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Problemy kultury plastycznej w edukacji

Kultura plastyczna1 funkcjonuje w ramach kultury artystycznej2. Na obecnym eta-
pie analiz należy uwzględnić zagadnienia pedagogiki kultury w badaniach nad 
kulturą plastyczną, dydaktyką sztuki3, edukacją artystyczną4 i znaną z praktyki 
pozaszkolnej pedagogiką czasu wolnego czy arteterapią (terapią sztuką, lecze-
niem sztuką), w szczególności w plastykoterapii, w kontekście edukacji wizualnej, 
obejmującej wszak także ekspresję dziecięcą w ramach zintegrowanej edukacji 
kulturalnej5. Wspólnym mianownikiem obydwu zagadnień – kultury plastycznej 
i edukacji plastycznej – jest kultura rozumiana jako paideia, czyli z jednej strony 
pedagogika kultury, a z drugiej – kultura plastyczna. Określenie kultury plastycz-
nej w kontekście sfery edukacji jest celem niniejszego artykułu. Analizowane cen-
trum kulturowe zawiera się w modelu kultury narodowej przejawiającej się także 
przez uniwersalne aspekty transcendentalne, takie jak dobro, prawda i piękno.

Próba określenia kultury plastycznej u początków XXI wieku wymaga rów-
nież uwzględnienia problematyki współczesnej plastyki i kultury, a także współ-
czesnych środków technicznych służących plastyce. Kulturę plastyczną wspo-
maga zespół przeświadczeń dotyczących plastyki, jej istoty, wyznaczników 

1 Z. Krawczyk, Wprowadzenie do kultury plastycznej. Kształtowanie percepcji, Warszawa 1975.
2 M. Gołaszewska, Kultura estetyczna, wyd. 2, Warszawa 1989.
3 A. Królikowska, G. Łuszczak SJ, Z. Marek SJ, Dydaktyka obrazu, red. A. Królikowska, Kraków 2000.
4 Na przykład: W. Limont, Analiza wybranych mechanizmów wyobraźni twórczej, badania ekspe-

rymentalne, Toruń 1996; taż, Synektyka a zdolności twórcze. Eksperymentalne badania stymulowania 
rozwoju zdolności twórczych z wykorzystaniem aktywności plastycznej, Toruń 1994; Teoria i praktyka 
edukacji uczniów zdolnych, red. W. Limont, Kraków 2004 (wyd. 2, Kraków 2005); Z teorii i praktyki ar-
tystycznej, red. W. Limont, Toruń 2004; Z teorii i praktyki edukacji artystycznej. W kręgu przyjaciół, red. 
W. Limont, Toruń 2005; Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych, t. 1: Zdolności i stymulowa-
nie ich rozwoju, red. W. Limont, J. Cieślikowska, Kraków–Toruń 2005; Wybrane zagadnienia edukacji 
uczniów zdolnych, t. 2: Uczeń – nauczyciel – edukacja, red. W. Limont, J. Cieślikowska, Toruń–Kraków 
2005; Zdolności, talent, twórczość, t. 1–2, red. W. Limont, J. Cieślikowska, J. Dreszer, Toruń 2008; Edu-
kacja artystyczna a metafora, red. W. Limont, B. Didkowska, Toruń 2008; Edukacja artystyczna wobec 
przemian w kulturze, red. W. Limont, K. Nielek-Zawadzka, Kraków–Toruń 2005; Edukacja artystyczna 
a potencjał twórczy człowieka, red. W. Limont, K. Nielek-Zawadzka, Kraków–Toruń 2006; Edukacja 
artystyczna a rzeczywistość medialna, red. R. Ławrowska, B. Muchacka, Kraków 2009.

5 Na przykład: A. Boguszewska, A. Weiner, 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach 
I–III. Edukacja plastyczno-muzyczna, Kraków 2002; A. Boguszewska, A. Weiner, 160 pomysłów na 
nauczanie zintegrowane w klasach I–III. Edukacja plastyczno-muzyczna. Książka pomocnicza dla na-
uczycieli klas początkowych, logopedów i pedagogów szkolnych oraz nauczycieli pracujących w świetli-
cach, wyd. 2, Kraków 2004 (wyd. 3, Kraków 2009).
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i podziałów, charakterystyczny dla danej grupy społecznej, narodowej, dla epoki 
lub kręgu kulturowego czy cywilizacyjnego. Podstawowym czynnikiem kultu-
ry plastycznej jest wspólnota wyobrażeniowa pozwalająca tworzyć i odbierać 
dobra plastyczne. Ową wspólnotę wyobrażeniową, wspólnotę kodów plastycz-
nych, wspólnotę kodów wyobrażeniowych w komunikacji obrazowej tworzą 
poszczególne kultury narodowe, poszczególne religie oraz całokształt cywiliza-
cji, na przykład cywilizacje: staroegipska, mezopotamska, babilońska, perska, 
chińska, indyjska, starogrecka, starorzymska, bizantyńska, turańska, łacińska, 
arabska czy żydowska (według ujęcia teorii cywilizacji Feliksa Konecznego). 
Kultura plastyczna w czasach nowszych jest tworzona przez poszczególne tzw. 
języki plastyczne, czyli języki obrazowania o zasięgu międzynarodowym. Mam 
na myśli sposoby obrazowania rozpowszechnione na całym świecie, na przy-
kład style w sztuce czy szkoły malarskie a nawet techniki plastyczne, do których 
zalicza się także współczesne obrazowanie komputerowe czy nieco wcześniej-
szy kiczowaty język rysunkowego fi lmu animowanego obecny w popkulturze, 
rozpowszechniony przez wytwórnię Waltera Disneya, komiksy dla dzieci itd. 
W każdej kulturze plastycznej zawierają się, na swój sposób odrębne od innych 
dziedzin obrazowania: malarstwo, rzeźba, grafi ka, architektura, rzemiosło arty-
styczne czy fi lm, tj. plastyczne obrazowanie fi lmowe i teatr (plastyczna scenogra-
fi a teatralna). Kształtuje się więc tym samym pojęcie sztuk pięknych, a w dalszej 
kolejności dokonuje się podziałów w obrębie każdej z tych dziedzin – w obrębie 
malarstwa, rzeźby, grafi ki, architektury, rzemiosła artystycznego czy fi lmu lub 
teatru (w ograniczonym zakresie) – wyróżniając odmienne języki obrazowania, 
przedstawiania, wyobrażania w postaci danego rodzaju czy stylu sztuki i poje-
dynczego dzieła.

Poszczególne kultury plastyczne w różnych cywilizacjach na swój sposób trak-
tują status plastyki, niektóre włączają ową kulturę plastyczną w obręb działań in-
nego typu, traktując wypowiedź plastyczną jako element wystroju dla dokony-
wanego obrzędu lub jako niezbędną część samego obrzędu, liturgii (na przykład 
monstrancje, krzyże, ikony, kielichy mszalne itp. paramenty liturgiczne jako arty-
styczne dzieła sztuki plastycznej). Inne zaś kultury plastyczne podporządkowują 
plastykę ideologii bądź polityce, tzn. podkreślają jej instrumentalne znaczenie. 
Można przypomnieć kiczowate transparenty o tendencyjnej treści ideologicznej, 
przedstawiające na przykład portrety ideologów marksizmu-leninizmu czy sym-
bole komunizmu na pochodach pierwszomajowych w Polsce Ludowej. Obecnie 
podobną funkcję pełnią kiczowate, wielkopowierzchniowe plakaty reklamowe, 
tzw. billboardy, nierzadko o treści ideologicznej, używające języka obrazu do 
celów indoktrynacji i zmiany świadomości zbiorowej obywateli, służące narzu-
caniu wyboru na zasadzie ‘wdrukowania’ obrazu, tzw. imprinting, poprzez roz-
powszechniony masowo symbol wizualny czy wizerunek plastyczny, traktowany 
instrumentalnie jako środek do celu. Mamy tu do czynienia z pseudokulturą jako 
instrumentem manipulacji świadomością ludzką, stosowanym, aby osiągnąć za-
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mierzony rezultat6. Jeszcze inne kultury plastyczne widzą w plastyce dziedzinę 
ludzkiej aktywności przede wszystkim o charakterze estetycznym.

W związku z ukształtowanymi ukierunkowaniami w zakresie wychowania 
przez plastykę, dostrzega się w niej rozmaite funkcje: 1) estetyczne, 2) dydaktycz-
ne, 3) rozrywkowe, 4) inne funkcje związane z obrazem albo przypisywane obra-
zowi, czyli tzw. funkcje marginalne.

Twórczość plastyczna zostaje włączona w całokształt życia duchowego i wiąże 
się z ogólną wizją świata, światopoglądem, obiegowymi przeświadczeniami fi lo-
zofi cznymi, artystycznymi, społecznymi, moralnymi, religijnymi, a także z funk-
cjonującymi w danym społeczeństwie czy narodzie różnego typu zwizualizowa-
nymi wyobrażeniami i symboliką. W sferze kultury plastycznej znajduje się także 
umiejętność wypracowywania konwencji plastycznych i operowania nimi oraz 
tworzenia konwencji czy stylów plastycznych. Konwencje lub style funkcjonujące 
w danej kulturze plastycznej są ściśle powiązane z działającymi i oddziałującymi 
w jej kręgu wyobrażeniami i światopoglądami. Jednym ze składników kultury pla-
stycznej jest stosunek do odziedziczonej tradycji plastycznej, w tym do tradycji: 
malarskiej, grafi cznej, rzeźbiarskiej, architektonicznej, rzemieślniczo-artystycznej 
czy fi lmowej lub teatralnej. Z tego punktu widzenia należałoby wyróżnić dwa typy 
kultury plastycznej: 1) typ tradycyjny, konserwatywny i zachowawczy oraz 2) tzw. 
typ nowatorski, innowacyjny, modernizacyjny. W typie tradycyjnym aprobowane 
i uznawane jako właściwe i ważne jest głównie to, co jest kontynuacją tradycji, tj. 
to, co zostało już wypróbowane i sprawdzone, a więc aktywność plastyczna po-
legająca na podejmowaniu form wizualnych już ukształtowanych przez tradycję. 
W typie nowatorskim, innowacyjnym, modernizacyjnym, zrywającym z dotych-
czasową tradycją wizualną, najwyżej z kolei ocenia się to, czemu przyznaje się 
walor nowości – pierwszym kryterium oceniania staje się zatem nowatorstwo.

Stosunek do wzorów, które zostały przejęte z przeszłości, na przykład z danej 
tradycji plastycznej, i stosunek do dzieł plastycznych oryginalnie wypracowanych 
w danej epoce, wiąże się z funkcjonującym w danym czasie tzw. smakiem este-
tycznym7. Dana kultura plastyczna, rozumiana dystrybutywnie, określa w spo-
sób dla siebie swoisty postawę plastyka, tj. malarza, grafi ka, rzeźbiarza, architek-
ta, artysty rzemieślnika, artysty fotografi ka, artysty fi lmowca lub artysty teatru 
(na przykład scenografa zajmującego się elementami plastyki w tych dziedzinach 
sztuk wizualnych). Kultura plastyczna określonej epoki i w konkretnym narodzie 
przeważnie widziała w artyście plastyku: 1) organizatora zbiorowej świadomości 
historycznej i narodowej (w Polsce byli to między innymi: Jan Matejko, Artur 

6 M. Dyś, Arkana manipulacji medialnych, „Wychowawca. Miesięcznik Nauczycieli i Wychowaw-
ców Katolickich” 2008, nr 12(192), s. 16–19, bibliogr.; por. także: M.M. Tytko, Media w wychowaniu, 
„Wychowawca” 2008, nr 12(192), s. 5–6.

