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M a r e k  M a r i u s z  T y t k o

PEDAGODZY KULTURY: STEFAN SZUMAN, 

IRENA WOJNAR, MAURICE DEBESSE  – RELACJE 

W ŚWIETLE ZACHOWANYCH LISTÓW I WSPOMNIEŃ

W czasie PRL pedagogika kultury była spychana na margines życia naukowego, 

ofi cjalnie szerzej nie mogła funkcjonować w obiegu, stąd tym bardziej należy wska-

zywać na wszelkie te momenty nieofi cjalne, które przeczą stereotypowi i ukazują 

nieformalne spotkania pedagogów kultury w okresie PRL. Niniejszy artykuł od-

krywa zupełnie nieznaną kartę z najnowszych dziejów polskiej pedagogiki kultury, 

której warto się przyjrzeć, tym bardziej że chodzi o trzech profesorów pedagogiki 

o uznanym dorobku. Tytułowy problem ww. relacji dotąd nie był naświetlony przez 

żadnego badacza. Tekst niniejszy powstał przy użyciu (uznanej w pedagogice) 

metody analizy dokumentu1.

Profesor psychologii pedagogicznej Stefan Szuman2 (ur. 2 stycznia 1889 w To-

runiu – zm. 16 maja 1972 w Warszawie), dr medycyny, dr fi lozofi i w zakresie pe-

1  Por. B. Łuczyńska, Badania historyczne w pedagogice [w:] Orientacje w metodologii badań 
pedagogicznych, S. Palka (red.), Kraków 1998, s. 121–134; por. też: K. Rubacha, Pedagogika jako nauka 
[w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, Z Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Warszawa 2006, t. 1, s. 18–
–71, bibliogr. 

2  Na temat S. Szumana jako pedagoga por. m.in.: M.M. Tytko, Ilustracja książkowa dla dzieci 
i młodzieży w ujęciu Stefana Szumana. Jej aktualność w epoce multimediów [w:] Pedagogika i eduka-
cja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. Abstrakty. III Ogółnopolski Zjazd Pedagogiczny Polskich, 
J. Gnitecki (red.), Poznań 1998, s. 214–215; idem, Stefana Szumana pedagogiki aksjologicznej wątki 
personalistyczne [w:] Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna teoria wychowania, F. Adamski (red.), 
Kraków 1999, Varia CCCXCV, s. 263–268, przyp.; idem, Bibliografi a 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), T. Aleksander (red.), Kraków 2001, 
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dagogiki i psychologii, był jednym z twórców polskiej pedagogiki kultury, a w jej 

ramach stworzył polską koncepcję wychowania przez sztukę (wychowania este-

tycznego). W latach 1928–1960 był profesorem na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Od 1939 r. był członkiem PAU aż do zawieszenia jej działalności (wraz z Romanem 

Ingardenem nigdy nie uznał jej likwidacji). Jego spuścizna naukowa (rękopisy, 

maszynopisy) znajduje się obecnie głównie w trzech krakowskich instytucjach: 

1) Bibliotece Jagiellońskiej, 2) Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 3) Archi-

wum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krako-

wie. Wydał m.in. następujące książki z zakresu pedagogiki kultury (wychowania 

przez sztukę): Sztuka dziecka, O oglądaniu obrazów, O kunszcie i istocie poezji li-

rycznej, O sztuce i wychowaniu estetycznym, Natura, osobowość i charakter człowie-

ka. 

Prof. Irena Wojnar (ur. 24 marca 1924), doktorat z estetyki (wychowania este-

tycznego) uzyskała w 1960 r. na paryskiej Sorbonie, jej promotorem był prof. So-

uriou, a recenzentem – prof. Maurice Debesse. Profesor Uniwersytetu Warszaw-

skiego (obecnie już emerytowana), specjalizujące się w wychowaniu estetycznym 

i wychowaniu przez sztukę. Wydała m.in. następujące książki: Wychowanie przez 

sztukę, Estetyka i wychowanie, Perspektywy wychowawcze sztuki, Estetyczna samo-

wiedza człowieka, Teoria wychowania estetycznego – zarys problematyki. 

