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Niniejszy artykuŽ ma za zadanie podda5 analizie koniecznoW5 zdeÝ niowania 

oraz rozszerzenia ochrony procesu twórczego dziecka. Jest to zwi>zane z chCci> 

podjCcia dyskusji nad ksztaŽceniem artystycznym we wspóŽczesnym spoŽeczeM-

stwie. Obejmuje ona takce zadania nauczyciela przedmiotów plastycznych, jak 

równiec animatora dziaŽaM artystycznych. Poniewac od wieków znana jest klu-

czowa rola ksztaŽcenia artystycznego w edukacji i rozwoju dziecka, to jednym 

z wacniejszych zadaM wspóŽczesnej pedagogiki jest zadbanie o jego realizacjC, 

takce poprzez zapewnienie odpowiednich ram prawnych tego procesu. 

1. Zagadnienia ogólne

1.1. TwórczoW5 artystyczna jako dobro osobiste, podlegaj>ce ochronie 

prawnej

We wspóŽczesnym spoŽeczeMstwie obserwuje siC liczne zmiany, bCd>ce na ogóŽ 
konsekwencj> rozwoju, oznaczaj>cego nie tylko doskonalenie metod ksztaŽcenia, 

ale i potrzebC postCpu metod ochrony prawnej procesu twórczego. W Wlad za 

pojawieniem siC nowych zjawisk lub udoskonalonych metod dziaŽania, powstaje 
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132 Anna SokoŽowska

potrzeba ujCcia ich w ramy, które wyznaczaj> stosowne unormowania prawne. 

Rozwój regulacji prawnych usankcjonowaŽ dostrzecenie praw niematerialnych, 

takich jak prawa osobiste (dobra osobiste), czyli pewnych stanów rzeczy, bCd>-

cych szczególnie cennymi wartoWciami. Nalecy zaznaczy5, ce zagwarantowana 

przez Kodeks cywilny (k.c.) wolnoW5 wypowiedzi jest, obok innych stanów rze-

czy, dobrem osobistym, czego konsekwencj> jest jego prawna ochrona. 

Przepis art. 23. k.c. stanowi co prawda, ce „dobra osobiste czŽowieka, jak 

w szczególnoWci zdrowie, wolnoW5, czeW5, swoboda sumienia, nazwisko lub 

pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalnoW5 mieszkania, 

twórczoW5 naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostaj> pod 

ochron> prawa cywilnego niezalecnie od ochrony przewidzianej w innych prze-

pisach”. Jest to jednak katalog otwarty. Mocna zatem wskazywa5 takce inne, 

nowe dobra osobiste, w tym i takie dobro, którym jest proces twórczy.

Cech> charakterystyczn> dóbr osobistych jest pojawiaj>ce siC w sytuacji ich 

naruszenia negatywne odczucia emocjonalne podmiotu naruszanego dobra. Ten 

element wystCpuje takce w odniesieniu do naruszenia procesu twórczego. Z kolei 

istotnym skŽadnikiem procesu twórczego jest wolnoW5 wypowiedzi artystycznej, 

która ze swojej natury jest typem wypowiedzi. WolnoW5 ta nalecy do zakresu sze-

rokiego, podstawowego pojCcia „wolnoWci wypowiedzi”. Wypowieda artystycz-

na tym samym równiec stanowi dobro osobiste, czyli takce jest dobrem prawnie 

chronionym. 

Wraz z rozwojem cywilizacji pojawiŽa siC na wspomnianym gruncie ochro-

ny samej wolnoWci wypowiedzi potrzeba rozrócnienia i dodatkowej ochrony za-

równo procesu wypowiedzi, jak i rezultatu takiej wypowiedzi. Ochron> rezultatu 

twórczego zajmuj> siC prawa autorskie, czyli prawa twórcy, okreWlone w Ustawie 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych1.

Pojawia siC zatem zbieg roszczeM ochronnych, poniewac twórca moce docho-

dzi5 ochrony swoich praw zarówno na drodze powództwa na podstawie przepi-

sów k. c.2 , a takce ustawy o prawie autorskim.

