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Editorial

Stanis³aw Korcyl
19251985
Dziedzictwo sztuki pomagania w cierpieniu obejmuje dokonania bardzo
znane, ale tak¿e mniej znane, a nawet ca³kiem bezimienne. Dzie³o
niektórych postaci jest znane w najdrobniejszych szczegó³ach, dzie³o
innych ¿yje zwykle tak d³ugo, jak d³ugo ¿ywa jest pamiêæ o nich. Postaæ
i dzie³o Stanis³awa Korcyla niezwykle ¿ywe w miejscu, gdzie pracowa³
i w ludziach, którzy go spotkali, niew¹tpliwie zas³uguj¹ na przypominanie. Temu s³u¿¹ poni¿sze fragmenty wspomnieñ (red.)

Stanis³aw Korcyl urodzi³ siê w Pêc³awicach w powiecie
sandomierskim 21 czerwca 1925 roku. W czasie okupacji
uczêszcza³ na komplety tajnego nauczania. wiadectwo
dojrza³oci otrzyma³ w Liceum w Ostrowcu wiêtokrzyskim w 1946 roku. Dyplom ukoñczenia studiów w Wy¿szej
Szkole Higieny Psychicznej w Warszawie uzyska³ w roku
1950, ale ju¿ w czasie studiów, od 1948 roku by³ zatrudniany jako psycholog w pracowni psychotechnicznej Kolei
Pañstwowych. Studia na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego zakoñczy³ w roku 1961, uzyskuj¹c
tytu³ magistra psychologii. Od 1955 a¿ do mierci w dniu
4 wrzenia 1985 roku pracowa³ nieprzerwanie w Szpitalu
Drewnica, w Z¹bkach, ko³o Warszawy.
Oddany chorym bez reszty, niestrudzenie przez ponad
30 lat s³u¿y³ im sw¹ wiedz¹ i sercem. Umia³ pomóc ka¿demu, nawet pacjentom z zaawansowan¹ nerwic¹ natrêctw,
gdy trafiali do szpitala bezradni i za³amani po wczeniejszych nieudanych próbach leczenia. Pocz¹tkowo korzysta³
z psychoanalizy, w której szkoli³ siê w Czechos³owacji.
Wnikliwoæ i intuicja psychologiczna kaza³a mu szukaæ innych wyjanieñ ni¿ teorie Freuda. Studiowa³ w oryginale
(jako samouk angielskiego) niedostêpne wówczas w t³umaczeniu dzie³a Horney, Sullivana, Ellisa i innych. By³ pionierem w stosowaniu psychoterapii racjonalnej w Polsce.
Nie stworzy³ w³asnej szko³y, ale wypracowa³ metodê psychoterapii skuteczn¹ zarówno w leczeniu nerwic, jak i psychoz, któr¹ nazywa³ racjonalne-realistyczn¹. Twierdzi³,
¿e cierpienie psychiczne ma ród³o w g³êboko zakorzenionych nieracjonalnych pogl¹dach i s¹dach wartociuj¹cych,
które uruchamiaj¹ zaburzaj¹ce emocje i nieprzystosowanie
zachowania. Znalezienie ich i zrozumienie wymaga pracy
i czasu, ale daje szansê na pozytywn¹ zmianê i zdrowie.
Pracowa³ z pacjentem nad wyszukaniem niepasuj¹cych
do rzeczywistoci i zaburzaj¹cych go przekonañ. Skupia³
siê nad zagadnieniami wartoci osobistej i spo³ecznej, problemami akceptacji i odrzucenia, neurotycznymi potrzeba-

mi, a w szczególnoci  neurotyczn¹ potrzeb¹ samoobrony.
Dar rozumienia i empatii pozwala³y pacjentom czuæ w nim
przyjaciela. Dawa³ im wsparcie, s³u¿y³ wszechstronn¹ wiedz¹, uczy³ racjonalnego mylenia i aktywnego podejcia
jako narzêdzia do osi¹gania równowagi psychicznej i satysfakcji w ¿yciu. Od psychoterapii nerwic przeszed³ do
leczenia psychoz. Podejmowa³ pracê psychoterapeutyczn¹
nawet z pacjentami g³êboko zaburzonymi, bez rzeczowego
kontaktu, doznaj¹cymi urojeñ, agresywnymi. Efekty jego
metody psychoterapeutycznej by³y spektakularne, zyskiwa³y
mu wdziêcznoæ i szacunek pacjentów. G³êboko humanistyczna postawa, urzekaj¹co pogodna filozofia ¿ycia przyci¹ga³y do niego ludzi.
