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Stefana Szumana koncepcja wychowania estetycznego wobec liberalizmu kulturowego (u źródeł) 

U S. Szumana (1889-1972) wychowanie przez sztukę nie było koncepcją oderwaną od

reszty koncepcji kultury, dlatego należy widzieć teorię uczonego, dotyczącą wąsko rozumianego

wychowania przez sztukę w ścisłej łączności z Szumanowskimi, ogólnymi koncepcjami: [1.]

człowieka, [2.] wartości (dóbr), [3.] wychowania, [4.] sztuki — jednym słowem: Szumanowską

filozofią kultury. Byłoby błędem merytorycznym oddzielanie poszczególnych elementów całej

koncepcji  uczonego  od  siebie  i  koncentrowanie  się  na  wycinkowym  zakresie  poglądów

szczegółowych, dotyczących procesu wychowania przez wartości (dobra) sztuki, wyrwanych z

zakorzenienia źródłowego w kontekście istotnych ustaleń S. Szumana odnośnie do: człowieka,

wartości (dóbr), sztuki, wychowania. 

W niniejszym tekście  przedstawiono  schemat  wychowania  przez  sztukę  według  pierwotnej

koncepcji  S.  Szumana (1925), ze szczególnym uwzględnieniem Szumanowskich wypowiedzi

explicite na odnośny temat, co nie oznacza jednak, że powyższych wypowiedzi uczonego nie

rozwijano, nie analizowano w kontekście. (...).

Analizy  istotnościowe  prowadzone  przez  S.  Szumana  doprowadziły  go  do  rozróżnienia

terminów. Terminologia jednak została zdefiniowana przez niego stosunkowo późno. Wcześniej

stworzył  swoją  koncepcję,  posługując  się  terminologią  zastaną,  niźli  analizował  samą

terminologię, ponieważ nad terminami zastanawiał się często, zwłaszcza w tzw. późnym okresie

(lata sześćdziesiąte XX wieku), kiedy jego koncepcja od dawna już funkcjonowała w obiegu

społecznym.(...)

S.  Szuman  odpowiadał  na  podstawowe pytania  dotyczące  wychowania  przez  sztukę.

Pytaniami tymi są przede wszystkim: kto, co (kogo), jak, po co — ma wychowywać? Pytanie o

podmiot (kto?) to pytanie o wychowawcę i wychowanka, czyli podmioty wychowania. Pytanie o

przedmiot (co?) to pytanie o istotę, zakres, treść i rodzaje wychowania przez sztukę. Pytanie o

metody (jak?) to pytanie o środki, sposoby urzeczywistniania wychowania przez sztukę. Pytanie

o cel i zadania (po co?) to są pytania o sens i skutki wychowania. 

S. Szuman (prawie wyłącznie) zajmował się tymi czterema pytaniami — w odniesieniu

do  wychowania  człowieka  przez  wartości  (dobra)  sztuki.  W mniejszym stopniu  zajmowały
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uczonego  pytania  o  miejsce  (gdzie?),  czas  czy okresy (kiedy?)  oraz  przyczyny (dlaczego?)

wychowania przez sztukę. Na podstawowe pytania badawcze S. Szuman odpowiadał w sposób

niejednakowo pogłębiony.

Co to jest tzw. „wychowanie estetyczne”? Jak S. Szuman rozumiał pojęcie: tzw. „wycho-

wania estetycznego”? Jakie wartości (jakie dobra) niesie z sobą tzw. „wychowanie estetyczne”?

A  jakie  wartości  (jakie  dobra)  nieść  powinno?  Pytania  powyżej  postawione  —  można

sformułować inaczej,  tak jak niżej  napisano. Co to jest  „wychowanie przez sztukę”?  Jak S.

Szuman  rozumiał  „wychowanie  przez  sztukę”?  Jakie  wartości  (jakie  dobra)  niesie  z  sobą

„wychowanie przez sztukę”? A jakie wartości (jakie dobra) „wychowanie przez sztukę” nieść

powinno?  (...)  Należy  jednak  przy  analizie  pojęcia  (terminu)  brać  pod  uwagę  nie  tylko

nominalną kategorię (nazwę), ale i merytoryczny zakres kategorii (desygnat). 

Pierwszy  raz  termin:  „wychowanie estetyczne”  został  użyty  przez  S.  Szumana  w

publikacji z dnia 20 września 1925 roku, przy czym już w tymże pierwszym tekście zatytułowa-

nym Cel wychowania estetycznego uczony wyraźnie stwierdzał, że chodziło mu o wychowanie

przez sztukę, ściślej — wychowanie poddane sztuce, bo tak można rozumieć sformułowanie

„żyć na wysokości sztuki”, przy czym autor ten odcinał się od wiedzy o sztuce, chodziło mu o

empatię wskutek przeżycia wartości (dóbr) sztuki: „Nie znawców sztuki, lecz ludzi umiejących

żyć na wysokości sztuki powinno kształcić wychowanie estetyczne”2. Uczony tłumaczył w 1925

roku także, iż „wychowanie estetyczne polega na zgłębianiu dzieł sztuki”3, bo „nie o znawstwo

chodzi, lecz o rozszerzenie życia — przeżycia”4. 

