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Správa

Premosťovanie identít (Bridging identities – clinical impact of group)

Správa z Medzinárodnej konferencie skupinovej psychoanalytickej psychoterapie

Premosťovanie identít (Bridging identities – clinical im-
pact of group) bol názov konferencie, ktorá sa konala v dňoch
28.–31. mája 2009 v Prahe. Organizátormi podujatia boli
Európska federácia psychoanalytickej psychoterapie a Česká
spoločnosť psychoanalytickej psychoterapie. Nad konferen-
ciu prevzal záštitu primátor Prahy, horolezec a stále aktívny
rodinný terapeut MUDr. Pavel Bém. Európska federácia
psychoanalytickej psychoterapie pozostáva z štyroch sekcií –
sekcia psychoanalytickej psychoterapie pre dospelých, sekcia
pre deti, sekcia skupinovej psychoanalytickej psychoterapie
a aktuálne, k už etablovaným, pribudla aj sekcia psychoana-
lytickej párovej a rodinnej psychoterapie. Pražská konferen-
cia bola už v poradí štvrtým stretnutím sekcie skupinovej
psychoanalytickej psychoterapie.
Konferencie sa zúčastnilo viac ako 220 účastníkov z ce-

lej Európy a stala sa tak naozaj mostom medzi rôznoro-
dými kultúrami, medzi východom a západom, severom a ju-
hom. Oficiálnym jazykom konferencie bola angličtina, ale na
workshopoch a v kuloároch bolo počuť aj veľa francúzštiny,
taliančiny, češtiny, o trošku menej španielčiny, či nemčiny no
započul som aj grécke a portugalské hlasy. Jediným oficiál-
nym návštevníkom zo Slovenska som bol ja, Slovensko ako
krajina momentálne nemá v tejto európskej federácii svojho
zástupcu.
Bohatý program pozostával z každodenných dopoludňaj-

ších panelov – prednášok hlavných rečníkov, ktoré zahŕňali
aj diskusiu, či komentár oponenta a popoludňajších teore-
tických, alebo zážitkových workshopov. Veľmi však oceňu-
jem, že okrem „tradičného“ konferenčného kontextu (pane-
lové prednášky, workshopy, večerný raut) som mohol za-
žiť pri konferenciách netradičné formáty – diskusné sku-
piny, malé zážitkové/sebaskúsenostné skupiny, veľkú zážit-
kovú/sebaskúsenostnú skupinu a kultúrny program v po-
dobe výstavy umeleckého projektu, ktorý vznikol pri prí-
ležitosti konferencie. Každý účastník dostal okrem publiko-
vaných abstraktov, aj knihu kľúčových prednášok v štyroch
jazykoch a knihu s obrazmi a sprievodným textom k výstave.
Oficiálny program konferencie otvárala prednáška Earla

Hoppera „Vytváranie mostov medzi psychoanalýzou a sku-
pinovou analýzou v teórii a klinickej praxi.“ Earl Hopper
je psychoanalytik a skupinový analytik, jeden so spolupra-
covníkov S.H. Foulkesa, nestora skupinovej analýzy. Okrem
definície skupinovej analýzy sa pokúsil vo svojej prednáške
sprostredkovať napätie medzi psychoanalytickým myslením

kleiniansko-bionovskej školy (ktorá je jedným z možných vý-
chodísk psychoanalytickej práce so skupinou) a pohľadmi
skupinovej analýzy tak ako ju chápu Foulkes, de Maré, či
Pines, ktorí k tradičnej intrapsychickej, silne biologizujú-
cej psychoanalytickej teórii pridali význam zamerania sa na
vzťah a interakciu medzi spoločnosťou podmieneným „so-
ciálnym“ a „psychickým“ v konkrétnom poli skupiny. Hop-
per sa v závere svojej prednášky pokúsil o isté premostenie
oboch brehov rieky, i keď v následnej diskusii bolo cítiť vý-
hrady kolegov s „bionovským“ teoretickým pozadím, ktorí
sa podľa môjho názoru cítili v Hopperových kategorizáciách
nie celkom pochopení.
Úvodná prednáška sa konala v galérii moderného umenia

DOX, keďže súčasťou konferencie bola aj výstava prác štr-
nástich umelcov k téme identity a mosty. Vznikli tak práce
s témami smútok, spojenie, sústredenie, skrýš, tieň, superego
a iné. Jednou z autoriek projektu bola aj Kamila Ženatá,
výtvarníčka, arteterapeutka, hosťujúci člen Českej spoloč-
nosti psychoanalytickej psychoterapie, ktorá sa podieľala aj
na príprave konferencie ako takej.
Osobne ma na konferencii najviac upútala možnosť zú-