Serdeczny i ¿yczliwy, zawsze chêtnie s³u¿y³ pomoc¹.
Organizowa³ szkolenia, bra³ czynny udzia³ w ¿yciu zawodowym, publikowa³ swoje prace w czasopismach psychologicznych. Za swoje pracowite ¿ycie powiêcone w ca³oci
s³u¿bie chorym psychicznie nie doczeka³ siê odznaczeñ ani
rozg³osu. Niedoceniany a czêsto nierozumiany nawet przez
najbli¿szych wspó³pracowników, satysfakcjê czerpa³ z codziennej pracy. A¿ trudno uwierzyæ, ¿e codziennie od 8 rano
przyjmowa³ jednego pacjenta po drugim i tak nieprzerwanie
przez tygodnie, miesi¹ce i ca³e 30 lat. Nie szuka³ rozg³osu
ani kariery .Wybra³ nie³atw¹ drogê cichego powiêcenia ¿ycia innym. Przedwczesna mieræ nie pozwoli³a mu na opracowanie wyników w³asnej pracy. Poruszeni jego nag³¹ mierci¹ pacjenci w dowód wdziêcznoci za³o¿yli stowarzyszenie
i nadali mu nazwê Racjonalna Alternatywa, czyli Akademia
Uczuæ im. Stanis³awa Korcyla, której celem jest rozs³awienie imienia oraz niesienie wzajemnej pomocy w duchu szerzonych przez Stanis³awa Korcyla wartoci.
Autor nieznany1
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autora tego wspomnienia nie uda³o siê ustaliæ
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Magistra Stanis³awa Korcyla i opowieci o Nim pozna³am, kiedy zaczê³am pracê w Drewnicy w 1977 roku. Póniej mia³am okazjê toczyæ z Nim czêste rozmowy o Jego
drodze do Pracowni Psychoterapii, w której wtedy ju¿ pracowa³. W pocz¹tkach swojej drogi zawodowej spotka³ siê
z jedyn¹ rol¹ psychologa w szpitalu, rol¹ pomocnika w diagnozie psychiatrycznej. W tamtym okresie w Szpitalu by³o
zatrudnionych w sumie czworo psychologów, którzy w ten
sposób funkcjonowali. Jak mawia³, od pocz¹tku by³ przekonany, ¿e pacjentom mo¿na pomóc nie tylko lekami a diagnoza ma byæ pocz¹tkiem pomagania, w którym chce uczestniczyæ. Postanowi³ po prostu rozmawiaæ z pacjentami. Okaza³o
siê, ¿e te rozmowy przynosz¹ efekty, pacjenci czuli siê
lepiej. Doceni³a je ordynator oddzia³u, w którym pracowa³.
Lekarze z innych oddzia³ów zaczêli kierowaæ do Magistra
pacjentów, który móg³ siê skupiæ tylko na psychoterapii. To
by³ zal¹¿ek Pracowni Psychoterapii, która formalny status,
jako odrêbna jednostka organizacyjna w Szpitalu, uzyska³a
oko³o roku 1975. Magister Korcyl prowadzi³ psychoterapiê
w trybie ambulatoryjnym, indywidualn¹ i grupow¹. Trafiali
tam g³ównie pacjenci z terenu Szpitala, z rozpoznaniem
psychoz, ale nie tylko. W miarê up³ywu lat jego dzia³alnoæ
sta³a siê znana poza murami Drewnicy. Spotyka³ siê tak¿e
regularnie z kilkoma pacjentami nazywanymi wtedy chronicznymi, przebywaj¹cymi wiele lat bez przerwy w Szpitalu. Jego mottem by³o  nie ma przypadków beznadziejnych.