Przez termin powyższy uczony rozumiał desygnat: ‘wychowanie przez wartości (dobra)

sztuki’, skoro mowa była o ‘zgłębianiu [wartości (dóbr)] dzieł sztuki’. (...) Uczonemu chodziło o

termin:  ‘wychowanie  człowieka  przez  wartości  (dobra)  sztuki’ także  i  z  tego  powodu,  że

wskazywał na ‘rozszerzenie przeżycia’ [wartości (dobra) sztuki] przez jaźń człowieka, bo cóż

innego można „rozszerzać” w życiu w związku z dziełem sztuki, jeśli nie przeżycia wartości

(przeżycia dóbr) dzieła sztuki? (...)

Już  w 1925 roku  S.  Szuman  ukazał  zarys  współtwórczej  (aktualizacyjnej)  koncepcji

wychowania  przez  wartości  (dobra)  sztuki,  bo  uczony pisał  o  funkcji  tegoż  wychowania  w

kontekście funkcji tzw. przeżycia: „Przeżycie estetyczne [= ‘przeżycie wartości (=dóbr) sztuki’,

2 [Szuman Stefan],  Cel wychowania estetycznego,  Cel wychowania estetycznego,  „Przyjaciel

Szkoły”,  r:  4:  1925,  zeszyt  14,  s.  404.  Uwaga:  w  cytowanych  tekstach  S.  Szumana  — w

nawiasach kwadratowych zawarto dopowiedzenia autora niniejszego artykułu (M. M. T.).
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‘przeżycie wartości  (dóbr)  piękna’ -  dop.  M. M. T.],  ściślej  mówiąc[,]  uniesienie się dzięki

dziełu sztuki na  szczebel  przeżycia  twórców,  rozszerzenie swego bytu duchowego

indywidualnego o byt duchowy wieszczów i genjuszów, to jest właściwe zadanie wychowania

estetycznego”5,  czyli  merytorycznie  biorąc:  ‘wychowania  przez  wartości  (dobra)  sztuki’.

Uduchowienie wartościami (dobrami) geniuszy i  wieszczów było celem uniesienia się dzięki

wartościom  (dobrom)  dzieła  sztuki.  Tak  się  prezentowała,  najwcześniejsza,  wzniosła,

Szumanowska koncepcja wychowania przez sztukę,  mająca odniesienia do romantyzmu i  do

zakorzenionej  w kulturze,  renesansowej  idei  geniusza  sztuki.  Wyraźnie  pojawiło  się  (1925)

sformułowanie:  [duchowe]  „uniesienie  się  dzięki  dziełu  sztuki”,  co  można  rozumieć  jako

duchowy wzrost przez wartości (=dobra) sztuki, albo jako wychowanie przez sztukę, tj.  wy-

chowanie  dzięki  sztuce.  Przedimek:  „dzięki”  jest  zbliżony  w  swej  funkcji  do  przedimka:

„przez”.  Autor  Celu wychowania  estetycznego  w 1925  roku  wskazał  na  rozwiązanie,  które

Herbert  Read  sformułował  dopiero  w  1943  roku  (w  Education  through  Art),  choć  bez

duchowego pogłębienia kulturowego, obecnego u polskiego profesora (1925). 

S.  Szuman  pisał  o  dwóch  rodzajach  natchnienia:  [1]  „natchnieniu  twórczym”

(występującym  podczas  tworzenia  w  jaźni  artysty),  [2]  „natchnieniu  przyjmującym”,  czyli

„otwartym”,  „odtwórczym”  (występującym  podczas  tzw.  odbioru  dzieł  sztuki  w  jaźni  tzw.

odbiorcy).  Oba natchnienia  są  tożsame co do właściwości.  To jest  w zasadzie  jeden rodzaj

inspiracji  twórczej,  lecz  występujący  w  dwóch  różnych  okolicznościach  zewnętrznych.

Współtwórczą  (aktualizacyjną)  postawę  opisał  uczony  jako:  intuicję,  miłość,  skromność,

oddanie,  umiejętność  reakcji  przeżyciowej.  S.  Szuman  uważał:  rozum,  bystrość,  uwagę,

zainteresowanie aktywne zaledwie za podbudowę postawy współkreacyjnej  (aktualizacyjnej).

