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Stefana Szumana koncepcja człowieka. Aksjologizm - sferyzm wartości

(aksjosferyzm).

Aksjologizmem1 (czy  agatologizmem)  nazwać  można  nakierowanie

osoby człowieka na wartości (na dobra), precyzyjniej mówiąc: ukierunkowanie

osoby ku wartościom (ku dobrom). Wartości (dobra) nie są bezładnie rozrzucone

w rzeczywistości, lecz grupują się w sfery - żywioły, tworzące hierarchię od sfery

najniższej do najwyższej (choć zarazem wszystkie tworzą  continuum, bo bez

żadnej z nich rzeczywistość obyć się nie może). Sfery wartości czy też sfery dóbr

(stąd proponowany tu termin: „sferyzm”, ‘aksjosferyzm’ od „aksjosfery”, lub

‘agatosferyzm’ od ‘agatosfery’, grec.  agathón, dobro) są, według S. Szumana

(1937),  następujące: 1.  sfera rzeczywistości (praktyczna,  techniczna),  2.  sfera

poznawcza (intelektualna, umysłowa), 3. sfera tzw. estetyczna (sfera sztuki, sfera

piękna), 4. sfera etyczna, 5. sfera religijna2. Trzeba nadmienić, że sfery (sfery -

żywioły) mogą się przenikać wzajemnie, ponieważ (według uczonego) tworzą

continuum w jaźni człowieka („sfery” war0tości [„sfery” dóbr] immanentne w

jaźni  — jako  sfery  ideałów)  oraz  continuum  poza  jaźnią  człowieka,

transcendentnie  istniejąc  („sfery -  żywioły”  rzeczywistości):  1)  bądź  to  jako

rzeczywistość (transcendentnej wobec jaźni) natury (przyrody), 2) bądź to jako

transcendentna (społeczna) rzeczywistość kultury (duchowa), tj. wszystko to, co

jest  poza pojedynczą  jaźnią,  a  jest  dziełem jaźni,  wytworzonym w procesie

tworzenia kultury przez społeczeństwa, 3) bądź to jako transcendentalia, tj. idee

(aktualizowane jako ideały) istniejące transcendentnie w bycie twórcze dzieła

1 Fragment większej całości.

2 S.  Szuman,  Wstęp zasadniczy do zagadnień  wychowania  estetycznego,

„Marchołt.  Kwartalnik poświęcony sprawom literatury i kultury”, red. Stefan

Kołaczkowski,  wyd.  Wydawnictwo  Instytutu  Literackiego,  Warszawa,  r.  3:

1936/1937, nr 3, s. 305 - 328.
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Boga, np. Dobro, Prawda, Piękno. Sfery transcendentne odzwierciedlają się w

sferach jaźni oraz na odwrót: sfery jaźni odzwierciedlają się w rzeczywistości

poza jaźnią (sfery - żywioły w sferach i sfery w sferach - żywiołach), dzięki

czemu  jest  możliwa  współtwórczość  wartości  (aktualizacja  dóbr).  Późny S.

Szuman stosował także termin: „odbicie”, tzn. odzwierciedlenie się jednej sfery

w innej sferze. Uczony nawiązał tym samym m.in. do idej platońskich a także do

Eduarda Sprangera3 używającego terminu:  „odbicie”.  Ponadto Szumanowska

teoria „odbicia” była ukrytym nawiązaniem do średniowiecznych teoryj odbicia,

głoszonych,  np.  w  XIII  w.  przez  takich  scholastycznych  filozofów

chrześcijańskich, jak: Tomasz z York, św. Bonawentura [św. Johannes Fidanza],

św. Albert Wielki [św. Albertus Magnus] oraz Ulryk ze Strasburga4.  Termin:

„teoria odbicia” pojawił się u S. Szumana w latach sześćdziesiątych XX w., a

więc po publikacji W. Stróżewskiego w miesięczniku „Znak” (lipiec - sierpień

1959),  w  którym  filozof  wyjaśniał  teorię  wymienionych,  średniowiecznych

scholastyków, piszących o „odbiciu” piękna Boga w stworzeniu5 (co ma swoje

konsekwencje także w sztuce): „Wszystko, co istnieje poza Bogiem, jest Jego

[Boga] stworzeniem i w jakiś sposób uczestniczy w Bożej naturze. A Bóg jest

najwyższym pięknem i  dobrem.  Tak więc  i  stworzenie,  w najgłębszej  swej

istocie, nie może być brzydkie i złe, musi natomiast »odbijać« niejako [as if] w

3 Eduard Spranger używał terminu  Ausblick (odbicie) por.  Spranger Eduard,

Geissteswissenschaftliche Psychologie und Ethik der Persönlichkeit,  Halle (am

Saale) 1925, s. 114 nn.