Pamiêtam jak kiedy w rozmowie roztacza³ wizjê czego,
co nazwa³abym dzisiaj wiosk¹ terapeutyczn¹  miejsca,
w którym pacjenci mieszkaj¹, zajmuj¹ siê codziennymi
sprawami, panuje tam klimat szacunku dla ka¿dej osoby
i duch przekonañ, które uznawa³ za racjonalne i lecz¹ce
z zaburzeñ. Mawia³, ¿e dopiero wtedy rezydenci Drewnicy
mieliby du¿¹ szansê na poprawê stanu zdrowia.
Metodê, któr¹ siê pos³ugiwa³ nazwa³ psychoterapi¹ racjonalno-realistyczn¹. Jej podstawowe za³o¿enia by³y zaczerpniête z teorii Alberta Ellisa, któr¹ ³¹czy³ z teori¹ Karen
Horney. Mo¿na powiedzieæ, ¿e stosowa³ psychoterapiê
poznawcz¹ w czasach, kiedy nie by³a ona w ogóle znana
w Polsce i by³ terapeut¹ eklektycznym w czasach niesprzyjaj¹cych takiemu stanowisku.
S¹dzê, ze poza metod¹, bardzo istotnym czynnikiem
w leczeniu by³ On sam  silne i autentyczne przekonanie,
ze ka¿dy cz³owiek bez wzglêdu na to, jakie ma objawy, jaki
charakter, jest wartoci¹ sam¹ w sobie i nale¿ny jest mu bezwzglêdny szacunek. Przekonanie, ¿e ka¿dy pacjent mo¿e
byæ partnerem w leczeniu. Mówi³, ¿e psychoterapia to jest
taka relacja, w której wspólnie, On i pacjent badaj¹ nieracjonalne pogl¹dy bêd¹ce ród³em zaburzenia i wspólnie zastanawiaj¹ siê nad ich zasadnoci¹. Porównywa³ to z eksperymentem naukowym  jest dwóch badaczy, przedmiotem
badania jest zaburzenie. Metod¹ badawcz¹ jest dialog, który,
o czym wiem po latach, które up³ynê³y od czasu, kiedy siê
z nim zetknê³am, nazywany jest w psychoterapii poznawczej
dialogiem sokratejskim. Przekonanie, ¿e ka¿dy cz³owiek
jest natury dobry, a to, co nim z³e w postawie do siebie
i ludzi wynika z jego nieracjonalnej filozofii ¿yciowej nabytej w trakcie wychowania. Przekonanie, ¿e nie ma jakociowej ró¿nicy miedzy zdrowiem i chorob¹ psychiczn¹.
On nie tylko myla³ humanistycznie, on by³ humanist¹.
Ewa Gawryszewska

Sokrates z Z¹bek2
( ) Dla mnie tym wa¿nym prze³omem w moim ¿yciu
i te¿ nie pozbawionym swoistego piêkna by³o moje spotkanie z Korcylem. Dzisiaj, gdy minê³o ponad dziesiêæ lat od
Jego mierci potrafiê z perspektywy tego kawa³ka mojego
¿ycia lepiej doceniæ to, co od Niego dosta³em. Wiem, ¿e ta
dobra wiedza bêdzie mi towarzyszyæ do koñca moich dni.
( ) A nawet jestem pewien, ¿e podobnych jak mój tekstów powstanie wiêcej i mo¿e uda siê z tego zrobiæ jak¹
ma³¹ ksi¹¿eczkê. Oczywicie nie z myl¹, ¿eby budowaæ
Korcylowi jaki pomnik, bo jestem pewien, ¿e nie ¿yczy³by sobie tego. Ale g³ównie z tego powodu, by daæ wielu
ludziom cierpi¹cym dobrze uzasadnion¹ nadziejê, ¿e z tzw.
chorobami psychicznymi mo¿na daæ sobie radê. Bo
nawet taka krañcowa diagnoza, o któr¹ wcale nietrudno,
jak schizofrenia paranoidalna wcale nie oznacza, ¿e nie
mamy szans na skuteczne i satysfakcjonuj¹ce funkcjonowanie w naszym spo³eczeñstwie, w rodzinie, towarzystwie,
w pracy zawodowej.
Pozna³em Korcyla w okolicznociach dla mnie bolesnych
i dramatycznych zarazem, w sytuacji, która przedtem wydawa³a mi siê ca³kowicie wykluczona. By³em mianowicie pacjentem Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Drewnica w Z¹bkach pod Warszaw¹. I oczywicie bêd¹c tam na
przymusowych wczasach zyska³em etykietkê chorego psychicznie ze straszn¹ diagnoz¹, która dla przeciêtnego obywatela tego kraju przypomina co na kszta³t wyroku mierci.
