
nych stronach, analizowanie zagro¿eñ i przygotowanie siê do nich, ekspono-

wanie mocnych stron w codziennoœci).

Zgromadzone w technice informacje s³u¿¹ do przygotowania dalszego pla-

nu dzia³añ organizacji. Analiza SWOT jest bardzo czêsto zbie¿na z tzw. ana-

liz¹ pola si³, gdy¿ mocne strony i szanse mog¹ byæ uznane za si³y napêdowe

zmian, a s³abe strony i zagro¿enia za si³y hamuj¹ce. Analiza SWOT daje

szansê szybkiej oceny sytuacji w instytucji i umo¿liwia dokonanie koniecz-

nych usprawnieñ, jeœli zajdzie taka koniecznoœæ. Okresowe monitorowanie

sytuacji stanowi wa¿ny instrument kreowanej kultury organizacji.

Opracowanie: Edward Nycz
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ARS MORIENDI – METODY PRACY SOCJALNEJ DO AKCEPTACJI ŒMIERCI

(ang. ars moriendi – methods of social work towards acceptance of death).

Ars moriendi to sztuka (umiejêtnoœæ) umierania, zespó³ sposobów przygo-

towania siê do w³asnej œmierci obejmuj¹cych metody afirmatywne do po-

zytywnego, realistycznego spojrzenia na ograniczonoœæ (przygodnoœæ, okazjo-

nalnoœæ, kruchoœæ) ¿ycia ludzkiego jako bytu doczesnego, skoñczonego,

ograniczonego w czasie i przestrzeni, co prowadzi w efekcie do godnej akcep-

tacji naturalnego stanu rzeczy, do pogodzenia siê ze œwiatem i z faktem nie-

uchronnoœci w³asnego odejœcia z tego œwiata, tj. œmierci w³asnej, antycypo-

wanej ju¿ za ¿ycia wraz z nabieraniem doœwiadczenia ¿yciowego.

Do zmiany postaw mentalnych, w szczególnoœci w terapii stosowanej wo-

bec tanatofobii, uzywa siê ró¿nych metod, opisywanych szczegó³owo przez

tanatopsychologiê (ks. Józef Makselon). Do metod pracy socjalnej s³u¿¹cych

akceptacji œmierci zalicza siê przede wszystkim:

1) metody religijne,

2) metody moralne,

3) metody psychologiczne,

4) metody pedagogiczne.

Ad 1. Do metod religijnych, w szczególnoœci metod chrzeœcijañskich zali-

czymy np. rozmyœlania o œmierci, medytacje nad œmierci¹ jako form¹ przejœ-

cia do ¿ycia wiecznego, modlitwy powszednie Koœcio³a, w których wystêpuje

albo element œmierci („módl siê za nami grzesznymi, teraz i w godzinê œmierci

naszej”, Zdrowaœ Maryjo), albo element pogodzenia siê z rzeczywistoœci¹
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(„b¹dŸ wola Twoja”, „zbaw nas ode z³ego”, „przyjdŸ Królestwo Twoje”, Ojcze

nasz), albo nadzieja na zmartwychwstanie, tj. przezwyciê¿enie œmierci („wie-

rzê w cia³a zmartwychwstanie i ¿ywot wieczny”, Credo), liturgiê wielko-

pi¹tkow¹, podczas której, kontempluj¹c œmieræ Chrystusa, rozmyœla siê tak-

¿e o œmierci w³asnej, prze¿ywa siê cudz¹ œmieræ jak w³asn¹, specjalne

nabo¿eñstwa moriendalne, np. obrzêdy tzw. Arcybractwa Dobrej Œmierci

(Arcybractwa Mêki Pañskiej) u franciszkanów w Krakowie odprawiane

w Wielkim Poœcie nieprzerwanie od XVI w. do dziœ, nabo¿eñstwa paralitur-

giczne, np. koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego odmawiana w godzinie œmierci,

specjalne litanie za konaj¹cych, za zmar³ych, nadto modlitwy zwane suplika-

cjami (z sekwencj¹: „od nag³ej a niespodziewanej œmierci, zachowaj nas, Pa-

nie”) i inne.

Do w³asnej œmierci chrzeœcijanie przygotowuj¹ siê równie¿, uczestnicz¹c

w pogrzebach (oswajanie siê ze œmierci¹), mszach œw. za zmar³ych, wspólnie

odmawiaj¹c tzw. wypominki w okreœlonych porach, np. przed mszami œw.

