dominujq potomkowie rodzin robotniczych, pracownikdw umyslowych, technikdw pracownikdw biurowych
administracji przemyslowej i pahstwowej rozmieszczonych w malych
rniastach wojewbdztwa zielonogbrskiego i wojew6dztw ogciennych. Miasta te majq skromnq baze lokalowq, malq liczbe kadry dobrze przygotowanej do tworzenia wzor6w uczestnictwa mlodziezy w kulturze rbinicujqcej wyrainie pozio~mytego uczestnictwa. Mlodziez szkolna wdraiana
jest przez szkolq do aktywnoki kulturalnej mocno vwiqzanej z procesem dydaktycznym. Urzedowq, organizacyjnq formu13 przygotowania
ucznibw do czynnego uczestnictwa ucznidw w kulturze sq kola przedmiotowe. Funkcje uczestnictwa w pracach tych kbl mogq odbiega6 od
motywacji. Uczniowie uznajq swoje uczestnictwo bqdi jako wzmocnienie
szansy osiqgniecia indeksu akademickiego bqdi jako sposbb wzmocnienia pozycji na skali osiqgniqk dydaktycznych. Inne motywacje majq znacznie mniejszq silq lub skromniejszq reprezmtacje w zbiorowo5ciach uczniowskich. DoSwiadczenia w grupowej aktywnoici kulturalnej nabywane sq zgodnie ze szkolnymi kanonami i wg wzorbw nalezqcych do subkultury szkoly, powstalymi w tej instytucji i utrwalajqcych jej monopol w rozwoju kulturalnym mlodego czlowieka. Natomiast dokiadczenie zwiqzane z opanowaniem umiejqtnoici i wiedzy wyznaczajqcego in-
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dywidualne wzory ekspres ji lub recepc ji kultury symbolicznej nabywane jest w domu rodzinnym. W malych miastach rodzina zachowala prymat w wyznaczaniu kierunku, tempa i trwaloSci zainteresowan kulturalnych. Instytucje kultury zaliczane do drugiego ukfadu sq slabe ekonomicznie aby mogly wprowadzii. do kultury malego miasta elitarne wzory uczestinictwa w kulturze, atrakcyjne dla mlodzieiy szkolnej. Ponadto
instytucje te dysponujq zbyt slabq kadrq aby same mogly tworzyk takie
wzory. Absolwenci szk61 Srednich rozmieszczcmych w malych miastach
majq zunifikowane biografie kulturalne ksztaltowania przez Srodki masowego przekazu, kola zainteresowan wkomponowane w proces dydaktyczny szkoly i przez tradycje kulturalnq rodziny. Te trzy kategorie instytucji urabiajq biografie kulturalnq kandydatow do indeksu studenckiego. Na tle ich dzialalnokci mokna analizowai. wplyw lokalnych instytucji kultury i kregow r6wieSniczych. Badania doswiadczen kulturalnych
k a n d y d a t h do indeksu studenta uczelni nauczycielskiej wywodzqcych
sic z malych miast dostarczq wiedzy pelniejszej od czynionych obecnie
przypuszczen sformulowariych dla wyjahienia obserwacji rodzajbw
uczestnictwa studentow w kulturze. W uczelni usytuowanej w Srodowisku spoleczno-kulturowyrn miasta Sredniej wielkoici tworzy sie skupisko mlodzieiy akadfemickiej o podobnym rodowodzie spoleczno-kulturowym i zbliionych dohiadczeniach kulturalnych uzyskanych w szkole
dredniej. Kmsekwencje tego sq bardzo rbinorodne. Brak lider6w grup
Ew6rczych wir6d studentbw, natcrmiast pnodownicy kultury sa, komenEabrarni wydanelrl kulturalnych i wspoltworcami grupowych ocen tych
wydarzeh. Brak lider6w grup tw6rczych sprawia, ze zbiorowoS6 studeneka jest amorficzna, slabo zhiierarchizowana przez osiqgniecia artystyczne lub elitarne wzory uczestnictwa w wielu dziedzinach kultury. Kregi
niefonnahe unifikujq zainteresowania kulturalne, obnizajq raczej a nie
wzmzniajq aspiracje kulturalne studentbw. Z tego powodu majq one
negatywny wplyw na kreowanie indywidualnofici artystycznej stanowiqcej przedmiot zbiorowej adoracji spolecznoSci studenckiej. Niemozliwoki.
wykreowania indywidualnoSci artystycznej ma takie geneze w skfadzie
spoleczno-kulturalnm student6w uczelni nauczycielskiej usytuowanej w
miekie hedni'ej wielkoSci.
Badanie ciqglosci kulturalnej student6w pierwszego roku wymaga
uwzlgdqnienia procesu akulturacji. Dokiadczenie kulturalne absolwen. t6w szk61 hednich dzialajqcych w malych miastach moze nie opowiadai.
standardom uczestnictwa w kulturze narzucanych przez 6rodowisko studenckie. Ddatkowy problem, jeki sie tu pojawia, to ciqieme studentow
do Srodowiska, w kt6rym rnieszka rodzina. Czeste kontakty studemta z
rodzinq w okresie studi6w mogq utrwalak dotychczas opanowane wzory
uczasbnictwa w kulturze. Kontynuacja aktywnoki kulturalnej dostow-