1.2.  Dziecko jako twórca

Edwin ZiegÝ eld stwierdziŽ, ce wychowanie przez sztukC powinno zajmowa5 

w ksztaŽceniu ogólnym miejsce pierwszoplanowe, a nie drugorzCdne, po to, ceby 

zapewni5 wspóŽczesnemu czŽowiekowi „radoW5 urzeczywistnienia samego sie-

bie, aby mógŽ by5 dumny z tego, ce jest sob>, dumny z nieupodabniania siC do 

1 Dziennik Ustaw (Dz. U.) 1994, Nr 24, poz. 83.
2 Kodeks cywilny, art. 448; w zwi>zku z art. 23 i 24 k.c., oraz art. 78 Ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych.
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133Ochrona twórczoWci dziecka z uwzglCdnieniem ochrony prawnej

nikogo innego, ceby mu umocliwi5 cycie intensywne i peŽne wraceM, a takce po-

czucie spokoju i harmonii”3. Nalecy na pocz>tku zaznaczy5, ce przedmioty pla-

styczne (artystyczne) s> równie wacne w edukacji i ksztaŽtowaniu czŽowieka, jak 

inne przedmioty ogólne jak, np. matematyka, jCzyk ojczysty itd.

Trzeba sobie uWwiadomi5, ce dziecko równiec jest twórc>. Poniewac na grun-

cie psychologii i pedagogiki ustalono jak newralgiczny jest wpŽyw dorosŽych 

(wychowawców, rodziców, bliskich) na ksztaŽtowanie dziecka, w tym jego oso-

bowoWci, a co za tym idzie i jego twórczoWci, uzasadniona wydaje siC równiec 

ochrona tego szczególnie wracliwego obszaru twórczoWci – czyli twórczoWci 

dzieci, zwŽaszcza tych dorastaj>cych. 

OkreWlenie twórczoW5, odnosi siC w niniejszym przypadku w szczególnoWci 

do procesu twórczego dziecka. Ze wzglCdu na inn> jakoW5 rezultatu twórczego 

w porównaniu do twórczoWci osób dorosŽych lub dojrzaŽych, a takce zwacywszy 

na wskazan> wczeWniej wracliwoW5 i kruchoW5 twórczoWci dzieciCcej w porówna-

niu z twórczoWci> dorosŽych, uzasadnione wydaje siC, ce skupienie na ochronie 

dzieciCcego procesu twórczego, i to w wiCkszym nawet stopniu nic u dorosŽego, 

moce mie5 zwi>zek z postaci> koMcow> tworzonego dzieŽa. 

1.3.  NiebezpieczeMstwo nadmiernej ingerencji w twórczoW5 dziecka

Pionier badaM dzieciCcych rysunków Georges-Henri Luquet podaje wie-

le ciekawych przykŽadów Wwiadcz>cych o tym, ce jeWli tylko dziecko nie jest 

w procesie twórczym nadmiernie dopingowane i krytykowane przez dorosŽych, 

to okazuje wytrwaŽoW5 w swoich artystycznych poszukiwaniach. Wyraca siC to 

w znacznie czCWciej wystCpuj>cym u dzieci podczas rysowania poczuciu zado-

wolenia z siebie w miejsce niepokoju i rozczarowania4.

W literaturze przedmiotu wskazano, ce nastCpuj>ce we wczesnym wieku mŽo-

dzieMczym odrodzenie artystyczne nie wystCpuje u wielu dzieci, by5 moce nawet 

u wiCkszoWci, jeceli kierowanie nim w poprzednich okresach oddziaŽywaŽo zbyt 

radykalnie5.

Stwierdzona zostaŽa takce wspóŽzalecnoW5 zamiaru, wyobracenia i interpreta-

cji twórczoWci plastycznej dziecka, zwŽaszcza mŽodszego. Wskazane aktywnoWci 

tworz> proces niestabilny, obejmuj>cy nie tylko czynnoW5 tworzenia, ale i póa-

niejszej percepcji wŽasnego wytworu6. Z tego wzglCdu troska o ochronC procesu 

3 I. Wojnar, Estetyka i wychowanie, Warszawa 1964, s.177-178.
4 Cyt. za: A. Trojanowska, Dziecko i plastyka, Warszawa 1983, s. 25.
5 H. Read, Wychowanie przez sztukC, WrocŽaw 1976, s. 134.
6 Trojanowska, op. cit., s. 25.
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twórczego dziecka rozci>ga siC takce na wacny czas juc po jego aktywnoWci pla-

stycznej, dotycz>cy komentowania przez dorosŽych tego, co dziecko wytworzyŽo. 

