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Mój głos w ważnej sprawie

Wiele tekstów kultury zawiera w sobie pewne morały i przykłady zachowań. Nie oznacza to
jednak, że odwołują się one tylko do danej epoki. Pouczenia znajdujące się w utworach
literackich są aktualne zarówno teraz, jak i w przeszłości i w przyszłości. Doskonałym
przykładem pisarza, który za pomocą swoich dzieł przestrzegał ludzi przed przybieraniem złych
wzorców i postaw był Ignacy Krasicki.

Książę poetów tworzył w XVIII w., czyli w epoce oświecenia. Napisał około 200. bajek, które
mają charakter dydaktyczny. Uczą nas tego, by nie być ludźmi próżnymi, zuchwałymi, by nie
popadać w skrajne zachowania i nie postępować zbyt pochopnie i bezmyślnie. Jednym z
utworów, który ukazuje złe nacechowanie człowieka jest krótka bajka pt. „Malarze”. Opisuje ona
dwóch całkowicie odmiennych mężczyzn. Jeden był artystą, który poprzez malowanie starał się
odwzorować to, co dostrzegał w rzeczywistości. Drugi zaś rysował portrety upiększone. Robił
to, czego oczekiwali od niego klienci, zaspokajał ich potrzeby. Dzięki temu marny artysta
wzbogacił się. Bajka ta niesie ze sobą przesłanie dotyczące próżności ludzi. Człowiek tak
naprawdę dostaje to, czego chce. Nie słyszy tego, o czym nigdy nie chciałby się dowiedzieć.
Zachowanie to jest aktualne także w XXIw. Bardzo często nie dostrzegamy tego, co jest dla nas
wartościowe i ważne. Chcemy być doskonali, nie zauważając swoich wad.

Innym przykładem, który ukaże ponadczasowość utworów jest „Mały Książę”. Dzieło to ukazuje
jedną z najważniejszych wartości, jaką jest miłość. Chłopiec mieszkający na planecie B-612
pokochał jedyną w swoim rodzaju Różę. Ciągle troszczył się o nią i pielęgnował. Myślał, że jest
najpiękniejsza na całym świecie, dopóki nie trafił na pole pełne identycznych kwiatów. Dopiero
lis uświadomił mu, że przyjaźń i miłość są uczuciami pierwszorzędnymi. Mały Książę zrozumiał
wtedy, że Róża jest wyjątkowa i niepowtarzalna. Utwór ten ukazuje, że pewne wartości nadal są
aktualne. Miłość potrafi sprawić, że człowiek jest szczęśliwszy. Dzięki niej życie nabiera sensu.
„Mały Książę” uczy nas też jak powinna wyglądać prawdziwa przyjaźń. Mówi, że tylko przyjaciel
chce naszego dobra oraz jest w stanie pomóc nam w każdej sytuacji.

Myślę, że przedstawione wcześniej argumenty ukazują, iż dawne teksty literackie nie muszą
być przestarzałe. Mają one charakter ponadczasowy, czyli będą nieść przestrogi i pouczenia w
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każdym czasie. Zarówno my oraz nasze dzieci będziemy mogli uczyć się z tych utworów
pewnych wzorców zachowań, a także szukać odpowiedzi na pytania, które nigdy się nie
zmienią.
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