častniť sa malej zážitkovej skupiny, ktorá sa stretávala pra-
videlne, každé ráno, po tri dni. Išlo naozaj o experiment.
Skupina bola osemčlenná, účastníci si mohli vybrať jazyk,
v ktorom bude skupinový analytik proces viesť, resp. spre-
vádzať, keďže vedúci skupín sa v tomto aplikačnom rámci
nazývajú sprievodcovia (conductors). Je až zarážajúce, že
takýto ultrakrátky skupinový proces (3 hodiny, 1 hodina
denne) môže vytvoriť bezpečné prostredie pre zážitok bytia
v skupine, ktorý prináša osobné i skupinové intrapsychické
aj interpersonálne výzvy. Zároveň bolo dôležitým zistením,
že na takomto malo priestore možno zažiť význam a zmy-
sel skupiny a jej fenoménov. Našim skupinovým sprievod-
com bol Luděk Vrba, psychoanalytik, skupinový analytik,
ktorému za sprostredkovanie tohto zážitku aj touto cestou
ďakujem.
Druhý deň konferencie vystúpil s kľúčovou prednáškou

Francúz René Kaes, zakladajúci člen Európskej asociácie
transkulturálnej skupinovej analýzy a bývalý prezident fran-
cúzskej asociácie pre rozvoj a výskum psychoanalytického
prístupu k skupine, psychodráme a inštitúciám. Kompliko-
vaný názov inštitúcií, ktoré robia autorovi záštitu predzna-
menal komplikovanú tému. Stali sa ňou „Nevedomé spoje-
nectvá (aliancie)“. Kaes prostredníctvom drobných kauzis-
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tických zlomkov predstavil niekoľko spôsobov obranných me-
chanizmov – nevedomých spojenectiev medzi členmi skupín
a niekoľko hypotéz, ako sa tieto obranné aliancie vytvárajú,
na akých princípoch fungujú, prípadne k čomu slúžia. Podľa
Keasa sú nevedomé spojenectvá v skupine vytvárané za úče-
lom vytvorenia a zachovania skupiny a skupinových pút, ne-
hladiac na ich účel a vlastnosti. Často ide o útočné, obranné
a odcudzujúce spojenectvá, ktoré následne vplývajú na vy-
tváranie a organizovanie intersubjektívnych pút a nevedo-
mia subjektov. Tieto aliancie podľa mňa vzdialene pripo-
mínajú Bionove základné predpoklady (basic assumptions)
skupiny. Kaes ich rozširuje, špecifikuje a na príkladoch uvá-
dza i ďalšie Bionom a jeho nasledovníkmi neuchopené sku-
pinové fenomény.
Každé dopoludnie bola hodina a pol venovaná takzvanej

diskusnej skupine. Diskusná skupina sa stretávala vždy po
hlavných prednáškach a tvorilo ju cca 15 účastníkov konfe-
rencie, ktorí tak dostali priestor k vzájomnej reflexii toho,
čo ich na konferencii zaujalo, čo by malo byť opäť preroz-
právané, prípadne ako to, čo odznelo súvisí s každodennou
terapeutickou, alebo výcvikovou praxou jednotlivých účast-
níkov. Aj na takomto type skupiny sa ponúkal priestor pre
občasné komentáre k skupinovej dynamike v zmysle situ-
ácie „tu a teraz“. Moju diskusnú skupinu viedla psychoana-
lytička interpersonálneho, resp. relačného zamerania Olga
Marlinová. Prvý deň sme sa v diskusii krátko dotkli aj po-
rovnaniu klasického skupinovo analytického modelu a tra-
dičného česko-slovenského modelu SUR, ďalšie dni už pri-
niesli aj všehochuť zdieľaných zážitkov účastníkmi z pred-
chádzajúcich workshopov. Veľmi oceňujem zaradenie také-
hoto diskusného bloku do štruktúry konferencie, keďže som
mal možnosť spoznať a diskutovať o odborných názoroch
a postrehoch viacerých kolegov z rozličných terapeutických
škôl a tým aj z rozličných uhlov pohľadu.
Dve popoludnia konferencie boli venované workshopom.

