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... wiele może zdziałać wychowanie i kultura. Pewien uczony osiągnął
przecież  to,  że  u  niego  kot,  mysz,  kobczyk  i  wróbel  jedli  z  jednego
talerza.
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Kulturoterapia - szkic zagadnienia koncepcji kulturoterapii
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Kulturoterapia

Z syntezy pojęć kultura i terapia powstaje pojęcie kulturoterapii. I tu pojawia się
problem natury definicyjnej i nazewniczej. Ogromny i do końca niedookreślony obszar
pojęciowy  terapii,  a  jeszcze  bardziej  kultury,  uniemożliwia  precyzyjny  sposób
określenia, czym tak naprawdę jest i  zajmuje się kulturoterapia. Prof. Wita Szulc po
analizie  ogromnej  ilości  publikacji  z  dziedziny   nauk  medycznych  i  społecznych,
sformułowała  następującą  definicję  kulturoterapii:  „Kulturoterapia  jest  działaniem
skierowanym na człowieka i jego środowisko. Zmierza do poprawy jakości życia i ma na
celu  przywrócenie  oraz  potęgowanie  zdrowia.  Do  realizacji  tego  celu  wykorzystuje
środki kulturowe, między innymi sztukę”2. Powyższa definicja skonstruowana została na
bazie  zaobserwowanych  cech  wspólnych,  jakie  przejawiają  najbardziej  rozwinięte
terapie,  a  które  wykorzystują  różne  formy  sztuki,  jako  narzędzie  terapeutyczne.
Wspomniane cechy to3:

 starożytny rodowód historyczny,
 określony obszar zastosowań (najważniejsze z nich to psychiatria, pedagogika

specjalna, opieka społeczna),
 aktywne i receptywne metody terapeutyczne,
 korzystanie ze środków kultury w celu przywracania i potęgowania zdrowia.

W światowej literaturze przedmiotu można wyodrębnić trzy różne znaczenia, do
jakich  odnosi  się  pojęcie  kulturoterapii.  Wszystkie  odwołują  się  tylko  do  jednego
obszaru kultury – kultury symbolicznej. Wprawdzie w terminologii naukowej możemy z
rzadka natrafić na pojęcie  kulturotechnika4,  które to pojęcie mogłoby wskazywać na
poszerzenie  obszaru  zainteresowań  kulturoterapii  o  elementy  zarówno  kultury
symbolicznej,  jak  i  techniczno  –  użytkowej.  Jednakże  terminem  tym  określa  się
działalność  wychowawczą,  która  to  działalność  należy  bezspornie  do  kultury
symbolicznej, wykorzystującej pewne elementy materialnego dziedzictwa kulturowego5.

1
 Łaski Adam (opr.): O wychowaniu. Sentencje – myśli – aforyzmy, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999, s.

69.
2
 Szulc Wita : Kulturoterapia. Wykorzystanie sztuki i działalności kulturalno - oświatowej w lecznictwie,

Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 1994, s. 8.
3
 Szulc Wita: Koncepcja kulturoterapii, [w:] Gapik Lechosław (red.): Postępy psychoterapii, tom I, UAM,

WSE, Poznań 1998, s. 94.
4
 Tamże., s. 94.
5 W moim niedalekim sąsiedztwie mieszka pewne młode małżeństwo, które w celu uśpienia dziecka
wykorzystuje jedyną znaną im i  absolutnie pewną technikę, a mianowicie przejażdżkę dwukrotnie na
około domu samochodem. Cel zostaje osiągnięty, dziecko za każdym razem zasypia i smacznie potem
śpi przez całą noc (w swoim łóżeczku), lecz trudno byłoby udowodnić, że ta swoista „samochodoterapia”
jest techniką terapeutyczną wywodzącą się z dziedziny techniczno – użytkowej kultury.  
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Wspomniane znaczenia, do jakich odnosi się pojęcie kulturoterapii to6:

1. kulturoterapia jako nauka rozpatrująca oczekiwania, potrzeby i zachowania
pacjenta,  uwzględniająca  w  tych  rozpatrywaniach  czynniki  religijne,
narodowościowe  i  etniczne.  Tak  rozumiana  kulturoterapia  wynika  z
antropologicznego  rozumienia  terminu  kultura.  Głównym  obszarem  jej
zainteresowania jest badanie wpływu rozmaitych kultur na sposób leczenia i
chorowania.  

