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PSIHOANALITIČNA KULTURA V JAVNEM VRTCU

POVZETEK
Avtor diplomske naloge se v besedilu ukvarja s predšolsko vzgojo v javnem vrtcu, ki je
koncipirana na psihoanalitičnem modelu vzgoje in se izvaja v vzgojno-izobraževalnem zavodu
Viški vrtci, enota Jamova. Predvsem ga zanima vloga vzgojitelja oziroma vzgojiteljskega para.
Pedagoško delo vzgojiteljskega para v psihoanalitičnem oddelku javnega vrtca poimenuje
psihoanalitična kultura. Njegova teza je, da lahko vzgojitelj s psihoanalitično kulturo reflektira
in ublaži izraze predsodkov in stereotipov v svojem vzgojnem ravnanju in s tem prispeva k
spoštovanju otrokovega dostojanstva in k demokratizaciji sicer asimetričnega odnosa med
odraslim in otrokom. Poleg tega je reflektiranje samoumevnosti obstoječih družbenih kod
del razsvetljenskega projekta, ki mu je kot pedagog zavezan.
Delo predstavi uporabo psihoanalize v vzgoji in izobraževanju skozi čas v Evropi in
Združenih državah Amerike, nato pa reflektira pedagoško delo v ljubljanskem javnem
vrtcu. Predstavi zasnovo in zgodovino delovanja skupine, vodene po psihoanalitičnih
načelih, in opredeli formalni okvir, ki omogoča delovanje tovrstne skupine v javnem vrtcu.
Vzgojiteljski par deluje po načelu spoštovanja otrokovega dostojanstva in demokratizacije
odnosa med odraslim in otrokom. Uresničevati ga je mogoče le, če se vzgojitelja soočita s
psihičnimi odpori, saj odraslemu lastno nezavedno onemogoča misliti otrokove psihične
vsebine. To zmoreta s pomočjo supervizije, samoanalize, znanj in izkušenj iz individualne in
skupinske psihoanalize pa tudi različnih drugih znanj, ki se dotikajo pedagoških, socioloških,
antropoloških in filozofskih ved. Opremljena s tovrstnim orodjem vzgojitelja (so)delujeta v
skupini otrok in v skupini staršev. Z aktivnim opazovanjem in poslušanjem in drugimi načini
interakcije si nabirata nove izkušnje in gradivo, s katerim se vračata na polje teorije. Na ta
način počasi napredujeta v raziskovanju in spoznavata obravnavani predmet – skupino otrok
in posameznega otroka v njej. Vzgojiteljski par lahko s svojim mišljenjem in ravnanjem,
s svojo držo vzpostavlja to, kar avtor imenuje psihoanalitična kultura na polju predšolske
vzgoje.
Ključne besede
psihoanalitična kultura v vzgoji, raziskovanje v predšolski vzgoji, vloga vzgojiteljskega para
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PSYCHOANALYTIC CULTURE IN PUBLIC KINDERGARTEN

SUMMARY
The author of the text deals with broader education in kindergarten, which was conceived
with a psychoanalytical model of education, to be implemented in the kindergarten Jamova.
Above all he is interested in a preschool pedagogue or a pedagogue pair in a roll of a researcher.
The pedagogical work of the pedagogue pair in the psychoanalytical department of the
public kindergarten is named psychoanalytic culture. The author’s thesis claims that only a
pedagogue with psychoanalytic culture can reflect and moderate the expressions of prejudice
and stereotypes in his/her educational activities and thereby contribute to the respect of a
child's dignity and the democratization of an otherwise asymmetric relationship between an
adult and a child. In addition, the reflection of the self-evident existing social codes is a part
of the Enlightenment project, to which any kind of pedagogue is committed.
The first section of the text presents an application of psychoanalysis in education over time
in Europe and the United States, and then the author focuses on the reflection of pedagogical
work at the kindergarten in Ljubljana. First he presents the design and the history of the activity
of the department guided by psychoanalytic principles, then he defines the formal framework,
which enables the functioning of such a group in a public kindergarten. The working guide of
a pedagogue pair is the principle of respect for the child’s dignity and democratization of the
relationship between adults and children. Its implementing is only possible if the pedagogue
faces the psychological resistance, as an adult is made impossible to think inside the child’s
psychological content by his/her own unconsciousness. It can work due to the supervision
of the pedagogue work, self-analysis, knowledge and experience of the individual and
group psychoanalysis as well as a variety of other skills that touch pedagogical, sociological,
anthropological and philosophical sciences. Equipped with these tools pedagogues are (co)
operating in a group of children and parents. By actively observing and listening as well as with
other modes of interaction they accumulate new experiences with which they return to a field
of theory, etc. In this way, they slowly progress in researching and exploring the subject, ie. a
group of children as a whole and each individual child in it. Only the attitude of the pedagogue
pair can establish psychoanalytic culture in the field of broader education.
Key words:
psychoanalytic culture in education, research in broader education, role of pedagogue pair
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UVOD

1. 1

Opredelitev problema diplomske naloge

V besedilu se bomo ukvarjali s predšolsko vzgojo v javnem vrtcu, ki je koncipirana na
preventivnem-psihoanalitičnem modelu vzgoje. Predstavili bomo okvir vzgojnega delovanja, ki temelji na vednosti individualne in skupinske psihoanalize, in obravnavali
njegovo izvajanje. Predvsem nas bo zanimala vloga vzgojitelja oziroma vzgojiteljskega
para v tako zastavljenem okviru in učinki, ki jih taka praksa prinaša.
Psihoanaliza kot korpus vednosti o nezavednem, njen pogled na človekovo duševnost,
ki jo obvladujejo nezavedni motivi, nas napoti k specifičnemu razumevanju otrokovega (psihoseksualnega) razvoja in posledično vzgojnemu delovanju.
»Da ima lahko vzgoja na otroka velik vpliv, v korist ali škodo bolezenskih dispozicij
[…] je najmanj zelo verjetno, toda za kaj si vzgoja prizadeva in v kaj posega, pa se
zdi še popolnoma nepojasnjeno. Do zdaj si je vedno postavljala za nalogo le obvladovanje, pogosto pravo potisnjenje gona. Uspeh ni bil ravno zadovoljiv, tam, kjer
pa se je potisnjenje gona posrečilo, je bilo to v korist majhnemu številu posebnih
ljudi, od katerih potisnjenja gona ni nihče zahteval. Nihče pa se tudi ne sprašuje, po
kakšni poti in s kakšnimi žrtvami dosežemo potisnjenje neprijetnih gonov. Če to
nalogo nadomestimo z neko drugo, namreč vplivati na to, da individuum postane
zmožen izobraževanja in socialno koristen, pri tem pa kar najmanj škoditi njegovi
aktivnosti, pa s psihoanalizo pridobljena pojasnila o viru patogenega kompleksa in
o jedru sleherne nevroze pravzaprav zahtevajo, da jih vzgojitelj ceni kot neprecenljiv napotek za vedenje do otroka.« (Freud 1989, str. 123)

Sklepamo, da sta tudi zaradi omenjenih ugotovitev Sigmunda Freuda zgodovina in
sodobnost polni srečanj psihoanalize in pedagogike, o čemer bomo pisali na začetku
naloge. Nato bomo opredelili koncept, na katerem temelji delo na preventivnem-psihoanalitičnem oddelku. Delovanje vzgojiteljskega para, ki ima poleg osnovne vzgojiteljske izobrazbe tudi znanje iz teorije psihoanalize, znanje in izkušnjo skupinske
individualne psihoanalize, ki strokovno, npr. v obliki supervizije, sodeluje z drugimi
strokovnjaki s tega področja ter to znanje in izkušnje upošteva pri svojem delu, bomo
9
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imenovali psihoanalitična kultura, izraz, ki smo si ga sposodili pri psihoanalitiku Ettoreju Joganu (2008). Koncept psihoanalitične kulture v najsplošnejšem okviru obsega
razmišljanje vzgojiteljskega para o otrocih in njihovih starših na podlagi psihoanalitičnih konceptov, kot so: psihični determinizem (preteklost pomembno sooblikuje
sedanjost), transfer in kontratransfer (vstopanje in oblikovanje novih odnosov z izoblikovanimi in ponotranjenimi odnosi iz preteklosti), nezavedno (zavest je produkt
procesov v nezavednem, ki se jih ne da opazovati neposredno), obrambni mehanizmi
in odpor (s katerima si, na primer, razlagamo vztrajanje simptomov in značajskih
potez). Struktura, ki omogoča in podpira tako zastavitev dela, je sodelovanje vzgojiteljskega para na treh ravneh: v skupini otrok, v skupini staršev, v tako imenovani
»srednji« skupini (ki je po velikosti med malo in veliko) in pri superviziji. Okvir delovanja oziroma setting v skupini otrok je enakovrednost in stalnost vzgojiteljskega para
in starostno heterogena skupina enajstih otrok. Motiviranost staršev za sodelovanje
v skupini staršev je eden temeljnih pogojev takega dela. Srednja starševska skupina
namreč predstavlja pomembno orodje skupnega raziskovanja. Začetna motiviranost
je zato pomemben zaveznik pri vztrajanju v tovrstnem delovanju. Koncept psihoanalitične kulture obsega še pet ravni delovanja: samoanalizo vzgojitelja (opazovanje
in analiziranje prostih asociacij, sanj in interpretacija vedenja), študij psihoanalitične
literature, supervizijo (ozaveščanje nezavednih vsebin kot pomoč pri delu z otroki),
sodelovanje s starši (redna srečanja v srednji skupini), delo z otroki, holding (Winnicott 1999), handling (prav tam), containment (Bion 1962), opazovanje, igra, govor).
Vzgojiteljskemu paru, ki reflektira opisani okvir in skladno z njim ravna, se odpirajo
možnosti za odnos z otroki, ki temelji na spoštljivosti in ohranjanju dostojanstva. Zavedamo se, da je spoštovanje otrokovega dostojanstva zelo splošno načelo, na katerega
prisegajo mnogi pedagoški pristopi. V okviru našega koncepta je bistveno spoznanje
Jeana Laplanchea (2008), »da je razmerje odrasli–otrok izredno dovzetno za ponovno
obuditev konfliktov in želja, ki izhajajo iz nezavednega« (prav tam, str. 175), iz česar
izvirajo mnogi vzgojni zapleti. Psihoanalitični postopek raziskovanja in iz tega izhajajoča vednost o duševnih procesih nam pomagata misliti otrokovo psihično realnost,
ki jo, kot navaja Bogdan Lešnik (2009), »zaznamuje Freudovo odkritje, da nezavedni
procesi in konfiguracije vzpostavijo strukturo, ki določa mišljenje in ravnanje« (prav
tam, str. 184). Z drugimi besedami: tudi razmerje med otrokom in odraslim, tako
kot vsa razmerja med ljudmi, obvladuje nezavedno. Samoanaliza vzgojitelja (psihična
predelava) in analiza otrokovega vedenja privedeta do boljšega razumevanja in integracije v mišljenje nezavednih vzgibov in zato možnosti (bolj) spoštljivega ravnanja.
10

UVOD

Sociološka raven problema, ki se zlahka pritakne razmerju med odraslim in otrokom,
je prikriti kurikulum oziroma ideologija, po Luisu Althusserju (1980) imaginarno
razmerje posameznikov do realnih razmerij, v katerih živijo. Materializira se v naših
vsakdanjih praksah in deluje tako, da posameznika interpelira v subjekt (prav tam,
66–77). To se posamezniku zgodi pravzaprav že pred rojstvom, ko se bodoči starši (ali
občestvo) odločajo o imenu otroka1, z rojstvom pa je podvržen procesu »izoblikovanja
osebnosti« – vzgajanju oz. socializaciji. Pri tem se vzgoja2 kaže kot temeljno utelešenje
ideologije na ravni vsakdanjosti: je ideološka praksa, v kateri se odvija proces postavljanja subjekta v družbeni red, v njegov »prostor«, v »vlogo«, ki pa je, paradoksno, v
večji meri vnaprej določena. Vzgoja otrok je torej tisti proces, v katerem si ideologija,
če jo poosebimo, največ obeta, vzgajanje je njen prvi »nasitni obrok«, saj v primarni
socializaciji obnavlja samoumevnost resničnosti, kar v sekundarni samo še poudari s
pomnožitvijo razlik, družbene neenakosti.
Delovanje v okviru psihoanalitične kulture zato pomeni (tudi) problematiziranje vsakdanje samoumevnosti, ritualiziranih praks, ki izhajajo iz predrefleksijskega doživljanja
sveta, zdravega razuma ipd. Z drugimi besedami oz. s pomočjo Rastka Močnika (1985)
in Mojce Kovač Šebart (1990b): pomeni pozicijo vzgojitelja kot raziskovalca, ki ne pristaja na vnaprej opredeljeno mesto lastnega delovanja, temveč poskuša razjasniti lastno
pozicijo, saj sicer »ideologija deluje prek njega na tak način, da poskuša zamegliti pozicijo, ki bi jo učitelj skoz pedagoško teorijo in pedagoško vednost lahko razrešil.« (Močnik
1985, str. 46; prim. tudi Kovač Šebart 1990b, str. 497) Istovetenje vzgojitelja z raziskovalcem je točno tista točka, kjer vzgojitelj ni več posrednik prevladujoče ideologije. Poleg
tega njegova izkušnja ni le intelektualna, temveč tudi čustvena, saj je celostno vpleten v
raziskovalno-vzgojni proces. Z drugimi besedami: ne gre le za refleksijo, temveč tudi za
afektivno spremembo lastne subjektivne pozicije.
Na psihoanalitični teoriji temelječa analiza in interpretacija se opirata na gradivo, ki
je bilo zabeleženo (pisno, slikovno, filmsko, spominsko) z opazovanjem. Ugotovitve,
1

2

William Shakespeare (1999) v drami o Romeu in Juliji najbolj neposredno dokazuje, da je »ime«
vedno obče. Problematika imena je odlično prikazana v dokumentarnem filmu Jaz sem Janez
Janša (2014).
Zdenko Medveš (2000) ugotavlja, da se v vsakdanjem govoru mešata pojem vzgoje v pomenu vsakršnega delovanja (ravnanja), torej prenosa družbenih funkcij in kulturnih vzorcev, simbolov, in
pojem vzgoje v pomenu delovanja (ravnanja) z določenim namenom in pričakovanim učinkom
(prav tam, str. 186–187). V našem besedilu uporabljamo izraz vzgoja bolj v smislu prenosa kulture
(ideologije). Ko želimo biti natančnejši, raje pišemo o t.i. vzgojnem ravnanju ipd.
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pridobljene z analizo in interpretacijo zabeleženega dogajanja v skupini otrok in v spominu vzgojiteljskega para ohranjenega dogajanja v skupini staršev, so hkrati temeljno
gradivo za supervizijska srečanja. Nekaj teh drobcev – vinjet – bomo predstavili v
šestem razdelku diplomske naloge. Razmerje med teoretsko in empirično ravnijo, ki
je imanentno tudi psihoanalizi3, obravnava Močnik (1989) v (spremnem) besedilu Psihoanaliza v verovanju in v vednosti. Ko povzame Freudovo (1989 v prav tam) misel,
da so njegovi spisi teoretizacija prakse, izlušči bistvena momenta: »da v psihoanalizi
pot do resnice sodi k resnici sami; in da specifična teoretizacija prakse v tem primeru
izhaja iz tega, da je že sama psihoanalitična praksa teoretska praksa« (prav tam, str.
248). Zato se bomo tudi pri naši raziskavi oprli na izkušnjo delovanja vzgojiteljskega
para v skupini otrok, skupini staršev in supervizijski skupini ter poskušali to prakso
premisliti s pomočjo psihoanalitične, pedagoške, sociološke, antropološke in filozofske literature. Po tej poti bomo sledili misli Freuda (2000, str. 488, 548 v Lešnik 2009,
str. 187), ki je večkrat poudaril, da se »njegova teorija uči iz tega, kar se dogaja v analizi« (prav tam).
Podrobneje bomo analizirali okvir (setting) delovanja v skupini otrok in skupini staršev in posredne in neposredne učinke in pomene, ki jih proizvede psihoanalitična
kultura v javnem vrtcu. Z opredelitvijo psihične realnosti otroka, ki jo razvije Anna
Freud (2000), in ugotovitvijo Freuda (1989), da »med 'nevrotičnimi' in 'normalnimi'
otroci ter odraslimi ne moremo potegniti ostre ločnice« (prav tam, str. 122), bomo
poizkušali razumeti zagate odraslega pri vzgojnem delovanju. Tu pa smo pri avtorjevi drugi, za nas pomembni ugotovitvi, »da je edina primerna priprava na poklic
vzgojitelja temeljit psihoanalitični trening. [….] Vse kaže, da je analiza učiteljev in
vzgojiteljev učinkovitejše profilaktično sredstvo kot pa analiza samih otrok.« (Freud
1981, str. 255)

3
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1. 2

Osnovna hipoteza diplomske naloge

Delovanje (opazovanje, analiza, interpretacija) vzgojiteljskega para v okviru psihoanalitične kulture v skupini otrok in skupini staršev bistveno vpliva na refleksijo odnosa
med odraslim in otrokom, ki jo usmerjata načelo spoštovanja človekovega dostojanstva in demokratizacija odnosov med odraslim in otrokom4. Naša osnovna hipoteza
je, da se temu razsvetljenskemu idealu ni mogoče približati drugače kot s postavitvijo
posebnega okvira, (samo)analizo vzgojiteljskega para, supervizijo in študijem. Te sestavine šele omogočajo delovanje vzgojiteljskega para v duhu psihoanalitične kulture.

