
Marek Mariusz Tytko1 (UJ)

Stefana Szumana koncepcja edukacji artystycznej a rzeczywistość mediów: film.

Stefan  Szuman  należał  do  kręgu  autorów  przedwojennych,  zatroskanych  o  film

artystyczny w Polsce.  Jak zestawił  to  Marcin  Giżycki  (1989) w książce pt.  Walka o film

artystyczny w międzywojennej Polsce2 — Stefan Szuman należał do tych nielicznych autorów,

1 Dr n. hum. Marek Mariusz Tytko, od 1991 r. pracownik UJ, jest autorem źródłowej pracy

doktorskiej  pt.  Stefana  Szumana  koncepcja  wychowania  przez  sztukę (Uniwersytet

Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Kultury). 

2 Por.  Giżycki  Marcin,  Walka  o  film  artystyczny  w  międzywojennej  Polsce,  wyd.  PWN,

Warszawa 1989,  s.  262,  nlb.  32,  tabl.  faksymile,  fot.,  portret.  Tamże,  obok S.  Szumana,

Marcin Giżycki wyróżnił  autorów zangażowanych w kształt  filmu artystycznego w Polsce

międzywojennej,  takich  jak:  Henryk Berlewi  [malarz,  grupa  „Blok”],  Czesław Bobrowski

[ekonomista],  T.  Braude,  Janusz  Maria  Brzeski  [malarz,  filmowiec  eksperymentalny,

ilustrator],  Jan  Brzękowski  [literat,  teoretyk  sztuki],  Tytus  Czyżewski  [malarz,  grupa

„Formiści”, poeta, krytyk sztuki], Wacław Teofil Husarski [historyk sztuki, krytyk artystyczny,

malarz, grupa „Rytm”], Bruno Jasieński [=Wiktor B. Zysman, literat, futurysta, komunista,

WKP(b)],  Jalu  Kurek  [pisarz,  Awangarda  Krakowska,  „Linia”],  D.  Migot,  E.  Miller,  Jan

Nepomucen  Miller  [krytyk  literacki  i  teatralny,  PPS,  pismo  „Robotnik”],  Tadeusz  Peiper

[poeta,  teoretyk  poezji,  „Zwrotnica”,  komunista,  ZPP],  W.  Podoski  [(Janusz  Podoski?)

malarz,  fotografik?],  Kazimierz  Podsadecki  [malarz,  fotografik,  grupa  „Praesens”,  pisma:

„Zwrotnica,  „Linia”],  Tadeusz  Pruszkowski  [malarz,  pedagog  prof.  warszawskiej  Szkoły

Sztuk  Pięknych,  grupy:  „Bractwo  św.  Łukasza”,  „Loża  Wolnomularska”],  J.  Roman,  L.

Skoczylas [Władysław Skoczylas? malarz, grafik, prof. warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych,

członek  grupy „Formiści”,  „Rytmu”  i  „Rytu”,  Instytut  Propagandy Sztuki],  Anatol  Stern

[poeta,  futurysta,  scenarzysta  filmowy],  Karol  Stromenger  [publicysta  i  pisarz  muzyczny,

Polskie  Radio],  Mieczysław  Szczuka  [malarz,  rzeźbiarz,  architekt,  filmowiec

eksperymentalny, formista, członek grupy „Blok”, współpracownik pisma „Dźwignia” ],  J.

Szpecht, Stefan Themerson [fotografik, filmowiec awangardowy, prozaik, w czasie II wojny

filmowiec  Rządu  RP w Londynie],  Z.  Tonecki,  autor  o  ps.  „Whoopee”,  Bruno  Winawer

[żydowski  komediopisarz,  publicysta,  fizyk],  Stanisław Ignacy Witkiewicz  [malarz,  literat,

teoretyk sztuki, grupa „Formiści”, pismo „Zwrotnica”, przyjaciel S. Szumana], A. Zagórski
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którzy aktywnie  uczestniczyli  w Rzeczypospolitej  w procesie  kulturowym przekształcania

kina w sztukę. Kwestia porównania tekstów S. Szumana o filmie z tekstami wymienionych

przez M. Giżyckiego autorów to jest osobne, sygnalizowane zagadnienie. Res ad inquiriendi.

