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Niniejszy artykuá ma za zadanie poddaü analizie koniecznoĞü zde¿niowania
oraz rozszerzenia ochrony procesu twórczego dziecka. Jest to związane z chĊcią
podjĊcia dyskusji nad ksztaáceniem artystycznym we wspóáczesnym spoáeczeĔstwie. Obejmuje ona takĪe zadania nauczyciela przedmiotów plastycznych, jak
równieĪ animatora dziaáaĔ artystycznych. PoniewaĪ od wieków znana jest kluczowa rola ksztaácenia artystycznego w edukacji i rozwoju dziecka, to jednym
z waĪniejszych zadaĔ wspóáczesnej pedagogiki jest zadbanie o jego realizacjĊ,
takĪe poprzez zapewnienie odpowiednich ram prawnych tego procesu.

1. Zagadnienia ogólne
1.1. TwórczoĞü artystyczna jako dobro osobiste, podlegające ochronie
prawnej
We wspóáczesnym spoáeczeĔstwie obserwuje siĊ liczne zmiany, bĊdące na ogóá
konsekwencją rozwoju, oznaczającego nie tylko doskonalenie metod ksztaácenia,
ale i potrzebĊ postĊpu metod ochrony prawnej procesu twórczego. W Ğlad za
pojawieniem siĊ nowych zjawisk lub udoskonalonych metod dziaáania, powstaje
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potrzeba ujĊcia ich w ramy, które wyznaczają stosowne unormowania prawne.
Rozwój regulacji prawnych usankcjonowaá dostrzeĪenie praw niematerialnych,
takich jak prawa osobiste (dobra osobiste), czyli pewnych stanów rzeczy, bĊdących szczególnie cennymi wartoĞciami. NaleĪy zaznaczyü, Īe zagwarantowana
przez Kodeks cywilny (k.c.) wolnoĞü wypowiedzi jest, obok innych stanów rzeczy, dobrem osobistym, czego konsekwencją jest jego prawna ochrona.
Przepis art. 23. k.c. stanowi co prawda, Īe „dobra osobiste czáowieka, jak
w szczególnoĞci zdrowie, wolnoĞü, czeĞü, swoboda sumienia, nazwisko lub
pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalnoĞü mieszkania,
twórczoĞü naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod
ochroną prawa cywilnego niezaleĪnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”. Jest to jednak katalog otwarty. MoĪna zatem wskazywaü takĪe inne,
nowe dobra osobiste, w tym i takie dobro, którym jest proces twórczy.
Cechą charakterystyczną dóbr osobistych jest pojawiające siĊ w sytuacji ich
naruszenia negatywne odczucia emocjonalne podmiotu naruszanego dobra. Ten
element wystĊpuje takĪe w odniesieniu do naruszenia procesu twórczego. Z kolei
istotnym skáadnikiem procesu twórczego jest wolnoĞü wypowiedzi artystycznej,
która ze swojej natury jest typem wypowiedzi. WolnoĞü ta naleĪy do zakresu szerokiego, podstawowego pojĊcia „wolnoĞci wypowiedzi”. WypowiedĨ artystyczna tym samym równieĪ stanowi dobro osobiste, czyli takĪe jest dobrem prawnie
chronionym.
Wraz z rozwojem cywilizacji pojawiáa siĊ na wspomnianym gruncie ochrony samej wolnoĞci wypowiedzi potrzeba rozróĪnienia i dodatkowej ochrony zarówno procesu wypowiedzi, jak i rezultatu takiej wypowiedzi. Ochroną rezultatu
twórczego zajmują siĊ prawa autorskie, czyli prawa twórcy, okreĞlone w Ustawie
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych1.
Pojawia siĊ zatem zbieg roszczeĔ ochronnych, poniewaĪ twórca moĪe dochodziü ochrony swoich praw zarówno na drodze powództwa na podstawie przepisów k. c.2 , a takĪe ustawy o prawie autorskim.
1.2. Dziecko jako twórca
Edwin Zieg¿eld stwierdziá, Īe wychowanie przez sztukĊ powinno zajmowaü
w ksztaáceniu ogólnym miejsce pierwszoplanowe, a nie drugorzĊdne, po to, Īeby
zapewniü wspóáczesnemu czáowiekowi „radoĞü urzeczywistnienia samego siebie, aby mógá byü dumny z tego, Īe jest sobą, dumny z nieupodabniania siĊ do
Dziennik Ustaw (Dz. U.) 1994, Nr 24, poz. 83.
Kodeks cywilny, art. 448; w związku z art. 23 i 24 k.c., oraz art. 78 Ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.
1
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nikogo innego, Īeby mu umoĪliwiü Īycie intensywne i peáne wraĪeĔ, a takĪe poczucie spokoju i harmonii”3. NaleĪy na początku zaznaczyü, Īe przedmioty plastyczne (artystyczne) są równie waĪne w edukacji i ksztaátowaniu czáowieka, jak
inne przedmioty ogólne jak, np. matematyka, jĊzyk ojczysty itd.
Trzeba sobie uĞwiadomiü, Īe dziecko równieĪ jest twórcą. PoniewaĪ na gruncie psychologii i pedagogiki ustalono jak newralgiczny jest wpáyw dorosáych
(wychowawców, rodziców, bliskich) na ksztaátowanie dziecka, w tym jego osobowoĞci, a co za tym idzie i jego twórczoĞci, uzasadniona wydaje siĊ równieĪ
ochrona tego szczególnie wraĪliwego obszaru twórczoĞci – czyli twórczoĞci
dzieci, zwáaszcza tych dorastających.
OkreĞlenie twórczoĞü, odnosi siĊ w niniejszym przypadku w szczególnoĞci
do procesu twórczego dziecka. Ze wzglĊdu na inną jakoĞü rezultatu twórczego
w porównaniu do twórczoĞci osób dorosáych lub dojrzaáych, a takĪe zwaĪywszy
na wskazaną wczeĞniej wraĪliwoĞü i kruchoĞü twórczoĞci dzieciĊcej w porównaniu z twórczoĞcią dorosáych, uzasadnione wydaje siĊ, Īe skupienie na ochronie
dzieciĊcego procesu twórczego, i to w wiĊkszym nawet stopniu niĪ u dorosáego,
moĪe mieü związek z postacią koĔcową tworzonego dzieáa.
1.3. NiebezpieczeĔstwo nadmiernej ingerencji w twórczoĞü dziecka
Pionier badaĔ dzieciĊcych rysunków Georges-Henri Luquet podaje wiele ciekawych przykáadów Ğwiadczących o tym, Īe jeĞli tylko dziecko nie jest
w procesie twórczym nadmiernie dopingowane i krytykowane przez dorosáych,
to okazuje wytrwaáoĞü w swoich artystycznych poszukiwaniach. WyraĪa siĊ to
w znacznie czĊĞciej wystĊpującym u dzieci podczas rysowania poczuciu zadowolenia z siebie w miejsce niepokoju i rozczarowania4.
W literaturze przedmiotu wskazano, Īe nastĊpujące we wczesnym wieku máodzieĔczym odrodzenie artystyczne nie wystĊpuje u wielu dzieci, byü moĪe nawet
u wiĊkszoĞci, jeĪeli kierowanie nim w poprzednich okresach oddziaáywaáo zbyt
radykalnie5.
Stwierdzona zostaáa takĪe wspóázaleĪnoĞü zamiaru, wyobraĪenia i interpretacji twórczoĞci plastycznej dziecka, zwáaszcza máodszego. Wskazane aktywnoĞci
tworzą proces niestabilny, obejmujący nie tylko czynnoĞü tworzenia, ale i póĨniejszej percepcji wáasnego wytworu6. Z tego wzglĊdu troska o ochronĊ procesu