Uczony nie wykluczał rozumnych elementów w kreacji (a tym samym i w wychowaniu przez

wartości [dobra] sztuki), bo pisał, że: rozum, uwaga, bystrość i zainteresowanie „nie wystarcza”,

a nie twierdził, że są one zbędne, niepotrzebne. To są zaledwie wstępne stopnie do zaistnienia

stopnia  właściwego — przeżycia  wartości  (=dóbr)  sztuki,  przeżycia  wartości  (dóbr)  piękna,

przeżycia istotnego w wychowaniu, bo S. Szuman (1925) pisał następująco: „Dzieł sztuki nie

można stworzyć bez natchnienia twórczego i nie można ich [dzieł sztuki] również poznać bez

pewnego natchnienia przyjmującego. Dzieło sztuki przemawia tylko do tych, którzy mu [dziełu

sztuki] otworzą podwoje swojej duszy. Do tego trzeba zupełnej  skromności, całego  oddania i

wiele  miłowania. Nie wystarcza sama  uwaga, nie wystarcza pewna  bystrość i  zainteresowanie

czynne, wystarczające na ogół do zrozumienia nauki i do zdobycia wiedzy. Trzeba być poniekąd

odtwórcą,  trzeba  być  choć  echem  muzyki  posłyszanej,  trzeba  umieć zareagować na  życie
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spotęgowane,  zaklęte  w  dziele  sztuki,  przeżyciem własnem.  Życie  tylko  przez  przeżycie

zrozumieć można. Nie wystarcza rozum, lecz trzeba zdobyć się na intuicję”6. 

S.  Szuman (1925),  merytorycznie biorąc,  ‘wychowanie przez wartości (dobra) sztuki’

rozumiał jako wtajemniczenie w wartości (w dobra) sztuki, ściślej: wtajemniczenie stopniowe

(kolejne  „przedsionki”),  umożliwiające  dojrzewanie  człowieka  do  istotnych  wartości  (dóbr)

sztuki  („ołtarz  sztuki”).  Owo  wychowanie  dzięki  wartościom  (dobrom)  kreowanym  sztuki

pogłębia  duchowość  człowieka.  Jaźń  (dusza)  człowieka  musi  zostać  przygotowana  przez

stopniowy  proces  wychowania  przez  wartości  (dobra)  sztuki  (wartości  [dobra]  piękna)  do

pełnego,  duchowego ujęcia  i  intuicyjnego objęcia  wartości  (dobra)  dzieła  sztuki,  bo  uczony

pisał, że: „Sztuka jest dostępną dla każdego, ale mylą się ci,  którzy mniemają, że wystarczy

słuchać, aby usłyszeć, patrzeć, aby widzieć, czytać, aby odczuć. Trzeba właśnie  wychowania

estetycznego, aby móc dzieło sztuki ująć i objąć. Dzieła wielkiej sztuki są zbyt głębokie, aby je

[‘dzieła sztuki’] można zgłębić naiwnością nieprzygotowanego  estetycznie [= ‘co do wartości

(=dóbr) sztuki’, ‘co do wartości (=dóbr) piękna’ — dop. M. M. T.] życia, zbyt ogromne, aby je

[‘dzieła sztuki’] ująć zdołały ramiona duszy niedorosłej do tego zadania, lot ich [‘dzieł sztuki’]

jest zbyt śmiały, aby za nim [‘lotem dzieł sztuki’] podążyć mogli ci [ludzie], którzy w krainie

sztuki  pierwsze  kroki  stawiają.  Sztuka  nie  odsłania  się  nigdy  cała,  lecz  przez  wiele

przedsionków,  od zasłony do zasłony zbliżamy się  do  wielkiego  ołtarza”7.  Aby zrozumieć

powyższy, ważny dla Szumanowskiej koncepcji,  tekst,  należy sięgnąć do pierwotnych źródeł

kulturowych  (a  konkretnie,  w tym wypadku:  do  Biblii).  (...)  Zasłona  była  w  Biblii granicą

sacrum  (a nawet:  Sanctum), tj. granicą między tym, co Boskie (należące do Boga), a tym, co

ludzkie. Podobną funkcję granicy między Boskim (geniusz — kapłan sztuki), a ludzkim — w

koncepcji  S.  Szumana  pełniła  ‘zasłona’,  czyli  sztuka,  wartości  (dobra)  zawarte  w  sztuce.

Natomiast  motyw  transcendencji,  przekraczania  zasłon,  czyli  przekraczania  granicy  między

Boskim a ludzkim w  Biblii pojawiał  się w kontekście  Mesjasza (Chrystusa) lub zapowiedzi

Mesjasza. (....)

Tu ogólnie wskazano na biblijne praźródła dla Szumanowskiej koncepcji przekraczania

‘zasłon’. Sztuka występowała w Szumanowskiej koncepcji w funkcji  sacrum, a wychowanie

człowieka przez wartości (dobra) sztuki w funkcji przybliżania sacrum, czyli wychowanie przez

sztukę było dla S. Szumana rodzajem wychowania sacralnego (sakralnego), więcej: religijnego,

skoro istniał dla uczonego problem „zgłębiania” przez „duszę” „tajemnic” w kontekście sztuki i

wychowania przez wartości (dobra) sztuki. 

6 Ib, s. 402.
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W Szumanowskim tekście z 1925 roku z pozoru wyglądać może, że autor ten przedstawiał post-

neoromantyczną koncepcję wychowania, inspirowaną duchem młodopolskiego widzenia sztuki.