Można tylko stwierdzić, że S. Szuman jako filmowiec-praktyk (posiadał własną, bardzo drogą

kamerę filmową już w latach dwudziestych XX w.) — należał do stosunkowo nielicznego

grona znawców filmu przed II wojną, więc gdy pisał o filmie, to wiedział, o czym pisze i jak

powstaje film (od strony technicznej, „jak się to robi”). Nadto jako pierwszy zastosował film

do badań psychologicznych (publikacja 1928, Wpływ bajki na psychikę dziecka). Rzecz jasna,

warto  przypomnieć,  że  pierwszym na  świecie  teoretykiem estetyki  kina był  polski  krytyk

Karol Irzykowski (Zagadnienia estetyczne kina, 1924).

Trudno  jest  ustalić,  kiedy  dokładnie  S.  Szuman  napisał  swoje  artykuły  o  filmie.

Według niżej  podpisanego,  było  to  około  1930 roku (rękopisy i  maszynopisy pt.  Film a

społeczeństwo oraz Czy film jest dziełem sztuki w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie

nie są datowane). Dwa artykuły (Film a wiersz liryczny oraz Czy kino jest i czy może stać się

sztuką) zostały ogłoszone drukiem z początkiem lat trzydziestych XX wieku (1931, 1932).

Publikacji drukowanej tekstu pt. Film a społeczeństwo badacz nie odnalazł, stąd zacytowano

poniżej  teksty ze  zbiorów archiwalnych. W zasadzie  to,  co  uczony pisał  o  filmie  (kinie)

można odnieść również  do telewizji,  a  nawet  do współczesnych,  interaktywnych mediów,

takich jak „kino domowe”. S. Szuman po raz pierwszy ze znanych teoretyków filmu w Polsce

(a  być  może  i  nie  tylko  w  Polsce)  użył  terminu:  „kino  domowe”  z  początkiem  lat

trzydziestych  XX  wieku.  Uczony przepowiedział  burzliwy,  przyszły  rozwój  kina  i  to  w

czasach, kiedy film był niemy, a dźwięk nie wszedł jeszcze do powszechnego użytku w filmie.

Teoretyk  ten  opisał  tylko  kino  nieme,  więc  datowanie  powstania  jego artykułów o filmie

można ewentualnie przesunąć na koniec lat dwudziestych. Należy się zatem zastanowić nad

Szumanowską, przedwojenną koncepcją filmu. S. Szuman twierdził, że film jest dziedziną

bardzo  ekspansywną,  zarazem nie  poddającą  się  kontroli  ze  strony kultury.  Warto  w tym

względzie  zapoznać  się  z  szerszą  wypowiedzią  uczonego  (cytat  z  maszynopisu),  aby

uświadomić sobie kontekst a zarazem uniwersalizm tekstów S. Szumana i aktualność jego

twierdzeń, które dotyczyć mogą także telewizji (kiedy powstawały Szumanowskie artykuły o

filmie — telewizja jeszcze nie istniała).

[Jerzy  Zagórski?  poeta,  „Żagary”?],  Stefania  Zahorska  [pisarka,  historyk  sztuki,  Wolna

Wszechnica Polska w Warszawie].
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W artykule pt.  Film a społeczeństwo  (ok. 1930) uczony twierdził, że „Kinematograf

zdobył świat. (...) Kino zdobyło sobie świat mimo wszystko jako siła żywiołowa, ale ślepa,

[kino] zawładnęło nim [światem], zanim przeciwni mu [kinu] moraliści, krytycy i teoretycy

zdołali  pojąć, co się stało.  Moralista, który tylko załamuje ręce nad zepsuciem szerzonym

przez kino i krytyk zdolny tylko do zjadliwych ataków na widowiska filmowe, to [są] ludzie

walczący zupełnie bezskutecznie z żywiołem, tysiąckrotnie silniejszym od nich [moralisty i

krytyka]. Wobec sił żywiołowych nie można mędrkować lub biadać. Żywioł trzeba ujarzmić,

przerobić go [żywioł, tj. film] na siłę posłuszną rozumowi i służącą dobru, wyzyskać ją [siłę]

dla ludzkości, pokierowawszy jak strumieniem, aby użyźniał ziemię, a nie zalewał jej [ziemi].

A tymczasem staliśmy się sługami kina, a nie jego [kina] władcami. (...) Jesteśmy cierpliwymi

ofiarami wyzysku.  Bierzemy na ogół  bezkrytycznie to,  co nam daje wytwórnia filmowa i

przedsiębiorca. (...) Wytwórnie są w rękach przedsiębiorców dbających tylko o powodzenie i

pokupność, a nie o głębsze wartości filmu. (...) To też [sic!]  film stoi erotyzmem, sensacją

zbrodni i awantury, bezczelnością realizmu i płytkością treści dostępnej wszystkim, oraz

tanim sentymentalizmem,  wyciskającym  łatwe  łzy,  a  nie  krzepiącym  serca  głębszem

uczuciem”3.  Stwierdziwszy  taki  stan  rzeczy,  uczony  zaproponował  diagnozę  wraz  ze

wskazaniem  sposobu  uzdrowienia  sytuacji  w  filmie  poprzez  wzrost  moralności

społeczeństwa. Należy stwierdzić, że wszystkie, wyżej wymienione tezy S. Szumana o filmie

w kontekście aksjologicznym są nadal aktualne, co świadczy o trafności rozpoznań uczonego.

