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Problem y psychologii m uzyki pojawiają się w  publikacjach Stefana Szum ana stosun
kowo późno, dopiero w  latach  1947-1957. O drębnych  prac pośw ięconych tem atyce 
muzycznej nie m a w  indeksie publikacji Profesora zbyt wiele, w  porów naniu z praca
m i pośw ięconym i innym  dziedzinom  sztuki i problem om  w ychow ania estetycznego. 
Podjęcie problem atyki muzycznej w ynikło oprócz pryw atnych zainteresowań profesora 
z jego poczucia obywatelskiej odpow iedzialności za losy polskiej ku ltu ry  i gotowości 
w łączenia się w  n u rt spraw obecnie ważnych dla jej rozwoju.

L ata  1945-1950 w  K rakow ie to  okres niezw ykłej ak tyw ności tw órczej całej ów
czesnej ocalałej z ka tastro fy  w ojennej elity  in te lek tua lne j w  ogóle, a m uzycznej 
w  szczególności. Sprzyja tem u pow ojenna koncentracja w  K rakow ie w ielu w ybit
nych m uzykologów z W arszawy, Lwowa i W ilna. W  tym  czasie autorytety m uzycz
ne tej m iary, co B ronisław  R utkow ski, S tefania Łobaczew ska, Tadeusz O chlew ski, 
Zbigniew  D rzew iecki, Janusz M ik e tta , W ito ld  R udziński, A rtu r  Taube, Franciszek 
Skołyszewski, Juliusz W eber, M aria  O glibianka, Kazim ierz Krzyształow icz i inni, za
czynają tu  organizować i reaktywować życie muzyczne. Podejmują zakrojoną na szero
ką skalę akcję upow szechniania m uzyki i um uzykalniania społeczeństw a polskiego.

Rok 1945 był rokiem tworzenia. Żadne słowa nie są w stanie oddać jego go
rączkowej atmosfery, wyzwalającej w ludziach niebywałą energię do budowania 
niemal z niczego, niemal od podstaw nowego życia. Gdy dziś z perspektywy lat 
patrzymy na wysiłek tych ludzi, wydaje nam się tytaniczny. Oni uważali, że speł
niają jedynie swoją powinność. Mierzyli siły na zamiary i nie przychodziło im do 
głowy, by najpierw zadbać o tzw. przyzwoity, codzienny kawałek chleba, a potem 
dopiero myśleć o sprawach ducha. Bez chleba potrafili się obejść, bez zaspokoje
nia potrzeb kulturalnych nie (z Księgi Jubileuszowej PSM II, Kraków, 1996).

D o akcji tej w łącza się Stefan Szum an. Bierze czynny udział w  kursach słuchania 
m uzyki dla instruktorów  i nauczycieli muzycznych, zakłada przy Zarządzie G łów nym  
Zw iązku  N auczycielstw a Polskiego Sekcję W ychow ania  E stetycznego , organizuje 
zjazdy artystyczne dla nauczycieli, pisze i publikuje w iększość prac dotyczących pro
blem ów wychow ania estetycznego -  zgodnie ze swymi najgłębszym i przekonaniam i. 
W  1948 roku pisał:
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Sztuka jest kulturalnym majątkiem społeczeństwa. Z  istniejących bogactw 
trzeba umieć korzystać. Istnieją one dla dobra kultury, dla każdego poszczegól
nego człowieka i dla społeczeństwa. Społeczeństwo jest kulturalne tylko wów
czas, gdy z nich korzysta, a nie tylko je posiada. Obcowanie z dziełami sztuki 
pogłębia naszą postawę wobec rzeczywistości i potęguje radość życia jednostek 
i społeczeństwa. Wartości sztuki trzeba zatem udostępnić wszystkim. Nie są 
one jednak od razu dla wszystkich zrozumiałe i uchwytne. Ludzi kochających 
sztukę i wzbogacających swoje życie przez to, że z nimi obcują, trzeba dopiero 
ku temu wychować (Szuman, 1948, s. 190).