2. pojęcie  kulturoterapii  rozumiane  może  być  również  jako  nadrzędne  lub
tożsame  z  terminem  arteterapia.  Ten  sposób  pojmowania  kulturoterapii
wprowadza  dość  istotną  w  konsekwencjach  nieścisłość  dotyczącą
nazewnictwa.  Kulturoterapia  i  arteterapia  jakkolwiek  bliskoznaczne,  nie
obejmują  tego  samego  zakresu  znaczeń.  Dlatego  też  nie  mogą  być
uznawane za terminy tożsame, a co za tym idzie używane  wymiennie7.

3. kulturoterapia wreszcie może być rozumiana jako synonim organizowanych
instytucjonalnie w zamkniętych zakładach leczniczych działań kulturalno –
oświatowych.

Cele  terapeutyczne  kulturoterapia  realizuje  nie  tylko  poprzez  wykorzystanie
wytworów  sztuki.  Często  korzysta  z  narzędzi  dostępnych  w  ramach  tzw.  kultury
masowej.  Przykładem może być kreowanie mody na zdrowy styl  życia,  możliwy do
osiągnięcia m. in. za pomocą redukcji spożywania tłuszczów pochodzenia zwierzęcego.
Prowadzona kampania nakłaniająca do tego typu zachowania spowodowała obniżenie
ilości osób zapadających na choroby układu krążenia. Jest to prozdrowotne działanie
kulturoterapeutyczne lecz nie arteterapeutyczne, bo arteterapia do tego samego celu
jaki  stawia  sobie  kulturoterapia  wykorzystuje  tylko  wytwory  sztuki  (książki,  utwory
muzyczne,  wytwory  sztuki  plastycznej  itd.).  Można  więc  powiedzieć,  że  arteterapia
stanowi składową kulturoterapii. Dlatego też kulturoterapia i arteterapia w naukowych
założeniach terapeutycznych pełnią takie same funkcje8:

 funkcja  dydaktyczna  (edukacyjna)  –  sztuka  wzbogacając  wewnętrzne  życie
człowieka kształci intelekt i pogłębia emocjonalną treść życia, a ukazując nowe
wartości daje mądrość życiową,

 funkcja  hedonistyczna  –  sztuka  daje  przyjemność  przynosząc  odprężenie
psychiczne,

 funkcja  komunikacyjna  (komunikatywna,  integracyjna)  –  sztuka  jako  środek
socjalizacyjny, integrujący jednostkę ze zbiorowością,

 funkcja ludyczna (rekreacyjna) – sztuka służy zabawie, umożliwiając swobodną
ekspresję osobowości  oraz dodaje dynamizmu życiowego,

 funkcja  korekcyjna  (terapeutyczna,  katartyczno  -  kompensacyjna) –  sztuka
pomaga  odzyskać  równowagę  psychiczną,  rozładować  frustracje,  zmniejszyć

6 Szulc Wita: Koncepcja kulturoterapii ..., s. 92.  
7
 Szulc  Wita:  Kulturowy  aspekt  rehabilitacji  ludzi  niepełnosprawnych,  [w:]  Zeszyt  naukowy  nr  31.:

Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Instytut Muzykoterapii, Wrocław 1983, s. 98.
8
 Samela Krzysztof: Teoretyczne aspekty oraz praktyczne zastosowanie technik arteterapeutycznych w

pracy z pacjentem geriatrycznym, praca dyplomowa, UAM, IPA, Kalisz 2002, s. 4, źródło: Szulc Wita:
Sztuka i terapia, Centrum Metodyczne Doskonalenia Nauczycieli Średniego Szkolnictwa Medycznego,
Warszawa 1993, s. 18–19, 42–43.
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depresje czy lęki, pomaga zmienić negatywne nastawienie na pozytywne oraz
niweluje agresywne zachowania,

 funkcja psychoprofilaktyczna (profilaktyczna) -   sztuka jako metoda chroniąca
człowieka  przed  zachwianiem  równowagi  emocjonalnej  oraz  zaburzeniami
psychicznymi.

