
BIBLIOTERAPIJA: 
kai knyga gydo ir 

įkvepia kurti Prarastų emocijų beieškant
Jaukus Paryžiaus Lotynų kvartalo knygynėlis-ga-

lerij a „Les Originaux“ priklauso vienai prestižiškiausių 
Prancūzij os leidyklų „Actes Sud“. Nuo Sen Mišelio fonta-
no pasukusi į Saint-André des Arts gatvelę, mąstau, kad 
vargu ar įmanoma biblioterapij ai rasti tinkamesnę vietą 
(vėliau sužinosiu, kad ji gali vykti bet kur: parke, moky-
kloje ar senelių namuose). Vos įžengus pro knygynėlio du-
ris, akys raibsta nuo galybės spalvingų vaikų literatūros 
knygų ir albumų. Su šypsena ir žalsvais plaukų galiukais 
mane pasitinka Marine Nina Denis, biblioterapij os ateljė 
organizatorė ir vedėja bei vieno populiariausių Prancūzi-
joje literatūrinio tinklaraščio „La vie est un roman“ (liet. 
„Gyvenimas yra romanas“) autorė. Atėjau pirmoji, todėl 
vartydama „Les Originaux“ lobius stebiu besirenkančias 
kitas dalyves. Mes – penkios, mums – nuo 20 iki 60 metų. 
Nenustembu – paprastai moterys vidutiniškai skaito 
daugiau ir dažniau nei vyrai. Susėdame ant ratu sustaty-
tų kėdžių ir malonaus Marine balso vedamos, leidžiamės į 
pusantros valandos trukmės literatūrinį nuotykį.

„Kiekvienam biblioterapeutui – sava biblioterapij a“, 
– paaiškina Marine. Anot jaunos moters, jau dešimtmetį 
besisukančios knygų pasaulyje, literatūra veikia mūsų 
pasąmonę. Metaforomis ir kitomis stiliaus fi gūromis 
skaitytojui ji provokuoja vienokias ar kitokias emocij as. 
Būtent pastarosios yra biblioterapij os tikslas ir įrankis. 
Per Marine rengiamus užsiėmimus susirinkusieji dalij asi 
jausmais ir emocij omis, mintimis ir požiūriais. Pagrin-
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Prancūzų Švietimo epochos istorikas, fi losofas ir rašytojas Charles 
Louis de Montesquieu yra sakęs: „Niekada nesu patyręs tokio 

sielvarto, kurio nebūtų išsklaidžiusi valanda skaitymo.“ Pati su knyga 
nesiskirianti nei darbe, nei laisvalaikiu, šių žodžių nuoširdumu 

neabejoju. Kad dar labiau įsitikinčiau gydomąja knygų galia, 
nusprendžiu apsilankyti biblioterapij os užsiėmime. 

Specialiai IEVAI iš Paryžiaus



dinė taisyklė – geranorišku-
mas, įvairių nuomonių pri-
ėmimas ir toleravimas. Per 
dialogą knygose nusiramini-
mo ieškantis žmogus pama-
žu išmoksta  į save įsiklausyti 
ir geriau pažinti.

Biblioterapijos seansą 
pradedame sofrologijos pra-
timu. Apsidairome aplinkui, 
įvertiname aplinką. Tada 
užsimerkiame ir tiesiog sten-
giamės būti čia ir dabar – toli 
nuo šią vakaro valandą sau-
sakimšų gatvių triukšmo, 

metro ūžesio, savų rūpesčių. Paskui keletą kartų stipriai 
įtempiame vienos rankos raumenis ir atpalaiduojame. 
Pratimą pakartojusios keletą kartų, atsimerkiame ir 
pasidalijame savo pojūčiais. Dabar esame pasirengusios 
klausyti Marine skaitomo teksto, kurio nei autoriaus, 
nei pavadinimo ji neatskleidžia, ištraukos. „Tai viena iš 
mano, kaip biblioterapeutės, taisyklių – kontekstas skai-
tomai ištraukai gali sukelti vienokį ar kitokį išankstinį 
vertimą, jis trukdytų visiškai įsijausti į tekstą“, – paaiški-
na ji. 

