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M a r e k  M a r i u s z  T y t k o

TEATR DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W KONCEPCJI 
STEFANA SZUMANA

1. Wstęp

Profesor Stefan Bolesław Teodor Szuman (1889–1972)1, polski patriota2, w swoich 
licznych dziełach3 poświęcił uwagę także m. in. problematyce teatru w kontekście 
wychowawczym. Co jest według S. Szumana istotą teatru, w szczególności teatru 
dla dzieci i młodzieży? Co to jest teatr? Jakie rodzaje teatru analizował S. Szuman? 
Jak rozumiał pojęcie teatru? Na te pytania nie zawsze znajdziemy wyczerpujące 
odpowiedzi w tekstach ww. uczonego. Pytanie: co to jest teatr „w ogóle”, znajdzie 
jednak swoją szczegółową eksplikację w Szumanowskich tekstach, np. o teatrze 
lalek (teatrze dla dzieci). Jeżeli chodzi o teatr amatorski, to profesor wypowiedział 
się np. w związku z książką o dyletantach (Pochwała dyletantów, 19474) oraz w tek-
ście o teatrze ochotniczym (Czego się uczymy w teatrze ochotniczym?, 19495). War-

1 M.M. Tytko, Szuman Stefan Bolesław Teodor [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofi i, t. 9, Lublin 
2008, s. 312–314.

2 M.M. Tytko, Stefan Szuman – lekarz i uczestnik czynu niepodległościowego (1919–1920) [w:] 
Druga Rzeczpospolita z morzem w tle. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Romanowi Wapiń-
skiemu, A. Drzewiecki, E. Koko (red.), Gdańsk–Gdynia 2010, s. 310–324.

3 M.M. Tytko, Bibliografi a prac Stefana Szumana [w:] Myśl pedagogiczna przełomu wieków (Materiały 
z konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 26–27 września 2000 r. z okazji Jubileuszu 600-lecia odno-
wienia Akademii Krakowskiej i Rocznicy 75-lecia utworzenia Katedry Pedagogiki w Uniwersytecie Jagielloń-
skim), T. Aleksander (red.), Kraków 2001, s. 377–401.

4 S. Szuman, Pochwała dyletantów. Rzecz o znaczeniu samorodnej twórczości w wychowa niu es-
tetycznym społeczeństwa, seria: Z zagadnień sztuki, t. 1, Warszawa 1947, s. 60.

5 S. Szuman, Czego się uczymy w teatrze ochotniczym?, „Teatr Ludowy. Miesięcznik poświęcony 
pracy ochotniczych zespołów teatralnych i muzycznych” 1949, r. 35, nr 5, s. 199–204.
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to skoncentrować się zwłaszcza na teatrze lalek, ponieważ w tym wypadku uczony 
wyeksplikował sporo pomysłów przydatnych w procesie wychowania dzieci przez 
teatr. Szuman jest nie tylko klasykiem polskiej psychologii, ale także klasykiem 
polskiej pedagogiki kultury6, dlatego warto pochylać się nad każdą jego wypowie-
dzią i uważnie analizować, zwłaszcza źródła pierwotne i pierwodruki7, a nie tylko 
przedruki w Szumanowskiej monografi i pt. O sztuce i wychowaniu estetycznym 
(1962, 1969, 1975, 19908), bo pierwodruki zachowują swój niepowtarzalną treść 
i formę, oryginalny styl i koloryt, a duża część Szumanowskich artykułów nigdy 
nie weszła do jego ww. książki monografi cznej, dlatego zawsze warto odnajdywać 
je i przypominać w obszernym wyborze.