Prof. Maurice Debesse (ur. 1903, zm. 1998) był francuskim pedagogiem i psy-

chologiem, profesorem Uniwersytetu w Strasburgu i profesorem Sorbony w Paryżu, 

honorowym przewodniczącym Association Mondiale des Sciences de l’Education 

(Światowego Stowarzyszenia Nauk Pedagogicznych), specjalizował się w psychope-

dagogice, zajmował się w szczególności problemem rozwoju psychicznego dzieci 

(zwłaszcza w okresie dojrzewania) w kontekście kulturowym. Dorobek naukowy 

francuskiego uczonego jest znany polskiemu czytelnikowi, np. takie książki, jak: 

Etapy wychowania, 1952, wyd. pol. 1983, Rozprawy o wychowaniu (dzieło wspólne 

z Gastonem Mialaretem), t. 1–8, wyd. 1967–1978, wyd. pol. 1988, t. 1–2. 

Kraków w 1962 r. był miejscem zetknięcia się tych trzech wybitnych postaci, 

profesorów klasy międzynarodowej. Warto poświęcić temu nieznanemu epizodo-

wi z historii nauki nieco miejsca. Główną rolę w zapoznaniu Stefana Szumana 

z Mauricem Debesse’em odegrała Irena Wojnar na początku lat sześćdziesiątych 

XX w. Warto prześledzić (przykładowo) wzajemne relacje S. Szumana oraz I. Woj-

nar w kontekście M. Debesse’a (epizody).

s. 377–401; idem, Stefana Szumana pedagogika kultury (próba syntezy) [w:] Pedagogika kultury – 
wychowanie do wyboru wartości, B. Żurakowski, Kraków 2003, s. 97–104, bibl., przyp.
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Trzeba powiedzieć, że wiele lat wcześniej, zanim ówczesna dr Irena Wojnar 

doprowadziła do bezpośredniego spotkania obydwu ww. uczonych (polskiego 

i francuskiego), nazwisko Stefana Szumana było znane Maurice’owi Debesse’owi, 

o czym świadczą źródła archiwalne (zupełnie nieznane badaczom).

Z informacji w nieznanym (nawet specjalistom), zachowanym w Archiwum 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, liście3 M. Bourrelier do R. Zazzo z dnia 10 grudnia 

1956 r., wynika, że to właśnie z polecenia prof. Maurice’a Debesse’a wydawnictwo 

Editions Bourrelier w Paryżu pragnęło wydać drukiem dzieło S. Szumana pt. Psy-

chologie de l’enfant [Psychologia dziecka]. Warto zwrócić uwagę na rok: 1956, a więc 

data o kilka lat wcześniejsza niż rok osobistego zapoznania ze sobą dwóch profe-

sorów pedagogów: S. Szumana i M. Debesse’a w Krakowie — przez ówczesną 

dr Irenę Wojnar (początek lat sześćdziesiątych XX w.). 

W październiku 2006 r. Irena Wojnar wypowiedziała swoją uwagę ex post na 

temat relacji i kontekstów S. Szumana oraz M. Debesse’a. Autorka napisała m.in.: 

„(…) moja uwaga (…) wiąże się z bardzo odkrywczym wątkiem badań Stefana 

Szumana w dziedzinie psychologii wieku dojrzewania, studiami nad młodzieńczą 

ekspresją literacką w postaci dzienników czy pamiętników. Ten problem był sze-

roko obecny w studiach z zakresu psychopédagogie inspirowanych przez dyskuto-

waną i pionierską w tamtych czasach księżką E. Sprangera Psychologie des Jugen-

dalters, 1924. Przypomniane prace Szumana na temat młodzieży pojawiły się 

jednocześnie z badaniami i publikacjami Maurice’a Debesse: // La crise d’origina-

lité juvénile[,] 1936, Comment étudier les adolescents, examen critique des confi den-

ces juvéniles, 1937, czy późniejsze studium pt. l’Adolescence, 1943 wielokrotnie 

wznawiane. Pozwalam sobie na dygresję osobistą, która może zainteresować (…). 

