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POEZJA W PRACY SOCJALNEJ I TERAPEUTYCZNEJ (ang. poetry in social

work and therapy). Poezja (liryczna oraz epiczna), rozpatrywana zarówno

zgodnie z klasyfikacj¹ rodzajów literackich (liryka obok epiki i dramatu), jak

i jako szeroko rozumiana twórczoœæ poetycka (profesjonalna i amatorska,

tzw. wiersze), mo¿e mieæ zastosowanie pomocnicze w ramach prac z osobami

wykluczonymi spo³ecznie (dzieæmi, m³odzie¿¹, doros³ymi) oraz uzupe³niaj¹co

w terapii (biblioterapii oraz tzw. terapii zajêciowej). Twórczoœæ w³asna pod-

opiecznych (tworzenie w³asnych wierszy) jest wyrazem ich autentycznej eks-

presji, wynika z potrzeby wewnêtrznej, jeœli j¹ odczuwaj¹ (z tzw. potrzeby

serca). Literacka twórczoœæ amatorów jest potrzebna przede wszystkim im

samym.

Amatorska ekspresja poetycka z literaturoznawczego punktu widzenia

jest na ogó³ grafomani¹, ale z pedagogicznego, psychologicznego punktu wi-

dzenia fakt tworzenia wierszy dowartoœciowuje ich autorów (na ogó³ m³odo-

cianych) i to ma zasadnicze znaczenie w procesie przywracania wiary w sie-

bie, dowartoœciowania cz³owieka w procesie wychowania poprzez animacjê

kultury literackiej. Wprawny polonista z ³atwoœci¹ skoryguje pewne niepo-

radnoœci jêzykowe, s³abe miejsca, banalne skojarzenia, tak aby doprowadziæ

dany utwór do stanu „drukowalnoœci” w lokalnej gazetce (np. szkolnej, osied-

lowej itp.), co z kolei powoduje wzrost samoakceptacji autora, kiedy widzi, ¿e

coœ mu siê uda³o dobrego, pozytywnego uczyniæ, chocia¿by w sferze czysto

symbolicznej (opublikowany wiersz). Nie nale¿y jednak publikowaæ s³abych

formalnie utworów, bo to spowodowa³oby uzasadnion¹ krytykê ze strony

czytelników i efekt odwrotny do zamierzonego. Autoekspresja dla samoreali-

zacji w postaci wierszy pisanych z potrzeby werbalizacji w³asnych emocji

niechaj pozostanie w szufladzie, do przeczytania co najwy¿ej w ma³ej grupie

dyskusyjnej (warsztaty literackie prowadzone przez instruktora-filologa

maj¹cego przygotowanie pedagogiczne). Pisaæ ka¿dy mo¿e, ale nie ka¿dy po-

winien to póŸniej czytaæ, dlatego z publikacj¹ wytworów literackich (np. w In-

ternecie) nale¿y siê wstrzymaæ do czasu, a¿ wprawny filolog przejrzy tekst.

(Auto)wychowanie literackie przez poezjê w³asn¹ to co innego ni¿ czytanie

arcydzie³ literatury, czerpanie wzorców z dzie³ wybitnie utalentowanych po-

etów, z kanonu literatury narodowej i œwiatowej. Niemniej jednak obydwa te
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rodzaje utworów wchodz¹ w rachubê w pracy socjalnej i terapeutycznej w celu

osi¹gniêcia samorealizacji osób wra¿liwych na piêkno.

Poezja mo¿e byæ stosowana w domach kultury, w œwietlicach œrodowisko-

wych, na zajêciach pozaszkolnych, w tzw. terapii zajêciowej (bardzo proste

utwory poetyckie). Nie ma tu ograniczenia (wiekowego) w zakresie stosowa-

nia wierszy do pracy; czytaæ krótkie, proste utwory poetyckie (wierszowane

bajki) mo¿na ju¿ ma³ym dzieciom, a nawet niemowlêtom. Jedynym ograni-

czeniem jest tu minimalna sprawnoœæ umys³owa, pozwalaj¹ca poj¹æ dos³ow-

ny sens s³ów albo nawet us³yszeæ piêkn¹ melodiê wiersza bez jego g³êbszego

zrozumienia. Poezja nie jest zbytnio popularna, ale stanowi pewne wyzwa-

nie i daje satysfakcjê estetyczn¹, uwra¿liwia na piêkno jêzyka, wyczula na

subtelnoœci mowy, kszta³tuje dobry gust (S. Szuman).