Nie je priestor vymenovať témy všetkých 84 príspevkov. Pre-
zentácie konferencie boli zoradené do niekoľkých kategórií:
Workshopy

• o pozorovaní vývinu novorodencov,

• o identite skupinovej analýzy a jej výcviku,

• o národnostných a interkulturánych témach v Európe,

• o mužskej a ženskej identite,

• o deštruktívnych procesoch v skupinách a o anti-skupi-
nách,

• o výskume skupinovej analýzy a psychoterapie,

• o možnostiach využitia skupín v rôznorodých settin-
goch a pri neklinickom usporiadaní,

• o rodine ako skupine a skupine ako rodine,

• o umení a skupinovom procese.

Z bohatého programu som si vyberal podľa svojich pre-
ferencií workshopy o práci s deťmi a adolescentmi, works-
hopy o rodine ako skupine a workshopy o práci so skupinami
v inom ako klinickom usporiadaní.

Francúzska analytička Popper-Gurassová a po nej jej ko-
lega Jean Pierre Pinel referovali o svojich skúsenostiach s ve-
dením skupín prepurbertálnych chlapcov, ktorí vykazujú de-
likventnú činnosť a masívne poruchy správania. Popper Gu-
rassová opísala štvorročnú intenzívnu prácu, pri ktorej sa
snažila vytvoriť stabilný setting, ktorý deťom umožňoval
kontajnovanie sprvoti silných agresívnych impulzov, pričom
si tak mohli v skupine prehrať v konaní a neskôr si aj uve-
domiť svoje rôznorodé intrapsychické konflikty a obranné
mechanizmy s nimi spojené. Popper-Gurrassová vníma skú-
senosť identifikácie so skupinou ako objektovú funkciu, ktorá
umožňuje dieťaťu získať podporu pri vytváraní narcistickej
rovnováhy a primeranej sebaregulácie. Aj Pinel, ktorý sa vo
svoj príspevku zaoberal deštruktívnymi a defenzívnymi ten-
denciami v skupine vychádza so skúsenosti s prácou s deťmi.
Pri práci v skupine sa snaží pochopiť a využiť zmysluplnosť
prenosovo-protiprenosovej dynamiky na interpersonálnej ro-
vine, ale aj v rovine terapeut – skupina, pričom terapeut sa
opäť pokúša o podporu symbolizačného procesu pri jednot-
livcoch, ako aj pri skupine ako takej.

Francúzski skupinoví analytici ponúkli i niekoľko ďalších
zaujímavých workshopov. V istom momente som sa roz-
hodoval medzi workshopom psychoanalytickej psychodrámy
a filmom o scénodráme. Rozhodol som sa pre mne neznámy
prístup práce s deťmi, s názvom scénodráma. Prvým prek-
vapením bol počet klientov a počet pacientov v skupino-
vom procese. Pri scénodráme pracuje so skupinou troch detí
jeden terapeut, jeden koterapeut a jeden hlavný terapeut,
ktorý proces pozoruje opodiaľ a ktorého úlohou je interpre-
tovať to, čo sa v skupine deje. Pri scénodráme sedia klienti,
terapeut a koterapeut za okrúhlym stolom, ktorý je rozde-
lený na päť samostatných, ohraničených častí (päťuholník),
uprostred je voda. V prvej fáze terapeutickej hodiny si každé
dieťa v rámci svojich hraníc, ktoré sú farebne odlíšené a ne-
môžu byť prekračované, voľne tvoria svoj príbeh z podob-
ných objektov ako pri scénoteste – stromy, postavičky ľudí
apod. Terapeut ich hrou sprevádza a pokúša sa mentalizo-
vať rôznorodé emocionálne a kognitívne procesy, ktoré sa
v príbehoch detí odrážajú. V prípade, že má hlavný tera-
peut, ktorý sedí mimo stola, potrebu do procesu zasiahnuť,
využíva k tomu komentáre procesu a interpretačnú prácu.
V ďalšej fáze terapeutickej hodiny sa pokúša terapeut, ktorý
sedí za stolom prepojiť jednotlivé príbehy každého dieťaťa
do jedného spoločného. Využíva k tomu aj špeciálne figúrky,
ktoré vlastní iba on (policajt, záchranka. . .). Metóda ma zau-
jala z niekoľkých hľadísk. Je dôležité, že každé dieťa malo po-
čas hry svoj vlastný, jasne ohraničený priestor. Zároveň oce-
ňujem prítomnosť terapeuta, ktorý klientov sprevádza ich
expresívnymi procesmi pokúšal sa im porozumieť a pracovať
s nimi v symbolickej rovine projekcií a externalizácií. Hlavný
terapeut potom z akejsi lacaniánskej pozície „poriadku otca“
ponúka hypotézy o významoch a sčasti aj dôvodoch aktuál-
nych intrapsychických procesoch u reálnych detí a nie o ich
hre. Spôsob takejto, podľa mojej mienky silne interpretatív-
nej práce, môže ponúknuť zaujímavé náhľady, ale zdá sa mi
problematický, v prípade, že nie je podporovaný tým, o čo
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sa pokúša terapeut za stolom, čiže afektívnou rezonanciou
a podporou mentalizácie.