Co do artystycznej (odnoszącej się do wartości sztuki) strony filmu (abstrahując w tym

miejscu  od  strony  moralnej)  S.  Szuman  stwierdził  niedorozwój  techniki  filmowej,  ale

przypuszczał  także,  że  film  rozwinie  się,  dojrzeje  artystycznie  w  przyszłości.  Zarzucał

filmowi  fotograficzność,  naturalizm,  zewnętrzność,  powierzchowność,  brak  głębi

psychologicznej (ukazania tego, co wewnętrzne w człowieku w sensie duchowym). Zarzuty

stawiane wobec filmu — pokrywają się więc niemal z zarzutami uczonego, stawianymi pod

adresem malarstwa, które nie miało być fotografią i naturalizmem, aby mogło być uznane za

sztukę prawdziwą, bowiem uczony pisał: „Sztuka kinowa nie istnieje jeszcze, lecz dopiero

powoli  powstaje.  Stworzono już  rzeczy bardzo dobre,  ale  jeszcze  nie  stworzono,  śmiemy

powiedzieć, ani jednego filmu [—] dzieła sztuki. Tworzywo jest zbyt oporne. Nie stało się

jeszcze  ono  [tworzywo]  swoistą  formą,  mogącą  dać  pełnię  wyrazu  nowem natchnieniem

artystycznym.  Myśl  twórcza  załamuje  się  jeszcze  przeniesiona  na  ekran.  Drgające  życie

3 Spuścizna  Stefana  Szumana,  Archiwum Nauki  PAN i  PAU w Krakowie,  K  -  III  -  96,

jednostka archiwalna 104 Film a społeczeństwo, mnps s. 1 i 2.
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rzucone na ekran, żyje jeszcze za bardzo życiem zewnętrznem, realizmem tego, co chwyta

aparat fotograficzny. Reżyser filmowy nie jest jeszcze panem tworzywa, co chwilę wymyka

się ono [tworzywo] spod jego [reżysera] wpływu i już  nie reżyser artysta tworzy, lecz film

sam się tworzy.  Powstaje  nie  obraz  filmowy,  lecz  zdjęcie  fotograficzne,  nie  [—]

pełnowartościowe ogniwo utworu filmowego, lecz przypadkowe jako wyraz, obce całości i

dlatego przykre, załamane”4. 

Warto  stwierdzić,  że  uczony  w  obu  fragmentach  cytowanego  powyżej  tekstu  —

zwracał  uwagę na  antropologię filmu,  tzn.  na  relacje:  pan  — sługa,  władca  — poddany.

Uczonemu  chodziło  o  to,  aby człowiek  jako  człowiek  nie  stał  się  niewolnikiem  rzeczy

(tworzywa, filmu), którą sam wytworzył, ani też poddanym antywartości (poddanym brakowi

dóbr, czyli złu). Zatem, z Szumanowskiej, przedwojennej koncepcji filmu przebijał postulat

wolności i odpowiedzialności za wartości (dobra) kreowane w filmie, ale też i współkreowane

(aktualizowane)  przez  widza  w kinie  (odpowiedzialne  podejście  do  filmu).  Szumanowska

koncepcja filmu była oparta na zhierarchizowanej aksjologii, czyli uporządkowanej agatologii

(hierarchii  wartości,  porządku  dóbr),  gdzie  duchowość  stała  ponad  techniką,  niskimi

instynktami (lub antywartościami, czyli brakami dóbr). Z tego powodu można by mówić o

aksjologicznej (agatologicznej) koncepcji filmu u S. Szumana (ok. 1930 roku).

W drugim artykule pt.  Czy film jest  dziełem sztuki5 S. Szuman (ok. 1930) zestawił

przykładowo relacje, jakie zachodzą między filmem a artystami sztuk innych, niż film, przy

czym uczony pisał o sztukach nowoczesnych, ponieważ dla teoretyka krakowskiego film stał

się uosobieniem nowoczesności a nadto, dlatego że uczony stawiał na autonomię artystyczną

filmu.  Uczony  przedstawił  bardzo  oryginalne  ujęcie  komparatystyczne  w  związku  z

rozważaniami na temat filmu w relacji z innymi sztukami. Warto zapoznać się ze sposobami

pisania o filmie prezentowanymi przez S. Szumana.