7 Na przykład M.M. Tytko, Stefana Szumana koncepcja wychowania estetycznego wobec liberalizmu kul-
turowego (u źródeł), [w:] Sztuka wobec zakresów wolności człowieka liberalnego. Pedagogiczne rozważania i do-
świadczenia, red. M. Zalewska-Pawlak, Łódź 2009, s. 79–89.
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Grottger, Jacek Malczewski, Stanisław Wyspiański, Wojciech i Juliusz Kossako-
wie), 2) rzemieślnika obrazu, czyli tzw. wyrobnika plastycznego, przeciętnego, 
średniego, realizującego zlecenia dla mecenasa, 3) dworzanina tworzącego dzieła 
okolicznościowe lub trwałe dla władcy-mecenasa, suwerena (na przykład Diego 
Velasquez dla króla Hiszpanii), 4) dostarczyciela rozrywki (artyści i pseudoartyści 
kultury masowej). W tym ostatnim przypadku karykaturzyści, plastycy twórcy 
animowanych kreskówek fi lmowych, grafi cy komputerowi współtworzący fi lmy 
science fi ction czy fi lmy fantasy z baśniowymi efektami specjalnymi itd. często ba-
lansują na granicy kiczu lub tworzą kicze anonimowo, w celach merkantylnych, 
nawet nie podpisując swoich dzieł (na przykład w reklamie), podobnie jak copy-
writer nie podpisuje haseł reklamowych, bo nie jest wcale pisarzem, ale kopistą, 
prestidigitatorem sztuki. Jaki wpływ mają owi twórcy na plastyczną świadomość 
zbiorową i wychowanie wizualne lub zdeprawowanie wizualne tzw. odbiorców 
sztuki – to jest odrębne zagadnienie. Bez twórców dzieł wizualnych jako spraw-
ców nie byłoby kultury wytworów plastycznych, a zatem nie byłby możliwy pro-
ces wychowania przez sztukę za pomocą dzieł plastycznych. Kulturalna edukacja 
wizualna nie istnieje bowiem bez arcydzieł stworzonych przez artystów.

Charakter kultury plastycznej zależy od: 1) ogólnego poziomu kultury w da-
nym społeczeństwie/narodzie, 2) obowiązujących w danym narodzie/społeczeń-
stwie standardów wykształcenia oraz 3) powszechności konkretnego standardu 
wykształcenia danego społeczeństwa/narodu (na przykład czy dominuje w nim 
wykształcenie podstawowe, zawodowe, średnie lub wyższe).

Dla pedagogiki kultury plastycznej otwarte jest pole oddziaływania w zakresie 
kształtowania publiczności plastycznej w sferze tworzenia życia plastycznego. Dla 
pedagogiki kultury plastycznej istotne okazuje się także pojęcie ‘życia plastycz-
nego’ czy ‘życia artystycznego’ wychowanków sztuki, tj. wychowanych odbior-
ców i twórców plastyki, per analogiam do życia literackiego8. Życie artystyczne 
jako życie plastyczne w zakresie całości sztuk wizualnych jest tu rozumiane jako 
ogół zjawisk społecznych, narodowych i religijnych, składających się – w danym 
czasie i środowisku – na realne podłoże, zwłaszcza na fundament etyczny i an-
tropologiczny, twórczości plastycznej, na warunki jej zaistnienia oraz na realne 
podłoże kulturowe, w tym warunki rozpowszechniania dzieł. Życie artystyczne, 
rozumiane jako życie plastycznoartystyczne twórców, odbiorców i pośredników 
sztuki, obejmuje instytucje: muzea, galerie, domy kultury, telewizje, kina, szkoły, 
uczelnie, placówki opiekuńczo-wychowawcze, a także cyberprzestrzeń wirtualną 
w Internecie, ową współczesną zdigitalizowaną agorę. Stanowią one ramy dzia-
łalności i wzajemnych relacji osób zainteresowanych plastyką. Należą do nich: 
1) artyści plastycy, tzn. malarze, grafi cy, rzeźbiarze, architekci, twórcy rzemiosła 
artystycznego, scenografowie fi lmowi i teatralni, fi lmowcy, artyści fotografi cy, au-
torzy projektów stron internetowych; 2) krytycy artystyczni; 3) tzw. odbiorcy dzieł 

8 M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, Słownik terminów literackich, red. 
J. Sławiński, wyd. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1989, s. 590–591.
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sztuki; 4) inni pośrednicy sztuki, np. marszandzi, animatorzy kultury plastycznej, 
muzealnicy, mecenasi sztuki, pedagodzy kultury, nauczyciele rysunku, nauczy-
ciele wychowania plastycznego, informatycy programiści grafi ki, grafi cy kompu-
terowi, twórcy cyberprzestrzeni i multimediów. Wszystkich wymienionych po-
średników sztuki wizualnej można nazwać propagatorami plastyki, krzewicielami 
kultury plastycznej czy wychowawcami estetycznymi9 w zakresie plastyki. Przy-
pomnijmy, że twórcą terminu ‘wychowawca estetyczny’ jest Stefan Szuman, peda-
gog kultury10, który w 1948 roku w nieopublikowanym dotąd tekście napisał, że: 
„Wytrawni, zamiłowani i istotę rzeczy pojmujący wychowawcy estetyczni są więc 
potrzebni, by się upowszechniła kultura estetyczna w społeczeństwie”11. Uczony, 
pojmując kulturę artystyczną także jako kulturę plastyczną w edukacji, twierdził, 
że: „Wszyscy nauczyciele polskiej szkoły powszechnej – gimnazjalnej mają być 
zatem wychowawcami i krzewicielami kultury artystycznej […]”12.

O charakterze artystycznego życia plastycznego decyduje: rodzaj publiczno-
ści artystycznej, wychowanej przez nauczycieli w wyniku procesu edukacyjnego, 
rozwarstwienie tejże publiczności, spowodowane niejdnorodnością procesów 
edukacyjnych w zakresie sztuk wizualnych, oraz odpowiadające temuż rozwar-
stwieniu zróżnicowanie poziomów kultury plastycznej. O życiu plastyczno-
-artystycznym decydują także: status społeczny i zawodowy artysty plastyka (na 
przykład: architekta, malarza, rzeźbiarza, grafi ka, twórcy dzieł rzemiosła artystycz-
nego, scenografa fi lmowego i teatralnego, kamerzysty, twórcy lalek teatralnych, 
programisty twórcy dzieł w cyberprzestrzeni); istnienie stowarzyszeń twórców; 
podziały pokoleniowe, tj. istniejące, następujące po sobie pokolenia artystyczne; 
podziały grupowe (na przykład podział na grupy artystyczne malarzy, rzeźbiarzy, 
grafi ków itd.); formy popierania działalności artystycznej (takie jak mecenat sztu-
ki, ustanowione nagrody artystyczne); instytucje: muzea, galerie, domy kultury, 
a w elektronicznej, zdigitalizowanej cyberprzestrzeni także e-muzea, e-galerie, 
e-księgarnie, e-biblioteki posiadające między innymi ilustrowane książki w po-
staci elektronicznej, e-uczelnie plastyczne z e-learningiem, blogi internetowe na 
tematy kultury plastycznej, grupy dyskusyjne skupiające internautów wokół te-
matów kultury plastycznej oraz działania pośredniczące między twórcami a od-
biorcami sztuk plastycznych, czyli pomiędzy wychowankami sztuki (takie jak 
urządzanie wystaw artystycznych, spotkania z artystami, którzy wszak także są 

9 Wychowawca estetyczny. Kompetencje i kształcenie na poziomie wyższym. Skrypt dla studentów 
kierunków pedagogicznych, red. H. Danel-Bobrzyk, K. Olbrycht, Katowice 1990.

10 M.M. Tytko, Stefana Szumana pedagogika kultury (próba syntezy), [w:] Pedagogika kultury – 
wychowanie do wyboru wartości, red. B. Żurakowski, Kraków 2003, s. 97–104; M.M. Tytko, Szuman 
Stefan Teodor Bolesław, [w:] Powszechna encyklopedia fi lozofi i, t. 9, Lublin 2008, s. 312–314, bibliogr.

11 Spuścizna Stefana Szumana, Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, K-III-96, jedn. arch. 
107, Wychowanie estetyczne, mps, s. 9.

12 S. Szuman, Myśli o kształtowaniu kultury estetycznej wychowawców i wychowanków nowej szko-
ły polskiej, [część druga artykułu], „Praca Szkolna” 1945/1946, r. 18, nr 3, styczeń 1946, s. 76.
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wychowawcami13, wywiady z artystami w mass mediach, szczególnie w radiu, te-
lewizji, prasie, na blogach w Internecie). To wszystko powoduje przenikanie do 
społeczności określonych wzorców i popularyzację norm, dóbr i jakości plastycz-
nych, tworzenie wirtualnych e-instytucji w cyberprzestrzeni z wykorzystaniem 
technik typu DeJaVu, co obecnie dzieje się w cyfrowych bibliotekach, muzeach 
i archiwach cyfrowych. Na edukację plastyczną duży wpływ ma także urządzanie 
targów rzemiosła artystycznego, na przykład targów sztuki sakralnej i sztuki ludo-
wej, nadto targów sztuki cyfrowej, grafi ki komputerowej oraz targów architektury 
(w ramach targów budownictwa). Sprzyjają one rozpowszechnianiu produktów 
pracy artystycznej, wytworów, dzieł lub projektów dzieł do realizacji w danej spo-
łeczności, narodzie, w grupie religijnej. Wymienione powyżej aktywności przyna-
leżą do sfery kultury plastycznej, zatem wchodzą w zakres wychowania wizualne-
go, edukacji plastycznej, kulturalnej edukacji wizualnej i nie da się ich pominąć 
przy konstruowaniu współczesnej teorii wychowania plastycznego. Kultura pla-
styczna w edukacji jest obecnie związana z multimediami, co jest spowodowane 
rozwojem elektronicznych technik plastycznych. Czynnikami przyczyniającymi 
się do rozwoju życia plastyczno-artystycznego są także pośrednio inne instytucje, 
wiązane zwykle z życiem literackim, a nie ze sztukami plastycznymi, tj. biblioteki, 
wydawnictwa i księgarnie. Mam na myśli książki i fi lmy o znanych malarzach, 
rzeźbiarzach, grafi kach, architektach, rzemieślnikach artystach, o muzeach, dzie-
łach architektury, urbanistyki, o plastycznych pamiątkach pozostałych po daw-
nych cywilizacjach. Do czynników wychowujących, wpływających na życie pla-
styczno-artystyczne należą również: fi lm (tzn. kino publiczne czy prywatne kino 
domowe); e-telewizja, także interaktywna, wypożyczająca na żądanie telewidzom 
fi lmy o sztuce przez Internet czy na platformie cyfrowej; Internet jako cyber-
przestrzenne forum wymiany fi lmów i zdjęć, forum dyskusji o sztuce miejsce dla 
blogów na jej temat, wystawiania witryn www., tzw. stron domowych ze sztuką, 
przesyłania sobie w e-mailach załączników z obrazami, plików muzyczno-pla-
stycznych w formacie pps lub e-pocztówek itd.; wypożyczalnie wideo czy obecnie 
wypożyczalnie płyt DVD – w zakresie informującym o sztuce (fi lmy o sztukach 
plastycznych, edukacyjne, specjalistyczne, popularne); sieć telefonii komórkowej, 
zwłaszcza telefony komórkowe z MMS-ami, i-phones umożliwiające przesyłanie 
obrazu na odległość do dowolnego miejsca objętego zasięgiem wirtualnej sieci.