Pierw szą publikacją Szum ana z dziedziny psychologii m uzyki jest popularna ksią
żeczka Jak słuchać m uzyki? -  dwugłos psychologa, Szumana, i muzykologa, Zofii Lissy, 
praca napisana na konkretne zamówienie społeczne. N a treść jej złożyły się referaty wy
głoszone przez Szum ana i Lissę na konkursie lekcji słuchania muzyki, zorganizowanym 
przez M inisterstw o Kultury i Sztuki w  Krakowie w  1947 roku. Zadaniem  autorów za
proszonych do udziału w  tym  konkursie było sformułowanie odpowiedzi na pytanie: jak 
przebiega w  poszczególnym człowieku słuchającym muzyki proces doznań psychicznych; 
i co z tym , wzbogacającym świadomość materiałem  dźwiękowym dalej się dzieje?

Szum an zaczyna swą w ypow iedź od definicji muzyki:

Muzyka jest sztuką przeznaczoną dla słuchu. Sztuką nie wykraczającą w swej 
istocie poza sferę brzmień muzycznych. Różni się ona pod tym względem bar
dzo od poezji, której zdania trafiają, nie tylko do słuchu, jako brzmienia słowne, 
ale przede wszystkim do intelektu. Poprzez słuch arcydzieła muzyki poruszają 
całym jestestwem słuchacza i przenikają go do głębi. One jednak mają go nie 
tylko przenikać i poruszać. Każde z nich ma przede wszystkim przedstawić się 
jego świadomości jako skomponowany w artystyczną całość zespół brzmień mu
zycznych, radujących estetycznie radością i zmiennością tonów i akordów, ich 
kolejnością i układem, czyli konfiguracją [...]. Każdy człowiek o zdrowym na
rządzie słuchu słyszy utwór, który grają, ale nie każdy potrafi wysłyszeć wszyst
ko, co w utworze gra. [...] Słuchanie muzyki jest umiejętnością, która się rozwija 
wraz z doświadczeniem. Ponadto jest ono sztuką, która się doskonali i pogłębia 
w swej istocie w miarę tego, jak poziom artystycznej wrażliwości i estetycznego 
smaku słuchacza wzrasta. W  słuchaniu muzyki można się szkolić, a poza tym 
i ponad to można wykształcić w sobie sztukę słuchania muzyki, pogłębiając 
swój stosunek do muzyki (Szuman, 1969, s. 361).

Zastanawiając się nad w arunkam i, jakie pow inien spełniać słuchacz, aby dotarły  do 
niego te w artości, które w  sobie kryje dany u tw ór muzyczny, Szum an na pierwszym  
miejscu w ym ienia uwagę.

Muzyce cennej i wartej słuchania trzeba się przysłuchiwać z całą uwagą 
i w wielkim skupieniu, jeżeli jej wartości mają do nas dotrzeć i w nas ożyć. 
Arcydzieło muzyki w czasie słuchania powinno nas całych i bez reszty oku
pować. Na nic innego, poza danym utworem, w danej chwili nie ma miejsca.
Sztuka jest zachłanna. Utwór artystyczny oddaje nam się zwykle w tej mierze,
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w jakiej sami w zupełności jesteśmy mu oddani. Utwór muzyczny trzeba po
nadto apercypować, czyli wysłuchać w nim i dostrzec wszystko to, co się w nim 
dzieje i staje. I wreszcie utwór musi być uczuciowo przeżyty. Utwór muzyczny, 
który jest dziełem czy arcydziełem muzyki, jest utworem, kompozycją jedy
ną w swoim rodzaju. Jest unikatem wśród innych dzieł sztuki. Wywołuje on 
i tworzy w słuchaczu inne jakościowo przeżycia uczuciowe i wzruszeniowe niż 
jakikolwiek inny utwór. Chodzi właśnie o to, aby słuchacz zareagował tak jak 
trzeba na dany utwór swym uczuciem, a nie tylko swym intelektem. Muzykę 
słyszy nie tylko nasze ucho, spostrzega jej strukturę nie tylko nasz umysł, re
aguje na nią nie tylko nasza wrażliwość estetyczno-emocjonalna i uczuciowa, 
ale cały człowiek słucha muzyki i bierze w niej udział (op. cit., s. 362).

