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Stefana Szumana pedagogika kultury (próba syntezy)

Stefan Szuman (1889-1972)1 należał  do grona twórców pedagogiki  kultury.  Szumanowską
koncepcję pedagogiki kultury można nazwać aksjologiczną,  ponieważ w centrum zainteresowań S.
Szumana były wartości, bez których nie byłoby kultury. Nie jest możliwa kultura bez wartości, co dobrze
rozumiał krakowski uczony, pisząc o ideałach, ideach, bez których kultura nie byłaby kulturą. Istotą
kultury są wartości,  nie  ma kultury poza wartościami (zwanymi  przez Szumana ideałami,  ideami,
dobrami). 

W centrum aksjologicznym kultury S. Szuman dostrzegał Boga, a ściślej — Dobro, Prawdę i
Piękno, które są transcendencjami metafizycznymi, do których dąży jaźń osoby. „Mówimy o jaźni jako o
czemś, co zna każdy człowiek z własnych wewnętrznych przeżyć, jako o drugiej naturze człowieka, która
dąży, mimo i nieraz wbrew potrzebom i celom organizmu, do specyficznych celów, wyodrębnionych w
sferach  teoretycznego  poznania  estetycznych  przeżyć  i  etycznej  postawy”2.  S.  Szuman  dostrzegał
ewolucję  pojmowania  i  przeżywania  wartości  przez jaźń.  „Ideały i  normy służą jednostce   w jej
przystosowaniu się do pozabiologicznej, kulturą duchową stworzonej, estetycznej, idealnej i etycznej
rzeczywistości”3. Zatem, wedle Szumanowskiej koncepcji, wartości służą adaptacji (a nie dezadaptacji),
stąd kultura nie jest źródłem zła, antywartości, cierpień (jak u Freuda), ale źródłem dobra, wartości,
szczęścia. 

Szumanowska  koncepcja  pedagogiki  kultury  była  osadzona  korzeniami  w  filozofii  życia,
chrześcijańskim personalizmie  i  neoplatonizmie.  Człowiek  jako  podmiot  -  współsprawca  wartości
(współtwórca wartości),  a  może lepiej  powiedzieć:  aktualizator  wartości  potencjalnych  — stanowi
centrum zainteresowania S. Szumana. Człowiek rozumiany przez niego jako osoba dążąca do wartości i
urzeczywistniająca wartości poprzez kulturę i w kulturze  — jest zasadniczo ujmowany jako  homo
creator, homo axiologicus. 

Koncepcję antropologiczną S. Szumana cechowały: odniesienia do życia, integraryzm duchowo-
cielesny  osoby  ludzkiej,  antropocentryzm,  indywidualizm,  indeterminizm,  kulturanizm,  fideizm,
egzystencjalizm, optymizm, eudajmonizm, konkreatywizm (współtwórczość wartości), perfekcjoryzm,
aktywizm, natywizm, orygynizm (zakorzenienie w źródłach kultury), aksjologizm (sferyzm wartości),
karytatywizm (miłość wartości). Z kolei system wartości ufundowany w oparciu o aksjologiczne centrum
kultury  (Prawda,  Dobro,  Piękno)  cechuje  się  transcendentalizmem,  hierarchizmem  wartości  i
nadrzędnością wartości nad antywartościami (prymatem Dobra nad złem, Piękna nad szpetotą, Prawdy
nad kłamstwem). Tak zbudowana teoria antropologiczno-aksjologiczna rzutuje na teorię wychowania i  na
teorię sztuki, a następnie na teorię wychowania przez sztukę. Wychowanie jest procesem zmierzającym do
uczynienia człowieka współtwórcą wartości, zaś jednym z celów wychowania jest obiektywizacja dążeń
ludzkich.  Metodami  wychowania  według  S.  Szumana  są:  zabawa,  zadanie,  naśladownictwo,
kolekcjonerstwo,  dialog,  ćwiczenie  wyobraźni  (m.  in.  przez  twórczość).  Prócz  wychowania
intelektualnego  (umysłowego)  i  fizycznego  — S.  Szuman  niezmiennie  akcentował  wychowanie
uczuciowe, którego jednym z rodzajów jest wychowanie estetyczne (wychowanie przez sztukę). W
wychowaniu biorą udział dwa podmioty: wychowawca i wychowanek oraz przedmiot (np. dzieło sztuki),

