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PIELGRZYMKA JAKO METODA TERAPEUTYCZNA (ang. pilgrimage as a therap-

eutic method). Pielgrzymka jest rodzajem praktyki religijnej, zwi¹zanej z ru-

chem w przestrzeni ku wytyczonemu celowi (np. sanktuarium). Praktyka ta

ma charakter rekolekcji w drodze, co mo¿e zostaæ wykorzystane do celów

terapeutycznych. Pielgrzymka polega na przemieszczaniu siê indywidual-

nym cz³owieka wierz¹cego lub przemieszczaniu siê zbiorowym grup osób

wierz¹cych w przestrzeni ku okreœlonemu celowi, jakim jest np. okreœlona

œwi¹tynia (koœció³, klasztor, cerkiew, zbór, meczet, synagoga, czakram, pago-

da itp.), zwykle w innej miejscowoœci, czasem bardzo odleg³ej.

Pielgrzymka jest znana od czasów staro¿ytnych, opisywano j¹ w Biblii

(np. coroczna pielgrzymka ¯ydów do œwi¹tyni w Jerozolimie na Œwiêto Pas-

chy, tj. Pesach, na które chodzi³ równie¿ Jezus Chrystus wed³ug œwiadectwa

Ewangelii). W okresie œredniowiecza w chrzeœcijañstwie pielgrzymka rozpo-

wszechni³a siê jako pobo¿na praktyka religijna. Poniewa¿ jednak Jerozolima

(Ziemia Œwiêta) by³a wówczas w rêkach muzu³mañskich, w Koœciele zaczêto

wyznaczaæ sanktuaria ekwiwalentne, do których mo¿na by³o zastêpczo piel-

grzymowaæ, uzyskuj¹c okreœlone odpusty (odpuszczenie grzechów, odpusz-

czenie kar za grzechy, odpuszczenie kar doczesnych za pope³nione grzechy –

odpuszczenie by³o tu rozumiane jako oczyszczenie duszy obarczonej uczynio-

nym œwiadomie z³em, z³ymi uczynkami). Pielgrzymka mia³a znaczenie nie

tylko stricte religijne, ale równie¿ ubocznie terapeutyczne (prze¿ycie kathar-

sis), poznawcze (poznanie nowych krajów, ludzi) i przygodowe (doznanie

przygód w drodze). Pielgrzymki do Rzymu (siedziby papie¿y) sta³y siê naj-

bardziej popularne w zachodnim chrzeœcijañstwie. Innymi popularnymi mie-

jscami pielgrzymowania sta³y siê miejscowoœci objawieñ maryjnych, uzna-

nych przez Koœció³ (np. Loreto, Lourdes, La Salette, Gietrzwa³d, Fatima) lub

oficjalnie nieuznawanych (np. ostatnio od lat 80. XX w. Medjugorje). Piel-

grzymki mog¹ byæ zwi¹zane z miejscami kultu cudownych obrazów, s³y-

n¹cych ³askami (np. Jasna Góra – ikona Matki Boskiej Czêstochowskiej, Wil-

no – obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej) lub z obecnoœci¹ okreœlonych reli-

kwii osób œwiêtych lub b³ogos³awionych (np. w Polsce relikwii œw. Kingi w

Starym S¹czu, grobu b³. ks. J. Popie³uszki w Warszawie ¯oliborzu) albo

okreœlonych symboli (np. Góra Krzy¿y na Litwie ko³o Wilna, gdzie umiesz-

czono setki tysiêcy krzy¿y od indywidualnych pielgrzymów jako wotum).

Proces oczyszczenia duchowego w trakcie pielgrzymki jest po³¹czony z re-

kolekcjami (zbiorowymi lub indywidualnymi) odbywanymi w drodze oraz

z przyjêciem okreœlonych sakramentów (pokuty i komunii œwiêtej). Proces
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wewnêtrznego oczyszczenia ducha jest zwi¹zany z zasad¹ utrudzenia (umar-

twienia) cia³a w celu religijnym (dla pokuty), st¹d popularnoœæ licznych piel-

grzymek pieszych, np. w Polsce najd³u¿sza piesza pielgrzymka kaszubska

z Helu na Jasn¹ Górê oraz dalej do krzy¿a na Giewoncie w Tatrach liczy

oko³o tysi¹ca km i trwa oko³o pó³tora miesi¹ca. D³ugi czas pielgrzymki po-

zwala na zastanowienie siê nad sob¹, nad w³asnym ¿yciem, nad relacj¹ oso-

bow¹ cz³owieka wierz¹cego w odniesieniu do bliŸnich i do Boga. Pielgrzymo-

wanie rodzinne buduje wspólnotê, umacnia wiêzi, pog³êbia wiarê w rodzinie.