Dzisiaj wiem, ¿e gdybym mia³ choæ odrobinê dowiadczenia i wiedzy w zakresie psychiatrii byæ mo¿e w ogóle
nie by³bym pacjentem szpitala, szpitala w którym sam fakt
przebywania sta³ siê moim g³ównym problemem i w zwi¹zku z tym pobytem prze¿ywa³em koszmarne lêki traktowane
przez psychiatrów jak objawy choroby. (...) Ale przecie¿,
jak w przys³owiu, Nie ma tego z³ego co by na dobre
nie wysz³o., gdybym nie by³ w szpitalu, nie pozna³bym
Korcyla, nie pozna³bym Stasia...
Lekarka prowadz¹ca mnie, pani Ma³gorzata L. w której
kolejnej rozmowie powiedzia³a do mnie (to ju¿ blisko
osiemnacie lat temu, a wiêc mogê co przekrêciæ)  Kierujê ciê do Korcyla, bo tylko Korcyl mo¿e ci pomóc. Wtedy
pierwszy raz dowiedzia³em siê, ¿e pracuje tu Stanis³aw
Korcyl. Zanim jednak powêdrowa³em na pierwsz¹ psychoterapiê indywidualn¹ musia³em napisaæ swój ¿yciorys. Posz³o mi to doæ ³atwo i ju¿ po paru dniach, mo¿e tygodniu,
kto zaprowadzi³ mnie do oddzia³u IV D, gdzie na pierwszym piêtrze mia³ swój pokój magister Korcyl.
Choæ to mo¿e okrutne, ale gdy poznajemy kogo nowego
trudno jest przeceniæ wagê pierwszego wra¿enia. I zdarza
siê, ¿e ju¿ na samym pocz¹tku kogo le ocenimy. Co nam
siê nie spodoba, mog¹ to byæ ma³o istotne szczegó³y, wyraz
twarzy, barwa g³osu, ubiór, jaki gest i od razu nastawiamy
siê nieufnie. Nawet w zwyk³ych kontaktach miêdzyludzkich odgrywa to du¿¹ rolê, a co dopiero w kontakcie psychoterapeuta  pacjent, gdzie przecie¿ bez du¿ego zaufania
ze strony pacjenta trudno w ogóle mówiæ o jakichkolwiek
wynikach. Dla mnie Korcyl by³ takim mistrzem pierwszego
kontaktu. Nie oznacza to jednak, ¿e moja pierwsza psychoterapia by³a bez reszty temu powiêcona To raczej dzia³o
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siê niejako po drodze. Mylê, i dalsze moje z nim spotkania
potwierdzi³y to, ¿e w kontaktach z pacjentem by³ po prostu
sob¹. I chyba ju¿ na pierwszej sesji, gdy otworzy³em drzwi
i zobaczy³em pana w rednim wieku z charakterystycznym
w¹sikiem i fajeczk¹ w rêku nie rozpozna³em w nim kogo,
kto chce nade mn¹ dominowaæ. A potem, gdy nie stara³
siê mnie w tani sposób kupiæ czêstuj¹c papierosami czy
herbatnikami, uwiadomi³em sobie, ¿e nie traktuje mnie jak
chorego, ale jak cz³owieka z problemami.
Moj¹ pierwsz¹ psychoterapiê, a wiedzia³ o mnie Sta
bardzo niewiele (dokumentacja lekarska i ¿yciorys), powiêci³ Korcyl uwiadomieniu mi jednego z moich wa¿nych problemów. Ju¿ po paru minutach rozmowy zada³ mi
oto takie pytanie: pan tak du¿o uczy³ siê, czyta³ ksi¹¿ki,
zdoby³ dyplom wy¿szej uczelni, a tak naprawdê po co pan
w to w³o¿y³ tyle wysi³ku?