Jednak przy bliższym zastanowieniu się na temat obecności szeregu zasłon na drodze do ołtarza

sztuki  — badacz  stwierdza,  że  S.  Szuman  w  1925  r.  sformułował  hermetyczną  koncepcję

wychowania  przez  sztukę  („zasłony”,  dostęp  dla  wybranych).  Kolejne  zasłony,  to  kolejne

znaczenia,  sensy,  interpretacje  wartości  (dóbr)  kreowanych  w  sztuce,  w  konkretnym  dziele

sztuki,  które traktuje  się jako  sacrum.  Odsłanianie zasłon (znaczeń zakrywających właściwą

wartość, tj. właściwe dobro) jest w wyjaśnianiu — celem, przy czym odsłanianie zasłon sztuki

(tak modne w ostatniej ćwierci XX wieku) zostało co najmniej pół wieku wcześniej sformuło-

wane przez S. Szumana (1925) z niewątpliwej inspiracji biblijnej. Uczony (1925) nie posunął

się jednak do twierdzenia, że sztuka zbawi świat (jak Fiodor Dostojewski, który pisał, że piękno

zbawi świat), nie umieścił sztuki w miejscu Chrystusa. Funkcję ‘wychowania człowieka przez

wartości  (dobra) sztuki’ uczony rozumiał  jako wtajemniczające w wartości (w dobra) sztuki

wyjaśnienia i rozumienia: „Dzieło odsłania za każdym razem rąbek tylko swej strojnej szaty,

mówi innym głosem, staje przed nami z innym wyrazem. Zwiedzamy coraz tylko część komnat,

mimo że zwiedzamy całość”8. 

S. Szuman ujął charakter wtajemniczenia w wartości (dobra) sztuki paradoksem: część -

całość.  Zwiedzenie  (przeżycie,  poznanie)  całości  —  jest  tylko  zwiedzeniem  (przeżyciem,

poznaniem) części wartości (dóbr) kreowanych w dziele sztuki. Teoretyk ten sugerował zatem,

iż  całkowite  zwiedzenie  (przeżycie,  poznanie  wartości  [dóbr]  sztuki)  jest  niemożliwe  na

początku,  lecz  wskutek  wychowania,  czyli  stopniowego  wtajemniczania  w  wartości  (dobra)

sztuki, doprowadza się do sytuacji,  gdy jaźń jest  w stanie być współtwórcą (aktualizatorem)

wartości (dóbr) w dziele sztuki — to znaczy — odsłonić wszystkie zasłony, ukrywające wartości

(dobra), przeżyć i poznać całość a nie tylko część wartości (dóbr) kreowanych dzieła sztuki. 

Polski teoretyk już w 1925 roku umiejętnie wplótł w proces wyjaśniania wartości (dóbr)

sztuki („zasłony”) wątki filozofii  spotkania (stopnie spotkania).  Stopnie  spotkania na drodze

wychowania przez sztukę według uczonego (1925) są trzy: [1] przyjaciel sztuki, [2] powiernik

sztuki,  [3]  współtwórca  (aktualizator)  sztuki  (kongeniusz,  genialny  współtwórca,  genialny

aktualizator),  czyli  stanięcie  „na  równi”  z  geniuszem — co jest  postawą właściwą,  choć w

zasadzie  —  tylko  postulowaną,  albowiem  stopień  trzeci  (kongeniusz)  jest  bardzo  rzadko

osiągalny w pełni („nigdy prawie”), bo S. Szuman pisał tak: „Od pierwszego spotkania stajemy

się  może  [1]  przyjaciółmi,  powoli  dopiero  stajemy się  [2]  powiernikami,  nigdy prawie  nie

stajemy się [3] równi. A na równi trzebaby [sic!] właściwie stanąć, aby zupełnie i bez reszty

8 Ib., s. 402 - 403.



zrozumieć  utwór  genjalny”9.  S.  Szuman (1925)  zainspirował  się  tekstem autorstwa Juliusza

Słowackiego i  koncepcją jaźni aktywnego wewnętrznie, duchowo — kongeniusza zawartą w

Królu - Duchu. Wychowanie człowieka przez wartości (dobra) sztuki jest zgłębianiem tychże

dzieł sztuki aż do stopnia kongenialnego wtajemniczenia we wszystkie, istotne wartości (dobra)

tamże zawarte. 