4

Ali je razmerje med otrokom in odraslim zaradi asimetrije lahko demokratično? Anthony Giddens (2000) odgovarja, da »lahko in bi tudi moralo biti, in sicer na natanko enak način, kot velja
za politično demokracijo« (prav tam, str 192).
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PSIHOANALIZA V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
SKOZI ČAS

Freudova psihoanaliza5 pomeni začetek znanstvenega proučevanja človekovega psihičnega aparata. Povezana je z zdravljenjem (ali bolje, z odkrivanjem vzrokov histerije
oziroma nevroze) odraslih, polje zanimanja pa se je kmalu razširilo na mnoga druga
področja življenja. Odkritje etiologije nevrotičnih obolenj, ki koreninijo v otroštvu,
metoda raziskovanja in teorija oziroma koncepti, ki so ob tem nasta(ja)li, so kmalu
pritegnili zanimanje psihiatrije, psihologije, sociologije, zelo se je uveljavila v filozofiji,
umetnosti, literaturi. Morda največ zanimanja oziroma pričakovanj, kot opisuje Nick
Midgley (2008), pa je bilo v tem času povezanih z njeno morebitno »uporabnostjo«
v vzgoji. S pomembnimi imeni (otroške) psihoanalize tistega časa, kot so A. Freud,
Sandor Ferenczi, Ernest Jones, Anny Katan, Dorothy Burlingham, Eva Rosenfeld,
Vera Schmidt, Helene Deutsch, August Aichhorn, Siegfrield Bernfeld, Peter Blos, Erik
Erikson in drugi, se je pričel širiti revolucionarni duh novih vzgojnih prijemov, neposredno navdahnjen s spoznanji, ki jih je prineslo psihoanalitično raziskovanje (prav
tam). Tudi Freud (1981) je omenjal aplikacijo psihoanalize na delo z otroki:
»[J]e neko področje, mimo katerega ne morem tako zlahka, ne zato, ker bi se nanj
posebej dobro spoznal ali v zvezi z njim kaj velikega prispeval. Prav nasprotno:
sploh imam komaj kaj opraviti z njim. Omeniti pa ga moram, ker je tako zelo
pomembno, tako obetajoče za prihodnost. Morda je najpomembnejše od vseh
dejavnosti analize. To, kar imam v mislih, je aplikacija psihoanalize na vzgojo,
na vzgajanje naslednje generacije.« (Prav tam, str. 251)

Prva generacija Freudovih učencev je bila še dokaj negotova pri vprašanju prilagoditve
psihoanalize majhnim otrokom (Midgley 2008). »Naslednja težava, se je zdelo, je dostopnost psihoanalitične obravnave za širši krog otrok. Sklep je bil na dlani: za razvoj
novih, manj škodljivih načinov vzgoje bi morali uporabiti psihoanalitično razumevanje in znanje, in to z vplivanjem na starše in s sodelovanjem s strokovnimi delavci in
institucijami.« (Prav tam, str. 24) Pričakovanja, ki so spremljala psihoanalizo na polju
vzgoje in izobraževanja, niso bila majhna. Nasprotno, piše Midgley (prav tam, str. 23),
5

Bogdan Lešnik (2000) zapiše, da je »Interpretacija sanj inavguralno psihoanalitično delo« (prav
tam, str. 663).
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potem ko je Freud identificiral korenine nevroz v otroštvu, so psihoanalitiki verjeli,
da so za nevrotične motnje kriva neprimerna starševska dejanja. Kot se je pozneje, čez
štirideset let, spominjala A. Freud (2000),
»so analize odraslih brez dvoma pokazale na škodljive posledice nekaterih prepričanj in vzgojnih prijemov staršev in okolice (npr. neiskrenost pri vprašanjih
spolnosti, previsoki moralni standardi, prevelika strogost oziroma popustljivost,
kaznovalnost, zapeljevanje). Izzivu, da bi to vednost uporabili na področju vzgoje
in izobraževanja, se ni bilo mogoče upreti. Zdelo se je povsem mogoče, da bi bila
s spremenjenimi vzgojnimi pogoji in poučevanjem staršev že naslednja generacija otrok osvobojena nevroz. Kljub vsem težavam, na katere smo naleteli, se prizadevanja s tem ciljem niso nikoli končala. Ko pogledamo na preteklo obdobje,
vidimo veliko poskusov in zmot, kar je bilo pravzaprav neizbežno. V tistih časih
ni bilo mogoče upoštevati zapletene mreže gonov, afektov, objektnih odnosov,
obramb in funkcij jaza, ponotranjenja, vzajemne soodvisnosti med instancama
jaz in ono, ki se lahko iztečejo v regresije, tesnobe, kompromise in deformacije
značaja. Toda vzporedno z razvojem psihoanalitičnega znanja, ki smo si ga pridobili v kliniki, se je razvijala uporaba psihoanalize v vzgojnih dejavnostih in
postala sestavni del psihoanalitičnega vzgojnega procesa.« (Prav tam, str. 8–9)

Iz tega obdobja so znane precej burne razprave in polemike med vplivnima članicama
psihoanalitičnega združenja A. Freud in Melanie Klein. Poleg tega, da je šlo za običajno
»tekmovalnost, zavist in podobna čustva« (Lešnik 1989, str. 593), je za nas pomembna
vsebinska razlika med njima. M. Klein (1989) je zagovarjala stališče, da se vlogi analitika
in vzgojitelja izključujeta6 in »da mora imeti otroški analitik, če naj bo uspešen, enako
nezavedno držo do analize, kot jo zahtevamo od analitika odraslih« (prav tam, str. 43).
A. Freud (1946 v prav tam) pa je, nasprotno, menila, da otroci potrebujejo vzgojne metode in to zato, ker je njihov nadjaz šibek in nerazvit, razen v primerih, ko so starši in
druge vzgojne avtoritete »bolj prosvetljeni« (prav tam). Razlike v strokovnih pogledih
na delo z otroki so z leti postale za psihoanalitično združenje nepremostljive in so botrovale oblikovanju dveh taborov (Lešnik 1998, str. 591), tako imenovane Kleinove in Freudove šole.. Kakorkoli, verjetno nismo daleč od resnice, če ugotovimo, da ju druži delo z
otroki in mladostniki ter da sta na tem področju pustili močan pečat. Delo z otroki je
veljalo »za manj pomembno in primernejše za ženske« (prav tam, str. 588) in to, da sta
6
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bili ženski, je gotovo pripomoglo k njuni izbiri poklica. M. Klein (1989 v prav tam) je »k
delu z majhnimi otroci spodbudil Ferenczi, ki je vse 'kolegice' spodbujal k delu z otroki«
(prav tam, str. 588). Midgley (2008) zapiše, da je A. Freud sicer začela kot učiteljica in
pozneje opravila še učno analizo, vendar »prva generacija psihoanalitikov (Freud, Jones,
Ferenczi) pravzaprav ni imela nikakršnih izkušenj z otroki, tako da sta M. Klein in A.
Freud idr. šele začenjali s tovrstnim raziskovanjem.« (Prav tam, str 25). Midgley (2008)
pa opozarja na zanimivo dejstvo, »da, sociološko gledano, psihoanalitična pedagogika
in otroška analiza izhajata iz iste družbene matrice, tj., pedagoškega poklica. Mnogo
žensk iz dvajsetih let prejšnjega stoletja, ki so postale prve otroške analitičarke, so bile
najprej zaposlene v vrtcih in šolah.« (Prav tam, str. 25)
Veliko težo na področju vzgoje so imela tudi razmišljanja in raziskovalni napotki
osrednje figure psihoanalize - Freuda (1981). Nekatere od teh odzvanjajo še danes:
»Otrok se mora naučiti obvladovati svoje nagone. Nemogoče mu je dati svobodo,
ne da ga omejimo v izražanju vseh njegovih impulzov. […] Cilj vzgoje je torej
inhibiranje, prepovedovanje in zatiranje. To se je v vseh zgodovinskih obdobjih
tudi dogajalo. Toda iz analize smo se naučili, da natanko to tlačenje nagonov prinaša nevarnost nevrotičnega obolenja. [...] Potemtakem mora vzgoja najti svojo
pot med Scilo nevmešavanja in Karibdo odrekanja. V kolikor je problem sploh
uresničljiv, je treba najti nek optimum, ki bo vzgoji omogočil doseči največ in
izgubiti najmanj.« (Prav tam, str. 254–255).

In še: »Edina primerna priprava na poklic vzgojitelja je temeljit psihoanalitični trening
[…]. Vse kaže, da je analiza učiteljev in vzgojiteljev učinkovitejše profilaktično sredstvo
kot pa analiza samih otrok.« (Prav tam) V zgodovini aplikacije psihoanalize na področje vzgoje in izobraževanja se je zvrstilo nekaj analiziranih oseb, ki so stopile v profesionalni odnos z otroki.
Jonathan Cohen (2007) nas v preglednem članku z naslovom Interdisciplinary Psychoanalysis and the Education of Children popelje po bogati zgodovini aplikacije psihoanalize na polje vzgoje in izobraževanje v Evropi in Združenih državah Amerike.
Na začetku besedila zapiše: »Otroški analitiki in vzgojitelji so potencialni zavezniki;
oboji se zavzemajo za zdrav razvoj in zmožnost učenja.« (Prav tam, str. 181) Prva, ki
se je ukvarjala s psihoanalizo otrok, je bila psihoanalitičarka Hermine Hug-Hellmuth
(MacLean in Rappen 1991). Cohen (2007) navaja, da se je zavzemala za sodelovanje
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med različnimi strokovnjaki za duševno zdravje, vzgojitelji in starši, kar naj bi po
njegovem privedlo do nove vednosti, novih spoznanj glede otrokovega psihoseksualnega razvoja in kognitivnih zmožnosti oz. učenja (prav tam). »Anna Freud, ki je
svojo strokovno pot začela kot učiteljica, je sledila delu Hug-Hellmutha in ustanovila
študijsko skupino za vzgojitelje in psihoanalitike. S Siegfriedom Bernfeldom, Willijem Hofferrjem in Augustom Aichhornom je začela delo v dvajsetih letih prejšnjega
stoletja, njihova prizadevanja pa so šla v smeri sistematičnega raziskovanja otrokovih
razvojnih procesov in psihosocialnih zmožnosti.« (Cohen 2007, str. 182)
Praktičnim poskusom, ki so spremljali tovrstne ideje, je bil čas izrazito naklonjen.
Dvajseta leta prejšnjega stoletja so namreč čas po prvi svetovni vojni, katere razdiralna moč je odmevala v izrazih močne želje zgraditi nov, boljši svet. V tem duhu je reforma izobraževalnega sistema postala prva prioriteta po vsej Evropi (Midgley 2008,
str. 26). Strokovne razprave so zadevale širši družbeni prostor, udeleženi so bili vsi, ki
so kaj veljali znotraj svoje stroke: politiki, sociologi, filozofi, pedagogi, psihoanalitiki.
Avtor piše, da je A. Freud (prav tam, str. 32), ki je v tistem obdobju zaključevala svoje analitično usposabljanje, je kmalu dobila prvo priložnost, da preizkusi svoje ideje
glede aplikacije psihoanalize na pedagogiko. Prevzela je vodenje takrat ustanovljene šole, tako imenovane »Matchbox School« (znane tudi kot »Hietzing School« ali
»Burlingham-Rosenfeld School«), kjer je delovala od leta 1927 do 1932 (prav tam, str.
33). Glede vpliva, ki ga je imela šola, avtor ugotavlja, da ni bil omejen le na vse njeno
poznejše delo (zelo znana »Hampstead War Nurseries« med drugo svetovno vojno v
Londonu), ampak tudi na samo psihoanalizo in prakse, ki so se vzpostavljale v širšem
polju progresivne pedagogike (prav tam). Od takrat se je vpliv pionirjev tega področja
hitro širil po Evropi in v Združene države Amerike. Zaživelo je veliko zelo različnih
vrst sodelovanja psihoanalitikov in vzgojiteljev oziroma učiteljev, ki jih Cohen (2007)
razvrsti v štiri oblike:
-

ureditev in način vodenja psihoanalitično utemeljene šole ali vrtca;

-

svetovanje psihoanalitikov glede posameznega otroka, celotne institucije (šole,
vrtca) in tudi šolskega sistema;

-

skupno razvijanje psihoanalitično utemeljenih programov šol oziroma vrtcev;

-

sodelovanje na ravni univerzitetnega izobraževanja bodočih pedagoških
delavcev (prav tam, str. 182–198).
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Avtor ugotavlja, da ima najdaljšo tradicijo psihoanalitične aplikacije v vzgojo prva
oblika, torej ustanavljanje in vodenje šol (za »normalne« in »težavne« otroke). Opozarja, da sta že v dvajsetih letih prejšnjega stoletja Willie Hoffer in Siegfried Bernfeld
razvila več takih programov znotraj dunajskega Baumgarten Institut, kar je prvi dokumentiran tovrstni pristop k vzgoji otrok. Šlo je zlasti za oskrbo vojnih sirot in zanemarjenih in zapuščenih judovskih otrok (prav tam, str. 182). V istem času, piše Cohen
(2007), je deloval na Dunaju tudi August Aichhorn, avstrijski učitelj in psihoanalitik.
Ustanovil je svoj inštitut, Oberhollabrünn Institut, kjer so se ukvarjali z delikventnimi
adolescenti. Izsledki njegovega dela kažejo, da psihoanalitično razumevanje otrokovega razvoja (transferne in kontratransferne dinamike in ponotranjenje »novega« odnosa z učiteljem) ponuja dobre obete za zdrav razvoj in sposobnost učenja otrok (prav
tam, str. 183). V Sovjetski zvezi je Sabina Spielrein z Vero Schmidt leta 1923 ustanovila
psihoanalitični vrtec za otroke, stare od enega do petih let. Vzgojno osebje je imelo
psihoanalitično izobrazbo. Že čez tri leta pa je Stalinov režim brezkompromisno in
brutalno zaprl vrtec (prav tam, str. 183). Avtor nadaljuje, da je A. Freud pomagala pri
ustanavljanju in vodenju šole, ki jo je vodila Eva Rosenfeld, kmalu za tem pa še pri dunajskem Jackson vrtcu, ki ga je finančno podprla Dorothy Burlingham (vnukinja znanega ameriškega draguljarja). Po selitvi v Anglijo so ustanovili Hampstead Nurseries,
v katerem so bili trije vrtci in dom za starejše otroke, ki so potrebovali posebno skrb
(to je bil čas druge svetovne vojne). Vzgojitelji in analitiki so se izobraževali in delali
skupaj in kmalu je nastal prvi otroški psihoanalitični raziskovalni center. Hampstead
Clinic (danes imenovan Anna Freud Center) je bila prva ustanova, ki je delovala na
treh področjih pedagoško–analitičnega sodelovanja: svetovanje, ustanavljanje in razvijanje psihoanalitično utemeljenih programov in usposabljanje pedagoških delavcev
(prav tam, str. 183).
Podobno kot po Evropi je tudi v Združenih državah Amerike psihoanaliza stopala v
širši družbeni prostor na zelo različne načine. Anny Katan je ustanovila prvi psihoanalitični program za zgodnje otroštvo v Ameriki, ki je pozneje postal del Hanna Perkins
Center. Sodelovanje z A. Freud, Peterom Neubauerom in Albertom Solnitom in drugimi
sodelavci iz Londona, New Yorka in New Heavena je pripomoglo k nastanku številnih
psihoanalitično orientiranih šolskih programov (prav tam, str. 183). Vsaj na začetku jih
je bila večina osredotočena na zgodnje otroštvo (prav tam). Cohen (2007) omeni še Bruna Bettelheima7 in njegovo Orthogenic School, namenjeno otrokom in adolescentom z
7

Pri nas ga poznamo zlasti po knjigi Rabe čudežnega (1999).
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vedenjskimi in čustvenimi težavami. Veliko teh ustanov je z leti prenehalo delovati ali
pa so se oddaljile od psihoanalitičnega mišljenja in delovanja. »Danes delujejo številne, zelo vitalne, analitično usmerjene šole […], ki so povezane v združenju 'Alliance of
Psychoanalytic Schools'.« (Prav tam, str. 184)
Donald L. Rosenblitt (2004) podobno kot Cohen (2007) ugotavlja, da je najpogostejša
oblika aplikacije psihoanalitičnega dela v vzgojo in izobraževanje ustanavljanje šolskih centrov, večina teh pa je osredotočenih na zgodnje otroštvo. Skupni imenovalec
programov, utemeljenih na psihoanalitični teoriji, je upoštevanje nezavednega, poudarek je na čustvenem razvoju, razumevanju prepletenosti družbenega, čustvenega,
etičnega in kognitivnega razvoja, ustvarjanju varnega, negujočega in odzivnega okolja
na otroka (Rosenblitt 2004, str 192). Programsko, torej psihoanalitično usmerjenost,
ki je skupna vsem naštetim projektom, pa oba avtorja opredelita takole:
1.

Poudarjanje intrapsihičnega pomena: razumevanje otrokovega simptoma in vedenja na podlagi notranjih psihičnih vsebin. V tem smislu so pomembne otrokove biološke posebnosti, družinska izkušnja, morebitne travmatične in druge
izkušnje, gonska konstitucija in zavestna in nezavedna organizacija sveta.

2.

Osredotočenost na diado mati–otrok8: mati kot čustveni zaščitnik, posrednik,
vzgojitelj, katalizator in podlaga za progresivni razvoj. To je za te programe okvir,
ki upošteva tako spremenljivost ponotranjenih objektov kot učinke materinske
vpletenosti in temeljno podporno okolje (holding). Tehnična implikacija tega je
prizadevanje v smeri krepitve starševske funkcije.

3.

Pozornost, usmerjena na otrokovo uspešno socializacijo, ki temelji na obvladovanju notranjih in zunanjih zahtev, torej biološkega razvoja in okolja.

4.