Roztrz¹salimy to chyba z pó³ godziny, a on nie rezygnowa³. Gdy zanadto odp³ywalimy wraca³ do tego pytania. Nawet mia³em przez moment poczucie, ¿e chyba musi
mieæ jak¹ przyjemnoæ w wykazywaniu mi absurdalnoci
moich odpowiedzi. Ja z³oci³em siê i musia³ przecie¿ to odbieraæ, a On pozosta³ niewzruszony i ani przez moment nie
da³ mi odczuæ, ¿e odwzajemnia³ to moje uczucie. W³anie
dziêki jego konsekwentnej postawie przyszed³ moment, ¿e
uwiadomi³em sobie prawdziwy cel mojego uczenia siê
i wypowiedzia³em to. A On nie staraj¹c siê tym razem korygowaæ mojego b³êdnego mylenia chyba oceni³, ¿e jak
na pierwsz¹ sesjê to i tak wystarczy i zaprosi³ mnie na najbli¿sze zajêcia psychoterapii grupowej.
Dzisiaj jestem mu bardzo wdziêczny za tê pierwsz¹ psychoterapiê. Mo¿e gdyby jej przebieg by³ inny zrezygnowa³bym i nigdy go ju¿ nie spotka³. Ominê³aby mnie mo¿liwoæ
zg³êbienie Jego oryginalnego i dobrze uzasadnionego i korzystnego dla ludzi sposobu mylenia i odczuwania,
Korcyl uczy³ nas, ¿e cz³owiek ma nieskoñczenie wiele
cech i ci¹gle mniej lub bardziej rozwija siê. Oczywicie,
z wiekiem pewne wrodzone w³aciwoci mog¹ nawet
maleæ. I dla ka¿dego jest oczywiste, ¿e nasza si³a fizyczna, sprawnoæ intelektualna malej¹, gdy mija m³odoæ
i zbli¿amy siê ku staroci. Mimo to nasze ró¿ne, nawet
najbardziej prozaiczne dowiadczenia mog¹ staæ siê i na
ogó³ staj¹ siê ród³em nieustannego rozwoju. Maj¹c
to wszystko na uwadze, tê w³asnoæ ludzkiej natury,
w³aciwie uwiadamiam sobie, ¿e próba opowiedzenia
o Korcylu z góry skazana jest na swego rodzaju u³omnoæ.
Wiem, ¿e gdy ju¿ zakoñczê ten tekst, pozostanie we mnie
uczucie pewnego niesmaku, pozostanie pewnoæ, ¿e jak
gdybym dotkn¹³ tylko wierzcho³ka góry lodowej, a to co
mo¿e najciekawsze, najcenniejsze i najbardziej godne opisania zostanie nieodkryte.
(...) Zna³em Korcyla szeæ lat. Psychoterapia, na któr¹
uczêszcza³em, to w ka¿dym tygodniu spotkania grupowe
we wtorki i czwartki, czasami w soboty i te kilkanacie chyba sesji indywidualnych. Oczywicie nie stanowi³em jakiego szczególnego przypadku, który sobie upodoba³, a by³em
jednym z wielu. Dzisiaj mylê, ¿e ze strony Korcyla takie
d³ugie zajmowanie siê pacjentami by³o wiadoma decyzj¹.
S¹dzê, ¿e maj¹c do wyboru powierzchowne leczenie, które
tak naprawdê nic by nie pomog³o, a nawet mog³oby zaszkodziæ, zdecydowa³ siê na czasoch³onn¹ i d³ug¹, ale jak pokazuje ¿ycie, skuteczn¹ drogê. Choæ mia³ wielu pacjentów, do
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dzisiaj nie wiem jak to robi³, ¿e gdy ktokolwiek przychodzi³
do niego po pomoc psychologiczn¹, to jednak po jakim
czasie znajdowa³o siê dla niego miejsce w grupie.
Dla Korcyla psychoterapia nie by³a zawodem, zajêciem,
które przynosi dochody pozwalaj¹ce bardziej lub mniej
dostatnio ¿yæ. Dla niego by³a to pasja, szczególnego rodzaju powo³anie a nawet, nie bojê siê u¿yæ tego s³owa,
misja. Psychoterapia to sprawa, której powieci³ na dobr¹
sprawê ca³e ¿ycie.