S. Szuman (1925) zalecał duchowe doskonalenie się jaźni w spotkaniu ze sztuką przez

całe  życie  („wszystkie  szczeble  swego  życia”),  co  było  wówczas  nowatorskim  podejściem

(permanentna edukacja przez sztukę). Już zatem tak wcześnie, bo w 1925 roku, sformułował

expressis verbis (kilkadziesiąt lat przed innymi badaczami) — koncepcję całożyciowego wy-

chowania  człowieka  przez  wartości  (dobra)  sztuki,  bo  uczony  pisał:  „Kto  chce  zrozumieć

sztukę,  a  raczej  posiąść ją  [sztukę],  stanąć na  jej  [sztuki]  wyżynie,  nie  będąc  sam wielkim

twórcą, musi niemniej przez wszystkie szczeble swego życia, obcując z wielkimi duchami, iść

zwyż [sic!]”10. Proces doskonalenia („iść zwyż”) duchowości jaźni przez wartości (dobra) sztuki

S.  Szuman  rozumiał  konkretnie  a  jednocześnie  nie  odżegnywał  się  w  wychowaniu  przez

wartości  (dobra)  sztuki  od  ‘mistyki’,  ponieważ  tłumaczył  proces  pedagogiczny kategoriami

hermetycznymi, poprzez analogie (per analogiam).  Mistyka była dla uczonego dziedziną, do

której można było przyrównać sztukę, ponieważ wzór sztuki nigdy nie da się w pełni wyrazić

kategoriami rozumowymi. W zasadzie chodziło S. Szumanowi o wykorzystanie osiągnięć nauki

(aksjologii [=agatologii], którą nazywał „językiem zwykłej psychologii”) w wychowaniu przez

wartości  (dobra)  sztuki,  bo  uczony używał  terminów:  „ideał  sztuki”  (wartość  sztuki,  dobro

sztuki), tzw. „przeżycie estetyczne”, „życie duchowe sztuki” i in. Trzeba też pamiętać, że autor

Celu wychowania estetycznego postawił  w wychowaniu przez sztukę nie tyle na sam czysty

rozum (niezdolny do objęcia  w pełni  tajemnic sztuki),  ile  na intuicję (zdolną do wejścia w

sprawy sztuki). Warto dodać, że chodziło mu o intuicję jako pewną władzę rozumu (intelektu),

podobnie jak u Arystotelesa, św. Tomasza z Akwinu czy nawet u Kartezjusza, a nie chodziło mu

o intuicję traktowaną jako emocja (bądź jako uczucie). S. Szuman był realistą metafizycznym,

substancjalistą,  jak  Arystoteles  czy  św.  Tomasz  z  Akwinu.  Tu  wychodzą  istotne  różnice

pomiędzy  koncepcją  S.  Szumana  a  koncepcją  redukcjonistycznego,  idealistycznego,

marksizującego liberała Herberta Reada, bo liberalizm jest (filozoficznie biorąc) idealizmem,

antysubstancjalizmem.

Uczony wyodrębniał pięć elementów, merytorycznie biorąc, ‘przeżycia wartości (dóbr)

sztuki’ (‘przeżycia wartości [dóbr] piękna’): [1] spostrzeżenie, [2] myśl, [3] emocja, [4] krytyka,

9 Ib., s. 403.

10 Ib., s. 403.



[5] sąd i faktycznie bronił naukowego podejścia aksjologicznego (agatologicznego) do sztuki, bo

pisał w 1925 roku: „To, co dotąd powiedziałem, może się zdawać mistyką.  Nie można jednak

dość wysoko postawić ideału sztuki i  niema [sic!]  słów czystego rozumu, któreby go [ideał

sztuki]  zdołały wyrazić.  Przetłumaczymy jednak teraz to,  cośmy dotąd powiedzieli  na język

zwykłej  psychologji:  przeżycie estetyczne [=  ‘przeżycie  wartości  (dóbr)  sztuki’,  ‘przeżycie

wartości (dóbr) piękna’] nie może się odbyć »na zimno«, bez współudziału uczucia. Mimo to nie

samo  wzruszenie  jest  celem  przeżycia estetycznego [=  ‘przeżycia  wartości  (dóbr)  sztuki’,

‘przeżycia wartości (dóbr) piękna’], lecz treść dzieła sztuki. Tą treścią jest życie, życie duchowe

i wyższe, stworzone przez jednostki ludzkie[,] wielkie, które je [życie, życie duchowe] głębiej i

szerzej  zdołały ująć,  aniżeli  jeden prosty człowiek.  Życie duchowe sztuki  wytworzyła praca

zbiorowa genjuszów. Chociaż przeżycie unosi nas w krainę sztuki, to nie należy »przeżycia«

rozumieć w sposób mglisty, nienaukowy. Składają się na nie [»przeżycie«][:] [1] wrażenia[,] [2]

myśli,  [3]  uczucia,  [4]  krytyka  i  [5]  sąd”11.  Zatem  „przeżycie”  nie  jest  tylko  „uczuciem”

(emotywizm),  skoro  obejmuje  także  elementy rozumne  (sąd,  krytykę,  myśli)  oraz  wrażenia

(sensualizm).