2. Teatr dla dzieci i młodzieży

S. Szuman w artykule pt. Trzy teatry dla dzieci i młodzieży w Krakowie (1945) za-
warł wiele trafnych uwag ogólnych o teatrze dla dziecka w ogóle. Uczynił to zresz-
tą świadomie w swojej pracy będącej w zasadzie fragmentem ogólnej teorii teatru, 
a bynajmniej nie recenzją teatralną. Uczony w zasadzie przedstawił dwa typy te-
atru: 1) teatr lalkowy oraz 2) teatr aktora, przy czym ten ostatni podzielił na: a) te-
atr tradycyjny (z grą aktorską i scenografi ą), b) teatr żywego słowa (z ograniczoną 
grą i bez scenografi i). Warto zwrócić uwagę, że uczony bronił Teatru Rapsodycz-
nego (Mieczysława Kotlarczyka, w którym podczas wojny występował Karol Woj-
tyła), teatru niszczonego przez komunistów (trzykrotnie zamykanego), a bronił go, 
podkreślając walory artystyczne i wychowawcze tego typu sceny. Swoją koncepcję 
teatru dla dzieci i młodzieży S. Szuman wyartykułował jasno i wyraźnie, włączając 
zagadnienie tegoż teatru w problematykę dziedziny sztuki „w ogóle”. Poniżej za-
prezentowano Szumanowskie – niecytowane dotąd w szumanologicznej literaturze 
przedmiotu – fragmenty wypowiedzi z dziś trudno dostępnych tekstów, zachowa-
nych np. na mikrofi lmach9. Warto więc poznać całościową koncepcję teatru z od-
nośnikami do wychowania przez teatr (ze względu na unikatowość badacz nie 

6 M.M. Tytko, Stefana Szumana pedagogika kultury (próba syntezy) [w:] Pedagogika kultury – wycho-
wanie do wyboru wartości, B. Żurakowski (red.), Kraków 2003, s. 97–104.

7 M.M. Tytko, Stefana Szumana koncepcja wychowania estetycznego wobec liberalizmu kulturowego 
(u źródeł) [w:] Sztuka wobec zakresów wolności człowieka liberalnego. Pedagogiczne rozważania i doświadcze-
nia, M. Zalewska-Pawlak (red.), Łódź 2009, s. 79–89.

8 S. Szuman, O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa 1962, s. 351, wyd. 2 – Warszawa 1969, 
s. 572, wyd. 3 – 1975, s. 580, wyd. 4 – 1990, s. 580.

9 M.M. Tytko, Stefana Szumana koncepcja edukacji artystycznej a rzeczywistość mediów: fi lm [w:] 
Edukacja artystyczna a rzeczywistość medialna, R. Ławrowska, B. Muchacka (red.), Kraków 2009, s. 51–61.
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fragmentuje tekstu). Warunek tzw. przeżycia estetycznego w teatrze jest następu-
jący: teatr musi być sztuką, musi być tworzony jako sztuka, a nie jako falsyfi kat 
sztuki (kicz).

„Wszystkie te trzy teatry mają aspiracje zarówno artystyczne, jak wychowawcze 
i może – na początku roku teatralnego – będzie nie od rzeczy zastanowić się krót-
ko nad zadaniem teatrów dla dzieci i młodzieży w ogóle i nad zadaniami, jakie te 
trzy teatry spełnić by mogły i spełnić powinny. // Każdy z nich [teatrów10], mimo 
że są teatrami dla dzieci i młodzieży, pragnie być przybytkiem sztuki, a nie impre-
zą rozrywkową, urozmaicającą rok szkolny. W rzeczywistości nie istnieją też dwa 
rodzaje sztuki: sztuka dobra i prawdziwa – dla dorosłych i jakaś druga, spreparo-
wana umyślnie i pośledniejsza sztuka – dla dzieci i młodzieży. Istnieje tylko jedna 
sztuka – prawdziwa, piękna w swej koncepcji estetycznej i w wykonaniu i do grun-
tu rzetelna jako rzemiosło artystyczne. Wszelkie łatwizny – tzw. utwory »przysto-
sowane do poziomu dzieci« (i jak się to jeszcze inaczej nazywa) nie są sztuką. Dzie-
ci nie można karmić odpadkami prawdziwej sztuki, spłyconymi przeróbkami 
wartościowych utworów i wypocinami tych »artystów«, którzy nie zdali egzaminu 
na arenie życia. Należy się dzieciom strawa artystyczna najlepsza i najzdrowsza. 
Wszystko, co w sztuce istnieje najlepszego, jest akurat dosyć dobre dla dzieci i mło-
dzieży, chociaż nie wszystko, co jako sztuka jest jeszcze zdrowe i odpowiednie dla 
dorosłych, [sztuka] winna pokazywać dzieciom. Najlepsze utwory dla dzieci i mło-
dzieży są utworami wielkich artystów ([Maria] Konopnicka, [Henryk] Sienkiewicz, 
[Rudyard] Kipling, [Maurice] Maeterlinck, […]). // Dzieci i młodzież mają się 
wychowywać w prawdziwej sztuce. Większa część tzw. literatury, muzyki i plastyki 
dla dzieci jest raczej falsyfi katem sztuki. […] Teatr lalek i kukiełek. Chce on [teatr 
lalek i kukiełek] być sceną artystyczną w pełnym znaczeniu tego słowa i może nią 
[sceną artystyczną] być – jeżeli temu zadaniu podoła – bo kukiełki nie są gorszą 
sceną od sceny żywego aktora, lecz sceną o swoistych[,] wielkich możliwościach 
estetycznych. Groteskowa, kolorowa, z papieru i szmat wymodelowana lalka i ku-
kiełka, otrzymuje swoje życie z łaski aktora, który nią [lalką, kukiełką] porusza […], 
który ją [lalkę, kukiełkę] uczy grać. Swoisty efekt artystyczny i swoisty czar teatru 
kukiełek polega na tym, że załamuje się niedaleko na scenie nieprzekraczalna gra-
nica między światami przedmiotów martwych i istot żywych. Teatr lalek jest sceną 
niesamowitą i może najlepiej realizuje tęsknoty wyobraźni dziecięcej. Ale teatr 
lalek, kukiełek i pacynek stwarza również dla dorosłych widowisko w pełni arty-

