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PROZA W PRACY SOCJALNEJ I TERAPEUTYCZNEJ (ang. prose in social work

and therapy). Proza jest pojêciem u¿ywanym wieloznacznie. W ujêciu potocz-

nym u¿ywa siê go jako synonim epiki b¹dŸ jako pojêcie przeciwstawne poezji

(„mowie wi¹zanej”), czyli jako pojêcie „mowy niewi¹zanej”. W najszerszym

ujêciu potocznym proza oznacza ka¿dy zapis, ka¿dy tekst, niekoniecznie lite-

racki, niekoniecznie bêd¹cy literatur¹ piêkn¹. W sensie przenoœnym w ujê-

ciu potocznym („proza ¿ycia”) oznacza szaroœæ, monotonnoœæ i trud dnia co-

dziennego.

W pracy socjalnej mo¿na wykorzystaæ zarówno arcydzie³a prozy narodo-

wej i œwiatowej (epikê, mowê niewi¹zan¹) – jest to wówczas wychowanie (so-

cjalizacja, resocjalizacja, dydaktyka) przez literaturê piêkn¹, jak i wytwory

w³asne podopiecznych (autoekspresjê w formie zapisu, bêd¹cego np. dzienni-

kiem albo pamiêtnikiem, listem, notatk¹, prób¹ opowiadania, w³asnej narra-

cji itp.). W drugim przypadku wartoœæ literacka nie ma jakiegokolwiek zna-

czenia estetycznego, chodzi o uzewnêtrznienie, wyra¿enie w³asnego wnêtrza

w postaci pisanej, co z kolei u³atwia np. diagnozê psychologiczn¹ czy socjaln¹

odnoœnie do potrzeb, emocji (i uczuæ), woli i przemyœleñ czy – ogólnie mówi¹c

– tzw. œwiata wartoœci (sfery opinii) danej osoby (hierarchii wartoœci).

Pracownicy socjalni, psychologowie, pedagodzy na podstawie wytworów

pisanych mog¹ lepiej poznaæ œwiat danej osoby, rozpoznaæ podstawowe kon-

teksty tak¿e poprzez analizê tego, czego tam brakuje, co zosta³o pominiête,

a co jest wa¿ne (np. rodzina). Na podstawowe pytanie: dlaczego ktoœ napisa³

dany tekst tak, a nie inaczej, mo¿e istnieæ wiele odpowiedzi, nale¿y wiêc byæ

ostro¿nym w wyci¹ganiu wniosków. Pisanie jest jednak pozytywn¹ czynnoœ-

ci¹, w wyniku której powstaje jakiœ wytwór (komunikat) w pewnym kontek-

œcie, skierowany od nadawcy do odbiorcy w pewnym kodzie. Swobodna (nie-

wymuszona) wypowiedŸ podopiecznego daje najlepsze efekty. Do pisania

mo¿na co najwy¿ej zachêcaæ, ale nie zmuszaæ. Pamiêtniki m³odzie¿y (badane

m.in. przez C. Bühler czy S. Szumana w okresie miêdzywojennym) to bardzo

ciekawy materia³ badawczy (poznawczy).

Obecnie funkcjê dzienników czy pamiêtników m³odzie¿y spe³nia blog (ró¿-

ne komunikatory w Internecie). Analiza tych tekstów, zapisów (prozy szero-
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ko pojêtej) jest pomocna w uchwyceniu ewoluuj¹cego jêzyka m³odzie¿y, ro-

dzajów nowej agresji s³ownej (przemocy w cyberprzestrzeni, tzw. cyberbully-

ing, oraz w sieci telefonii komórkowej). W kontekœcie tekstów proz¹ (SMS,

mailing, blogi itp.) pojawia siê tzw. stalking (z ang. podchody, skradanie siê,

tj. œledzenie [kogoœ]), czyli z³oœliwe i powtarzaj¹ce siê nagabywanie, naprzy-

krzanie siê, przeœladowanie, które zagra¿a ¿yciu jakiejœ osoby, co wi¹¿e siê

z obraz¹, zniewag¹, przemoc¹, agresj¹, tak¿e s³own¹ na tle seksualnym, tj.

z molestowaniem (czyny karalne). Proza zwi¹zana z agresj¹, która spe³nia

kryterium stalkingu, zachowana w postaci maili czy SMS-ów lub MMS-ów,

mo¿e byæ dowodem w sprawie o czyn karalny.