Warto wpierw zauważyć, że S. Szuman pisał o „życiu duchowym” sztuki (1925) prawie

ćwierć wieku przed publikacją książki pt.  Życie duchowe  (1947) autorstwa Bogdana Romana

Nawroczyńskiego. Całościowa zaś koncepcja przeżycia wartości (dóbr) sztuki (wartości [dóbr]

piękna),  obejmująca:  intuicyjne,  emocjonalne  (uczuciowe),  racjonalne  (rozumowe)  aspekty

jaźni, nie była jednostronną, lecz wielostronną. S. Szuman w dotarciu do istoty treści i formy

dostrzegał istotę przeżycia sztuki. Treść dzieła sztuki jest dlań celem, a wzruszenie — środkiem

do celu. Z drugiej strony — forma dzieła sztuki nie jest celem sama w sobie, lecz środkiem do

działania emocjonalnego wartości (dóbr) sztuki na człowieka, bo S. Szuman pisał o postulacie

obiektywnego  badania  formy,  komparatystyce  form,  stylów — celem zrozumienia  działania

sztuki na człowieka: „Należy badać, jakie warunki formalne dzieła działają na nas emocjonalnie.

Trzeba się zastanowić, do jakiej grupy dzieł sztuki, do jakiej szkoły, do jakiego stylu należy.

Trzeba  zestawić  i  porównywać  dzieła  sztuki  między  sobą.  Wszystko  to  mieści  się  w

»przeżyciu«. Nikt nie pogłębi swego życia estetycznego [= ‘życia wartościami (dobrami) sztuki’,

‘życia wartościami (dobrami) piękna’],  kto nie będzie się zastanawiał nad dziełami sztuki,  i

wracał do przeżyć refleksją, i zatrzymywał się myślą przy składzie, formie i treści utworu. Ale

metody te są tylko środkami do celu, tak jak technika artysty jest tylko środkiem do stworzenia

dzieła”12. Warto zauważyć, że we wprowadzonym terminie: (tzw.) ‘życie estetyczne’ chodziło o

11 Ib., s. 403.

12 Ib., s. 404.



desygnat: ‘życie wartościami (dobrami) sztuki’ lub: ‘życie wartościami (dobrami) piękna’, ale

nie o: ‘życie wrażeniami zmysłowymi’ (od grec. aisqhsiV |áisthesis| — ‘wrażenie zmysłowe’).

Celem istnienia dzieła sztuki (we wszystkich elementach jego „składu”), tj. m. in. celem

istnienia treści i formy dzieła sztuki jest więc nie treść i forma sama, lecz tzw. „życie estetyczne”

człowieka.  Cel  istnienia  sztuki  leży  poza  sztuką  samą  —  stwierdzał  S.  Szuman.  Zatem,

koncepcja uczonego była teleologiczną koncepcją sztuki (sztuki jako środka do celu, którym jest

intensywniejsze życie wewnętrzne człowieka, czyli głębsze, duchowe życie jaźni („duszy”). 

Prócz  wykładu  pozytywnego  o  wychowaniu,  znajduje  się  we  wczesnej  koncepcji  S.

Szumana  — wykład  negatywny,  czyli  przestrogi,  czym wychowanie  przez  wartości  (dobra)

sztuki nie powinno być. Zasadniczo uczony (1925) miał cztery uwagi co do (błędnych) celów

powyższego wychowania. Merytorycznie biorąc, ‘wychowanie przez wartości (dobra) sztuki’ nie

powinno — w świetle uwag uczonego — kształtować: [1] nadwrażliwości, [2] upodobania do

ładności (smaku rozumianego jako upodobanie sobie rzeczy ładnych dla samego upodobania),

[3] samego tylko znawstwa sztuki („zimnej” wiedzy o sztuce), [4] bierności przeżycia wartości

(dóbr) sztuki (bierności przeżycia wartości [dóbr] piękna). 

Można dodać na marginesie kwestii [3] znawstwa, że w wychowaniu przez sztukę nie

chodzi o nabycie zawodowej wiedzy o sztuce, czyli nie chodzi profesjonalne nabycie np. wiedzy

z zakresu historii sztuki (znawstwo), ponieważ, gdyby tak było w istocie, to wówczas historycy

sztuki  byliby  najbardziej  wychowanymi  przez  sztukę  ludźmi,  o  czym  jednak  nie  sposób

twierdzić bez zastrzeżeń. Pod tym względem stanowisko S. Szumana (1925) było stanowiskiem

adekwatnym. Wychowanie przez  sztukę nie jest  tym samym, co zawodowe studia z  historii

sztuki, podejmowane celem zdobycia zawodu historyka sztuki. Zawężanie wychowania przez

sztukę do samych tylko historyków sztuki (lub do samych tylko wąskich grup osób zawodowo

zajmujących się  sztuką)  jest  nieporozumieniem.  Wypowiedź uczonego (1925)  szła  w stronę

antyelitaryzmu wychowania przez sztukę. 

S.  Szuman  (1925)  protestował  przeciwko  błędnemu  (jednostronnemu)  rozumieniu,

merytorycznie  biorąc,  ‘wychowania  przez  wartości  (dobra)  sztuki’  jako  kształtowania  w

człowieku [1] postawy neurastenicznej (nadwrażliwej) czy też neurastenii estetyzującej: „Sztuka

doprowadza  niektórych  ludzi,  przeczulone  kobiety  i  słabych  mężczyzn  do  jednostronnie

estetyzującego poglądu na świat. Wychowanie estetyczne nie może sobie stawiać takiego celu”13.

