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Skupinová asimilácia, mechanizmus pomsty a identifikácia s agresorom

ako spôsob sociálnej adaptácie

Z. Michlerová

Súhrn

Napätie v skupine sa spravidla umiestňuje mimo skupinu ako objekt, proti ktorému skupina bojuje. Ak sa
objekt napätia a agresie stratí, prestane byť ohrozujúci. Vnútorné neriešené konflikty vedú k silnej vnútornej
agresii. Prejavuje sa tu sadomasochistický princíp mechanizmu identifikácie s agresorom. Príspevok hovorí
o rámcoch, vzorcoch dynamiky správania jednotlivca aj skupiny.
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Napriek tomu, že táto práca sa venuje skupinovej adaptá-
cii a mechanizmom v skupine, celý proces sa začína v intrap-
sychickom priestore jednotlivca. Celý mechanizmus vytvára-
nia skupín, vznik špecifického mechanizmu identifikácie s ag-
resorom a pomsty má najvýraznejší vzťah k intrapsychickej
inštancii nazvanej Ideál Ja (jásky ideál).

Ideál Ja je diferencovaná intrapsychická inštancia, ktorá
tvorí internalizované rodičovské očakávania. Nadja obsahuje
zákazy, morálne kritériá. Ideál Ja je tvorený pozitívnymi
postulátmi: buď silný, odvážny, verný. Podľa Nunberga Ideál
Ja sa tvorí zásadne na obrazoch milovaných objektov, kým
Nadja na obrazoch obávaných objektov.

Tak ako prichádzajú rodičovské očakávania a dieťa je hod-
notené, ocenené, či zahanbené, tak v dospelosti narába samo
so sebou. Tento proces je najdôležitejší pre vytvorenie vlast-
nej sebaúcty, primeraného sebahodnotenia. Zrelý Ideál Ja
umožňuje zrelú sebaúctu, v patologickej rovine sa prejavuje
v pocitoch menejcennosti, sebaznehodnocovaní, sadomaso-
chistických vzťahoch typu

”
ani s tebou, ani bez teba“.

Jedným z mechanizmov utvárania ľudských skupín je me-
chanizmus, keď viaceré subjekty postavia na miesto svojho
ideálu Ja cudziu osobu. Vzniká kolektívny ideál, ktorý je
príťažlivý práve blízkosťou k individuálnym ideálom. Tlak
na vytvorenie skupiny a delegovanie vodcu vzniká aj vtedy,
ak v spoločenskom priestore je veľa ľudí, ktorí majú nejakú
ťažkosť s ohraničením seba, s nezrelosťou Ideálu Ja. Vytvorí
sa tak psychologický tlak na vyhľadanie vodcu, ktorého sa
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možno vnútorne držať, ktorý svojím správaním pomáha
orientovať sa a znižovať úzkosť. Črtami vodcu sa nahradí
individuálny Ideál Ja. Ak skupina má obsah Ideálneho Ja
súhlasný s črtami vodcu, celá skupina sa bude snažiť vyho-
vieť týmto jeho črtám. Ak máme spoločné ideály, cítime sa
podobní, zvýrazňuje sa pocit spolupatričnosti, príjemný zá-
žitok homogenity. Prichádza k identifikácii s niečím veľkým,
čo dáva silu, bezpečie, až tzv. oceánický pocit splynutia s veľ-
kou matkou, vtedy môžu nastúpiť málo zrelé preoidipálne
mechanizmy adaptácie. Nastáva asimilácia jednotlivca sku-
pinou, ktorý preto, aby vyplnil očakávania vodcu a skupiny,
je schopný vykazovať správanie v individuálnej rovine nety-
pické aj dysfunkčné.

Rovnako v medziskupinovom spoločenskom priestore pri
vzrastaní nejasnej situácie, kde je veľa úzkosti, ohrozenia,
vzrastie tlak na jasné ohraničenie skupiny, na zosilnenie hra-
níc skupiny, aby sa ochránil dobrý vnútorný priestor, aby
sa zabránilo znehodnoteniu. Nepriateľské pocity sú umiest-
nené mimo priestoru skupiny. Týmto silným ohraničením
dochádza k zastaveniu riešení vnútorných napätí v skupine,
k izolácii, ktorá spôsobí, že úzkosť prechádza v boj a agresi-
vitu vnútri skupiny aj navonok (známa zákonitosť, že čím je
vojna a boj (trebárs politický) tvrdší, tým tvrdší sú členovia
skupiny aj k vlastným odpadlíkom a zradcom). V skupine,
kde hrozí znehodnotenie ideálov, ohrozenie kolektívneho ide-
álu, strata prestíže, sa aj jednotlivci konfrontujú s vlast-
ným znehodnotením, pretože Ideál Ja nahradili kolektívnym.
Vzrastá zlosť, ktorá je umiestnená von, prichádza k procesu
pomsty cestou mechanizmu identifikácie s agresorom.

Cieľom pomsty a mechanizmu identifikácie s agresorom je
únik z pozície, z miesta, kde nás ponížili, ublížili nám. Jed-
notlivec, či skupina vytvára situáciu a správanie, v ktorom
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chce cítiť a prežívať to, čo cítil ten objekt, ktorý ponižo-
val, znehodnocoval, odmietal ideály jednotlivca, či skupiny.
Identifikácia s ním spôsobí produkovanie rovnako agresív-
neho správania, imitáciu agresora, prebranie symbolov jeho
moci. Tento proces je nekonečný až dovtedy, kým opako-
vaním pomsty chce jednotlivec poprieť všetky svoje nedos-
tatky a skupina svoje vnútorné napätie a agresivitu. Skupina
opakuje agresívne a deštruktívne správanie dovtedy, kým vo
vnútri nedôjde k riešeniu napätí a úzkosti.

Tlak na asimiláciu podskupín do skupín a väčších celkov,
popretie kolektívnych ideálov spôsobuje ešte väčšie stavanie
hraníc a zväčšovanie napätia. Dobrou ilustráciou sú dejiny
Európy 20. storočia aj aktuálne prebiehajúce integračné pro-
cesy, proces globalizácie, etnické problémy, vzrastajúce na-
cionalistické tendencie.

V súvislosti s asimilačnými tlakmi skupín je významný
ešte jeden mechanizmus. Napätie, ktoré je v skupine, je
umiestnené mimo nej, je určený objekt, proti ktorému sku-
pina bojuje. Ak sa objekt napätia a agresie stratí, prestane
byť ohrozujúci, prestanú tlaky na asimiláciu. S významnou
silou sa objavujú vnútorné neriešené konflikty, ktoré vedú

k silnej vnútornej agresii, pohŕdaniu, poklesu morálky sku-
piny niekedy až k rozpadu. Tu sa prejavuje sadomasochis-
tický princíp mechanizmu identifikácie s agresorom. Príspe-
vok hovorí skôr o rámcoch, vzorcoch dynamiky správania
jednotlivca aj skupiny∗.

∗Práca bola prezentovaná na konferencii
”
Agresivita – fe-

nomén psychiatrickej praxe a spoločenského života“ 14.–16.
júna 2001 v Pezinku. Prvá časť prezentovaných prác na tejto
konferencii je publikovaná v Psychiatria, 8, 2001, č. 4.
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