Do instytucji wspomagających u podstaw życie artystyczne należą przede 
wszystkim powołane ustawowo w celu wychowawczym przedszkola, szkoły pod-
stawowe, gimnazjalne, średnie i wyższe, które kształtują zarówno przyszłych od-
biorców dzieł sztuki plastycznej, jak i przyszłych twórców owych dzieł, bo kształ-
towanie się osobowości artystycznej jest procesem długotrwałym. Podobnie 
długo przebiega proces rozwoju osobowości wrażliwej na sztukę, piękno, co jest 

13 M.M. Tytko, Artysta a wychowawca w koncepcji Stefana Szumana, [w:] Intersubiektywność sztu-
ki w recepcji i tworzeniu. Diagnoza, edukacja, wsparcie rozwoju, red. K. Krasoń, B. Mazepa-Domagała, 
A. Wąsiński, Bielsko-Biała–Katowice 2009, s. 304–309.
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istotne nie tylko dla twórców, lecz także dla odbiorców. Na życie artystyczne, a za-
tem i na świadome wychowanie do sztuki plastycznej, wpływ mają także: krytyka 
artystyczna, czyli krytycy sztuki; polityka kulturalna, tj. roztropna troska o dobro 
wspólne, jakim jest kultura (polityka państwa, samorządów i różnych, zorgani-
zowanych grup społecznych, narodowych czy religijnych wobec kultury, w tym 
– kultury plastycznej i jej dóbr); cenzura, w państwach totalitarnych – urząd cen-
zorski, w państwach demokratycznych – prewencyjna cenzura redakcyjna w mass 
mediach, dotycząca także artystów plastyków „niepoprawnych”, wziąwszy pod 
uwagę panującą ideologię, co przejawia się chociażby konsekwentnym przemil-
czaniem ich twórczości; ośrodki kształtowania się idei plastyczno-artystycznych, 
takie jak czasopisma artystyczne, ośrodki pracy artystów (na przykład do 1933 
roku Bauhaus); rozmieszczenie geografi czne centrów życia plastyczno-artystycz-
nego, zwykle w większych miastach, w metropoliach kulturowych; model życia 
plastyczno-artystycznego – monocentryczny, skupiony w jednym ośrodku w kra-
ju, albo policentryczny, rozrzucony w wielu ośrodkach. Charakterystyka życia 
artystyczno-plastycznego, jako mającego wpływ wychowawczy w skali masowej 
na społeczności, uwzględnia związek instytucji artystyczno-plastycznych z inny-
mi instytucjami życia zbiorowego, także edukacyjnego, takimi jak rodzina, Koś-
ciół, gmina, władze państwa, partie polityczne, stowarzyszenia kulturalne, szkoły 
i uczelnie wyższe. Przykładem szerszego rozumienia życia artystycznego jest dzia-
łalność Towarzystwa Miłośników Sztuk Pięknych, towarzystw miłośników zabyt-
ków danego miasta bądź regionu czy organizacji kulturalnych, które obejmują 
swym działaniem popularyzację dzieł plastycznych wśród dzieci i młodzieży, 
zwłaszcza architektury, malarstwa, rzeźby, grafi ki oraz rzemiosła artystycznego. 
Po Szumanowsku mówiąc, chodzi o udostępnianie, uprzystępnianie i upowszech-
nianie14 dzieł plastycznych we wszelkich formach i postaciach, wszelkimi godzi-
wymi sposobami. Do owej znanej Szumanowskiej koncepcji, zwanej potocznie 
„trzy razy u”, należałoby dodać jeszcze jedno pojęcie: „urozmaicanie” (várietas) 
w myśl starożytnej zasady: Variátio delectat (Zmiana cieszy), ujętej przez Phae-
drusa jako Várietas delectat (Rozmaitość bawi)15, albo „obfi tość i różnorodność 
sprawiają przyjemność”, jak to określił Leone Battista Alberti, pierwszy nowożyt-

14 S. Szuman w nieopublikowanym maszynopisie pt. Wychowanie estetyczne z 1948 r. opisywał 
zagadnienie popularyzacji sztuk pięknych, znane jako tzw. koncepcja „trzech u”, akcentując udostęp-
nienie, upowszechnienie i uprzystępnienie sztuki. Pisał następująco: „[…] podstawowe znaczenie 
w wychowaniu estetycznym posiada tzw. [1] udostępnienie sztuki najszerszym warstwom ludności, 
czyli [2] upowszechnianie dostępu do sztuki […]. Od udostępniania sztuki odróżniam tzw. jej [3] 
uprzystępnienie, czyli czynienie jej [sztuki] przystępną (zrozumiałą) przez odpowiednie wychowanie 
odbiorców” (Spuścizna Stefana Szumana, Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, sygn. K-III-96, 
jedn. arch. 107, [Stefan Szuman], Wychowanie estetyczne, maszynopis, s. 29 i tamże, na s. 29, przypis 
bez numeru, oznaczony symbolem gwiazdki [*]). O wiele późniejszy artykuł autorstwa S. Szumana 
z 1959 r. na temat tzw. koncepcji „trzech u” ujmuje owo zagadnienie nieco odmiennie. Por. S. Szu-
man, O udostępnianiu, uprzystępnianiu i upowszechnianiu sztuki, „Ruch Pedago giczny” 1959, r. 33 
(1), nr 2, s. 126–139.

15 Cz. Jędraszko, Łacina na co dzień, Warszawa 1990, s. 304.
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ny teoretyk sztuk plastycznych (malarstwa, rzeźby i architektury) w XV wieku, 
uczony, humanista i współtwórca teorii kultury plastycznej czasów odrodzenia. 
Należałoby więc mówić raczej o koncepcji „czterech u” (upowszechnianie, udo-
stępnianie, uprzystępnianie, urozmaicanie sztuk pięknych) w edukacji wizualnej. 
W edukacji plastycznej należy unikać wszak monotonii, bo brak urozmaicenia 
powoduje nudę, która nie jest wskazana w procesie wychowawczym.

Istotny w życiu plastyczno-artystycznym wychowanków sztuki okazuje się 
także jego zasięg, tzn. to, jakie warstwy społeczne owo życie obejmuje, czyli jacy 
odbiorcy biorą w tym procesie udział, nadto – w jakim zakresie ustrukturowane 
życie plastyczno-artystyczne zapewnia dostęp do sztuki plastycznej, zwłaszcza do 
arcydzieł malarstwa, rzeźby, grafi ki, rzemiosła artystycznego, architektury, fi lmu, 
scenografi i teatralnej i fotografi i artystycznej, przedstawicielom tychże warstw. 
Znane są z historii dwa modele życia plastyczno-artystycznego: 1) model elitar-
ny, na przykład dawniej model dworski, jednowarstwowy, obejmujący szlachtę 
czy arystokrację, pojawiający się wskutek zawężenia edukacji kulturalnej, ograni-
czenia jej tylko do niektórych warstw społecznych, mających bezpośredni dostęp 
do dzieł sztuki zgromadzonych w prywatnych kolekcjach; 2) model egalitarny, 
tj. masowy, wielowarstwowy, obejmujący wszystkie warstwy społeczne dzięki po-
wszechnej edukacji kulturalnej, prowadzonej świadomie i celowo wśród wszyst-
kich grup społecznych, możliwej między innymi dzięki publicznemu, powszech-
nemu, bezpośredniemu dostępowi do arcydzieł sztuki w muzeach lub dzięki 
pośredniemu dostępowi do arcydzieł plastyki przez media, na przykład telewizję 
oraz Internet. Procesy i zasady życia plastyczno-artystycznego stanowią przed-
miot badań socjologii sztuki oraz pedagogiki kultury. Dziejami życia artystycz-
nego, poszczególnymi zagadnieniami życia malarskiego, rzeźbiarskiego, archi-
tektonicznego, rzemieślniczego, fi lmowego, teatralnego, a także fotografi cznego 
zajmuje się historia sztuki czy odpowiednio – historia fi lmu, teatru i fotografi i, 
szerzej ujmując – historia kultury – przy okazji badania chociażby recepcji dzieł 
danego artysty wśród krytyków. Dziejami edukacji artystycznej w zakresie plasty-
ki zajmuje się historiografi a edukacji artystycznej16. Pedagogika korzysta jednak 
z elementów badań wielu nauk, uwzględniając dla swoich celów edukacyjnych 
w zakresie plastyki także osiągnięcia ww. dziedzin.

Kultura plastyczna wchodzi w zakres artystycznej edukacji kulturalnej czy tzw. 
wychowania artystycznego, szeroko pojętego, które – w odniesieniu do wycho-
wania odbiorców sztuki, amatorów sztuki – można też wiązać z wychowaniem 
przez sztukę. W ramach kultury plastycznej należy zatem rozpatrywać wycho-
wanie przez sztuki wizualne i wychowanie do sztuk plastycznych. Z kulturą pla-
styczną mamy do czynienia zarówno w szkole, jak i podczas zajęć pozaszkolnych, 
nadto w mass mediach, multimediach oraz w codziennym życiu. Edukacja me-
dialna, zajmująca się wychowaniem człowieka przez media i do mediów, ze wzglę-

16 M.M. Tytko, Historiografi a edukacji artystycznej. Historiografi czna metodologia badań, [w:] Wy-
brane problemy badań naukowych z zakresu edukacji artystycznej, red. W.A. Sacher, Bielsko-Biała 2010.
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du na obraz i wizualność przekazu obejmuje problematykę kultury plastycznej, 
a z powodu niesionych treści dotyczy edukacji plastycznej. W codziennym życiu 
w kontekście kultury plastycznej mamy do czynienia z edukacją formalną i nie-
formalną, permanentną oraz incydentalną. Zarówno edukacja ciągła, ustawiczna, 
jak i okazjonalna, przygodna, są istotne dla poznawania kultury plastycznej. Tak 
zwane wychowanie artystyczne dotyczące sztuk plastycznych jest ufundowane 
na kulturze plastycznej całościowo, integralnie, czyli wiąże różne sfery oddziały-
wania poszczególnych sztuk plastycznych: malarstwa, rzeźby, grafi ki, rzemiosła 
artystycznego, architektury, sztuki multimedialnej, sztuki intermedialnej, sztuki 
miksmedialnej, fi lmu, scenografi i teatralnej, tzw. sztuki efemerycznej, sztuki frak-
talnej oraz innych. Kultura plastyczna wiąże się z twórczością plastyczną, kreatyw-
nością twórcy profesjonalnego lub twórcy amatora sztuki, na przykład plastyka 
amatora, dziecka rysującego, malującego, lepiącego, konstruującego, tworzącego 
różne typy przedmiotów. Wychowanie człowieka w zakresie sztuki plastycznej 
ma go wprowadzić w świat artefaktów wizualnych, zachęcić do współdziałania ze 
sztuką, do kontemplacji piękna w sztuce, zainspirować do własnych prób twór-
czości plastycznej czy paraplastycznej podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych, 
gdy mamy do czynienia z różnymi technikami artystycznymi, takimi jak papier 
mâché, instalacja, enviroment, asamblaż, ambalaż, kolaż, rozmaite techniki rysun-
ku, na przykład węglem, ołówkiem, kredą czy kredkami, zróżnicowane techniki 
gwaszu, akwaforty, akwareli, oleju, tempery, a co do narzędzi – rozmaite sposo-
by malowania bezpośrednio palcami albo pędzlem czy szpachlą, albo w technice 
gwaszu, na przykład świecą woskową na papierze.

