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Rola sz tu k i w  w ychow aniu.

W spółcześnie bardzo często w  publikacjach naukow ych i w  prasie  
popularnej porusza się problem  znaczenia sztuki w  życiu człowieka. 
Duże zainteresow anie tą  dziedziną k u ltu ry  w ynika między innym i z jej 
szybkiego rozw oju, szczególnie w  dziedzinie film u, rad ia  i telew izji 
oraz ciągle w zrastającego upow szechnienia dzieł sztuki, co niew ątpliw ie 
w pływ a na kształtow anie osobowości człowieka. Szukając nowych sku 
teczniej szych środków dających możliwość ukształtow ania człowieka 
aktywnego, o pełnej harm onijnej osobowości, coraz częściej w skazuje 
się na sztukę.

Poniższe opracowanie m a n a  celu podanie najbardziej charak te ry s
tycznych problem ów  związanych z pedagogiczną doniosłością sztuki. Za 
podstaw ę posłużą cztery artykuły  opublikow ane na ten  tem at w  Polsce 
podczas osta tn ich  dwóch lat.

1. K. K otłowski, O procesie i zasadach w ychow ania estetycznego,
Ruch Pedagogiczny, 1/1967/ (183—190)

K. K otłow ski p rzedstaw ił proces uw rażliw ienia w ychow anka n a  p ię
kno oraz podstaw owe w arunk i estetyczne u ję te  w  postaci pięciu zasad. 
O pierając się na schem acie percepcji dzieła sztuki R. Ingardena, autor 
proces ten sform ułow ał w  języku dydaktyki. W yróżnił w  nim  1. ze tk
nięcie się ucznia z dziełem, 2. analiza dzieła sztuki, 3. w ytw orzenie
w  świadomości ucznia przedm iotu estetycznego, 4. pomoc w  ustaleniu  
w łasnego stosunku do dzieła sztuki, 5. pomoc w  sform ułow aniu sądu 
w artościującego.

Za cen tralny  pun k t uważa w ytw orzenie się w  świadomości w ycho
w anka przedm iotu estetycznego, k tó ry  jest produktem  aktualizacji dzie
ła sztuki w  świadomości odbiorcy i wobec tego jest tw orem  czysto 
subiektyw nym  i niepow tarzalnym . K otłow ski pow ołując się n a  p ra w i
dłowość statystyczną stw ierdzającą zbieżność wiedzy o przedm iocie 
i emocjalnego w  nim  zaangażowania, odrzuca pogląd intuicjonizm u n e 
gujący albo pom niejszający w pływ  in te lek tu  n a  pow staw anie uczuć 
estetycznych. Opowiada się za gnostycznym  poglądem  w  w ychow aniu.

Działalność nauczyciela, zdaniem  autora, sprow adza się nie ty le do 
roli inform acyjnej, ile raczej do rea lizacji żywego dialogu między sz tuką 
a jej odbiorcam i, do aktyw izow ania estetycznych sił sztuki w  in te lek tu 
alnych i em ocjonalnych doświadczeniach uczniów. Być może w tedy, 
kończy, sztuka stanie się środkiem  do osobistego porozum ienia między 
ludźmi, a szczególnie drogą do wzajem nego zrozum ienia uczniów i n a 
uczycieli. A utor w ysuw a też postu lat, aby w ykształcić w  młodzieży szkol
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n e j zdolność rozróżniania p iękna od brzydoty, np. artystycznego obrazu 
od kiczu. P roponuje w prow adzenie do szkół, oprócz eksponatów  dzieł 
artystycznych, pospolitych kiczów jako pomocy naukow ych. Być może 
ilość zasad wychowawczych da się zwiększyć — stw ierdza K otłowski —■ 
ale zbyt w ielka ich liczba nie decyduje o osiągnięciach wychowawczych.

2. I. W ojnar, S ztuka i różne je j dziedziny w  kształtow aniu  współczes
nego człowieka, K w arta ln ik Pedagogiczny, 1/1967/31—49.

