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Maja Malovrh
Relacijski pogledi na ustvarjalnost in možne aplikacije za terapevtsko delo v
kontekstu psihodinamične psihoterapije parov. Doktorska disertacija. Mentor
Stanko Gerjolj. Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2012. 387 str.
Doktorska disertacija Maje Malovrh obsega 387 strani in jo sestavljata teoretični in empirični del. V obširnem teoretičnem uvodu izčrpno obdela avtorica vse
pomembnejše vsebine, ki se navezujejo na ustvarjalnost, sodobne teorije v psihodinamični psihoterapiji in v odnosu med njima. Vsekakor je to inovativen pristop, ki v središču vidi človeka kot ustvarjalnega »umetnika«, ga poveže z biblično-krščanskim izročilom in ga postavi v dogajanje psihodinamičnega psihoterapevtskega procesa.
V prvem poglavju prvega dela se avtorica ukvarja z definiranjem in pojmovanjem ustvarjalnosti, ki jo v drugem poglavju nadgradi s psihološko, v tretjem pa z
biološko dimenzijo človekovega življenja in dela. V četrtem poglavju predloži dober
pregled ustvarjalnosti v psihoanalitičnih teorijah; opira se na uveljavljene avtorje,
kakor so Freud, Klein, Bion, Segal in Winnicott, ki vidi ustvarjalnost v kakovosti
bivanja (133). Prav ta vidik v sklepnem delu nadgradi v – resda nekoliko skromni
– biblično-teološki refleksiji in v povezavi z religioznim izkustvom. Četrto poglavje
je že osredotočeno na teoretično raziskovanje ustvarjalnosti v psihodinamičnem
psihoterapevtskem procesu, v katerem v ospredje stopi pomen medosebnih odnosov, hkrati pa ponudi avtorica široko paleto vidikov ustvarjalnosti, ki jih poglobljeno razišče in dobro predstavi. Glede na dejstvo, da avtorica odpira nekatera
povsem nova in skoraj neraziskana vprašanja, je morala uporabiti veliko raznolike
znanstvene literature. Pri tem ji je nedvomno v pomoč dosedanja izobraževalna
pot, saj se je kot diplomantka likovne akademije v podiplomskem študiju naučila
likovna spoznanja vključevati v psihološke in psihoterapevtske dimenzije življenja
in dela. Tako ne čudi, da je avtorica teoretični del svojega doktorskega dela popestrila z izbranim in zanimivim slikovnim materialom.
V empiričnem delu avtorica na treh stopnjah in v treh poglavjih obravnava
ustvarjalnost v odnosih, specifično v psihoterapiji, in preverja naslednje hipoteze:
– ustvarjalnost je pomembna komponenta pri predelavi psihičnih težav, s katerimi je klient stopil v terapijo;
– proces predelave težav v psihodinamični psihoterapiji je soroden ustvarjalnemu soočanju z življenjskimi izzivi;
– skupina posameznikov s poprejšnjo osebno izkušnjo psihodinamične psihoterapije se razlikuje od skupine brez tovrstne izkušnje.
V prvem poglavju z intervjuji preverja temeljno teorijo oziroma prvo hipotezo;
v raziskavo je vključila deset psihodinamičnih psihoterapevtov. Analiza intervjujev
je na zahtevni ravni in relevantno opisuje strukturo (komponente oz. kategorije
na treh hierarhično urejenih ravneh) psihodinamičnega psihoterapevtskega pro-
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cesa, reševanja problema in ustvarjalnosti v psihoterapevtskem procesu. Tako
analizirana struktura daje bistveno pomemben uvid v obravnavane fenomene in
na podlagi dovolj podrobnega opisa pokaže, kako se v doživljanjih terapevtov kaže
ustvarjalnost psihoterapevtskega procesa.
Zelo kakovostna je tudi empirična raziskava, ki zadeva preverjanje druge hipoteze in je izpeljana kot študija primera. V tem delu avtorica analizira trening terapije v času študija terapevtov. Da bi ugotovila zaporednost posameznih faz – prilagojenih poteku psihoterapije – ustvarjalnega procesa, je uporabila metodo »slepega ocenjevanja«; to pomeni, da ocenjevalca nista vedela, kateri del pomešanih
izsekov terapije ocenjujeta. Odkrila je, da se ponavlja cikel ustvarjalnih faz (preparacija, inkubacija, iluminacija in elaboracija), vendar ne v vseh primerih. Te ugotovitve dajejo pomembne uvide v ustvarjalne procese znotraj psihoterapije.
Pri preverjanju tretje hipoteze je avtorica uporabila standardizirane vprašalnike
pri petdesetih udeležencih, med katerimi jih je petindvajset imelo poprejšnjo terapevtsko izkušnjo, petindvajset pa ne. Čeprav bi za relevantne rezultate najbrž
avtorica potrebovala nekaj več respondentov, je kljub temu zgovorna ugotovitev,
da je odkrila pomembne razlike samo v eni od merjenih lastnosti, in to v radovednosti.
Doktorsko delo Maje Malovrh je inovativno in v tem smislu vsekakor ustreza
naslovu, saj odpira široko polje znanstvenih vidikov in pojmovanja ustvarjalnosti.
Lotila se je zelo ambiciozne in zahtevne naloge integracije teh vidikov in utemeljitve nove podlage za raziskovanje in razumevanje terapevtskega procesa kot okvira, v katerem se lahko razvije transformativna ustvarjalnost.
Stanko Gerjolj
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