(wypominki ca³oroczne lub listopadowe), uœwiêcaj¹c ¿ycie i œmieræ cz³owieka

jako przejœcie do innej rzeczywistoœci.

Koœció³ katolicki wypracowa³ skuteczne metody spo³ecznej pedagogii akcep-

tacji œmierci, obrzêdów funeralnych i moriendalnych, nadto zwyczajów kon-

solacyjnych (w religii chrzeœcijañskiej istnieje obyczaj pocieszania osób bli-

skich po czyjejœ œmierci prowadz¹cy do akceptacji œmierci, np. kogoœ bliskie-

go w rodzinie).

Ad 2. Metody moralne (filozoficzne, etyczne) polegaj¹ na przyjêciu porad,

pocieszeñ czy wskazówek p³yn¹cych z intelektualnych nauk okreœlonej filo-

zofii odnoœnie do œmierci i godnego, moralnego sposobu umierania; wykazuj¹

siê one jednak mniejsz¹ skutecznoœci¹ ni¿ metody religijne, poniewa¿ braku-

je im wiary religijnej w ¿ycie pozagrobowe, brakuje gwarancji religijnej, s¹

tylko czyst¹ konstrukcj¹ intelektualn¹ pozbawion¹ umocowania transcen-

dentnego.

Ad 3. Celem metod psychologicznych (psychoterapeutycznych) jest prze-

zwyciê¿enie lêku przed œmierci¹, tzw. mortuofobii; stosowane s¹ one wobec

pacjentów z silnymi zaburzeniami typu lêkowego, mog¹ byæ po³¹czone z far-

makoterapi¹.

Ad 4. Metody pedagogiczne (wychowawcze, opiekuñczo-wychowawcze i dy-

daktyczne) skierowane s¹ do osób z ró¿nych grup wiekowych, s¹ ukierunko-

wane na prawdê i dobro cz³owieka.

Pracownicy socjalni, psychologowie oraz duchowni w hospicjach i innych

placówkach opieki paliatywnej mog¹ w ramach pracy socjalnej w sytuacji za-

gro¿enia ¿ycia wykorzystywaæ w pe³nym zakresie rozmaite typy metod pracy

z osob¹ potrzebuj¹c¹ pomocy, ponadto tak¿e wobec rodzin i bliskich osób

hospitalizowanych, przy czym metody najskuteczniejsze s¹ zwi¹zane z siln¹

relacj¹ miêdzyosobow¹. Metody religijne, filozoficzne (moralne) i psychologi-
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czne (terapeutyczne), pedagogiczne w ramach powszechnego podejœcia peda-

gogiki spo³ecznej odnoœnie do przygotowania osób do œmierci nie maj¹ ogra-

niczeñ czasowych czy przestrzennych, mo¿na je wykorzystywaæ w zale¿noœci

od potrzeb w pe³nym zakresie, zale¿y to od sytuacji i predyspozycji osoby po-

magaj¹cej i osoby potrzebuj¹cej pomocy.

Wyró¿niamy dwa g³ówne typy metod pracy socjalnej przy przygotowaniu

cz³owieka do akceptacji œmierci w³asnej i akceptacji œmierci bliskich cz³on-

ków rodziny:

� metody prze¿yciowe – oddzia³ywanie na sferê emocjonaln¹, np. silne

zaanga¿owanie emocjonalne w akty religijne (wzbudzenie ¿arliwoœci religij-

nej, wspólnotowe uczestnictwo w obrzêdach religijnych);

� metody poznawcze – dydaktyka wiedzy o œmierci, intelektualne wyjaœ-

nienie faktu nieuchronnoœci œmierci i przygodnoœci bytu ludzkiego w perspek-

tywie sumy jego osobistych, jednostkowych dokonañ ¿yciowych (pozytywna

retrospektywa ¿yciowa, pozytywne spojrzenie na w³asne ¿ycie jako wartoœæ

ograniczon¹ w czasie i przestrzeni).