Kiekvienas Marine vedamas biblioterapijos užsiėmi-
mas turi temą. Šįkart tai – žmogaus kūnas. Jos skaitomo 
teksto veikėjas kenčia baisų danties skausmą. Pastebiu, 
kad klausant dėmesys susitelkia ties mano pačios burna, 
ima rinktis seilės ir tarsi pradedu jausti danties maudi-
mą. Nemalonus pojūtis, sukeltas perskaitytos ištraukos, 
išnyksta, kai Marine pasiūlo imtis kūrybinio rašymo pra-
timo – parašyti laišką bet kuriam savo kūno organui. Kai 
garsiai perskaitome savo laiškus, netrūksta nei juoko, nei 
gilesnių pamąstymų. Biblioterapija išties padeda pasijus-
ti geriau!

Kūrybinė biblioterapija, arba Prancūziški biblio-
terapijos ypatumai 

„Siekdamas judėti pirmyn, žmogus turi nuolat save 
atrasti iš naujo“, – įsitikinusi Régine Detambel, bibliotera-
pijos Prancūzijoje pradininkė ir pagrindinė propaguotoja 
bei vienos svarbiausių knygų apie biblioterapiją „Les livres 
prennent soin de nous: pour une bibliothérapie créative“ 
(liet. „Knygos rūpinasi mumis: kūrybinė biblioterapija“) 
autorė. Anot jos, lengviausias būdas atgimti yra skaity-
mas, kai žmogus identifikuojasi su literatūrinio kūrinio 
personažais, jų išgyvenamomis situacijomis ir taip atran-
da netikėtų įžvalgų apie save patį. Charizmatiška moteris 
neabejoja, kad skaitymas – tai kūrybinis procesas, o kūry-
biškumas yra būtinas sveikai psichinei būklei palaikyti. 
Todėl ir į savo veiklą žiūri itin išradingai ir visuomet pabrė-
žia, kad užsiima būtent kūrybine biblioterapija. 

Kineziterapeutės išsilavinimą turinti Régine didelį 
dėmesį skiria ne tik žodžiui, bet ir vaizdui bei lytėjimui. 
Tokia biblioterapijos samprata kardinaliai skiriasi nuo 

įsitvirtinusiosios anglakalbėse šalyse, kurios laikomos 
šios terapijos pradininkėmis. Nors knygos, kaip aukš-
čiausios dvasingumo išraiškos, reikšme ir jos gydomo-
siomis savybėmis neabejojo dar senovės žydai, manoma, 
kad šiuolaikinės biblioterapijos užuomazgos siekia Pir-
mojo pasaulinio karo pabaigą, kai Jungtinėse Amerikos 
Valstijose tam tikros knygos buvo rekomenduojamos ka-
reiviams siekiant padėti įveikti potrauminį streso sindro-
mą. O Belgijoje biblioterapija gydyti erekcijos sutrikimai.

Vienas ryškiausių prancūziškosios ir anglosakso-
niškosios gydymo knygomis sampratų skirtumų yra 
asmeninio tobulėjimo ir savipagalbos tekstų, vadina-
mųjų self-help, taikymas. Priešingai nei biblioterapijos 
propaguotojai anapus Atlanto, pasitelkiantys tik tokio 
tipo knygas, jų atžvilgiu tiek Régine, tiek Marine yra nu-
siteikusios skeptiškai. Marine atskleidžia, kad pati savi-
pagalbos knygas skaito labai retai ir jų nesirenka savo 
organizuojamuose biblioterapijos susitikimuose, nes jos 
atlieka kitokią funkciją nei literatūra. „Skaitydamas ro-
maną, poezijos knygą ar žiūrėdamas spektaklį žmogus 
gali identifikuotis su personažais, ir tai jam sukelia įvai-
riausių emocijų. O savipagalbos knygos ar knygos apie 
psichologiją labiau praverčia analizuojant žmogaus pra-
eitį ir jo išgyvenimus siekiant harmoningesnio gyveni-
mo“, – savo požiūrį dėsto Marine.