I. Wojnar, Estetyka i wychowanie, Warszawa 1964, s.177-178.
Cyt. za: A. Trojanowska, Dziecko i plastyka, Warszawa 1983, s. 25.
5
H. Read, Wychowanie przez sztukĊ, Wrocáaw 1976, s. 134.
6
Trojanowska, op. cit., s. 25.
3
4
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twórczego dziecka rozciąga siĊ takĪe na waĪny czas juĪ po jego aktywnoĞci plastycznej, dotyczący komentowania przez dorosáych tego, co dziecko wytworzyáo.
DzieciĊce pomysáy plastyczne mogą pojawiaü siĊ zarówno w czasie narodzin
zamiaru plastycznego, jak i, co zdarza siĊ czĊsto, juĪ w trakcie samego procesu obrazowania. Zdaniem Georges-Henri Luqueta drugi przypadek Ğwiadczy
o páodnej nieporadnoĞci dziecka. Jednak zdaniem Anny Trojanowskiej ta umiejĊtnoĞü elastycznej zmiany koncepcji obrazowej i pomysáowoĞü skojarzeĔ, jakie
dziecko wykazuje w procesie rysowania, Ğwiadczy raczej o sile twórczej jego
wyobraĨni niĪ o nieporadnoĞci7. Przemawia to przeciwko ewentualnym obawom
związanym z koniecznoĞcią ingerencji dorosáego w twórczoĞü dziecka z powodu jego ograniczonych zdolnoĞci. Pogląd ten wzmacnia stwierdzone w czasie
przypadającym na przeáom stadium pierwszych motywów i geometryzacji, spontaniczne malarstwo dziecka, któremu nauczyciel nie narzuca zbyt wielu wskazówek odnoĞnie uĪycia koloru; dziecko przejawia wówczas wyjątkową swobodĊ
i fantazjĊ w jego zastosowaniu8. Wynik przeprowadzonej wĞród rodziców dzieci
w wieku przedszkolno-szkolnym ankiety9 wyraĨnie wskazuje, Īe najwiĊkszą kreatywnoĞcią podczas zajĊü plastycznych wykazuje siĊ dziecko, gdy jest jedynie
poinstruowane jak posáugiwaü siĊ narzĊdziami plastycznymi, przy jednoczesnym
pozostawieniu mu swobody (71%, gdy jest pozostawione same sobie – 1%, gdy
jest pod staáym nadzorem dorosáego - 1%, inne – 14 %).
NaleĪy podkreĞliü, Īe osobowoĞü ma wielki wpáyw na twórczoĞü. Z tego
wzglĊdu rezultat twórczoĞci jest zaleĪny czĊĞciowo od tego, jak zostaáa uksztaátowana osobowoĞü. Dlatego istnieje bezpoĞredni wpáyw przebiegu edukacji na to,
jakie bĊdą rezultaty twórcze, a nie raz i dzieáa artystyczne, które z kolei oddziaáywają na odbiorców sztuki. Maria Montessori uwaĪaáa, Īe rysunku nie moĪna
lub nie powinno siĊ nauczaü, poniewaĪ powinien byü aktywnoĞcią spontaniczną,
swobodną ekspresją samej istoty dziecka i jego wáasnych myĞli10.
Nie budzi takĪe wątpliwoĞci podatnoĞü dziecka na styl i sposób tworzenia
osób mających wpáyw na jego rozwój plastyczny. Dziecko, które przyzwyczajone jest do abstrakcyjnych wzorców, np. którego rodzice malują obrazy abstrakcyjne, rozwinie u siebie styl abstrakcyjny11.