4 Por.  na  temat  powyższych  filozofów  i  ich  teoryj  odbicia:  Stróżewski

Władysław, Istnienie i wartość, Wydawnictwo Znak, Kraków 1981, s. 314 - 315.

Rozdział pt. O pojęciach piękna, s. 312 - 335. Pierwodruk wskazanego rozdziału

ukazał się w miesięczniku „Znak”, 1959, nr 61/62, lipiec - sierpień 1959, s. 866 -

887.

5 Stróżewski Władysław,  O pojęciach piękna,  „Znak”, 1959, nr 61/62, lipiec -

sierpień 1959, s. 866 - 887.
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sobie, choćby w ułamkowym tylko stopniu, doskonałości swej przyczyny”6. W

Szumanowskiej koncepcji piękno metafizyczne i transcendentalne (idea piękna)

jest  oparciem  dla  piękna  w  sztuce  (ideał  piękna).  Sfera  piękna  ma  swoje

zakorzenienie w metafizycznej, transcendentnej idei piękna oraz immanentnym

ideale piękna współtworzących (aktualizujących) wartość (dobro) piękna. Dla

przykładu: S. Szuman rozumiał sferę piękna jako zakres piękna, jako wszystko

to, co należy do zakresu piękna. Podobnie miała się rzecz z innymi sferami,

wymienionymi czy sugerowanymi przez uczonego.

S. Szuman w swoich poglądach (sferyzm) usytuował się także blisko

sformułowań Theodora Litta, piszącego o systemie zamkniętych kręgów (sfer), w

którym wyróżniał m. in. sferę znaków (Sinnsphäre)7 i  społeczeństwo kultury

znaków  (życia  znaków).  Sferyzm  jest  oryginalną  koncepcją  S.  Szumana,

sformułowaną  jednak  tylko  pozornie  na  gruncie  „neoplatonizmu”.  Można

nazwać uczonego tylko w przenośni  „neoplatonikiem” z powodu sfer i  idei

(aktualizowanych jako ideały), choć nie jest to „neoplatonizm” rzeczywisty i

skrajny jak u Edmunda Husserla z okresu Idei czystej fenomenologii, przy czym

do końca nie wiadomo, czy S. Szumanowi chodziło o sfery żywiołów czy o

żywioły sfer, bo sformułowanie „sfery - żywioły” jest  ambilogią (wyrażeniem

dwuznacznym).

Faktycznie  jednak  S.  Szuman  nawiązał  w  swoim  podziale  sfer

aksjologicznych  (1937)  do  realistycznego,  pełnego  (całościowego)  podziału

starożytnego,  spotykanego  u  Arystotelesa,  w  arystotelizmie  i  później  w

neoarystotelizmie.  Kultura  składa  się  (według  starogreckiego  podziału)  z

następujących sfer: I. religii (świętości, grec. ς, ς [ágiótes, ágiótos],

obrządku, ceremonii, nabożeństwa, grec.   [agioteía]),  II. moralności,

obyczajów,  zwyczajów  i  prawa  z  nich  płynącego,  czyli  tzw.  działania,

postępowania, praktyki (gr. ς [práxis]), III. sztuki,  techniki (grec. 

6 Por. Stróżewski Władysław, O pojęciach piękna, op. cit., s. 868 - 869 nn.

7 Litt  Theodor,  Individuum  und  Gemeinschaft,  Grundlegung  der

Kulturphilosophie, Leipzig und Berlin 1925, s. 187, 198 - 202, 234 - 261.
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[techné]), nadto zaś IV. poznania, tj. filozofii, nauki, wiedzy (grec.  

[epistemé). Żadnej z tych czterech sfer kultury nie zaniedbał w swojej teorii S.