I by³a to sprawa, dla której bez trudu rezygnowa³ z wielu
atrakcyjnych mo¿liwoci. Dobrym przyk³adem by³o to
w jakich warunkach mieszka³. Przekona³em siê o tym podczas paru wizyt, jakie z koleg¹ z³o¿ylimy mu w domu, niewielkim (pokój z kuchnia) mieszkaniu s³u¿bowym, po³o¿onym na terenie Szpitala w Z¹bkach. To by³o wiele lat temu,
ale pamiêtam prosty stó³, wersalkê, parê krzese³, jaki rega³
wype³niony ksi¹¿kami i zegar z kuku³k¹. By³o te¿ i biurko,
Jego warsztat pracy. Jak nam wtedy opowiada³, gdy Jego
¿ona o czwartej rano wyje¿d¿a³a do pracy, wstawa³ i zaczyna³ swoje lektury. Ani podczas tych wizyt, ani kiedykolwiek nie narzeka³, ¿e to mieszkanie jest zbyt ciasne, ¿e nie
ma oddzielnego gabinetu czy te¿ salonu by przyjmowaæ goci. Natomiast parê razy wspomina³, ¿e w³anie mieszkaj¹c
na terenie szpitala psychiatrycznego czuje siê bardzo bezpiecznie, o wiele bezpieczniej ni¿ gdzie tam w Warszawie
czy gdziekolwiek indziej.
( ) czêsto zadajê sobie pytanie co w Jego racjonalnorealistycznej psychoterapii by³o Jego w³asne, a co zaczerpn¹³ od innych. Oczywicie nie ukrywa³, ¿e opiera siê
na wiedzy z ró¿nych róde³  Karen Horney, Rogers,
Kêpiñski, Kozielecki, Kotarbiñski, Ellis oraz inni  i lubi³
w rozlicznych dygresjach o tych swoich lekturach opowiadaæ, a chocia¿ ja te¿ trochê ksi¹¿ek z literatury psychologicznej czyta³em w³aciwie nigdzie nie znalaz³em wyt³umaczenia sk¹d siê bior¹ choroby psychiczne. W³anie
tutaj, w zapyzia³ych Z¹bkach spotka³em psychologa,
który potrafi³ mnie przekonaæ, ¿e nie geny, nie jaka tajemnicza dziura w mózgu, ale przede wszystkim moje g³êboko
zakorzenione przekonania prowadz¹ do stanu, który psychiatrzy okrelaj¹ jako chorobowy.
( ) jak sobie mylê, o zasadniczych tezach psychoterapii racjonalno-realistycznej, to mam takie mieszane uczucia,
Z jednej strony to jest przecie¿ bardzo proste i powinien to
zrozumieæ nawet kto ma³o wykszta³cony, a jednoczenie
to jest bardzo trudne do przyjêcia, bo stoi w sprzecznoci
z powszechnie przyjêtym pogl¹dami.
( ) Mo¿e w³anie wtedy zrozumia³em, ¿e o ile pogl¹dy
Korcyla, a przynajmniej te najwa¿niejsze, mo¿na opisaæ na
kilku kartkach papieru, to oddanie tego jak usi³owa³ nas
tego nauczyæ tak naprawdê nie jest do koñca mo¿liwe.
Oczywicie, nie oznacza to, ¿e nie warto przynajmniej oddaæ
atmosfery tych naszych z Nim spotkañ.
Mylê, ¿e dla kogo, kto przelotnie pojawi³by siê na
psychoterapii charakterystyczne by³oby jak wiele w czasie
tej sesji pada³o pytañ. Na dobr¹ sprawê, droga jak¹ obra³
Korcyl, próbuj¹c pomóc pacjentom, to forma dialogu,
przeradzaj¹ca siê czasem w dyskusjê, w której dominowa³y
pytania. Od pierwszych pytañ z Jego strony dotycz¹cych samego problemu pacjenta, a przede wszystkim tego, co w danej chwili myla³ i prze¿ywa³, czêsto dochodzi³o do zapytañ o tak, jak klient rozumie nawet najbardziej podstawowe
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pojêcia. Pamiêtam, ¿e nie ³atwo by³o odpowiadaæ na te
pytania, ¿e Korcyl bêd¹c bardzo skupionym ³atwo wychwytywa³ wszelkie nielogicznoci, ale jednoczenie nie stara³
siê jako podpowiadaæ, podrzucaæ rozwi¹zania. To przede
wszystkim pacjent mia³ w sobie co odkryæ, co co mo¿e
nie by³o do tej pory dla niego wiadome. To pacjent mia³
siebie zrozumieæ, odnaleæ b³êdy w swoim rozumowaniu.