Trojanowska, op. cit., s. 26.
Ibid., s. 51.
9
Ankieta wykonana przez A. Sokoáowską, maj 2013 r.
10
Read, op. cit., s. 129.
11
Ibid., s.139.
7
8
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2. Proces twórczy
2. 1. Skáadowe procesu twórczego
Abstrahując z jednej strony od osobowoĞci determinującej twórczoĞü áatwiej
jest ująü ją, wyodrĊbniwszy skáadowe procesu twórczego, które z drugiej strony determinują powstanie dzieáa oraz jego taką, a nie inną koĔcową formĊ. Na
powstanie utworu skáadają siĊ szkice, plany, a równieĪ pomysáy. NaleĪy sobie
uĞwiadomiü, Īe i one bĊdąc elementem procesu twórczego, takĪe podlegaü mogą
prawnej ochronie. Stanowią one równieĪ prawnie chronione dobro intelektualne,
poprzez art. 1. ustawy o prawach autorskich, który wprost stwierdza, Īe „przedmiotem prawa autorskiego jest kaĪdy przejaw dziaáalnoĞci twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezaleĪnie od wartoĞci,
przeznaczenia i sposobu wyraĪenia (utwór)”12.
WolnoĞü wypowiedzi twórczej implikuje proces twórczy, który z kolei stanowi wypadkową okreĞlonego stan umysáu (stan psychiki). Ten stan mentalny
skáada siĊ z kilku wypadkowych, takich jak: pomysá, plan, sfera twórcza, a takĪe
– co niezwykle waĪne – spokój twórczy. Jest on bowiem szczególnie cenną wartoĞcią w odniesieniu do najmáodszych twórców, ze wzglĊdu na juĪ wskazaną ich
podatnoĞü na sugestie.
NaleĪy zwróciü uwagĊ i na to, Īe juĪ sam pomysá stanowi przedmiot chroniony prawami autorskimi, nawet gdy wystĊpuje on jedynie w niezmaterializowanej
formie. Natomiast po jego zrealizowaniu, nawet wstĊpnym, funkcjonuje juĪ konkretny utwór, np. tekst, obraz, utwór muzyczny. Pomysá moĪe rozwinąü siĊ równieĪ w niezmaterializowany sposób, np. poprzez szczegóáową wypowiedĨ ustną.
Ponadto pomysá stanowi pierwszy nieodzowny element na drodze powstawania
dzieáa. W fazie poĞredniej przybiera on przedtem formĊ projektu. Z pomysáu powstają wiĊc szkice lub plany, które to z kolei przechodzą w dzieáo docelowe,
i które wszystkie takĪe podlegają ochronie.
W celu unaocznienia wartoĞci zawartych w procesie twórczym trzeba wskazaü, Īe ich niezmaterializowane postaci, jak na przykáad pomysá, czy w dalszym
etapie wypowiedĨ ustna, co do swej istoty nie róĪnią siĊ w swojej wartoĞci w porównaniu ze zmaterializowanymi postaciami, np. planu czy szkicu. Nie są one ze
swej natury tak ulotne, jak elementy niepoddane materializacji. Z tych wzglĊdów
uzasadniona jest ochrona wspomnianej „materializacji”, a zatem pewnego konkretnego procesu, od którego zaleĪy powstanie planów czy szkiców. Dlatego, aby
proces twórczy byá autonomiczny, nieskrĊpowany i autentyczny, potrzebna jest
ochrona Ğrodowiska twórcy, zarówno w aspekcie materialnym, jako wyposaĪonej
12

