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Parafrází titulu článku J . Haleyho uvádíme práci o poetoterapii, která se nám v Ťade
posledních let velmi osvedčila pŤÍ psychoterapii závislostí. Považujeme ji za vhodnou
z techto duvodu:
I. Je použiteiná kdykoliv v prubehu l éč by a kdykoliv v prubehu skupinové či komunitní psychoterapie . Stej ne dobŤe je použiteiná pŤÍ manželské nebo rodinné terapii.
2. Je použiteiná tehdy , kd yž te rapie uv ázia na mrtvém bode .
3. Je použiteiná tehdy , je-li terapeut v úzkých a neví jak dál.
4. Jde o techniku pro terapeuta nenáročnou a není k ní tŤeba žádného speciálního výcviku.
5. Jde o tech niku použiteinou pŤÍ jakémkoliv tématu či problému .
6. Jde o techniku , z které se vždy vyteží informace o pacientech; s temito informacemi
je pak možno dále pracovat.
7. Její další výhodou je jednoduchost: pomuckami jsou papír a tužka a nekdy ani
ty nej sou tŤeba.
8. V drobných modifikacích je použiteiná u všech pacientu bez oh led u na vek , vzdelání , sociální postavení atd .
DŤÍve než postupne probereme jednotlivé , výše uvedené body, bychom rádi zduraznili , že používáme výhradne a pouze aktivní poetoterapii , necháme vždy pacienty tvoŤÍt
ruzným zpusobem , podle použité techniky . TvoŤÍvost považujeme za podstatnou součás t psychoterapeutického procesu; zároveň musí pacienti do této formy vkládat podstatne více terapeutického úsilí než do formy pasivní (tj. naslouchání poezii). V základní instrukci je implicitne uvedena tvorba veršované básne . Méne tvoŤivým pacientum
dovolíme , aby psali volným veršem, popŤípade, aby se pokusili o jakousi báseň v próze .
A nyní k jednotlivým bodum :
1. Poetoterapie je použite Iná od prvého do posledního dne léčby pacienta bez ohledu
na to, v jakém stadiu léčby se pacient nachází. Stejne dobŤe je použiteiná kdykoliv
v prubehu skupiny či komunitního denÍ. Na nového paciema necháváme skupinu skládat básne (téma Nove pŤíchozí) , výhodou je , když dotyčného nikdo nezná. Nový
pacient tak získává bezprostŤední informace o tom, jakým prvním dojmem pusobí . O bdobne tvoŤíme básne pacientum PŤi odchodu z léčby - Na rozloučenou. Každý z pacientu muže pracovat individuálne , či skupina skládá dohromady , nekdy také tvoŤÍme
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kolektivní básne po kruhu , kde každý další pridá jedno slovo k predchozí produkci .
Ukázky z básní na nove príchozí: Co je to za človeka - chlupatej je jak deka - v noci
bych se ho ulek - je to lékar já bych rek. Zvonia zvony - zvonia všetky - niekto ušiel
zo záchytky. Kto to ušiel? - Bol to chlap. - Bradu on mal ako drak . Nebo velmi stručne:
Kdo to asi je? - zda-Ii si to s námi vypije?
Tímto zpusobem vzniká velice brzy kontakt s príchozím a skupina se rychle rozbíhá.
V této fázi se dá velmi dobre pracovat s projekcemi jednotlivých pacientu .
Pfi manželské a rodinné terapii dochází nekdy k dramatickým situacím, napr . tehdy ,
když komunita (nebo skupina) prichozího partnera (či partnerku) "nebere"a vzniká
koalice všech proti jedné osobe. V takových prípadech necháváme Jednotlivé skupiny
psát básne na manželský pár (nebo rodinu); v básních se často objevují agresivní impulzy zamerené proti dotyčné osobe , jak vidno z ukázky : V manželství nechť každý delá
si co chce - jen když žena zastáva veškeré práce - včetne úprav bytu , oprav auta, prač
ky , úklidu - a muž jí k tomu velkoryse dopl'eje klidu - a nejen to - její dobre vykonanou
práci ocení - nenápadne dá jí znamení - že pohlavní styk možný je - nechť ona
si za odmenu užije - žena pak radost nesmírnou ukáže - a tím zpetne manželovi dokáže
- že zaslouží si tuto poctu a manžel nadále požívá úctu. Ostatní skupiny vytvorili básne
ješte agresivnejší a partnerka se tak dostala pod značný tlak . Pri otázce, které pacienty
vnímá jako iniciátory ataku proti své osobe se zamyslela a odpovédela : "To nevím ,
to bych musela vid et jejich dolní obličeje". Načež celá komunita (mužská) doslova
"zarvala" smíchy a od této chvíle byla brána za rovnocennou partnerku a požívala znač
né úcty, což byl a pozice , kterou byla komunita predtím ochotna pfifknout pouze manželovi.
