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TaTjana KriuKova – paTyrusi 
psichoterapeutė
Tatjana Kriukova – psichologijos mokslų dakta-

rė, Kostromos (Rusija) valstybinio N.A.Nekrasovo 
universiteto profesorė (žr. nuotrauką). Nuo 1980 
m. veda užsiėmimus studentams, mokytojams, 
psichologams, socialiniams darbuotojams, vers-
lininkams, valstybės tarnautojams. Sertifikuota 
psichodramos trenerė, turinti 14 m. psichodramos 
grupių vedimo Rusijoje ir Lenkijoje patirtį. Nuolat 
veda psichodramos praktinius seminarus Rusijoje 
ir kitose šalyse (Lenkijoje, Latvijoje, Rumunijoje, 
Estijoje). Kostromos municipalinio Praktinės psi-
chologijos ir psichoterapijos centro trenerė, psi-
chodramos terapeutė, aktyvių socialinių-psicholo-
ginių mokymo metodų specialistė. Daugiau nei 90 
publikacijų autorė. 

VidiniožmogauspasaulioatVaizdas
Psichodrama yra grupinės psichoterapijos me-

todas, kai, pasitelkiant žaidimo vaidmenis, nagri-
nėjamas vidinis grupės dalyvių gyvenimas. Grupės 
dalyviai gali spontaniškai reikšti jausmus, susiju-
sius su savo patyrimais ar problemomis. Apie įvy-
kius ne pasakojama, o jie atkuriami su svarbiausio-
mis detalėmis ir veikėjais. Tai galimybė pažvelgti į 
savo gyvenimo situaciją kito žmogaus akimis. Nuo 
kitų psichoterapijos rūšių psichodrama skiriasi me-
todais, darbo būdais, pvz., apšilimo, žaidimo vai-
dmenimis ir t.t., tačiau psichodrama, be abejonės, 
yra kur kas daugiau nei metodų rinkinys. Psicho-
dramos filosofinis pagrindas – vaidmenų teorija, 
sociometrija – socialinė liniuotė, sociatrija – soci-
alinė psichiatrija ir jos kūrėjo Jacob Levi Moreno 
gyvenimo filosofija (žr. nuotrauką). J.Moreno ma-
nė, kad ateities visuomenė bus harmoninga, žmo-
nės išmoks geriau jausti ir suprasti vieni kitus. Jis 
tikėjo, kad žmogus turi daug vidinių resursų, gali 
pats keisti savo gyvenimą, spręsti savo problemas. 
Pasak Moreno, jeigu durys uždarytos, ne nueiki-
te šalin, bet bandykite jas atidaryti – kurios nors 
iš jų būtinai atsivers. Žmogus gyvenime atlieka 
daug vaidmenų, pvz., motinos, dukters, žmonos. 
J.Moreno yra sakęs, kad nesvarbu, kiek vaidmenų 
mes turime, daug svarbiau, kaip mes juos atlieka-
me. Nuo atliekamų vaidmenų išbaigtumo, lanks-
tumo, vystymosi priklauso mūsų sveikata ir gy-
venimo pilnatvė. Kartais vaidmenys konfliktuoja 
tarpusavyje, tačiau svarbu užtikrinti, kad šis konf-
liktas būtų laikinas ir neperaugtų į „lėtinį“. Kartais 
žmogus negali sau leisti atlikti vieno ar kito vaid-
mens, ir tai jau gali tapti rimta problema. 

T.Kriukova siūlo trumpam įsivaizduoti, kaip 
malonu vienu metu atlikti tik vieną (!) vaidmenį, 
pavyzdžiui, tik žvejoti arba tik virti uogienę, tik 
vairuoti mašiną... 

Profesorė Tatjana Kriukova apie psichodramą

Psichologė Rasa 
KučinsKienė
Lietuvos psichodramos 
draugija

su Lietuvoje viešinčia prof. Tatjana Kriukova kalbamės apie psichodramos praktinio panaudojimo 
galimybes.
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Prof. Tatjana Kriukova

Dr. Jacob Levi Moreno

J.L.Moreno 
(1892–1974) laiko-
mas psichodramos 
pradininku. Po 
Pirmojo Pasaulinio 
karo jis Vienoje buvo 
įkūręs „spontaniškąjį 
teatrą“, kurio idėja 
jam kilo stebint parke 
žaidžiančius vaikus. 
Žaisdami vaikai 
įgyvendina savo fan-
tazijas. J.L.Moreno 
darė prielaidą, kad 
kiekvienas bet kokio 
amžiaus žmogus turi 
natūralų sugebėji-
mą žaisti ir vaidinti. 
Atlikdamas įvairius 
vaidmenis, žmogus 
gali eksperimentuoti 
su realiais ir nere-
aliais vaidmenimis, 
kūrybiškai spręsti 
savo problemas ir 
konfliktus. Vaidinant 
įvairias situacijas, ug-
domas kūrybiškumas, 
užmezgami emociniai 
ryšiai su kitais grupės 
dalyviais. 