Dz. U. 1994, Nr 24, art. 1.
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pracowni, jak i niematerialnym, czyli przede wszystkim Ğrodowiska „umysáowego”, na który skáadają siĊ poza umiejĊtnoĞciami zawodowymi, takĪe takie stany
rzeczy, jak wartoĞci bĊdące dobrami osobistymi, np. „spokój twórczy”.
Warto zaznaczyü, Īe równieĪ w samej sztuce proces twórczy przyjąá postaü
koĔcową dzieáa, jak na przykáad w takich kierunkach jak informel (taszyzm).
W tego typu malarstwie wartoĞciowe jest przesuniĊcie punktu ciĊĪkoĞci w zjawisku tworzenia na sam jego proces i na doĞwiadczanie materii (w przeciwieĔstwie
do klasycznego zaáoĪenia skupiającego siĊ na efekcie koĔcowym). ReĪyser i fotograf Hans Namuth uwieczniá w 1950 r. Jacksona Pollocka z zapamiĊtaáoĞcią
komponującego Jesienny Rytm: Numer 30. Ta dokumentacja procesu twórczego
staáa siĊ integralną czĊĞcią samego dzieáa J. Pollocka. Uzmysáawia to, Īe odtąd
czas oraz dziaáanie stanowią nowy rodzaj twórczej materii, káadąc akcent na ten
niedostrzegany dotychczas element13. OkolicznoĞü ta unaocznia tym bardziej, jak
doniosáy twórczo jest sam proces i Īe juĪ sam w sobie moĪe byü on celem twórczym lub artystycznym. Podobnie w twórczoĞci dziecka liczy siĊ przede wszystkim proces i to, jakie emocje w jego toku doĞwiadcza.
2.2. Edukacja w kontekĞcie wyposaĪenia dziecka w odpowiednie
narzĊdzia plastyczne
Warto wskazaü, jak przebiega proces edukacji w kontekĞcie ekspresji plastycznej dziecka. Stanem wyjĞciowym jest osoba (dziecko) z pewnym zasobem wiedzy,
umiejĊtnoĞci (w tym ekspresji twórczej) i osobistych wáaĞciwoĞci. Pod wpáywem
procesu edukacji wyĪej wspomniany zasób zostaje uzupeániony o niezbĊdne nowe
elementy, których to umiejĊtnoĞci dziecko samodzielnie nie byáoby w stanie nabyü.
Dziecko przyswaja sobie wiedzĊ jemu przekazywaną, czyli nastĊpuje internalizacja tej wiedzy jako wáasnej. W rezultacie dysponuje juĪ ono z czasem odpowiednimi narzĊdziami do indywidualnej ekspresji i dalszego rozwoju.
PowyĪszy schemat uzmysáawia, Īe edukacja plastyczna na danym etapie zawiera siĊ w dwóch zbiorach. Pierwszym jest zasób przekazywanych umiejĊtnoĞci, drugim natomiast jest sfera osobowoĞciowa dziecka, której dotyczą niniejsze
rozwaĪania w kontekĞcie ochrony jego procesu twórczego.
Trzeba, aby dziecko traktowane byáo nie jako ktoĞ podrzĊdny, ale jako partner równorzĊdny, jak to okreĞliá na swojej stronie internetowej Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka „nie ma dzieci – są ludzie”. Ta interpretacja jasno wskazuje, Īe dziecko to przecieĪ czáowiek, tak jak dorosáy, aczkolwiek dopiero nabywający przymiotów, które z czasem pozwolą mu w peáni na samodzielną ocenĊ
rzeczywistoĞci.
13