Profesor Debesse ZNAŁ prace Szumana na podstawie przekazywanych środowisku 

psychologów komunikatów. Był tymi studiami żywo zainteresowany i w czasie 

swojej pierwszej podróży do Polski na zaproszenie Polskiej Akademii Nauk prosił 

o możliwość spotkania z profesorem Szumanem. Było to w Krakowie w 1962 r[.], 

uczestniczyłam w tym spotkaniu poświęconym m. in. problematyce estetycznych 

aspektów wieku dojrzewania i wynikającym z niej zobowiązaniom edukacyjnym. 

Szuman był zainteresowany psychopedagogiczną koncepcją »etapów wychowania« 

(jest książka M. Debesse’a pod takim właśnie tytułem, w moim przekładzie, War-

szawa 1983) i w tym konkretnym punkcie bliskie były poglądy obu profesorów, 

Debesse’a i Szumana, na co warto zwrócić uwagę (…)”4. 

3  Archiwum UJ, Spuścizna S. Szumana, D XCIX, jednostka archiwalna 2. 
4  M.M. Tytko, Stefana Szumana koncepcja wychowania przez sztukę, Kraków, 2006, mnps (Arch. 

UJ, sygn. Prac. Dokt., 2007/048), ibidem: Irena Wojnar, Ocena rozprawy doktorskiej mgra Marka 
Mariusza Tytko pt. „Stefana Szumana koncepcja wychowania przez sztukę”, stron 398, s. 5–6 (mnps).
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Irena Wojnar w ww. tekście wspomniała postać Maurice’a Debesse w kontekście 

S. Szumana. Należy jednak sprostować pewną drobną nieścisłość w chronologii, 

tj. Irena Wojnar zapisała, że (odnośne) „prace Szumana na temat młodzieży poja-

wiły się jednocześnie z badaniami i publikacjami Maurice’a Debesse: La crise d’o-

riginalité juvénile[,] 1936, Comment étudier les adolescents, examen critique des 

confi dences juvéniles, 1937 (…)”. Otóż, trzeba przypomnieć, że prace S. Szumana 

dotyczące młodzieży (i jej rozwoju) z lat 1926–1935 (wymienione są w Bibliografi i 

na końcu niniejszego artykułu) były o wiele lat wcześniejsze niż prace M. Debes-

se’a z lat 1936–1937 (a nie „jednoczesne” jak napisano). Kto na kogo wpływał (lub: 

kto na kogo mógł wpływać), zwłaszcza że odnośne artykuły S. Szumana ukazywa-

ły się po francusku, niemiecku przed 1936 r., czyli przed datą pojawienia się książek 

M. Debesse’a (1936, 1937)?

Trzeba dodać, że wzmiankowany przez I. Wojnar problem relacji pomiędzy De-

bessowską koncepcją „etapów wychowania” a Szumanowską koncepcją wychowania 

dzieci i młodzieży jest interesującym problemem badawczym, stanowi szczegółowe 

zagadnienie na osobną pracę (czy artykuł studyjny) z zakresu komparatystyki hi-

storycznej (pedagogiki komparatystycznej) w ramach pedagogiki kultury lub w ra-

mach psychopedagogiki kultury. Skoro zadaniem nauki jest badanie prawdy rozu-

mianej jako zgodność poznania z rzeczywistością, bo veritas est adaequatio rei et 

intellectus (prawda jest zgodnością rozumu z rzeczą), to należy trzymać się źródeł 

i na tej podstawie przeprowadzić rzetelną analitykę komparatystyczną koncepcji 

ww. profesorów pedagogiki. Jednak chronologiczne pierwszeństwo (według lat dru-

ku) S. Szumana przed M. Debesse’em jest bezsprzeczne. 