Uczony pisał  (ok.  1930):  „Malarze idą  za  instynktem i  rzadko kiedy umieją  jasno

wyrazić  słowami  to,  co  wyrażają  pędzlem.  (...)  Podobnie  jak  architekci  zapatrzyli  się  na

maszynę,  tak  niektórzy malarze  z  pewną tęsknotą  spoglądają  na  film.  (...)  Niemniej  film

kokietują poeci i aktorzy. Film pociąga ich [poetów i aktorów] choćby tym, że jego [filmu]

4 Spuścizna  Stefana  Szumana,  Archiwum Nauki  PAN i  PAU w Krakowie,  K  -  III  -  96,

jednostka archiwalna 104, Film a społeczeństwo, mnps, s. 3.

5 Spuścizna  Stefana  Szumana,  Archiwum Nauki  PAN i  PAU w Krakowie,  K  -  III  -  96,

jednostka  archiwalna  104,  Czy  film  jest  dziełem  sztuki,  mnps,  s.  1  (6)  -  5  (10)  [uwaga:

podwójna numeracja stron].
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pole działania jest o wiele obszerniejsze od teatru. Do teatrów chodzi codzień [sic!] zapewne

jedna setna ludzi uczęszczających na przedstawienia filmowe. Teatr utrzymuje się tylko w

większych miastach. Kinoteatry są w każdem miasteczku, nawet w większych wsiach, ba[,]

od niedawna mamy  kino domowe. Stosunek między kinem a teatrem jest  zatem pod tym

względem podobny do stosunku, jaki istnieje między słowem mówionem, a słowem pisanem.

Słowo pisane,  książka,  ma  dostęp  wszędzie  i  dzieło  sztuki  zawarte  w niej  [książce]  jest

własnością  wszystkich.  (...)  Gdyby  zatem  kino było  sztuką,  to  stałoby  się  zarazem

najpotężniejszem może, bo najogólniejszym, prócz książki[,]  środkiem [tzw.] estetycznego

władctwa [sic!] nad duszami. W końcu artysta - aktor w teatrze gra tylko dla współczesnych.

Jeżeliby gra jego [aktora] w kinie mogła osiągnąć tę samą estetyczną jakość, co na scenie, to

grałby dla pokoleń przyszłych. Żyłby przez wieki. Film nie jest jednak ani sztuką teatralną bez

słów, ani też powieścią w obrazach, ani wreszcie obrazem żyjącym, lecz czemś zupełnie

innem.  Twórca  filmu  najbardziej  tego  się  musi  strzedz  [sic!]  [pisownia  oryginalna,

Szumanowska, zamiast: strzec], żeby nie naśladować w filmie teatru, powieści lub malarstwa.

Nie wolno mu [twórcy filmu] transportować, nie wolno robić transkrypcji. Przeróbki filmowe

teatru i powieści  nie są filmami. Dla filmu trzeba tworzyć swoistą treść i wyrażać ją [treść]

językiem filmu. (...) Trzeba poznać do głębi prawidła tworzywa, jakim jest film, a poznać go

[film]  możemy tylko  przez  próby i  doświadczenia.  Jeszcze cały szereg generacji będzie

musiało zapewne robić próby i doświadczenia, zanim powstanie pierwszy prawdziwy film —

dzieło  sztuki”6.  Przez  termin:  ‘estetyczne  władztwo’ uczony rozumiał:  ‘władztwo  [przez]

wartości  (dobra)  sztuki’ (w  skrócie:  ‘władztwo  sztuki’)  lub:  ‘władztwo  [przez]  wartości

(dobra)  piękna’ (‘władztwo piękna’),  ale  nie:  ‘władztwo wrażeń zmysłowych’ (‘władztwo

przez wrażenia zmysłowe’, od grec.  |áisthesis| — ‘wrażenie zmysłowe’).

Z powyższego tekstu  można  wyciągnąć  wiele  wniosków na  temat  Szumanowskiej

koncepcji  filmu.  Uczony — przede wszystkim — zdefiniował  film w opozycji  do teatru,

powieści i malarstwa. Nie dał jednak pozytywnej odpowiedzi na pytanie: „co to jest film?”,

lecz dał definicję negatywną (czym film nie jest lub czym nie powinien być). Odnośnie do

pozytywnej definicji filmu — uczony stwierdził tylko, że „film (...)  jest (...)  czemś zupełnie

innem”.  Inność,  odrębność  filmu  nie  została  jednak  pozytywnie  przez  uczonego

wyeksplikowana.

