
WARTOŚĆ XXII

Radość ze wspólnego dostrzegania i przeżywania piękna; w sztuce
i literaturze1

1. CEL OGÓLNY
Rozwój moralno-duchowy

2. CEL SZCZEGÓŁOWY
Poznawanie dorobku kultury; myślenie refleksyjne

3. CEL WYCHOWAWCZY
Kultura bycia, kultura słowa, nabycie umiejętności wartościowania moral-
nego, twórczego i refleksyjnego myślenia

4. PROPONOWANE TEMATY
- Obcowanie z pięknem sztuki, literatury, muzyki lub filmu rozwija wrażli-

wość.
- Język sztuki pozwala na wyrażenie w sposób głębszy i pełniejszy prawdy

o człowieku.
- Piękno dzieła sztuki zawiera walory estetyczne i przesłanie wychowaw-

cze.

5. ZADANIA DLA UCZNIA, SAMOWYCHOWANIE
Normy
- Piękno sztuki ukierunkowuje na Boga.
- Odbiorowi sztuki powinna towarzyszyć refleksja nad przekazywanymi

przez nią treściami.
- Talent artystyczny jest darem, który należy rozwijać i dzielić z innymi.
- Teatr, kino, opera, książka – są miejscami twórczego spotkania z drugim

człowiekiem.
- Wrażliwość artystyczna świadczy o duchowości człowieka.
Zasady
- Chętnie dzielę się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi obejrzanego

spektaklu, przeczytanej lektury. Podejmuję dyskusję na temat treści
w nich zawartych.

- Własne talenty artystyczne wykorzystuję jako płaszczyznę spotkania
z drugim człowiekiem.

- Wspólnie ze znajomymi korzystam z oferty ośrodków kulturalnych.
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1„Wszyscy zaś artyści, którzy kierując się twórczym natchnieniem, pragną się przyczyniać do
szerzenia chwały Bożej w Kościele Świętym, niech zawsze pamiętają, że chodzi tu o pew-
nego rodzaju naśladowanie Boga Stwórcy i o tworzenie dzieł służących kultowi katolickiemu,
zbudowaniu wiernych i pogłębieniu ich pobożności oraz formacji religijnej”. KL 127.



6. ZADANIA DLA RODZICÓW
Normy
- Nie każda forma i treść sztuki służy moralno-duchowemu rozwojowi

człowieka.
- Wspólne uczestnictwo w życiu kulturalnym, stanowi formę przeżycia spot-

kania rodzinnego.
- Czerpanie z dziedzictwa kultury i sztuki jest jednym ze środków wspoma-

gających proces wychowawczy.
Zasady
- Wybieram takie formy sztuki, które przekazują wartości estetyczne, mo-

ralne i wychowawcze.
- Wspólnie z dzieckiem podejmuję refleksję nad treścią obejrzanego spek-

taklu, przeczytanej lektury, etc.
- Pomagam młodemu człowiekowi zrozumieć i właściwie ocenić trudne i bo-

lesne treści obecne w sztuce.

7. ZADANIA DLA SZKOŁY, WYCHOWAWCY
Normy

- Literatura i sztuka pełnią istotną rolę wychowawczą.
- Obcowanie z pięknem sztuki i literatury rozwija wrażliwość młodych

ludzi.
- Piękno sztuki uwrażliwia na dobro.

Zasady
- Ukazuję uczniom wzorce postaw i cech a także wzajemnych relacji, od-

wołuję się do lektur, dobrych filmów czy sztuki.
- Staram się zachęcić uczniów do naśladowania i wprowadzania w życie

przykładów zaczerpniętych z literatury lub sztuki, tłumacząc, że owe
wzorce nie stanowią jedynie fikcji literackiej lub zamysłu autora, ale
noszą w sobie wartości ponadczasowe i ogólnoludzkie.

- Organizuję uczniom uczestnictwo w wieczorach literackich, przedstawie-
niach teatralnych lub filmowych itp., by rozkochać ich w pięknie języka,
kulturze słowa, teatrze, a także poszerzyć wiadomości szkolne.

8. SPOSÓB REALIZACJI
Formą uczestnictwa uczniów w życiu kulturalnym, może być organizo-

wanie przedstawień literackich, w których bohaterami będą sami uczniowie.
Nauka tekstu, opracowanie oprawy muzycznej, oraz jego recytacja, mogą
być dla nich lekcją tzw. „dobrego wychowania”, kształcenia umiejętności
zachowania się w towarzystwie, uczenia się dobrych manier i kultury słowa,
również rozwijania umiejętności wysławiania się i wyrażania swoich
przeżyć.

9. OSIĄGNIĘCIA, EFEKTY
Uczestnictwo młodych ludzi w różnorakich formach ekspresji dzieł arty-

stycznych, bądź w charakterze amatorów, bądź odbiorców, umożliwia poz-
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nanie wartości zawartych w owych przekazach: dobra, prawdy i piękna. Ob-
cując ze sztuką, uczniowie przejmują wzorce zachowań i postawy kreowa-
nych bohaterów, naśladują ich cnoty, takie jak: wrażliwość, skromność,
męstwo, odwagę. Uczą się wzorów prawdziwej przyjaźni, miłości ludzkiej,
zaczynają odczuwać potrzebę i piękno szlachetności, lojalności, wierności.