W  zależności  od  środków  kulturowych  wykorzystywanych  w  terapii,  można
wyodrębnić  dwa  typy  kulturoterapii:  kulturoterapię  artystyczną  (arteterapię)  i
humanistyczną.

Kulturoterapia

                                                
środki artystyczne środki humanistyczne

                                                              
kulturoterapia artystyczna

(arteterapia)
kulturoterapia humanistyczna

                                                              
Biblioterapia
poezjoterapia
dramoterapia

muzykoterapia
śpiewoterapia
choreoterapia

arteterapia wizualna (ergoterapia)
i inne

logoterapia
socjoterapia

psychoterapia
terapia pedagogiczna

terapia reminiscencyjna
terapia narracyjna

leczenie wiarą
i inne

Do dopełnienia powyższej tabeli należy wprowadzić wyjaśnienia. Po pierwsze.
Kulturoterapia  humanistyczna  rozumiana  jako  zbiór  technik  terapeutycznych
wykorzystuje  w  procesie  uzdrawiania  wszelkie  dziedziny  kultury  symbolicznej,  z
pominięciem sztuki, dla której stworzono odrębną kategorię – kategorię kulturoterapii
artystycznej,  czyli  arteterapii.  Po  drugie.  Pewnym  wytłumaczeniem,  dla  którego
wprowadzono  termin  kulturoterapia  humanistyczna  dla  części  technik
kulturoterapeutycznych  jest  to,  że  wyszczególnione  w  niej  terapie  związane  są  z
konkretnymi  dyscyplinami  humanistycznymi  (np.  socjoterapia  –  socjologia,  terapia
pedagogiczna – pedagogika), z pewnymi wyjątkami:

 terapia reminiscencyjna oraz terapia narracyjna to techniki z pogranicza obydwu
dyscyplin kulturoterapeutycznych9,

 logoterapia, jako terapia poszukująca odpowiedzi na pytanie o sens istnienia, z
racji na swoją specyfikę może zostać przypisana filozofii,

 leczenia wiarą to szczególna forma w arsenale technik i  metod kulturoterapii
humanistycznej.  Jej  źródło  związane jest  nie  ze  sztuką czy  też  nauką,  jako
dziedzinami kultury symbolicznej, lecz z wiarą,

 zabawoterapia  (ludoterapia),  czyli  terapia  przez  zabawę.  Wykorzystuje  czas
wolny  i  rekreację  w  procesie  terapeutycznym  za  pomocą  np.  gier
zręcznościowych  polegających  na  współzawodnictwie10.  Zabawoterapię
możemy  zaliczyć  zarówno  do  dziedzin  kulturoterapeutycznych,  jak  i

9 Problem ten opisany został  w rozdziałach: biblioterapia, terapia narracyjna, terapia reminiscencyjna
niniejszej pracy.
10 Sillamy Norbert: Słownik psychologii, (tłum. Jarosz Krzysztof), Książnica, Katowice 1995, s. 113.
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naturoterapeutycznych.  Wszystko zależy od rodzaju zabawy zaproponowanej
przez terapeutę,

 estetoterapię  z  racji  na  jej  specyfikę  możemy zaliczyć  zarówno  do  dziedzin
kulturoterapeutycznych,  jak  i  naturoterapeutycznych.  Estetoterapia  jest
definiowana, jako terapia przez kontakt z pięknem (np. pięknym otoczeniem), a
kategoria  piękna  może  dotyczyć  zarówno  piękna  natury  jak  i  kultury,  a  w
szczególności sztuki. 