Pojawia się tu logiczny postulat badawczy. Należałoby w zasadzie sporządzić 

trzy monografi czne studia porównawcze: 1) Szumanowskiej koncepcji pedagogiki 

kultury (tudzież psychopedagogiki kultury) i Debesse’owskiej koncepcji pedago-

gicznej (kulturowo-wychowawczej), 2) Szumanowskiej koncepcji pedagogiki kul-

tury (koncepcji wychowania estetycznego) i koncepcji wychowania estetycznego 

autorstwa Ireny Wojnar, 3) koncepcji pedagogicznej (w aspektach kulturowych, 

estetycznych) M. Debesse’a i odnośnej koncepcji autorstwa Ireny Wojnar. W wy-

niku takowych badań można by przestudiować przenikanie się motywów badaw-

czych z zakresu pedagogiki kultury (psychopedagogiki kultury) i ich wpływ na 

współczesną nam postać teorii pedagogicznej (z drugiej połowy XX w. i początku 

XXI w.) w Polsce. Niewątpliwie te trzy postaci zaznaczyły swoją obecność w pol-

skiej pedagogice ostatnich kilku dziesięcioleci i nadal oddziałują poprzez swoje 

dzieła na młodsze pokolenia nauczycieli. W pedagogice kultury nie można uciec 

od historii pedagogiki kultury. Trzeba się zmierzyć z dorobkiem klasyków, ocalić 

pamięć dla zachowania własnej tożsamości.
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W zachowanym5 w Archiwum UJ, zupełnie nieznanym badaczom, liście Zyg-

munta Czernego z dnia 4 maja 1963 r. skierowanym do S. Szumana, zwrócił się 

tenże Z. Czerny do krakowskiego uczonego z prośbą o podjęcie się roli recenzenta 

pracy doktorskiej asystentki Alberty Labudy, żony ówczesnego rektora Uniwersy-

tetu Poznańskiego (prof. Gerarda Labudy, historyka), przy czym warto podkreślić, 

co znamienne, że praca Alberty Labudy, napisana w całości po francusku, dotyczy-

ła tematu z pogranicza literatury pięknej i psychologii. Jej tytuł brzmiał: Les Th émes 

de l’adolescence chez André Gide [Tematy okresu dorastania u André Gide’a]. Nie 

znaleziono wówczas w całej Polsce osoby umiejącej francuski i kompetentnej w tej-

że dziedzinie, co dobitnie świadczy o ogólnym poziomie tzw. psychopedagogiki 

i kulturoznawstwa w PRL. Istotną informacją jednak dla nas jest tu fakt, że na oso-

bę S. Szumana jako na jedynego kompetentnego recenzenta rozprawy autorstwa 

Alberty Labudy wskazał – jak napisał Zygmunt Czerny – sam Maurice Debesse 

(pedagog, profesor paryskiej Sorbony), co świadczy o randze krakowskiego uczo-

nego w nauce europejskiej, a szczegółowo biorąc – w zakresie nauk z pogranicza: 

pedagogiki kultury, psychologii, fi lologii (i kulturoznawstwa). 

Stefan Szuman jest autorem recenzji opublikowanej w 1964 r. przez „Ruch Pe-

dagogiczny” (nr 5). Szumanowska recenzja nosi tytuł: Irena Wojnar – Estetyka 

i wychowanie, PWN, 1964. Rzecz jasna, tekst ten stawia w pozytywnym świetle 

naukowym recenzowaną autorkę (Irenę Wojnar). Trzeba też dopowiedzieć, że Szu-

manowski tekst pt. O budzeniu i pogłębianiu wrażliwości młodzieży na sztukę zna-

lazł się w książce pt. Wychowanie przez sztukę, do której teksty wybrała, którą wstę-

pem opatrzyła i którą zredagowała ww. Irena Wojnar (Warszawa 1965). Naukowe 

związki pomiędzy wspomnianymi dwoma uczonymi zajmującymi się w Polsce 

teorią wychowania przez sztukę (w ramach pedagogiki kultury), tj. pomiędzy Ste-

fanem Szumanem a Ireną Wojnar – są istotne dla zrozumienia osobistego tonu 

wspomnień Ireny Wojnar o Stefanie Szumanie.