Upoštevanje vpliva intrapsihičnih in interpersonalnih dejavnikov na psihoseksualni razvoj posameznika. Programi so oblikovani tako, da sledijo razvojnim
potrebam otrok pri vzpostavljanju različnih odnosov. Pri tem je pomembno tudi
razumevanje oziroma delo s transferjem in kontratransferjem (Rosenblitt 2004,
str. 192–193 in Cohen 2007, str. 185–186).

Avtorja opozarjata, da se kljub vsem naštetim podobnostim programi v teh institucijah v marsičem pomembno razlikujejo: imajo različna teoretska izhodišča, zgodovinske okoliščine, raznotere strokovne poglede glede interpretativnega dela z otroki v ra8
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zredu oziroma igralnici. Ponekod otroški analitiki delajo individualno s posameznim
otrokom znotraj razreda/igralnice, drugod, kjer potekajo individualne in skupinske
terapevtske dejavnosti, pa so kurikularne aktivnosti manj poudarjene. Iz tega sledijo
tudi pomembne razlike, ki zadevajo odnos med otrokom in vzgojiteljem. Vzgojitelj
je v nekaterih programih postavljen bolj v tradicionalno vlogo psihoanalitika, torej
je bolj nevtralni objekt, ki skrbi za določeno izobraževalno funkcijo, ločeno od »materinske«, v drugih pa je tradicionalna vloga združena z raziskovalno. V nekaterih
programih pa bolj poudarjajo vlogo učitelja oziroma vzgojitelja kot terapevta. Tu so
v ospredju razmerja med otrokom in vzgojiteljem individualne potrebe posameznega
otroka. Vzgojitelj se tako »ponuja« otroku kot objekt, ki pomaga organizirati in integrirati otrokove izkušnje, obvladovati agresijo in interpretira uporabo patoloških
obramb v odnosu »tukaj in zdaj«. Programi se razlikujejo tudi glede načina dela s
starši, vključenosti psihoanalize ali psihodinamske psihoterapije in drugih terapevtskih intervencij, kot so različne delavne terapije in senzorno integracijske terapije.
Razlike so tudi v pogojih za sprejem in vključitev v program. Tako se ponekod odločajo za sprejem otroka v program na podlagi pomembnih značilnosti na čustvenem,
kognitivnem in socialnem področju otrok in njihovih staršev (Rosenblitt 2004, str.
194–198 in Cohen 2007, str. 185–189).
Rosemblitt (2004) ugotavlja, da je delo v tovrstnih programih izjemno intenzivno in
posledično dražje (prav tam, str. 192). Vsak tak program potrebuje dodatno finančno
podporo (poleg dohodka od dejavnosti), kar je pomembna ovira pri njihovem razvoju
in nadaljevanju. Posebna težava pri sistemskem vključevanju teh programov v vzgojno–izobraževalne sisteme je dejstvo, da večina ni podprtih z empiričnimi raziskavami, ki bi jim šele dale ustrezno znanstveno veljavo (Cohen 2007, str. 186), kajti »javni
šolski sistemi in fundacije imajo mandat, da obravnavajo le tiste programe – psihoanalitične ali druge –, katerih vrednost je empirično preverjena (U.S. Department of
Education, 2005).« (Prav tam, str. 186)

21

3

OKVIR DELOVANJA ODDELKA, VODENEGA PO
PSIHOANALITIČNIH NAČELIH

Začetki psihoanalitičnega oddelka v javnem vrtcu segajo v sredino 90-ih let prejšnjega
stoletja. Takratna pedagoška vodja Vrtca na Jamovi (Viški vrtci) Renata Bačer, psihologinja in psihoterapevtka, je povabila psihiatra in psihoanalitika Matjaža Lunačka,
da bi pripravil niz predavanj o psihoseksualnem razvoju otroka za strokovne delavke vrtca. Večletne Lunačkove predavateljske izkušnje so pokazale, da predavanja ex
cathedra nimajo želenega učinka, zato je predlagal tesnejše in bolj poglobljeno sodelovanje. Z R. Bačer sta zato zasnovala vzgojno prakso, ki temelji na psihoanalitičnih
spoznanjih o psihoseksualnem razvoju otrok. K sodelovanju sta povabila vzgojiteljski
par in po skupnih enoletnih pripravah (študij psihoanalitičnih konceptov) je začel v
šolskem letu 1995/96 delovati psihoanalitični–preventivni oddelek v Vrtcu na Jamovi.
Lunaček in R. Bačar sta prevzela vlogi supervizorjev vzgojiteljskega para in sklicateljev
skupine staršev (srednje skupine). Nekaj časa sta vodila tudi študijsko skupino, kjer sta
obravnavala temeljna psihoanalitična dela Freuda (1987, 1989, 1995, 2000, 2001, 2005a,
2005b, 2006), M. Klein (1998), A. Freud (2000), Donalda Woodsa Winnicotta (1999)
in nekaterih drugih avtorjev. Vzgojiteljski par se je ves čas premikal od empirične k
spekulativni ravni in nazaj ter počasi zorel v psihoanalitični kulturi. V šolskem letu
2000/01 je začel delovati še en psihoanalitični–preventivni oddelek in tako sta v Vrtcu
na Jamovi nekaj let delovala celo dva tovrstna oddelka (Interna dokumentacija Vrtca
na Jamovi 1997, 2001, 2005) Danes vztraja le eden in ta je hkrati gradivo za raziskavo,
ki jo predstavljamo v diplomski nalogi9.
Psihoanalitični-preventivni oddelek deluje v javnem vrtcu, zato obravnavamo predšolsko vzgojo v javnem vrtcu. Delovanje javnega vrtca je zavezano Kurikulumu za
vrtce (1999, v nadaljevanju Kurikulum), nacionalnemu dokumentu, ki skupaj z nekaterimi drugimi dokumenti (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
9

Vrtčevska skupina vodena po psihoanalitičnih načelih je bila predstavljena v številnih časopisnih
člankih, intervjujih in drugih medijih. O njej je pisal v svoji diplomski nalogi nekdanji vzgojitelj
Bojan Varjačič (1998) in zdajšnja vzgojiteljica Breda Pavlovič (2004). V okviru podiplomskega študija je nekdanja vzgojiteljica Vanja Huzjan (2010) na temelju svojih izkušenj napisala seminarsko
nalogo Premislek o Freudovem konceptu vzgoje. V soavtorstvu s slednjo je avtor diplomske naloge objavil znanstveni članek Razmislek o seksualnih zapletih in kastracijski tesnobi petletnega
fantka (2006) v zborniku Seksualnost.
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(1995), Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011 (2011) in Zakon
o vrtcih (2005) ipd.), postavlja konceptualni in formalni okvir delovanja predšolske
vzgoje. Oddelek, voden po psihoanalitičnih načelih10, sledi predstavljenim ciljem in
načelom Kurikuluma (1999) in to na ravni vsebine in na ravni izpeljave v prakso, torej
na ravni izvedbenega kurikuluma:
»Ob zapisanem Kurikulu za vrtce, ki pomeni strokovno podlago za delo v vrtcih, je za doseganje ustrezne ravni kakovosti predšolske vzgoje v vrtcih enako
pomembna izpeljava v prakso oz. t. i. izvedbeni kurikulum. Praktična izpeljava zapisanih ciljev kurikula (izvedbeni kurikulum) lahko s svojo življenjskostjo,
vpetostjo v socialni kontekst, z aktualnostjo, izbiro različnih metod in načinov
dela, ki se naslanjajo na temeljna vedenja o otrokovem razvoju in poznavanje
načel uresničevanja ciljev Kurikula za vrtce, pomembno prispeva k širšemu razumevanju predšolske vzgoje v vrtcu, njeni povezavi z družino, ostalimi ravnmi
vzgoje in izobraževanja, drugimi strokovnimi institucijami ter lokalno skupnostjo.« (Prav tam, str. 8)

Oddelek se na splošno ne oddaljuje od okvira, ki ga določajo omenjeni dokumenti.
Temeljne naloge so »pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete
življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti« (Zakon o vrtcih 2005, 2. člen). V okviru tega pa je motiv za delovanje
oddelka – formalno omogočen skozi izvedbeni kurikulum – raziskovalni: vzgojitelja
sta raziskovalca otroštva. Delovanje psihoanalitičnega–preventivnega oddelka temelji
na ciljih in načelih, ki so zapisani v Kurikulumu (1999, str. 10), v ospredje pa postavlja
načelo spoštovanja otrokovega dostojanstva in demokratizacije odnosov med odraslim in otrokom. Realizacija tega načela je zahtevna naloga, ki poleg intelektualne (razumske) vključuje tudi čustveno dimenzijo izkušnje. Vzgojiteljski par z opazovanjem,
analizo, samoanalizo in interpretacijo raziskuje možnosti in pogoje za uveljavljanje
tega načela. V nadaljevanju bomo v okviru tega načela osvetlili nekatere vidike razmerja med odraslim in otrokom, kot se nam kažejo skozi psihoanalitično optiko.
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Formalno poimenovanje se je skozi leta spreminjalo in morda odraža način, kako je (bil) oddelek
vpet v inštitucijo in širšo družbo. Na začetku delovanja je (zaradi projektne prijave) pragmatično
poimenovan »psihoanalitični–preventivni oddelek«, pozneje »vrtec, voden po psihoanalitičnih
načelih«, »psihoanalitični vrtec« ipd.
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Za izhodišče razmisleka o aplikaciji načela spoštovanja otrokovega dostojanstva in
demokratizacije odnosov med odraslim in otrokom bomo uporabili Laplanchevo
(2008) interpretacijo. Avtor se v besedilu Nedovršena kopernikanska revolucija opira
na Freudov (2000 v prav tam) opis malčkove stiske, ki v odraslem sproži vznemirjenje.
Kaj se dogaja? Brez dvoma gre za »dva svetova, med katerima ni nobene komunikacije« (prav tam, str. 35). Na eni strani je za otroka in starša nerazumljivo starševsko
obnašanje, katerega doživljanje in kontekst sta zunaj dosega starševega jaza, in na
drugi – otrokovi – strani določena frustracija, morda celo travma, ki ji otrok s svojim
šibkim aparatom mišljenja seveda ni kos (prav tam). Vprašanje, ki ga tematiziramo v
diplomski nalogi, se glasi: Na kakšen način misliti opisano situacijo in kako ravnati,
da ne okrnimo otrokovega in svojega dostojanstva ter tako demokratiziramo sicer
asimetrično razmerje med otrokom in odraslim?
Freud (1995) je v predgovoru k četrti izdaji knjige Tri razprave o teoriji seksualnosti
zapisal: »Če bi se ljudje znali učiti iz neposrednega opazovanja otrok, teh treh razprav
sploh ne bi bilo treba napisati.« (Prav tam, str. 16) Zgornji citat vsebuje implicitno misel, da med pojmoma ljudje in otroci ni enačaja; ljudje nismo otroci, oziroma, otroci
(še) niso ljudje. Naj takoj pripomnimo, da se avtor tu ne ukvarja s tem, ali in kdaj
otrok je/postane človek, temveč se zagovarja pred očitki o »panseksualizmu« psihoanalize in zagotavlja, da tudi ta del psihoanalitičnega nauka, torej seksualnost, »izhaja
iz prav tako skrbnega in s pričakovanji neobremenjenega opazovanja« (prav tam). Zaradi pojmovne jasnosti bomo zamenjali besedo »ljudje« z »odrasli«. Torej, čeprav smo
nekoč odrasli bili otroci, očitno obstaja nekaj (neka sila), ki, če že ne preprečuje, pa
vsaj ovira »vstop« (opazovanje in učenje) v to, čemur bi lahko rekli »otroški svet«. Pri
tem je pomembno poudariti, da je bil ta svet nekoč (tudi) naš. Kaj je torej tisto, zaradi
česar avtor odreka odraslemu sposobnost, da bi znal opazovati in »videti« otroka ter
se tako učiti?
Avtor v Treh razpravah o teoriji seksualnosti (1995) v okviru koncepta infantilne
(predgenitalne) seksualnosti razlikuje obdobji v otroštvu, ki ju zaznamuje določena
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seksualna (libidinalna) organizacija: oralna in sadistično-analna (prav tam, str. 76), ki
jima pozneje v delu Otroška genitalna organiziranost (Freud 2006) doda še falično kot
uvod v genitalno organizacijo seksualnega gona (prav tam, str. 105–110). Med predgenitalnimi seksualnimi organizacijami in nastopom genitalne, od približno petih let
do pubertete, je čas latence (Freud 1995, str. 58), ko seksualni razvoj obmiruje. Strukturni pomen latence je zlasti ta, opozarja Lešnik (2009), »da pretrga seksualni razvoj,
ki zaradi tega postane dvodoben« (prav tam, str. 92). Dvodobnost seksualnega razvoja
je torej določena s »pretrganjem«, obdobjem, »ki ga zaznamuje deseksualizacija: utrjevanje, potlačitev, identifikacija s starši, nastop sublimacije itn.« (prav tam, str. 91).
Latenco bistveno določa potlačitev otroške seksualnosti; gre za »posebno amnezijo,
ki večini ljudi (ne vsem!) zakrije prva leta njihovega otroštva do 6. ali 8. leta življenja«
(Freud 1995, str. 54) In vendar »so prav ti vtisi, ki smo jih pozabili, kljub temu pustili
v našem duševnem življenju najgloblje sledi in postali odločilni za ves naš poznejši
razvoj« (prav tam, str. 54–55). Med »otroško« dobo in dobo »odraslosti« torej ni kontinuitete, vmes se zgodi potlačitev, »ki vsakemu posamezniku iz njegovega otroštva
naredi tako rekoč predhistorično preteklost in mu zakrije začetke njegovega spolnega
življenja« (prav tam, str. 56).
Iz opisanega lahko sklepamo, da psihična realnost otroka (njegova seksualnost, libidinalna organizacija) vzbuja pri odraslem predstave, ki so pri njem potlačene (vrnitev
potlačenega11). Jaz o tem noče nič vedeti, kar se kaže v obliki odpora, najpogosteje v
obliki racionalizacije, katere »cilj [...] ni onemogočiti zadovoljitev gona, temveč ubežati konfliktu. Kar subjekt poskuša racionalizirati in s tem zavarovati, je največkrat prav
obrambno vedenje. V analizi ima torej praviloma funkcijo odpora.« (Lešnik 2009, str.
190). Lešnik v svojem psihoanalitičnem slovarju (2009) zapiše, da je »Freud konceptualiziral odpor kot psihično funkcijo, ki nasprotuje razpustitvi, razrešitvi simptoma
oz. psihičnega konflikta, ki ga generira. […] Odpor zdaj skrbi, da se misel ne približa vzrokom simptoma, ker bi ga to lahko razpustilo.« (Prav tam, str. 137) Psihična
obramba bi odpovedala in bolečina bi bila podobna tisti na kirurški mizi brez anastezije. Kako sicer drugače razumeti Laplanchevo (2008) opažanje, da je »razmerje
odrasli–otrok izredno dovzetno za ponovno obuditev konfliktov in želja [odraslega],
ki izhajajo iz nezavednega.« (Prav tam, str. 175) Povedano z drugimi besedami: odraslemu se otroški svet (psihična realnost) in razumevanje tega izmikata, saj »nezavedni
11
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»Potlačene predstave si prizadevajo, da bi se obnovile in izrazile, kadar jih kaj po asociativni poti
obudi. Organizirano se vračajo v obliki nevrotičnega simptoma.« (Lešnik 2009, str. 241)
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procesi in konfiguracije vzpostavijo strukturo, ki določa mišljenje in delovanje« (Lešnik 2009, str. 184). Ali še drugače: odraslemu lastno nezavedno onemogoča misliti
otrokove psihične vsebine.
Razmislimo o odnosu odraslega do otroka še skozi Laplanchevo (2008) teorijo zapeljevanja, kjer so pomembni njegovi koncepti »sporočila«, »prevoda« in »delnega
neuspeha prevoda«. Sporočila, ki jih odrasli namenja otroku, so pogosto seksualne,
celo seksualno–agresivne narave in za otroka (in odraslega!) povsem enigmatična.
Sporočila, torej označevalci »niso razvidni samim sebi, temveč jih kompromitira razmerje odraslega do lastnega nezavednega, nezavedne seksualne fantazije, ki jih v njem
spodbudi njegovo razmerje do otroka« (prav tam, str. 37) In »ko je otrok soočen s tem
enigmatičnim sporočilom, ki ga kompromitirajo številni nezavedni vdori, ga prevede,
kakor ve in zna, v govorico (vsako vrsto izražanja psihičnega življenja), s katero razpolaga.« (Prav tam, str. 96) Poskusi, da bi otrok prevedel sporočila odraslega, pa so le
delno uspešni. »Delni, toda nujni neuspeh teh poskusov izhaja iz dejstva, da so ta sporočila enigmatična za samega pošiljatelja, da jih kompromitira njegovo nezavedno.«
(Prav tam, str. 175) Zgledi za omenjene prevode so npr. otroške seksualne fantazije, ki
»implicirajo neki celostni način – ki je hkrati afektiven, upodobitven, intelektualen in
aktiven –, kako se umestiti glede na sporočilo odraslega.« (Prav tam, str. 98). Postopek
prevajanja je torej intelektualen, »predvsem pa afektiven« (prav tam, str. 94). Zaradi delnega neuspeha prevoda, nezavednih »ostankov«, ki določajo naše čustvovanje,
mišljenje in delovanje, je realizacija načela spoštovanja otrokovega dostojanstva in
demokratizacije odnosov med odraslim in otrokom dejansko zahtevna naloga. To nas
privede do afirmacije slavne Freudove (1981) misli, »da je edina primerna priprava na
poklic vzgojitelja temeljit psihoanalitični trening. [….] Vse kaže, da je analiza učiteljev in vzgojiteljev učinkovitejše profilaktično sredstvo kot pa analiza samih otrok.«
(Prav tam, str. 255) Upamo, da smo uspeli pokazati, kako aplikacija načela spoštovanja otrokovega dostojanstva in demokratizacije odnosov med odraslim in otrokom ni
mogoča brez supervizije delovanja vzgojiteljskega para in lastne analize.
Vzgojiteljski par v oddelku, vodenem po psihoanalitičnih načelih, ima ob zakonsko
določeni vzgojiteljski izobrazbi (Zakon o vrtcih 2005, 40. člen) še znanja iz teorije
psihoanalize, znanja in izkušnje iz individualne in skupinske psihoanalize, pa tudi
različna druga znanja, ki se dotikajo pedagoških, socioloških, antropoloških in filozofskih ved. Opremljena s tovrstnim orodjem vzgojitelja (so)delujeta z otroki in z
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odraslimi. Z aktivnim opazovanjem in poslušanjem in drugimi načini interakcije si
nabereta nove izkušnje, gradivo, s katerim se vračata na polje teorije, itn. Na ta način počasi napredujeta v raziskovanju in spoznavata obravnavani predmet – skupino
otrok kot celoto in posameznega otroka v njej.
»Vemo, da je prvi korak k intelektualnemu obvladovanju okolja, v katerem živimo, odkrivanje splošnosti, pravil in zakonov, ki v kaos vnesejo red. S tem delom
poenostavimo svet pojavov, vendar si ne moremo kaj, da ga ne bi tudi popačili,
zlasti takrat, ko gre za razvojne in preobrazbene procese. Za nas je bistveno, da
zajamemo kvalitativno spremembo in da kvantitativni dejavnik pri tem vsaj na
začetku praviloma zanemarimo. V realnosti so prehodi in vmesne stopnje dosti bolj pogosti kot ostro ločena, nasprotna stanja. Pri razvojnih poteh in preobrazbah je naša pozornost usmerjena samo na rezultat; radi spregledamo, da
se takšni procesi po navadi izvršijo bolj ali manj nepopolno, da so pravzaprav v
bistvu samo delne spremembe. [….] Skoraj vedno obstajajo preostali pojavi, delni
ostanki. […], ki so neprecenljivi za genetično raziskovanje.« (Freud 1995, str. 75)

Vrnimo se k na začetku tega razdelka omenjenemu Freudovemu (1995) navedku iz
predgovora k četrti izdaji knjige Tri razprave o teoriji seksualnosti: »Če bi se ljudje
znali učiti iz neposrednega opazovanja otrok« (prav tam, str. 16). Za vzgojiteljski par,
ki deluje v oddelku, vodenem po psihoanalitičnih načelih, je ključno, da zna opazovati in ta opažanja opisovati ter jih urejati. To zmore zaradi supervizije svojega dela,
samoanalize in študija psihoanalitične literature. Tovrstno delovanje vzgojiteljskega
para imenujemo psihoanalitična kultura v predšolski pedagogiki. Kaj to pomeni in v
kakšnem okviru (setting) se lahko uresničuje, bomo podrobneje obravnavali v nadaljevanju.
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A. Freud (2000) v knjigi Normalnost in patologija otrok razmišlja o družbeni vlogi
psihoanalitikov, kar zadeva vzgojo, in pri tem poudari, da
»ne obstajajo splošni odgovori na vzgojna vprašanja, ki bi veljali za vse otroke.
[…] Prav tako ni dovolj, če psihoanalitik poskuša svoje odgovore utemeljevati
glede na starost, saj se otroci razlikujejo tako po svojem čustvenem in socialnem
razvoju, kot po fizičnih značilnostih in duševni zrelosti. Pomembno je dognati
psihološke značilnosti izkušenj ali zahtev, s katerimi si starši skušajo podrediti otroka. Medtem, ko starši svoja vzgojna stališča utemeljujejo z razumskimi
razlogi, logiko in praktičnostjo, jih lahko otrok doživlja kot del svoje psihične
realnosti, oziroma v skladu s svojimi kompleksi, afekti, anksioznostmi in fantazijami. Psihoanalitikova naloga je pokazati staršem na razlike in nerazumevanja,
ki obstajajo med njihovimi in otroškimi interpretacijami posameznih dogodkov,
ter pojasniti osnovne načine in stopnjo delovanja, značilnega za otroški razum.«
(Prav tam, str. 56)

Avtorica poudari, da so lahko vzgojna ravnanja odraslih problematična ne le zato, ker
se otroci med seboj razlikujejo, temveč tudi zato, ker obstaja nekaj temeljnih razlik
med otrokom in odraslim. V nadaljevanju tako osvetli štiri področja otroškega razuma, kjer se otrokovo dojemanje sebe in sveta razlikuje od odraslega in zaradi katerih
odrasli ne »razumejo« otrok ter se odzivajo neprimerno (prav tam, str. 57):
– Egocentričnost, ki pomeni, da objektni svet (druge pomembne osebe) nima lastnih
potreb in želja. Vse dokler otrok ne doseže t. i. stalnosti objekta (dokler si ne zmore
priklicati predstave zanj pomembne osebe), objekti, ki ga obkrožajo, nimajo svoje
lastne eksistence, temveč so zanj v vlogi zadovoljevanja njegovih potreb in želja. Vse
kar se z objektom dogaja, potemtakem otrok zaznava le z vidika zadovoljitve ali odtegnitve teh želja. Vsako odtegnitev pa otrok doživi kot kritiko oz. nezadovoljstvo
z njegovo osebo, kot zavračanje in zapustitev, kar bomo natančneje obravnavali v
nadaljevanju.
– Nezrelost otrokovega infantilnega spolnega aparata, zaradi česar oblikuje infantilne
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seksualne teorije,12 ki so v skladu z njegovimi izkušnjami (npr., da pride do oploditve skozi usta, otrok pa se rodi skozi anus ipd.).
– Relativna šibkost sekundarnega procesa mišljenja, če ga primerjamo s silovitostjo
gonskega in fantazijskega sveta v tem obdobju. To pomeni, da otrok že lahko razume določene okoliščine, v katerih se nahaja, vendar jih doživlja in reagira nanje v
pogojih, kot jih postavlja svet gonov, razum pa ostaja v drugem planu.
– Doživljanje časa, ki je pri otroku odvisno od tega, koliko že zmore odložiti neko
potrebo oz. koliko zmore tolerirati frustracijo. Malček je zelo nestrpen v svoji zahtevi, malo starejši otrok že zmore malo počakati itn. Občutek za čas je torej odvisen
od tega, ali se merjenje opravi s funkcioniranjem onega ali jaza. Impulzi onega so
po definiciji nestrpni, ko gre za odlog ali čakanje, ki ju uvede jaz. Za jaz je značilna
odložitev potrebe, za ono pa nujnost izpolnitve. Kako bo torej otrok doživel čas,
ni odvisno od objektivno izmerjenega časa (s strani odraslega) s pomočjo ure, koledarja, ampak od notranjih subjektivnih razmerij, ki vladajo med jazom in onim
(prav tam, str. 57–59).
In vendar smo že v prejšnjem razdelku opozorili na ugotovitev Freuda (1995), da sta
psihični stanji otroka in odraslega tudi primerljivi: »Ne smemo zamuditi priložnosti,
da bi poudarili, kako je obstoj infantilne amnezije nova točka primerjave med duševnim stanjem pri otroku in pri psihonevrotiku. Neko drugo smo srečali že prej, ko se
nam je vsilila formula, da se je seksualnost psihonevrotika ohranila na otroški stopnji
ali se je vrnila nanjo.« (Prav tam, str. 55) Ta primerljivost, ta »otroškost odraslega« je
vir problematičnih vzgojnih ravnanj. Kako se lotiti tega problema?
Psihoanalitična spoznanja o delovanju psihičnega aparata in njegovem razvoju v prvih letih življenja se v obravnavanem oddelku vrtca uveljavljajo skozi postavljen okvir
(setting) delovanja in z vzgojiteljskim parom, ki v tem okviru vzpostavlja strukturo,
ki omogoča to, kar imenujemo psihoanalitična kultura. Idejo za tako poimenovanje
je avtor diplomskega naloge dobil na predavanju psihoanalitika Jogana (2008)13, ki ga
12

13
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O infantilnih seksualnih teorijah je pisal Freud npr. v Treh razpravah o teoriji seksualnosti (1995)
ali v prispevku O otroških seksualnih teorijah (2006), priča pa smo jim lahko tudi v vrtčevski
skupini.
Jogan (2008), psihoanalitik, ki se zadnjih dvajset let posveča predvsem psihoterapevtskim pristopom k težkim patologijam, je na omenjenem predavanju razmišljal o prispevkih psihoanalize k
psihiatriji. Opredeli jih kot splošne in specifične, pri tem pa se opira na psihoanalitika Glena Gabbarda (1994 v prav tam) in njegov koncept »psihodinamske psihiatrije«. Jogan (2008) povzame
njegovo razmišljanje: »Psihoanalitično kulturno okolje pomeni določen način mišljenja, opazovanja
in pogleda na psihiatrično problematiko še pred vsakim razmislekom o teoretskih in tehničnih te-
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je imel v okviru Psihoanalitičnega društva Slovenije. Poglejmo, zakaj se nam zdi tako
poimenovanje ustrezno.
Psihoanaliza je »ime za:
1) postopek raziskovanja duševnih procesov, ki so na druge načine skoraj
nedostopni,
2) metodo obravnave nevrotičnih motenj, ki temelji na tem raziskovanju, in
3) nabor po tej poti pridobljenih psiholoških spoznanj, ki se postopoma konsolidirajo
v novo znanstveno disciplino.« (Lešnik 2009, str. 187). V Velikem slovarju tujk
(Tavzes 2002) je kultura (cultura) izraz, ki je:
a) v antični latinščini pomenil poleg »obdelovanja zemlje« tudi »vzgojo, izobrazbo«
(prav tam, str. 633), in je hkrati
b) »razvojna stopnja individualnih sposobnosti«, tako kot npr. »pevska kultura«
(prav tam). V našem primeru gre za sposobnosti, ki jih opredeljujeta
psihoanalitična teorija in praksa, torej lahko govorimo o »razvojni stopnji
individualnih [psihoanalitičnih] sposobnostih« (prav tam) ali o psihoanalitični
kulturi. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (Bajec idr. 1995) je kultura
»lastnost človeka […] glede na obvladanje, uporabljanje delovnih načel, pravil,
dosežkov določenih področij pri delu« (prav tam, str. 526).
Na temelju opredelitev obeh pojmov, psihoanalize in kulture, lahko za naše teoretske
potrebe sklenemo, da je nosilec psihoanalitične kulture vzgojitelj, ki ima neposredno
pedagoško psihoanalitično izkušnjo, torej »vzgojo« in »izobrazbo«, ki sta potrebni za
inkulturacijo v psihoanalitično kulturo. Naša teza je, da lahko zgolj vzgojitelj s psihoanalitično kulturo reflektira in ublaži predsodke in stereotipe v svojem vzgojnem
ravnanju in s tem prispeva k spoštovanju otrokovega dostojanstva in demokratizaciji
odnosov med odraslim in otrokom.
V nadaljevanju bomo obravnavali posamezne elemente tega, kar smo poimenovali
psihoanalitična kultura, ki se z vzgojiteljskim parom uveljavlja na treh ravneh: v skupini otrok (mali skupini), skupini staršev (srednji skupini) in supervizijski skupini.

rapevtskih prijemih. Na splošni kulturni ravni je koristna psihiatričnim, psihološkim, socialnim in
pedagoškim operaterjem ali pa sorodnikom prizadetih.« (Prav tam)
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5. 1

Supervizija in samoanaliza

Supervizija je v najširšem pomenu strokovno usposabljanje, pri čemer je v ospredju
proces povezovanja dveh ravni znanj, formalno teoretskega na eni strani in na drugi
strani izkušenj in spretnosti, pridobljenih v praktičnem delu (Bernard in Goodyear
1992). Philip M. Bromberg (1984) v razpravi Tretje uho uvodoma skicira svoj pogled
na supervizijski proces. Najprej navede Freudov (2005a v prav tam) tehnični napotek
pri poslušanju pacientov, ki je »zelo preprost. […] Analitiku enostavno nalaga, naj
si ne prizadeva ničesar posebej zapomniti in naj vsemu, kar sliši, nameni 'enolično'
pozornost. […] [O]d svoje zmožnosti zapomnjenja naj odvrača vse zavestne vplive
in se popolnoma prepusti svojemu 'nezavednemu spominu' oziroma, če se izrazimo
povsem tehnično: posluša naj in ne skrbi za to, ali si bo kaj zapomnil.« (Prav tam, str.
104–105) Avtor nadaljuje, da bi se »le malo psihoanalitikov danes strinjalo s Freudovim mnenjem, da je ta napotek 'zelo preprost'. Prav tako le malo supervizorjev meni,
da je to enostavno učiti. Ko so zenovskega meniha Takuina vprašali, koliko časa je
potreboval za slikarski portret legendarnega Daruma, je odgovoril: 'Deset minut in
osemdeset let.' Odgovor izraža nezahodnjaški pogled na naravo človeka in naravo
vzgoje. Za Japonce pomeni osemdeset let dobo, ki je potrebna, da postaneš oseba,
ki lahko naslika Daruma, medtem ko deset minut nakazuje čas, potreben za študij
in vadbo veščine – ne glede na to, kako dolgih je teh 'deset minut' v merjenem času.
[…] Proces psihoanalitične supervizije vidim kot premoščanje ovir med tistimi 'desetimi minutami' in 'osemdesetimi leti' v razvoju psihoanalitika.« (Prav tam, str. 30)
Iz opisanega ni težko razbrati bistvenega pogoja supervizije, da je namreč supervizor
»strokovnjak z večletnimi izkušnjami, ki v odnosu, vzpostavljenem skozi supervizijski proces, mlajšim strokovnjakom posreduje širok spekter strokovnega delovanja,
spremlja kakovost tega in bdi nad vstopnimi standardi za določen poklic.« (Bernard
in Goodyear 1992, str. 4)
Hiter zgodovinski pregled obravnavanega pojma pokaže, da je supervizija v tesni povezavi s psihoanalitičnim usposabljanjem. Še preden se je psihoanalitično usposabljanje formalno oblikovalo, zapiše Leopold Caligor (1984, str. 1), je bila supervizija oblika
vajeništva. Mednarodno psihoanalitično združenje (International Psyscoanalytic Society - IPS) je leta 1922 postavilo formalne smernice oziroma standard glede poteka
usposabljanja bodočih psihoanalitikov, pri čemer se je kandidatovo delo s pacienti
spremljalo prav preko supervizije (prav tam). Tako imenovana »kontrolna analiza«
32

PSIHOANALITIČNA KULTURA

je imela podporo pri tistih članih združenja, ki so supervizijsko delo videli kot nadaljevanje kandidatove osebne analize, ki naj bi jo izvajal isti psihoanalitik, nekateri
drugi psihoanalitiki pa so zavzeli stališče, da se osebna analiza popolnoma loči od supervizije, saj so verjeli, da so kontratransferne težave stvar osebne analize (prav tam,
str. 2). Avtor zapiše, da sta bila prva, ki sta se osredotočila na odnos med terapevtom
in supervizorjem v učnem procesu in njegovem vplivu na terapevtski proces, Rudolf
Eckstein in Robert S. Wallerstein (1958 v prav tam). Vzpostavila sta model, kjer je
supervizijsko delo osredotočeno na proces, s poudarkom na povezavi med pacientom,
psihoanalitikom in supervizorjem. Supervizor uporabi aktualne (transferne) vsebine,
ki jih lahko opazuje v odnosu s terapevtom, da bi razjasnil (kontratransferne) težave, ki jih ima terapevt v svojem odnosu s pacientom (prav tam). »Terapevtove 'učne
težave' v superviziji pogosto odražajo obstoječe težave med terapevtom in njegovim
pacientom. Gre za 'vzporedni proces', v katerem so težave terapevta v superviziji in
pacientove težave v psihoterapiji povezane.« (Prav tam)
Supervizija, kot smo na kratko predstavili, vsebuje elemente poučevanja, svetovanja
oziroma psihoterapije, spremljanja posameznikovega strokovnega razvoja, kot tudi
posvetovanja, kar je praksa predvsem med starejšimi, izkušenejšimi strokovnimi sodelavci. Vzgojiteljski par psihoanalitičnega oddelka vrtca obiskuje supervizijo dvakrat
mesečno, kjer obravnavamo predvsem kontratransferne vsebine pri delu z otroki in
starši, ustaljena praksa skupinske supervizije pa omogoča vzgojiteljema tudi predelavo njunih interpsihičnih vsebin.
Ob superviziji je za vzgojiteljski par pomemben tudi študij psihoanalitične literature.
Ta se je vrsto let odvijal najprej v okviru vrtčevske študijske skupine, pozneje tudi v
okviru strokovnih srečanj, kot so predavanja, seminarji, psihoanalitične poletne šole
ipd. Vendar tudi študij izbrane psihoanalitične literature in formalno izobraževanje
ne zadoščata. Večkrat smo že poudarili, da psihoanalitično raziskovanje vključuje
tudi subjekt raziskovanja, kajti objekt raziskave (posamezni otrok in skupina otrok,
otroštvo kot tako, posamezni starš in skupina staršev) vpliva na raziskovalčeve nezavedne občutke in sproži kontratransfer. Če želimo delovati v okviru psihoanalitične
kulture, je naloga vzgojiteljskega para, da se s kontratransfernimi vsebinami ukvarja
ne le v okviru supervizije, temveč zlasti v samoanalizi.
Freud (2005a) je opozoril na past, ki jo psihoanalitični obravnavi nastavljajo psihoa33
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nalitikove lastne psihične vsebine, saj »lahko vsak psihoanalitik pride le tako daleč,
kot mu dopuščajo njegovi lastni kompleksi in notranji odpori; iz tega razloga tudi
zahtevamo, da mora začeti svojo dejavnost s samoanalizo in jo sčasoma vedno bolj
poglabljati, medtem ko si pridobiva izkušnje na svojih bolnikih.« (Prav tam, str. 60)
Lešnik (2009) v knjigi Temelji psihoanalize zapiše, da je analiza sebe oziroma samoanaliza izraz, ki ga je Freud (2000 v prav tam) skoval v poznih devetdesetih letih 19.
stoletja, »ko je na sebi uporabljal metodo svobodnega asociiranja, zlasti za analizo
svojih sanj, spodrsljajev in podobnih simptomov« (prav tam, str. 23). Na tej podlagi je
Lešnik (2009) analizo sebe ohlapno definiral kot raziskovanje sebe z uporabo analitičnih postopkov (prav tam, str. 23–24). »To pa ima različne konotacije:
A) Za psihoanalizo je interes, ki žene k raziskovanju sebe, conditio sine qua non. V
najsplošnejšem pomenu je 'raziskovanje sebe z uporabo analitičnih postopkov'
sama psihoanaliza, ali drugače, psihoanalitična obravnava je s stališča subjekta
'analiza sebe'.
B) Pomen, ki ga je pojmu dal Freud, obsega nekatere postopke, ki jih lahko na podlagi samoopazovanja opravimo sami pri sebi (v tem pomenu navadno govorimo
o 'samoanalizi'). Njihov nabor je skromen, rezultati pa nedoločni in nezanesljivi.
Interesi, ki vodijo analizo, niso razločljivi od interesov, ki se ji upirajo. Če je to
poskus, da bi se rešil simptoma, gre subjekt prej ali slej v analizo. […].
C) Psihoanalitična obravnava nauči analizirati sebe tudi zunaj analitične situacije.
Analiza sebe v tem pomenu je stalna naloga psihoanalitika, psihoanalitičarke.«
(Prav tam, str. 24)
Samoanaliza vzgojitelja nam torej pomeni raziskovanje sebe z uporabo analitičnih
postopkov (metoda svobodnega asociiranja, analiza spodrsljajev, vedenja, sanj), seveda pa se strinjamo s Freudom (2005a), ki na nekaterih drugih mestih govori o nezadostnosti oz. nepopolnosti take analize: »Pred leti sem na vprašanje, kako je mogoče
postati analitik, odgovoril: z analizo lastnih sanj. Takšna predpriprava gotovo mnogim, ki bi se radi naučili analize, zadostuje, vendar ne vsem. Prav tako tudi ne uspe
vsakomur interpretirati lastnih sanj brez tuje pomoči.« (Prav tam, str. 60, 110)
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5. 2