STUDENCI A K n T U R A

343

wanej do uksztaltowanych w z o r h stanowi kulturowq bariere utrudniajqcq opanowywanie nowych wzor6w, innych wzor6w, ksztaltowanie sie
aspiracji kulturalnych odpowiadajqcych spolecznemu statusowi studenta. Innq konsekwencje opisanego stanu stamowi znacmq amorficznoS6
kultury mlodziezy studenckiej i skromny udzial tradycji, wartoSci i wzor6w tej kultury, w procesie adaptacji student6w I roku do ukladu instytucjonalnego uczelni.
Analizujqc aktywnoSk dydaktycznq student6w uczelni inauczycielskiej na ktbrej sq takie kierunki studidw jak filologia polska, wychowanie muzyczne, pedagogika kultu~alno-Q6wiatowauwzglednik trzeba oczekiwania r6znych kreg6w spolecznych miasta macierzystego dla ucnelni
adresowane do student6w. Whbd oczekiwan juz zdefiniowanych przednie miejsce zajmujq te, kt6re uwzglqdniajq specyfikq kultury studenckiej lub specyficzne sposoby manifestowania zbiorowego uczestnictwa
w imprezach kulturalnych. Dokladniejsze rozeznanie w zakresie charakteru oczekiwan i towanyszqcych temu rozczarowah lub przynajmniej
niedosytu przydatne bedzie w ustalaniu standardow kultury studenckiej
obeonych w SwiadomoSci roznych krqg6w spolecznych miasta. Narmatywna koncepcja kultury studenckiej zawarta w oczekiwaniach tych
k r q g h spolecznych sp6jaa jest ze statutowym rozumieniem statusu mlodzieiy akadlemickiej, mniej z realnymi mozliwoSciami osobowymi i instytucjonalnym przygotowaniem kolejnych rocznik6w mlodzieiy akademickiej. ZrMIem wygorowanych oczekiwrui w stosunku do studenckiej
kultury moze by6 redukowanie jej specyfiki do form prezentacji zbiorowych, widowiskowych. Mnilej imperatywne sq postulaty k r e g h spolecznych miasta, gdy odnoszq sie do nau~kowychaspiracji lub wiqgniqk student6w uczelni nauczycielskiej.
Na tle analizy mozliwych definicji uczestnictwa student6w w kulturze formubwanych poza 8rodowiskiern akademickim omawiak trzeba oddzielnie realizacje ich aspiracji kulturalnych w instytucjach kultury rozlokowanych w mieicie. Powstanie zespol6w muzycznych w krodowiskach
zamieszkania rodziny studenta, doskmalenie tam umiejetnoici muzykowania, korzystanie z gratyfikacji artystycznych otrzgmywanych przez
zesp6l - wszystko to sprawia, i e znacnenie wychowawcze muzyki mlodzieiowej bardzo odbiega od potencjalnego. Takze uczestnictwo w Lubuskim Zespole PieSni i Talica redukuje szanse tworzenia analogicznego
zespolu w 8rodowisku studenckim, upowszechniania umiejqtnokci tanecznych, wiedzy o tancu, wartoiciowania sztuki tej w jej bardziej zloionych, bogatych artystycznie postaciach. Natomiast sprzyja rozwojowi atystycznemu kaidego studenta, kt6ry do zespolu naleiy.
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