Prie spalvingojo Paryžiaus botanikos sodo esančioje 
„Buffon“ bibliotekoje, kurioje įsikūręs specializuotas lei-
dinių apie knygas ir knygų srities profesijas centras, ran-
du keletą leidinių apie biblioterapiją. Vienoje iš jų gausu 
rekomendacijų įvairioms gyvenimo situacijoms. Ką skai-
tyti, jei manote, kad jūsų paauglys nieko nenutuokia apie 
gyvenimą? J. D. Salingerio „Rugiuose prie bedugnės“. Ko-
kią knygą rinktis, kad įsitikintumėte, jog vyrai ir moterys 
yra iš tos pačios planetos? Simone de Beauvoir „Antroji 
lytis“. Norite bent trumpam pabėgti nuo kasdienybės? 
Imkite į rankas Arto Paasilinna’os „Zuikio metus“! Ta-
čiau savo biblioterapijos praktikoje R. Detambel vengia 
rekomenduoti konkrečias knygas. Taip ji siekia atsiriboti 
nuo anglosaksoniškosios biblioterapijos ir nuo mokyklo-
se suformuotos privalomų perskaityti knygų idėjos, dau-
gelį, deja, tik atbaidančios nuo skaitymo.

Kaip prisijaukinti knygą?
Biblioterapijai svarbiausia ne „namų darbai“, o ak-

tyvus dalyvavimas ir įvairiausių emocijų išgyvenimas per 
užsiėmimą. Tačiau ar teigiamą biblioterapijos poveikį 
gali patirti tiek skaitantys, tiek neskaitantys žmonės? Ir 
kaip pastaruosius sudominti knyga? 

Régine manymu, patyrusiems skaitytojams specia-
listo pagalba nėra ypač aktuali, nes jie patys sugeba ana-
lizuoti skaitomą tekstą ir atrasti jo gydomąsias galias. O 
štai mažiau skaitantys žmonės biblioterapiją linkę ver-
tinti skeptiškai, todėl norint juos paskatinti susipažinti 
su knygų teikiama nauda, užsiėmimams gali būti sutei-
kiamas kitoks pavadinimas, pavyzdžiui, „Kultūrinė atel-
jė“ ar „Skaitymas savo malonumui“. 

Vis dėlto jei žmogus neturi jokio ryšio su knyga, tikė-
tina, kad į biblioterapeutą jis nesikreips. Pats veiksmin-
giausias būdas, padedantis prisijaukinti žodį ir tekstą, 
yra tėvų skaitymas vaikams nuo gimimo ar net nuo nėš-
tumo pradžios. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad vaikai, 
augę skaitančioje aplinkoje, yra kur kas empatiškesni, 
sąmoningesni ir nuovokesni. 

„Knygos vaikams, kuriose tiek daug išminties, gali 
turėti neįtikėtiną poveikį ir suaugusiesiems“, – įsitikinu-
si R. Detambel. Kadangi gyvename laikotarpiu, kai ypač 
daug dėmesio skiriama vizualumui, biblioterapeutė savo 
praktikoje nevengia pasitelkti gausiai iliustruotų albu-
mų vaikams, iškalbingų bet kokio amžiaus žmonėms.

„KIEKVIENAM BIBLIOTERAPEUTUI – SAVA BIBLIOTERAPIJA“, – 
paaiškina Marine. Anot jaunos moters, jau dešimtmetį besisukančios 

knygų pasaulyje, literatūra veikia mūsų pasąmonę.