W pracy przedstaw ione są dwa zagadnienia 1) znaczenie sztuki 
w  życiu. 2) znaczenie sztuki w  w ychow aniu współczesnego człowieka. 
A utorka stw ierdza, że dzięki w arunkom  obiektyw nym  pow stały nowe 
możliwości w ykorzystania sztuki w  w ychow aniu człowieka współczes
nego. N astępnie rysu je  k ró tk i przegląd historyczny znaczenia sztuki 
w  życiu. W starożytności — pisze au to rka — powszechna była „jed
ność i sztuki życia” ; sztuka była stałym  elem entem  codziennego życia. 
W m iarę w yodrębniania się różnych jej dziedzin, a później zw iększają
cej industrializacji, sztuka oddalała się od szerokich mas społecznych. 
Szczytowym punktem  tego okresu  bjd w iek XIX, kiedy to powstało 
hasło „sztuka dla sz tuk i”. Jednakże już w  tym  okresie zaznaczyła się 
tendencja do pogodzenia sztuki z w ym aganiam i współczesnej cyw ili
zacji przem ysłow ej, pogodzenia piękna z użytecznością. Jednocześnie 
popularyzow ano dzieła artystyczne poprzez o tw ieran ie muzeów, orga
nizowanie koncertów , spektakli itp. W ykorzystywano przy tym  — 
stw ierdza dalej au torka — najnow sze osiągnięcia techniki np. technikę 
fotografow ania czy u trw alan ia  dźwięków. W spółcześnie olbrzym ią rolę 
w upow szechnianiu sztuki odgryw a film , radio, lelew izja. Są one za ra
zem sztukam i sam ym i w  sobie.

A utorka mocno podkreśla spontaniczność oddziaływ ania sztuki na 
odbiorców. S tąd konieczna jest w spółpraca artystów  z tw órcam i arch i
tek tu ry  i przem ysłem , gdyż od ich w ytw orów  zależy nasza postaw a 
wobec św iata zewnętrznego. Przed tw órcam i film ów  stoi odpow iedzial
ność za w ychow anie młodzieży, k tóra w  film ie doszukuje się sensu 
i w artości życia. A utorka w yraża przekonanie o istn ien iu  w  sztuce 
w ielkiej szansy w ychowawczej. O pierając się na spontaniczności od 
działyw ania sztuki postu lu je 1) pedagogikę języka wizualnego, w  której 
szczególny akcent w inno się kłaść n a  indyw idualne odpowiedzi całej 
osobowości człowieka, 2) pedagogikę ekspresji, 3) pedagogikę in tegracji. 
Kończąc au to rka stw ierdza, że sztuka um ożliw ia człowiekowi osobisty 
sposób przeżyw ania św iata i w artości, a jednocześnie w yraża te  w a r
tości i samego człowieka. Jedynie złączenie sztuki z codziennym życiem 
może zapewnić ukształtow anie harm onijnej osobowości.
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R. M iller, Z rozw ażań nad edukacją tea tra ln ą  K w arta ln ik  Pedagogiczny ,
3/1968/127—146.

Rom an M iller od dłuższego już czasu prow adzi badania nad  p roble
m atyką dotyczącą roli wychowawczej całego fikcyjnego św iata w  po
staci telew izji, lite ra tu ry  i te a tru . P raca ta  jest p róbą zobrazow ania 
części tych badań. A utorka opiera się na w ypowiedziach młodzieży 
szkół średnich na tem at kontaktów  z teatrem , od wczesnego dzieciń
stw a do chwili obecnej, o raz na korespondencji - dzieci. P okazała 
pierw sze spotkanie młodego w idza z tea trem  i związki te a tru  z dziecin
ną zabawą. N ajpierw  p rzedstaw iła zadania pierwszego etapedukacji 
tea tra lne j, następnie om ówiła ten etap w ychow ania oraz zarysowała 
teorię „dram y dziecięcej” P e te r S lade’a i koncepcję psychodram y J. L. 
Moreno.

W pierw szej części au to rka  zauw ażyła n ieprzypadkow ą analogię m ię
dzy problem em  człowiek — jego św iat, oraz problem em  scena — aktor. 
Od daw na scenę te a tru  utożsam iono ze sceną życia człowieka. Zdaniem  
au to rk i te a tr  współczesny, szukając nowych i lepszych form  w yrazu 
s ta je  się przez to trudny  do zrozum ienia, przede w szystkim  przez m ło
dzież. Zdaniem  edukacji tea tra ln e j —· pisze M iller — jest „wychowanie 
w idza w spółdziałającego ze sceną i w idow nią, przygotowanego do od
bioru języka te a tru ,” O pisując dwie fazy edukacji tea tra lne j, autor 
najw ięcej uwagi poświęca początkom  tego procesu. P ierw sza faza p rzy
pada n a  la ta  od 3 do 10 roku życia. W tedy to św iat fikcji, p rze jaw ia
jący się w  zabawach, jest tym  czynnikiem , k tóry  pom aga odróżnić 
św iat subiektyw ny od obiektywnego oraz w yodrębnić się osobowości 
z otoczenia.

