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Andrzej Kowal
Terapie kreatywne
	Obecność sztuki w postępowaniu z chorymi psychicznie ma długą tradycję.
Sztuka znajdowała i znajduje zastosowanie jako środek wyrazu, gdy trudno wypowiedzieć
przeżycia lub gdy, w przekonaniu pacjenta, niewskazane jest, by cokolwiek mówić.
Sztukę stosuje się również jako narzędzie przeciwdziałania bezczynności, poczucia obcości w świecie, lękowi, zawężeniu możliwości życiowych, brakowi radości życia i pozytywnych doświadczeń.
	Współcześnie wiele mówi się o wypełnianiu wolnego czasu podopiecznych
w domach pomocy społecznej i w szpitalach. Zaprasza się do tych instytucji ludzi kultury, aby z pożytkiem wypełniali wolne chwile pensjonariuszy. W bardziej ambitnych
programach podkreśla się, że nie chodzi o upiększanie pobytu, ale o włączanie kultury
w system działania pomocy społecznej czy opieki zdrowotnej. Autorzy programów „kultura w szpitalu” podkreślają, że współczesna medycyna, jej wysoka jakość i specjalizacja
mają też swoje ciemne strony: anonimowość i pasywność pacjenta. Nasycone techniką
świadczenia medyczne pozbawiają pacjenta odpowiedzialności za swoje zdrowie. Dlatego właśnie programy te określają, jakie działania instytucjonalne należy podjąć, aby
poprawić to, co utrzymuje przy zdrowiu, m.in.: stosunki społeczne, wzajemną pomoc,
zrozumienie, samoświadomość i swobodna przestrzeń działania.
Sztuka spotyka się z psychiatrią w rozmaitych formach terapii kreatywnych:
dramoterapii, terapii sztuką plastyczną, muzykoterapii i choreoterapii. Każda z nich jest
samodzielną formą terapii wyróżnioną według tzw. medium, czyli środka artystycznego
stosowanego przez terapeutę. Wybór zależy od podstawowych uzdolnień podopiecznego oraz od wykształcenia i umiejętności terapeuty.
	Według szkoły w Nijmegen (Holandia) przez terapię kreatywną rozumie się
terapię nie-słowną z psychoterapeutycznymi punktami wyjścia, wyznaczeniem celu
i technik wywodzących się z teorii. Terapia kreatywna zakłada: po pierwsze, że oczekiwana zmiana dokonuje się w medium i poprzez medium, a artystyczny wyraz udostępnia (uzewnętrznia) to, co ukryte we wnętrzu; po drugie, że człowiek w swej artystycznej
wypowiedzi rozprawia się z pytaniami o sens swej egzystencji, a więc z pytaniami, co
w ogóle motywuje człowieka do działania, skąd pochodzi i dokąd zmierza; po trzecie,
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że aby człowiek mógł wyrazić swą istotę, konieczne jest spełnienie trzech warunków:
wolności działania, samodzielności działania i kształtowania otoczenia według własnego wyboru.
	Rozwijając terapie kreatywne zakłada się:
• Że człowiek jest dożywotnio zdolny do uczenia się w każdej sytuacji wyjściowej, tym samym do samodzielnego przeobrażania zdobytej wiedzy na
użytek własny i jego otoczenia społecznego
• Że akt twórczy jest właściwą każdemu podstawową funkcją człowieka.
Przejawia się on w zdolności kształtowania własnego życia i otoczenia,
wymaga wolności i wysiłku, ale bardziej niż wszystko inne przynosi radość
i poczucie sensu życia. Dostrzeżenie go, wydobycie i rozwój są możliwe
także w chorobie. Każdy człowiek może wrażać siebie autentycznie, bardzo ekspresyjnie i oryginalnie, a dzięki temu jest w stanie zmieniać swoje
położenie. Dlatego kreatywność pacjentów odgrywa coraz większą rolę
w zapobieganiu chorobom i leczeniu chorób psychicznych.
• Że w każdej historii życia można odnaleźć to, za co dana osoba jest sama
odpowiedzialna. Uczenie się podejmowania odpowiedzialności pozwala
odnaleźć swoją historyczną tożsamość w kontekście stosunków społecznych swojego czasu, mającą wszakże korzenie we własnej głębi.

Sprawo

Terapia kreatywna jest wyzwaniem dla współczesnej medycyny przesyconej
techniką i wiedzą przyrodniczą o reakcjach ludzkiego ciała. Nie kwestionując osiągnięć
współczesnej medycyny terapia kreatywna przypomina, że człowiek jest indywidualnością nie dającą się podporządkować schematowi „bodziec – reakcja” oraz że choroba nie dotyka całego człowieka, gdyż są w nim sfery, które należy uwzględnić przy
wynajdywaniu wskazań lekarskich. Metody kreatywne zakładają ponadto „poziomy”
kierunek kontaktu i działania – zarówno pacjent, jak i terapeuta współpracują ze sobą,
będąc nieustannie w drodze.
	Nowe kreatywne metody terapii nie zastąpią oczywiście tradycyjnych sposobów leczenia w psychiatrii, są one jednak ich cennym uzupełnieniem. Ich sens dobrze
uchwycił Johanes Junkier: „Terapia kreatywna pomaga […] człowiekowi odnaleźć się
w jego starym świecie na nowy sposób. Terapia kreatywna wprowadza go w nowe obszary przeżywania, działania i myślenia, aby na nowo móc badać powstające konflikty,
objaśniać i zmieniać je z nowej perspektywy, z punktu widzenia niezwykłej drogi”19.
	Inaczej niż w psychoterapii słownej, terapeuci kreatywni pracują często z pacjentami nieumotywowanymi, zamkniętymi w sobie, nieprzeniknionymi lub z pacjentami uważanymi za opornych i przeciwnych terapii. Mimo to, ocena wartości terapii
kreatywnej jest bardzo wysoka, a przerwanie jej zdarza się rzadko.

J. Junkier, Podstawowe pojęcia dramoterapii z perspektywy szkoły w Nijmegen, [w:] Moc
sztuki, red. A. Kowal, Krakowski Szpital Neuropsychiatr., Kraków 1996, s.28.
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Prof. Grażyna Borowik prowadzi warsztat atreterapii
w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie

ozdanie

Dr Agnieszka Sojka prowadzi warsztat biblio i muzykoterapii
w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Radziwiłłowskiej w Krakowie
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Dr Mirosława Kopystiańska prowadzi warsztat komunikacji społecznej
w Ośrodku Wsparcia SS. Sercanek w Krakowie
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