W zależności  od  rodzaju  środka kulturowego wykorzystanego jako narzędzie
terapeutyczne wyróżnia się następujące techniki pomagania11:

 biblioterapia – terapia czytelnicza,
 poezjoterapia  –  terapia  wykorzystująca terapeutyczne walory  poezji,  odmiana

biblioterapii12,
 dramoterapia (dramatoterapia, psychodrama, drama) – terapia wykorzystująca

teatralne formy artystycznej wypowiedzi,
 muzykoterapia – terapia przez muzykę,
 meloterapia (śpiewoterapia) – terapia przez śpiewanie, odmiana muzykoterapii13,
 choreoterapia – taniec leczniczy, odmiana muzykoterapii,
 ergonoterapia (arteterapia wizualna, ergoterapia, terapia zajęciowa) – terapia za

pomocą sztuk plastycznych (rysunek, malarstwo, rzeźba, tkanina art. i inne),
 ludoterapia (zabawoterapia) – terapia przez zabawę,
 estetoterapia - terapia przez kontakt z pięknem (np. pięknym otoczeniem),
 logoterapia  – leczenie duchowe człowieka w celu znajdowania sensu życia  i

samorozwoju14,
 psychoterapia  –  terapia  za  pomocą  metodycznie  stosowanych  technik

psychologicznych15,
 socjoterapia  –   terapia  likwidująca  zaburzenia  emocjonalne  i  zachowania

poprzez wykorzystanie stosunków międzyludzkich w grupie społecznej16, 
 terapia  reminiscencyjna  –  terapia  przez  wspominanie  najbardziej  znaczących

doświadczeń  osobistych,  wykorzystująca  narzędzia  takie  jak  np.  fotografie,
pamiętniki, autobiografie17,

 terapia narracyjna -  stanowi próbę stworzenia przez człowieka na nowo swojej
biografii. Oczekuje się, iż sam proces tworzenia nowej historii życia ma walory
terapeutyczne,  tzn.  służy  stworzeniu  takiego  opowiadania,  które  nie  będzie
zawierać  elementów  nadających  określonym  wydarzeniom  negatywnego
zabarwienia18,

 leczenie wiarą (leczenie duchowe)19 -  terapia wykorzystująca wiarę religijną w
procesie leczenia,
Opisany model kulturoterapii pełni w zasadzie funkcję porządkującą i wskazuje

na  pewną  kulturową  odrębność  technik  kulturoterapii.  Jednakowoż  same  techniki

11
 Szulc Wita: Sztuka i terapia ..., s. 21.

12 Tamże., s. 65.
13

 Szulc  Wita:  Meloterapia  –  terapeutyczne  walory  śpiewu,  [w:]  Wokalistyka  i  pedagogika  wokalna,
Akademia Muzyczna im K. Lipińskiego we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 191.
14 Szulc Wita: Sztuka i terapia ..., s. 126.
15

 Sillamy Norbert: Słownik psychologii ..., s. 241.
16 Tamże., s. 271.
17

 Szulc Wita: Sztuka w służbie medycyny. Od antyku do postmodernizmu, Akademia Medyczna im. K.
Marcinkowskiego w Poznaniu 2001, s. 152.
18 Tamże., s. 145.
19 Daulby Martin, Mathison Caroline: Leczenie wiarą, (tłum. Haliński Lesław), Atena, Poznań 2000, s. 7, 8.