Edukacja tego okresu — pisze au to rka — opierałaby się na „wiązaniu 
tw órczej aktywności dziecka z procesam i tego, co może obejrzeć na 
scenie”. Polegałaby na tak im  „w prow adzeniu dziecka w  św iat fikcji, 
ażeby ukierunkow ać proces w ykryw ania św iata zewnętrznego jako 
św iata ojczystego, a siebie jako tw órczą osobowość, angażującą się 
w  budow aniu jego przyszłości.”

W drugiej fazie tej edukacji obejm ującej okres dzieciństw a i m ło
dości au torka proponuje specjalne w ychow anie w idza teatralnego, które 
byłoby zrealizowane łącznie z w ychow aniem  filmowym, czytelniczym 
i telew izyjnym . N astępnie au to rka szkicuje teorię „dram y dziecięcej” 
Slade’a. F unkcją zabaw  dziecięcych jest poszukiw aniem  równowagi m ię
dzy w chłanianiem  św iata i w yrażaniem  siebie. Doświadczania te stano
w ią  podstaw ę późniejszego „poczucia tego, co to jest m oje m iejsce 
w  domu, w  życiu, i jak ie  je s t m iejsce innych. Slade uzależnia osiągnię
cie szczęścia od proporcji użycia energii na w yrażanie siebie, i p ro jek 
cję, w ykazującą stopień przysw ojenia św iata zewnętrznego. M iller
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zw raca uwagę, że nowoczesne k ierunk i w ychow ania fizycznego zbliżają 
się do „dram y dziecięcej”. P odkreślają  rów nież tw órczą inw encję, k tóra 
jest podstaw ą Wrażliwości i recepcji sztuki. Tezę tę  potw ierdza od s tro 
ny zaburzeń psychicznych, teoria psychodram y Moreno. Teoria ta  jest 
„m etodą dochodzenia do praw dy o duszy przez działanie”. G ranice sa
mego siebie, czy postaci związanych ze sobą, pozw alają jednostce uw ol
nić się od urojeń, pozw alają na in tegrację osobowości.

A utorka w yraża przekonanie, że recepcja sztuki tea tra ln e j pom aga 
w  odradzaniu  się sił spontanicznych, w  lepszym  poznaniu św iata i sie
bie. Kończąc, postu lu je potrzebę związania edukacji tea tra lnej z cało
kształtem  pracy insty tucji wychowaczych.

4. W ojnar, Nauczyciel a sztuka. K w arta ln ik  Pedagogiczny, 1/1968/11—27.

Zagadnienie — nauczyciel a sztuka, rozpatru je  au to r z dwóch pu n k 
tów  widzenia. Po pierw sze zastanaw ia się nad zawodowymi obow iązka
mi nauczycieli, specjalistów , np. nauczycieli polonistów, i w  tym  kon
tekście próbuje podać najlepsze sposoby przygotow ania zawodowego. 
Po drugie zajm uje się oddziaływ aniem  sztuki, k tóre wzbogaca nauczy
cieli jako ludzi. Całość zagadnienia autor om awia w  trzech częściach: 
1) Nauczyciel przedm iotów  artystycznych, 2) Nauczyciele w ychow ania, 
estetycznego, 3) Nauczyciel w ychow any przez sztukę. W pierwszej części, 
stw ierdza, że pozycja i kom petencja nauczyciela przedm iotów  a rty s
tycznych w yrażała sytuację sztuki w  życiu całego społeczeństwa,, 
a szczególnie sy tuację sztuki w  szkole. Sztuki p lastyczne i m uzyka 
przez długi czas były niedoceniane na teren ie szkoły. S ytuacja ta  ulega, 
ciągłej popraw ie, ale jeszcze ak tualn ie stw ierdza au to rka nierów ność 
w przygotow aniu polonistów  i p lastyków  czy m uzyków. W yjątkiem  był 
zawsze ceniony przez wszystkich język polski. A utorka domaga się 
kształcenia nauczycieli przez lepsze przygotow anie ogólne, uw zględnia
jące szerokie związki między różnym i dziedzinam i sztuki oraz lepsze 
przygotow anie specj alistyczne.