10 Wszelkie dopowiedzenia w cytowanych Szumanowskich tekstach (zdaniach), które zostały 
dodane przez autora niniejszego artykułu, zaznaczono w nawiasach kwadratowych [ ], czego nie 
wyjaśniano już osobno w toku cytowanych fragmentów.
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styczne, a zrealizowane w jakimś nieprawdopodobnym[,] czwartym wymiarze, 
jeżeli grana jest sztuka napisana przez wybitnego artystę dla takiego teatru i jeżeli 
reżyseria i gra zdołają z tworzywa takiego utworu wydobyć wielkie artystyczne 
efekty, jakie właśnie jedynie scena kukiełek wyczarować może. […] Im wyższy jest 
poziom artystyczny sztuki i jej [sztuki] scenicznej realizacji, tym większe – z całą 
pewnością – będzie wrażenie estetyczne poruszające, a zarazem wychowawcze, 
jakie sztuka wywrze na widowni wypełnionej dziećmi i uczniami ze szkół. Dzieci 
można rozerwać byle czym, ale nie należy tego czynić. Wychowujemy je i rozwija-
my kulturalnie i pogłębiamy ich [dzieci] przeżycia tylko wtedy, gdy karmimy je 
[dzieci] strawą nie tylko ideową, ale estetycznie najlepszą. […] Teatr Rapsodyczny. 
Ten teatr stawia sobie specjalne zadanie estetyczne i wychowawcze. Jego [Teatru 
Rapsodycznego] twórcy – powstał on [Teatr Rapsodyczny] w czasie okupacji i pra-
cował konspiracyjnie do 1945 r. – wychodzą słusznie z założenia, że w teatrze, tj. 
na scenie[,] momentem estetycznie chyba najważniejszym jest żywe słowo, tj. tekst 
wygłoszony i jako żywa konkretność zrealizowany wypowiedzią aktora. Piękno 
tekstu wielkich utworów dramatycznych zatraca się nieraz na scenie, gdy »gra« 
i »sceneria« wyrastają hipertrofi cznie ponad tekst. W szkole natomiast piękno tych 
tekstów przy czytaniu utworów nie dochodzi do głosu albo zostaje okaleczone 
przez nieudolną recytację; pozostają one [teksty] w szkole na ogół »nieme«, albo 
też mówią głosem »nie swoim«, nie dorastającym do ich [tekstów] piękna. W Te-
atrze Rapsodycznym tekst arcydzieł literatury zostaje wyrażony »żywym słowem«, 
a zarazem zostaje on [tekst] (przy sprowadzeniu »gry« do minimum i przez pomi-
nięcie »scenerii«) uwypuklony i wysunięty w swych wartościach brzmieniowych, 
rytmicznych i głosowo-dynamicznych na pierwszy plan przeżycia estetycznego. 
Wyobraźnia estetyczna odbiorcy pracuje swobodnie na tle doskonałości tekstu, 
któremu staje się powolna. // Mimo zastrzeżeń, co do sposobu realizacji tej kon-
cepcji w Teatrze Rapsodycznym, wysuwanych przez krytykę, nie wolno przeoczyć 
bardzo poważnych osiągnięć teatru »żywego słowa«. Ten typ i rodzaj teatru – obok 
innych[,] oczywiście – jest właśnie potrzebny dla estetycznego i literackiego kształ-
cenia naszej młodzieży i taki właśnie teatr – a nie inny – wywołuje również (za-
równo u młodzieży, jak u dorosłych) potężne, a innymi rodzajami widowisk sce-
nicznych niezastąpione, przeżycia estetyczne. // Ważne kulturalnie i wychowawczo. 
// Z całą pewnością […] wychowanie w nowej szkole polskiej jest już nie do po-
myślenia bez stałych wpływów życia społecznego i kulturalnego na szkołę, która 
nie może nadal zamykać się w swoim podwórku. Do istotnych takich oddziaływań 
kultury na szkołę należy bezpośredni dostęp do żywej i najlepszej sztuki do szko-
ły. // […] Sprawa teatrów dla dzieci i młodzieży jest bowiem sprawą kulturalnie 
i wychowawczo ważną. Teatry – w tej samej mierze dla dorosłych, jak dla dzieci 
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i młodzieży – służą m. i[n]. z pewnością rozrywce i przyjemności, jaką sprawia 
wyrwanie się z dnia codziennego i z jego [dnia codziennego] kłopotów i szarości, 
w złudną a emocjonującą rzeczywistość sceny. Ale sztuka jest rzeczą poważną, a nie 
tylko zabawną i ciekawą. Sztuka pogłębia nasze widzenie i przeżywanie rzeczywi-
stości, a oko widza, oderwane od niej [rzeczywistości] i uwięzione na scenie w cza-
sie trwania widowiska, po jego [widowiska] zakończeniu wraca do realnego życia, 
by je [realne życie] oglądać i badać nowym spojrzeniem. W arcydziełach sceny 
wypowiadają się najlepsze umysły i najgłębiej rzeczywistość przenikająca indywi-
dualności artystów, społeczeństw żyjących i tych, które już przestały istnieć. Sztu-
ka na równi z nauką tworzy kulturę ludzką. // Dzieci i młodzież mają się już 
w szkole zetknąć z żywą sceną, by jako dorośli członkowie społeczeństwa mieli 
wyrobiony smak dobrej sztuki i obudzoną w sobie potrzebę uczestnictwa w tym, 
co w kulturze człowieka jest najlepszego i najpiękniejszego. Takie wychowanie – 
m[iędzy]. i[nnymi] poprzez żywą scenę – jest chyba najistotniejszym zadaniem, 
jakie mogą spełnić teatry dla dzieci i młodzieży”11.