Starševska skupina (srednja analitična skupina)

Manj znano področje psihoanalize je njena uporabnost v skupini oziroma skupinski
psihoanalizi, kot sta jo opisala pionirja skupinske analize S. H. Foulkes14 in Elwyn
James Anthony (1971). Seveda to ni psihoanaliza v skupini, pač pa
»gre za to, da poimenovanje poudari enako miselno izhodišče, kot ga ima psihoanaliza kot klinična praksa in kot teoretska orientacija, in da ima skupinska
psihoanaliza v skupinski terapiji podobno mesto, kot ga ima psihoanaliza v psihoterapiji, in sicer po svoji intenzivnosti in namerah. […] Skupinska analiza se
osredotoča na dinamiko znotraj skupine (med vsemi njenimi člani), njeno natančnejše poimenovanje 'skupinska analitična psihoterapija' pa daje jasnejši vpogled, da gre za obliko psihoanalitične psihoterapije in da je njen okvir skupina
kot celota.« (Foulkes 1964, str. 38–39)

Tudi skupinska, tako kot individualna, psihoanaliza ni le metoda zdravljenja ali način
psihoterapije, temveč je hkrati vir raziskovanja, kajti obe vrsti psihoanalize opredeljuje odnos, podoben tistemu med posameznikom in družbo. Poglejmo značilnosti tega
odnosa.
Nevroze, kot smo že omenili, temeljijo na konfliktih iz zgodnjega otroštva, iz odnosov
s starši in drugimi pomembnimi odraslimi:
»Ti konflikti so v svojem bistvu pravzaprav konflikti med posameznikovimi
gonskimi impulzi in kulturnimi tabuji njegove družbene skupine, ki se ponotranjijo, postanejo nezavedni, predmet, gradivo primarnega procesa – primitivne
predlogične miselnosti. Ko se psihoterapevt začne ukvarjati s temi notranjimi
vsebinami, je vzpostavljen pogoj, da v obravnavo vključi dve osebi. In ni dovolj,
temu reči inter-personalnost. Psihoanalitik lahko vstopa v pacientov primarni
svet, ne da bi mu bilo treba nanj odgovoriti s svojim primarnim, in to je njegov
poseben prispevek. Iz tega izhaja odnos, ki postane bojno polje iskanja rešitve za
nevrotični razplet – t. i. transferna nevroza. Koncepti kot Ojdipov kompleks so
konflikti, ki imajo svoj vir v primarni družinski skupnosti, medtem ko infantilna
seksualnost in prepoved incesta temeljita na človeški vrsti in kulturnem razvoju.
Tudi mame in očetje so arhetipi, ki jih osebni oče in mama zgolj predstavljata.
14

S. H. Foulkes se je rodil kot Siegmund Heinrich Fuchs. Leta 1933 je emigriral v Anglijo, kjer je
leta 1938 dobil angleško državljanstvo in spremenil ime v S. H. Foulkes. (https://en.wikipedia.org/
wiki/S._H._Foulkes)
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Kultura in vrednote skupnosti se neizogibno prenašajo na doraščajočega otroka
s posamičnim očetom in materjo,15 njunim verskim prepričanjem, narodnostjo,
družbenim razredom ipd. Prenos se dogaja neprestano: verbalno ali neverbalno,
instinktivno in prek čustev. Celo predmeti, gibanje, gestikulacija in naglasi so
opredeljeni na ta način, torej preko reprezentacij kulturne skupnosti. […] Individualna psihoterapija je tako pravzaprav oblika skupinske psihoterapije, ne da bi
se tega zavedali. Skupinska psihoterapija probleme le vrne nazaj, kamor spadajo.«
(Foulkes in Anthony 1971, str. 26–27)

Raziskovanje torej zahteva upoštevanje obeh ravni, individualne in skupinske, hkrati
pa ne more mimo teh dveh: otroške in odrasle. Tudi skupina otrok in skupina odraslih (staršev) sta povezani na podoben način, kot sta povezana otrok in starš. Znana
je Winnicottova (1960) misel, da ne obstaja nekaj takega kot otrok, pač pa otrok in
materinska16 skrb zanj, saj brez slednje ne bi bilo otroka (prav tam, str. 586). S tem je
seveda želel pokazati na pomembnost otrokovega okolja (environment) (prav tam, str.
585–595). Vzgojiteljski par, ki vodi psihoanalitični oddelek v javnem vrtcu, deluje v
starševski skupini, ki je pravzaprav srednja psihoanalitična skupina, in skupini otrok,
ki predstavlja malo psihoanalitično skupino. S starši, ki izrazijo interes za vpis otroka
v obravnavani oddelek, še pred vpisom opravijo z vzgojiteljskim parom uvodni pogovor, ki je namenjen medsebojnemu spoznavanju. Starši spoznajo način dela in mišljenja vzgojiteljskega para, slednja pa razmišljanje starševskega para o njunem otroku,
njihovo družinsko dinamiko in seveda motiv za vpis v psihoanalitični oddelek. Na
uvodnem pogovoru se starši med drugim seznanijo s pričakovanjem vzgojiteljskega
para, da bodo redno navzoči na srečanjih srednje skupine, ki poteka dvakrat mesečno
in na kateri naj bi se načeloma zbrali vsi, ki skrbijo za posamičnega otroka v skupini
otrok. Srednjo skupino torej sestavljajo starši in vzgojiteljski par. Skupina je oblikovana na podlagi teorije skupinske psihoanalize oziroma koncepta srednje skupine, ki ga
je utemeljil Patrick De Maré (1972 v Praper 2008). Srednja skupina šteje od petnajst do
trideset članov (v našem primeru jih je največ 24) in »pomeni razširjanje Foulkesove
skupinske analize v prostor med malo, običajno [izkustveno] psihoanalitično skupino
in veliko skupino s poudarjenim socialnim kontekstom. Srednja skupina še omogoča
zvezo med intrapsihičnim in socialnim, a v širšem okolju.« (Prav tam, str. 155) Srednja skupina ima posebnosti, zaradi katerih niso v ospredju intrapsihične vsebine in
odnosi, ampak je pomemben kontekst:
15
16
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»Pomembno postane, kako funkcionira skupina sama zase – ne kot dejavnik terapije posameznika. Cilj srednje skupine ni socializacija posameznika, ampak humanizacija odnosov in socialnega okolja prek udeleženih posameznikov. Terapevtski
učinek na posameznika je bolj posreden in nekakšen stranski produkt procesa,
socioterapevtski učinek pa se pokaže v celotni skupini kot izgradnja tovariških odnosov. S tem srednja skupina pridobi zelo pomembno kakovost. Postane sposobna
obravnavati sociokulturne vsebine, ki so bile do takrat na nivoju mitov, pregovorov,
primitivne simbolizacije. Demitologizacija – to je proces besednih predelav in iskanje skritega pomena mitov – postane proces ozaveščanja tudi transgeneracijskih
in arhetipskih vsebin. Tako dobijo stara, emocionalno nasičena sporočila smisel in
razumski pomen.« (Prav tam, str. 155–156)

Skupina staršev nima vodje, pač pa sta vzgojitelja sklicatelja skupine in skrbita za zunanji okvir skupine: za stalnost prostora in časa srečevanja skupine, uvodoma opozorita na osnovna pravila zaupnosti in obnovita dogovor o rednem obiskovanju skupine.
Miselni prostor skupine je tako pripravljen na raznovrstne vsebine, ki jih prinesejo
posamezni člani skupine. Vzgojitelja intervenirata v dinamiko skupine, ko ocenita, da
je potrebno, da se npr. razvije izmenjava misli vseh članov (Foulkes 1964, str. 38–46),
tudi tistih bolj molčečih. Njuna naloga je, da prostor komunikacije širita in poglabljata, kot poudarjajo J. Scott Rutan, Walter N. Stone in Joseph J. Shay (2007, str. 23). Udeleženci skupine se enakopravno izrekajo o temah, ki se dotikajo posameznega otroka
ali skupine otrok, vseh tistih področij življenja, ki bistveno vplivajo na otroke in naš
odnos do otrok. Teme oblikujejo sproti, pogosto v razmišljanjih ob aktualnih dogodkih. V splošnem so povezane z osnovnimi otrokovimi potrebami (prehranjevanje,
izločanje, spanje, igra), s temeljnim odnosom do sveta (zaupanje oziroma nezaupanje
v sočloveka) in z nelagodjem odraslega zaradi otrokovega užitka in agresije.
Omenili smo že, da sta skupina staršev in skupina otrok, ki delujeta vzporedno, povezani (miselno in čustveno). Dejstvo, da sta vzgojitelja udeleženca obeh skupin, jima
omogoča vpogled v dinamiko obeh skupin. Za raziskovanje je predvsem pomembna
identifikacija skupnih prevladujočih miselnih procesov. Tista vrsta psihične dinamike, ki trenutno najbolj obvladuje obe skupini, je gradivo za analizo, za raziskovanje.
Morda lahko sklenemo z opažanjem, da se konflikti v skupini otrok prenašajo in odražajo tudi v skupini staršev, natančneje: starševski intra- in inter-psihični konflikti se
prenašajo v igralnico. Vzgojiteljski par zato v starševski skupini pogosto nastopa v vlogi »starša«, povsem enako kot v skupini otrok, in sprejme, zadrži in zdrži (containing)
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močnejša čustvena vznemirjenja v skupini ter jih premisli, predela in vrne v ublaženi
obliki, tako da jih bo skupina sposobna prenesti. Opisali smo psihoanalitično teorijo
mišljenja Wilfreda Ruprechta Biona (1967, str. 165–179), v kateri psihično krepkejši
za psihično šibkejšega spremeni »beta« elemente (nepredelano psihično doživljanje)
v »alfa« elemente, ki jih šibkejši že lahko misli. Tako smo spet pri temeljni nalogi odraslega, da v predelani (otroku sprejemljivi, razumljivi) obliki vrne otroku psihične
vsebine, ki jih otrok (še) ne zmore misliti.

5. 3

Skupina otrok (mala analitična skupina)

Ob snutju koncepta psihoanalitičnega oddelka sta Lunaček in R. Bačer razmišljala o
skupini osmih otrok z vzgojiteljema (Interni dokumenti Vrtca na Jamovi 1997), da bi
torej bila vrtčevska skupina oblikovana kot mala (izkustvena) skupina. Zaradi predpisanih normativov v okviru javnega vrtca tega ni bilo mogoče uresničiti, tako da
skupina šteje (kompromisnih) enajst otrok. To število je zgornja meja, ko ob izdatnejšem trudu vzgojiteljskega para skupina še lahko deluje v zastavljenem (raziskovalnem)
okviru. Razloge za to bomo poiskali v teoriji skupinske analize in male skupine.
Rutan, Stone in Shay (2007) navajajo psihoanalitika in skupinskega analitika Foulkesa (1948 v prav tam), ki se je ukvarjal s terapevtskimi skupinami in pionirskim
prenosom psihoanalize v skupino (skupinska analiza) in je poudaril, da je skupina več
kot le skupek posameznikov (prav tam, str. 22). Posameznika vse življenje spremljajo
različne bolj ali manj organizirane in strukturirane skupine, ki nanj močno vplivajo
in ga zaznamujejo, zato posameznika ni moč razumeti, ne da bi upoštevali družbeno
mrežo, v katero je vpet (prav tam). »Posebno pomembna je primarna družina, ki je
vir posameznikove osebnosti in identifikacij. Po Foulkesu je nevrotična oseba izolirana iz družinske skupnosti in zato ne more z njo deliti svoje stiske. […] Patologija
posameznika se v skupini pokaže kot lik na skupinskem ozadju. Zato je pomembno,
da je terapevt pozoren na posameznika in skupino.« (Prav tam, str. 23) Peter Praper
(2008) zapiše, da je Foulkes (1957, 1984 v prav tam) s svojim konceptom »matriksa«
(maternica, izvor) zajel prepričanje, da posameznik svojo individualizacijo izpelje (ali
pa tudi ne) v skupinskem kontekstu (prav tam, str. 144). Avtor nadaljuje: »Bistvo Foulkesovega pristopa je v tem, da celotno skupino vidi kot 'ozadje' in posameznika v
njej kot 'lik' na tem ozadju. Ozadje razume kot 'osnovni matriks', pogoj za individua38
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lizacijo posameznika – lika, ki ga imenuje 'dinamični matriks.« (Prav tam). Skupina je
torej pogoj in podporni dejavnik individualnega razvoja, »proces individualizacije [je]
možen le v skupinskem matriksu, ki omogoča in podpira diferenciacijo« (prav tam,
str. 144–145). Če poudarimo zapisano še z drugi besedami: vsak posamezni otrok v
vrtčevski skupini »uprizarja« (tudi) svojo družinsko situacijo, ki tam zaživi v sozvočju
z vsemi drugimi »uprizoritvami« in tako oblikuje skupno »ozadje«. Tako vsak posameznik soustvarja skupino, njeno »ozadje«, ta pa spet vpliva na posameznika. Vzgojiteljski par opazuje z »enakomerno zadržano pozornostjo« (Lešnik 2009, str. 47–48)
oziroma posluša in odkriva povezave v »prosto lebdeči debati« (Praper 2008, str. 211),
sledi skupini, jo vodi in sooblikuje, tudi tako, da jo poskuša razumeti in otrokom interpretirati.
Pomembno je, da vzgojitelja razumeta dinamiko, ki se na ta način oblikuje, in da sta
v svojem odzivu oziroma interpretaciji (zaradi drugih otrok in skupine kot celote s
svojimi pravili in kulturo) spoštljiva in premišljena. Tudi vzgojitelja se pri srečevanju z
različnimi vsebinami, ki jih vsakodnevno doživljata, soočata z občutki, ki so lahko zavestni ali nezavedni. Zato je pomembno, da sta poleg tega, da spremljata posameznega
otroka in dinamiko skupine kot celote, pozorna tudi na svoje doživljanje in občutke
pri tem. Težave, ki jih imata vzgojitelja s kontratransfernimi odzivi, pa so predmet
samoanalize in obravnave na supervizijski skupini, o čemer smo že pisali.
Stalnost in nenadomestljivost vzgojiteljev v skupini otrok je ena temeljnih postavk psihoanalitične obravnave in tudi psihoanalitičnega vrtca. Stalnost in nenadomestljivost
socializacijskega osebja sta pogoj za otrokovo temeljno in vseživljenjsko zaupanje v
(objektni) svet in občutek varnosti v njem (Winnicott 1999). Obe kategoriji sta hkrati
nujna pogoja raziskovanja, saj si ni mogoče predstavljati prizadevanja vzgojiteljskega
para, da bi razumel dinamiko skupine in posameznika v njej brez vsakodnevne kontinuitete17. Strinjamo se s Foulkesom in Anthonyjem (1971), da skupino lahko raziskuješ le, če si njen del.
17