W. Wáodarczyk (red.), Sztuka ĝwiata, t. X, Warszawa 1996, s . 21.

Ochrona twórczoĞci dziecka z uwzglĊdnieniem ochrony prawnej

137

Istotnym wnioskiem jest to, Īe proces edukacji powinien mieü na uwadze tzw.
integralnoĞü twórczą, która stanowi dobro osobiste zarówno osoby dorosáej, jak
i dziecka. Dlatego jest waĪne, aby szkoáa nie naruszaáa nawet nieĞwiadomie dóbr
osobistych dziecka.

3. Aspekty prawne
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku14, bĊdąca
najwaĪniejszym i nadrzĊdnym aktem prawnym, w art. 48 wyraĨnie stwierdza koniecznoĞü uwzglĊdniania wolnoĞci przekonaĔ dziecka przy jego wychowywaniu.
3.1. Konwencja o prawach dziecka z roku 1989
Warto zwróciü uwagĊ na regulacjĊ prawną poruszonego zagadnienia. MiĊdzynarodowa Konwencja o prawach dziecka z 20 listopada 1989 roku15 wyznacza
jako cel kierowanie siĊ dobrem dziecka. Stwierdzono w niej, Īe dziecko ma prawo do oĞwiaty i nauki, kultury, wszechstronnego rozwoju osobowoĞci. Dziecko
jako istota ludzka wymaga poszanowania takĪe swojej toĪsamoĞci. Ponadto status dziecka jest oparty na zaáoĪeniu szczególnej opieki, troski i ochrony prawnej
ze wzglĊdu na jego niedojrzaáoĞü psychiczną i ¿zyczną.
Nadto naleĪy pamiĊtaü, Īe dziecko jest samodzielnym podmiotem prawa.
W prawie polskim moĪe ono po ukoĔczeniu 13 roku Īycia formalnie rozpocząü
samodzielną dziaáalnoĞü gospodarczą, w praktyce ma to miejsce po ukoĔczeniu 15-16 roku Īycia. Dorastające dziecko moĪe zatem samodzielnie sprzedawaü
swoje utworu (np. obrazy, dzieáa obecnie zwáaszcza w formie digitalnej).
Omawiana Konwencja w art. 2. stwierdza, Īe PaĔstwa-Strony w granicach
swojej jurysdykcji bĊdą respektowaáy i gwarantowaáy prawa zawarte w niniejszej konwencji wobec kaĪdego dziecka, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, niezaleĪnie od rasy, koloru skóry, páci, jĊzyka, religii, poglądów politycznych, statusu
majątkowego, niepeánosprawnoĞci, cenzusu urodzenia lub jakiegokolwiek elementu sytuacji tego dziecka albo jego rodziców bądĨ opiekuna prawnego16.
Wytyczną zawartą w Konwencji jest zabezpieczenie interesów dziecka, a naleĪy
uznaü, Īe w jego interesie jest m.in. ochrona procesu twórczego. Zgodnie z art. 3. 1.
Konwencji „we wszystkich dziaáaniach dotyczących dzieci, podejmowanych przez
Por.: Dz. U. 2001 r. Nr 28, poz. 319.
Por.: Dz. U. 1991 r. Nr 120, poz. 526.
16
MiĊdzynarodowa Konwencja o prawach dziecka z 20 listopada 1989 roku, Dz. U. 1991 r. Nr
120, art. 2.
14
15
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publiczne lub prywatne instytucje opieki spoáecznej, sądy, wáadze administracyjne
lub ciaáa ustawodawcze, sprawą nadrzĊdną bĊdzie najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka”17. W kolejnym punkcie tego przepisu wskazano na koniecznoĞü
dziaáania „na rzecz zapewnienia dziecku ochrony i opieki w takim stopniu, w jakim jest to niezbĊdne dla jego dobra”18. NaleĪy przy tym wziąü pod uwagĊ „prawa
i obowiązki jego rodziców, opiekunów prawnych lub innych osób prawnie za nie
odpowiedzialnych, i w tym celu PaĔstwa-Strony bĊdą podejmowaáy wszelkie wáaĞciwe kroki ustawodawcze oraz administracyjne.”19 W kolejnym przepisie art. 6.