DzieciCce pomysŽy plastyczne mog> pojawia5 siC zarówno w czasie narodzin 

zamiaru plastycznego, jak i, co zdarza siC czCsto, juc w trakcie samego proce-

su obrazowania. Zdaniem Georges-Henri Luqueta drugi przypadek Wwiadczy 

o pŽodnej nieporadnoWci dziecka. Jednak zdaniem Anny Trojanowskiej ta umie-

jCtnoW5 elastycznej zmiany koncepcji obrazowej i pomysŽowoW5 skojarzeM, jakie 

dziecko wykazuje w procesie rysowania, Wwiadczy raczej o sile twórczej jego 

wyobraani nic o nieporadnoWci7. Przemawia to przeciwko ewentualnym obawom 

zwi>zanym z koniecznoWci> ingerencji dorosŽego w twórczoW5 dziecka z powo-

du jego ograniczonych zdolnoWci. Pogl>d ten wzmacnia stwierdzone w czasie 

przypadaj>cym na przeŽom stadium pierwszych motywów i geometryzacji, spon-

taniczne malarstwo dziecka, któremu nauczyciel nie narzuca zbyt wielu wskazó-

wek odnoWnie ucycia koloru; dziecko przejawia wówczas wyj>tkow> swobodC 

i fantazjC w jego zastosowaniu8. Wynik przeprowadzonej wWród rodziców dzieci 

w wieku przedszkolno-szkolnym ankiety9 wyraanie wskazuje, ce najwiCksz> kre-

atywnoWci> podczas zajC5 plastycznych wykazuje siC dziecko, gdy jest jedynie 

poinstruowane jak posŽugiwa5 siC narzCdziami plastycznymi, przy jednoczesnym 

pozostawieniu mu swobody (71%, gdy jest pozostawione same sobie – 1%, gdy 

jest pod staŽym nadzorem dorosŽego - 1%, inne – 14 %).

Nalecy podkreWli5, ce osobowoW5 ma wielki wpŽyw na twórczoW5. Z tego 

wzglCdu rezultat twórczoWci jest zalecny czCWciowo od tego, jak zostaŽa uksztaŽ-
towana osobowoW5. Dlatego istnieje bezpoWredni wpŽyw przebiegu edukacji na to, 

jakie bCd> rezultaty twórcze, a nie raz i dzieŽa artystyczne, które z kolei oddzia-

Žywaj> na odbiorców sztuki. Maria Montessori uwacaŽa, ce rysunku nie mocna 

lub nie powinno siC naucza5, poniewac powinien by5 aktywnoWci> spontaniczn>, 

swobodn> ekspresj> samej istoty dziecka i jego wŽasnych myWli10.

Nie budzi takce w>tpliwoWci podatnoW5 dziecka na styl i sposób tworzenia 

osób maj>cych wpŽyw na jego rozwój plastyczny. Dziecko, które przyzwyczajo-

ne jest do abstrakcyjnych wzorców, np. którego rodzice maluj> obrazy abstrak-

cyjne, rozwinie u siebie styl abstrakcyjny11.

7 Trojanowska, op. cit., s. 26.
8 Ibid., s. 51.
9 Ankieta wykonana przez A. SokoŽowsk>, maj 2013 r.
10 Read, op. cit., s. 129.
11 Ibid., s.139.
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135Ochrona twórczoWci dziecka z uwzglCdnieniem ochrony prawnej

2. Proces twórczy

2. 1. SkŽadowe procesu twórczego

Abstrahuj>c z jednej strony od osobowoWci determinuj>cej twórczoW5 Žatwiej 

jest uj>5 j>, wyodrCbniwszy skŽadowe procesu twórczego, które z drugiej stro-

ny determinuj> powstanie dzieŽa oraz jego tak>, a nie inn> koMcow> formC. Na 

powstanie utworu skŽadaj> siC szkice, plany, a równiec pomysŽy. Nalecy sobie 

uWwiadomi5, ce i one bCd>c elementem procesu twórczego, takce podlega5 mog> 

prawnej ochronie. Stanowi> one równiec prawnie chronione dobro intelektualne, 

poprzez art. 1. ustawy o prawach autorskich, który wprost stwierdza, ce „przed-

miotem prawa autorskiego jest kacdy przejaw dziaŽalnoWci twórczej o indywidu-

alnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezalecnie od wartoWci, 

przeznaczenia i sposobu wyracenia (utwór)”12.