Pracownik socjalny, pracuj¹c z osobami spo³ecznie wykluczonymi, mo¿e

natrafiæ na tego typu negatywne zjawiska spowodowane przez tzw. stalke-

rów, wyra¿ane za pomoc¹ stalkerskiej „prozy” (zapisu s³ownego w ró¿nej po-

staci), i powinien byæ przygotowany do ich wstêpnej analizy oraz przekiero-

wania danej sprawy do specjalistów (na policjê, do psychologa, prawnika,

resocjalizatora itp.). Zarazem jednak pracownik socjalny mo¿e siê zetkn¹æ

z pozytywnymi, twórczymi zjawiskami pisania (amatorskiego) rozmaitych

dzie³ quasi-literackich czy czasem maj¹cych nawet pewn¹ wartoœæ literack¹,

któr¹ nale¿a³oby ocaliæ, wzmocniæ wewnêtrznie danego twórcê owej samo-

rodnej, amatorskiej prozy, który wskutek kolei ¿ycia znalaz³ siê w pewnym

momencie na marginesie spo³ecznym, ale ma du¿o do powiedzenia innym

(œwiadectwo). Twórczoœæ prozatorska pozwala mu uwierzyæ w siebie, samo-

realizowaæ siê, dowartoœciowaæ, zw³aszcza jeœli dany utwór zostanie publicz-

nie pochwalony, wydrukowany w lokalnej gazetce (np. we fragmencie, po

stosownej adiustacji jêzykowej przez filologa) lub ukazany w Internecie na

blogu, albo zdobêdzie jakiœ symboliczny nawet laur w lokalnym konkursie

na opowiadanie typu „œwiadectwo z ¿ycia” itp. Pracownicy socjalni mog¹ in-

spirowaæ, zachêcaæ do tego typu pozytywnych dzia³añ twórczych swoich pod-

opiecznych.

Wartoœciowa proza obecna w bibliotekach w postaci ksi¹¿ek mo¿e byæ po-

mocna w zorganizowaniu czasu wolnego podopiecznych (pracownicy socjalni

powinni krzewiæ, o ile siê da, czytelnictwo dobrych ksi¹¿ek wœród dzieci,

m³odzie¿y i doros³ych, tak¿e tych z niepe³nosprawnoœci¹, istniej¹ wszak ró¿-

ne sposoby dotarcia z proz¹ do osób z deficytami, np. audiobooki, ksi¹¿ki

t³oczone Braille’em dla niewidomych itd.

Proza traktowana szeroko mo¿e byæ zastosowana do ka¿dego wieku,

pocz¹wszy od ma³ych dzieci (audiobooki z bajkami czy opowiadaniami), po-

przez dzieci starsze i m³odzie¿ po doros³ych. Ksi¹¿ki pisane proz¹ (przygodo-

we, science fiction, historyczne, religijne, sensacyjne itd.) mog¹ byæ wzorcem

pozytywnych zachowañ dla dzieci i m³odzie¿y, pod warunkiem odpowiednie-

go ich doboru. Zakres twórczoœci w³asnej podopiecznych nie jest niczym
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ograniczony (sfera wolnoœci osobistej, gwarantowanej przez Konstytucjê

Rzeczypospolitej Polskiej).

Proza u¿ywana w kontekœcie pracy socjalnej lub terapeutycznej (terapii

zajêciowej lub psychoterapii, diagnozy psychologicznej) ma walory (auto)wy-

chowania literackiego, (auto)wychowania przez literaturê, (auto)wychowa-

nia do literatury, (re)socjalizacji literackiej, (re)socjalizacji przez literaturê,

(re)socjalizacji do literatury. Stosuje siê tu zwykle z jednej strony metody

charakterystyczne dla wychowania przez sztukê, wychowania estetycznego,

pedagogiki kultury (literackiej), a z drugiej strony psychologiczne i jêzyko-

znawcze metody analizy tekstu dla uchwycenia zagro¿eñ i diagnozy psycho-

logicznej.