Krzysztof Samela. Kulturoterapia - szkic zagadnienia koncepcji kulturoterapii

4 | S t r o n a



terapeutyczne  nie  są  przeciwstawne  w  stosunku  do  siebie,  wręcz  przeciwnie.
Poszczególne  z  nich  są  ze  sobą  nierozerwalnie  połączone.  Dla  przykładu:
muzykoterapia  kliniczna,  będąca  formą  terapeutyczną  wywodzącą  się  z
kulturoterapeutycznej grupy środków artystycznych (arteterapeutycznych), wykorzystuje
techniki  psychoterapeutyczne,  które  z  kolei  mieszczą  się  w  zespole  środków
humanistycznych.  Z  kolei  psychoterapia  zapożycza  niektóre  techniki  z  dziedzin
arteterapeutycznych (np. relaksacja przy muzyce).

Określenie naukowych podstaw kulturoterapii zbiegło się w czasie z powstaniem
teorii  holistycznego modelu medycyny. Holizm to filozofia traktująca organizm ludzki
jako  całość  bytu  fizycznego,  intelektualnego,  emocjonalnego,  społecznego  i
duchowego.  Jest  to  teoria  nieanalityczna,  usiłująca  rozpatrywać  ludzką  inteligencję,
funkcjonowanie mózgu i organizmu jako całość20. Kulturoterapia zdaje się mieć w tym
modelu  niekwestionowane  miejsce,  gdyż  medycyna  holistyczna  interesuje  się  całą
istotą  ludzką,  jej  otoczeniem i  całokształtem stosowanych  technik  leczniczych  Prof.
Wita Szulc udostępniła polskiemu czytelnikowi siedemnastopunktowy model medycyny
holistycznej  wyrażony  w  punktach  sformułowanych  w  1926  roku  przez
południowoafrykańskiego filozofa Jana Christiana Smuts`a21:

 holizm  łączy  działania  lekarzy,  pielęgniarek,  dietetyków,  nauczycieli
zdrowia,  fizjoterapeutów,  muzykoterapeutów,  psychoterapeutów  oraz
wszystkich zaangażowanych w proces leczenia i rehabilitacji,

 holizm zwraca baczną uwagę na genetykę  każdego  pacjenta,  na  jego
indywidualność i wyjątkowość psychospołeczną. Każdy pacjent wymaga
osobnego  podejścia  psychoterapeutycznego,  innych  technik
terapeutycznych, diety, środków farmakologicznych,

 holizm  kładzie  nacisk  na  postrzeganie  ludzi  w  perspektywie  ich
indywidualnych kontekstów rodzinnych, społecznych i kulturowych,

 holizm  zgodnie  z  definicją  Światowej  Organizacji  Zdrowia  (WHO)22

definiuje zdrowie jako dobrostan i trwały stan wigoru, radości i twórczości,
a nie tylko jako brak choroby,

 holizm to filozofia promująca zdrowie i wszelkie działania zapobiegawcze
chorobom,  promująca  zdrowy  tryb  życia,  zdrowe  jedzenie  i  wszelką
aktywność pozwalającą czuć się lepiej,

 holizm kładzie nacisk na odpowiedzialność  za własne zdrowie, wymaga
większej  aktywności  od  pacjenta  niż  od  lekarza.  Pacjent  nie  jest  tylko
biernym biorcą usług lekarskich lecz staje się współodpowiedzialnym za
wyniki leczenia,

 holizm promuje wszelkie metody terapeutyczne mobilizujące wewnętrzną
zdolność jednostki do samoleczenia; nie kwestionuje roli farmakologii w
leczeniu,  jak  również  interwencji  chirurgicznej  tam,  gdzie  jest  ona
niezbędna,

 holizm kładąc nacisk na uczenie ludzi samoopieki,
 medycyna  holistyczna  korzysta  z  wszelkich  metod  diagnostycznych  w

uzupełnieniu  lub  w  miejsce  standartowych  badań  laboratoryjnych.
Korzysta  z  informacji  zawartych  w  tęczówce  (irydologia),  na  stopie,
języku,

20 Sillamy Norbert: Słownik psychologii ..., s. 99.
21 Szulc Wita: Sztuka w służbie medycyny. Od antyku ..., s. 43 – 50.
22