Podyktow ana konkretnym  zam ówieniem  społecznym konieczność ustosunkow ania 
się do problem u słuchania  i p rzeżyw ania m uzyki obudziła w  Szum anie żyw y n u rt 
zainteresow ań. Problem y języka, emocji i znaczenia w  muzyce podejm uje w  dwóch 
kolejnych publikacjach poświęconych muzyce, w  artykule Wyobrażenia taneczne sugero
wane p rze z  walce Chopina, opublikowanym  w  „K w artalniku M uzycznym ” z 1950 roku, 
oraz w  książce Ruch jako czynnik organizacji i wyrazu w  utworach muzycznych, wydanej 
p rzez P W M  w  1951 roku. N ie są to ju ż  ujęcia popularno-naukow e, lecz prace stano
wiące cenny w kład w  rozwój myśli teoretyczno-m uzycznej.

Jeżeli taniec wyzwala i wyraża coś psychicznego ruchami i gestami rytmicz
nymi, jakie towarzyszą danej muzyce, jeżeli muzyka do tańca jest tak stworzo
na, że wyraża coś, co właśnie w ruchach i gestach tanecznych przy jej brzmieniu 
się wyzwala, to podobne wyzwalanie się i wyrażanie będzie miało miejsce, gdy 
daną muzykę do tańca tylko słyszymy, nie tańcząc i nie widząc, jak inni tańczą 
(Szuman, 1951, s. 6).

W nik liw a analiza tekstów  m uzycznych w  pracy Wyobrażenia taneczne... prowadzona 
jest z punk tu  w idzenia przeżyć em ocjonalno-kinestetycznych i w yobrażeń ruchowych, 
jakie one w  nas wywołują.

Szum an w  swoich badaniach nad percepcją m uzyki, kontynuując (w pew nym  sen
sie) i tw órczo rozwijając n u rt badań psychologiczno-m uzycznych zapoczątkow any po 
I wojnie światowej przez E rnesta K urtha (1931), stał się w  Polsce prekursorem  nowego 
stylu m yślenia o muzyce i nowego podejścia do teorii m uzyki, które w ciąż czeka na 
kontynuatorów. Prekursorem  semiologii i sem iotyki muzycznej.

D o tego stylu m yślenia zbliża się dziś krakow ska szkoła kry tyk i i analiz  m uzycz
nych reprezentow ana przez M ieczysława Tomaszewskiego i jego uczniów z A kadem ii 
M uzycznej w  Krakowie.

Ruch jako czynnik organizacji i w yrazu w  utworach muzycznych to kolejny krok na 
drodze Szum anow skich studiów  nad językiem  muzycznym , jego syntaktyką i sem an
tyką. Szum an próbuje tu  objąć w  ogólnym zarysie całokształt zjawisk ruchowych wy
stępujących w  utw orach muzycznych. Praca ta  uw ażana jest do dziś przez teoretyków 
muzyki, znawców problem atyki ruchu muzycznego, za dzieło w ybitne i prekursorskie.

W  muzyce człowiek wypowiada się nie po prostu dźwiękami, lecz ruchem 
dźwiękowym, ukształtowanym w pewne charakterystyczne gesty i postacie.
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Dzięki temu właśnie może on za pośrednictwem muzyki wyrażać dźwiękowo 
i kinetycznie swoje uczuciowe reakcje na rzeczywistość -  analogicznie do wypo
wiadania swoich uczuć ruchem i gestem (Szuman, 1951b, s. 9).

Podejm ując analizę zjawisk ry tm iczno-ruchow ych w  muzyce, Szum ana w ychodzi 
z założenia, że chcąc poznać i opisać treść wyrazow ą m uzyki, trzeba bardzo szczegó
łowo zbadać skomplikowane zjawiska k inetyki utw orów  muzycznych.

O drębny n u rt zainteresow ań badawczych Szum ana stanow ią studia nad osobowo
ścią w ybitnych muzyków: Dowcip i ironia Chopina („M uzyka” 1951), Pogoda, humor 
i dowcip M ozarta  (Szum an, 2008)1. Rozprawa o Chopinie była po raz pierwszy prezen
tow ana i dyskutowana na posiedzeniu PAU w  Krakowie w  1949 roku.

Swoisty i jedyny w swoim rodzaju dowcip Chopina, jako bardzo znamienny 
i charakterystyczny rys jego osobowości, jest zjawiskiem psychologicznie bardzo 
skomplikowanym i wymagającym sumiennej analizy. Wnikliwe zapoznanie się 
z bogatymi i bardzo różnorodnymi przejawami dowcipu Chopina prowadzą 
zarówno do poznania jego umysłowości, jak i do zrozumienia skomplikowanej 
budowy jego charakteru (Szuman, 1951b).

