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W niniejszej pracy Maurizio Andolfi prezentuje pracę Salvadora Minuchina, mistrza i
pioniera na polu terapii rodzin.
Artykuł ilustruje jego podejście strukturalne i polityczne zobowiązania dotyczące pracy z
ubogimi i pokrzywdzonymi przez los rodzinami w ich własnym kontekście społecznym, jak
również jego wyjątkowe umiejętności w umacnianiu rodziców i rodzin by łatwiej było się im
zmierzyć z trudnościami i problemami.
Autor opisuje następnie główny wpływ, jaki Salvador Minuchin wywarł na jego własny
osobisty/zawodowy rozwój, szczególnie w zakresie zdolności do zabawy z dziećmi i
konfrontacji z trudną młodzieżą podczas terapii rodzin.
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Taniec to tylko jedna z wielu pasujących metafor, aby opisać aspekty podejścia Minuchina,
nie tylko w związku z rodzinami, ale rozszerzając je o jego pracę jako superwizora i
nauczyciela. Jego pomysły i techniki od lat są przyjmowane, adaptowane, odrzucane i
odkrywane na nowo. Niniejsza praca jest rejestrem drogi na którą wkroczył jeden zespół,
rozpoczynając przygodę z układami tanecznymi Minuchina i jakie miało to przełożenie oraz
jak przekształciło pracę strukturalną, dzięki czemu jej ‘wariacje’ są nadal praktykowane po
dziś dzień.
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Czy Możesz Pokazać Jak Się O Nią Troszczysz?
Cztery Nauki Salvadora Minuchina Zawarte W Jednym Pytaniu
Jorge Colapinto
Analiza krótkiej sekwencji z konsultacji z rodziną przeżywającą kryzys ilustruje cztery istotne nauki
Salvadora Minuchina i kontrastuje je z założeniami tradycyjnej psychoterapii: (1) Skupienie się na
relacjach raczej niż na indywidualnych psyche pozwala na dokonanie się zmiany „z zewnątrz do
wewnątrz”: indywidualna zmiana jest raczej wynikiem niż warunkiem zmiany sposobu interakcji; (2)
Wyobrażenie własnego ‘ja’ jako zróżnicowanego raczej niż jednowymiarowego – bardziej jak pizza
niż jak ćwiartka cebuli – pozwala na bardziej optymistyczne nadzieje związane z potencjałem pacjenta
do zmiany i rozwoju; (3) Podczas pracy z rodzinami, które są przytłoczone swoim kontekstem
społecznym, np. rodziny objęte opieką społeczną, analiza i interwencje nie mogą ograniczać się
wyłącznie do rodziny jako takiej, ale muszą także brać pod uwagę szerszy kontekst; (4) Jeśli zachodzi
konflikt pomiędzy tendencją do zwierzeń a tendencją do poszukiwania indywidualnych rozwiązań,
terapeuta systemowy, pozostając daleki od zajmowania neutralnego stanowiska, zdecydowanie
wspiera to pierwsze.

Salvador Minuchin: Pionier, Który Wiecznie Szukał Nowych
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Niniejsza praca pokazuje, że Salvador Minuchin jest nie tylko twórcą Strukturalnej Terapii
Rodzin, ale również, że ją nieustannie poprawiał i odnawiał, zarówno jeśli chodzi o
konceptualne inspiracje jak i praktykę kliniczną.
Autor, bazując na swojej długoletniej znajomości Minuchina, podkreśla jak forma jego
pierwotnego wkładu jako terapeuty wynikała z jego historii i bogactwa jako osoby. Przez 50
lat jego zawodowa praca i teoretyczne rozważania rozwijały się równolegle, często poprzez
transformacje jakie przechodziła terapia systemowa i w różnych aspektach w Stanach
Zjednoczonych i w Europie. Autor podtrzymuje, że Strukturalna Terapia Rodzin została
zarówno ‘zanieczyszczona’ jak i wzbogacona. Sięgnięcie do historii trzeciego pokolenia oraz
prawidłowe zbadanie przeszłości, które Minuchin proponuje w swoim ostatnim „czterofazowym modelu”, sprawiają, że całe podejście staje się bardziej złożone i zbliżone do
europejskiego wariantu.
Praca ta skupia się również na szczególnym związku Minuchina i Włoch. Był on tam bardzo
ceniony i kochany, pomagając przezwyciężać psychologiczny dyskomfort indywidualnych
pacjentów jak i całych rodzin, w których jak w lustrze odbijały się głębokie kulturowe i
organizacyjne transformacje towarzyszące Włoskiej Reformie Psychiatrycznej. Na koniec
zostanie przedstawiona sylwetka Minuchina w relacji terapeutycznej. Był on przeciwny
niektórym tendencjom redukcyjnym „postmodernistycznej terapii rodzin” uważając relację
terapeutyczną za dialog i twierdząc, że „zmiana jest zawsze wspólnym przedsięwzięciem” w
którym terapeuta jest jedynie odpowiedzialny za pobudzenie i aktywowanie zasobów rodziny
tak by ujrzały światło dzienne.
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Tematem niniejszego artykułu jest wkład Minuchina w powstanie i rozwój terapii rodzin.
Autor przedstawia również swoje osobiste refleksje dotyczące wpływu idei strukturalnych na
jego własny model. W pracy znajdują się również twierdzenia, iż recepty nadal mają wartość
jako pragmatyczne interwencje, które mogą być użyte obok kognitywnych zreformułowań i
interwencji emocjonalnych.