1 Szczegółowe Kalendarium życia S. Szumana — oparte o dokumenty archiwalne z kilku archiwów polskich i
zagranicznych, oraz o rozległą epistolografię zachowaną w kilku spuściznach po uczonym  — znajduje się w
Aneksie  do dysertacji  doktorskiej  pt.  Stefana Szumana koncepcja  wychowania przez  sztukę,  napisanej  przez
autora  niniejszego  artykułu.  Dotychczasowe  tzw.  biografie  uczonego  pisane  i  publikowane  przez  różnych
autorów — zawierają, powielane od kilkudziesięciu lat, liczne błędy i zafałszowania lub przemilczenia odnośnie
faktografii życia S. Szumana. W niniejszym, krótkim studium brak miejsca na omówienie biografii uczonego.
2 Szuman Stefan, Skowron Stanisław, Organizm a życie psychiczne, wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 1934, s. 
405. 
3 Ibidem, s. 403.



przy czym przedmiot, będący nośnikiem wartości, ma szczególne znaczenie w wychowaniu estetycznym,
przejmując nawet funkcję wychowawcy estetycznego.

Teoria sztuki, czyli estetyka, którą uprawiał S. Szuman, charakteryzowała się dużym stopniem
ogólności, aczkolwiek uczony posługiwał się szczegółowymi przykładami. Szumanowska teoria sztuki
obejmowała swoją refleksją następujący zakres tematyczny: 1) kultura, 2)  sen, 3) sztuka, 4) artysta, 5)
odbiorca (=współtwórca wartości), 6) krytyk, oraz 7) koncepcje poszczególnych sztuk (literatura piękna,
malarstwo, grafika, film, muzyka, taniec, rzemiosło artystyczne, sztuka samorodna: dziecięca, ludowa i
dyletancka). S. Szuman szczegółowo odnosił się do zagadnień wartości sztuki, przeżycia estetycznego i
kwantyfikacji wartości estetycznych („dawek”) w prozie, poezji i filmie. Szumanowska koncepcja sztuki,
bardzo obszerna i rozbudowana w wielu kierunkach, jest dowodem na bogactwo pojmowania kultury
przez tegoż uczonego, której to kultury wartości wyczerpać nie można z powodu transcendentalizmu i
konkreatywizmu.  Szumanowska  koncepcja  sztuki  (kultury)  jest  antidotum  na  dzisiejszą,
postmodernistyczną  koncepcję  sztuki  (kultury)  pozbawioną aksjologicznego  centrum kulturowego i
dojrzałej hierarchii wartości, nazywającą samą siebie — kulturą wyczerpania.  Aktualność S. Szumana w
dobie po postmodernizmie będzie przez to wzrastać, jak można przypuszczać, gdyż swoją koncepcję
osadził na rzetelnych, aksjologicznych podstawach kulturowych.

Wychowanie przez sztukę, czyli wychowanie estetyczne, w koncepcji S. Szumana obejmuje: 1)
wychowawcę estetycznego (osobę wychowującą przez wartości sztuki), 2) wychowanka estetycznego
(czyli osobę wychowywaną przez wartości sztuki), przy czym da się wyróżnić typy wychowanków
estetycznych oraz  3) dzieło sztuki w procesie wychowania przez wartości sztuki. 

Wśród  wielu  celów wychowania  przez  sztukę  warto  tu  uwypuklić  cel  perfekcjorystyczny
(wewnętrznego doskonalenia się człowieka). Wśród metod wychowania przez sztukę  — S. Szuman
zasadniczo wskazywał na dwie: indywidualną oraz zbiorową (masową) oraz na twórczą i współtwórczą
(twórczego odbioru). Dla porządku trzeba powiedzieć, że Szumanowska koncepcja wychowania przez
sztuki poszczególne obejmowała:  wychowanie przez wartości literatury pięknej, wychowanie przez
wartości muzyki, wychowanie przez wartości grafiki (w tym - rysunku), wychowanie przez wartości
malarstwa, wychowanie przez wartości teatru, wychowanie przez wartości filmu i wychowanie przez
wartości ludowego rzemiosła artystycznego. Za każdym razem na ogół S. Szuman wskazywał na wartości
(ideały, idee, modele, wzorce, normy) sztuki, dzięki którym zachodzi proces wychowania (przez sztukę),
albowiem to wartości wychowują człowieka, a nie co innego, z czego zdawał sobie sprawę uczony.