2. sygnatariusze Konwencji, a wiĊc i Polska mają obowiązek zapewnienia w moĪliwie maksymalnym zakresie odpowiednich warunków Īycia i rozwoju dziecka.
Przepisem ĞciĞle dotyczącym swobody twórczej dziecka jest art. 13.1. Konwencji stanowiący, Īe: dziecko ma mieü zapewnione prawo do swobodnej wypowiedzi, a prawo to ma zawieraü swobodĊ poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji oraz idei wszelkiego rodzaju, bez wzglĊdu na granice, w formie ustnej, pisemnej bądĨ za pomocą druku, w formie artystycznej lub z wykorzystaniem kaĪdego innego Ğrodka przekazu wedáug wyboru dziecka.
3.2. Kodeks rodzinny i opiekuĔczy – ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku
W polskim Kodeksie rodzinnym i opiekuĔczym regulującym m.in. sytuacjĊ
prawno-rodzinną dziecka pojĊcie wychowania skáada siĊ z dwóch elementów:
wychowania w aspekcie rozwoju ¿zycznego i troski o rozwój duchowy.
Artykuá 96. KRO wprost stanowi, Īe „rodzice wychowują dziecko pozostające
pod ich wáadzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyü siĊ o ¿zyczny
i duchowy rozwój dziecka i przygotowywaü je naleĪycie do pracy dla dobra spoáeczeĔstwa”20. Nacisk poáoĪony w formie obowiązku dbaáoĞci o rozwój duchowy
dziecka w tak podstawowej dla niego opiece jak rodzicielska, uzmysáawia rolĊ i rangĊ ksztaácenia artystycznego, które niewątpliwie wpáywa na sferĊ duchowoĞci dziecka, a za którą odpowiedzialne są lepiej do tego przygotowane podmioty edukacyjne.
3.3. Deklaracja Praw Dziecka oraz Deklaracja Praw Czáowieka
W art. 31. Deklaracji Praw Dziecka z 1959 r. postanowiono, Īe dziecko ma
prawo do nieskrĊpowanego uczestnictwa w Īyciu kulturalnym i artystycznym.
Ponadto prawa dziecka gwarantuje równieĪ Powszechna Deklaracja Praw Czáowieka z 1948 roku, w art. 18., a takĪe Europejska Konwencja o Ochronie Praw
Ibid., art. 3.
Ibid.
19
Ibid., art. 6.2
20
Kodeks rodzinny i opiekuĔczy, art. 96.
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Czáowieka i Podstawowych WolnoĞci z 1950 roku w art. 9 ust. 1. W literaturze
przedmiotu okreĞlono swobodĊ myĞli jako wolnoĞü intelektualną, moĪliwoĞü swobodnego gromadzenia wiedzy i poszukiwaĔ intelektualnych, wynalazczych oraz
artystycznych. Natomiast naruszenie tej sfery moĪe polegaü na utrudnianiu, uniemoĪliwianiu aktywnoĞci w omawianym zakresie, czyli w obszarze nauki, kultury
i sztuki. Konsekwencją jest to, Īe ochronie podlegaü powinien proces zdobywania
wiedzy, jak równieĪ ewentualnego tworzenia treĞci intelektualnych21.
Prawo dziecka do wolnoĞci myĞli jest wiĊc jego prawem, jednak w korzystaniu z niego dziecko nie jest caákowicie samodzielne, poniewaĪ jest ono pod
nadzorem innych osób i instytucji. Ze wzglĊdu na spoczywający na rodzicach
obowiązek sprawowania pieczy nad dzieckiem omawiane prawo jest adresowane
równieĪ do rodziców a takĪe – co istotne w niniejszych rozwaĪaniach – do organów paĔstwowych i osób trzecich.
NaleĪy dodaü, Īe ochrona wolnoĞci dziecka opiera siĊ na dwóch ¿larach – zabezpieczeniu przed naruszeniem (w szczególnoĞci przez usuwanie Ĩródeá naruszenia) i usuwaniu skutków naruszenia.