Korcyl nie stara³ siê myleæ za pacjenta, a wrêcz przeciwnie, stara³ siê tylko daæ mu ku temu mo¿liwie najlepsz¹
sposobnoæ. Wielokrotnie wspomina³, ¿e przecie¿ to Jego
rozmówca ma szansê dotarcia do swoich uczuæ i myli,
a On mo¿e mu w tym tylko pomóc. By³ jak najdalszy od
tego by cokolwiek sugerowaæ, narzucaæ i by³ w tym niezwykle konsekwentny.
( ) pozwala³ sobie przy okazji na wiele dygresji, które
s³u¿¹c lepszemu zrozumieniu przez s³uchacza wiata jego
uczuæ dotyczy³y najbardziej podstawowych zagadnieñ z zakresu nauk humanistycznych Bardzo lubi³em te dygresje,
bo same w sobie by³y ród³em ciekawej wiedzy. Chocia¿,
by w³aciwie odczytaæ ich treæ trzeba by by³o mieæ spor¹
wiedzê z filozofii, historii, literatury, psychologii itd.
Jestem pewien, ¿e robi³ to nie ze wzglêdu na to, by zaimponowaæ nam swoim wykszta³ceniem, ale zdawa³ sobie
sprawê z tego, ¿e znikoma bêdzie dla nas wartoæ wiedzy
racjonalnej, je¿eli nie bêdziemy potrafili jej obroniæ.
( ) Chocia¿ nie by³o w¹tpliwoci, kto podczas psychoterapii jest postaci¹ wiod¹c¹, a mo¿e lepiej by³oby powiedzieæ kieruj¹c¹, steruj¹c¹, to przecie¿ nie tylko Korcyl nam
pomaga³, ale tak¿e pomagalimy sobie nawzajem. Zachêca³
nas do tego, a nawet by³o to jego zasad¹, ¿e podczas psychoterapii zabiera³o g³os wiele osób. Korcyl sam czêsto
wychodzi³ z inicjatyw¹ i oddawa³ g³os komu innemu, prosz¹c, by go zast¹pi³, sam przechodz¹c do roli obserwatora.
(...) To zaproszenie nas do wspó³pracy mia³o te¿, jak
s¹dzê, du¿e znaczenie dla rozwoju tego, co nazywamy
samodzielnoci¹. Bo przecie¿ w³aciwa psychoterapia
u Korcyla mia³a miejsce poza obrêbem Pracowni. Przecie¿
naszym zadaniem by³o nie tylko aktywne uczestnictwo
w zajêciach, ale przede wszystkim uczenie siê nowych przekonañ w praktyce  na randce, w domu, na uczelni. Ka¿da
okazja by³a dobra, by po nowemu myleæ, odczuwaæ i oczywicie dzia³aæ.
Jestem pewien, ¿e Korcyl nie osi¹gn¹³by tak wiele gdyby nie Jego stosunek do pacjentów. Chocia¿ nie przypominam sobie, by kiedykolwiek o tym mówi³, to jednak odczuwalimy to, ¿e do ca³ej grupy ¿ywi³ co na kszta³t sympatii.
Jeli kogo bardziej lubi³, a kogo mniej, tak, jak ka¿dy
cz³owiek, to nie znajdowa³o to odbicia na zajêciach. Natomiast nigdy nie odebra³em, ¿e czuje do nas swego rodzaju
tani¹ litoæ, ¿e traktuje nas jak ludzi, którzy z powodu swoich dowiadczeñ psychiatrycznych wymagaj¹ jakiego
szczególnego traktowania, ¿e nie mo¿na mieæ do nas zaufania, stawiaæ na poczucie odpowiedzialnoci. Tak jak go
teraz rozumiem mia³ chyba do nas stosunek bliski stosunkowi nauczyciela do uczniów. Stara³ siê nas czego nauczyæ
i gdy w trakcie psychoterapii okazywa³o siê, ¿e kto z nas
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rozwi¹zywa³ jakie swoje problemy, ¿e zrobi³ postêpy, to
by³o to dla Niego ród³em radoci i satysfakcji.