10. ZAGROŻENIA
Dynamiczny rozwój młodego człowieka, z jego otwartością na otaczającą

go rzeczywistość, czyni go podatnym nie tylko na pozytywne przykłady, ale
także na wpływy zła, manipulację i antywartości. Obecność w sztuce prze-
mocy, wyuzdania, braku poszanowania godności drugiego człowieka powo-
duje zamęt światopoglądowy i obyczajowy młodego odbiorcy. Rozbudzają
one w nim agresję i upodobanie do seksu z pominięciem godności osoby.

11. NAUCZANIE PAPIESKIE
Tworząc dzieło, artysta wyraża bowiem samego siebie do tego stopnia, że

jego twórczość stanowi szczególne odzwierciedlenie jego istoty – tego kim
jest i jaki jest. Znajdujemy na to niezliczone dowody w dziejach ludzkości.
Artysta bowiem, kiedy tworzy, nie tylko powołuje do życia dzieło, ale po-
przez to dzieło jakoś także objawia swoją osobowość. Odnajduje w sztuce
nowy wymiar i niezwykły środek wyrażania swojego rozwoju duchowego.
Poprzez swoje dzieła artysta rozmawia i porozumiewa się z innymi. Tak więc
historia sztuki nie jest tylko historią dzieł, ale również ludzi. Dzieła sztuki
mówią o twórcach, pozwalają poznać ich wnętrze i ukazują szczególny
wkład każdego z nich w dzieje kultury.

JAN PAWEŁ II, List do artystów, Watykan, 4.04.1999, Do tych, którzy z pasją i poświę-
ceniem poszukują nowych «epifanii» piękna, aby podarować je światu w twórczości arty-
stycznej, w: JAN PAWEŁ II, Dzieła zebrane. Listy, t. III, Kraków 2007, s. 234-260.

Świat kultury i sztuki powołany jest do budowania człowieka: do wspo-
magania go na często pełnej udręk drodze poszukiwania prawdy. Kultura
i sztuka są jednością, nie rozproszeniem; są bogactwem, nie zubożeniem; są
gorączkowym, częstokroć tragicznym poszukiwaniem, a w końcu zadzi-
wiającą syntezą, w której najwyższe wartości ludzkiej egzystencji, także
w swych kontrastach blasku i ciemności, dobra i zła – jasno określonych
i dających się określić – zostają podporządkowane głębokiej znajomości
człowieka, jego doskonaleniu, nie zaś degradacji.

JAN PAWEŁ II, Świat kultury i sztuki jest powołany do budowania człowieka, Przemó-
wienie po wysłuchaniu koncertu w teatrze „La Scala”, Mediolan, 21.05.1983, w: JAN PAWEŁ II,
Wiara i kultura, Rzym 1986, s. 216.

Prawdziwa sztuka przyczynia się do obudzenia uśpionej wiary. Otwiera
serce na tajemnicę drugiego człowieka. Wywyższa duszę tego, kto jest zbyt
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zniechęcony lub zbyt znużony, by jeszcze mieć nadzieję. Artysta-chrześci-
janin ma więc w Kościele, w świecie powołanie szczególne. Artysta poprzez
swój symboliczny język przywołuje rzeczywistość istniejącą poza rzeczami,
by powiedzieć: „Bóg jest niedaleko od każdego z nas”.

JAN PAWEŁ II, Świat pozbawiony sztuki z trudem otwiera się na wiarę i na miłość, Ho-
milia wygłoszona w czasie Mszy świętej dla artystów, Bruksela, 20.05.1985, w: JAN
PAWEŁ II, Wiara i kultura, Rzym 1986, s. 298.

12. PISMO ŚWIĘTE
Nie przewiewaj zboża przy każdym wietrze ani nie chodź po każdej

ścieżce, tak bowiem czyni grzesznik o dwoistej mowie. Twardo stój przy
swym przekonaniu i jedno niech będzie twe słowo! Bądź skory do słuchania,
a odpowiadaj po namyśle! Jeśli znasz się na rzeczy, odpowiedz bliźniemu,
a jeśli nie, rękę połóż na ustach! W mowie jest chwała i niesława, a język
człowieka bywa jego upadkiem. Bacz, abyś nie był nazwany oszczercą, i nie
zastawiaj swym językiem sideł. Bo na złodzieja spada hańba, a surowe po-
tępienie na człowieka o dwoistej mowie. Nie uchybiaj ani w wielkich, ani
w małych rzeczach, i nie stawaj się wrogiem, zamiast być przyjacielem; jak
bowiem złe imię odziedziczy hańbę i naganę, tak również grzesznik o dwo-
istej mowie (Syr 5, 9-15).

Por. Wj 15, 20-21; Syr 8, 20-27; 32, 3-9; Jdt 15, 8-14.

13. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
2501 Człowiek „stworzony na obraz Boży” (Rdz 1, 26) wyraża również

prawdę swojego związku z Bogiem Stwórcą przez piękno swoich dzieł ar-
tystycznych. Sztuka jest bowiem typowo ludzką formą wyrazu. Poza wspól-
nym dla wszystkich żywych stworzeń dążeniem do zaspokojenia potrzeb
życiowych, jest ona darmową obfitością wewnętrznego bogactwa człowieka.

Por. KKK 2502; 2513; 1157; 1158.
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