Vzgojiteljski par je v primerjavi z večino otrok v oddelku manj časa. Z vidika naše (raziskovalne)
naloge je to težava, saj vzgojitelja tako ne spremljata otrok od prihoda v vrtec do odhoda domov.
Polni tedenski delovni čas vzgojiteljevega dela z otroki ne sme presegati 30 ur (Zakon o vrtcih
2005, 41. člen), najdaljši dnevni program za otroka pa se lahko izvaja največ devet ur (prav tam,
člen 14). Otrok pa je lahko dnevno v vrtcu 9 ur! Ni se mogoče izogniti hipotezi, da starši pogosto
uporabljajo vrtec kot pomoč pri skrbi za otroke, kar je sicer dikcija 2. člena zakona o vrtcih (prav
tam), ne glede na psihično realnost svojega otroka.
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Delo s skupino otrok zahteva od odraslega posebne veščine in izkušnje, zlasti pa je
pomemben vpogled v temeljne predpostavke tega, kaj je otroštvo, odraslost ipd. Tu
nam bo v pomoč Anthony (prav tam, str. 186–232), ki je veliko delal tudi z otroki na
način otroške skupinsko-analitične psihoterapije. Kljub temu, da je naslednje misli
prvič objavil že leta 195718, se zdi, da so še kako aktualne tudi danes.
»Nekatere samoumevnosti glede otrok se kmalu izkažejo kot družbeno uveljavljeni predsodki, ki povzročajo nemalo trpljenja v času odraščanja. Posebej razširjen
je pogled na otroka kot nezrelega bitja, katerega glavne težave so povezane s tem,
da je pomanjkljivi odrasli. Tak pogled na otroštvo pa implicira poenostavljeno,
nerealno in naivno obravnavanje eksistencialnih problemov in poudarja mladost kot energično razposajenost brez globljega pomena. Posledično to pomeni
pogled na ne-odraslega kot nekomunikativno, pogosto neinteligentno bitje, ki ga
odrasli bolj vidijo kot slišijo. […] Stališče skupinske analize je v pristopu, ki daje
prednost besednemu izražanju, tako pri odraslih kot pri otrocih, in da glavni
tehnični problem v otroški terapiji ni interpretacija aktivnosti, ampak preoblikovanje aktivnosti v govor. […] Delo z otroki pomeni zmožnost vzpostaviti dialog z
njimi, kar pa je povezano z naporom in izkušnjami. Pogovor z otrokom pomeni
radikalno spremembo govorne navade. To se lepo vidi v vsakdanjem življenju,
kjer večina odraslih z otroci govori na način podajanja informacij, nasvetov in
prepovedi. Pravzaprav gre za enosmerno komunikacijo z minimalno dovoljenim odzivom. Dvosmerna komunikacija zahteva popolno spremembo drže in
vedenja povprečnega odraslega, ki ga mora zanimati, kaj mu otrok govori. […]
Naslednja značilnost otroka, na katero se mora odrasli navaditi, je igrivost, ki
predstavlja pomemben del njunega odnosa. Igrivost lahko privzame obliko prave
igre, uprizoritve fantazije ali igrivega pristopa v svet odraslih. Otroku je lahko v
zabavo, ko je sam ali z drugimi, v tolažbo, ko je nesrečen, z njo odreagira, ko se v
njem nakopiči vzburjenje. Navsezadnje se skozi igro izraža, ko je tega govorno še
nezmožen.« (Prav tam, str. 187–189)

Obravnavano skupino otrok, kljub temu, da šteje več kot osem otrok, raziskujemo
kot malo skupino z vsemi svojimi značilnostmi. Velikost skupine pomembno vpliva
na njene člane, posebno na mlajše otroke, ki v starosti od prvega do tretjega leta prvič
vstopajo v širšo družbeno skupnost – vrtčevsko skupino.
»Mentalno življenje v mali skupini je razvojno vezano na prehod iz diade – men18
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Gre za prvo izdajo knjige Skupinska psihoterapija. Iz leta 1971 je že četrta izdaja.
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talnega življenja v paru z elementi simbiotične navezanosti in diferenciacije – v
pomembne multiple odnose v družini. Zato predstavlja mala skupina izjemen
terapevtski medij predelav čustvenih vsebin, povezanih s procesi primarne individualizacije in hkrati sodelovanja v okolju, ki preko identifikacijskih procesov
ustvarja naš skupni self.« (Praper 2008, str. 154)

V mali skupini socialni pritisk ni tako močan kot v številčno večji skupini, zato lahko
rečemo, da je mala skupina podobna družini, v kateri starši otrokom prenašajo svojo
kulturo. Strinjamo se z M. Kovač Šebart in Romanom Kuharjem (2015), da je družina otrokov najpomembnejši referenčni okvir, prek katerega doživlja samega sebe in
svet okoli sebe, zato je pomembno, da vzgojiteljski par vse tiste vsebine, dejavnosti in
vzgojna ravnanja, ki so v povezavi z družino, natančno premisli in skrbno načrtuje
(prav tam, str. 101).
»Vendar pa proces prenašanja ni vedno zavesten, saj na posameznikov vrednotni
okvir vplivajo podskupine in kultura družbe, ki ji družina pripada. V procesu
odraščanja je lahko vpliv na vrednote staršev vzajemen. Družina svoje navade in
vrednotno držo razvija v času odraščanja otrok, ko se razvojne potrebe spreminjajo, in tako tudi otroci vplivajo na spremembe svojih staršev.« (Rutan idr. 2007,
str. 33–34)

Prenos znakovnega sistema na otroke je način, kako se reproducira družba s svojo
kulturo. Ta proces imenujemo vzgoja ali socializacija ali personalizacija ali inkulturacija, odvisno od teorije.19 M. Kovač Šebart (1990a) predlaga uporabo koncepta socializacije, ki vključuje tudi kontingence (prav tam, str. 125). Vključitev nenadzarovanih,
naključnih, nezavednih momentov v proces je tisto, kar socializacijo bistveno razlikuje od (intencionalne) vzgoje, ki skuša proces načrtovati in nadzorovati. Nedavno
preminuli Thomas Luckmann in Peter Berger (1988) v Družbeni konstrukciji realnosti
definirata primarno in sekundarno socializacijo: »Primarna socializacija je tista, ki ji
je posameznik izpostavljen v otroštvu in s pomočjo katere postane član družbe. […]
19

Medveš opisuje (2000), da se je s »sociološkim–znanstvenim obratom« v pedagogiki po tridesetih letih
20. stoletja kot nov problem pojavilo razmerje med vzgojo in socializacijo, pri čemer naj bi bila vzgoja
enkrat sestavni del socializacije, drugič naj ne bi imela stičnih točk s socializacijo itn. Razmerje med
vzgojo in socializacijo se zdi nerešljiv teoretski problem in epistemološki vozel pedagogike in sociologije. Zato Medveš predlaga, naj znanstveno mišljenje določi vzgojo »kot proces, ki ima povsem svojevrstno antropološko izhodišče« (prav tam, str. 188), ki bi lahko bilo v tem, »da je ‘vzgoja’ (v nasprotju
s ‘socializacijo’) pojem, ki je imel in še ima ne le zagotovljeno, temveč tudi primarno mesto v vsakdanjem življenju in je šele nato postal predmet raziskovanja teorije« (prav tam).
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Sekundarna socializacija pa je vsak nadaljnji proces, ki že socializiranega posameznika uvede v nova področja družbe, v kateri živi.« (Prav tam, str. 122) Tako kot družina
generira družbeno primernost in jo distribuira na svoj podmladek, tako institucije,
kot so npr. vrtec, šola in cerkev, poskušajo s sekundarno socializacijo v posamezniku
internalizirati institucionalno razumevanje pojavov v družbi in svetu. Za nas nezanemarljiva je tudi ugotovitev Althusserja (1980, str. 55–62), da je socializacija »reprodukcija produkcijskih razmerij« (prav tam, str. 55–56) in je namenjena vzdrževanju
vladajoče ideologije. Status quo ohranja razporeditev družbene moči, ki je po meri
oblastnikov – sistem, ki ga komplementarno vzdržujejo ideološki (družina, šolstvo,
religija itn.) in represivni (policija, sodstvo, vojska itn.) aparati države.
Legitimnost vzgoje (Medveš 2000) in smiselnost socializacije sta temi, ki se pogosto pojavljata v samorefleksiji ved, kot so pedagogika, sociologija, antropologija, psihoanaliza
itn. M. Kovač Šebart in Janez Krek (2009) zagovarjata tezo, da je utesnjevanje v kulturo
pogoj za individualni razvoj otroka. (Prav tam, str. 17–30, prim. tudi Salecl 1991) Podreditev očetovskemu Zakonu je pogoj, da posameznik ponotranji simbolni svet (kultura,
jezik). Avtorja zapišeta: »Emancipatorični potencial za posameznika (razvoj njegove avtonomije, subjektivnosti ipd.) se tako skriva znotraj samega procesa podreditve določeni
družbi oz. kulturi in vključitvi vanjo, znotraj 'heteronomnega' usmerjanja posameznika,
in ne nazadnje, znotraj 'hierarhične' pedagoške interakcije.« (Prav tam, str. 23) V Foucaultovi perspektivi je vsako prilagajanje oz. podreditev otroka družbenim oz. kulturnim zahtevam povezano z uklonitvijo otroka konkretnim zahtevam oblasti, ki jih skoz
režime resnice legitimirajo normativne znanosti (ekonomija, pravo in mnoge druge).
Vendar institucija, kot je šola (pa tudi vrtec),
»s svojim obstojem objektivno določa pravila funkcioniranja, ob tem pa ne kaže
pozabiti, da je veljavnost pravil (Zakona) utemeljena v sebi. Kako razumeti tezo,
da je veljavnost pravil utemeljena v njih samih? Zahteve seveda morajo biti takšne, da jih lahko učenci [otroci] razumejo v samem pomenu, da vedo, kaj od
njih zahtevajo. O njih je potrebno razpravljati, in kjer je mogoče, dosegati čim
višjo stopnjo strinjanja oz. dogovora in sodelovanja pri oblikovanju pravil. Ob
tem pa kaže privzeti ugotovitev, da je zakon zakon ne glede na subjektov pristanek ali spraševanje o njem, sicer ni več zakon.« (Prav tam, str. 38)

Zaradi nujne podreditve vsaka vzgoja poraja nekaj, kar je Freud (2001) poimenoval
»nelagodje v kulturi«. Vzgoja – če ne zavestno, pa nezavedno – sledi nekemu telosu,
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vzgojnemu idealu, ki je lahko v današnji prevladujoči ideologiji fleksibilnost, nadzor
nad strastmi, moč, koordinacija, opravilnost, hitrost pri kognitivnih procesih itn.
Okviri socializacije so globoko teleološki: zdajšnja otroška življenja oblikujemo v postavljene ideale odrasle prihodnosti. Freud (prav tam), ki je bil vedno znova očaran
nad kulturnimi dosežki človeštva, je spoznal, da smo zgolj za drobec varnosti, ki nam
jo ponuja inkulturacija, pripravljeni žrtvovati svoj primarni narcizem in večji del gonskih zadovoljitev. Še več, ugotovil je, da nam prinese pravi užitek šele trpljenje (prav
tam). Tanatos, destrukcija, agresija je vpisana v samo kulturo (socializacijo, vzgojo) in
se pojavlja v obliki občutka krivde (prav tam, str. 73–83).
Sklenemo lahko, da s socializacijo otroci prejmejo informacije in znanje o družbeni
proizvodnji in tehnologiji, ki jim omogočajo, da stopijo v produktivno sfero svojih
kultur in spoznavajo svojo identiteto. Umestijo se na posebnem družbenem področju,
naučijo se značilnosti svoje starostne, spolne, razredne itn. identitete in končno razumejo in si delijo pogled na svet, ki je lasten njihovi kulturi. Vendar, kot so opozorili
že Rutan, Stone in Shay (2007), proces prenosa ni enosmeren. Otroci niso le pasivni
prejemniki kulturnih kodov, pač pa posredovano kulturo skozi medvrstniško in medgeneracijsko druženje in igro reflektirajo. S prevajanjem za njih enigmatičnega sveta
(pomembnih) odraslih (Laplanche 2008), torej z interpretacijo, ki je v funkciji potrebe
po ljubezni20, ustvarjajo svojo kulturo.21 Do podobnih spoznanj se je dokopal sociolog
otroštva William A. Corsaro (2004), ki socializacijo raje poimenuje interpretativna
reprodukcija. Zanj ima termin socializacija individualistično in razvojno usmerjeno
konotacijo, gre pa za kolektiven in skupen proces. Ni le »stvar prilagajanja in ponotranjenja, ampak tudi [...] proces prilaščanja, ponovnega odkrivanja in reprodukcije.«
(Prav tam, str. 81). Termin »interpretativno« vključuje otroško ustvarjalnost, ki oblikuje vrstniško kulturo. Z reprodukcijo otroci prispevajo h kulturni produkciji.
Tudi v vrtčevski skupini otrok se razvijajo in spreminjajo pomeni, vrednote, norme
ipd. Na primer, večji otroci, ki so dlje časa v skupini, zdaj spreminjajo nekatere pomenske sheme, ki so jih prevzeli od starejših, ki so zdaj že v šoli, glede na svoje nove
20
21

Kot bi nezavedno spregovorilo: Moram biti ljubljen, da preživim!
Sara Zadunaisky Ehrlich in Shoshana Blum-Kulka (2010) v članku Medvrstniški govor kot 'prostor dveh možnosti' zagovarjata tezo, da otroški medvrstniški pogovori ustvarjajo »prostor dveh
možnosti« (double-opportunity space): gradnjo lastnega družbenega sveta in kulture in razvoj
pragmatičnih jezikovnih veščin, torej možnost socializacije in možnost učenja. Otroci so v medvrstniškem (po)govoru seveda del širše govorne skupnosti, gre za družbeno-kulturno, prostorsko
in časovno umeščen proces.
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potrebe oziroma želje, in jih kot predstavniki večjih (močnejših, dominantnejših) želijo uveljaviti v vsej skupini. Pri tem trčijo ob potrebe in želje mlajših (ki morda sami
še ne zmorejo ubesediti svojih teženj in zahtev ter zato v njihovem imenu spregovori
vzgojitelj), zato je nujen nov dogovor in kompromis, nova vrednota.
Otrok je ob vstopu v vrtec po sklenitvi starševskega dopusta načeloma že izkusil diadni odnos in dinamiko družine, tudi razširjene. Predpostavljamo, da je že doživel
simbiotični odnos oralne razvojne faze; če je začel obiskovati vrtčevsko skupino pozneje, predpostavljamo, da si je že prizadeval za diferenciacijo ter prakticiral separacijski proces in individualizacijo v analni fazi. Zato je pomembno, da je vrtčevska
skupina kot prva otrokova izkušnja s širšo družbo (prvo institucijo) oblikovana tako,
da otroku omogoča nadaljevanje teh procesov.
»Mentalno življenje v mali skupini je razvojno vezano na prehod iz diade – mentalnega življenja v paru, z elementi simbiotične navezanosti in diferenciacije – v
pomembne multiple odnose v družini. Zato predstavlja mala skupina izjemen
terapevtski medij predelav čustvenih vsebin, povezanih s procesi primarne individualizacije in hkrati sodelovanja v okolju, ki preko identifikacijskih procesov
ustvarja naš skupinski self. Multipli, vertikalni in horizontalni odnosi se ponotranjajo v našo sposobnost biti odzivni v izmenjavi z drugimi (z uravnoteženo
receptivnostjo, asimilacijo in reaktivnostjo) in hkrati biti sposobni poiskati si
mesto v koordinatnem sistemu odnosov.« (Praper 2008, str. 154)

Velikost skupine pomembno določa tudi delovanje vzgojiteljskega para. Slednji v mali
skupini še lahko vzdržuje položaj neusmerjene pozornosti, sposobnosti, da mentalno
zaobjame skupino kot celoto – tudi takrat, ko je v odnosu s posameznim otrokom
–, opazuje dinamiko skupine, odkriva povezave ter po potrebi intervenira in interpretira. To pa je v primeru večjega števila otrok bistveno težje (če je sploh mogoče)22;
poudarki se prenesejo na vzpostavljanje organizacijskih in komunikacijskih pogojev
delovanja. Večja skupina (15 do 30 članov) je v teoriji skupinske analize srednja skupina – njen avtor je De Maré (1972 v Praper 2008) –, ki potrebuje močnejšo strukturo
in vodenje.