Szuman, realista, dlatego jest klasykiem pedagogiki kultury, bo rozwijał to, co

rozwijać w pedagogice kultury należy: wszystkie cztery zasadnicze sfery kultury,

bez redukcjonizmów, bez odcinania korzeni  greckich.  Dzięki temu, traktując

kulturę realistycznie i wartościowo, czyli realistycznie i aksjologicznie zarazem,

stworzył adekwatną do rzeczywistości teorię pedagogiczną, opisującą człowieka

personalistycznie,  realnie  i  wartościowo (aksjologicznie).  Pedagogika  kultury

rozumiana personalistycznie, aksjologicznie i realistycznie zarazem – jest istotna

dla  pedagogiki  jako całości  nauki  o  wychowaniu,  bo  adekwatnie  do  rzeczy

opisuje i analizuje świat wartości (świat dóbr) obecnych w kulturze (wartości

religijne, wartości moralne, wartości estetyczne, wartości poznawcze, wartości

użytecznościowe  itd.)  oraz  wpływ  tychże  wartości  (dóbr)  na  człowieka

(wychowanka).  Teoria S.  Szumana daje adekwatne do problemu,  całościowe

(nieredukcjonistyczne) podejście aksjologiczne w pedagogice kultury.

Człowiek (w koncepcji krakowskiego profesora) szuka wartości (dobra)

siebie jako osoby (jako osobowości): „Każda osobowość dąży do potwierdzenia

własnej  wartości  [=  własnego  dobra],  mimo  przypadających  jej  [osobie]  w

udziale ograniczeń i ułomności”8. Ograniczenie jest „losem wewnętrznym”, lecz

trudne zadania  są  warunkiem czynów9,  które czynią  człowieka człowiekiem

przez wartości, czyli przez dobra (postawienie zadania dążenia do wartości, tzn.

do dobra, jest właściwe na ziemi tylko człowiekowi).

Według  koncepcji  S.  Szumana  — człowiek  to  jest  homo ethicus,

ponieważ poddany jest  prawom  najwyższych  wartości  (dóbr)  moralnych,  a

„Niepodobna  dać  ludzkości  innych  praw  moralnych,  niż  te,  które  posiada,

posiadała  i  zawsze  posiadać  będzie,  to  jest  praw  opartych  na[:]  miłości,

8 Szuman Stefan, Natura, osobowość i charakter człowieka, wyd. Wydawnictwo

Apostolstwa Modlitwy - Księża Jezuici, Kraków 1995, s. 173.

9 Szuman Stefan, Natura..., op. cit., ib., s. 172 i 173.

4



sprawiedliwości, godności ludzkiej i uczciwości”10. Uczony był przeciwnikiem

anarchizmu (np. Herberta Reada) czy (zgubnego moralnie) liberalizmu, głoszą-

cego zasadę nieingerencji (w obliczu zła), co jest niezgodne z prawem moral-

nym11. Nie ma np. wychowania przez sztukę bez zachowania prawa moralnego

(jak wynika z koncepcji S. Szumana), a celem wychowania przez sztukę jest

wspomaganie wychowania moralnego. Celem wspomnianego wychowania przez

sztukę12 jest współkształtowanie (współaktualizowanie) charakteru w człowieku,

bo tylko wykształcenie charakteru nazwać można wychowaniem, zaś wszystko

inne, co nie prowadzi do ukształtowania się (dobrego) charakteru, wychowaniem

nie jest. Człowiek jest zanurzony w świecie wartości (dóbr) i do tych wartości

(dóbr)  dorasta,  stąd  wychowanie  do  wartości  (wychowanie  do  dóbr)  jest

odkrywaniem głębokiej prawdy o człowieku, mianowicie tej, iż człowiek to jest

‘istota moralna’, grec.    |dzóon áksión|, czyli łac.  homo ethicus

(inaczej  ludzka  społeczność  funkcjonować  nie  może,  jak  tylko  w  świecie

wartości,  tzn.  w  świecie  dóbr),  dlatego  S.  Szuman  za  konieczność  uznał

wprowadzenie  wartości  (dóbr)  w  życie  społeczne  poprzez  wychowanie  w  

wartości (sic!), czyli w dobru. „Uczciwe i prawe społeczeństwo musi składać się

z  ludzi  odpowiedzialnych  najpierw  przed  dobrem  (czyli  przed  własnym

sumieniem),  a  potem  przed  państwem,  z  ludzi  działających  na  podstawie

własnego postanowienia, własnej decyzji w zakresie moralności”13. 