Odborný program konferencie končil každý večer veľkou
zážitkovou skupinou. Veľká skupina ponúkla priestor pre ref-
lexiu toho, čo sa na konferencii deje a aké skupinové dianie
je otvorene, alebo latentne prítomné. Veľkú skupinu viedli
Helena Klímová a Mike Teplitz. Obaja sa pokúšali ucho-
piť pomenované témy, prepájať ich a porozumieť im v kon-
texte konferencie. Nebola to moja prvá veľká skupina. Pri
takýchto skupinových procesoch sa v oveľa väčšej miere
ako v malých skupinách tematizujú multikultúrálne rozdiely
a z nich vyplývajúce konflikty, témy vzťahu väčšín a menšín,
problematika moci a možnosti, či schopnosti hovoriť a byť
počutý. Jedným z komentárov, ktorý zaznel, bol aj postreh
kolegu z Belgicka, ktorý prirovnal to, čo sa v skupine práve
deje (to že sme spolu, ale zároveň aj nedorozumenia, či ne-
ochota počúvať. . .) k tomu, čo sa práve deje na úrovni federá-
cie ako takej, alebo na úrovni samotnej Európskej únie. Záži-
tok veľkej skupiny vrelo odporúčam pre vlastné pochopenie
a lepšie uchopenie komplexných medziskupinových, alebo in-
štitucionálnych fenoménov.

Tretí deň konferencie boli hlavnými rečníkmi Rudolf Bal-
mer s témou „Skupinovo-analytický prístup k sociálnej fó-
bii“ a Ulrich Schulz-Venrath s témou „Aké zmeny prináša
psychoterapia založená na mentalizácii do analytickej skupi-
novej psychoterapie“. Balmer sa v prednáške venoval vzťahu
medzi sociálnou fóbiou a vývojom self vo vzťahu. Zároveň
sa zameral na úlohu pochopenia a prepracovania tém ako
sú hanba, odtrhnutie, sebavylučovanie, či sebaúcta v skupi-
nových terapeutických procesoch. Podľa Balmera je priori-
tou pri liečbe venovať pozornosť funkciám a zmyslom po-
citov hanby, či zahanbenia pre pacienta a to aj na teles-
nej rovine. Schulz-Venrath, ktorý prednášal o mentalizácii
je okrem iného aj zakladajúci člen medzinárodnej spoloč-
nosti pre neuropsychoanalýzu. V príspevku nadväzuje na
Fonagyho teórie, ktoré majú silný vplyv na praktickú te-
rapeutickú prácu. Skupinovým terapeutom odporúča využí-
vať hypotetický jazyk a zaujímať sa o subjektívne vnímanie
a intersubjektívne prepojenie aj jemných rozdielov v preží-
vaní pacientov. Súčasťou prednášky boli ukážky terapeutic-
kých výrokov, ktoré podporujú a ktoré bránia mentalizácii.
V skupinovej terapii je potom špecificky potrebné podpo-
riť pacientov k vzájomným rezonanciám a reflexiám v situ-
áciách „tu a teraz“.

Popoludní som si opäť vybral workshopy, ktoré sa viažu
k mojej profesionálnej orientácii, alebo ma osobne zaujali.
Mellier a Rochette referovali o dôsledkoch narodenia dieťaťa
na rodinný systém ako celok. Pri práci vychádzali z pozoro-
vania interakcií novorodencov a ich matiek, ktoré sa využíva
pri výcviku psychoanalytických psychoterapeutov. Neostali
však iba pri diáde matka – dieťa, ale zamerali sa na celý
rodinný systém. Bolo zaujímavé čítať prepisy výrokov rôz-
nych členov rodiny v konkrétnej situácii, ktoré vystihovali
nevedomé prežívanie jednotlivcov, ale aj toho, ako je novým
členom rodiny rodinný systém reorganizovaný – aký malo
narodenie dieťaťa na systém dopad a aký je význam pri-
jatia dieťaťa celým systémom. Ďalšími témami, ktoré ma