2. a 3. Uvázne-li skupinové nebo komunitní dení na mrtvém bode, nebo je-li terapeut v úzkých, je vždy možno sáhnout po poetoterapii : zeptat se napl' . kdo na co
myslí a na toto téma nechat tvorit. Samozrejme Ize použít i téma pripravené, leckdy je
však lepší vyjít z okamžité situace a naladení pacientu . Je-Ii treba odlehčit napjatou
atmosféru, necháme každého pacienta ve skupine vymysIet jedno slovo a na tato slova
pak skládají básne . V celokomunitním dení vymýšlí skupiny nekolik slov (často velice
nesourodých) a vymení si pak mezi sebou tato "zadání" . Hodnotí se originalita, vtip,
humor , tvol'ivost. Príklady zadání a básní na ne složených: na slova "zav ináč " , "rmut" ,
" ranhojič", "snár": Když posledním jsem pivem - zapil ranní zavináč - já pri pohledu
oknem - trímaje si hlavu , ač - zimostráz už v polích kvet - já opet svlažil suchý ret
- tu trpasličí jal mne rmut - a každý šrouboval mi vrut :- a nejen vrut, práskal i bič
- anajednou - ó spáso má - zvoní na mne ranhojič - já otvírám - je to jak snár - recidivuji - toť Apolinár. Na slovo "slon", " kosení", "duvera" , "cíl", "noha", "svoboda",
" návšteva", "auto", "razítko", " učení ", "rodina", "láska", "hlava": Sloní silou kosím
svobodu - hlavou, nohou i autem míjím cíl- duvernou návštevou snad poctím rodinu
- a venuji jí lásky díl- a protože svoboda učení je pro mne nežná kráska - tak slovem
du vera sám razítkuji slovo láska. Či jiná variace na stej né téma : Když slon svou duverne k mé hlavu skloní - pak učím se , co svobodná je síla - až navštíví , jak svuj cíl , mou
rodinu - byť v nevhodnou to bude hodinu - pak nohou svou , jak razítkem - skosí
mi auto , jenž pl'ežitkem - pak poučím se, že tato se slonem sázka - je vskutku pravá
sloní láska.
4. Není treba , aby terapeut byl expertem na poezii či poetoterapii , také není treba
žádného zvláštního výcviku . Výhodou je, je-Ii terapeut sám tvorivý a ovládá-li umení
improvizace. Musí být pripraven i na to , že je pacienty vyzv án k aktivní účasti; takovouto účast považujeme za prínos. Príklad : pri volné tribune v Apolináfi se pacienti pre56
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dem dohodli a dali terapeutum za úkol složit báseň na následující slova: "ondatra",
"komtesa" , "inflace" , "ex-pacient", "venerologie" (v Apolinári se krome oddelení protialkoholního nalézá též venerologie). Terapeuti pochopitelne nemohli toto vybídnutí
odmítnout. Konec koncu k terapeutovi patrí i umení se ztrapnit, na což pacienti nedoč
kave čekali. Terapeuti tedy byli nuceni okamžite pred zraky celé komunity vytvorit báseň. I když výsledné dílo za mnoho nestálo, vzniklo nicméne rychle a spontánne, což
pacienti ocenili. Šlo o tuto báseň: Apolinárskou ulicí beží ondatra - pacienti na ni plivají z patra - není to ondatra - je to komtesa - každému nad tím srdce zaplesá - neb
je to venerologická komtesa - není dnes kom tes práve inflace - žádná není tu zrovna
na place - ejhle aplaus! pro koho? johohó - to ex-pacient e sotva drží na nohó.