Jak wynika z nieznanej (nawet specjalistom) korespondencji, zachowanej 

w Szumanowskiej spuściźnie archiwalnej, Stefan Szuman w liście z dnia 6 marca 

1965 r. zawiadomił Redakcję Pedagogiczną Państwowego Zakładu Wydawnictw 

Szkolnych, że posłał do wglądu napisane „niektóre rozdziały” (przygotowywanej 

do reedycji) swojej książki pt. O sztuce i wychowaniu estetycznym (chodziło o wer-

sję poszerzoną publikacji, która ostatecznie wyszła drukiem w 1969 r.) prof. Stefa-

nowi Morawskiemu oraz dr Irenie Wojnar, co jest przecież faktem znaczącym, 

skoro krakowski profesor, twórca polskiej szkoły wychowania przez sztukę, uważał 

5  Archiwum UJ, Spuścizna S. Szumana, D XCIX, jednostka archiwalna 2.
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młodszą od siebie o 35 lat ówczesną (świeżo powołaną) docent UW Irenę Wojnar 

za eksperta w sprawach wychowania przez sztukę.

W dniu 21 kwietnia 1965 r. S. Szuman napisał pewien list, nieznany dotąd ba-

daczom, niepublikowany. List ten zachowany6 w Archiwum UJ (w spuściźnie Szu-

manowskiej) – nie został przez archiwistkę porządkującą tę spuściznę nawet roz-

poznany odnośnie do imienia i nazwiska adresata (adresat fi guruje pod N.N., 

czyli jako anonim). Jednak, zdaniem autora niniejszego artykułu, jest to bezspor-

nie list autorstwa S. Szumana do ówczesnej doc. dr Ireny Wojnar (list datowany na 

dzień 21 kwietnia 1965 r.). Należy go tu zacytować publicznie jako przyczynek dla 

historii polskiej pedagogiki kultury (świadczący o żywej wymianie myśli pedago-

gicznej w obiegu nieformalnym, prywatnym w PRL). List jest pisany obcą ręką 

(zapewne ręką Zofi i Szuman, tj. ręką żony prof. Stefana Szumana), lecz z treści 

i własnoręcznego podpisu jasno wynika, że chodzi o osobistą korespondencję te-

goż krakowskiego uczonego do doc. Ireny Wojnar. Poniżej zacytowano ów niezna-

ny list uczonego do (jak zaznaczono) „Pani Ireny”, brzmiący następująco:

„Rad jestem, że moja opinia o Pani dorobku naukowym mogła mieć jakąś wa-

gę w przyznaniu Pani tytułu i stanowiska docenta. Pani wkład do opracowania 

teorii i praktyki wychowania estetycznego w Polsce jest bardzo istotny[,] m. in. 

z tego powodu, że nawiązuje Pani do estetyki francuskiej i angielskiej, u nas dotąd 

mało znanej i niedocenionej. Życzę więc dalszego powodzenia w pracy naukowej 

i estetyczno[-]wychowawczej. Od kilku miesięcy biedzę się z opracowaniem na 

nowo niektórych zagadnień sztuki i jej oddziaływania na ludzi. Dochodzę do ujęć 

zbliżonych do tych, jakie St[efan]7. Morawski wyraził w konkluzjach swojej pracy 

»O wartości Estetycznej«. Niestety[,] w Krakowie nie mogę zdobyć czy wypożyczyć 

prac cytowanych przez pf. [Stefana] Morawskiego oraz innych bardzo mi potrzeb-

nych książek. // Byłbym więc bardzo wdzięczny, gdyby Pani [tj. doc. Irena Wojnar 

— dop. M.M.T.] podjęła się łaskawie trudu dowiedzenia się, gdzie w Warszawie na 

Uniwersytecie, czy też w innych bibliotekach mógłbym bezpośrednio, lub za Pani 

pośrednictwem zamówić i wypożyczyć na 4 tygodnie następujące książki: // a) 