4. Cele edukacji plastycznej
PowyĪsze rozwaĪania nawiązują do problemu zadaĔ edukacji estetycznej
i artystycznej jako przedmiotu dziaáalnoĞci wychowawczej i ksztaácącej poprzez
umoĪliwienie maksymalnego wydobycia niepowtarzalnoĞci jednostki, dziĊki zapewnieniu jej peániejszych i odpowiednich warunków do rozwoju i ekspresji.
Herbert Read stwierdziá, Īe: „[…] celem wychowania jest pobudzanie rozwoju tego, co jest indywidualne w czáowieku, przy równoczesnym jednak harmonijnym wáączaniu jednostki w sposób organiczny w jej Ğrodowisko, w Ğwiat
grupy spoáecznej”22. Na tym tle omawiane zagadnienie oscyluje równieĪ wokóá
roli ksztaácenia plastycznego we wspóáczesnym spoáeczeĔstwie, wartoĞci wychowawczych oraz miĊdzypokoleniowego przekazu kulturowego. Ksztaácenie
i doksztaácanie nauczycieli sztuk plastycznych powinno poza kwestiami warsztatowymi uwzglĊdniü w przygotowaniu pedagogicznym element nienaruszalnoĞci
procesu twórczego dziecka. Dziecko nauczone wyraĪaü swoją niepowtarzalną
osobowoĞü w przyszáoĞci jako osoba dojrzaáa, niekoniecznie jako profesjonalny
twórca, bĊdzie wzbogacaü spoáeczeĔstwo.

21
22

T. SmyczyĔski, Konwencja o prawach dziecka – analiza i wykáadnia, PoznaĔ 1999, s. 262.
Read, op. cit., s. 15.
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Te nowe dla spoáeczeĔstwa wartoĞci dotyczyü mogą nie tylko dziaáalnoĞci plastycznej, ale takĪe kaĪdej innej dziaáalnoĞci, której rozwój uáatwia uksztaátowanie
w toku zajĊü plastycznych innych zdolnoĞci dziecka takich, jak: zdolnoĞü do samorealizacji czy kreatywnoĞci. „Wychowanie oznacza pobudzanie rozwoju, lecz
rozwój – pomijając dojrzewanie ¿zyczne – ujawnia siĊ tylko w ekspresji, w uzewnĊtrznianiu siĊ za poĞrednictwem sáuchowych i wizualnych znaków i symboli” 23.
Warto zaznaczyü jako podstawową kwestiĊ, Īe wymagania i cele postawione
edukacji ksztaátują w istotnym stopniu to, jaki jest wspóáczesny czáowiek, a poniewaĪ dotyczą szerokiego krĊgu osób – dzieci – to wpáywają bezpoĞrednio tym
samym na przyszáoĞü spoáeczeĔstwa. NaleĪy zauwaĪyü równieĪ moĪliwoĞü edukacji w formach wychodzących naprzeciw oczekiwaniom i problemom spoáecznym, poniewaĪ juĪ w latach 60. ubiegáego wieku zwrócono szczególną uwagĊ
na koniecznoĞü ksztaátowania postawy twórczej. Mianowicie sytuacje w jakich
znajduje siĊ dziĞ czáowiek, wymagają nowych i oryginalnych rozwiązaĔ, ukazując rolĊ, jaką sztuka moĪe speániaü w wychowaniu. Tym bardziej, Īe kaĪdy
czáowiek jest wyposaĪony w moĪliwoĞci twórcze, a nie tylko jednostki szczególnie uzdolnione artystycznie (Adolf Portmann, Victor Lowenfeld)24. Herbert Read
uwaĪaá, Īe celem oĞwiaty nie powinno byü wytwarzanie wiĊkszej liczby dzieá
sztuki, lecz wychowywanie lepszych ludzi i dziĊki temu lepszych spoáeczeĔstw.
Uznawaá to takĪe Ernst Jaensch, twierdząc, Īe rozwój artystycznej aktywnoĞci
u dzieci moĪe byü początkiem reformy na szerszą skalĊ. Jego zdaniem „JeĪeli
w jakiejĞ dziedzinie zostaną wyzwolone siáy twórcze, wtedy musi nastąpiü wyáom w stanie wszechwáadnej biernoĞci szkolnej choüby na jednym odcinku”25.
Niniejsze rozwaĪania dotyczą wreszcie kolejnego zagadnienia, a mianowicie
roli mistrza w artystycznej edukacji akademickiej. Na podstawie wysuniĊtych wniosków ochronĊ procesu twórczego naleĪy równieĪ odnieĞü do studentów. MáodzieĪ
akademicka, jako dojrzalsza i bardziej Ğwiadoma w porównaniu z dzieümi, moĪe ze
wzglĊdu na swoją peánoletnoĞü, szerzej korzystaü z dobrodziejstwa systemu ochrony
praw autorskich. RównieĪ w stosunku do osób dojrzaáych, naleĪy mieü na uwadze
to, by „mistrz” peániá rolĊ ksztaátującą, a nie przytáaczającą indywidualny potencjaá
twórczy. Uzasadnione wydaje siĊ ujĊcie roli mistrza jako osoby obecnej w procesie
twórczym bardziej przez swoje towarzyszenie i gotowoĞü pomocy, niĪ przejawiającej
nadmierną w danej sytuacji aktywnoĞü kontrolną tego procesu. W edukacji akademickiej ksztaácenie dotyczy przecieĪ w peáni samodzielnych podmiotów prawnych
(jako osób peánoletnich), dysponujących peáną zdolnoĞcią do czynnoĞci prawnych.