5. Jakákoliv témata či problémy, objevivší se v léčbe (nebo mimo ni) Ize poetoterapeuticky zpracovat. Lze psát básne na veškeré části programu a režimu, na jednotlivé
pacienty , na terapeuty (pacienti si mohou odventilovat své agrese ) , na jakákoliv životní
témata (rodina, domov, manželství, láska, prátelství, duvera, strach, pomluva, ponížení, násilí, závist, uprímnost , odvaha atd.), abychom uvedli jen ta, která používáme nejčasteji. Z ukázek: Pred prahem pokleknu radostí - že už jsem opet doma - ne však
tak jako drív - kdy opilá jsem padala na kolena . Pacient soudne trestaný pro napadnutí
manželky: Nebuď ženo jako pes - pusť me taky do hospody - mezi moje kamarády
- já se ti tam ožeru - pak ti doma namelu.
Klíčová slova našeho oboru (napr. "abstinence") prakticky nezadáváme, neboť pacienti na tato témata vetšinou sdeluj í to , co si myslí , že terapeuti chtej í slyšet a nikoli
to , co si opravdu myslí . Vznikají tak prevážne povrchní , formáIní hesla , bez hlubšího
smyslu .
Nejradeji používáme témata, ponechávající pacientum maximáIní prostor pro vlastní projekci, prání , touhy, fantazie: zadání je vetšinou jednoslovné a nejčasteji používá me tato slova: "nalézt cestu", "zázrak", "chci", "náhle" , "každý den", "dohrom ady", " teď" , "zít ra" , "proč " , "nikdy" , "konec" , "nadarmo". Nekolik ukázek: Jako novou vestu - nacházím teď cestu - když nenajdu cestu - zahodím i vestu . (Šlo o stále
recidivujícího pacienta.) Nalézt cestu k sobe , lidem - budu hledat, bych byl kliden udelám radost okolí, to me pak za to osolí. (Lehce paranoidní pacient , neschopný
abstino~at.) Hledám darmo - ako shodit svoje jarmo - p'roto zbývá jediné - pít jen
čaje bylinné . Skrze dno skleničky - svet stal se maličký - bez prátel , bez lásky - zbyly
jen otázky - snad cesta najít se dá - bez lahve bez sklenky - snad očí panenky najdou
ji dfív než já - verím jim , prestože klamaly - však zlé za mne nekonaly - to jenom já .
Či vyznání neustále recidivuj ícího pacienta: Sotva jsem na stul domák - válel jsem sklenici jak kouli chrobák .
.
6. Básne vždy prinášejí nejaké informace o pacientech, často i takové, které pacient
chce zamlčet. Citujeme z deníku pacienta : "Nevýhodou veršování je, že človek ve verši
projeví nebo prizná to , co by normálne nerekl. Neco , co má treba v podvedomí , skryté
myšlenky , nebo i defektní úvahy." Vynorí-Ii se takové obsahy, je dobré s nimi dále
pracoval.
7. Predností té to techniky je , že papír a tužka jsou stá le poruce.
8. ikdy se nám nestalo , aby pacient vubec nic nevytvoril (vyjma pacientu v težkém
odporu , kterí odmítli spolupracovat) . Úroveň básní je pochopitelne rozdílná , duležité
je instrukci rádne vysvetlit a zduraznit i možnost psaní v próze , s tím, že stačí treba
dva rádky . Obsah totiž bývá duležitej ší než forma.
Tešíme se na další tvorbu našich pacientu, vedeni vírou ve vlastní (overený) verš:
Každý pacient vždy neco vytvorí , ne každému se však verše podarí.
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Souhrn
Autori referují o výhodách aktivní poetoterapie , tak jak ji provádejí se závislými
osobami od roku 1983. Mezi ty to výhody patrí : použitelnost kdykoliv v prubehu terapie, bez oh led u na pokročilost pacienta v léčbe; použitelnost kdykoliv pri skupinové,
komunitní , manželské a rodinné terapii; vázne-li dynamika psycho terapeutického procesu nebo neví-li terapeut jak dál , muže vždy použít poetoterapii ; k této technice není
treba speciálního výcviku , vítána je kreativita a improvizační schopnosti terapeuta ;
básne se dají skládat na jakákoliv téma či problém ; technika prináší vždy nové informace o pacientech, s kterými se dá dále pracovat ; je velmi jednoduchá a použiteIná u všech
pacientu .
.
Práce je doplnena výčtem témat , která autori nejčasteji používají a také ukázkami
z básnické tvorby pacientu .
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