Do œrodków pomocniczych nale¿¹: dialog z potrzebuj¹cym, sta³a obecnoœæ

bliskich przy umieraj¹cym, trzymanie za rêkê, wspólne modlitwy, przypomi-

nanie dobrych chwil, pozytywne odnoszenie siê do osoby umieraj¹cej, two-

rzenie atmosfery godnoœci i powagi, nieizolowanie cz³owieka od bliskich,

udzielenie sakramentu namaszczenia chorych przez kap³ana (olejami œwiê-

tymi), czytanie Pisma œw. na g³os przy osobie potrzebuj¹cej (umieraj¹cej) dla

wzmocnienia ducha, dbanie o fizyczny i psychiczny dobrostan osoby potrze-

buj¹cej (umieraj¹cej). Organ s³uchu utrzymuje najd³u¿ej ³¹cznoœæ ze œwia-

tem zewnêtrznym podczas agonii, dlatego nale¿y prowadziæ modlitwy, trzy-

maj¹c umieraj¹cego za rêkê a¿ do koñca, a nawet jakiœ czas ju¿ po ustaniu

czynnoœci ¿yciowych (cz³owiek jest œwiadomy po ustaniu bicia serca, po zanik-

niêciu oddechu, jeszcze przez jakiœ czas s³yszy zanim zanikn¹ ostatnie funk-

cje zmys³ów – tak dzieje siê do koñca utrzymania siê organizmu w stanie

œmierci klinicznej i mózgowej). Tanatologia stosowana bada fenomen œmierci

i wskazuje na konkretne zachowania organizmu w momencie œmierci.

Poza wymienionymi wy¿ej œrodkami bezpoœrednimi przez okres ca³ego ¿y-

cia stosowane s¹ pedagogiczne œrodki poœrednie, przygotowawcze (nabo¿eñ-

stwa zwi¹zane ze œmierci¹, edukacyjne pogadanki w szko³ach, w rodzinie,

podczas zajêæ katechetycznych); ich celem jest niespychanie œmierci w sferê

tabu.

Pedagogiki religijna oraz spo³eczna, w których obrêbie pojawia siê pedago-

gika tanatologiczna, stworzy³y teoriê przygotowania siebie oraz innych do

faktu œmierci ka¿dego cz³owieka (teoria relacji interpersonalnych w kontek-

œcie œmierci). Tematyka mortualna (tanatologiczna) i funeralna poruszana

przez sztukê zajmuje miejsce w historii sztuki (sztuka cmentarzy, sztuka po-

grzebów, danse macabre, temat œmierci i wiecznoœci w sztuce, eschatologizm
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w sztuce), pomagaj¹c zrozumieæ œmieræ. Teologia wyodrêbnia specjalny dzia³

zwany eschatologi¹ (bada, w kontekœcie objawienia, zagadnienie œmierci,

zmartwychwstania, S¹du Ostatecznego, rzeczy ostatecznych cz³owieka, tj.

czyœæca, nieba albo piek³a). Kultura chrzeœcijañska sublimuje temat œmierci;

sztuki plastyczne, literatura, muzyka, teatr, film pomagaj¹ cz³owiekowi stop-

niowo oswoiæ œmieræ i pogodziæ siê z jej nieuchronnoœci¹. Elementy symboliki

sztuki mog¹ byæ wykorzystywane podczas pracy socjalnej, w edukacji w ró¿-

nych sytuacjach ¿yciowych w zale¿noœci od stanu osoby potrzebuj¹cej. Peda-

gogika kultury ¿ycia obejmuje problematykê ca³ego ¿ycia (od ¿ycia poczêtego

pocz¹wszy a¿ po problematykê koñca ¿ycia). Pedagogika prenatalna bierze

pod uwagê tak¿e fakt œmierci dzieci nienarodzonych (œmierci naturalnej,

w wyniku poronienia, i œmierci zadanej sztucznie, tj. aborcji) lub urodzenia

martwego dziecka i konsekwencje psychologiczne tych faktów dla matki,

która utraci³a dziecko (syndrom postaborcyjny, syndrom postporonny, ogól-

nie: syndrom posttanatyczny). Pedagogika spo³eczna bada fakt oddzia³ywa-

nia œmierci dziecka (narodzonego albo nienarodzonego) na psychikê matki

i psychikê ojca oraz ukazuje sposoby przezwyciê¿enia bólu rodziców po œmier-

ci dziecka (kultura ¿ycia). Geriatria i geriagogika, badaj¹c starzenie siê or-

ganizmów ludzkich i ich zachowanie w staroœci, uwzglêdniaj¹ aspekt religij-

ny, filozoficzny, psychologiczny, pedagogiczny, a nie tylko biomedyczny,

poniewa¿ cz³owiek jest osob¹ jako ca³oœæ i wymaga ca³oœciowego, perso-

nalistycznego podejœcia równie¿ odnoœnie do procesu umierania oraz indywi-

dualnej akceptacji tego realnego faktu. Religioznawstwo (tanatologiczne)

i etnologia (tanatologiczna) oraz antropologia kultury (tanatologicznej) do-

starczaj¹ opisów konkretnych zachowañ ludzkich w obliczu œmierci w po-

szczególnych cywilizacjach, kulturach, religiach i przedstawiaj¹ stosowane

w nich metody oswojenia œmierci.