22
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Mogoče je le pod pogojem, da člane skupine discipliniramo na abstraktni standard, normo ali
statistično povprečje, kar pomeni, da ne le za vedno izgubimo družbeno raznovrstnost, temveč je
posameznik duševno poškodovan in okrnjeno njegovo dostojanstvo.
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Otroci v psihoanalitičnem oddelku oblikujejo starostno heterogeno skupino (od enega do šestih let). Vzgojiteljski par skrbi za starostno enakomerno zastopanost, ki pa se
pravzaprav spreminja iz leta v leto. To je odvisno od kandidatov, ki vpisujejo otroka v
vrtec: kakšno leto je več starejših, drugo pa mlajših otrok, kar pozneje vpliva na številčno različne odhode v šolo in prihode novih otrok v skupino. Starostna heterogenost je dodatna prednost male skupine, v kateri člani ustvarjajo tesne čustvene medosebne vezi. Starejši otroci in otroci, ki so v razvojnem smislu v prednosti, namreč
»vabijo« mlajše oziroma razvojno počasnejše na naslednjo razvojno stopnjo, mlajši
otroci pa »ponujajo« starejšim, ki imajo fiksacije na nižjih razvojnih stopnjah, da z
začasno regresijo predelajo psihične vsebine, ki jih zaradi različnih razlogov takrat
niso uspeli. Zakaj je to pomembno? »Fiksacija libido v oralni, analni itn. dobi se kaže v
obnavljanju ustreznih predstav (ali fantazij), […] fiksacija libido je temelj tako nevroze
(tudi narcistične) kakor perverzije. […] Strukture, ki pripadajo zgodnjemu otroštvu,
imajo na subjekt trajen vpliv in se k njim nenehno vrača (z regresijo), lahko pa jih tudi
nikoli ne opusti.« (Lešnik 2009, str. 54–55) Starejši otroci zmorejo tovrstno začasno
regresijo prav zato, ker je skupina heterogena po starosti in kot taka spodbuja več sodelovanja in manj tekmovanja, in zaradi že omenjene stalnosti in nenadomestljivosti
vzgojiteljskega para, kar omogoča občutje varnosti.
Poleg tega se vzgojiteljski par v mali skupini lažje odzove na razvojne potrebe najmlajših, ki so še močno pod vplivom primarnih procesov, kar pomeni, da potreb še ne
zmorejo odložiti, tako kot to zmorejo razvojno starejši otroci. Kako pomembno je to
za najmlajše, opiše Winnicott (1999, str. 133–141). Koncept, s katerim opisuje otrokov
stik s svetom in prve odzive nanj, je okolje (environment), ki ga opredeljujejo pojmi
holding, handling in prezentacija objekta.
»Funkcija okolja je torej, da zagotavlja otroku objem [holding], ki je zanj primeren, in lahko objekt potemtakem predstavlja kot omnipotenten, kar je zanj edina
legitimna izkušnja. V tem primeru lahko otrok uporabi objekt, občuti ga kot
subjektivnega in kot svojo stvaritev. Iz teh začetkov izhajajo izjemno kompleksni
pojavi, ki obsegajo čustveni in miselni razvoj dojenčka in otroka.« (Prav tam, str.
133–134)

V psihoanalitični kulturi se torej delo z otroki udejanja na dveh ravneh: na ravni forme in na ravni vsebine. Na formalni ravni gre za zagotavljanje občutja varnosti (stalnost oseb, časa in prostora), na vsebinski ravni pa za opazovanje, empatijo, aktivno
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poslušanje in pogovor ter spoznavanje otrokovih psihičnih vsebin skozi igro, ki jo
vodi otrok. Na ta način je mogoče otroku slediti v njegovih motivih in razvojnih značilnostih oz. psihoseksualnem razvoju. Ob glasu (simbolna raven) je pomemben dotik
(realna raven) in tudi očesni stik (imaginarna raven).
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PONAZORILA IZ GRADIVA

Pred sklepnim delom diplomske naloge bomo zabeležili nekaj opažanj iz igralnice, da
bi zapisanemu teoretskemu okviru dodali substanco in poživili morda monokromatično sliko. V treh primerih so opisani pojavi s skopimi oz. začasnimi ali delovnimi
interpretacijami. Uporabljeno gradivo smo pridobili z metodo opazovanja z udeležbo.
Opazovanje vzgojiteljskega para je osredotočeno na procese, na katere je sicer pozorna
psihoanaliza otrok: psihoseksualni razvoj, prepoznavanje izrazov agresivnih in seksualnih gonov, afekte, objektne odnose, obrambe in druge funkcije jaza, regresije, tesnobe ipd. (A. Freud 2000) in dinamiko odnosov na ravni celotne skupine. Ker stalnost
vzgojiteljskega para omogoča varno navezanost otrok na oba vzgojitelja, je opazovanje
neovirano in brez siceršnjih popačenj, ko raziskovalec ni član obravnavane skupine. V
tem razdelku bomo obravnavali:
1. primer uvajanja enoletnega otroka v vrtčevsko skupino, dinamiko, ki se ob tem
razvije v skupini in vlogo vzgojiteljskega para,
2. primer, kako se gonsko, funkcije jaza in zametki nadjaza prepletajo v duševnosti
dečka v falični fazi,
3. primer tipične igre iz analne faze otrokovega psihoseksualnega razvoja, ki se
prepleta z zapleti iz zrcalnega stadija.

6. 1

Primer uvajanja enoletne deklice v skupino otrok

Piko sva prvič srečala teden ali dva pred njenim prvim rojstnim dnevom, ko se je začelo
tritedensko uvajanje v skupino. Z materjo sta prišli ravno ob času zajtrka. Mati je, z
otrokom v naročju in medlim pozdravom, prihitela do krožnikov, pogledala vanje in
vzgojitelja prestrašeno obvestila, da Pika te hrane ne bo jedla. (Za zajtrk smo imeli umešana jajca.) Spodbujena z vprašanjem, zakaj, je povedala, da Piko še doji ter da je zgolj
zmečkano hrano. Mamo sva takoj potolažila in poskušala nevtralizirala njene strahove
tako, da sva v kuhinji za Piko naročila hrano za jaslične skupine. Toda mati je bila, neodvisno od prehranjevalnih navad, v vsem uvajalnem obdobju precej tesnobna: večkrat
je povedala, da mora nujno v službo (na eni strani so jo preplavljali občutki krivde, da
pušča otroka v vrtcu, na drugi strani je bilo čutiti prošnjo oz. pritisk, da naj ločitev med
47

PONAZORILA IZ GRADIVA

njo in otrokom speljeva midva, ker sama tega ne zmore ipd.) in nama hkrati razlagala,
da sama ne ve, kako bo pustila deklico v skupini, da je najrajši ne bi, da dvomi, da se
bo Pika lahko poslovila od nje, itn. Z vzgojiteljico sva si ustvarila hipotezo, da se v njenem nezavednem dogaja sledeče: simbolni Zakon (konec porodniške in odhod v službo)
sva (s premestitvijo) poosebljala midva, ki ji »jemljeva« otroka in nama zaradi jeze ne
more zaupati, a se hkrati mora podrediti nadjazovskemu ukazu, ki pravi, da mora iti v
službo. (Pozneje se je pokazalo, da je ta nadjazovski ukaz prelisičila – s splošno sprejeto
racionalizacijo, da je dojenje dobro za zdravje otroka – s podaljšanim dojenjem, ki je
trajalo še dolgo v dobo malčka.) Oče je bil v uvajalnem obdobju navzoč v skupini otrok
le krajše obdobje. Njegov odnos do hčerke je bil topel, potrpežljiv, samozavesten (ni bilo
čutiti strahu, nelagodja, tesnobe); zdelo se je, da je z otrokom uglašen.
Kaj pa Pika? Kljub prej opisani materini ambivalenci se je zdelo, da se deklica uvaja
z občutkom varnosti: začetnemu opazovanju iz materinega naročja je sledil odmik od
matere in radovednost jo je peljala (po štirih) v raziskovanje prostora. Sčasoma je sprejela še vzgojiteljski par: najprej kot igralna partnerja in veliko pozneje kot osebi, pri
katerih se lahko potolaži in umiri (nadomestna objekta). Na začetku se je zdelo, da Pike
ne bova uspela potolažiti, umiriti ali uspavati, kajti mati je to opravila vešče s ponudbo
dojke. Zagato sva na začetku reševala z uspavanjem v vozičku. Takrat smo ravno začeli
odhajati na krajše pomladanske sprehode in voziček je deloval kot uspešno uspavalno
sredstvo. Tako je na začetku Pika spala zgolj na sprehodih, nato sva jo poskusila uspavati v igralnici z ritmičnim premikanjem vozička naprej in nazaj, z glavico pa se je
naslanjala na medvedka (mehak in topel predmet), s katerim se je, sicer bolj poredko,
sama poigrala, a sva ji ga midva ponudila v vozičku. Pozneje je zaspala na več načinov:
redko na sprehodu, pogosto v igralnici v vozičku z medvedkom (pozneje sva jo preložila
na ležalnik in pokrila), vedno pogosteje pa tako, da je sama prišla do najinega naročja,
se stisnila k telesu in v naročju zaspala, nato sva jo položila na ležalnik.
V času uvajanja je Pika zbolela, zaradi česar jo je pediatrinja napotila v bolnišnico,
tako da je bila odsotna dober teden. Čeprav je bila mati z njo ves čas hospitalizacije, je
Pika ob ponovnem prihodu v skupino nazadovala v procesu uvajanja in z oklepanjem
matere kazala, da je separacijsko tesnobna. Če je bila stiska prehuda, si je praskala notranji del rokice v pregibu (regulacija tesnobe), kjer so ji najverjetneje v bolnišnici vzeli
kri oz. je bil opravljen kakšen poseg. Seveda sva ob takem dogajanju materi predlagala
podaljšano uvajanje, ki ga je najprej z razumevanjem sprejela, potem, ko se ji je zdelo,
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da se Pika počuti dovolj varno, pa je postajala vedno nestrpnejša. Vseeno sva predlagala
postopno poslavljanje (postopno podaljševanje časa, ko je mati odsotna), ki je bilo naprej
mogoče zgolj na sprehodu, nato v igralnici, a le če se je deklica guncala, kar ji je dajalo
nepopisni užitek. Čez čas je bila Pika zmožna ostati v skupini nekaj ur: na sprehodu, v
gugalnici, v vozičku, v naročju, tudi s časovno kratkimi posegi v prostor, v interakciji s
starejšima deklicama. Iz tega obdobja obstaja kratek zapis opazovanja njenega gibanja
po igralnici. Takrat deklica še ni hodila:
Sezuje si copatke, se splazi do vozička, kjer prestopa njegovo prečko. Potem se
spusti na tla, zajaha blazino in govori: »Ba, ba, bzzzz, mmm…,« se odplazi
do vozička in mi kuka. Rečem: »Kje si?« Se smeje. Nadaljuje z raziskovanjem
prostora: odpravi se do okenske police, skuša plezati. Zraven gode: »Ta, ta,
ta…« in poskakuje, tolče z ročico ob mizo. Skuša sesti na stol in komentira: »La, la, la…« Potiska stol pred seboj: »Brrrr…,« se skuša splaziti spodaj:
»Apa,« sedi na tleh in se igra z ustnicami: »Brrrrr…«
Zapis govori o otroku, ki se v skupini počuti toliko varnega, da lahko raziskuje, otroku,
ki uživa v gibanju lastnega telesa in predmetov, ki dela preskuse z glasovi.
Čez pet mesecev se je Pika zjutraj, ob vstopu v igralnico, poslovila, navadno od mame,
s »Pa, pa« in poljubčkom in že jo je zanimalo kaj drugega. Rada je sprejela povabilo k
zajtrku (tudi h kosilu): včasih je izbrala mlečni obrok, včasih ji jed ni dišala in je zahtevala (pokazala je s prstkom in rekla: »Papala!«) kruh. Željo po samostojnem hranjenju
je sicer pokazala kmalu za tem, ko je mama sklenila uvajalni proces. Piko je motilo, če
je mizo popacka (opozorila je z glasom), in potem je moral eden od vzgojiteljev obrisati
mizo, da je lahko mirno jedla naprej. Vodo je pila iz stekleničke s kljunčkom, ki so jo
starši prinesli s seboj, preskušala pa se je tudi s pitjem iz lončka. Bila je ješč otrok in če
ni bilo pack, je uživala pri jedi. Za Piko moteče packe hrane so bile indikator (prezgodnjega) oblikovanja gnusa, ki pa ga pri toaletni higieni takrat še ni bilo opaziti. Čeprav
je v tistem obdobju še nosila pleničke, se je zdelo, da je že ločila med zunaj in znotraj (o
čemer je pričala tudi njena vsakdanja igra z vodo, ko je odprla pipo, nalila vodo v lonček in jo zlila v čofotalnik), saj naju je potem, ko je izločila blato, o tem vedno obvestila
s »kakala« ali »lulala«, čeprav je šlo vedno za blato. V previjanju je uživala in zraven
aktivno sodelovala – si z robčkom brisala spolovilo. Včasih je odklonila svežo plenico
in potem smo se pogovarjali o kahlici in odlaganju vanjo, nato sva jo pustila, da je bila
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brez pleničke. Čeprav je bila kahlica blizu, je ob času, ko bi bilo to potrebno, ni iskala.
Zato sva potem nemalokrat brisala »lužico«, jo preoblačila in se z njo pogovarjala o
tem, kaj se je zgodilo. Takrat urina in blata še ne zmogla kontrolirati. Zatorej sva razmišljala, da je njena želja, da bi bila brez pleničke, povezana z gibanjem. Pika je bila
gibalno izredno spretna deklica, ker je v gibanju uživala in so bile morda pleničke zato
zanjo moteče. Sicer je rada zavila na obisk v straniščne prostore, kjer si je ogledovala
stranišča in je brskala z metlico po vodi v školjki.
Ukvarjanje z gibanjem (aktivnostjo) je bilo mogoče opaziti tudi na njeni risbi, ki je nastajala s krožnim vlečenjem voščenke ali flomastra po papirju (sosledje krožnih linij);
tega je čez nekaj sekund prekinilo tolčenje s pisalom, kar je ustvarilo pike, ki so jim zopet sledili krožni gibi njene ročice. Kontinuirano gibanje je prekinil agresivni impulz, ki
se je izrazil skoz tolčenje s pisalom, zabadanje papirja oz. tega, kar je Piki predstavljal
papir.
Kaj je Pika sicer počela v igralnici potem, ko je obiskovala vrtec že pol leta, nam oriše ta
kratki, naključni zapis sosledja njenih aktivnosti:
Pripelje »svoj« voziček v igralnico, se poslovi od mame, zajtrkuje z drugimi otroki, pelje avto po
mizi, pleza po lestvi, skače po blazini, različne velikosti lončkov pokriva s pokrovkami, tolče in
drsi z metlo po tleh, raztrese barvice, slika z ostalimi otroki, (se) umiva - igra z vodo (nalivanje
in odlivanje vode, prelivanje, močenje papirnatih brisač), pleza po lestvi, skače (držeč se za
ogrodje lestve), pleza skozi prečke lestve, si zgradi železniško progo in vodi lokomotivo po njej, si
privleče zibalnik in se ziblje na njem, vleče črte po papirju, strese barvice, se igra z žogo (vrže jo
v zrak in gre ponjo), sede na avtomobil in se vozi, na palico niza obročke različnih velikosti…

Na igrišču se je najraje gugala, plezala, spuščala po toboganu in igrala v peskovniku
(polnjenje posodic in obračanje teh – podobno kot pri vodi). Še raje je šla na sprehod,
kjer je potem večino časa opazovala okolico pasivno iz vozička. Navduševale so jo luže,
brodenje po njih in metanje kamenčkov vanje.
Opazili smo, da je bila njena igra dinamična in se je najpogosteje vrtela okoli gibanja;
ali se je premikala sama ali pa je premikala kakšen predmet (užitek v gibanju: enkrat
je aktiven subjekt, drugič objekt). Pikine psihične vsebine sta zaposlovali destrukcija
oz. praznjenje (raztrese barvice, zlije vodo, obrne posodico s peskom, tolče z metlo) in
konstrukcija oz. polnjenje (nalije vodo, napolni lonček s peskom, niza obročke, drsi oz.
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gladi z metlo), kar kaže na ukvarjanje z razlikovanjem med zunaj in znotraj telesa, torej
na vstopanje v analno fazo psihoseksualnega razvoja. Pika je s sesanjem pri prsih ohranjala konstantno oralno draženje, ki pa ga v vrtcu ni bilo videti; usta so bila zaposlena
le ob uživanju hrane in pitju.
V skupini sta k Piki najprej pristopili starejši deklici, Špela in Bela, pozneje tudi starejša dečka; ponujali so se kot Pikini ali najini pomočniki. Špela jo je božala, Bela pa jo
je zabavala in razveseljevala. Agresivni impulzi, ki so se napajali iz čustva ljubosumja
(ljubosumje starejših otrok, ker mlajši potrebuje več nege in pomoči odraslega), so bili
obrnjeni v svoje nasprotje. Pozneje so bile interakcije starejših otrok s Piko bolj redke in
bolj površne, le dve in pol letni deček je ostal močno ljubosumen. Nasprotno pa je Pika
s pogledi in nasmeški večkrat vabila v odnos (od nje) malo starejšega fantka. Bila pa je
tudi ljubosumna na malce starejšo deklica, ki je v tistem obdobju ravno začela obiskovati vrtec. To je izražala z jeznim glasom in deklico hkrati porivala iz naročja.
V polletnem obdobju uvajanja enoletne Pike v skupino sva jo z vzgojiteljico doživljala
kot konstitucionalno močno gonsko. Gon jo je takrat gnal bolj v gibanje kot v govor –
njen besedni zaklad je vseboval naslednje besede: »mamala, tatala, papala, kakala,
lulala, brumala, lunka«. Zdelo se je, da čaka Piko neoviran razvoj, kazalo je, da ni
ovir, ki bi vodile k neuspešnim potlačitvam. Kar bi lahko vodilo k drugačnemu izteku,
je bila materina separacijska tesnoba. Vendar je mati hčerko obvarovala svojih tesnobnih projekcij, uporabila je drugo nezavedno strategijo: vzgojiteljskemu paru, predvsem
vzgojitelju, je podelila (starševske) kompetence, da zaščiti otroka (celo pred njo samo).
Naslednja ovira v dekličinem razvoju bi lahko bila (pre)zgodaj oblikovana reakcijska
formacija gnusa v povezavi s prehranjevanjem.
Iz zapisa lahko razberemo postopno vzgojiteljevo spoznavanje otroka in okolja, iz katerega prihaja. Uvajanje, ki poteka z otroku pomembno osebo vsaj tri tedne, je pomembno za vse: za dotičnega otroka, njegove starše, vzgojitelja in ostale otroke v skupini. V uvajalni dobi otrok spoznava novo okolje in vzgojitelja, ki ga ob slovesu postopoma lahko po potrebi potolažita in se z njim zaigrata. Starši, ki uvajajo, spoznavajo
skupino otrok in vzgojitelja ter njun način dela, ostali otroci v skupini pa, pogosto
z zelo ambivalentnimi občutki, spoznavajo novinca. Postopno in z otrokovimi (in
starševskimi) zmožnostmi uglašeno uvajanje pomeni prvi stik z načelom spoštovanja
otrokovega dostojanstva.
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6. 2