Do elementów kultury plastycznej należą: tworzenie wycinanek, wydzieranek, 
wyklejanek, wyszywanek, sporządzanie przez dzieci ozdób choinkowych z papie-
ru (między innymi kolorowych łańcuchów papierowych, bożonarodzeniowych 
ozdób z tkanin, na przykład aniołków wykonywanych z włóczki i skrawków płót-
na), przygotowanie z papieru strojów karnawałowych (masek, czapek), a także 
malowanie pisanek czy kraszanek wielkanocnych lub wydmuszek, przygotowanie 
szopek bożonarodzeniowych, żłóbków betlejemskich, adwentowych lampionów 
roratnich, kolorowych palm wielkanocnych, różańców z kasztanów itp. W Koś-
ciele w Polsce w ramach ruchu oazowego wytworzył się wśród młodzieży specjal-
ny rodzaj społecznej służby twórczej zwany diakonią plastyczną, skupiający mło-
de osoby utalentowane plastycznie, pracujące bezinteresownie na rzecz dekoracji 
świątyń czy budynków sakralnych, szczególnie z okazji świąt kościelnych.

W kulturze japońskiej istnieje natomiast ikebana, czyli sztuka układania bu-
kietów z kwiatów, która przynależy do kultury plastycznej, podobnie jak sztuka 
origami, będąca rodzajem papieroplastyki. Origami, ową umiejętność wytwa-
rzania z papieru kształtów różnych przedmiotów, roślin, zwierząt i innych istot 
– podobnie jak ikebanę – spotykamy w plastycznej edukacji dzieci japońskich. 
U Aborygenów przejawem kultury plastycznej jest z kolei umiejętność układa-
nia symetrycznych, koncentrycznych mozaik z kolorowych kamyków na piasku, 
a dzieci aborygeńskie są uczone tej tradycyjnej sztuki w domu rodzinnym. Dzieci 
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afrykańskie sposobi się natomiast od najmłodszych lat do wykonywania masek 
obrzędowych i wyplatania rozmaitych przedmiotów z liści. Poza tym uczestniczą 
w obrzędach połączonych z malowaniem ciał w różnokolorowe wzory. Dzieci in-
diańskie są edukowane przez rodzinę na przykład w tradycyjnej sztuce wiązania 
ze sznurków ozdobnych węzełków kipu. Zwyczaj malowania ciała w symboliczne 
wzory, tak charakterystyczny również dla Indian, występuje ostatnio coraz częś-
ciej w Polsce w postaci tzw. body art, chociażby podczas imprez sportowych, kiedy 
kibice malują twarz w barwy narodowe, ubierając się przy tym w patriotyczne 
stroje. Owe zwyczaje malowania twarzy także przynależą do szeroko pojętej kul-
tury plastycznej i są swoistym signum temporis. Do problematyki obszaru kultury 
plastycznej w edukacji zaliczymy także spotykane w życiu publicznym i prywat-
nym tablice pamiątkowe o treści kommemoratywnej, zwykle okolicznościowej 
albo epitafi jnej, często odlane z mosiądzu lub brązu albo wykute w kamieniu, 
umieszczane na murach budynków bądź na pomnikach czy nagrobkach, przypo-
minające ważne wydarzenia historyczne, patriotyczne lub osoby, także bohaterów 
narodowych, znanych artystów, co ma walor kształcący i wychowawczy. Sztuka 
funeralna, związana z pochówkiem, posiada w każdej kulturze odrębne, miejsco-
we tradycje, związane także elementami plastycznymi, w Polsce rozbudowanymi 
szczególnie w okresie sarmackim (szlachecki portret trumienny)17. Ars educandi 
w ramach ars vivendi obejmuje także ars moriendi. Plastyka w kulturze polskiej 
jest związana nie tylko z życiem i wychowaniem, ale także ze śmiercią.

Kultura plastyczna każdego narodu czy kręgu cywilizacyjnego przyznależy 
zarówno do sfery kultury materialnej, w sensie użytego tworzywa, jak i do sfery 
kultury duchowej, cechującej się symboliką, charakterystycznymi kodami komu-
nikacyjnymi, formalnymi i treściowymi. Plastyka w edukacji przyjmuje rozmaite 
formy w zależności od specyfi ki kulturowo-cywilizacyjnej i religijnej konkretnego 
narodu. Bez kultury człowieczeństwo redukuje się do sfery atawizmów, instynk-
tów oraz popędów. Człowiek bez kultury plastycznej ubożeje duchowo, dlatego 
edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie kultury plastycznej jest nie-
odzowna w ramach niezbędnej edukacji integralnej, zakładającej wszechstronny 
rozwój duchowo-psychiczno-fi zyczny człowieka jako współczesne urzeczywist-
nienie kulturowej, harmonijnej paidei, zwanej w języku łacińskim humanitas. 
Również poprzez wymiar plastyczny w edukacji dąży się do osiągnięcia harmonii, 
pokoju. Poprzez wysmakowaną i wyciszoną plastykę można się przeciwstawiać 
zgiełkowi świata.

W różnych kulturach występują zróżnicowane techniki plastyczne, charak-
terystyczne dla poszczególnych plemion czy narodów. Każda kultura plastyczna 
wytwarza swoje tradycyjne, zwyczajowe formy wizualne, które są kultywowane 
w domu i szkole, służąc edukacji dzieci i młodzieży. W narodach azjatyckich, na 

17 Przeraźliwe echo trąby żałosnej do wieczności wzywającej. Śmierć w kulturze dawnej Polski. Od średnio-
wiecza do końca XVIII wieku. Katalog wystawy. 15 grudnia 2000–15 marca 2001. Zamek Królewski w Warsza-
wie, red. P.  Mrozowski, Warszawa 2000.
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przykład u Chińczyków, Japończyków, Koreańczyków czy Wietnamczyków, po-
sługujących się pismem obrazkowym lub piktografi cznym, dzieci stosunkowo 
wcześnie uczy się posługiwania się pędzelkiem, aby wytworzyć w nich sprawność 
manualną, potrzebną do nauki pisma, które także przypomina plastyczny obraz. 
Wpływ umiejętności rysowania na późniejszą sprawność pisania u dzieci zauważył 
już między innymi S. Szuman w Sztuce dziecka (1927). Kultura plastyczna szeroko 
rozumiana przejawia się także w sztuce kaligrafi i, której nauka została przez szko-
łę obecnie niesłusznie zarzucona. Moim zdaniem, należałoby ją przywrócić jako 
osobny szkolny przedmiot obowiązkowy dla polepszenia jakości charakteru pisma.

Każda sztuka plastyczna posługuje się pewnymi technikami artystycznymi. 
Rzeczą kultury plastycznej jest umiejętność rozpoznawania nie tylko podstawo-
wych technik artystycznych przez widza, ale także umiejętność czytania form 
i treści przekazywanych przez sztuki plastyczne. Stąd zapewne nieobce są elemen-
ty historii sztuki i znajomość stylów stosowanych w sztukach plastycznych. Ko-
munikat plastyczny, czyli dzieło sztuki albo dzieło plastyczne – wytwór niebędący 
sztuką sensu stricto – jest zapisany w pewnym kodzie, którego elementy każdy 
wykształcony człowiek danej kultury powinien znać. Szkoła uczy i nadal powin-
na uczyć, jak rozpoznawać owe komunikaty plastyczne, jak „czytać” sztukę, ale 
także, jak posługiwać się kodami poszczególnych sztuk, gdy uczeń, wychowanek, 
podopieczny tworzy własne „dzieła”, niebędące wszak arcydziełami sztuki. Kultu-
ra plastyczna kształtuje przestrzeń wokół człowieka, uczy także sposobu patrze-
nia na przestrzeń, na płaszczyznę, na linię, kolor, fakturę powierzchni, teksturę, 
walor, czyli odcień jasny lub ciemny, światło, perspektywę, poszczególne plany, 
kompozycję, rozmieszczenie fi gur, proporcje, harmonię i eurytmię, a to wszystko 
przydaje się w życiu codziennym, uwrażliwia na piękno, pogłębia wiedzę o rze-
czywistości, wzmaga wyobraźnię oraz pobudza myślenie obrazowe.

Państwo powinno dbać o kulturę narodową, w tym także o ojczystą kulturę 
plastyczną, czyli kulturę własną społeczności kulturowej, wspólnoty mającej włas-
ną, historyczną tradycję18. Kultura jest podstawą wychowania patriotycznego19, 

18 Na temat tradycji i współczesności kształcenia plastycznego por. np. A.M. Żukowska, Kształce-
nie i dokształcanie nauczycieli rysunku na potrzeby szkół ogólnokształcących II Rzeczypospolitej, Lublin 
2003; Sztuka – edukacja – współczesność, red. A.M. Żukowska, Lublin 2007.