W Polsce pieszy sezon pielgrzymkowy zaczyna siê zwykle w maju, a koñczy

we wrzeœniu, z uwagi na ciep³¹ porê roku. Pielgrzymka piesza pozwala na

zbli¿enie siê do Boga Stwórcy poprzez obcowanie z przyrod¹ (dzie³em stwo-

rzenia). Bliski kontakt z natur¹, jej kontemplacja przybli¿a cz³owieka do

Boga, co w po³¹czeniu z dzia³aniami podjêtymi przez pielgrzymów (wêdrówka

do okreœlonego celu), wspólnymi modlitwami, œpiewami (muzyka wokalna

z towarzyszeniem instrumentów, np. gitary) tworzy niepowtarzalny klimat,

nastrój modlitewny, sprzyjaj¹cy metanoi (nawróceniu), pog³êbieniu wiary.

W pielgrzymce mog¹ uczestniczyæ wszyscy, którzy chc¹, pocz¹wszy od

ma³ych dzieci (rodzice nios¹cy niemowlêta w noside³kach), poprzez m³odzie¿,

doros³ych, po osoby starsze, w podesz³ym wieku. W pielgrzymce mog¹ ucze-

stniczyæ chorzy (np. pielgrzymki do Por¹bki Uszewskiej czy do Lourdes) lub

zdrowi, pe³nosprawni lub niepe³nosprawni (np. na wózkach inwalidzkich),

kobiety i mê¿czyŸni, ludzie ró¿nych ras, narodowoœci i œwiatopogl¹du. Za-

kres osobowy nie ma granic, pielgrzymka jest dla ka¿dego, kto chce g³êbiej

prze¿yæ i poznaæ siebie w relacji do Boga. Terapeutyczny rezultat pielgrzym-

ki jest funkcj¹ wtórn¹ samej pielgrzymki, poniewa¿ jej funkcj¹ pierwotn¹

jest cel religijny.

Praktyczne sposoby organizowania pielgrzymek s¹ znane duchownym, po-

dobne s¹ do metod rekolekcyjnych (pielgrzymka to rodzaj „misji ludowych”

w drodze). Duszpasterskie metody prowadzenia wiernych ku wyznaczonemu

celowi (np. pieszego pielgrzymowania) wymagaj¹ tak¿e orientacji w terenie,

umiejêtnoœci czytania mapy itp., zaprawy fizycznej i duchowej. Metody peda-

gogii religijnej i moralnej stosowane podczas pielgrzymki zale¿¹ od indy-

widualnego wyboru, mog¹ byæ standardowe lub niestandardowe (np. dodat-

kowe atrakcje – pielgrzymka rowerowa lub konna). Podczas pielgrzymki

pieszej stosowane s¹ ró¿ne pomocnicze œrodki techniczne (np. samochody

ciê¿arowe wioz¹ce sprzêt biwakowy, namioty, plecaki), instrumenty muzycz-

ne (gitary, grzechotki itp.), sprzêt nag³aœniaj¹cy (mikrofony, g³oœniki przenoœ-

ne, tzw. tuby). Pielgrzymi maj¹ ze sob¹ egzemplarze Pisma Œwiêtego oraz

modlitewniki i œpiewniki, przewodniki pielgrzyma, mapy, nadto tzw. przed-

mioty nabo¿ne (ikony, obrazki, krzy¿e, szkaplerze, medaliki), ksi¹dz nato-

miast ma ze sob¹ podstawowe przedmioty liturgiczne, potrzebne do sprawo-

wania eucharystii (np. ornat, stu³a, alba, kielich, msza³). Duszpasterze jako
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œrodka zasadniczego u¿ywaj¹ jednak indywidualnego dialogu z pielgrzyma-