 Białas  Jerzy:  Z  intelektualnych  kontekstów  edukacji  kulturalnej  –  określenie  zdrowia  WHO,  [w:]
Jankowski Dzierżymir (red.): Edukacja kulturalna w życiu człowieka, UAM, IPA, Kalisz 1999, s. 469.
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 fizyczny  kontakt  (np.  dotyk  dłoni)  między  osobą  udzielającą  pomocy
(lekarz,  pielęgniarka)  a  pacjentem  jest  ważnym  elementem  opieki
holistycznej,

 ludziom cierpiącym na lęki, depresję, nadwagę holizm zaleca aktywność
fizyczną i odpowiednią dietę,

 holizm  przywiązuje  wielkie  znaczenie  do  zmysłowości  i  seksualności
człowieka jako źródła przyjemności,

 holizm postrzega chorobę jako skutek nieszczęścia lub zmiany losu i tam
poszukuje genezy chorób psychosomatycznych,

 medycyna holistyczna  promuje dążenia  człowieka do poprawy jakości
życia. Uznaje chorobę jako stan powszechnie występujący,

 holizm kładzie nacisk na wartość terapeutyczną oddziału szpitalnego lub
innych ośrodków, w którym przebiega leczenie, preferując małe oddziały
szpitalne  oraz  specjalistyczne  ośrodki,  niezbiurokratyzowane  i
umiejscowione w pobliżu szkół, kościołów, przybytków kultury, oferujące
możliwość kształcenia i socjalizacji,

 w  rozpatrywaniu  problemów  zdrowia,  holizm  uwzględnia  kontekst
społeczny, ekonomiczny i  ekologiczny. Kondycja człowieka zależna jest
od sytuacji społeczno – ekonomicznej,

 holizm  wychodząc  z  tradycji  hipokrateńskiej  uznaje  leczenie  ludzi  za
czynność świętą, wymagającą mądrości i rozsądku,

Z powyższych rozważań można wysunąć następujące wnioski:

1. Zakres  pojęcia  kulturoterapia  nie  jest  precyzyjnie  określony.  Przyczyny
upatrywać można w ogromnym i zarazem trudnym do zdefiniowania obszarze
pojęcia kultury.

2. W  obszar  zainteresowań  naukowych  kulturoterapii  wchodzi  wiele  rodzajów
terapii i technik pomagania, które często różnią się od siebie filozofią podejścia
do samej istoty terapii oraz zachodzącej relacji terapeutycznej.

3. Podział  kulturoterapii  na  poszczególne  środki  kulturoterapeutyczne  ukazuje
jedynie  pewną  kulturową  odrębność  technik  kulturoterapii.  Poszczególne
techniki  pomimo,  iż  zostały  sklasyfikowane w różnych grupach,  są ze sobą
niezaprzeczalnie połączone.

4. Kulturoterapia  humanistyczna  i  arteterapia  odwołuje  się  do  szczególnych
dziedzin symbolicznych kultury: do nauki, sztuki i wiary, a to stwarza możliwość
zaspokojenia  istotnych  potrzeb  człowieka  przez  odwoływanie  się  tylko  do
symboli.  Zainteresowanie  kulturoterapeutów   środkami  artystycznymi  i
humanistycznymi  związane  jest  z  możliwością  pracy  terapeutycznej  na
poziomie  werbalnym,  niewerbalnym i  mentalnym.   Dobry  kontakt  pomiędzy
pacjentem a terapeutą w obu rodzajach kulturoterapii  jest już sam w sobie
zdrowotwórczym składnikiem leczenia i pomagania.

5. Kulturoterapia  jako  dziedzina  nauki  i  pomagania  jest  zorientowana  na
człowieka i  jego środowisko.  Jej  główny cel  to  przywracanie  i  potęgowanie
zdrowia oraz  poprawa jakości życia. Taka filozofia  zajmuje ważne miejsce w
modelu medycyny holistycznej.  

Krzysztof Samela. Kulturoterapia - szkic zagadnienia koncepcji kulturoterapii
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