C hop in , zdaniem  Szum ana, b ron ił się ironią od płaczu, a w ybucham i wesołości 
i dowcipu starał się równoważyć nawiedzające go często nastroje apatii.

Dowcip, jaki posiadał, ułatwiał mu życie wśród ludzi, a ironią kompensował 
i otrzeźwiał melancholię i zalewającą go, pogrążającą rzewność i namiętność 
uczuć (Szuman, 1951b).

R ozpraw a ta  stanow i fascynujące s tu d iu m  osobow ości C h o p in a , odbiegające 
w  swym charakterze od tradycyjnych rozpraw  psychologicznych na tem at osobowości 
ludzi wybitnych. Ilustru jąc swój w yw ód starannie dobranym i przykładam i z listów, 
w ypow iedzi i rysunków  C hopina, autor ukazuje nam  całe bogactw o wrażliwej, tw ór
czej we w szystkich w ym iarach i przejawach swego życia osobowości C hopina.

O sta tn ia  z publikow anych prac Szum ana pośw ięconych problem om  psychologii 
m uzyki dotyczy zdolności m uzycznych. Problem y zdolności i ich oceny, podobnie 
jak  problemy pom iaru i selekcji, nigdy specjalnie Szum ana nie interesowały. Były one 
w ręcz niepociągające d la  tego w ielkiego hum an isty  i a rtysty  bardziej n iż  naukow 
ca, unikającego zam ykania  spraw  człow ieczych w  schem aty  pojęć i szablon ocen. 
Interesow ało go zawsze to, co u ła tw ia  zrozum ienie człowieka, a nie jego ocenę. Nie 
lubił klasyfikow ać, selekcjonować i prognozow ać. Jego stosunek do tych zagadnień 
najlepiej obrazują cytaty z jego wcześniejszych prac.

W  jednej z pierwszych rozpraw, w  Sztuce dziecka (1927), zastanawiając się nad zdol
nościam i m alarsk im i i szansam i dalszego rozw oju artystycznego dw unastoletniego 
chłopca, autora znakom itych rysunków, pisze Szuman:

Czy zdolność tego dziecka jest zdolnością prawdziwą? Czy rozwinie się i czy 
będzie z niego wybitny malarz? Sadzę, że na to odpowiedzieć nie można w żad

1 Artykuł opublikowany w: Szuman S. (2008), Wybór pism estetycznych, 197-199. Kraków: 
Universitas.
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nym wypadku. Jest to bowiem zależne od różnych czynników, których określić 
nie umiemy. Jednym z nich jest trwanie rozpędu. Czy to żywe zainteresowanie, 
ogarniające stopniowo świat widziany, nie minie? Kiedy zacznie się spadanie 
lotu? [...] Nie tylko dzieci, ale nawet dorośli i niektórzy malarze po pewnym 
mniejszym lub większym rozkwicie przekwitają albo się manierują i malują 
coraz gorzej lub nawet zupełnie przestają malować. Nie da się obliczyć, jakim 
rozpędem początkowym dysponuje ewolucja rysunku naszego chłopca i jak dłu
go będzie leciała ku górze. Nie wiemy też, jaką wysokość będzie mogła osiągnąć 
i ile świata mu się stamtąd otworzy. Nie znamy również wszystkich tych prze
szkód, błędnych gwiazd, które lot jego może sprowadzą z drogi, załamią lub 
rozbiją gwiazdę, która mu świeci. Nie wiemy w końcu, czy wyrosną mu kiedyś 
skrzydła własne, na których poleci samodzielnie. Dzieci zdolnych jest dużo, ale 
ludzi dochodzących do punktu kulminacyjnego dojrzałych osiągnięć jest mało 
(Szuman, 1990, s. 113-114).