Krakowski teoretyk nie zakładał więc rodzaju umowy społecznej co do

wartości, tzn. co do dóbr (jak Jean Jacques Rousseau), lecz stwierdzał, że z

natury  ludzkiego  sumienia  może  w  sposób  naturalny  wyniknąć  porządek

państwowy  (respektowanie  wartości  [dóbr]  przez  społeczność  rzutuje  na

10 Id., op. cit., ib., s. 216.

11 Id., op. cit., ib., s. 221.

12 Na  ten  temat  por.  Tytko  Marek  Mariusz,  Stefana  Szumana  koncepcja

wychowania przez sztukę, Kraków 2006, praca doktorska [UJ], s.398, bibliogr.,

przyp.

13 Szuman, S., Natura..., op. cit., ib., s. 217.
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porządek państwa), co bliskie było np. przedwojennym poglądom Sługi Bożego

ks. kard. Augusta Hlonda, wyrażonym w liście pasterskim o relacji Kościoła i

państwa. Powyższe stanowisko nazywa się konserwatyzmem. Konserwatyzm

(respektujący  prawo  naturalne)  jest  przeciwieństwem  liberalizmu,  który  nie

respektuje  prawa  naturalnego  i  zakłada  sztuczną,  nienaturalną  „umowę

społeczną” (fikcję) w celu tzw. „postępu”. Tak więc konserwatyzm S. Szumana

(„sumienie” z natury) był przeciwieństwem liberalizmu Jeana Jacquesa Rousseau

(„umowa społeczna”). Środkiem przekazywania duchowych wartości (dóbr) jest

kultura, dodać należy:  kultura sumienia. Z powyższego powodu uczony głosił

prymat godności ludzkiej nad indywidualną pychą, prymat wartości społecznej

(dobra  społecznego) człowieka  nad zajmowanym przez  niego stanowiskiem,

prymat wartości etycznej (dobra etycznego) osoby nad przywilejem, co stawia

tegoż polskiego autora w rzędzie  personalistów14.  Badacz  rozumie  tu  dobro

etyczne jako dobro moralne, czyli jako rodzaj dobra właściwego (łac.  bonum

honestum, por. też jedno z greckich ujęć dobra właściwego: grec. 

[kalokágatía], piękno-i-dobro).

Warto dodać, że uczony oddziaływał na kolejne pokolenia studentów

pedagogiki, psychologii, filozofii a okresowo nawet — historii sztuki i teologii,

oddziaływał  antropologicznie  i  aksjologicznie,  czyli  agatologicznie  (etyka,

wartości  [dobra],  człowiek).  Niewątpliwie  najwybitniejszym  uczniem  S.

Szumana był ówczesny ks. dr Karol Wojtyła, który już jako doktor uczęszczał

przez  dwa  semestry  (1949)  na  Szumanowskie  seminarium  z  zakresu

charakterologii  (antropologii  kulturowej). Zajęcia z  tego zakresu odnotowane

zostały przez spis wykładów UJ w roku 1949/1950 pt.  Seminarium. Metody

14 Id., op. cit., ib., s. 222.
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badań charakterologicznych15 (odbywały się na drugim piętrze pod obecnym

adresem: Piłsudskiego 13). 

Echa Szumanowskiego seminarium pośrednio odzywały się w nauczaniu

ks. Karola Wojtyły (Jana Pawła II), u którego da się zauważyć wpływ nie tylko

Maxa Schelera, ale też wpływ S. Szumana, np. wyważona koncepcja człowieka

integralnego, przeżywanie wartości (przeżywanie dóbr) — podobnie są ujęte jak

u S.  Szumana (brentanizm, neoarystotelizm),  nadto Szumanowska koncepcja

(dobrego) charakteru inspirowała nauczanie ks. Karola Wojtyły (Jana Pawła II). 

Uczony, według świadectwa jego przedwojennego ucznia, Tadeusza W.