„Žmogus turi būti kūrybingas, kad nesusirgtų“Mąs-
tau, ar galima į biblioterapijos užsiėmimus vaikštančius 
žmones vadinti pacientais. Tikriausiai būtų teisingiau 
juos laikyti sąmoningais žmonėmis, o didėjantį susido-
mėjimą biblioterapija sieti su augančiu mūsų poreikiu 
sulėtinus ritmą ieškoti prasmės ir autentiškumo. R. De-
tambel pabrėžia, kad biblioterapija jokiu būdu negali 
būti tapatinama su psichoterapija, kurios metu ne tik 
duodama tam tikrų patarimų, bet ir skiriami vaistų. Vis 
dėlto ji daug dirba su realių psichologinių problemų tu-
rinčiais ar krizinį gyvenimo etapą išgyvenančiais, pažei-
džiamais žmonėmis, taip pat senelių namuose gyvenan-
čiais senjorais. Kaip tipinį savo „pacientą“ biblioterapeutė Régine Detambel.
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įvardija žmogų, praradusį ryšį su savo kūrybingumu. Ji 
prieštarauja tradicinėje psichoterapijoje egzistuojančiai 
minčiai, jog žmogui reikia kūrybiškumo, kad pasveiktų. 
„Žmogus turi būti kūrybingas, kad nesusirgtų“, – įsitiki-
nusi R. Detambel.

Siekdama, kad kuo daugiau knygos mylėtojų galėtų 
patirti teigiamą biblioterapijos poveikį, moteris dažniau-
siai organizuoja grupinius užsiėmimus. „Nors kūrybinė 

Nors knygos, kaip aukščiausios 
dvasingumo išraiškos, reikšme 
ir jos gydomosiomis savybėmis 
neabejojo dar senovės žydai, 
manoma, kad šiuolaikinės 
biblioterapijos užuomazgos siekia 
Pirmojo pasaulinio karo pabaigą, 
kai JAV tam tikros KNYGOS 
BUVO REKOMENDUOJAMOS 
KAREIVIAMS  siekiant padėti 
įveikti potrauminį streso sindromą.

vienatvė ir egzistuoja, buvimas tarp žmonių mus įkve-
pia ir suteikia energijos“, – grupinės biblioterapijos ypa-
tumus vardija moteris, rengianti mokymus bibliotekų 
darbuotojams ar kitiems su knyga dirbantiems specialis-
tams ir taip prisidedanti prie pamažu augančio bibliote-
rapeutų skaičiaus Prancūzijoje.

Knyga, pakeitusi gyvenimą
Paklausta, kokia perskaityta knyga jai sukėlė sti-

priausias emocijas, Marine Nina Denis atsako, kad visos 
knygos, net ir nepatikusios, yra be galo svarbios, nes leido 
pamatyti pasaulį kitomis akimis. Kai mergina jaučia, kad 
metas „įkrauti silpstančias baterijas“, dažniausiai grįžta 
prie Paulo Coelho „Alchemiko“. „Ši filosofinė pasaka apie 
gyvenimo iššūkius bandantį įveikti ir asmeninę legendą 
sukurti siekiantį jauną vyrą mane įkvepia“, – prisipažįsta 
Marine.

O R. Detambel gyvenimą pakeitė prancūzų autorės 
Colette romanas „La naissance du jour“ (liet. „Dienos gi-
mimas“). Jame Colette dalijasi motinos laišku, kuriame 
ši atsisako dalyvauti dukters vestuvėse, nes jos kaktusas 
ruošiasi žydėti. Kadangi rožiniu žiedu jis pasipuošia tik 
kartą per ketverius metus, o Colette mama yra garbaus 
amžiaus moteris, ji nesiryžta praleisti šio nuostabaus 
reginio, nes kito karto gali ir nebesulaukti. „Šis kūrinys 
man suteikė drąsos nebepaisyti stereotipų“, – išlaisvinan-
čia knygos galia neabejoja ponia Régine.

Garsusis Paryžiaus antikvarinis „Shakespeare and Company“ knygynas.
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