W drugiej części podkreśla, iż „należy silniej uw rażliw ić na sztukę 
nauczycieli w szystkich przedm iotów ”. Dobry nauczyciel — u trzym uje 
ak torka — w inien znać zm ieniające się związki między sztukam i i peda
gogiczne następstw a tych zjawisk. Cała ta  złożona problem atyka w inna, 
być przedm iotem  osobistego sam okształcenia wszystkich nauczycieli. 
Dlatego potrzebna jest w spółpraca nauczycieli różnych specjalności. 
W ostatniej części au torka szczegółowo analizuje problem  w ychow ania 
nauczyciela przez sztukę. Aby lepiej rozum ieć sztukę w spółczesną trze 
ba koniecznie zwiększyć skalę odczuć i akceptacji przez nauczycieli.. 
Pozwoli to lepiej spełniać ich zawodowe obowiązki. Żywi też przekona
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nie, że nie w ystarczy samo zdobycie wiadom ości i um iejętności ich 
przekazyw ania, ale konieczne jest w łasne doświadczenie, osobiste p rze
życie i przeświadczenie o w artości dzieła sztuki. Sztuka w spółczesna 
■wymaga aktyw ności w  odbiorze. Poniew aż zerw ała z tradycyjnym  wzo
rem  piękna i swym naśladow niczym  charakterem , często je st niezrozu
miała. S tąd  au to rka domaga się zw iększenia estetycznej w rażliw ości 
nauczycieli. W zdobyciu tej w rażliw ości ogrom ną rolę może spełnić 
sztuka. Na przykład  film  nadaje  się do prow adzenia dyskusji, pobudza
nia do krytycznej refleksji m oralnej. Pozw ala przenikać w  głąb skom 
plikow ane sytuacje życiowe przez pryzm at przeżyw ających je ludzi.

Poszczególne prace tra k tu ją  jednoznacznie o doniosłości sztuki w  w y
chow aniu młodego człowieka. Wobec w zrastającej popularyzacji dzieł 
sztuki istn ieje  niew ykorzystana szansa pedagogiczna. Psycholodzy 
stw ierdzają w ielkie znaczenie sztuki i estetyki w  kształtow aniu  i za
chow aniu zdrowej osobowości i charak teru .

W ydaje się, że przez sztukę najłatw iej dotrzeć do duszy młodzieży 
n iew rażliw ej niekiedy na inne m etody wychowawcze.

E. Dziaduch, B. Sadow ski

N u ttin  J., S tru k tu ra  osobowości, P.U.F. Paris 1965, tłum aczyła T am ara 
Kołakowska, PWN W arszawa 1968.

A utor „S truk tu ry  osobowości”, Joseph N uttin  należy do grupy w spół
czesnych psychologów europejskich. P raca  jego, obok w łasnych poglą
dów, zaw iera przegląd zastanych teorii s tru k tu ry  osobowości. Ten p rze
gląd nie jest w yczerpujący. A utor nie uw zględnił m. in. system ów K u r
ta  L ew ina i Zygm unta F reuda, wspomina- o nich tylko m arginesowo. 
Jak  pisze w e w stępie, były one przedm iotem  jego poprzednich pub lika
cji, a poza tym  teorie ich można uważać za szeroko rozpowszechnione 
i znane. Uwzględnił za to stanow iska, k tóre uważało się za przestarzałe, 
jak  np. K retschm era czy Junga. Zdaniem  au tora opinia ta  bierze się 
stąd, że psychologowie ci są zbyt pobieżnie om awiani i n iedostatecznie 
rozum iani. Często byli oceniani na podstaw ie ich dzieł sprzed w ielu  lat, 
z pom inięciem  osta tn ich  osiągnięć. K siążka ta  jest w ięc uzupełnieniem  
tych braków  lite ra tu ry  psychologicznej.

Cała praca zaw arta  jest w  ośmiu rozdziałach. Że względu jednak 
n a  zaw artość treściow ą m ożna je podzielić na pięć części.
1. Zagadnienia w yprow adzające i podstaw owe definicje — rozdz. II i II.
2. M etoda s tru k tu ry  czynnikowej i jej przedstaw iciele — rozdz. III.
3. P odstaw y typologii —■ rozdz. IV.


