
O STUDENCKOŚCI I KRAKOWSKOŚCI

Pięćdziesiąty Festiwal – Jubileusz niewątpliwy, w dodatku mocny i okazały. Przypadający bowiem
w  okresie  dobrej  kondycji  imprezy  –  mimo,  iż  skromnej  w  jej  finansowym  wymiarze,
to  wciąż  nieustępliwie  wysoko  lokującej  kryteria,  które  pozwalają  rozpoznać  ją  wśród  innych.
Te kryteria to wyznaczniki  „piosenki artystycznej”. Które to pojęcie należało powołać do istnienia, choćby 
dla  podkreślenia  inności  utworów  z  gatunku  „Ona  tańczy  dla  mnie”,  czy  chwalących
w Eurowizji cechy rytu słowiańskiego, od innych – właśnie artystycznych. 

Od zarania tej imprezy charakterystyczna dla niej była dbałość o to, by istotną treść ujmować w 
kunsztowną formą i  wyrażać  z  ponadprzeciętną ekspresją.  Tak  było,  gdy  początkowo nazywała  się  ona  
„Konkursem  piosenkarzy  studenckich”,  później  „Festiwalem  Piosenki  i  Piosenkarzy  Studenckich”  i  – 
obecnie – gdy nosi nazwę Studenckiego Festiwalu Piosenki.

O inteligenckiej  proweniencji  piosenki studenckiej pisano nieraz i  napisano niemało. Wyjaśniając 
przy okazji, że „piosenka studencka” jako gatunek sam w sobie nie istnieje i że tematyki związanej z życiem 
akademikowym,  sesjami  egzaminacyjnymi  i  innymi  naiwnie  przedstawianymi  desygnatami  stanu 
żakowskiego tyle w niej, co kot napłakał. Samo też  „bycie żakiem” zmieniło się w okresie transformacji 
drastycznie i, niestety, niekorzystnie. Są zapewne (i na szczęście!) świetni studenci, natomiast już nie ma 
(prawie) środowiska akademickiego, a mnogość powstałych w tym czasie uczelni odwrotnie proporcjonalnie 
i w sumie kompromitująco zmniejszyła ich znaczenie i wartość. 

Czym  więc  w  tej  sytuacji  jest  i  czym  nadal  ma  być  Studencki  Festiwal  Piosenki?  Bez  żadnych  
wątpliwości  –  artystycznym  forum  spotkania  ludzi  wrażliwych,  inteligentnych,  uzdolnionych
i  uprawiających  tę  właśnie  dyscyplinę  sztuki.  Studiujących,  uczących  się,  pracujących;  rekrutacyjne 
spektrum obejmujące uczestników tej imprezy jest pojemne, jednak łącznikiem ich scalającym jest kategoria  
tę różnorodność dyscyplinująca. Jest nią dążenie do elitarności rozumianej jako chęć trafienia do widowni 
bynajmniej  nie  masowej,  za  to  wiedzącej,  słyszącej,  widzącej,  czującej, w  sumie  –  kompetentnej. 
Publiczności nie klaszczącej „na raz” z każdym wyraźniej zaznaczonym rytmem i jurorów potrafiących swój  
werdykt uzasadnić merytorycznie i bez użycia kultowego idiomu „byłaś zajebista”. 

Pytającym  czy  to  wystarczy,  by  wpisać  się  w  najlepszą  tradycję  studenckiego  festiwalu  dzisiaj,
gdy „studencki” stał się jedynie sentymentalnym symbolem, a zwłaszcza by tradycję tę kontynuować? – 
odpowiadamy pytaniem: a czy – właśnie dzisiaj – to tak mało?

O SFP w Polsce  śpiewającej mówi się „krakowski festiwal”. Obowiązujący w tym mieście i na tej 
imprezie sposób pojmowania piosenki artystycznej traktując tym samym jak – jeden z wielu – wyróżników 
krakowskości. 

Z okazji  Jubileuszu festiwalu awansujemy  więc – przez zamianę liter  małych na duże –  nazwę 
potoczną na własną i do oficjalnego tytułu „Studencki Festiwal Piosenki” dodajemy – po raz pierwszy w tym 
roku – jego drugi człon: „Krakowski Festiwal Piosenki”. 

Oby się przyjął!
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