Najważniejszą, odrębną i wyróżniającą cechą Szumanowskiej koncepcji pedagogiki kultury było
podejście  aksjologiczne,  a  ściślej:  podejście  do  kultury  poprzez  wartości  — z  próbą  uchwycenia
współtwórczego, konstytuującego kulturę momentu, który badacz S. Szumana nazwał współtworzeniem
(konkreacją, konkreatywizmem) wartości. Według S. Szumana, człowiek był współtwórcą wartości, w
tym — współtwórcą samego siebie, gdyż uczony pisał o „żywej, samostwarzającej się kompozycji, którą
jest  każdy  człowiek”4.  Kultura  jest  rodzajem  uduchowienia,  współtworzeniem  ducha  poprzez
współtworzenie wartości. Wartości zaś są bytami, których poszczególne rodzaje decydują o uduchowieniu
człowieka i — co więcej —  o typie uduchowienia człowieka. „Uduchowiony staje się człowiek zawsze
wtedy, gdy wkracza w dziedzinę czystego poznania lub stojącego poza użytecznością piękna”5. Sytuując
się w nurcie kantowskim, uczony sięgnął jednak nieco głębiej w tradycję filozofii chrześcijańskiej, gdy
napisał „(...) człowiek w tym stopniu staje się uduchowiony, w jakim jego życie wewnętrzne zaczyna
górować nad życiem zewnętrznym”6, przy czym „każdy człowiek wykształca swój styl  i swój typ
uduchowienia”7.  Duchowość,  uduchowienie,  życie  duchowe,  życie  wewnętrzne  — oznaczały  w
koncepcji S. Szumana  życie wartościami wyższymi, w których uczestniczy ludzka jaźń. Wychowanie
estetyczne było jednym z elementów kształtowania duchowości człowieka, tworzenia wrażliwości na
wartości wyższe, duchowe, do których niewątpliwie S. Szuman zaliczał wartości estetyczne. 

Wśród mnogości spostrzeżeń uczonego na temat, jak uczynić człowieka lepszym, wrażliwszym,
głębszym, zharmonizowanym (zintegrowanym), twórczym — nieustannie przewijał się leitmotiv wartości
4 Szuman Stefan, Wstęp zasadniczy do zagadnień wychowania estetycznego, „Marchołt”, 1937, nr 3, s. 330.
5 Szuman Stefan, Natura, osobowość i charakter człowieka, wyd. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy — 
Księża Jezuici, Kraków 1995, s. 210.
6 Ibidem.
7 Ibidem, s. 211.



piękna, którego człowiek jest współtwórcą i na którego to piękno oddziałuje pozytywnie. S. Szuman
napisał wprost o współtwórczym statusie tzw. odbiorcy sztuki, gdy mówił, że czytelnik jest współtwórcą
dzieła literackiego. S. Szuman wskazywał na współsprawczy (w danym zakresie) charakter tzw. odbiorcy
sztuki, dzięki któremu wartości dzieła sztuki ożywają, są współkonstytuowane. Uczony wskazywał, że nie
co innego, ale właśnie współtworzenie wartości jest silnym momentem wychowawczym w człowieku,
gdyż aktywne współtworzenie angażuje człowieka całkowicie i daje mu poczucie jego własnego wkładu
w kulturę. 

Wartość składa się jakby z dwóch cząstek, dwóch aspektów (współwartości), tj. współwartości
transcendentnej  oraz  immanentnej.  Moment  aktywnego  przeżycia  aksjologicznego  (akt  przeżycia
wartości) powoduje, że obie części wartości (transcendentna oraz immanentna) w podmiocie (osobie)
osiągają jedność wartości. S. Szuman wyraźnie wskazywał na niesamodzielność bytową wartości. Sama
więc wartość transcendentna jest wartością potencjalną, natomiast aktualizacja w immanentnym akcie
przeżycia  — czyni  wartość  potencjalną  — wartością  zaktualizowaną,  aktualną,  immanentnie
zakorzenioną w osobie (podmiocie), co nazywam współstwarzaniem wartości (wedle R. Ingardena —
konkretyzacją, według S. Szumana — odbiciem).