Do spisywania tekstów proz¹ wystarcz¹ papier (np. zeszyt) i tradycyjne,

proste przybory do pisania albo w wersji nowszej komputer, zw³aszcza z do-

stêpem do sieci, gdzie istnieje mo¿liwoœæ publikacji danego zapisu. Prozê

mog¹ pisaæ wiêŸniowie (osadzeni), podopieczni zak³adów poprawczych, bez-

domni, bezrobotni itd. Uczestnikami tej dzia³alnoœci mog¹ byæ autorzy (na-

dawcy) tekstów (proz¹), filolodzy (instruktorzy kulturalno-oœwiatowi, kryty-

cy literaccy), psychologowie, wychowawcy, resocjalizatorzy, dydaktycy, czytel-

nicy (odbiorcy tekstów).

Wed³ug kryterium formy proza mo¿e byæ podzielona:

� na gatunki, np. nowele, opowiadania, powieœci itd.;

� ze wzglêdu na sprawcê dzie³a (autora prozy) – prozaicy amatorzy lub

prozaicy profesjonaliœci;

� ze wzglêdu na publikowalnoœæ – nieprzeznaczona do druku ani do

jakiejkolwiek publikacji, np. proza autoterapeutyczna, proza literacka prze-

znaczona do publikacji, np. elektronicznej lub druku, po stosownej adiustacji

jêzykowej;

� wed³ug celu ogólnego – aplikowana do pracy socjalnej, aplikowana do

(auto)terapii zajêciowej, aplikowana do (auto)psychoterapii, aplikowana do

resocjalizacji;

� wed³ug materii (treœci) – proza fikcyjna (fabu³a wymyœlona przez

autora) lub dokumentalna (osobiste œwiadectwa ¿ycia autora).

Wychowanie literackie (przez prozê), w³¹czone w obszar pedagogiki kultu-

ry, aplikowane do pracy socjalnej i terapii (zarówno psychoterapii czy artete-

rapii, jak i terapii zajêciowej), wzmacnia skutecznoœæ ich metod, pod warun-

kiem umiejêtnego stosowania. Piêkne i dobre s³owo (zapisane jako literatura)

jest jednym z elementów cz³owieka piêknego-i-dobrego (gr. kalos-kagathos,

w myœl zasady piêkna-i-dobra, gr. kalokagatía).

Zob. tak¿e: Poezja w pracy socjalnej i terapeutycznej.

Opracowanie: Marek Mariusz Tytko
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PSYCHOANALIZA (ang. psychoanalysis). Psychoanaliza to procedura s³u¿¹ca

badaniu procesów umys³owych, których poznanie jest niedostêpne w inny

sposób. To równie¿ metoda terapii zaburzeñ psychicznych odwo³uj¹ca siê do

wyników tych badañ. Pojêcie to obejmuje tak¿e teorie psychologiczne oparte

na tej metodzie badawczej i tworz¹ce odrêbn¹ dziedzinê nauki.

Psychoanaliza i oparta na niej terapia psychoanalityczna powsta³y na

podstawie koncepcji opracowanej przez Z. Freuda. Pogl¹d Freuda na istotê

ludzk¹, uformowany pod wp³ywem obserwacji klinicznych, by³ pesymistycz-

ny. Twierdzi³ on, ¿e cz³owiek jest z natury impulsywny, zapatrzony w siebie

i nieracjonalny w swych dzia³aniach. Ludzkie zachowania postrzega³ deter-

ministycznie, tzn. s¹dzi³, ¿e s¹ one zdominowane przez biologiczne instynkty

i popêdy, a tak¿e wczesnodzieciêce prze¿ycia. Jest to szerokie ujêcie, obej-

muj¹ce intrapsychiczne (wewnêtrzne) doœwiadczenia ¿yciowe, role spo³ecz-

ne, naturê biologiczn¹ oraz aktywnoœæ indywidualn¹ i grupow¹. Freud suge-

rowa³, ¿e celem niezaburzonej osobowoœci jest gotowoœæ do mi³oœci, pracy

i rozrywek.

Podejœcie psychoanalityczne, oparte na psychologii konfliktów intrapsy-

chicznych miêdzy konkuruj¹cymi instynktami i popêdami, zak³ada istnienie

trzech funkcjonalnych struktur osobowoœci: id, ego i superego. Id to struktu-

ra nieœwiadoma, „siedlisko popêdów”, reprezentuj¹ca prymitywne, egoistycz-

ne cechy cz³owieka, bêd¹ca najbardziej biologicznie nacechowan¹ sfer¹ oso-

bowoœci. Id ¿¹da natychmiastowej gratyfikacji w formie wzrostu przyjemnoœci

(kieruje siê „zasad¹ przyjemnoœci”) i redukcji pobudzenia. Ego to struktura
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