W pracy socjalnej wyró¿niamy pisanie wierszy (w³asnych, np. na konkurs

lokalny lub konkurs wewnêtrzny w grupie œrodowiskowej, np. rówieœniczej)

oraz czytanie wierszy (cudzych, tu: zw³aszcza arcydzie³ literatury, bo tylko

arcydzie³a wychowuj¹). Poezji mo¿na tak¿e s³uchaæ (poezja œpiewana, na

p³ytach audio, w radiu, Internecie, na odtwarzaczach mp3 itp.) albo wykony-

waæ j¹ z towarzyszeniem instrumentu (np. z akompaniamentem gitary). Na

ulicach miast czêsto mo¿emy spotkaæ grajków amatorów graj¹cych na gita-

rach, œpiewaj¹cych jakieœ znane piosenki, czasem s¹ to rockowe ballady po-

etyckie, znajduj¹ce s³uchaczy w postaci przypadkowych przechodniów, co

œwiadczy o potrzebie sztuki w kulturze popularnej, w spo³ecznoœci. Wra¿li-

woœæ na sztukê nale¿y kszta³towaæ, aby sublimowaæ pewne sk³onnoœci, co

wymaga cierpliwoœci i czasu oraz odpowiedniego nastawienia.

Jako œrodki autoekspresji poetyckiej w pracy socjalnej i terapii (psychote-

rapii) s³u¿¹ kartka i d³ugopis czy komputer pod³¹czony do sieci (wiersze mo-

¿na opublikowaæ na blogu). Œrodkami s¹ tak¿e ksi¹¿ki z arcydzie³ami poezji

narodowej i œwiatowej, czytane innym lub samemu sobie (indywidualnie lub

zbiorowo). W autoterapii przez poezjê chodzi o pobudzenie dobrych stron

cz³owieka, poniewa¿ ten, który tworzy, daje coœ innym (œwiatu) w postaci np.

wiersza, a to dowartoœciowuje osobê ludzk¹ (w myœl zasady: nie jestem z³y,

umiem coœ dobrego wykonaæ dla innych). Wychowanie i autowychowanie

przez poezjê, socjalizacja i resocjalizacja przez poezjê, a nadto autoterapia

i terapia przez poezjê wpisane s¹ w ca³y szereg dzia³añ pedagogicznych

i psychologicznych, nie wystêpuj¹ jako metody czy œrodki samoistne (np.

konkursy literackie dla wychowanków czy pacjentów).

W opisywanych dzia³aniach mog¹ braæ udzia³ instruktorzy literaccy (polo-

niœci, filolodzy), pedagodzy kultury, arteterapeuci (w terapii przez sztukê),

terapeuci zajêciowi (w terapii zajêciowej z u¿yciem literatury), wychowanko-

wie (podopieczni), ewentualnie wspó³czeœni, ¿yj¹cy poeci (spotkania autorskie

z poetami, nabywanie doœwiadczenia estetycznego przez wychowanków).
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Wychowanie literackie, w³¹czone w obszar pedagogiki kultury, aplikowa-

ne do pracy socjalnej i terapeutycznej (psychoterapii albo arteterapii i tera-

pii zajêciowej), wzmacnia skutecznoœæ ich metod, pod warunkiem umiejêtne-

go stosowania. W³¹czenie metod wychowania przez literaturê (w ramach

pedagogiki kultury literackiej) do pracy socjalnej i terapii jest wskazane jako

element pomocniczy (podobnie jak w³¹czenie muzyki, plastyki, teatru czy fil-

mu oraz innych sztuk). Kultura artystyczna jest wartoœciowym elementem

cz³owieczeñstwa, czyni cz³owieka lepszym, wra¿liwszym na innych. Uwra¿li-

wienie cz³owieka na piêkno (tak¿e piêkno uobecnione przez literaturê) pro-

wadzi go do dobra (cz³owiek piêkny-i-dobry, gr. kalos-kagathos, w myœl zasa-

dy piêkna-i-dobra, gr. kalokagatatía). Cz³owiek wra¿liwy na piêkno jest rów-

nie¿ wra¿liwy na drug¹ osobê, staje siê lepszy. Wychowanie kalokagatyczne

poprzez literaturê i sztukê, aplikowane do pracy socjalnej i terapii, prowa-

dziæ ma do kszta³towania ludzi piêknych-i-dobrych (piêknych duchowo i do-

brych dla innych oraz dla siebie samych), zharmonizowanych wewnêtrznie.

Zob. tak¿e: Film jako œrodek w pracy socjalnej i terapeutycznej;

Fotografia jako œrodek w pracy socjalnej; Metody wychowania este-

tycznego w terapii; Proza w pracy socjalnej i terapeutycznej.
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PORTAL SPO£ECZNOŒCIOWY (WORTAL) JAKO ŒRODEK W PRACY SOCJAL-

NEJ (ang. social portal (vertical portal) as a medium in social work). Portal

spo³ecznoœciowy to informacyjny serwis w sieci komputerowej publicznie

i powszechnie dostêpny pod jednym adresem www, zawieraj¹cy wiadomoœci

interesuj¹ce dla ogó³u u¿ytkowników sieci, wzbogacony o opcjonalne, specja-

listyczne funkcje internetowe (np. takie jak: newsy, czat, dyskusyjne forum
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