W koncepcji S. Szumana kultura jest zakorzeniona w transcendencji (z jednej strony) i realności
immanentnej (z drugiej strony),  co wynika z faktu, iż kulturę tworzą wartości, a wartości to byty
transcendentne  (transcendencja wartości jest  bytowością „dla” innych,  bytowością  skierowaną „ku”
innym). Drugi aspekt wartości — to immanentne zakorzenienie w realności, w realistycznej konkretności
nośników  wartości,  bytów  samych  w  sobie,  obecnych  w istnieniu  (immanentności).  Wartości  są
transcendentne  dlatego,  że  są  bytami  dla  innych,  że  są  potencjami  skierowanymi  ku  innym,  że
przekraczają same siebie. Wartości są immanentne dlatego, że są bytami w sobie, że są aktualizacjami
zrealizowanymi w sobie samych (w podmiocie, który jest ich nosicielem, w przedmiocie, który jest ich
nośnikiem). S. Szuman doskonale zdawał sobie sprawę z dwojakiego statusu wartości w kulturze, stąd
Szumanowska koncepcja pedagogiki kultury, której istotną częścią jest wychowanie przez sztukę, posiada
wyraźnie  zasugerowane oba wspomniane  momenty  (transcendentny i  immanentny),  czyli  razem -
współtwórczy także i pod tym względem. Współtwórczość wartości jest ważnym momentem w procesie
wychowania.  Istnienie  aspektu  współtwórczego zakłada  bowiem,  że  przy współtworzeniu  wartości
zachodzi autowychowanie (samowychowanie) poprzez przeżycie twórcze, w którym człowiek do głębi
doświadcza istoty wartości, niejako jest świadkiem „rodzenia się” wartości dzięki niemu samemu, dzięki
jego ludzkiej aktywności. 

Najogólniejsza teza Ludwika Chmaja8 (1963), który zaliczył koncepcję S. Szumana de facto do
nurtu aksjologicznego w pedagogice kultury — w wyniku badań niżej podpisanego została potwierdzona,
aczkolwiek trzeba stwierdzić, że intuicje L. Chmaja nie były zbytnio pogłębione, nie wydobywały na jaw
współtwórczego aspektu wartości i współtwórczego aspektu aksjologicznej pedagogiki kultury. Synteza
Szumanowskiej  koncepcji z pewnością nie jest łatwa ze względu na objętość i zakres szczegółowych prac
autorstwa uczonego, ale zaznaczenie współtwórczego aspektu wartości w kulturze i pedagogice kultury
jest wystarczająco istotnym,  syntetycznym ujęciem  — na tyle,  aby objąć ogólnie wszystkie  wątki
szczegółowe poglądów S. Szumana.

Konkreatywizm  aksjologiczny  w  Szumanowskiej  koncepcji  wychowania  człowieka  przez
wartości sztuki (szerzej: w pedagogice kultury) jest ważnym momentem wyróżniającym tę koncepcję od
koncepcji innych autorów i stanowi jeden z elementów Szumanowskiej oryginalności jako uczonego. W
niniejszym, krótkim podsumowaniu nie zamierzano wyczerpać wszystkich wątków, które mogą być
poruszone w związku z koncepcją S. Szumana, lecz jedynie starano się zasygnalizować ogólną strukturę
tej koncepcji i główne rysy charakterystyczne. Z pewnością w światowej literaturze przedmiotu zwanego
wychowaniem przez sztukę lub szerzej: pedagogiką kultury — nie było ani wcześniej, ani później tak
oryginalnej, a zarazem wszechstronnej, dążącej do pełni – koncepcji pedagogicznej, która aczkolwiek
eklektyczna w genezie – jest oryginalna w syntezie. Synteza Szumanowskiej koncepcji zamyka się w
jednym zdaniu: (auto)wychowanie przez współtworzenie wartości. 

Trzeba  też  powiedzieć,  że  koncepcja  S.  Szumana  ma  także  swoje  słabsze  strony  (np.
niedopracowanie szczegółów i wielu zagadnień drugorzędnych),  ale w ogólności  — jawi się jako

8 Chmaj Ludwik, Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, PZWS, Warszawa 1963, s. 409-414.



możliwa do przyjęcia, adekwatna i przekonująca9. S. Szuman inspirował się wieloma autorami, lecz
stworzył oryginalną syntezę pedagogiczną o cechach systemu. Po uporządkowaniu struktury koncepcji S.
Szumana odnośnie do zagadnień kultury i  wychowania  — wyraźnie widać zasadniczą spójność i
wynikalność poszczególnych członów koncepcji, gdzie jedne wnioski wynikają z innych, wcześniejszych i
są ich kontynuacją, rozwinięciem. Z pewnością koncepcja S. Szumana nie jest zbiorem przypadkowych
poglądów, noszących znamię chaosu. Po uporządkowaniu struktury Szumanowskiej koncepcji wylania się
wyraźny rdzeń aksjologiczny (konkreatywny) łączący wszystkie elementy koncepcji pedagogicznej S.
Szumana. 