Kilkanaście lat później w  pracy na tem at talentu pedagogicznego (Talent pedagogicz
ny, 1947) Szum an pisze:

Każdy człowiek utalentowany w tym czy innym kierunku przynosi ze sobą na 
świat tylko pewien zespół naturalnych cech, które warunkują to, że w pewnych, 
szczególnie korzystnych okolicznościach talent nie musi, ale może się obudzić.
Cechy, z których talent się buduje, są pierwotnie neutralne, są tylko tworzywem, 
jak jodły w lesie, z których powstaje okręt, lub jak granit w górach, z którego 
powstają szosy (Szuman, 1947, s. 44).

W  talencie w yróżnia Szum an dwa elem enty: to, co dany ta len t m a do rozdania, 
i jak  to czyni, w  jak i sposób dysponuje tym , co posiada.

Talent, podobnie jak każdy człowiek, musi mieć swój własny styl, swój wyraz 
i swój własny stosunek do świata. Talent jest jednostką psychiczną, ograniczoną, 
mogącą rozwijać do pewnej doskonałości tylko takie cechy, które dyspozycjo- 
nalnie posiada w dobrej jakości i sile. Nie może on bezkarnie przekraczać sam 
swojej osobowości, bo wszystko, co by ją przekraczało, byłoby pozbawione oso
bistego stylu, nijakie i martwe [...]. Można modyfikować własny styl i powinno 
się umieć to robić, ale nie można wyjść z jego ram (Szuman, 1947).

Rozwój wrażliwości na muzykę, zdobywanie różnego rodzaju umiejętności 
i sprawności muzycznych oraz stopień muzycznych osiągnięć zależą: po pierw
sze -  od wrodzonych zadatków organicznych i zawiązków tworzących podstawę 
i punkt wyjścia muzycznego rozwoju; po drugie -  od jakości i zasobu doświad
czeń, które ktoś nabywa w zakresie słuchania i wykonywania utworów muzycz
nych; po trzecie -  od czynnika wychowawczego, tj. od jakości i gruntowności 
wykształcenia muzycznego, i wreszcie, po czwarte, od aktywności własnej danej 
osoby, czyli od jej samodzielnego zainteresowania muzyką, wyrażającego się 
w dociekliwości słuchania, w intensywności przeżywania muzyki oraz w świa
domym dążeniu do coraz doskonalszego jej wykonywania, czyli takiego jej od
twarzania, które by dzięki doskonałej konkretyzacji formy dźwiękowej utworu 
zrealizowało wyraziście pełną jego wartość (Szuman, 1957, s. 10-11).
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U  podstaw  rozwoju muzycznego człowieka leży muzykalność, która polega na posia
daniu niezbędnych w arunków  słuchowego i emocjonalnego odbioru muzyki. Szum an 
w yróżnia dwa rodzaje m uzykalności: m uzykalność podstaw ow ą i m uzykalność w yż
szego rzędu. M uzykalność podstawowa polega na zdolności do adekwatnego tzn. słu
chowego i emocjonalnego odbioru lub reprodukow ania prostych, nieskom plikowanych 
s tru k tu r m uzycznych. M uzykalność wyższego rzędu w yraża się w  adekw atnym  od
biorze oraz odtw arzaniu i tw orzeniu bardziej skomplikowanych utw orów  m uzycznych 
i arcydzieł m uzyki. K ształtuje się ona, zdaniem  Szum ana, w  procesie rozwoju całej 
osobowości człowieka, w  procesie odbiorczego, reproduktyw nego i produktyw nego 
stosunku danego człowieka do istotnych, artystycznych w artości muzyki.

Podstawowa m uzykalność i m uzykalność wyższego rzędu tw orzą razem , zdaniem  
Szum ana, to co potocznie nazywa się m uzykalnością. U  podstaw  tej ogólnej m uzykal
ności leżą rozm aite specyficzne i niespecyficzne zdolności, które w  sposób mniej lub 
bardziej bezpośredni stają się elem entam i uzdolnienia muzycznego.

Z do lnościam i nazyw a Szum an tak ie  cechy, które um ożliw iają osobom  je posia
dającym  nabyw anie określonych um iejętności. U zdo ln ien iem  natom iast cechy, na 
podstaw ie k tórych  dana osoba osiąga w  określonej dziedzinie rezu lta ty  jakościow o 
i ilościowo lepsze n iż  te, jakie osiągają przeciętni ludzie, rozwijający się w  tych samych 
lub podobnych w arunkach.