Na temat wychowawczego działania teatru w ujęciu S. Szumana napisano w in-
nym miejscu12. Specjalną uwagę Stefan Szuman poświęcił teatrowi lalek. Co jest 
według niego istotą teatru lalek? Jakie wartości (dobra) niesie z sobą teatr lalek 
według Szumanowskiego ujęcia? W 1951 roku, w czasach stalinizmu, uczony opu-
blikował swój oryginalny tekst o stylu groteskowym w teatrze lalek. Przedstawił 
aluzyjne rozumienie teatru lalkowego jako teatru (wielu) iluzyj (sic!).

„Teatr lalek jest teatrem, w którym widzimy niektóre rzeczy, jakich nie ma, a nie 
dostrzegamy niektórych rzeczy, mimo że je [rzeczy] widzimy”13. „Istotą teatru lalek 
jest, że to, co prawdopodobne, staje się na scenie prawdziwe, że żywą staje się rzecz 
martwa, że ruch w swej istocie mechaniczny, nabiera wyrazu gestów żywych i po 
ludzku wymownych. […] Sztuka lalek nie naśladuje rzeczywistości naturalistycz-
nie, lecz odtwarza artystycznie jej [rzeczywistości] istotę i to [odtwarzanie istoty] 
udaje się jej [sztuce lalek], mimo że posługuje się groteskowym stylem”14.

11 S. Szuman, Trzy teatry dla dzieci i młodzieży w Krakowie, „Dziennik Polski” 1946, nr 265 (591), 
z dnia 27 września 1946, s. 5, sygn. BJ: Mf 96 kwartał IV. Artykuł następnie przetłumaczono na język 
czeski i przedrukowano: Szuman Stefan, Tři divadlá pro děti a pro mládež v Krakově, přel[ožil]. Mir-
ko Manžel, „Štěpnice” (Praha), roč. 1: 1946–1947, nr 12, březen 1947, s. 362–364. Sygnatura: Národni 
Knihovna České Republiky (Praha), signatura: NK ČR 54 G 32349.