19 Problem Ojczyzny i patriotyzmu w literaturze i nauczaniu łączy się także z ilustracją książkową 
w podręcznikach do języka polskiego. Por. Z. Zachacka, Wyobrażenia ojczyzny i oblicza patriotyzmu 
w podręcznikach do języka polskiego dla szkoły podstawowej w latach 1945–1990, Warszawa 2000 (wy-
kaz instrukcji i programów szkolnych: s. 212–213, wykaz podręczników: s. 214–216); W. Pelczar, 
Polska tradycja w polonijnych podręcznikach do kształcenia literacko-kulturalnego, Rzeszów 2002; 
I. Morawska, Rola literatury w edukacji patriotycznej uczniów szkoły podstawowej (1944–1989), Lub-
lin 2005. Patriotyczne elementy plastyczne, na przykład oznaki, chorągwie, proporce itp. są także 
obecne wychowaniu harcerskim, por. W. Hausner, Przyszłość w przeszłości. Na ścieżce wychowania 
patriotycznego w harcerstwie, Warszawa 2006. Wychowanie patriotyczne ma zakorzenienie w kultu-
rze poprzez tradycyjne dobra nie tylko postulowane, lecz także realizowane, nie tylko w skali ogólno-
państwowej czy ogólnonarodowej, ale również w wymiarze regionalnym, między innymi w pozna-
waniu lokalnych zabytków ojczystej kultury plastycznej, zwiedzanych i opisywanych przez młodzież, 
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wychowania w ogóle; kultura plastyczna to część dystrybutywnie rozumianego 
modelu kultury narodowej. Pojmowanie kultury plastycznej w obrębie modelu 
kultury danego narodu oznacza także odczytanie kręgu kulturowego cywilizacji, 
na przykład pojmujemy polską kulturę plastyczną w kręgu kulturowym cywili-
zacji łacińskiej. Zabytkowa architektura wielokulturowa jest zdominowana przez 
chrześcijańskie wzorce, głównie łacińskie oraz – w mniejszym stopniu – greckie 
i bizantyńskie, co ma swoje konsekwencje także w wychowaniu przez architektu-
rę, z którą każdy uczeń w Polsce styka się niemal we wszystkich miejscowościach. 
Mam na myśli liczne kościoły, kaplice, krzyże i kapliczki przydrożne, symbolikę 
cmentarzy, tzw. latarnie umarłych itp. Edukacja plastyczna w zakresie architek-
tury nie powinna być zaniedbywana, podobnie jak edukacja plastyczna w zakre-
sie malarstwa, rzeźby, grafi ki, rzemiosła artystycznego, fi lmu i teatru. Większość 
zachowanych zabytków w Polsce ma związek z kulturą łacińskiej Europy, której 
częścią jest kultura polska. Nie można nie rozumieć własnej kultury plastycznej, 
nie znać na przykład symboliki krzyża, zmartwychwstania, znaczenia ikon, a tak-
że głębszego sensu stylów architektonicznych, jak gotyk oraz barok. Zadania de-
mokratycznej szkoły w zakresie wychowania i wykształcenia kolejnych pokoleń 
zdolnych do właściwego zrozumienia kultury plastycznej społeczeństwa danego 
kręgu kulturowego są naglące, domagają się systematycznych, przemyślanych 
działań edukacyjnych w kierunku wydobycia i przekazania dóbr znajdujących się 
u podstaw bytu narodowego. Jan Paweł II w książce pt. Pamięć i tożsamość (2005)20 
zawarł wskazówki dla edukacji nie tylko Polaków, ale także innych narodów. Czy-
tając pracę, można wysnuć wniosek, że bez pamięci o kulturze plastycznej nie 
może być w pełni zachowana tożsamość narodowa. Polska tożsamość wyraża 
się wszak nie tylko w znakach polskiej mowy, w utworach literackich, chociażby 
w epopei Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, muzycznych, między innymi w ope-
rze narodowej Straszny dwór Stanisława Moniuszki, czy teatralnych, na przykład 
w dramacie Wesele Stanisława Wyspiańskiego, ale także w postaci dzieł-znaków, 
takich jak symbole plastyczne (sylwetka katedry i zamku na Wawelu, obraz Bitwa 
pod Grunwaldem Jana Matejki, chorągiew w barwach narodowych z orłem w ko-
ronie, pomnik grunwaldzki w Krakowie i wiele innych).

Należy zwrócić uwagę na właściwy i systematycznie zorganizowany, longitu-
dinalny, celowy i metodyczny, całościowy przekaz dóbr, także plastycznych, ar-
tystycznych, między następującymi po sobie pokoleniami, bez redukcjonizmu 

por. II Przegląd Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego, red. P. Pilawski, 
Ł. Mańczyk, Kraków 2006; K. Denek, W kręgu edukacji, krajoznawstwa i turystyki w szkole, Poznań 
2000; K. Chałas, S. Kowalczyk, Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym. Elementy teorii 
i praktyki, t. 2: Naród, Ojczyzna, patriotyzm, państwo, pokój, Lublin–Kielce 2006; P. Kowalski, Matu-
ra, Sienkiewicz i wychowanie patriotyczne, Łomża 2007; S. Bachanek, Zakorzenienie w dziedzictwie 
małych ojczyzn. Materiały pomocnicze do kształtowania postaw patriotycznych, Radom 2007; „My-
śląc ojczyzna” – kształtowanie polskiej tożsamości  – edukacja patriotyczna w szkole. Inspiracje, słowo 
wstępne E. Repsch, J.A. Omelaniuk, Wrocław [2006].

20 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005.
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kulturowego w zakresie symbolicznych kodów plastyki. Tak pojmowana sztuka 
powinna być obecna w edukacji szkolnej, pozaszkolnej, także medialnej, a jej zna-
jomość jest niezbędna jako składnik kultury osobistej każdego człowieka wycho-
wanego i wykształconego w danym kręgu kulturowym.

Szkoła uczy, przekazując wiedzę dotyczącą kultury plastycznej oraz wskazując 
na arcydzieła artystyczne uznane w historii ludzkości, na przykład sztuki greckiej, 
rzymskiej i chrześcijańskiej. Bardzo istotne jest przekazanie wiedzy o dziełach 
plastycznych następnym pokoleniom, transmisja kodów plastycznych sztuki, 
w tym sztuki ludowej i regionalnej. Szerzej ujmując, chodzi o przekaz o starożyt-
nej sztuce greckiej i rzymskiej, średniowiecznej i nowożytnej sztuce europejskiej, 
zarówno bizantyńskiej, jak i zachodniej, łacińskiej. Nie można jednak pominąć 
elementarnych przykładów z kręgu innych cywilizacji – arcydzieł sztuki chińskiej, 
indyjskiej, turańskiej, staroegipskiej, asyryjskiej, mezopotamskiej, babilońskiej 
oraz islamskiej.

Wspólne dobra narodowe, scalające naród jako społeczność kulturową, a nie 
jako biologicznie rozumianą wspólnotę rasową, mają podstawowe znaczenie dla 
ocalenia tożsamości także przez plastyczną pamięć narodową, czyli utrwalone 
w tradycji obrazy-symbole. Uzewnętrzniona pamięć plastyczna narodu przejawia 
się poprzez (arcy)dzieła plastyczne, a obraz jako widoczny znak jest łatwiej zapa-
miętywany w procesie edukacji, wszak istnieje pamięć obrazowa, pamięć niewer-
balna; znacznie łatwiej zapamiętać obraz plastyczny niż ulotne słowo (zwłaszcza 
obszerny tekst), które pamięć notuje w inny sposób. Dlatego tak istotna wydaje 
się edukacja plastyczna dzieci i młodzieży oraz dorosłych w zakresie podstawo-
wych symboli plastycznych i arcydzieł artystycznych, najcelniejszych dzieł kultu-
ry narodowej i religijnej. Wspólna tradycja plastyczna: znane gmachy, chociażby 
Wawel i kościół Mariacki w Krakowie, Zamek Królewski czy pałac w Łazienkach 
w Warszawie, znane pomniki, na przykład pomnik Adama Mickiewicza na Rynku 
w Krakowie czy pomnik Fryderyka Chopina w warszawskich Łazienkach, znane 
malowidła, między innymi Jana Matejki, Jacka Malczewskiego, czy witraże lub ry-
sunki, na przykład Stanisława Wyspiańskiego, arcydzieła rzemiosła artystycznego 
o znaczeniu historycznym, dzwon Zygmunta, Szczerbiec itp., scalają świadomość 
narodową, uzmysławiają nam kulturę jako coś własnego, odrębnego, niepowta-
rzalnego, indywidualnego, wyrażającego wspólną historię Polaków, inną niż hi-
storie sąsiednich narodów21.

Sama kultura plastyczna, której przejawy otaczają nas na każdym niemal kro-
ku, oddziałuje tak, jakbyśmy byli w niej zanurzeni, do tego stopnia, że nie dostrze-
gamy jej na co dzień. Kulturę plastyczną w człowieku kształtują jednak konkretne 
dzieła i konkretni twórcy oraz konkretne osoby prowadzące procesy wychowania 
i nauczania, nauczyciele i wychowawcy estetyczni. Każdy uczeń, wychowanek 
i podopieczny powinien być odpowiednio kształcony, wychowywany i otaczany 
opieką w sposób integralny, humanistyczny, a więc także w kontekście kultury 

21 Wartości w kulturze polskiej, red. L. Dyczewski, Lublin 1993.
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plastycznej, aby mógł prawidłowo funkcjonować we własnym, przestrzennym 
środowisku kulturowym: regionalnym, narodowym, religijnym oraz ogólnocywi-
lizacyjnym, i aby rozumiał własne środowisko kulturowe, także w wymiarze sztuk 
plastycznych. Szkoła i placówki pozaszkolne, takie jak muzea, biblioteki, teatry, 
domy kultury oraz świetlice, a także mass media, wyspecjalizowane instytucje 
kościelne, różnego typu stowarzyszenia i organizacje zajmujące się wychowa-
niem powinny systematycznie, całościowo i metodycznie przygotowywać (każda 
instytucja w swoim zakresie) młodych ludzi do odczytywania i współtworzenia 
przekazu kultury plastycznej na najwyższym poziomie możliwym do osiągnię-
cia na danym etapie kształcenia, wychowywania i formowania osobowego. Jak 
twierdziła Krystyna Ferenz, przekaz w szkole „zakłada celową ingerencję w świat 
wartości poszczególnych jednostek z intencją tworzenia większej spójności, lep-
szych możliwości komunikacyjnych między nimi”22. Nauczyciele, wychowawcy, 
opiekunowie powinni zatem świadomie i celowo kształtować proces kulturowy 
wśród swoich wychowanków, uczniów i podopiecznych, prowadzić ich ku dobru, 
prawdzie, pięknu, miłości, wolności, sprawiedliwości, pokojowi i harmonii. Mam 
na myśli świadomy i celowy, intencjonalny, zorganizowany systematycznie i cało-
ściowo przekaz wiedzy o dziełach plastycznych. Należy wskazać wychowankom 
arcydzieła kultury plastycznej poszczególnych narodów i religii, przede wszystkim 
kultury ojczystej, w tym regionów, kultury ludowej, na przykład wielkopolskiej, 
małopolskiej, góralskiej, kurpiowskiej, śląskiej, kaszubskiej, łowickiej i innych.

Dodajmy jeszcze, że dany wytwór plastyczny powinien nieść z sobą stosow-
ny przekaz nieinstrumentalny, a więc dobro, prawdę, piękno, miłość, wolność, 
sprawiedliwość, pokój, harmonię, świętość itd. W przeciwnym razie nie jest to 
prawdziwe dzieło sztuki, ale kicz, a kicz – jak pisał S. Szuman – nie wychowuje, 
ale psuje smak estetyczny człowieka, wrażliwość, wyobraźnię i moralność. Każde 
dzieło liche formalnie, słabe pod względem artystycznym (kicz), deterioryzuje, 
działa antywychowawczo23. S. Szuman twierdził, że: „Lichy i nieudolny artysta 

22 K. Ferenz, Wstęp. Istota edukacji kulturalnej. Szczególny sens edukacji artystycznej, [w:] Stan-
dardy edukacji kulturalnej. Materiały do konsultacji środowiskowych, red. nauk. A. Białkowski, War-
szawa 2008, s. 9.