Term iny „zdolności” i „uzdolnienie” uważa Szum an za wieloznaczne. Jakieś bowiem 
zdolności i uzdolnienia m uzyczne m a każdy człowiek, który po trafi zapam iętać pro
ste i łatw e m elodie, nucić i śpiewać, tańczyć w  ta k t m uzyki, słuchać z upodobaniem  
i przeżywać utw ory muzyczne.

U zd o ln ien ia  w iększe od p rzecię tnych  charak te ryzu ją  się tym , że rozw ijają się 
szybciej n iż  uzdo ln ien ia  p rzecię tne, obejm ują szybciej szersze dziedziny  odbioru  
i od tw arzania m uzyki, szybciej się doskonalą w  obu zakresach i prow adzą wcześniej 
do w ybitnych osiągnięć. Stopień uzdo ln ień  m uzycznych poznajem y więc po tem pie 
i jakości osiągnięć, jak  też  po tem pie i jakości rozwoju zainteresow ań m uzycznych 
oraz po zdyscyplinow aniu, jak ie  ktoś zdobyw a w  zakresie słuchania i w ykonyw ania 
utw orów  muzycznych. W  omawianym artykule Szum an nie zajmuje się w  ogóle pod
stawowymi zdolnościam i specyficznie muzycznym i, jak  słuch muzyczny czy poczucie 
rytm u. R ozpatruje natom iast ogólne i niespecyficzne składniki uzdolnienia m uzycz
nego: uwagę, pam ięć, inteligencję, cechy osobowości. D o  najważniejszych składników  
uzdolnienia muzycznego zalicza Szum an uczuciowe cechy osobowości, wyrażające się 
w  zdolności do przeżyw ania i emocjonalnego doznaw ania muzyki.

C harak terystyczne , że S zum an w  przeciw ieństw ie do zdecydow anej w iększości 
teoretyków  m uzykalności uw aża pam ięć za ogólny składnik uzdolnienia muzycznego. 
Pam ięć, jako cecha ogólna danej osoby, staje się m uzyczna dopiero wtedy, gdy głów 
ną treścią i przedm iotem  zapam iętyw ania, przysw ajania i od tw arzania  są stru k tu ry  
muzyczne. D uże znaczenie w  rozwoju i kształtow aniu się m uzykalności i osobowości 
m uzyka przypisuje Szum an czynnikom  intelektualnym .

Umysłowość muzyka kształtuje się swoiście na muzyce, którą słyszy, wyko
nuje i tworzy. W  strukturze jego osobowości, jak u każdego artysty, warstwę 
podstawową stanowi emocjonalność. Ale to, co się w tej głębi uczuciowej zawią
zuje i tworzy, otrzymuje swój dojrzały kształt i przychodzi na świat z pomocą 
intelektu (Szuman, 1957, s. 23).
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Szczególnie skom plikowane jest, zdaniem  Szum ana, zagadnienie znaczenia uczu
ciowych cech osobowości i ich funkcji w  uzdolnieniu muzycznym.

Odczuwanie i dogłębne przeżywanie jest w obcowaniu z muzyką i uprawia
niu jej sprawą tak ważną, że tę zdolność można uznać za jeden z naczelnych 
i dominujących czynników uzdolnienia muzycznego. [...] U prawdziwego mu
zyka przeżywanie rzeczywistości i działalność życiowa koncentrują się przede 
wszystkim dookoła muzyki i w niej znajdują swój wyraz. W  niej urzeczywistnia 
się powołanie muzyka oraz osobisty cel jego życia. Ona głównie pochłania jego 
uwagę i wyciska swoje piętno na stylu i charakterze jego osobowości. Dla każ
dego, kto uważnie studiuje biografie Jana Sebastiana Bacha, Georga Friedricha 
Handla, Wolfganga Amadeusza Mozarta i innych wielkich muzyków, staje się 
jasne, że wszyscy oni żyli w zasadzie dla muzyki, a dzięki muzyce żyli oni dla 
świata. [...] Charakter, sposób i styl przeżywania, wykonywania i tworzenia mu
zyki zależy w dużej mierze od bogactwa, głębi, rzetelności i kultury osobowości 
muzyka. Musimy więc kształcić nie tylko właściwe uzdolnienia muzyczne przy
szłych muzyków, lecz pielęgnować, kształcić i pogłębiać ich umysł, doświadcze
nie, osobistą kulturę, jeżeli mamy wychowywać muzyków w istotnym znaczeniu 
tego słowa (Szuman, 1957, s. 24).

Lata doświadczeń i konfrontacji w yników  naszych badań psychologicznych, z całym 
bogactw em  wielowymiarowej rzeczywistości świata m uzyki i muzyków, lata niekiedy 
gorzkich rozczarow ań w  stosunku do osiągnięć psychom etrii, elektronicznych technik  
obliczeniowych i scjentystycznego podejścia do badań nad zdolnościam i muzycznym i 
(M anturzew ska, 1974), nauczyły nas pokory intelektualnej i zm ieniły  zasadniczo nasz 
stosunek do psychologii muzyki.

D ziś, gdy po okresie fascynacji i rów nocześnie zm ęczenia w spółczesną, rodzim ą 
i św iatową lite ra tu rą  psychologiczną ostatn ich  dziesięcioleci sięgamy po stare prace 
Szum ana -  odkryw am y w  nich niedostrzegane dawniej piękno, m ądrość i rzetelność 
naukowego myślenia.

M aria Janion (1982, s. 2008) w  swojej książce Humanistyka:poznanie i terapia pisze:

Gdyby sporządzić wykaz najważniejszych pytań naszej epoki, to wśród nich 
znalazłoby się niechybnie i takie: jak uprawiać humanistykę drugiej połowy 
XX wieku? Jak uprawiać naukę o człowieku? (w III tysiącleciu). Badaniom 
naukowym nad człowiekiem towarzyszy obecnie ruch odkrywania, tworzenia 
i szerzenia wartości, ponieważ humanistyka zajmuje się nie tylko badaniem, ale 
również współtworzeniem obrazu świata. Czyni to poprzez objaśnianie mitów, 
obyczajów, wierzeń i poglądów jak również języka sztuki. Czyni to poprzez 
ujawnianie i interpretowanie świata wartości i odsłanianie tej rzeczywistości, 
która tylko człowiekowi jest właściwa.

Szum anow skie prace i rozpraw y z dziedziny psychologii m uzyki są pisane w  kon
w encjach językow ych i m etodologicznych starych szkół n iem ieckich  psychologów: 
C harlo tty  B uhler (1933), E rnesta  K urtha (1931), R icharda M ullera-Freienfelsa (1912). 
O dkryw cza i tw órcza myśl Profesora wykracza jednak  daleko poza te prace.
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Szum anow ski styl m yślenia i sposób form ułow ania sądów -  w  stosunku zarów no 
do zagadnień percepcji m uzyki, jak  i zdolności -  m oże się w ydawać anachroniczny 
i nienaukow y dla średniej generacji psychologów kształconych na teorii czynności i re
gulacji oraz eksperym entalnej psychologii uczuć, zafascynowanych koncepcjami a tak
że sform alizowanym  podejściem m etodologicznym  do badań psychologii poznawczej 
(zwłaszcza w  polskim  wydaniu) i psychologii twórczości (N ęcka, 2001).

Scjentystyczne myślenie w  kategoriach sform alizowanych teorii i rygoryzm  m eto
dologiczny w yparły  skutecznie z psychologii m uzyki, upraw ianej p rzez to pokolenie 
naukowców, zarów no człow ieka jako podm io t doznający oraz tw orzący m uzykę, jak 
i muzykę jako dziedzinę sztuki i ważny elem ent ku ltu ry  człowieka, w yraz jego myśle
n ia  i uczuć, rezu ltat jego w ysiłków  i intencjonalnych działań, uw ikłanych w  złożony 
splot zdarzeń, myśli, znaczeń i przeżyć uczuciowych.

Pow stała przepaść m iędzy św iatem  nauki a św iatem  sztuk i -  m iędzy poznaniem  
naukow ym  a poznaniem  artystycznym . B adania naukow e w  tej dziedzinie sprow a
dziły  się do konstruow ania  i cyzelow ania m etod badaw czych, g rom adzenia danych 
empirycznych i przetw arzania ich za pom ocą analiz komputerowych. D o operacji my
ślowych na danych przetw orzonych, skutecznie maskujących przedm iot zainteresowań 
badawczych.

N a szczęście inaczej już  na te sprawy zaczyna patrzeć najm łodsza generacja psycho
logów, muzykologów i muzyków, rozczarow ana i zniechęcona scjentystycznym żargo
nem  psychologii oderw anym  od życia, od człowieka i rzeczywistości psychologicznej 
i artystycznej.

W  poszukiw aniu now ych dróg poznaw ania człow ieka -  rozum ienia  go i em patii 
-  domagają się oni całościowego podejścia do zagadnień psychologicznych i nieograni- 
czania się wyłącznie do racjonalnych dróg poznaw ania i wąsko pojętych eksperym en
tów. W  poszukiw aniu utraconych w artości poznawczych odkryw ają na nowo starych 
m istrzów : Junga (1976), K urtha (1931), Fechnera (1871) i M ullera Freienfelsa (1912).

D la  tych m łodszych, podobnie zresztą jak  dla tych w szystkich psychologów star
szej generacji, k tórzy przyswajając sobie uczciwie w arsztat myślowy i metodologiczny 
współczesnej psychologii, nie utracili kontak tu  z psychologiczną rzeczywistością oraz 
tych, którzy  śledzą tendencje rozwojowe światowej psychologii -  Szum an m im o ar
chaicznego miejscam i i paranaukow ego języka jest w ielkim  prekursorem  psychologii 
hum anistycznej w  now ym  znaczeniu  tego słowa, rów nież i na gruncie psychologii 
m uzyki. Jego prace stanow ią przykład nowego, holistycznego, interakcjonistycznego 
i dynam icznego podejścia zarówno do zagadnień zdolności, jak  i problemów odbioru, 
spostrzegania i przeżyw ania dzieł sztuki. Podejścia, którego dom aga się współczesna 
awangarda światowej psychologii twórczości i sztuki: B ruhn, Kopiez i L ehm an (2008), 
G ardner (1993), Gem bris (2002), M anturzew ska (1995) czy Sloboda (2005).

Prace Szum ana uczą rzetelnego i samodzielnego m yślenia i uważnego obserwowa
n ia  badanej rzeczyw istości psychologicznej, której nie da się sprowadzić li tylko do 
obserwacji zachow ania. W  tych pracach zaciera się przepaść m iędzy m yśleniem  na
ukow ym  a myśleniem artystycznym  -  co z punk tu  w idzenia psychologii i hum anistyki 
trzeciego tysiąclecia jest raczej zaletą n iż  wadą.

Prace Szum ana dotyczące zagadnień psychologii m uzyki ukazują, jak  m ożna upra
wiać tę dyscyplinę naukową, nie gubiąc w  niej ani człowieka, ani muzyki.

T en  arty k u ł jest częściow ym  pow tórzeniem  tekstu  zam ieszczonego w  czasopiśm ie 
„Ruch M uzyczny” n r  5, 1983.
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Ab s t r a c t

Stefan Szum an’s psychology of music

The aim of this paper is to present professor Stefan Szuman’s unconventional approach to 
the psychology of music. His interests and publications in this field were closely connected 
w ith his post-war engagement in the national movement for the rebuilding of musical 
culture and in the process of forming the basis for the general aesthetic education of Polish 
society deprived of their cultural inheritance and intellectual elite by the war and years of 
Germ an and Russian occupation.

It was for these reasons that professor Szuman was predominantly concerned w ith stu- 
dying and analyzing the process of music perception and musical experiences. He attemp-
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ted to familiarize the untrained listeners w ith the personalities of such great virtuosos as 
F. Chopin, W .A. M ozart, J.S. Bach, G.F. Handel and explain the values found in their 
masterpieces. W hile conducting his analyses, he did not use any abstract tests or data but 
the music, letters, speeches and drawings produced by the great masters.

He stressed the importance of emotions in the process of music creation and reception, 
yet he also viewed the process as a form of intellectual and cognitive activity demanding 
deep concentration and focus not only from the composers and performers, but also from 
the listeners. According to Szuman’s theory of musical talent, what distinguishes great 
musicians from all others is the extent of their devotion to music, which constitutes the 
focal point of their lives. Music drives their thoughts and feelings, it is at the heart of their 
activities and interests.

Szuman’s publications on the psychology of music are still popular among the resear- 
chers as they correspond w ith the modern approach to this field.