Profesorę T.Kriukovą su Lietuva sieja labai 
šilti jausmai. Pirmą kartą Lietuvoje ji lankėsi dau-
giau nei prieš 30 m., būdama studentė. Kelionės 
po Baltijos šalis metu Tatjana susipažino su savo 
būsimuoju vyru. Po to ji keletą kartų buvo susi-
ruošusi atvykti į Lietuvą, bet vis kas nors sukliu-
dydavo. Tatjanos brolis su šeima gyvena Latvijoje, 
todėl ji gerai žino Baltijos šalių istoriją ir kultūrą. 
Ji pasakoja, kad po Sausio 13-osios įvykių Vilniuje 
ji buvo tarp tų, kurie protestavo prieš Baltijos ša-
lių okupaciją. Tatjanos tėvelis – disidentas, kalėjęs 
lageryje, todėl Tatjana nuo vaikystės žinojo ir kito-
kią savo šalies istoriją – ne tik tą, kuri buvo rašoma 
vadovėliuose. 
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KamtaiKomapsichodrama?
T.Kriukova sako, kad psichodramą galima 

taikyti klinikiniais tikslais grupėje, kurią sudaro 
ne mažiau kaip 5–6 nariai. Taip pat psichodramą 
galima taikyti ugdymo proceso metu didesnėms – 
15–25 žmonių – grupėms. Psichodrama labai tin-
ka visiems, besiruošiantiems naujam vaidmeniui 
gyvenime. Pvz., ji gali būti sėkmingai taikoma 
nėščioms moterims, besirengiančioms naujam mo-
tinos vaidmeniui. Pasak vienos psichodramos pra-
dininkių Zerka Toeman Moreno (Jacob Levi Mo-
reno žmona – red. pastaba), psichodrama gali būti 
taikoma visiems, kurie turi ar kažkada yra turėję 
tėtį ir mamą. Kartais dar priduriama: tiems, kurie 
turi brolių ir seserų. 

KaipKuriamapsichodrama?
Mokomojo seminaro metu pristatydama pa-

grindinius klasikinės psichodramos elementus, 
T.Kriukova į pagalbą pasitelkė ir pačius daly-
vius. Ji pakvietė kelis seminaro dalyvius pabūti 
tais elementais. Vienas dalyvių tapo Protagonistu 
(klientu, herojumi) – tuo, kuris pateikia medžia-
gą darbui. Jo patirtis, išgyvenimai, elgesys yra 
grupės dėmesio centre. Žmogus gali vaidinti pats 
save arba kitus reikšmingus jam žmones, savo 
asmenybės savybes arba vidines savo dalis, savo 
sapno vaizdinį ir t.t. „Vienoje psichodramoje pa-
prastai būna vienas Protagonistas; jis nėra pacien-
tas, – pabrėžia T.Kriukova, – tačiau padeda išgyti 
kitiems“. Išvertus iš graikų kalbos, protagonistas 
reiškia „kenčiantis pirmas“. Kaip sakė J.Moreno, 
tai – beprotis, įtraukiantis į savo beprotybę kitus... 
Klasikinė psichodrama neįmanoma be Direkto-
riaus (terapeuto, trenerio, lyderio), kuris vadovauja 
veiksmui ir siūlo tinkamas priemones. Direktorius 
stengiasi, kad Protagonistas kaip galima greičiau 
nuo pasakojimo pereitų prie veiksmo, jis atsako 
už dalyvių ir – visų pirma – Protagonisto psicho-
loginį saugumą, aktyvina grupę, atsako už scenų 
pastatymą. Kiti klasikinės psichodramos elemen-
tai – Pagalbinis aš ir Dublis. Pagalbinis aš tiksliai 
atlieka Protagonisto pasiūlytą vaidmenį, pažodžiui 
kartoja tekstą, pozą ir mimiką, nors šiek tiek gali 
ir improvizuoti. Dublis ne tik tiksliai atkuria Prota-
gonisto elgesį, bet ir yra vidinis jo balsas. Dublia-
vimas – viena svarbiausių psichodramos metodų. 
Klasikinėje psichodramoje reikšmingas vaidmuo 
tenka Publikai (žiūrovams), kurios vaidmenį at-
lieka tiesiogiai į veiksmą neįtraukti grupės nariai. 
Publika sustiprina dramos atmosferą, kaip, pvz., 
graikų teatre choras. Paskutinis klasikinės psicho-
dramos elementas – Scena – erdvė, reikalinga fizi-
niam veiksmui, vieta, kur Protagonistas gali statyti 
savo dramos scenas. 