Read, op. cit., s. 17.
Wojnar, op. cit., s. 176.
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Read, op. cit., s. 70.
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Dlatego obecnoĞü mistrza powinna dostarczaü poczucia oparcia, jako osoby, która
pomoĪe rozwiązaü ewentualny problem nie tylko poprzez bezpoĞrednie wskazanie
rozwiązania, ale umiejĊtne nakierowanie „ucznia” na tory indywidualnego dojĞcia
do rozwiązania, bĊdącego w peáni adekwatnym do osobowoĞci poszukującego, a tym
samym najpeániej satysfakcjonującym. O ile nauczyciel jest przede wszystkim dla
dziecka autorytetem w pewnych sferach posiadającym nawet wiĊkszy wpáyw niĪ
rodzice, o tyle w nauczaniu akademickim kierowanie studentem w sposób bardziej
partnerski rozwija jego indywidualne poczucie pewnoĞci siebie.

Podsumowanie
Najdalej posuniĊtą konsekwencją jest zauwaĪenie faktu pewnego podobieĔstwa niektórych obszarów zainteresowania pedagogiki i prawa. W tym celu naleĪy spojrzeü na te dwie dziedziny jako na zbiory okreĞlonych wytycznych lub
norm, które owocują pewnymi sposobami zachowania lub normami zachowania.
Gáówna konkluzja sprowadza siĊ do twierdzenia, Īe proces edukacji powinien
mieü na uwadze tzw. integralnoĞü twórczą, która stanowi dobro osobiste zarówno
osoby dorosáej, jak i dziecka, i które podlega ochronie prawnej. Dlatego waĪne
jest, aby szkoáa nie naruszaáa nawet nieĞwiadomie dóbr osobistych dziecka.

SUMMARY
This paper is an attempt to analyze the necessity of de¿ning and extending the protection of the child’s creative process. The starting point for consideration is the key role of
artistic instruction in the child’s education and development which justi¿es providing appropriate framework for that process. The present text de¿nes artistic output as a personal
good covered by legal protection and speci¿es relevant legal regulations underlying the
subject. It also reveals the position of the child as a creator with his/her speci¿c characteristics and possible dangers arising from those characteristics. Another issue discussed here
is the creative process and its components. In a further part, legal aspects of the child’s situation in the context of creative activity are analyzed with references to the UN Convention
on the Rights of the Child (1989), the (Polish) Family and Guardianship Code (1964), the
UN Declaration on Rights of the Child (1959) and other legal acts. Finally, the paper addresses objectives of arts education in the light of the discussed issues. Conclusions include
an indication of certain similarity between some areas of interest in pedagogy and in law.
The main conclusion comes down to a statement that in the education process we
should take into consideration so-called creative integrity which constitutes a personal
good of both the adult and the child, and which is covered by legal protection.