23 S. Szuman przez kicz rozumiał dzieła artystycznie „liche”, kicz nazywał także „lichotą”; twier-
dził, że: „Psychika dziecka przyjmuje na własność znacznie więcej niż to, co świadomie wyodrębnia, 
i rzeczy dobre zarówno, jak i liche kształtują ją [psychikę dziecka] na swój sposób, mimo że dziecko 
nie dorosło jeszcze do świadomej oceny artystycznej. Lichota wszelkiego rodzaju wypacza i depra-
wuje umysł dziecka, gdy je [dziecko] nią [lichotą] karmimy” (por. S. Szuman, Zagadnienie literatury 
dla dzieci, „Dziennik Literacki” 1947, r. 1, nr 13 (13), z dnia 30 maja–5 czerwca 1947, s. 6 i 8, dodatek 
„Dziennika Polskiego” 1947, r. 3, nr 315 [Referat na marginesie Kongresu literatury dla dzieci]). Por. 
także, S. Szuman, Pochwała dyletantów. Rzecz o znaczeniu samorodnej twórczości w wychowa niu este-
tycznym społeczeństwa, Warszawa 1947, s. 20, przypis gwiazdkowy. W związku z określeniem kryte-
riów kiczu S. Szuman odsyłał do tekstu Juliusza Goryńskiego, por.: J. Goryński, Zagadnienie »kiczu« 
w sztuce plastycznej, „Twórczość” 1946.
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[…] stwarza tylko pozór wartości, która nie istnieje”24. Przykładowo jednym z za-
gadnień kultury plastycznej w obszarze edukacji jest plakat, który nie może być 
kiczem, jeśli ma wychowywać. S. Szuman uważał, że: 

Plakat może być tworem sztuki użytkowej i każdy plakat polski – w szkole i poza szkołą 
– ma i musi posiadać walory artystyczne. […] Nie wolno psuć dobrego smaku uczniów, 
kształconego z trudem na przykładach dobrego malarstwa, lichymi rycinami i plakatami25.

Uczony per analogiam określał problematykę antywychowawczego działania ki-
czu plastycznego na dzieci na przykładzie ilustracji książkowej: 

Lichy i nieartystyczny obrazek w książce dla dzieci i młodzieży jest fałszywą monetą. Popeł-
niamy wielki błąd wychowawczy, tolerując rozpowszechnianie takich [fałszywych, lichych] 
monet i nie żądając kategorycznie, by je wycofano z obiegu. Licha i zła ilustracja wypacza 
i wykrzywia wyobraźnię naszych dzieci, nieświadomych, co konsumują. […] Wyobraźnię 
dzieci powinny od maleńkości urabiać utwory grafi czne pełnowartościowe, artystyczne, 
o ile możności, nienaganne i doskonałe, a wartościowe wychowawczo i społecznie pod 
względem treści26.

S. Szuman wskazywał na arcydzieła sztuk pięknych jako na przedmioty pomocne 
w wychowaniu nie tylko dzieci, ale także młodzieży i osób dorosłych. Plastykę 
należy włączyć w procesy wychowania, niezależnie od wieku. 

Wychowanie młodzieży i dorosłych przez sztukę może tylko wówczas osiągnąć istotne re-
zultaty, gdy dajemy im [młodzieży i dorosłym] doznać i przeżywać potęgę i wielkość sztuki. 
[…] Słaba i licha sztuka obniża smak publiczności, mamiąc ją falsyfi katem sztuki i sprowa-
dzając na manowce27.

Poprzez edukację i uspołecznienie człowiek zostaje wprowadzony w kulturę, 
także w kulturę plastyczną. Dzięki edukacji nabywa wiedzy i umiejętności, dosko-
nali się, a dzięki rozwinięciu więzi społecznych w procesie socjalizacji wchodzi 
w relacje międzyosobowe, które obfi tują w rozmaite kody plastyczne, ponieważ 
każdy człowiek komunikuje się werbalnie i niewerbalnie, a więc znaczące są tak-
że: jego ubiór, noszone przedmioty, na przykład krzyże na łańcuszku, pierścienie 
i obrączki. Należy również uwzględnić przestrzenne środowisko przebywania, na 
przykład: dom, mieszkanie, budynek szkoły28, świątynię, kawiarnię, dom kultury, 
muzeum, bibliotekę, dom dziecka, świetlicę, klub młodzieżowy i inne. Wszyst-
kie te elementy wizualne komunikują jakieś konkretne treści, konkretne dobra. 

24 S. Szuman, Ilustracja w książkach dla dzieci i młodzieży. Zagadnienia estetyczne i wychowawcze, 
Kraków 1951, s. 12–13.

25 Tenże, O oglądaniu obrazów. Z 27 tablicami poza tekstem, Warszawa 1948, s. 130.
26 Tenże, Ilustracja w książkach..., s. 13.
27 Tenże, Przeobrażające oddziaływanie sztuki, „Oświata Dorosłych” 1961, r. 5, nr 3 (26), maj–

–czerwiec 1961, s. 129.
28 A. Nalaskowski, Przestrzenie i miejsca szkoły, Kraków 2002.
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Świat współczsnego człowieka kształtowany przez mass media i multimedia zo-
stał w dużym stopniu zwizualizowany i usymboliczniony, bo każda kultura jest 
ze swej istoty symboliczna i signifi katywna wskutek zakodowania wielu znaczeń 
w artefakty w wyniku procesu historycznoplastycznego29.

Wzrok, którym odbieramy świat wizualnie, pełni podstawową funkcję w kul-
turze plastycznej i edukacji plastycznej, czyli edukacji artystycznej w zakresie pla-
styki. Wzrok umożliwia nam odbiór rzeczy i ludzi. Bez wzroku niewerbalna ko-
munikacja międzyludzka jest zaburzona. Prawidłowa percepcja wzrokowa może 
być kształtowana u dzieci, u młodzieży czy u dorosłych w kierunku poznawania 
kodów plastycznych. Osoby niewidome czy niedowidzące30 znajdują się w gorszej 
sytuacji, bo malarstwo, grafi ka, architektura czy rzeźba są dla nich niedostępne 
bezpośrednio. Dostęp do dzieł plastycznych tego typu jest na ogół u osób niewi-
domych tylko pośredni poprzez opowiadania, przekaz werbalny o dziełach pla-
stycznych lub przez mikromodele architektury czy rzeźby dostępne haptycznie, 
czyli dotykowo, dla danego człowieka niepełnosprawnego wzrokowo. Niewidomi 
mogą dotykać przedmiotów i mieć kontakt haptyczny z przedmiotami plastycz-
nymi, poznawać je plastycznie w ten sposób, na przykład rzeźbę wolno stojącą 
czy małe fragmenty architektury spotykane na drodze. Specjalne, niekoniecznie 
Braillowskie, techniki dziurkowania papieru umożliwiają osobom niewidomym 
komunikację plastyczną, między innymi tworzenie dziurkowanych „obrazów” na 
kartce, które to obrazy można odczytać następnie plastycznie za pomocą ruchu 
dłoni, przesuwając palcami po dziurkowanych liniach, gładząc wypukły obrazek 
opuszkami palców. Jak widać, edukacja plastyczna nie ogranicza się tylko i wy-
łącznie do osób widzących. W pewnym stopniu dotyczy także osób niewidomych 
i niedowidzących. Kultura plastyczna odnosi się również do ludzi niepełnospraw-
nych, o czym nie należy zapominać przy całościowym podejściu do zagadnienia 
sztuk plastycznych w wychowaniu i nauczaniu w szkole i poza szkołą.

Arcydzieła kultury plastycznej w Polsce są dobrem ogólnonarodowym, przy-
należą do społeczności kulturowej, niosącej wielowiekową i żywą tradycję ducho-
wą cywilizacyjnego kręgu łacińskiego. Naród (a szczególnie jego elity) odpowiada 
za tworzenie, przekazywanie i podtrzymywanie kulturowych dóbr, także plastycz-
nych, na miarę swoich możliwości w danych warunkach czasoprzestrzennych. 
W szczególności nauczyciele, wychowawcy, wydawcy oraz dziennikarze są odpo-
wiedzialni za przekazywanie wzorów plastycznych, istotnych dla dobra wspólne-
go społeczności, ważnych dla dobra publicznego w Ojczyźnie.

Współuczestnictwo w kulturze plastycznej wymaga warunków, tworzonych 
przez wiele instytucji: przedszkola, szkoły, uczelnie, placówki pozaszkolne: oświa-
towo-wychowawcze, kulturalne, kulturalno-wychowawcze, na przykład muzea, 
galerie, kina, teatry, biblioteki z miejscami ekspozycyjnymi dla wystaw plastycz-

29 A. Donghi, Gesty i słowa. Wprowadzenie do języka symbolicznego, Kraków 1999.
30 M.M. Tytko, Kilka uwag o udziale ucznia niepełnosprawnego w kulturze, „Niepełnosprawność 

i Rehabilitacja. Kwartalnik Instytutu Rozwoju Służb Społecznych” 2008, nr 4, s. 67–72.
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nych, media elektroniczne i tradycyjne, między innymi gazety ilustrowane, książ-
ki, gry komputerowe, strony internetowe i telewizję. Ilustracja książkowa także 
wchodzi w zakres kultury plastycznej, dlatego biblioteki, księgarnie i mass media 
posługujące się przekazem wizualnym, takie jak telewizja, Internet, czasopisma 
w wersji papierowej i elektronicznej, oraz instytucje kościelne wykorzystujące ko-
munikację plastyczną należy uznać za instytucje z pogranicza sfery kultury pla-
stycznej mające wpływ wychowawczy i kształcący na osoby i wspólnoty również 
w aspekcie symboliki plastycznej oraz obrazowania treści symbolicznych. Inter-
akcje pomiędzy sferą nauczania, obrazowania, ekspresji plastycznej i współczes-
nej technologii medialnej są wielorakie31.