12 M.M. Tytko, Stefana Szumana koncepcja wychowania przez sztukę, Kraków 2006, praca dok-
torska [maszynopis] (w tejże pracy szczególnie rodział pt. Wychowanie przez teatr).

13 S. Szuman, Styl groteskowy w teatrze lalek, „Teatr Lalek. Kwartalnik poświęcony zagad nieniom 
zawodowego i amatorskiego lalkarstwa. Organ Państwowego Teatru Lalek” 1951, nr 4, s. 10.

14 S. Szuman, Styl groteskowy…, op.cit. s. 13.
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Oryginalne fenomenologiczne rozumienie sztuki teatru lalek w czasach napo-
ru socrealizmu zasługuje na uwagę, bo S. Szuman nie podporządkował się zalece-
niom ideologów socrealizmu (w rodzaju ówczesnych marksistów, takich jak: Stefan 
Morawski, Mieczysław Porębski, Włodzimierz Sokorski i in.), lecz wykorzystując 
cytaty z teoretyków socrealizmu, sięgnął do antyrealistycznej groteski, bo rzeczy-
wiście stalinizm w sztuce był socrealistyczny i propagandowy tak bardzo, że aż 
‘groteskowy’ ze zdystansowanego punktu widzenia.

S. Szuman, przedstawiając swoją koncepcję teatru lalek, przyrównał (1951) m.in. 
lalkę do aktora i przeprowadził analogię teatru lalek z teatrem dramatycznym (sta-
rożytnym w Grecji). Irena Wojnar, szczególnie związana z S. Szumanem15, zauwa-
żyła oryginalność Szumanowskiego przyrównania lalki do maski w teatrze grec-
kim. Nikt z badaczy nie zauważył dotąd jednak, dlaczego S. Szuman porównał 
osobę, maskę i lalkę? Geneza tychże porównań bierze się z języka starogreckiego, 
gdzie terminy ‘maska’ i ‘osoba’ są związane ze sobą etymologicznie, wszak grec. 
prozopon (łac. persona) znaczy: ‘maska’, ‘osoba dramatu’16. S. Szuman pisał (1951): 
„Twarz lalki właściwie nie jest twarzą, lecz maską, jak w dramacie starożytnym. 
Maska odczłowiecza lalkę. Na scenie teatru lalek grają »żywe maski«, istoty maską 
odczłowieczone, a pod maską jakby [as if] żywe, żyjące pod zasłoną maski tym 
właśnie życiem, jakie całe w sobie skupia i dobitnie wyraża ich [istot] maska”17.

Tekst ten, prócz pierwszej, jasnej, oczywistej warstwy znaczeniowej, odnoszącej 
się do teatru dziecięcego, ma także drugie dno, tj. wyrażony mową ezopową stosu-
nek S. Szumana do marionetek reżymu komunistycznego, odczłowieczonych 
i skrywających pod maską prawdziwą twarz. Znaną jest sprawą, że S. Szuman 
w 1950 roku w wyniku uprzedniego rozpracowania przez komunistyczne służby18 
został pozbawiony prawa wykładania na Uniwersytecie Jagiellońskim19, więc za-
istniał co najmniej jeden realny powód, by taką aluzję osobistą zawrzeć w tekście 
jako rodzaj zakamufl owanej niezgody na rzeczywistość, mrugnięcie okiem do 
czytelnika ponad kontrolą cenzora (marionetki reżymu komunistycznego jako 
istoty odczłowieczone maską [ideologii]).

15 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.

16 Por. np. książka ks. Józefa Tischnera o fi lozofi i dramatu starogreckiego: J. Tischner, Filozofi a 
dramatu, Kraków 1990.