WolnoW5 wypowiedzi twórczej implikuje proces twórczy, który z kolei sta-

nowi wypadkow> okreWlonego stan umysŽu (stan psychiki). Ten stan mentalny 

skŽada siC z kilku wypadkowych, takich jak: pomysŽ, plan, sfera twórcza, a takce 

– co niezwykle wacne – spokój twórczy. Jest on bowiem szczególnie cenn> war-

toWci> w odniesieniu do najmŽodszych twórców, ze wzglCdu na juc wskazan> ich 

podatnoW5 na sugestie. 

Nalecy zwróci5 uwagC i na to, ce juc sam pomysŽ stanowi przedmiot chronio-

ny prawami autorskimi, nawet gdy wystCpuje on jedynie w niezmaterializowanej 

formie. Natomiast po jego zrealizowaniu, nawet wstCpnym, funkcjonuje juc kon-

kretny utwór, np. tekst, obraz, utwór muzyczny. PomysŽ moce rozwin>5 siC rów-

niec w niezmaterializowany sposób, np. poprzez szczegóŽow> wypowieda ustn>. 

Ponadto pomysŽ stanowi pierwszy nieodzowny element na drodze powstawania 

dzieŽa. W fazie poWredniej przybiera on przedtem formC projektu. Z pomysŽu po-

wstaj> wiCc szkice lub plany, które to z kolei przechodz> w dzieŽo docelowe, 

i które wszystkie takce podlegaj> ochronie.

W celu unaocznienia wartoWci zawartych w procesie twórczym trzeba wska-

za5, ce ich niezmaterializowane postaci, jak na przykŽad pomysŽ, czy w dalszym 

etapie wypowieda ustna, co do swej istoty nie rócni> siC w swojej wartoWci w po-

równaniu ze zmaterializowanymi postaciami, np. planu czy szkicu. Nie s> one ze 

swej natury tak ulotne, jak elementy niepoddane materializacji. Z tych wzglCdów 

uzasadniona jest ochrona wspomnianej „materializacji”, a zatem pewnego kon-

kretnego procesu, od którego zalecy powstanie planów czy szkiców. Dlatego, aby 

proces twórczy byŽ autonomiczny, nieskrCpowany i autentyczny, potrzebna jest 

ochrona Wrodowiska twórcy, zarówno w aspekcie materialnym, jako wyposaconej 

12 Dz. U. 1994, Nr 24, art. 1.
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pracowni, jak i niematerialnym, czyli przede wszystkim Wrodowiska „umysŽowe-

go”, na który skŽadaj> siC poza umiejCtnoWciami zawodowymi, takce takie stany 

rzeczy, jak wartoWci bCd>ce dobrami osobistymi, np. „spokój twórczy”.

Warto zaznaczy5, ce równiec w samej sztuce proces twórczy przyj>Ž posta5 

koMcow> dzieŽa, jak na przykŽad w takich kierunkach jak informel (taszyzm). 

W tego typu malarstwie wartoWciowe jest przesuniCcie punktu ciCckoWci w zjawi-

sku tworzenia na sam jego proces i na doWwiadczanie materii (w przeciwieMstwie 

do klasycznego zaŽocenia skupiaj>cego siC na efekcie koMcowym). Recyser i fo-

tograf Hans Namuth uwieczniŽ w 1950 r. Jacksona Pollocka z zapamiCtaŽoWci> 

komponuj>cego Jesienny Rytm: Numer 30. Ta dokumentacja procesu twórczego 

staŽa siC integraln> czCWci> samego dzieŽa J. Pollocka. UzmysŽawia to, ce odt>d 

czas oraz dziaŽanie stanowi> nowy rodzaj twórczej materii, kŽad>c akcent na ten 

niedostrzegany dotychczas element13. OkolicznoW5 ta unaocznia tym bardziej, jak 

doniosŽy twórczo jest sam proces i ce juc sam w sobie moce by5 on celem twór-

czym lub artystycznym. Podobnie w twórczoWci dziecka liczy siC przede wszyst-

kim proces i to, jakie emocje w jego toku doWwiadcza. 

2.2.  Edukacja w kontekWcie wyposacenia dziecka w odpowiednie 

narzCdzia plastyczne

Warto wskaza5, jak przebiega proces edukacji w kontekWcie ekspresji plastycz-

nej dziecka. Stanem wyjWciowym jest osoba (dziecko) z pewnym zasobem wiedzy, 

umiejCtnoWci (w tym ekspresji twórczej) i osobistych wŽaWciwoWci. Pod wpŽywem 

procesu edukacji wycej wspomniany zasób zostaje uzupeŽniony o niezbCdne nowe 

elementy, których to umiejCtnoWci dziecko samodzielnie nie byŽoby w stanie naby5. 

Dziecko przyswaja sobie wiedzC jemu przekazywan>, czyli nastCpuje internaliza-

cja tej wiedzy jako wŽasnej. W rezultacie dysponuje juc ono z czasem odpowiedni-

mi narzCdziami do indywidualnej ekspresji i dalszego rozwoju. 

Powycszy schemat uzmysŽawia, ce edukacja plastyczna na danym etapie za-

wiera siC w dwóch zbiorach. Pierwszym jest zasób przekazywanych umiejCtno-

Wci, drugim natomiast jest sfera osobowoWciowa dziecka, której dotycz> niniejsze 

rozwacania w kontekWcie ochrony jego procesu twórczego. 

Trzeba, aby dziecko traktowane byŽo nie jako ktoW podrzCdny, ale jako part-

ner równorzCdny, jak to okreWliŽ na swojej stronie internetowej Marek Michalak 

Rzecznik Praw Dziecka „nie ma dzieci – s> ludzie”. Ta interpretacja jasno wska-

zuje, ce dziecko to przeciec czŽowiek, tak jak dorosŽy, aczkolwiek dopiero naby-

waj>cy przymiotów, które z czasem pozwol> mu w peŽni na samodzieln> ocenC 

rzeczywistoWci.

13 W. WŽodarczyk (red.), Sztuka Vwiata, t. X, Warszawa 1996, s . 21.
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137Ochrona twórczoWci dziecka z uwzglCdnieniem ochrony prawnej

Istotnym wnioskiem jest to, ce proces edukacji powinien mie5 na uwadze tzw. 

integralnoW5 twórcz>, która stanowi dobro osobiste zarówno osoby dorosŽej, jak 

i dziecka. Dlatego jest wacne, aby szkoŽa nie naruszaŽa nawet nieWwiadomie dóbr 

osobistych dziecka. 

3. Aspekty prawne

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku14, bCd>ca 

najwacniejszym i nadrzCdnym aktem prawnym, w art. 48 wyraanie stwierdza ko-

niecznoW5 uwzglCdniania wolnoWci przekonaM dziecka przy jego wychowywaniu. 

3.1.  Konwencja o prawach dziecka z roku 1989 

Warto zwróci5 uwagC na regulacjC prawn> poruszonego zagadnienia. MiCdzy-

narodowa Konwencja o prawach dziecka z 20 listopada 1989 roku15 wyznacza 

jako cel kierowanie siC dobrem dziecka. Stwierdzono w niej, ce dziecko ma pra-

wo do oWwiaty i nauki, kultury, wszechstronnego rozwoju osobowoWci. Dziecko 

jako istota ludzka wymaga poszanowania takce swojej tocsamoWci. Ponadto sta-

tus dziecka jest oparty na zaŽoceniu szczególnej opieki, troski i ochrony prawnej 

ze wzglCdu na jego niedojrzaŽoW5 psychiczn> i Ý zyczn>. 

Nadto nalecy pamiCta5, ce dziecko jest samodzielnym podmiotem prawa. 

W prawie polskim moce ono po ukoMczeniu 13 roku cycia formalnie rozpocz>5 

samodzieln> dziaŽalnoW5 gospodarcz>, w praktyce ma to miejsce po ukoMcze-

niu 15-16 roku cycia. Dorastaj>ce dziecko moce zatem samodzielnie sprzedawa5 

swoje utworu (np. obrazy, dzieŽa obecnie zwŽaszcza w formie digitalnej).

Omawiana Konwencja w art. 2. stwierdza, ce PaMstwa-Strony w granicach 

swojej jurysdykcji bCd> respektowaŽy i gwarantowaŽy prawa zawarte w niniej-

szej konwencji wobec kacdego dziecka, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, nieza-

lecnie od rasy, koloru skóry, pŽci, jCzyka, religii, pogl>dów politycznych, statusu 

maj>tkowego, niepeŽnosprawnoWci, cenzusu urodzenia lub jakiegokolwiek ele-

mentu sytuacji tego dziecka albo jego rodziców b>da opiekuna prawnego16.

Wytyczn> zawart> w Konwencji jest zabezpieczenie interesów dziecka, a nalecy 

uzna5, ce w jego interesie jest m.in. ochrona procesu twórczego. Zgodnie z art. 3. 1. 

Konwencji „we wszystkich dziaŽaniach dotycz>cych dzieci, podejmowanych przez 

14 Por.: Dz. U. 2001 r. Nr 28, poz. 319.
15 Por.: Dz. U. 1991 r. Nr 120, poz. 526.
16 MiCdzynarodowa Konwencja o prawach dziecka z 20 listopada 1989 roku, Dz. U. 1991 r. Nr 

120, art. 2.
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publiczne lub prywatne instytucje opieki spoŽecznej, s>dy, wŽadze administracyjne 

lub ciaŽa ustawodawcze, spraw> nadrzCdn> bCdzie najlepsze zabezpieczenie inte-

resów dziecka”17. W kolejnym punkcie tego przepisu wskazano na koniecznoW5 

dziaŽania „na rzecz zapewnienia dziecku ochrony i opieki w takim stopniu, w ja-

kim jest to niezbCdne dla jego dobra”18. Nalecy przy tym wzi>5 pod uwagC „prawa 

i obowi>zki jego rodziców, opiekunów prawnych lub innych osób prawnie za nie 

odpowiedzialnych, i w tym celu PaMstwa-Strony bCd> podejmowaŽy wszelkie wŽa-

Wciwe kroki ustawodawcze oraz administracyjne.”19 W kolejnym przepisie art. 6. 

2. sygnatariusze Konwencji, a wiCc i Polska maj> obowi>zek zapewnienia w moc-

liwie maksymalnym zakresie odpowiednich warunków cycia i rozwoju dziecka.

Przepisem WciWle dotycz>cym swobody twórczej dziecka jest art. 13.1. Kon-

wencji stanowi>cy, ce: dziecko ma mie5 zapewnione prawo do swobodnej wypo-

wiedzi, a prawo to ma zawiera5 swobodC poszukiwania, otrzymywania i przeka-

zywania informacji oraz idei wszelkiego rodzaju, bez wzglCdu na granice, w for-

mie ustnej, pisemnej b>da za pomoc> druku, w formie artystycznej lub z wyko-

rzystaniem kacdego innego Wrodka przekazu wedŽug wyboru dziecka.

3.2.  Kodeks rodzinny i opiekuMczy – ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku

W polskim Kodeksie rodzinnym i opiekuMczym reguluj>cym m.in. sytuacjC 

prawno-rodzinn> dziecka pojCcie wychowania skŽada siC z dwóch elementów: 

wychowania w aspekcie rozwoju Ý zycznego i troski o rozwój duchowy. 

ArtykuŽ 96. KRO wprost stanowi, ce „rodzice wychowuj> dziecko pozostaj>ce 

pod ich wŽadz> rodzicielsk> i kieruj> nim. Obowi>zani s> troszczy5 siC o Ý zyczny 

i duchowy rozwój dziecka i przygotowywa5 je nalecycie do pracy dla dobra spo-

ŽeczeMstwa”20. Nacisk poŽocony w formie obowi>zku dbaŽoWci o rozwój duchowy 

dziecka w tak podstawowej dla niego opiece jak rodzicielska, uzmysŽawia rolC i ran-

gC ksztaŽcenia artystycznego, które niew>tpliwie wpŽywa na sferC duchowoWci dziec-

ka, a za któr> odpowiedzialne s> lepiej do tego przygotowane podmioty edukacyjne.

3.3.  Deklaracja Praw Dziecka oraz Deklaracja Praw CzŽowieka 

W art. 31. Deklaracji Praw Dziecka z 1959 r. postanowiono, ce dziecko ma 

prawo do nieskrCpowanego uczestnictwa w cyciu kulturalnym i artystycznym. 

Ponadto prawa dziecka gwarantuje równiec Powszechna Deklaracja Praw CzŽo-

wieka z 1948 roku, w art. 18., a takce Europejska Konwencja o Ochronie Praw 

17 Ibid., art. 3.
18 Ibid.
19 Ibid., art. 6.2
20 Kodeks rodzinny i opiekuMczy, art. 96.
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CzŽowieka i Podstawowych WolnoWci z 1950 roku w art. 9 ust. 1. W literaturze 

przedmiotu okreWlono swobodC myWli jako wolnoW5 intelektualn>, mocliwoW5 swo-

bodnego gromadzenia wiedzy i poszukiwaM intelektualnych, wynalazczych oraz 

artystycznych. Natomiast naruszenie tej sfery moce polega5 na utrudnianiu, unie-

mocliwianiu aktywnoWci w omawianym zakresie, czyli w obszarze nauki, kultury 

i sztuki. Konsekwencj> jest to, ce ochronie podlega5 powinien proces zdobywania 

wiedzy, jak równiec ewentualnego tworzenia treWci intelektualnych21.