Nowackiego, zafascynowany był także integralną koncepcją Ludwika Klagesa

(bios –  logos –  agos), więc Wojtyłowskie ujęcie człowieka wywodzi się, być

może, po części (przez S. Szumana) także od Ludwika Klagesa. Problem recepcji

myśli S. Szumana przez innych badaczy (uczniów) w dziedzinie antropologii i

aksjologii  (agatologii)  jest  tematem na  osobne,  obszerne  studium,  natomiast

szerzej  o  Szumanowskich  poglądach  na  temat  wartości  (dóbr)  napisano  w

odrębnym, (niedrukowanym) studium autora. Aksjologizm (agatologizm) można

potraktować jako aspekt pedagogiki aksjologicznej (pedagogiki agatologicznej),

15 Por.  Spis  wykładów  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  w  Krakowie.  Rok

akademicki  1949/50,  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Jagiellońskiego,  Kraków

1950, s. 95. Więcej o S. Szumanie. por.  Tytko Marek Mariusz, Bibliografia 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 odnowienia Akademii Krakowskiej i Rocznicy 75 - lecia

utworzenia Katedry Pedagogiki w Uniwersytecie Jagiellońskim), pod redakcją

Tadeusza  Aleksandra,  wyd.  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Jagiellońskiego,

Kraków 2001, s. 377 - 401. Zawiera m. in. nast. części: Bibliografia podmiotowa

— wybór prac autorstwa Stefana Szumana (w porządku chronologicznym -

poglądowa), s. 383 - 395, Aneks — bibliografia przedmiotowa (prace o Stefanie

Szumanie)(prace w porządku chronologicznym), s. 395 - 401.
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dodać  należy:  chrześcijańskiej  pedagogiki  aksjologicznej  (chrześcijańskiej

pedagogiki agatologicznej), czyli tu: personalistycznej pedagogiki kultury16.

W niniejszym, fragmentarycznym ujęciu, pokazano tylko przykładowo

wybrane aspekty aksjologicznej (agatologicznej) teorii Stefana Szumana.

English title / Tytuł angielski:

Stefan Szuman's Concept of a Man : Axiologism - Axiospherism

Streszczenie polskie / Summary in Polish:

Tekst  jest  artykułem  (przyczynkiem)  dotyczącym  fragmentu  Szumanowskiej

koncepcji  człowieka.  Autor  artykułu  opisuje  wybrane problemy 1.  koncepcji

aksjosferyzmu (koncepcji sfer wartości) lub agatologizmu (koncepcji sfer dóbr)

oraz 2. aksjologizmu (koncepcji wartości) lub agatologizmu (koncepcji dobra) w

kontekście  realistycznej  teorii  odbicia  (klasycznej  filozofii  starożytnej  i

średniowiecznej), która była obecna w koncepcji Stefana Szumana. Wszystkie

cztery sfery dobra:  1)  dobro  religijne  (wartości  religijne),  2)  dobro  moralne

(wartości  moralne),  3)  dobro  estetyczne  (tj.  piękno,  wartości  estetyczne,

artystyczne) 4) dobro użyteczne (wartości użytecznościowe) można znaleźć w

koncepcji Stefana Szumana.

16 Por.  Tytko Marek Mariusz, Stefana Szumana pedagogiki aksjologicznej wątki

personalistyczne,  [w:]  Wychowanie  na  rozdrożu.  Personalistyczna  teoria

wychowania,  red.  Franciszek  Adamski,  Wydawnictwo  Uniwersytetu

Jagiellońskiego, Varia CCCXCV, Kraków 1999, s. 263 - 268, przyp.;  idem.,

Stefana Szumana pedagogika kultury (próba syntezy), [w:] Pedagogika kultury

— wychowanie  do  wyboru  wartości, praca  zbiorowa  pod  red.  Bogusława

Żurakowskiego wyd. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003, s. 97 - 104,

przyp., bibl. 
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Streszczenie angielskie / Summary in English:

The text is an article (a contribution) concerning a fragment of Stefan Szuman’s

concept of a man. The author of the paper describes selected problems of 1. the

concept of axiospherism (the concept of the spheres of values) or agathologism

(the concept of spheres of the goods) and 2. axiologism (the concept of values) or

agathologism (concept of the good / the welfare) in the context of realistic theory

of the reflection / theory of the mirror (classical philosophy in the Antiquity and

the Middle Ages), that was present in Stefan Szuman’s idea. A man can find in

Stefan Szuman’s conception all the four spheres of the good: 1) the religious

good (religious values), 2) the moral good (moral values), 3) the  aesthetical good

(so beauty, aesthetic values, artistic values) 4) the useful good (useful values).

Słowa-klucze po polsku / Key words in Polish:

Stefan Szuman (1889-1972),  filozofia  człowieka,  antropologia,  aksjosferyzm,
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