Problem świadomego przekazywania wiedzy o dobrach plastycznych natrafi a 
na istotną trudność, gdy mowa o samowychowaniu plastycznym, czyli tzw. auto-
edukacji plastycznej, autoedukacji wizualnej, wszak pojawia się pytanie: czy moż-
na sobie samemu świadomie przekazywać wzorce, na przykład plastyczne. W sa-
mowychowaniu ważny okazuje się autor wychowawca, który działa pośrednio na 
zasadzie przekazu zapośredniczonego przez książki, dzieła plastyczne, a odbior-

31 B. Didkowska, Analiza rysunków, [w:] Przestrzenie i miejsca szkoły, red. A. Nalaskowski, Kra-
ków 2002, s. 19–21 [cyt. fragm. maszynopisu]; taż, Child and Adult Drawing Scheme. Analysis of Self-
-Portraits of Children and Th eir Parents, [w:] Materiały konferencyjne. 5th European Congress InSEA. 
Vademecum, Poznań 19–21 czerwca 2000 r., Poznań 2000; taż, Czy kij baseballowy może być atrybutem 
zabawy?, [w:] Media wobec wielorakich potrzeb dziecka, red. S. Juszczyk, I. Polewczyk, Toruń 2005, 
s. 279–297; taż, Czy przerysowany rysunek Anime może uczyć kultury wizualnej, [w:] Zdolności, talent, 
twórczość, t. 2, red. W. Limont, J. Cieślikowska, J. Dreszer, Toruń 2008, s. 75–88; taż, Dzieje i problemy 
kształcenia plastycznego w szkole publicznej, [w:] Tożsamość osobowa a tożsamości społeczne. Wyzwa-
nia dla edukacji XXI wieku, red. T. Bajkowski, K. Sawicki, Białystok 2001, s. 210–221; taż, How an 
Image Proposed by Electronic Media Aff ects Drawing Creativity of Children and Teenegars?, [w:] From 
the gift h growth to the growth of personality of gift ed, red. Z. Bartosova, Bratislava 2008, s. 124–126; 
taż, Komputer na lekcjach sztuki, [w:] Pedagogika i informatyka, red. A. Mitas, Cieszyn 2001, s. 33–40; 
taż, W. Limont, Mixmedial Spaces – enrichment program for gift ed primary school pupils, [w:] From 
the Gift h Growth to the Growth of Personality of Gift ed, red. Z. Bartosova, Bratislava 2008, s. 120–122; 
B. Didkowska, Media elektroniczne a rysunek dzieci i młodzieży, [w:] Edukacja artystyczna a metafora, 
red. W. Limont, B. Didkowska, Toruń 2008, s. 145–158; B. Didkowska, „Nowe narzędzia” plastyczne – 
propozycje zajęć rozwijających wyobraźnię dziecka, [w:] U podstaw edukacji plastycznej, red. S. Popek, 
R. Tarasiuk, Lublin 2000, s. 157–161; taż, Od „rysunku” do „sztuki”. Problemy kształcenia plastyczne-
go w szkole publicznej. Nauczyciel wobec realizacji przedmiotu „sztuka”, „Wychowanie na co Dzień” 
2001, nr 3, s. 14–19; taż, Propozycja zajęć plastycznych wykorzystujących komputer jako narzędzie 
plastyczne, [w:] Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce, red. 
T. Lewowicki, B. Siemieniecki, Toruń 2002, s. 399–406; taż, Wielcy twórcy a integracja muzyki z pla-
styką – wnioski dla edukacji, [w:] Edukacja artystyczna wobec przemian społeczno-oświatowych, red. 
L. Kataryńczuk-Mania, I. Kurcz, Zielona Góra 2002, s. 259–266; taż, Wpływ fi lmów animowanych na 
sposoby pokazywania ruchu w rysunkach dzieci dzieci, [w:] Z teorii i praktyki edukacji artystycznej, 
red. W. Limont, K. Nielek-Zawadzka, Toruń 2005, s. 21–54; taż, Wpływ mediów elektronicznych na 
twórczość rysunkową dzieci i młodzieży, [w:] Polskie Towarzystwo Dysleksji. Biuletyn Informacyjny 
Oddziału Warszawskiego, red. W. Brejnak, Warszawa 2005, s. 114–122; taż, Współczesne narzędzia 
plastyczne kształcące kulturę wizualną, [w:] Nowe teorie twórczości. Nowe metody pomocy w tworze-
niu, red. K. Szmidt, K. Piotrkowski, Kraków 2002, s. 193–198.
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ca dzieła – będący na wyższym etapie dojrzałości wewnętrznej – wybiera to, co 
w danym momencie staje się istotne dla jego rozwoju duchowego. Samowycho-
wanie do kultury plastycznej ma w tle ukrytego wychowawcę w postaci „mistrza”, 
który zakodował komunikaty w warstwie wizualnej dzieła, treści do odczytania 
i przyjęcia przez inne osoby: odbiorców, wychowanków, uczniów, podopiecznych, 
publiczność, wspólnotę duchową lub społeczność osób ukształtowanych według 
podobnych wzorców kulturowych w zakresie plastyki. Kultura plastyczna ma za-
tem ważną funkcję do spełnienia transmisji wizualnej dóbr, tj. w zakresie przeka-
zu jakości plastycznych, form artystycznych i symbolicznych treści znaczących. 
Obrazy są wytwarzane z reguły świadomie, bo sztuka to recte ratio factibilium32, 
skoro rozumna koncepcja sztuki zakłada znajomość reguł tworzenia sztuki u ar-
tysty-wytwórcy dzieła. Obrazy (szerzej: dzieła plastyczne), działają jednak nie tyl-
ko na świadomość, ale także na podświadomość odbiorcy, wychowanka, ucznia 
i podopiecznego, głęboko zapadają w ludzką pamięć, zdarza się, że są „trwalsze” 
niż słowa. Dlatego tak ważna w procesie edukacji jest komunikacja pozawerbalna, 
tu – komunikacja obrazowa (arcydzieła kultury plastycznej albo „dzieła własne”, 
na przykład rysunki, wdrażanie się w system plastycznej komunikacji znakowej, 
w treści obrazów i w sposoby czy formy wyrazu plastycznego, zwizualizowanej 
ekspresji). Plastyka operuje skrótem, symbolem, alegorią, emblematem, łatwym 
do uchwycenia i zapamiętania znakiem obrazowym, przez co łatwiej uchwycić 
zasadniczy sens, bo w grę wchodzi mniej elementów niż przy obszernym dziele 
literackim na ten sam temat.

Dla kultury plastycznej jest ważne, aby w procesie wychowania kształtować 
dobry smak artystyczny przyszłych odbiorców i twórców sztuki, przyszłych 
uczestników życia kulturalnego, artystycznego oraz plastycznego. Publiczność 
muzeów formuje się już od dzieciństwa poprzez wyrabianie w dzieciach nawy-
ku chodzenia na wystawy, do galerii sztuki, przyzwyczajanie ich do wysoko kul-
turowego środowiska plastycznego: rzeźb, malarstwa, grafi ki, architektury oraz 
rzemiosła artystycznego. Uprawa ducha, czyli kultura, w klasycznym rozumieniu 
dotyczy także uprawiania kultury plastycznej przez całe życie w rozmaitych prze-
jawach. Kształtowanie potrzeb związanych ze sztuką to zadanie rodziców, szkoły 
i Kościoła (plastyczna sztuka sakralna na wysokim poziomie artystycznym). Do-
bry smak estetyczny ogółu społeczności skutkuje w przyszłości bardziej skutecz-
ną eliminacją kiczu, lepszymi wyborami estetycznymi dokonywanymi przez tzw. 
zwykłych ludzi w życiu prywatnym i przez decydentów w skali państwa. Wiele 
„nietrafi onych” plastycznie dzieł powstało na zamówienie czynników państwo-

32 Zdaniem Arystotelesa, „Sztuka jest […] trwałą dyspozycją [rozumu praktycznego] do opar-
tego na trafnym rozumowaniu tworzenia; brak sztuki zaś – przeciwnie […]” (Arystoteles, Etyka ni-
komachejska, tłum. D. Gromska, wyd. 2, Warszawa 1982, 1140 a 20). Według św. Tomasza z Akwinu 
„[…] ars est recta ratio factibilium”, tj. „sztuka jest zasadą poprawnego wytwarzania zamierzonych 
dzieł” (S. Th omae Aquinatis, Summa theologiae, I–II, q. 57, a. 4, resp., oraz I–II, q. 58, a. 2, ad 1). 
Cytaty za: H. Kiereś, Człowiek i sztuka. Antropologiczne wątki problemu sztuki, Lublin 2006, s. 38.
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wych, wskutek braku dobrego smaku estetycznego u osób dokonujących wybo-
ru projektu do realizacji. Dotyczy to na przykład budowy ofi cjalnych gmachów 
państwowych. Podobnie można by uniknąć „nietrafi onych” plastycznie dzieł 
budownictwa mieszkalnego, gdyby ci, którzy wybierali projekty, mieli właściwie 
wykształcony smak estetyczny, poczucie harmonii, stosowności, zasadę decorum, 
umiaru i tzw. wyczucie piękna (o kształceniu smaku estetycznego pisali Herbert 
Read, Stefan Szuman, Irena Wojnar33, Maria Gołaszewska i inni). W odbiorze 
dzieł sztuki plastycznej ważne są nie tylko emocje, przeżycia, ale również rozum-
ne podejście poprzez poznanie i zrozumienie. Rodzice, opiekunowie, nauczycie-
le i wychowawcy powinni rozumnie i świadomie ukazywać najcenniejsze dobra 
kultury, przede wszystkim dobra kultury narodowej, w tym kultury plastycznej, 
dzieciom, uczniom, wychowankom i podopiecznym, stosownie do ich wieku oraz 
poziomu rozwoju umysłowego.

Uczeń powinien rozumieć podstawowe elementy dzieł sztuki i umieć tworzyć 
proste dzieła plastyczne czy paraplastyczne na swoją miarę – rysunki, twory z pla-
steliny i modeliny. W zależności od poziomu rozwoju umysłowego i psychomoto-
rycznego tworzenie dzieł własnych przez ucznia staje się jego potrzebą, ale nie na-
leży przymuszać do twórczości nikogo, także do twórczości plastycznej. Zachęta 
jest jednym ze sposobów wprowadzania młodego człowieka w sferę sztuki przez 
rodzica, nauczyciela plastyki czy wychowawcę. Uczeń w szkole średniej powinien 
znać elementy podstawowych tendencji i style sztuk plastycznych, na przykład: 
sztukę staroegipską, starogrecką i starorzymską, a także hellenistyczną, wczesno-
chrześcijańską, bizantyńską, preromańską i romańską, gotyk, renesans, manie-
ryzm, barok, rokoko, klasycyzm, romantyzm, historyzm, eklektyzm, modernizm, 
secesję, art deco, kierunki w sztuce XIX i XX wieku (w malarstwie między in-
nymi realizm, impresjonizm, ekspresjonizm, postimpresjonizm, koloryzm, sym-
bolizm, surrealizm, kubizm, dadaizm, abstrakcjonizm, abstrakcję geometryczną, 
suprematyzm, unizm, abstrakcję ekspresjonistyczną, taszyzm, informel, pop-art, 
op-art, hiperrealizm, Nową Figurację, minimal-art itd.). Powinien rozpoznawać 
główne cechy stylu i znać przykłady dzieł. W szkole podstawowej, rzecz jasna, 
takie szczegółowe wiadomości nie są wymagane. Uczeń ma na przykład kojarzyć 
piramidy czy Sfi nksa z kulturą starożytnego Egiptu, a Akropol czy Wenus z Milo 
– z Grecją, ikony – z Bizancjum itd. W gimnazjum i liceum należałoby stopniowo 
wprowadzać coraz więcej szczegółów faktografi cznych i informacji z zakresu hi-
storii sztuki oraz większą liczbę ilustracji arcydzieł sztuki.

Edukacja kulturalna to nie tylko wychowanie przez sztukę plastyczną, ale tak-
że funkcjonowanie w wielu innych sferach związanych z procesem wychowania. 
Oczywistością jest, że nie sama sztuka tworzy kulturę, lecz także nauka, fi lozo-
fi a, religia, obyczaje, moralność, prawo będące odbiciem moralności, technika, 

33 Por. M.M. Tytko, Pedagodzy kultury: Stefan Szuman, Irena Wojnar, Maurice Debesse – relacje 
w świetle zachowanych listów i wspomnień, „Kultura i Edukacja” 2008, nr 4 (68), s. 112–122, bibliogr., 
s. 118–122.
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rolnictwo oraz inne dziedziny. Należałoby stymulować kulturalnie wszystkie 
środowiska w Polsce, także ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych, w ra-
mach powszechnej edukacji kulturalnej. Publiczne telewizja i radio oraz Internet, 
spełniając misję społeczną, powinny być dostępne także poza szkołą dla każdego 
ucznia na wsi i w mieście, aby pomocniczo ukształtować jego indywidualną kul-
turę, także osobistą kulturę plastyczną, tj. obycie w sferze plastycznej. Standardy 
formowania kultury plastycznej zostały zaproponowane w innym miejscu34.

Stosowanie sztuki plastycznej w funkcji wychowawczej jest korzystne dla spo-
łeczności oraz dla poszczególnych osób. Poruszamy się na co dzień w tzw. ikono-
sferze35, dlatego owej ikonosfery, czyli sfery obrazowej, wizualnej, plastycznej nale-
ży się stopniowo „nauczyć”, ze szczególnym uwzględnieniem kodów plastycznych. 
Ikonosfera obejmuje w zasadzie całość kultury wizualnej, wszystkie dzieła wizu-
alne, dostępne głównie wzrokowo człowiekowi danej cywilizacji, epoki, kultury, 
środowiska lub regionu. Szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum przygotowują 
do obcowania z ikonosferą w stopniu elementarnym. Specjalistyczne studia wyż-
sze umożliwiają pogłębienie tej wiedzy w wybranym zakresie kultury plastycznej. 
Szczegółowe dopracowanie standardów programów edukacji wizualnej z użyciem 
konkretnych przykładów z poszczególnych dziedzin plastyki to osobny problem 
na poszczególnych etapach kształcenia uczniów i wychowania estetycznego, wpi-
sanego w kształcenie i wychowanie ogólne (zintegrowane) człowieka rozumiane 
jako paideia. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że termin „edukacja wizualna” 
nie jest do końca właściwy, bo na przykład nie obejmuje plastycznego kształcenia 
osób niewidomych, choć niewątpliwie tu proces edukacji plastycznej zachodzi, ma 
aspekty haptyczne, wszak niewidomy człowiek plastyki nie widzi, ale jej dotyka. 
Niewidomy, mimo braku wizualizacji, ma do czynienia ze sferą plastyki, tj. plasto-
sferą. Z powyższego względu „plastosfera” okazuje się terminem o szerszym zakre-
sie niż termin „ikonosfera”. Edukacja haptyczna stanowi część edukacji plastycznej 
i wchodzi w zakres kultury plastycznej. Edukacja haptyczna nie może być nato-
miast nazwana edukacją wizualną z przyczyn oczywistych, bo niewidomy uczeń 
nie widzi dzieł, które poznaje dotykiem. Z wyżej wymienionych względów „edu-
kacja plastyczna” jest terminem znacznie szerszym niż „edukacja wizualna”. „Kul-
tura plastyczna” wykracza poza sferę znaczenia pojęcia „kultura wizualna” z tych 
samych powodów. Kultura ikoniczna dotyczy natomiast tylko samych obrazów.

Należy się jednak zgodzić z twierdzeniem, że: 

Plastyka i zawarte w niej wartości są jednocześnie środkami ułatwiającymi odbiorcom 
i uczestnikom procesów twórczych nabywanie wiedzy i informacji z innych dziedzin i roz-
wijanie aktywności poznawczej36.

34 A. Boguszewska, B. Didkowska, K. Ferenz, W. Limont, D. Śmiechowski, U. Szuścik, Standardy edukacji 
wizualnej, [w:] Standardy edukacji kulturalnej. Materiały do konsultacji środowiskowych, red. A. Białkowski, 
Warszawa 2008, s. 52–97.

35 M. Porębski, Ikonosfera, Warszawa 1972.
36 A. Boguszewska i in., Standardy..., s. 53.
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Autorzy współczesnych standardów edukacji wizualnej proponują kształcenie 
percepcji, przeżycia, doświadczenia oraz wiedzy w zakresie odbioru sztuki i jej 
tworzenia. Skoro kultura łączy w sobie elementy słowne i pozasłowne, tj. także 
obrazowe i dźwiękowe, to współczesna szkoła nie może pomijać w edukacji rów-
nież elementów kultury plastycznej, tak jak nie może zaniedbywać kultury słowa, 
kultury języka i kultury muzycznej. Kultura plastyczna obejmuje nie tylko dzieła 
sztuki, ale także informację37 wizualną, reklamę, na przykład billboardy, przekaz 
telewizyjny i internetowy38. Prawdą jest, że edukacja w zakresie kultury plastycz-
nej wymaga 

w pełni profesjonalnego przygotowania, które dają wyłącznie zintegrowane wyższe studia 
plastyczne i edukacyjne. Obecnie taki poziom studiów zapewnia kierunek studiów: eduka-
cja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych39.

Cytowani w niniejszym tekście autorzy standardów edukacji plastycznej, idąc 
za znawcami zagadnienia, takimi jak: Jan Berdyszak40, Jan Byszewski41, Eugeniusz 
Andrzej Józefowski42, Wiesław Karolak43 i Elżbieta Olinkiewicz44, podkreślają zna-

37 M.M. Tytko, Wychowanie do informacji, „Wychowawca. Miesięcznik Nauczycieli i Wychowaw-
ców Katolickich” 1998, nr 5, s. 42–43.

38 A. Boguszewska i in., Standardy..., s. 54.
39 Tamże, s. 56.
40 J. Berdyszak, O obrazie, Olsztyn 1999. Por. także: J. Berdyszak, M. Berdyszakowa, R. Lewan-

dowski, Poznajemy plastykę. Poradnik bibliografi czny, Warszawa 1964.
41 J. Byszewski, Inne muzeum = the other museum, przeł. J. Bąkowski, Warszawa 1996.
42 E. Józefowski, Edukacja artystyczna w działaniach warsztatowych. Na podstawie doświadczeń 

własnych, Łódź 2009. 
43 Na temat animacji społeczno-kulturalnej w zakresie plastyki, myślenia twórczego i działania 

w zakresie sztuki, uwrażliwiania zmysłu widzenia poprzez sztukę plastyczną, o metodzie projektów 
w zakresie kreatywności plastycznej, o sztuce w aspekcie studiów i nauczania, o terapii sztuką (o ry-
sunku w psychologii), o arteterapii, leczeniu sztuką, działaniach multimedialnych, mappingu (pla-
stycznym rozrysowaniu „mapy” relacyjnej własnego „ja” metodą „kartografi czną” per analogiam), 
o treningu mentalnym w samorozwoju – por.: Czyste dobro, czyste piękno. Wiosenna Akademia. Pol-
sko-niemieckie warsztaty twórcze dla twórców, animatorów, multiplikatorów i menedżerów sztuk. Za-
łęcze Wielkie k. Wielunia, marzec 1998, red. W. Karolak, K.-O. Kahmann, przeł. A.A. Tarwid, B. Ow-
czarska, Łódź 1998; W. Karolak, Moje portrety. Taki jestem – taki chciałbym być, Częstochowa 2002; 
tenże i in., Moje portrety. Działania twórcze – twórczość wspomagająca rozwój. Zeszyt ćwiczeń, Łódź 
2002; W. Karolak, B. Kaczorowska, M. Jabłoński (oprac.), Działania twórcze – twórczość wspomaga-
jąca rozwój. Zeszyt ćwiczeń, Łódź 2002; W. Karolak i in., Moje portrety. Działania twórcze – twórczość 
wspomagająca rozwój. Książka dla nauczyciela, Łódź 2002; tenże, Projekt edukacyjny – projekt ar-
tystyczny, Łódź 2004; tenże, Warsztaty twórcze – warsztaty artystyczne, Kielce 2005; tenże, Rysunek 
w arteterapii, Łódź 2006 (wyd. 2, Łódź 2007); tenże, Mapping w twórczym samorozwoju i arteterapii, 
Łódź 2006; O. Handford, W. Karolak, Mandala w arteterapii, Łódź 2008; O. Handford, W. Karolak, 
Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii, Łodź 2007 (wyd. 2 zm., Łódź 2009); Arteterapia w medycynie 
i edukacji, red. W. Karolak, B. Kaczorowska, Łódź 2008; O. Handford, W. Karolak, Zabawa (z) przed-
miotami w twórczym rozwoju i arteterapii, Łódź 2008.

44 Warsztaty edukacji twórczej. Jak rozwijać osobowość przez sztukę. Program interdyscyplinarny, red. 
E. Olinkiewicz, E. Repsch, Wrocław 2001.
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czenie procesu twórczego w plastyce, nie eksponują natomiast wytworu plastycz-
nego w procesie wychowawczym i dydaktycznym. Ich zdaniem, to proces twórczy 
jest istotny w wychowaniu plastycznym i dydaktyce plastyki, a nie sam wytwór. 
Moim zdaniem, w edukacji artystycznej w zakresie kultury plastycznej, tzn. w wy-
chowaniu plastycznym i w nauczaniu plastyki, zarówno czynność, czyli akt, proces, 
jak i wytwór, czyli dzieło, przedmiot, mają jednak istotne znaczenie, są jednakowo 
ważne. Poza tym, mając na względzie uznany i właściwy podział wprowadzony 
w fi lozofi i przez Kazimierza Twardowskiego, który wyróżniał w procesie pozna-
nia: akt, treść aktu oraz przedmiot aktu, należy obecnie zwrócić uwagę na zanie-
dbywanie w prezentowanym, współczesnym, autorskim podejściu do standardów 
edukacji plastycznej ważnego elementu zwanego treścią czynności, a więc pomija-
nie treści procesu, tzn. treści aktu (na przykład wychowawczego, twórczego) oraz 
wytworu, czyli treści dzieła plastycznego, i jednostronne skupianie się na formie 
czynności, czyli formie procesu (formie aktu) wychowawczego, twórczego, i for-
mie przedmiotu, czyli na formie dzieła, formie wytworu plastycznego. Tymczasem 
w przekazie plastycznym treść plastyczna jest istotnym elementem edukacyjnym. 
Sama forma nie edukuje bez treści, dlatego w kształceniu plastycznym i wycho-
waniu plastycznym należy uwzględnić co najmniej w równym stopniu treść, tzn. 
zarówno treść czynności, jak i treść wytworu, nadto zaś – formę, zarówno formę 
czynności, jak i formę wytworu. Powyższa zasada dotyczy także pedagogiki kultu-
ry jako całości i odnosi się do edukacji kulturalnej w ogóle.
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The Problems of Fine Arts’ Culture (Artistic Culture) in Education

An author in this article shows a question of artistic culture (culture relating to fi ne arts) 
in education, in realistic perspective. Th is short synthese of a problem of artistic culture 
was created in analogy to a question of culture (institutions, creators, works of fi ne arts, 
the public, circulation, education). Th e author incorporated questions of artistic culture in 
researches of pedagogy of culture, especially in a problem of values and goods. 