6 Spuścizna  Stefana  Szumana,  Archiwum Nauki  PAN i  PAU w Krakowie,  K  -  III  -  96,

jednostka archiwalna 104, Czy film jest dziełem sztuki, mnps, s. 1 (6) - 2 (7).
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Pesymizm  S.  Szumana,  zakładającego,  że  wiele  generacji  poprzez  doświadczenia

(eksperymenty)  i  próby  będzie  musiało  stopniowo  dochodzić  do  osiągnięcia  poziomu

technicznego  czy artystycznego,  na  którym film  będzie  de  facto dziełem sztuki,  jest  dla

dzisiejszego człowieka zadziwiający, jednak tłumaczyć ów pesymizm można dwojako: a) albo

niskim  poziomem  ówczesnego  kina  (film  niemy),  albo  b)  bardzo  wysokimi  kryteriami

artystycznymi, jakie w stosunku do filmu przyłożył uczony (albo: i jedno, i drugie). 

S.  Szuman,  z  jednej  strony,  pisał  o  autonomii  wyrazu  w  filmie  oraz  o  inności

artystycznej  filmu  jako  nowej  sztuki,  a,  z  drugiej  strony,  przykładał  do  filmu  tę  samą,

negatywną  miarę,  którą  gdzie  indziej  (i  tu  także)  przykładał  do  malarstwa.  Mianowicie,

uczony twierdził w artykułach, że malarstwo nie powinno być fotografią, że fotograficzność

niszczy malarstwo jako takie, ponieważ malarstwo ma własne zadania i środki, więc nie może

kopiować rzeczywistości  (powielać)  jak  fotografia.  Około  1930  roku tę  samą,  negatywną

miarę  uczony  przyłożył  do  filmu  jako  dzieła  sztuki.  Film  jako  dzieło  sztuki  (podobnie

malarstwo  jako  dzieło  sztuki)  nie  powinien  być  fotograficzny,  tj.  nie  powinien  powielać

mechanicznie  rzeczywistości  jak  obiektyw.  S.  Szuman  przestrzegał  także  przed

przenoszeniem środków charakterystycznych dla innych sztuk (teatru, powieści) do filmu, a

czynił ów postulat w trosce o autonomię środków wyrazu w filmie. 

Jakkolwiek  z  kolei  trzeba  przyznać,  że  postulat  afotograficzności  filmu  stał  w

sprzeczności z fotograficznością samego filmu jako takiego, z czego S. Szuman zdawał sobie

sprawę. „Nie barwa odróżnia obraz i film, (...) lecz możność panowania nad naturalnie daną

formą,  możność  stylizowania,  harmonizowania,  przekształcania,  jaką  dysponuje  malarz.

Obraz filmowy pozostaje natomiast realistyczny, fotograficzny. (...)  Film (...)  jest i powinien

być wykrojem, fragmentem, momentem całości”7,  aczkolwiek  uczony  widział  film  w

bliskości z książką (powieścią), co może wynikać z atrybutu czasowości filmu i książki (film i

literatura są sztukami trwającymi w czasie, „rozwijają się” przed oczami odbiorcy w czasie).

Zauważyć także należy braki filmu (S. Szuman wspomniał o braku słów w filmie niemym):

„(...) brak słowa jest poważnym brakiem filmu, bo film bez słowa jest niedosyć [sic!] jasny,

niedosyć [sic!] zrozumiały. (...) Brak słowa nie jest jednak brakiem [tzw.] estetycznej natury.

Niemy film nie jest gorszy od sztuki teatralnej, tak samo jak czarno[-]biała grafika nie jest

gorsza od wielobarwnego malarstwa, i jak teatr nie jest gorszy od opery. (...) Film jednak nie

7 Spuścizna  Stefana  Szumana,  Archiwum Nauki  PAN i  PAU w Krakowie,  K  -  III  -  96,

jednostka archiwalna 104, Czy film jest dziełem sztuki, mnps, s. 3 (8) i 4 (9).
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jest i nie ma być pantomimą. Pantomima nie ma szans rozwoju (...)”8. Przez termin: (tzw.)