mi, wspólnej modlitwy, liturgii, wspólnotowego wsparcia duchowego, wyka-

zuj¹c siê przy tym znajomoœci¹ psychiki ludzkiej, aby pomóc w momentach

kryzysu. Proces pielgrzymowania rozci¹gniêty w czasie pozwala na ró¿nico-

wanie œrodków i metod, aby przeciwdzia³aæ znu¿eniu fizycznemu i psychicz-

nemu. Wszystkie œrodki i metody maj¹ prowadziæ wiernych ku jednemu ce-

lowi: odnowie duchowej, wzmocnieniu hartu ducha, charakteru, wzmocnieniu

woli, odwróceniu siê od dotychczasowego z³a moralnego w ¿yciu osobistym,

a skierowaniu siê ku dobru moralnemu, którego symbolicznym uobecnie-

niem jest nie tylko wytyczony cel pielgrzymki: dane sanktuarium, ale tak¿e

drugi cz³owiek (bliŸni we wspólnocie) i Bóg, ponadto pog³êbieniu ¿ycia du-

chowego, zbli¿eniu cz³owieka do Boga poprzez drogê.

Pielgrzymki mog¹ byæ: jednodniowe lub wielodniowe (trwaj¹ce nawet kil-

ka miesiêcy), indywidualne (np. poprzez wytyczone szlaki pielgrzymkowe do

Santiago de Compostella w Hiszpanii, z sieci¹ tzw. albergów, czyli domów

dla pielgrzymów w drodze; we Francji domy noclegowe dla pielgrzymów

nosz¹ nazwê foyer) lub zbiorowe (np. w Polsce do sanktuariów na Jasn¹

Górê czy górê Grabarkê – w okreœlone œwiêta), powszechne (dla wszystkich)

lub specjalistyczne (dla okreœlonej grupy zawodowej, np. górników, czy dla

okreœlonej p³ci, np. pielgrzymka mê¿czyzn do Piekar na Górnym Œl¹sku, dla

okreœlonego wieku, np. dla m³odzie¿y, szkolne pielgrzymki maturzystów na

Jasn¹ Górê, pielgrzymki m³odzie¿owe na Lednicê). Mo¿liwe s¹ podzia³y piel-

grzymek w zale¿noœci od œrodka lokomocji, np. piesze, rowerowe, konne, mo-

tocyklowe (zw³aszcza tzw. pielgrzymki gwiaŸdziste), autobusowe itd., prze-

znaczone dla okreœlonego œrodowiska ponadzawodowego (np. coroczne piel-

grzymki Rodziny Radia Maryja na Jasn¹ Górê), jednorazowe (okolicznoœcio-

we) lub coroczne (cykliczne, np. Warszawska Pielgrzymka Piesza na Jasn¹

Górê liczy ju¿ sobie ponad trzysta lat tradycji), do sanktuariów lokalnych

(np. do Turzy k. Wodzis³awia Œl¹skiego, na Górê œw. Anny, do Piekar Œl¹skich)

lub ogólnopolskich (np. do Lichenia, na Jasn¹ Górê).

Doœwiadczenia pielgrzymów pobudzaj¹ do œwiadectwa ¿yciem (œwiadcze-

nia w³asn¹ osob¹ wobec innych o Bogu). Wychowanie religijne, w³¹czone

w obszar pedagogiki kultury, aplikowane do rekolekcji w drodze (pielgrzy-

mek), wzmacnia skutecznoœæ metod pracy z wiernymi, pod warunkiem umie-

jêtnego stosowania i ³¹czenia elementów bytowo-socjalnych (np. zakwatero-

wanie, wy¿ywienie, opieka medyczna), estetycznych (np. koncerty muzyki

religijnej na postojach i w drodze), moralnych (wychowanie moralne, kszta³ce-

nie charakteru) i religijnych (wychowanie liturgiczne, pos³uga sakramentalna).

Zob. tak¿e: Modlitwa jako metoda terapeutyczna; Rekolekcje jako

metoda terapeutyczna.

Opracowanie: Marek Mariusz Tytko
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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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