Prawo dziecka do wolnoWci myWli jest wiCc jego prawem, jednak w korzy-

staniu z niego dziecko nie jest caŽkowicie samodzielne, poniewac jest ono pod 

nadzorem innych osób i instytucji. Ze wzglCdu na spoczywaj>cy na rodzicach 

obowi>zek sprawowania pieczy nad dzieckiem omawiane prawo jest adresowane 

równiec do rodziców a takce – co istotne w niniejszych rozwacaniach – do orga-

nów paMstwowych i osób trzecich. 

Nalecy doda5, ce ochrona wolnoWci dziecka opiera siC na dwóch Ý larach – za-

bezpieczeniu przed naruszeniem (w szczególnoWci przez usuwanie aródeŽ naru-

szenia) i usuwaniu skutków naruszenia. 

4. Cele edukacji plastycznej

Powycsze rozwacania nawi>zuj> do problemu zadaM edukacji estetycznej 

i artystycznej jako przedmiotu dziaŽalnoWci wychowawczej i ksztaŽc>cej poprzez 

umocliwienie maksymalnego wydobycia niepowtarzalnoWci jednostki, dziCki za-

pewnieniu jej peŽniejszych i odpowiednich warunków do rozwoju i ekspresji. 

Herbert Read stwierdziŽ, ce: „[…] celem wychowania jest pobudzanie roz-

woju tego, co jest indywidualne w czŽowieku, przy równoczesnym jednak har-

monijnym wŽ>czaniu jednostki w sposób organiczny w jej Wrodowisko, w Wwiat 

grupy spoŽecznej”22. Na tym tle omawiane zagadnienie oscyluje równiec wokóŽ 
roli ksztaŽcenia plastycznego we wspóŽczesnym spoŽeczeMstwie, wartoWci wy-

chowawczych oraz miCdzypokoleniowego przekazu kulturowego. KsztaŽcenie 

i doksztaŽcanie nauczycieli sztuk plastycznych powinno poza kwestiami warszta-

towymi uwzglCdni5 w przygotowaniu pedagogicznym element nienaruszalnoWci 

procesu twórczego dziecka. Dziecko nauczone wyraca5 swoj> niepowtarzaln> 

osobowoW5 w przyszŽoWci jako osoba dojrzaŽa, niekoniecznie jako profesjonalny 

twórca, bCdzie wzbogaca5 spoŽeczeMstwo. 

21 T. SmyczyMski, Konwencja o prawach dziecka – analiza i wykŽadnia, PoznaM 1999, s. 262.
22 Read, op. cit., s. 15.
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Te nowe dla spoŽeczeMstwa wartoWci dotyczy5 mog> nie tylko dziaŽalnoWci pla-

stycznej, ale takce kacdej innej dziaŽalnoWci, której rozwój uŽatwia uksztaŽtowanie 

w toku zajC5 plastycznych innych zdolnoWci dziecka takich, jak: zdolnoW5 do sa-

morealizacji czy kreatywnoWci. „Wychowanie oznacza pobudzanie rozwoju, lecz 

rozwój – pomijaj>c dojrzewanie Ý zyczne – ujawnia siC tylko w ekspresji, w uze-

wnCtrznianiu siC za poWrednictwem sŽuchowych i wizualnych znaków i symboli” 23.

Warto zaznaczy5 jako podstawow> kwestiC, ce wymagania i cele postawione 

edukacji ksztaŽtuj> w istotnym stopniu to, jaki jest wspóŽczesny czŽowiek, a po-

niewac dotycz> szerokiego krCgu osób – dzieci – to wpŽywaj> bezpoWrednio tym 

samym na przyszŽoW5 spoŽeczeMstwa. Nalecy zauwacy5 równiec mocliwoW5 edu-

kacji w formach wychodz>cych naprzeciw oczekiwaniom i problemom spoŽecz-

nym, poniewac juc w latach 60. ubiegŽego wieku zwrócono szczególn> uwagC 

na koniecznoW5 ksztaŽtowania postawy twórczej. Mianowicie sytuacje w jakich 

znajduje siC dziW czŽowiek, wymagaj> nowych i oryginalnych rozwi>zaM, uka-

zuj>c rolC, jak> sztuka moce speŽnia5 w wychowaniu. Tym bardziej, ce kacdy 

czŽowiek jest wyposacony w mocliwoWci twórcze, a nie tylko jednostki szczegól-

nie uzdolnione artystycznie (Adolf Portmann, Victor Lowenfeld)24. Herbert Read 

uwacaŽ, ce celem oWwiaty nie powinno by5 wytwarzanie wiCkszej liczby dzieŽ 
sztuki, lecz wychowywanie lepszych ludzi i dziCki temu lepszych spoŽeczeMstw. 