KadageriautaiKytisociodramą, 
onepsichodramą?
Kai veiksme vienu metu dalyvauja visa grupė, 

vyksta sociodrama. Ji ne biografinio, o socialinio 
pobūdžio. Jos metu grupė gali tyrinėti konfliktus 
tarp grupių. Pvz., nesutarimus tarp religijų, kartų, 
turtingų ir vargšų, ligonių ir sveikųjų. Kuo daugiau 
tokių prieštaravimų, tuo įdomesnė sociodrama. So-
ciodramos funkcija – padidinti tolerantiškumą, pa-
kantumą, skatinti empatinį supratimą, pasikeičiant 
vaidmenimis, padėti spręsti konfliktus, visų pirma 
vidinius. Sociodramos tema gali būti tėvų ir vai-
kų, vyrų ir moterų, vadovų ir pavaldinių santykiai. 
T.Kriukova pasakojo, kaip seminaro metu grupė 
sociodramai pasirinko vadovų ir pavaldinių temą. 
Grupės nariai pasidalijo į dvi dalis: vieni tapo va-
dovais, kiti – pavaldiniais, vėliau grupės apsikeitė 
vaidmenimis. Aptarimo metu daugelis pastebėjo, 
kad niekada nemanę, kad taip sunku būti vadovo 
„kailyje“. 

psichodramosmagija

Pasak T.Kriukovos, žmogus, psichodramos 
metu atlikdamas tam tikrą vaidmenį, pasiekia 
ypatingą sąmonės būseną, t.y. įeina į savotišką 
transą, todėl rekomenduojama po psichodramos 
seanso bent 24 val. nepriimti jokių svarbių spren-
dimų ir rūpintis savimi. Psichodramai yra būdin-
gas „tele“ fenomenas. Pvz., profesorė pasakojo 
atvejį iš savo darbo su studentais. Studentų gru-
pėje buvo vaikinas ir mergina, kurie draugavo ir, 
merginai pastojus, išsiskyrė. Ši nusprendė daryti 
abortą. Nei jos buvęs vaikinas, nei kiti grupės na-
riai apie tokį jos sprendimą nieko nežinojo. Pasi-
rodo tą dieną, kai jai turėjo būti atliktas abortas, 
kiti grupės nariai statė psichologinę dramą aborto 
tema, ir jos buvęs vaikinas vaidino gydytoją, at-
liekantį abortą.

Profesorė pasiūlė keletą pratimų, kuriuos ga-
lėtų išbandyti ir žurnalo skaitytojai. Vienas tokių 
pratimų – „Darbo kalendorius“. Pastatykite vieną 
priešais kitą dvi kėdes. Atsisėskite ant vienos kė-
dės, o kitą palikite tuščią – tai bus įsivaizduoja-
mas jūsų darbo kalendorius. Užduokite savo darbo 
kalendoriui kokį nors jums rūpimą klausimą, tada 
persėskite ant kitos kėdės ir į jį atsakykite. Tada 
vėl grįžkite į savo vietą ir užduokite kitą klausi-
mą, po to, persėdę ant kitos kėdės, į jį atsakykite. 
Taip darykite tol, kol išsiaiškinsite visus rūpimus 
jums klausimus apie savo darbo kalendorių. Kitas 
pratimas – „Žingsnis į ateitį“. Sustatykite 12 kė-
džių į vieną eilę – tai bus 12 metų mėnesių. Paeiliui 
prieikite prie kiekvienos kėdės, o dar geriau – at-
sisėskite ant jos ir pagalvokite, ką veiksite arba 
norėtumėte veikti kiekvieną mėnesį, ir pasakykite 
tai garsiai. Šis pratimas padeda geriau suvokti sa-
vo ateities planus, svajones ir tikslus. „Linkėjimai 
sau pačiam“: užrašykite kokį nors gražų sau skirtą 
linkėjimą, padėkite jį kur nors toliau ir prisiminkite 
tada, kai bus labai sunku. T.Kriukova tikina, kad 
šie pratimai padeda atrasti savo vidinius resursus 
ir juos suaktyvinti.
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savo mokytoja 
T.Kriukova laiko Je-
kateriną Michailovą 
– grupinės ir šeimos 
psichoterapijos spe-
cialistę iš Maskvos, 
taip pat ji mokėsi pas 
tokius garsius psicho-
dramos specialistus, 
kaip Marcia Karp iš 
Didžiosios Britanijos, 
eva Roine iš JAV, 
inara erdmanis iš 
Švedijos ir kt. 

Kostromos universite-
te, kur dirba T.Kriu
kova, psichodramos 
metodai taikomi 
psichologų, socialinių 
darbuotojų rengimo 
programose. Anglijo-
je psichodramos ele-
mentus kaip iškrovos 
priemonę, padedan-
čią apsisaugoti nuo 
perdegimo sindromo, 
naudoja mokytojai, 
gydytojai, slaugytojai. 
T.Kriukova sako, kad 
sunkiausia jai dirbti 
su bankų tarnauto-
jais, nes, pasak jos, 
jie paprastai tenori 
išmokti, kaip geriau 
manipuliuoti klien-
tais.

T.Kriukova sako, kad 
galima bandyti ana-
lizuoti net kokį nors 
visą šalį sukrėtusį įvy-
kį, kad žmonės galėtų 
į jį reaguoti. Žmones 
jaudina kainų pakili-
mas, politinė situacija 
ir politinės permainos 
šalyje, socialiniai 
skirtumai ir prieš-
taravimai, dažnai 
lemiantys konfliktus 
tarp grupių. Tai galė-
tų būti sociodramos 
temos. 