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

Tekst jest próbą syntezy humanistycznej koncepcji Stefana Szumana (1889-1972) z zakresu
filozofii, pedagogiki i kulturoznawstwa. Artykuł dotyczy pedagogiki kultury, w szczególności człowieka,
udziału wartości w procesie wychowania. Autor próbuje odczytać fundamenty Szumanowskiej teorii
wartości  (dóbr),  ważnych także dla  wychowania  przez sztukę.  Koncepcja Szumana przynależy do
personalizmu,  do  personalistycznej  pedagogiki  kultury.  Z  Szumanowskiej  antropologii  (filozofii
człowieka)  wynika  aksjologia  (filozofia  wartości),  którą  należy  określić  jako  realistyczną  (realizm
filozoficzny). Szumanowska koncepcja należy do sfery wychowania przez kulturę, edukacji kulturalnej,
edukacji artystycznej.

Key words in Polish / Słowa klucze po polsku:

humanistyka, kulturoznawstwo, Szuman Stefan (1889-1972), pedagogika, pedagogika kultury, człowiek,
wartości, wychowanie,  wychowanie przez sztukę, personalizm, personalistyczna pedagogika kultury,
antropologia,  filozofia  człowieka,  aksjologia,  filozofia  wartości,  realizm,  wychowanie przez kulturę,
edukacja kulturalna, edukacja artystyczna, edukacja

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

The text is a trial of synthesis of humanistic conception by Stefan Szuman (1889-1972) from the
area of Philosophy, Pedagogy and Culture Studies. The article concerns pedagogy of culture, especially – a
man, the participation of values in the process of upbringing. The author tries re-read the fundament of
Szuman’s theory of value (good), that are important also for education through art. Szuman’s conception
belongs to personalism, to personalistic pedagogy of culture. Szuman’s axiology (philosophy of value)
results  from Szuman’s  anthropology (philosophy of  a  man),  that  should  be  described  as  realistic
(philosophical realism).  Szuman’s conception belongs to sphere of upbringing through culture, cultural
education, artistic education.

Key words in English / Słowa klucze po angielsku:

humanities,  cultural  studies,  Szuman  Stefan  (1889-1972),  pedagogy,  pedagogy  of  culture,  culture,
education,  human values,  upbringing, education through art,  personalism,  personalistic pedagogy of
culture, anthropology, philosophy of a man, axiology, philosophy of values, realism, education through
culture, cultural education, art education

9 Szczegółowe kwestie zostały omówione we wspomnianej dysertacji doktorskiej autorstwa niżej podpisanego
pt.  Stefana Szumana koncepcja wychowania przez sztukę,  przygotowanej w Zakładzie Pedagogiki  Kultury w
Instytucie  Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Promotorem pracy jest doc. dr hab. Bogusław
Żurakowski, kierownik powyższego Zakładu.
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[w:]  Wychowanie  na  rozdrożu.  Personalistyczna  filozofia  wychowania,  pod  redakcją
Franciszka Adamskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999,  s. 263-
268.

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),  książka  pod
redakcją Tadeusza Aleksandra, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, s.
377-401.

Uwaga:  ww.  bibliografia  (2001)  dotycząca  S.  Szumana  zawiera  ok.  230  pozycji
autorstwa uczonego (bibliografia podmiotowa)  oraz ok. 100 pozycji bibliograficznych o S.
Szumanie  (bibliografia  przedmiotowa).  Ponadto  zawiera  rejestr  archiwaliów  dotyczących
uczonego.  Z  braku  miejsca  w  niniejszym  artykule  nie  podano  pełnej,  bardzo  obszernej
bibliografii  wykorzystanej  w  badaniach,  z  których  wnioski  badawcze  przedstawiono  w
niniejszej publikacji.
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