Eliseo Vivas and Murray Krieger: »Th e Problems of Esthetics«, New York 1953[;] 

// b) Susanne Langer[:] Feeling and Form« 1953[;] // c) Rudolf Arnheim »Art and 

Visual Perception« (University of California, 1954[);] // d) Raymond Bayer »Traité 

d’ esthetique[«], 1956[.]

6  Archiwum UJ, Spuścizna S. Szumana, D XCIX, jednostka archiwalna 3. Listy nierozpoznane 
(N. N.).

7  Zamiast skrótu „St” [Stefan], być może jest to skrót „pf.” = profesor. Litery bardzo trudne do 
odczytania (wężyk).
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Na razie jestem pochłonięty a także przemęczony moją pracą. Ponieważ (…) 

[słowo nieczytelne] potrzebne są mi rozmaite już zgromadzone materiały, więc 

chyba nierychło będziemy [mogli] wyjechać z Krakowa. // Dziękujemy za piękną 

kartkę świąteczną. Serdecznie pozdrawiamy i prosimy o nas pamiętać, gdy będzie 

Pani w Krakowie. // Przy sposobności proszę pięknie pozdrowić ode mnie pf. [Ste-

fana] Morawskiego // Stefan Szuman”8. 

Tak więc owo końcowe pozdrowienie prof. Stefana Szumana, skierowane do 

ówczesnej doc. dr Ireny Wojnar: „proszę o nas pamiętać, gdy będzie Pani w Kra-

kowie” w liście z dnia 21 kwietnia 1965, brzmi jako wyraz woli podtrzymywania 

kontaktu z bliską osobą, sobie znaną i cenioną.

Podsumowując krótko, należy stwierdzić, że kontakty S. Szumana, M. Debes-

se’a oraz I. Wojnar są faktem historycznym, a relacje pomiędzy ich koncepcjami 

powinno się zbadać dla zrozumienia pewnych wątków we współczesnej pedago-

gice kultury i dla szerszego rozeznania historycznego, aby poprzez to zrozumienie 

móc dalej wypracowywać adekwatną teorię kulturowo-wychowawczą, respektują-

cą wyniki badań psychopedagogicznych nad młodzieżą.

Pedagogika kultury, która na przełomie tysiącleci przeżywa swoje odnowienie 

i rozwój, nie powinna zapominać o własnej historii (nieznanej albo zapoznanej) 

i z dziejów myśli pedagogiczno-kulturowej wyciągać wnioski dla czasów obecnych 

i przyszłych. Stąd tak ważne są źródłowe badania podstawowe z zakresu historii 

teorii pedagogiki kultury, badania dogłębne, wieloletnie, które są wyzwaniem dla 

środowiska naukowego pedagogów w Polsce.
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SUMMARY

Th e article describes relations between three pedagogues of culture (educationists of cul-

ture): Stefan Szuman, Maurice Debesse and Irena Wojnar, who met together in 1964 year 

in Cracow. Th is text is based on archival sources from Jagiellonian University. Conceptions 

of these culture educationists (pedagogues of culture) should be compared in three peda-

gogical monographies.

9  Praca ukazała się także językach obcych, w wersji francuskiej: Esthétique et Pédagogie, Paris 
1963, w wersji hiszpańskiej: Estetica y Pedagogia, Mexico 1967, w wersji włoskiej: Estetica e Pedago-
gia, Firenze (Florencja), w wersji rosyjskiej: Estetika i wospitanije, Moskwa. Według informacji autor-
ki zawartej w: I. Wojnar, Estetyka i wychowanie, Warszawa 1970 (copyright), s. 273.