na konferencii zaujali, bola problematika psychoanalytic-
kej párovej terapie a z nej vyplývajúcich kolúznych väzieb
a projektívno-introjektívnych mechanizmov a problematika
fenoménu sociálneho snívania, ktoré nám môže pomôcť po-
chopiť skrytú dynamiku organizácie ako takej. Najmä kon-
cept sociálneho (spoločného) snívania predstavený Tizianom
Liccardom a Francescom a Mattiou Tortonovcami, ktorého
autorom je Gordon Lawrence z Tavistockého inštitútu si
všíma úplne odlišnú rovinu bytia – a teda nie rovinu by-
tia jednotlivcov, ktoré sa manifestuje v individuálnom sne
– ale rovinu bytia organizácie (spoločenstva), ktoré sa ma-
nifestuje v snoch, ktoré prinášajú do skupiny členovia orga-
nizácie a ktoré nereprezentujú individuálnu, intrapsychickú
realitu, ale akúsi skupinovú matrix významov o organizácii
ako takej. To čo si z týchto workshopov odnášam je myš-
lienka, ktorá ma pri oboch workshopoch napadla, a síce myš-
lienka o istom svojbytnom, akoby samostatnom fenoméne
jedinečného, nového tvaru, či už to je pár, rodina, skupina
alebo organizácia, ktorý žije vlastnými témami a má svoje
vlastné „nevedomie“ a ku ktorému môžeme zúžiť pozornosť
napríklad prostredníctvom procesu sociálneho snívania, čím
je možné vnímať a pochopiť čo nám chce takýto spoločenský
útvar (pár, rodina, organizácia) povedať.

Posledný deň konferencie vystúpili ako hlavní rečníci Mor-
ris Nitsun, známy svojim konceptom antiskupiny a Gila Ofe-
rová. Nitsun upozornil na fenomén súčasnosti, ktorý na-
zval desexualizáciou psychoanalýzy a zároveň pripomenul,
o koľko dôležitých možností a podnetov analýza prichádza,
ak sú témy sexuality v skupine vytesňované, alebo odsú-
vané na vedľajšiu koľaj ako menej dôležité. V druhej časti
prednášky zdôraznil niekoľko významových rovín sexuality
v skupinových procesoch – skupina je vždy aj telesnou sku-
pinou, spoločenstvom, v ktorom je prítomná erotická imagi-
nácia a implicitná skupinová morálka s vlastnými postojmi
voči témam sexuality. Úlohou skupinového terapeuta je teda
okrem iného zaujať terapeutický postoj k témam sexuality,
keďže v procese terapie je terapeutova otvorenosť/uzavretosť
k týmto témam, ako aj spôsoby ich oslovenia skupinou citlivo
vnímané a posudzované. Aj izraelská analytička Gila Ofer sa
zaoberala sexualitou, no nie v zmysle erotična, ale v zmysle
genderových schém, ktoré vytvárajú osobnú identitu a to aj
následné vnímanie toho, kým sú a akí by mali byť v terape-
utickej skupine muži, ženy a kým sú a akí by mohli/mali byť
terapeuti muži/ženy. Rolovo špecifické fantázie môžu viesť
podľa autorky k totalitnému vnímaniu, či predsudkom a aj
terapeut by mal umožňovať a podporovať vnímanie gendero-
vej identity ako niečoho v istom zmysle pružného, no pritom
stabilného, ktorého súčasťou je ako agresivita, tak aj než-
nosť, ako feminita, tak aj maskulinita, aktivita, či pasivita. . .
Teoretické úvahy boli opäť podporené častými kauzistickými
ukážkami.

Záverom by som chcel spomenúť ešte jeden workshop a pa-
nelovú diskusiu, ktorej som sa síce nezúčastnil, ale ktorej
téma sa nás na Slovensku tiež dotýka. Helena Klímová, Olga
Marlinová a Earl Hopper na príklade Česko-Slovenska disku-
tovali o základných predpokladoch a vzorcoch násilia v tota-
litných systémoch. Z referencií českých kolegov a následného
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textu som získal zaujímavý obrázok o možných psychodyna-
mických hypotézach vzniku takých sociálnych fenoménov,
ktoré v našej histórii viedli k frommovskému strachu zo slo-
body. Je škoda, že sa na takejto významnej celoeurópskej
konferencie nezúčastnili viacerí kolegovia zo Slovenska. Pod-
nety, ktoré priniesla, by sa dali iste využiť v profesionálnej

praxi nielen psychoanalyticky orientovaných skupinových te-
rapeutov, ale pri práci s rodinami, či pri reflexii organizač-
ných a inštitucionálnych podmienok rôznorodých sociálnych
systémov.

Vladimír Hambálek
Oddelenie poradensko-psychologických služieb

Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny


