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Metody wychowania estetycznego w terapii, ang. aesthetic education methods in therapy. Definicja
(określenie) przedmiotu: terapia pięknem, terapia wykorzystująca piękno (natury i sztuki) w leczeniu.
Charakterystyka  przedmiotu:  Według  klasycznego  podziału  Romana  Ingardena  istnieją  wartości
estetyczne (dotyczące natury i sztuki) oraz (różne od nich zakresowo) wartości artystyczne (dotyczące
tylko sztuki).  ‘Wychowanie estetyczne’ w ujęciu szerszym (np. w ujęciu Ireny Wojnar czy Stefana
Szumana)  jest  pojęciem szerszym,  niż  tylko  ‘wychowanie  artystyczne’ (wychowanie  przez  sztukę  i
wychowanie do sztuki, np. u Herberta Reada czy Bogusława Żurakowskiego). Wychowanie estetyczne (w
ujęciu szerszym) obejmuje zarówno 1) wychowanie przez wartości estetyczne, obecne w naturze, jak i 2)
wartości estetyczne, obecne w sztuce (wartości artystyczne). W konsekwencji kultura estetyczna jest
pojęciem szerszym, niż ‘kultura artystyczna’, w ujęciu  paidialnym, humanistycznym, kulturowym (bo
‘kultura’ oznacza zarazem ‘wychowanie’, grec. paidea tożsama jest z łac. humanitas oraz łac. cultura).
Należy rozgraniczyć zatem metody wychowania artystycznego w terapii (arteterapii, terapii sztuką, terapii
wartościami sztuki, terapii przez udział w kulturze artystycznej) od metod wychowania estetycznego w
terapii (esteterapii, terapii pięknem, terapii wartościami natury i sztuki, terapii przez udział w kulturze
estetycznej, w pięknie natury i pięknie sztuki). Po odjęciu wartości artystycznych ze zbioru wartości
estetycznych w rezultacie pozostaje tylko samo piękno natury, wartości piękna przyrody (bez piękna
sztuki, bez wartości artystycznych, charakterystycznych dla sztuki). Zakres przedmiotu. 1. Wychowanie
estetyczne (w węższym rozumieniu tego pojęcia)  obejmuje zatem tylko wychowanie przez piękno natury,
wychowanie  przez  wartości  estetyczne  zawarte  w  naturze  (przyrodzie,  np.  wykorzystanie  piękna
krajobrazu w wychowaniu),  bez  uwzględnienia  wartości  artystycznych  (bez  uwzględnienia  wartości
sztuki, np. piękna w dziele sztuki: obrazie, grafice, rzeźbie, budowli, utworze muzycznym,  literackim,
filmowym lub teatralnym). 2. Wychowanie estetyczne (w rozumieniu szerszym tego pojęcia) obejmuje
zatem wychowanie  przez  piękno  natury,  wychowanie  przez  wartości  estetyczne  zawarte  w  naturze
(przyrodzie, np. wykorzystanie piękna przyrody w wychowaniu), ale z uwzględnieniem wychowania
przez wartości artystyczne (z uwzględnieniem wychowania przez wartości sztuki, tj. wychowanie przez
sztukę, czyli wychowania artystycznego). Z kolei wychowanie artystyczne obejmuje wychowanie przez
sztukę (wychowanie miłośników sztuki, odbiorców sztuki) i wychowanie do sztuki (wychowanie artystów
do  sztuki,  przygotowanie  do  bycia  artystą,  wychowanie  twórców  sztuki).  Wychowanie  artystyczne
obejmuje: 1) wychowanie plastyczne (wychowanie malarskie, wychowanie rzeźbiarskie, wychowanie
graficzne,  wychowanie  architektoniczne,  wychowanie  rękodzielnicze),  2.  wychowanie  muzyczne,  3.
wychowanie literackie, 3. wychowanie teatralne, 4. wychowanie filmowe, 5. wychowanie multimedialne
(dawne niem. d.  Gesamtkunstwerk in d. Erziehung, czyli  dosłownie: wszystkie sztuki razem wzięte,
zastosowane do wychowania). Metody przedmiotu. Metody wychowania estetycznego w terapii podzielić
można na:  1.  Metody wychowania  estetycznego w terapii  pięknem natury (np.  wycieczki  na  łono
przyrody,  kontemplacja  górskiego krajobrazu,  słuchanie śpiewu ptaków, szumu wodospadów, szumu
morza etc., relaksacja, odstresowanie na łonie natury), 2) metody wychowania artystycznego w terapii: [I.]
muzeoterapia (terapia muzealna, leczenie w muzeach, terapia muzeami), [II.] plastykoterapia (terapia
plastyką, leczenie plastyką, w tym: 1. ikonoterapia/pikturoterapia, terapia obrazami/terapia malarstwem,
leczenie obrazami/malarstwem,  2. grafikoterapia, terapia grafiką, leczenie grafiką, 3. skulpturoterapia,
terapia  rzeźbą,  leczenie  rzeźbą,  4.  architekturoterapia,  terapia  architekturą,  leczenie  architekturą,  5.
artificioterapia,  terapia  rzemiosłem artystycznym,  tj.  rękodziełem artystycznym,  leczenie  rzemiosłem
artystycznym, tj. rękodziełem artystycznym), [III.] muzykoterapia (terapia muzyką, leczenie muzyką, w
tym choreoterapia – terapia tańcem, leczenie tańcem), [IV.] filmoterapia (terapia filmem, leczenie filmem),
[V.]  teatroterapia  (terapia  teatrem,  leczenie  teatrem),  [VI.]  biblioterapia/literaturoterapia  (terapia
książką/literaturą  piękną,  leczenie  książką/literaturą  piękną),  [VII.]  multimedioterapia  (terapia  sztuką
multimedialną,  leczenie  sztuką  multimedialną,  dawniej:  d. Gestamtkunstwerk  in  d.  Terapie,  d.
Gesamtkunstwerk  in  d.  Kur).  Środki  przedmiotu.  Przykładowo  biorąc,  wycieczki  do  muzeów,
kontemplacja arcydzieł malarstwa, słuchanie koncertów muzycznych, oglądanie spektakli teatralnych,
oglądanie arcydzieł filmowych, czytanie literatury pięknej, jeśli tylko mają zastosowanie w terapii i/lub
leczeniu,  powinny być uwzględnione.  Teoria  naukowa budująca dany przedmiot:  pedagogika (teoria



wychowania estetycznego, teoria wychowania artystycznego, teoria wychowania przez sztukę,  teoria
pedagogiki  kultury,  teoria  edukacji  kulturalnej),  psychologia  (teoria  arteterapii,  teoria  psychoterapii),
filozofia  (teorie:  estetyki,  filozofii  sztuki,  filozofii  kultury),  kulturoznawstwo,  literaturoznawstwo,
muzykologia,  teatrologia,  filmoznawstwo,  historia  sztuki,  muzealnictwo,  multimedioznawstwo,
medioznawstwo  (teoria  multimediów,  teoria  mediów).  Podmioty  –  uczestnicy  –  osoby  (relacje
międzypodmiotowe  –  międzyosobowe).  Z  jednej  strony:  terapeuta  (psychoterapeuta,  arteterapeuta),
wychowawca  (wychowawca  estetyczny,  wychowawca  artystyczny),  lekarz,  z  drugiej  strony pacjent
(klient),  podopieczny,  wychowanek,  uczeń  –  pozostających  w relacji  wychowawczej/terapeutycznej.
Rodzaje przedmiotu – podział przedmiotowy rzeczy: W metodach wychowania estetycznego w terapii
istnieją  różne  szkoły,  nurty,  kierunki,  funkcjonują  rozmaite  poglądy (czasem wzajemnie  sprzeczne)
teoretyków  i  praktyków,  bogatych  we  własne  doświadczenia  terapeutyczne,  wychowawcze.  Należy
jednak rozróżnić psychoterapię (z wykorzystaniem np. rysunku dla celów diagnozy psychologicznej),
arteterapię (terapię przez sztukę, leczenie sztuką) i terapię zajęciową (zorganizowane zajęcia własne osób
niepełnosprawnych, zwłaszcza umysłowo). Wychowanie estetyczne i wychowanie przez sztukę, włączone
w obszar pedagogiki kultury, aplikowane do terapii (zarówno do terapii zajęciowej, jak i do psychoterapii
czy arteterapii) wzmacniają skuteczność jej metod, pod warunkiem umiejętnego, łącznego stosowania.
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