17 S. Szuman, Styl…, op.cit., s. 11.
18 Teczka nr 5616/II Szuman Stefan, sygn. IPN Kr 010/5529.
19 M.M. Tytko, Szuman Stefan Bolesław Teodor [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofi i, op.cit., 

s. 312–314.
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S. Szuman dzielił lalki teatralne na: 1) kukiełki, 2) lalki jawajskie [o typie z wy-
spy Jawa], 3) marionetki, 4) pacynki, zaś powyższe [1), 2), 3)] typy lalek zaliczał do 
groteskowych pod względem ruchu, co zależy z kolei od budowy lalki20. Uczony 
istotę sztuki aktorskiej w lalkarstwie teatralnym dostrzegał (co do ruchu) w wydo-
byciu żywej dynamiki z martwej lalki. „Cała sztuka aktora, operującego lalką, po-
lega na tym, by z bardzo prostych (a mechanicznych) ruchów […] wydobyć jak 
największą skalę ruchów żywych”21.

Szumanowska fi lozofi a życia znalazła i w koncepcji teatru swoje odbicie w po-
staci „ruchów żywych”. Dziecko wszak „prawie zaczyna wierzyć, że lalka ożyła. Jest 
to piękne złudzenie naszej wyobraźni spostrzegawczej”22, przy czym warto zwrócić 
uwagę na powiązanie teatru iluzji ze złudzeniem spostrzegawczym i podkreślić, że 
de facto S. Szuman nie pisał o złudzeniu zmysłów (złudzeniu optycznym), ale o złu-
dzeniu „wyobraźni spostrzegawczej”. Uczony posunął się tak daleko, że wyobraźnię 
połączył ze spostrzeganiem (normalnie spostrzeganie nie jest wyobraźnią ani wy-
obraźnia – spostrzeganiem). Nie można sądzić, że nie zdawał sobie sprawy z tak 
rudymentarnych różnic, był przecież profesorem w zakresie psychologii pedago-
gicznej.

Istotę spostrzegania wyobrażeniowego należy zatem w Szumanowskiej koncep-
cji rozumieć jako iluzję spostrzegawczą, wytwarzaną przez wyobraźnię widza 
(dziecko), bowiem dziecko przeżywa spektakl i współkreuje (aktualizuje) bohate-
ra (lalkę) w swojej wyobraźni na istotę żywą. W tym tkwi jedna z tajemnic teatru 
lalek. Lalka w jaźni dziecka przeistacza się – w tzw. „wyobraźni spostrzegawczej” 
przez współkreację (aktualizację) wartości (dobra) ‘żywotności’ – w osobę wyobra-
żoną. Lalka jest personalizowana, animizowana w wyobraźni widza, a aktor dopo-
maga w sztuce iluzji, ruszając odpowiednio marionetką. „Sytuacja sztuki teatralnej, 
lalkami się posługującej, jest osobliwa. […] Istotnym i podstawowym przeżyciem 
estetycznym23, jakie się wytwarza w widzu, jest zdumienie towarzyszące […] ich 
[lalek] umiejętności udawania życia”24.

Filozofi a „życia” lalek była więc istotną częścią Szumanowskiej koncepcji sztu-
ki. Uczony pisał o lalce, akcentując sposób myślenia dziecka: „Lalka jest »grotesko-
wym aktorem«. […] Groteskowe są ruchy: pacynek, kukiełek, marionetek. […] Dla 
dziecka rysującego postać człowieka, głowa jest rzeczą najważniejszą. […] Podob-

20 Ibidem.
21 S. Szuman, Styl…, op.cit., s. 12.
22 Ibidem.
23 Stefan Szuman rozumiał termin: ‘estetyczyny’ jako: ‘przeżycie wartości (dóbr) sztuki’, ‘przeży-