Pracownicy socjalni, pedagodzy, opiekunowie, wychowawcy, lekarze, pie-

lêgniarki, wolontariusze, duchowni (kap³ani i siostry zakonne), œwieccy

cz³onkowie wyspecjalizowanych bractw religijnych – stanowi¹ potencja³

w procesie przygotowania osób do akceptacji œmierci (w skali ogólnospo³ecz-

nej, ogólnonarodowej). Ka¿dy cz³owiek mo¿e byæ osob¹ potrzebuj¹c¹ pomocy

duchowej, wsparcia spo³ecznego w obliczu œmierci. Relacje pomiêdzy opieku-

nami a podopiecznymi zale¿¹ od kultury i stopnia spo³ecznego uœwiadomie-

nia sobie, ¿e œmieræ nie jest czymœ wstydliwym, czymœ, od czego ucieka siê w

zabawê (konsumeryzm, ludycznoœæ), o czym próbuje siê zapomnieæ (anamne-

za spo³eczna), ale czymœ jak najbardziej naturalnym, realnym, ludzkim, po-

wszechnym.

Sztuka umierania – sztuka przygotowania (siebie i innych) do œmierci –

dzieli siê kulturowo, wed³ug poszczególnych religii (chrzeœcijañska, buddyj-

ska, hinduistyczna, islamska, judaistyczna, animistyczna etc.) oraz w zale¿-

noœci od poszczególnych kultur narodowych (narodowe zwyczaje dotycz¹ce
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œmierci), a tak¿e w zale¿noœci od cywilizacji (majañska, aztecka, chiñska, in-

dyjska, staroegipska, sumeryjska, mezopotamska, babiloñska, ¿ydowska, bi-

zantyñska – wschodniochrzeœcijañska, grecka, rzymska, ³aciñska – zachod-

niochrzeœcijañska, turañska, muzu³mañska).

Zob. tak¿e: Opieka d³ugoterminowa, Opieka hospicyjna, Opieka pa-

liatywna.

Opracowanie: Marek Mariusz Tytko
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ARS VIVENDI – METODY PRACY SOCJALNEJ DO AKCEPTACJI ¯YCIA (ang.

ars vivendi – methods of social work towards acceptance of life). Ars vivendi

to sztuka (umiejêtnoœæ) ¿ycia, zespó³ sposobów przygotowania siê (siebie) do

¿ycia obejmuj¹cych zastosowanie metod afirmatywnych do pozytywnego,

realistycznego spojrzenia na ¿ycie ludzkie jako ca³oœæ, co prowadzi w efekcie

do godnej akceptacji pe³ni cz³owieczeñstwa osoby, tj. do pogodzenia siê z na-

turalnym nastêpstwem kolejnych okresów ¿ycia ludzkiego, rozwijaj¹cego siê

od (naturalnego) poczêcia osoby poprzez fazê prenataln¹, narodziny, dzieciñ-

stwo, okres dorastania, dojrza³oœæ (doros³oœæ), a¿ po starzenie siê (ró¿ne fazy,

w zale¿noœci od wieku, a¿ po œmieræ). Akceptacja ta z regu³y zwiêksza siê

(powinna siê zwiêkszaæ) wraz z nabieraniem doœwiadczenia ¿yciowego przez

dan¹ osobê i wraz z pog³êbieniem siê tzw. m¹droœci ¿yciowej danej osoby i jej

dobrostanu, przez co stwarza ona sobie warunki do pe³niejszej akceptacji

w³asnego ¿ycia, godnego bytowania.

Zadaniem szeroko rozumianej pracy socjalnej jest m.in. pobudzenie pod-

opiecznych (wychowanków) do akceptacji w³asnego ¿ycia. Stefan Szuman

pisa³ o pogodnym i powa¿nym zagadnieniu afirmacji ¿ycia, która to afirma-

cja prowadzi do akceptacji ¿ycia (akceptacji ¿ycia innych i w³asnego ¿ycia,

samoakceptacji, tzn. akceptacji siebie jako osoby). Do metod pracy socjalnej

s³u¿¹cych akceptacji ¿ycia zalicza siê przede wszystkim:
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