‘natura  estetyczna’ uczony rozumiał  desygnat:  ‘istota  wartości  (dóbr)  sztuki’ (w  skrócie:

‘istota sztuki’) lub: ‘istota wartości (dóbr) piękna’ (w skrócie: ‘istota piękna’), ale nie: ‘istota

wrażeń zmysłowych’ (od grec.  |áisthesis| — ‘wrażenie zmysłowe’). W powyższym

tekście podkreślić należy negatywne rozumienie filmu, w opozycji do innych sztuk (film nie

jest pantomimą).

S.  Szuman  jednakże  przedstawił  kilka  pozytywnych  „definicji”  (rozumień)  istoty

filmu, choć na pytanie: „co to jest film?” oraz „czym jest film?” — uczony odpowiedział

metaforami,  aluzjami.  Brakuje  w  Szumanowskich  artykułach  encyklopedycznej,

sformułowanej  wprost,  „definicji”  filmu,  są  zaś  jedynie  próby pokazania  istoty filmu  na

zasadzie  per  analogiam: [1]  film  jest  „momentem  całości”  —  „fragmentem  całości”,

„wykrojem  całości”;  [2]  film  jest  „najpotężniejszym  (...)  środkiem  [tzw.]  estetycznego

władztwa nad duszami”; [3] film jest „czemś zupełnie innem” (niż teatr, powieść, fotografia,

pantomima),  aczkolwiek bliski jest  powieści (z racji  czasowości):  „Otóż film — zdaniem

naszem — jest bezwarunkowo podobniejszy do powieści (...)”9.

Z  trzech  „definicji”  można  spróbować  zrekonstruować  jedno,  wspólne  rozumienie

filmu u S. Szumana. Film jest fragmentem (momentem) całości, czymś zupełnie innym pod

względem  wartości  (dóbr),  niż  sztuki  dotychczasowe,  najsilniejszym  ze  sztuk  środkiem

artystycznej psychomanipulacji („władztwa nad duszami”). Inaczej mówiąc: film, według S.

Szumana, jest sztuką czasową, fotograficznie obrazową, zarazem jednak opowiadającą, jak

powieść,  ale  we  fragmentach  (poprzez  wycinkowość,  montaż)  pewną  całość,  a  dzięki

właściwym tylko sobie środkom technicznym — film jest sztuką rządzącą jaźniami widzów w

sposób najsilniejszy ze wszystkich sztuk, przez wartości (dobra) artystyczne (sztuka totalna).

Z  wyżej  wymienionych  trzech  [1]  —  [3]  rozumień  filmu  wypływają  także  implikacje

pedagogiczne (wychowanie przez film). 

Pedagogiczną  konsekwencją  fenomenologicznego  ujmowania  filmu  jako  [1]

„momentu  całości”  jest  rozumienie  wychowania  przez  film  (szerzej:  wychowania  przez

sztukę)  jako  wychowania  przez  moment  całości,  tj.  wychowania  przez  wartość  (dobro)

fragmentu całości, stąd wniosek o fragmentaryczności,  niepełności wychowania przez film

8 Spuścizna  Stefana  Szumana,  Archiwum Nauki  PAN i  PAU w Krakowie,  K  -  III  -  96,

jednostka archiwalna 104, Czy film jest dziełem sztuki, mnps, s. 6 (11).

9 Spuścizna  Stefana  Szumana,  Archiwum Nauki  PAN i  PAU w Krakowie,  K  -  III  -  96,

jednostka archiwalna 104, Czy film jest dziełem sztuki, mnps, s. 5 (10).
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(szerzej:  wychowania  przez  sztukę).  Wniosek  powyższy  jest  zawarty  implicite  w

Szumanowskiej definicji filmu.

Pedagogiczną konsekwencją ujmowania filmu jako [2]  „środka [tzw.]  estetycznego

władztwa  nad  duszami”  (władztwa  poprzez  wartości  [dobra]  sztuki,  władztwa  poprzez

wartości [dobra] piękna) jest rozumienie wychowania przez film (szerzej: wychowania przez

sztukę)  jako wychowania przez  środek władania jaźniami  poprzez wartości  (dobra) sztuki

(wartości [dobra] piękna), tj. jako wychowania poprzez środek artystyczny, mający wpływ na

psychikę  ludzką  („dusze”)  — dzięki  działaniu  tzw.  psychoartystycznemu.  Uczony pisał  o

filmie jako o najpotężniejszym środku (metodzie,  sposobie) wartościowego, czyli  dobrego

(lub antywartościowego, czyli złego, niedobrego, pozbawionego dobra) wpływu na psychikę

człowieka poprzez sztukę (a pisał to w czasach, kiedy nie było jeszcze telewizji). Uczony tym

samym suponował,  że  wychowanie  przez  film może  stać  się  najpotężniejszym sposobem

wychowania  przez  sztukę  (edukacji  artystycznej  poprzez  rzeczywistość  massmediów

plastycznych), pod warunkiem (natury aksjologicznej, tj. etycznej i estetycznej), że film stanie

się sztuką prawdziwą, pełną wartości (dóbr), a nie: mechanizmem (medium) przekazującym

antywartości,  czyli  brak  dóbr  (zbrodnia,  pornografia  etc.),  tj.  de  facto  demoralizującym,

deterioryzującym, psującym, a nie: wychowującym społeczności.