UznawaŽ to takce Ernst Jaensch, twierdz>c, ce rozwój artystycznej aktywnoWci 

u dzieci moce by5 pocz>tkiem reformy na szersz> skalC. Jego zdaniem „Jeceli 

w jakiejW dziedzinie zostan> wyzwolone siŽy twórcze, wtedy musi nast>pi5 wy-

Žom w stanie wszechwŽadnej biernoWci szkolnej cho5by na jednym odcinku”25.

Niniejsze rozwacania dotycz> wreszcie kolejnego zagadnienia, a mianowicie 

roli mistrza w artystycznej edukacji akademickiej. Na podstawie wysuniCtych wnio-

sków ochronC procesu twórczego nalecy równiec odnieW5 do studentów. MŽodziec 

akademicka, jako dojrzalsza i bardziej Wwiadoma w porównaniu z dzie5mi, moce ze 

wzglCdu na swoj> peŽnoletnoW5, szerzej korzysta5 z dobrodziejstwa systemu ochrony 

praw autorskich. Równiec w stosunku do osób dojrzaŽych, nalecy mie5 na uwadze 

to, by „mistrz” peŽniŽ rolC ksztaŽtuj>c>, a nie przytŽaczaj>c> indywidualny potencjaŽ 
twórczy. Uzasadnione wydaje siC ujCcie roli mistrza jako osoby obecnej w procesie 

twórczym bardziej przez swoje towarzyszenie i gotowoW5 pomocy, nic przejawiaj>cej 

nadmiern> w danej sytuacji aktywnoW5 kontroln> tego procesu. W edukacji akade-

mickiej ksztaŽcenie dotyczy przeciec w peŽni samodzielnych podmiotów prawnych 

(jako osób peŽnoletnich), dysponuj>cych peŽn> zdolnoWci> do czynnoWci prawnych. 

23 Read, op. cit., s. 17. 
24 Wojnar, op. cit., s. 176.
25 Read, op. cit., s. 70.
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Dlatego obecnoW5 mistrza powinna dostarcza5 poczucia oparcia, jako osoby, która 

pomoce rozwi>za5 ewentualny problem nie tylko poprzez bezpoWrednie wskazanie 

rozwi>zania, ale umiejCtne nakierowanie „ucznia” na tory indywidualnego dojWcia 

do rozwi>zania, bCd>cego w peŽni adekwatnym do osobowoWci poszukuj>cego, a tym 

samym najpeŽniej satysfakcjonuj>cym. O ile nauczyciel jest przede wszystkim dla 

dziecka autorytetem w pewnych sferach posiadaj>cym nawet wiCkszy wpŽyw nic 

rodzice, o tyle w nauczaniu akademickim kierowanie studentem w sposób bardziej 

partnerski rozwija jego indywidualne poczucie pewnoWci siebie. 

Podsumowanie

Najdalej posuniCt> konsekwencj> jest zauwacenie faktu pewnego podobieM-

stwa niektórych obszarów zainteresowania pedagogiki i prawa. W tym celu na-

lecy spojrze5 na te dwie dziedziny jako na zbiory okreWlonych wytycznych lub 

norm, które owocuj> pewnymi sposobami zachowania lub normami zachowania. 

GŽówna konkluzja sprowadza siC do twierdzenia, ce proces edukacji powinien 

mie5 na uwadze tzw. integralnoW5 twórcz>, która stanowi dobro osobiste zarówno 

osoby dorosŽej, jak i dziecka, i które podlega ochronie prawnej. Dlatego wacne 

jest, aby szk oŽa nie naruszaŽa nawet nieWwiadomie dóbr osobistych dziecka. 

SUMMARY

This paper is an attempt to analyze the necessity of deÝ ning and extending the protec-

tion 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 justiÝ es providing ap-

propriate framework for that process. The present text deÝ nes artistic output as a personal 

good covered by legal protection and speciÝ es relevant legal regulations underlying the 

subject. It also reveals the position of the child as a creator with his/her speciÝ c character-

istics 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 situ-

ation 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 ad-

dresses 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. 
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