cie wartości (dóbr) piękna’.
24 S. Szuman, Styl…, op.cit., s. 13.
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nie tworzy swoje lalki artysta teatru kukiełkowego. Głowa jest dla niego [artysty] 
rzeczą najważniejszą. […] Powiększenie głowy lalki czyni ją [głowę] dla widza 
lepiej widoczną od innych części ciała, czyni ją [głowę] szczególnie ważną, wyra-
zistą. Na głowie lalki skupia się spojrzenie widza”25, stąd jaskrawość, wyrazistość 
i karykaturalność twarzy lalki26. Warto tu przypomnieć, że w latach komunistycz-
nego zniewolenia (stalinizmu) teatr lalek obok muzyki tzw. poważnej był jednym 
z nielicznych miejsc względnej wolności ekspresji. S. Szuman wykorzystał tę sytu-
ację w opisie teatru lalek jako strefy wolności osób, bowiem wskazał na relację: 
widz (dziecko) – lalka (teatralna) jako na sytuację komunikacyjną dwóch rozmów-
ców: nadawcy i odbiorcy. Filozofi a dialogu osób (fi lozofi a spotkania) ujawniła się 
w określeniu sytuacji komunikacyjnej zachodzącej w teatrze lalek: „Sytuacja jest 
podobna do tej, która zachodzi, gdy z kimś rozmawiamy. Patrzymy wówczas 
w twarz danej osoby, patrzymy jej [osobie] w oczy, by ją [osobę] lepiej rozumieć. 
Wszelkie inne ruchy ciała widzimy wówczas na tle, czy raczej na peryferii jej [oso-
by] twarzy. W polu widzenia może się znajdować cała osoba, ale twarz skupia na 
sobie całe wejrzenie. Wystarczy zwykle widzieć dobrze twarz danej osoby, by rów-
nocześnie móc dostrzegać wszystkie ruchy jej [osoby] ciała. […] [Wszak] z twarzy 
najlepiej czytamy, co ktoś przeżywa, myśli, zamierza uczynić”27.

Komunikacja niewerbalna w sytuacji spotkania dwóch osób jest jednak nieco 
inna w teatrze lalek, gdzie rolę osoby gra lalka, która nie może zmienić wyrazu 
twarzy na ogół (np. pacynka). Przeto aktor operujący lalką ukrywa fakt braku 
zmian w mimice lalkowej twarzy – poprzez operowanie intensywne całą lalką 
w celu wytworzenia „iluzyj wzrokowych” ruchu twarzy, że jednak lalka ma twarz 
„żywą” jak osoba. Twarz powinna być charakterystyczna, rozpoznawalna natych-
miast przez młodocianego widza i „żywa”, choć przecież faktycznie twarz lalki jest 
martwa. „Biedna lalka ma przecież tylko jedną twarz, podczas gdy aktor żywy 
może swoją twarz w czasie gry zmieniać tyle razy, ile zechce”28.

Polipersonalizm (wielomaskowość) i monopersonalizm, tj. jednomaskowość, 
zestawione ze sobą przez S. Szumana, wskazują na możliwości iluzyjne co do per-
sony (maski). Monopersonalizm (jednotwarzowość) musi być wspomagany ru-
chem, aby móc nadrobić dystans do prawdziwego aktora, który dysponuje żywą 
maską twarzy i przez to jest polipersonalny (wielotwarzowy, wielomaskowy) na 
scenie teatru.

25 Ibidem, s. 9.
26 Ibidem, s. 11.
27 Ibidem, s. 9–10.
28 Ibidem, s. 10.
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Szumanowska koncepcja teatru z pewnością ma także swoje implikacje peda-
gogiczne, dotyczące konkretnych wskazówek odnośnie do sposobu oddziaływania 
teatru na widza, a zwłaszcza na widza młodego (dziecko). Warto zwrócić uwagę na 
powiązanie fi lozofi i osoby z fi lozofi ą teatru w Szumanowskiej koncepcji. Sugero-
wać to może personalistyczny aspekt sztuki oraz personalistyczny aspekt wycho-
wania przez teatr. S. Szuman jednak nie rozwinął tychże zagadnień. Warto by jed-
nak pójść współcześnie za tropem uczonego i skonstruować ‘personalistyczną’ 
teorię teatru dla dziecka. W ujęciu S. Szumana29 artysta jest wszak także wycho-
wawcą, a wychowawca jest osobą30.
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SUMMARY:

Stefan Bolesław Teodor Szuman (born 1889 in Toruń, died 1972 in Warsaw) was a Polish 
professor of pedagogical psychology at the Jagiellonian University in Cracow (1928–1960). 
He also wrote some texts on a theatre for children. In his conception of special theatre for 
children, he divided theatres into the life actor theatre and the puppet theatre. Th e author 
of this article presents Szuman’s conception of a theatre for young spectator (viewer) and 
its educational contexts in culture. Citations of Szuman’s sentences (speech) are based on 
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original Polish texts, the fi rst editions of Szuman’s works. Described types of the theatre for 
children and youth, which are especially important in education, are as follows: 1) a puppet 
theatre, 2) a theatre of life word, 3) a traditional theatre of an actor. 

Key words:

Stefan Szuman, a theatre for children, the puppet theatre, a theatre of life word, a tradi-
tional theatre of an actor