Z  kolei  pedagogiczną  konsekwencją  ujmowania  filmu  jako  [3]  „czegoś  zupełnie

innego”, niż inne sztuki — jest rozumienie wychowania przez film jako wychowania zupełnie

innego (swoistego),  niż  wychowanie  przez  inne  sztuki  (takie,  jak  np.:  wychowanie  przez

powieść,  wychowanie  przez  teatr,  wychowanie  przez  pantomimę,  wychowanie  przez

fotografię,  wychowanie  przez  malarstwo).  Z  ostatniej  implikacji  wychowawczej,

wypływającej  z  [3]  „definicji”  filmu,  płynie  także  możliwy,  dalszy wniosek  badawczy o

wychowaniu  przez  sztukę  (o  edukacji  artystycznej)  jako  „czymś  zupełnie  innym”,  niż

pozostałe rodzaje wychowania.

Warto także zwrócić uwagę na kolejny, Szumanowski artykuł (1949) dotyczący filmu

pt.  Pojęcie  dawki  estetycznej  (o  strukturze  utworów  poetyckich  i  filmowych).  We

wspomnianym  tekście  uczony  odniósł  się  do  filmu  z  punktu  widzenia  tzw.  „dawki

estetycznej” (=dawki wartości [dóbr] sztuki, ‘dawki’ piękna), tj. tzw. „kwantu estetycznego”

(porcji  wartości  [porcji  dóbr]).  Można zatem mówić o kwancie  wartości  filmowej  (porcji

dobra filmowego), skoro uczony punktem centralnym uczynił pojęcie: „kwantu”, przejęte z

powojennego artykułu autorstwa Władysława Tatarkiewicza, lecz w swoim tekście S. Szuman

8



twórczo  termin  Tatarkiewiczowski  —  zastosował  w  odniesieniu  do  filmu  (osobnym

zagadnieniem jest tzw. ‘ogniwowość’ obrazów łączonych ze sobą w sposób nieciągły).

Uczony — o czym była już mowa — rozumiał film jako sztukę temporalną, podobnie

jak literatura czy teatr — rozwijającą się w czasie, lecz film poprzez tzw. „dawki estetyczne”

— „daje” wartości  (dobra) widzowi oglądającemu film na ekranie.  Jakie wartości  (dobra)

niesie z sobą film? S. Szuman podnosił głównie wartość (dobro) ruchu i wartości (dobra)

personalne  (fantomy  osób  i  tzw.  akcję).  A jakie  wartości  (dobra)  film  nieść  powinien?

Krakowski  teoretyk  (1949)  nie  wypowiadał  się  szczegółowo  na  temat  powinności

aksjologicznych  (powinności  agatologicznych)  filmów,  sugerował  tylko  ogólnie,  że  forma

(artystyczna) filmu powinna służyć człowiekowi. 

Warte  odnotowania  jest  zestawienie  filmu  z  innymi  sztukami  temporalnymi

(rozciągłymi  w  czasie).  S.  Szuman  (1949)  poszedł  tropem  Romana  Ingardena10 (1947)  i

Leopolda Blausteina11 (1933), bowiem krakowski pedagog (1949) film przyrównał do poezji

(szerzej: do literatury pięknej) i ukazał przewagi filmu nad teatrem (faktyczna zmiana miejsca

akcji  w filmie jest  łatwiejsza,  niż  w teatrze,  gdzie miejsce faktycznie jest  wciąż to samo:

scena).

„Film jest rodzajem sztuki, jak sądzę, bardziej podobnym w swej dawkującej budowie

do powieści, niż do teatru. Przy odpowiednim wykorzystaniu jego [filmu] możliwości, stałby

się  poniekąd do poezji  podobny.  Film (...)  może  się  nagle  przerzucić  na  inne  miejsce  w

przestrzeni i czasie, co nie jest dostępne sztuce teatralnej. (...) Tekst obrazowy filmu posiada

lotność i lekkość, która charakteryzuje teksty literackie, a szczególnie poetyckie”12. S. Szuman

przyrównał  film do  fotografii ruchomej13 (wątek:  ut  photographema cinematographicum).