Korcyl by³ nauczycielem wymagaj¹cym, ale dotyczy³o
to zaledwie dwóch spraw: aktywnoci i szczeroci. Dawa³
temu nie jeden raz wyraz, ¿e je¿eli bêdziemy na psychoterapii szczerze podchodzili do swoich problemów jednoczenie bêdziemy aktywnie wprowadzali w czyn nowe przekonania, to daje nam swego rodzaju gwarancjê, ¿e uporamy
siê ze swoim zaburzeniem. Obiecywa³, ¿e i pobyty w szpitalu nie bêd¹ potrzebne, ¿e mo¿e leki oka¿¹ siê zbêdne. Mo¿e
komu bêdzie ³atwiej skoñczyæ wreszcie pracê doktorsk¹, czy
te¿ uporz¹dkowaæ ¿ycie po burzliwym rozwodzie.
(...) Szczególnym polem do ró¿nego rodzaju pomys³ów
Korcyla by³a druga czêæ spotkania zwana psychodram¹,
w czasie której æwiczylimy ró¿nego rodzaju rzeczy, a z za³o¿enia mia³a byæ okazj¹ do prze¿ywania ró¿nego rodzaju
zdenerwowania. I mo¿na tam by³o staæ siê okrutnym agresorem (takie zadanie), ale tak¿e byæ bezpardonowo atakowanym, bez prawa nawet do próby obrony. Na przyk³ad,
odpowiadalimy na temat: trzy wydarzenia w ¿yciu, podczas których prze¿ywa³em najwiêkszy wstyd, by za tydzieñ
uczestniczyæ w zadaniu polegaj¹cym na odgrywaniu miechu. Nie by³o sposobu by siê jako przygotowaæ, bo przecie¿
nie by³o wiadomo co nam Korcyl zaproponuje.
(...) Nie chcia³bym stworzyæ wra¿enia, ¿e Korcyl ka¿demu i zawsze potrafi³ skutecznie pomóc. Przecie¿ za koñcowy efekt psychoterapii odpowiadaj¹ dwie strony psychoterapeuta i pacjent. I chocia¿ mam takie przekonanie, ¿e
Stasio zawsze stara³ siê by Jego praca przynios³a oczekiwane owoce, to czêsto ta druga strona zawodzi³a. Wiele osób,
które rozpoczyna³y terapiê zbyt czêsto wycofywa³o siê
z niej. Mo¿e czasami, po pierwszych postêpach uznawali,
¿e to ju¿ wystarczy, mo¿e wiele z nich nie zrozumia³o o co
w tej psychoterapii chodzi.
(...) Jak s¹dzê, wielk¹ zalet¹ Korcyla, Jego wielk¹ si³¹
by³o to, ¿e zanim kogo do czego przekona³, musia³ najpierw sprawdziæ to sam na sobie. Nie mówi³ na ten temat
zbyt wiele, ale przez lata znajomoci uda³o mi siê zapamiêtaæ przynajmniej dwie sytuacje, w których zastosowa³
wobec siebie jedno z hase³ z pracownianej tablicy: ucz siê
na sobie samym.
(...) Drugie dowiadczenie by³o dramatyczne, na pewno
nie zaplanowane i mia³o miejsce w szpitalu, gdy le¿a³ chory
na serce. On, który przez tyle lat s³u¿y³ pacjentom, nagle sam
znalaz³ siê w roli chorego. Potem opowiada³ nam, w jak
przedmiotowy sposób by³ traktowany, jak dalece by³ numerem w kartotece, a nie cierpi¹cym cz³owiekiem, któremu
przecie¿ szpital ma s³u¿yæ. Mówi³ nam o tym nie po to, by
wylewaæ jakie swoje ¿ale, a przekazaæ, czego siê nauczy³.
(...) jestem pewien, ¿e to, co wartociowe z Jego indywidualnych osi¹gniêæ prêdzej czy póniej zostanie docenione
i bêdzie dobrze s³u¿yæ ludziom potrzebuj¹cym pomocy. Mam
prawo s¹dziæ, ¿e by³o to, jeli nie jedyn¹, to na pewno dominuj¹c¹ intencj¹ Jego dzia³alnoci.
Krzysztof Morawski