S.  Szuman  protestował  także  przeciwko  traktowaniu,  merytorycznie  biorąc,  ‘wychowania

człowieka przez wartości (dobra) sztuki’ jako kształcenia [2] wyłącznie samego tzw. smaku,

rozumianego tylko jako upodobanie do ładności. „Gdyby w wychowaniu estetycznem chodziło

13 Ib., s. 402.



tylko o wyrobienie  smaku,  można by się  niem [=  ‘wychowaniem człowieka przez  wartości

(dobra) sztuki’] śmiało nie zajmować wcale. Nie jest istotnie tak dalece rzeczą ważną, czy ktoś

się lubuje mniej lub więcej w rzeczach ładnych. Można żyć i bez tego”14. W wychowaniu przez

wartości (dobra) sztuki nie chodzi zatem tylko o kształcenie smaku (wyboru) wartości (dóbr)

sztuki, ale również i kwestii smaku nie należy pomijać. Chodziło S. Szumanowi o to, aby nie

zatrzymywać się na poziomie nieistotnym dla wychowania. Ładność była wartością (dobrem)

nisko cenioną przez S. Szumana jako nieprzydatna w procesie wychowania. Uważał on ładność

za wartość powierzchowną (za dobro powierzchowne), a upodobanie sobie ładności za cechę

charakteryzującą ludzi powierzchownych, którzy nie wnikają w istotę sztuki, czyli tzw. estetów,

osób estetyzujących. 

S. Szuman (1925) miał natomiast na uwadze kształtowanie postawy głębokiej, duchowej,

bo — zdaniem uczonego (1925) — „Duch żyje, stwarza sobie życie szczytniejsze i wyższe. Ta-

kiemi  formami  życia  duchowego  są  religja  i  sztuka.  (...)  Właśnie  w  utworach  sztuki

zdeponowała ludzkość to, co ma najlepszego”15. Sztuka i religia charakteryzują się — według

koncepcji  S.  Szumana — obecnością  głębokich  przeżyć  duchowych,  zaś  przeżyć takich nie

dostarczają nauka i  wiedza („Nauka i  wiedza nie wystarczają”16).  Rzecz jasna, także i  sama

„zimna” wiedza o sztuce — tym bardziej przeżyć głębokich człowiekowi dostarczyć nie może.

Polski  teoretyk  zatem protestował  przeciwko  [3]  utożsamieniu  wychowania  przez  sztukę  z

wiedzą o sztuce (historią sztuki), ponieważ wychowanie to ma kształcić „nie znawców sztuki”,

bo głębokość przeżycia duchowego nie jest funkcją nabytej wiedzy o sztuce, a przynajmniej nie

jest takąż funkcją wyłącznie. 

S. Szuman protestował (1925) także przeciwko biernemu traktowaniu przeżycia wartości

(dóbr) sztuki (tzw. kontemplacji sztuki), ponieważ uczony rozumiał przeżycie to czynnie a nie

biernie. „Natchnienie przyjmujące” (tj. ‘przeżycie wartości [dóbr] sztuki’, ‘przeżycie wartości

[dóbr] piękna’) rozumiał  jako czyn wewnętrzny,  a nie jako bierne marzenie,  bo protestował

przeciwko postawie biernej, gdy pisał: „Marzenie zabija czyn i zbieranie kwiatów prowadzi na

manowce”, przy czym „sztuka jest (...) kwiatem (...)”17. Istotnym dla S. Szumana warunkiem

zachodzenia procesu wychowania jest głębokie, aktywne, współtwórcze (aktualizacyjne) przeży-

cie wartości (dóbr) sztuki. 

14 Ib., s. 401.

15 Ib., s. 401.

16 Ib., s. 401.

17 Ib., s. 401.



Autor niniejszego studium twierdzi, że w 1925 roku S. Szuman sformułował w zarysie

swoją dojrzałą, oryginalną koncepcję wychowania przez sztukę. Później tylko rozwijał to, co już

w sposób całościowy, choć tylko zalążkowo, sformułował — jako wynik swoich przemyśleń w

artykule z 1925 roku. Szerzej zagadnienie Szumanowskiej koncepcji wychowania estetycznego

zostało omówione w dysertacji doktorskiej niżej podpisanego pt.  Stefana Szumana koncepcja

wychowania przez sztukę (Kraków 2006)18.