Warto podkreślić, że uczony przyrównał także film do poezji (ut poésis cinematographicum).

Gdzie indziej przyrównał film do powieści (ut fabula cinematographicum).

10 Ingarden Roman,  Le temps, l’espace et le sentiment de realité, „Revue internationale de

filmologie”, 1947, s. 127 - 141.  W tekście S. Szumana cytat z dzieła Romana Ingardena —

Pojęcie  dawki  estetycznej  (O  strukturze  utworów  poetyckich  i  filmowych),  „Przegląd

Filozoficzny”, t. 45: 1949, nr 1-2, s. 153, przypis 16.

11 B l a u s t e i n  Leopold,  Przyczynki  do  psychologii  widza  kinowego,  „Kwartalnik

Psychologiczny”, r. IV: 1933, nr 1, s. 192-256. Cytowany przez: S. Szuman,  Pojęcie dawki

estetycznej..., op. cit., s. 153, przypis 16.

12 Szuman, S. Pojęcie dawki estetycznej..., op. cit., s. 155.

13 Szuman, S. Pojęcie dawki estetycznej..., op. cit., s. 155.
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Ponadto uczony (1949) poddał pomysł nakręcenia filmu „bez przerw i podziału na

oddzielne akty i odsłony”, co wyprzedziło awangardową, faktyczną realizację takiego filmu w

ramach  autorskiego  filmu  eksperymentalnego  (włoska,  realistyczna  szkoła  filmowa,  lata

sześćdziesiąte XX wieku [Michelangelo Antonioni]), tj. pomysł S. Szumana był oryginalną

antycypacją w dziedzinie filmu. Uczony był doświadczonym w operowaniu kamerą filmową,

bo posiadał kamerę od 1926 r. i wykorzystywał ją — jako pierwszy na świecie — do badań

psychologicznych. 

W Archiwum UJ wśród uniwersyteckich akt zakładowych (akta Katedry Psychologii)

zachował się maszynopis artykułu S. Szumana pt.  Film jako pomoc naukowa  (bez daty)14,

dotąd nie publikowany, warty upublicznienia w całości. Zdaniem badacza, niedatowany tekst

pochodzi z ok. 1950 roku (1949? 1951?) i pisany był najprawdopodobniej jako referat na I

Kongres Nauki Polskiej.  Krakowski uczony omawiał tam zastosowanie technik filmowych

głównie  w badaniach z  zakresu  psychologii  rozwojowej  dziecka.  Badacz  nie  wykorzystał

treści tegoż referatu (maszynopisu) w niniejszym studium, choć niewątpliwie należałoby mu

poświęcić osobny tekst krytyczny (choć wykorzystaniu fotografii lub filmu przez S. Szumana

w nauce pisali już Edward Franus [1962, 1982] i Władysław Dyner [1962, 1990], uczniowie

krakowskiego profesora). Osobną kwestią są także ekspertyzy S. Szumana z drugiej połowy

lat pięćdziesiątych XX w. dot. filmu animowanego, ale to jest temat odrębny, poruszony w

innym miejscu15.

Podsumowując,  należy  stwierdzić,  że  w  niniejszym  studium  omówiono  źródłowo

Stefana Szumana koncepcję edukacji artystycznej w kontekście rzeczywistości filmu (mediów

obrazowych).  Autor  ukazał,  na  przykładzie  archiwalnych  tekstów  i  pierwodruków

Szumanowską koncepcję filmu oraz jej implikacje aksjologiczne (moralne) i wychowawcze

(pedagogiczne).  Koncepcja  filmu  stworzona  przez  S.  Szumana  jest  realistyczna,  tenże

naukowiec zbudował ją w kontekście innych sztuk: literatury (poezji, powieści), fotografii,

teatru, pantomimy).

14 Sygn. AUJ Z 229/VII Katedra Psychologii, wiązka akt 11. Współpraca Stefana Szumana z

kinematografią (Film jako pomoc naukowa) [brak daty].

15 Por Tytko Marek Mariusz,  Stefana Szumana koncepcja wychowania przez sztukę, Kraków

2006, mnps [praca doktorska, UJ]. Tamże, rozdział dot. Szumanowskiej koncepcji edukacji

filmowej pt. Wychowanie przez film, s. 222-229.
1



Abstrakt (Streszczenie) po polsku / Abstract (Summary) in Polish:
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przykładzie  nieznanych,  archiwalnych  tekstów  i  pierwodruków  Szumanowską  koncepcję
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