Wnioski,  jakie  nasuwają się  w wyniku analizy pierwotnej,  Szumanowskiej  koncepcji

wychowania  przez  sztukę  (wychowania  estetycznego,  związaanego  z  wartościami  sztuki,  z

pięknem  dzieł  sztuki)  są  wielorakie.  Do  ważniejszych  należy  zaliczyć  poniżej  podane

twierdzenia.  1.  Szumanowska  koncepcja  wychowania  przez  sztukę  jest:  transcendentna,

głęboka, duchowa, hermetyczna, przeżyciowo-poznawcza, tj. oparta o poznanie i przeżycie (jak.

u Wilhelma Diltheya, uwzględniająca intuicję, choć jednocześnie realistyczna, zakorzeniona w

przedmiocie sztuki. 2. Szumanowska koncepcja wychowania przez sztukę jest wcześniejsza (i

zarazem alternatywna)  wobec  sensualistycznej,  liberalnej,  redukcjonistycznej,  niepogłębionej

koncepcji  autorstwa Herberta  Reada (późniejszej,  niż  teoria  S.  Szumana).  Źródłowo biorąc,

polska  tradycja  wychowania  estetycznego  (wychowania  przez  sztukę)  w

antyredukcjonistycznym, adekwatnym do rzeczywistości ujęciu Stefana Szumana (od 1925 r.)

jest istotną alternatywą wobec redukcjonistycznego liberalizmu kulturowego.

Abstract (Summary) in Polish / Abstrakt (Streszczenie) po polsku: 

Autor  artykułu  przedstawia   wczesną  Szumanowską,  polską  koncepcję  (z  1925  r.)

odnoszącą  się  do  wychowania  estetycznego  (wychowania  przez  sztukę).  Stefan  Szuman

(urodzony  w  1889  w  Toruniu,  zmarły  w  1972  w  Warszawie),  był  polskim  profesorem

pedagogiki  i  psychologii  (psychologii  pedagogicznej)  w  Uniwersytecie  Jagiellońskim  w

Krakowie (1928-1960), doktorem  medycyny (Niemcy, Monachium 1914) i doktorem filozofii

(Polska,  Poznań  1926).  Stworzył  oryginalną,  aksjologiczną,  realistyczną,  transcendentalną

(transcendentną),  duchową,  głęboko  uwrażliwioną,  eksperymentalno-poznawczą  koncepcję

edukacji przez sztukę. Jego koncepcja była stworzona w Polsce przed koncepcją Herberta Reada

w  Anglii.  Ta  Szumanowska  teoria  jest  alternatywna  (opcjonalna)  wobec  kulturowego

liberalizmu,  który zaprezentował  Herbert  Read.  Całość tej  Szumanowskiej  koncepcji  została

18 Tytko Marek Mariusz,  Stefana Szumana koncepcja wychowania przez  sztukę,  Uniwersytet

Jagielloński, Kraków 2006, mnps, s. 398, przyp., bibliogr.



opisana (zanalizowana) przez dra Marka M. Tytko w jego dysertacji  doktorskiej  pt.  Stefana

Szumana koncepcja wychowania przez sztukę (Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2006). 
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Stefan Szuman’s conception of aesthetic education in the face of cultural liberalism (at sources)

Abstract (Summary) in English / Abstrakt (Streszczenie) po angielsku: 

The author in the article presents early, Polish, Szuman’s conception (from 1925 year)

regarding to aesthetic (aesthetical) education (education through art). Stefan Szuman (born in

1889 in Torun, died in 1972 in Warsaw), was the Polish professor of pedagogy and psychology

in  Jagiellonian  University in  Cracow (1928-1960),  doctor  of  medicine  (Germany,  München

1914) and the doctor of philosophy (Poland, Poznan 1926). He created original, axiological,

realistic, transcendental (transcendent), soulful, deep feeling, experiential-cognitive conception

of  education  through  art.  His  conception  was  created  in  Poland  before  Herbert  Read’s

conception in England. This Szuman’s theory is the alternative (optional) in the face of cultural

liberalism, which was presented by Herbert Read. The whole of this Szuman’s conception was

described (analysed) by Marek M. Tytko, Ph. D. in his doctor’s thesis entitled: Stefan Szuman’s

conception education through art (Jagiellonian University, Cracow 2006).  

Key words in English / Słowa klucze po angielsku: 

philosophy,  history,  cultural  studies,  literature,  art  sciences,  pedagogy,  fine  arts,  education,

Szuman Stefan (1889-1972), education through art, upbringing, pedagogy of culture, theory of

education, aesthetic education, the Second Republic of Poland (Republic of Poland II), culture,

philosophy, Read Herbert (1893-1968)



Bibliografia / Bibliography:

[Szuman Stefan], Cel wychowania estetycznego, „Przyjaciel Szkoły”, r: 4: 1925, zeszyt 14, z dnia 20 września

1925, s. 401 - 404.

Tytko  Marek  Mariusz,   Stefana  Szumana  koncepcja  wychowania  przez  sztukę,  Uniwersytet  Jagielloński,

Kraków  2006,  mnps,  s.  398,  przyp.,  bibliogr.  [praca  doktorska  w  Instytucie  Pedagogiki,  w  Zakładzie

Pedagogiki Kultury].


	Stefana Szumana koncepcja wychowania estetycznego wobec liberalizmu kulturowego (u źródeł)