Primer prepleta onega, jaza in zametkov nadjaza fantka v falični fazi

Kako so se gonsko, funkcije jaza in zametki nadjaza prepletali v duševnosti nekega
fantka v falični dobi, nam bo ponazoril naslednji opis:
Dolgo rolo računalniškega papirja lepim na tla in razlagam otrokom, da bomo risali z
novimi voščenkami, ki jih hkrati ponudim. Veliko je praznega papirja in veliko novih
voščenk, zato začnejo otroci hlastno risati. Nekateri rišejo kar z obema rokama, z dvema voščenkama hkrati.
Aleks vzame oranžno voščenko. Z zvezkom mu sedim nasproti. Me pogleda in pravi:
»Bruha ogenj.« Riše navpičnice, ki bruhajo ogenj, penise, ki v njegovem fantazijskem
svetu predstavljajo silo, moč, potenco. Ogenj sploh simbolizira falično. Sklepamo lahko,
da je to hkrati psihična vsebina, s katero se Aleks trenutno največ ukvarja. Hkrati ga
lahko opazimo, kako se v igralnici postavlja s podaljški svojega penisa; v rokah nosi palico bivše metle, nogo igralne previjalne mize, kladivce, valjar, skratka vse, kar ustreza
realni obliki in ne velikosti. Zdi se, da se je Aleks že srečal z grožnjo kastracije; ker ni
gotov okrog lastnega penisa, si ga poskuša z naštetimi pripomočki (na magičen način)
pričarati, celo nadkompenzirati, o čemer govori velikost pripomočkov.
Zraven Aleksa sedi Špela, s katero zamenja barvico in doda: »Pa ne uzemat!« Ta del
je zanimiv, ker Aleks očitno, v nadaljevanju pa še izraziteje prakticira socialne odnose
v novo nastali skupini. Najprej samoiniciativno (kar v meni zbudi začudenje, ki ga ne
izrazim) zamenja voščenko s Špelo in (si) na glas pove pravilo: »Pa ne uzemat!« Zdi se,
da so bila pravila socialnih praks, ki jih med razvojem ponotranjimo z identifikacijo in
postanejo vsebina instance nadjaza, Aleksu prehitro ali preostro posredovana – doma
ima starejšega sorojenca. Aleks me pogleda in ponosen pove: »Zamenjala sva s Špelo.«
Pokimam. (Vem, da si želi afirmacije z moje strani.) Uspeh socialne interakcije ga tako
motivira, da dejanje ponovi (risanje ni več pomembno); s Špelo zopet zamenjata barvici.
V obeh primerih zamenjave je Aleks aktiven in Špela pasivna sodelavka. Aleks veselo
komentira: »Spet sva zamenala.« Razmerje med Aleksom in Špelo je mogoče pojasniti
tudi tako: nekaj, kar mi pripada, ti dam, ponujam ti svojo naklonjenost. In na drugi
strani: izvoli, tudi jaz sem ti naklonjena. Gre pravzaprav za ljubezensko zapeljevanje.
Potem se Aleks ponovno posveti risanju. Ne mine veliko časa, ko me pogleda in pravi:
»Lej, kaj sm za tebe narisu.«. Po risbi so razpršeni kupčki navpičnic in vodoravnic.
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Zahvalim se mu. Zdi se, da Aleks z razpršenimi kupčki navpičnic in vodoravnic, ki so
vendarle nekako redoljubno razporejeni po listu papirja, podarja svojo moč, potenco, ki
pa je že obrambno omejena s kupčkanjem in redom.
Čez čas Aleks vpraša Špelo: »A bova pobarvala smrduharja?« Špela se smeji: »Smrduharja! Hi, hi…«. Smeji se tudi Aleks in oba gledata mene. Zanima ju, kako bom
odreagiral. Vprašam: »Kdo je smrduhar, Aleks?« Aleks se smeji: »To je ogenj. Jaz vedno
ogenj rišem.« Aleks, Špela in jaz smo v dani situaciji neke vrste socialna mreža. Aleks
je središčna točka, ki naslavlja svoja sporočila na Špelo ali name. Med nama s Špelo ne
pride do komunikacije. V našem odnosu seveda predstavljam odraslega, proti kateremu
se otroka povežeta. To nasprotovanje, ki se manifestira v obliki žalitve, pomaga otroku,
da se diferencira od drugega (izvirno prvotnega drugega) in vzpostavi svoj jaz. Odraščanje v tem smislu je seveda veliko lažje, če ima otrok podporo v bratu ali sestri. V bolj
»nevarni« situaciji se nahaja edinec. Upreti se primarnim objektom je tvegano; to zmore
otrok takrat, ko se čuti dovolj varnega, dovolj gotovega, da zaradi upora ne bo izgubil
starševske naklonjenosti.
Zanimiva je predvsem Aleksova povezava »smrduharja« z ognjem: »Vedno, ko mislim
na smrduharja, mislim na ogenj.« Ogenj simbolizira falično, pogasitev ognja z uriniranjem pa nekakšen seksualni akt z moškim, užitek ob moški potenci v homoseksualni
tekmi. »Smrduhar« se navezuje na reakcijsko formacijo gnusa. Vprašamo se lahko, ali
Aleks ponoči moči posteljo.
Opisana situacija skupinske likovne dejavnosti ponuja vpogled v vzgojiteljev način
mišljenja in delovanja: ob misli na primarno dejavnost (risanje) je njegova pozornost
namenjena posameznemu otroku in dinamiki, ki se razvije med otroci. Raziskovanje
ovirajo vzgojiteljeva kontratransferna doživljanja, ki ga silijo, da bi sodil (v smislu koliko voščenk drži otrok, žali avtoriteto ipd.). Raziskovanje je zato mogoče le s (samo)
analizo, ob podpori supervizije, torej ob refleksiji predsodkov in stereotipov, ki se
pojavljajo v razmerju z otrokom. Odsotnost moraliziranja in vzgojiteljevo zadržanje
afektivnih sil in njihova predelava (opisana začudenje, jeza ob žalitvi itn.) sta učinek
raziskovanja v okviru psihoanalitične kulture.
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6. 3

Primer začasne regresije na analno fazo in poskus obvladovanja objekta

Košček zgodbe o Meliti, stari v času zapisa štiri leta in pol, začenjamo z opisom dogajanja v »kopalnici«, kjer skupaj z mlajšim Pablom sodelujeta v tipični igri analne faze
psihoseksualnega razvoja:
Melita in Pablo (dve leti in pol) čistita vsak svoje ogledalo, da »ne bo nobene packarije,«
pravi Melita. Tudi Pablo »hoče, da ni nobene packarije.«
Pablo: »Hočm jest ceu ogledau umit, da ne bo nobene pikice več!«
Čistita krožno s papirnatimi brisačami, milom in vodo.
Pablo: »Moje ogledalo bo zelo lepo.«
Melita: »Jst se že mau vidm. Morš drgnt fejst! Lej, ogledalce!«
Pablo ponavlja za njo in doda: »Notr, u ogledalu so te pikce!«
Precej agresivno čistita, s pritiskom v rokah in stisnjenimi zobmi.
Melita: »Ti se že mau videš, ne? Jst pa še ne!«
Pablo: »Jst se že vidm!«
Melita pogleda Pablovo ogledalo in ga provocira: »Lej, še vedno so pikce, he, he!«
Pablo preveri, kako je z njegovim ogledalom in me, ki sedim na tleh kak meter stran in
si zapisujem, ogovori: »Poglej se!«
Rečem: »A mislš, da se bom lahko vidla?«
Pablo: »Ja! Na mojem ne smejo bit fleki.«
Melita Pablu že drugič ponagaja in mu z milnico pomaže ogledalo (morda noče, da sem
vpleten in mu tako skrene pozornost na njuno igro): »Lej, k se nč ne vidš!«
Pablo: »A je notl? Jst bom pa zdej ceu ogledau pomiu. Šestkrt bom jst mogu!«
Melita: »Jst pa petkrat!«
Pablo: »Jst bom pa mogu samo dvakat, da bom js men lepo.«
Melita: »Js bom tut mela lepo, veš.«
Pablo: »Nč ne bom meu gor, na ogledalu.«
Melita: »Js se bom še mau potrudla, da ne bo nč gor.«
Pablo: »Js pa nimam nč hrane gor.«
Melita: »Jst pa nimam niti ene pikce. Joj, je že čisto! Men se pa vidi, teb se pa ne vidi!«
Pablo: »Ja, zato k nism s suhim…«
Melita: »Js moram mau razkužt pa papirje gor prlimat, da se noben ne bo vidu: niti
Špela niti Bela, da ne bosta mislili, kakšni dami sta.«
Še Pablo začne lepiti papir: »Da se noben ne bo vidu u ogledalce, ha, ha…«
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Mimo pride triletni deček: »Kaj delata, Melita?«
Melita: »Igrava se, da se ti ne boš mogu gledat u ogledalo!«
Pablo: »Da se ne bomo mogli gledat u ogledalo, ha, ha, ha…«
Triletni fantek: »Kaj pa če se bom hotu vidt, Melita?«
Ostane brez odgovora.
Obdobje analne faze psihoseksualnega razvoja je hkrati obdobje čustvene ambivalence.
Za silovitost sprememb razpoloženja med ljubeznijo in sovraštvom (libido še ne zmore
vezati agresije) je odgovorna hkratnost obeh impulzov, strastne ljubezni in sovraštva.
Blato v nezavednem vsebuje koncentrat agresije, o čemer nas pouči tudi Melitina (sadistična) igra, zato lahko služi kot orožje, s pomočjo katerega otrok izrazi do okolice bes,
jezo, razočaranje. Za opisani primer je pomembno poudariti, da v tem obdobju med
primarnim objektom in otrokom načeloma ni več simbioze in primarni objekt ni več
edino zrcalo; otrok razvija osebnost.
Čiščenje je dejavnost, ki ima svoje vire v analni fazi in pomeni obrat v svoje nasprotje:
česar se nezavedno ne želimo znebiti, to zavestno čistimo. Toda objekt čiščenja in tudi
mazanja (blata), če smo natančni, je ogledalo, kar nas navede na misel o zrcaljenju, ki
je zgodnejše kot analna faza. V posameznikovem čustvenem razvoju ima po Winnicottu (1999, str. 133–140)23 obraz primarnega objekta tako vlogo, kot jo bo imelo pozneje
zrcalo. Pokrajina obraza, zlasti oči, se otroku v najzgodnejšem otroštvu (običajno med
dojenjem, ko je otrok buden in aktiven) ponujajo kot zrcalo. V njem otrok ugleda sebe.
Doječa mati gleda otroka, videz (pokrajina) njenega obraza pa je odvisen od tega, kar
mati vidi. Ta videz, ta pokrajina, te oči so otrokova prva gladina, prvo zrcalo, ko pogleda od dojke navzgor.
Kakšno je Melitino ogledalo? Umazano je, zapackano s pikicami in Melita ga drgne,
čiščenje stopnjuje vse do razkuževanja in naredi v istem trenutku obrat, ko ogledalo
najprej namaže z milnico in nanjo prilepi brisače, tako da je ogledalo popolnoma prekrito in pravzaprav ne funkcionira več kot ogledalo. Na začetku in koncu dejavnosti se
v ogledalu ne more videti, kljub namenu igre, da bi se v njem ugledala. Katero željo se
da razbrati? Željo po nadzoru objekta, obvladovanju zrcala? Zdi se, da je čiščenje najprej namenjeno temu, da se bo dekletce lahko v zrcalu videlo. Potem se čiščenje v »tek23

Winnicott (1999) je zapisal, da je nanj vplival članek Zrcalni stadij kot oblikovalec funkcije jaza
(2004) Jacquesa Lacana, v katerem piše o vlogi zrcala v razvoju jaza, vendar Lacan ne razmišlja o
zrcalu v smislu obraza prvega vzgojnega objekta kakor Winnicott.
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movanju« s Pablom stopnjuje in ko je ogledalo končno čisto, reče: »Men se pa vidi…«
Deklica se v njem kljub čistoči ne vidi, kajti komentira, da se njej ogledalo vidi oz. da
ona vidi ogledalo. Takoj po razkuževanju, ki predstavlja višek čiščenja, postane ogledalo
ne umazano, temveč zakrito; kot zrcalo ne funkcionira več. O dekličini predzgodovini
(pred prihodom v skupino otrok) ne vemo veliko, z gotovostjo pa lahko zapišemo, da
je vzgojiteljski par doživljal Melitino mati precej rigidno v svojih zahtevah in hkrati
pogosto nemočno ob zahtevah otroka. V enem stavku: mati je zmogla le šibko slediti
doživljanju svojega otroka.
Otroška medvrstniška in individualna igra je neizčrpen vir za raziskovanje otrokove
psihoseksualne dinamike, otrokovega razvoja mišljenja in govora, kulture otrok ipd.
Bolj neovirana je igra, manj popačeno je gradivo za raziskavo. Otrok se namreč lahko izrazi z igro le ob stabilnem settingu in brez moralističnih intervencij odraslega.
Neovirano izražanje z igro ni le otrokova bivanjska potreba, temveč vir simbolizacije
(Winnicott 1999, str. 70), s čimer ustvarja svojo prvo kulturo. V soočenju kulture
otrok in odraslih vstopamo v demokratično razmerje, ki pa ostaja asimetrično: odrasli je tisti, ki skrbi za otroka (da se ne poškoduje, da ne poškoduje drugega) in zase.
Vzgojiteljski par lahko s svojim mišljenjem in ravnanjem, s svojo držo vzpostavlja
to, kar avtor diplomske naloge imenuje psihoanalitična kultura na polju predšolske
vzgoje.
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V diplomski nalogi smo se ukvarjali s predšolsko vzgojo v javnem vrtcu, ki je koncipirana na psihoanalitičnem modelu vzgoje in se izvaja v enoti Jamova Viških vrtcev.
Predvsem nas je zanimala vloga vzgojitelja oziroma vzgojiteljskega para kot raziskovalca. Pedagoško delo vzgojiteljskega para v psihoanalitičnem oddelku javnega vrtca
smo poimenovali psihoanalitična kultura. Obravnavali smo pogoje in okvir (setting)
delovanja, ki omogočajo pozicijo vzgojitelja v vlogi raziskovalca. Naša teza, ki smo ji
sledili skozi psihoanalitični diskurz, je bila, da lahko vzgojitelj s psihoanalitično kulturo reflektira in ublaži izraze predsodkov in stereotipov v svojem vzgojnem ravnanju
in s tem prispeva k spoštovanju otrokovega dostojanstva in demokratizaciji sicer asimetričnega odnosa med odraslim in otrokom. Poleg tega je reflektiranje samoumevnosti obstoječih družbenih kod del razsvetljenskega projekta, ki smo mu kot pedagogi
zavezani.
V prvem razdelku smo predstavili aplikacijo psihoanalize v vzgojo in izobraževanje
skozi čas v Evropi in Združenih državah Amerike. Pregled literature je pokazal, da je
šlo ob nekaterih skupnih značilnostih za različne pristope in oblike dela (sodelovanja
psihoanalitikov in pedagogov), ki so se z bogastvom izkušenj tudi spreminjali. V nadaljevanju smo se osredotočili na refleksijo pedagoškega dela v ljubljanskem javnem
vrtcu. Najprej smo predstavili zasnovo in zgodovino delovanja skupine vodene po
psihoanalitičnih načelih, nato smo opredelili formalni okvir, ki omogoča delovanje
tovrstne skupine v javnem vrtcu. Osnovno vodilo delovanja vzgojiteljskega para je
načelo spoštovanja otrokovega dostojanstva in demokratizacija odnosa med odraslim
in otrokom. Pogoji za uresničevanje tega načela se dotikajo predelave psihičnih vsebin. Predelava omogoča prepoznavanje in zmanjševanje odpora odraslega. Vzgojiteljski par obravnava svoje psihične odpore (nezavedno onemogoča misliti otrokove psihične vsebine) pri superviziji svojega dela in v procesu samoanalize. Samoanaliza ni
mogoča brez študija in izkušenj na področju individualne in skupinske psihoanalize
pa tudi ne brez različnih drugih znanj, ki se dotikajo pedagoških, socioloških, antropoloških in filozofskih ved. Opremljena s tovrstnim »orodjem« vzgojitelja (so)delujeta v skupini otrok in v skupini staršev. V obeh skupinah si prizadevata uresničevati
načelo medsebojnega spoštovanja, kar vodi k humanizaciji odnosov. Skupina staršev
57

SKLEP

in skupina otrok delujeta vzporedno, zato sta miselno in čustveno povezani. Dejstvo,
da sta vzgojitelja udeleženca obeh skupin, jima omogoča vpogled v psihično in socialno dinamiko obeh skupin. Za raziskovanje je predvsem pomembna identifikacija
skupnih prevladujočih miselnih procesov. Tista vrsta psihične dinamike, ki trenutno
najbolj obvladuje obe skupini, je gradivo za analizo, za raziskovanje. Vzgojitelja si z
aktivnim opazovanjem, poslušanjem in drugimi načini interakcije nabirata nove izkušnje, gradivo, s katerim se vračata na polje teorije in nato, tokrat opremljena z novo
vednostjo, zopet v prakso itn. Gre za to, da lahko vzgojitelja le prek lastnih uvidov, z
»delom na sebi«, razumeta otroka in svoj položaj ob njem. Na ta način počasi napredujeta v raziskovanju in spoznavata obravnavani predmet, skupino otrok kot celoto
in posameznega otroka v njej. Vzgojiteljski par torej s svojim mišljenjem in ravnanjem
in s svojo držo vzpostavlja to, kar smo imenovali psihoanalitična kultura na polju
predšolske vzgoje.
Besedilo končujemo s ponovnim razmislekom o vlogi raziskovalca pri vzgojnem delovanju in pomenom tovrstnega delovanja. Razloge za vztrajanje pri poziciji vzgojitelja v
vlogi raziskovalca smo na ravni posameznika našli v konceptu nezavednega, na ravni
družbe pa v konceptu ideologije. Nezavedno in ideologija bistveno opredeljujeta naše
bivanje v svetu. Analiza obeh konceptov (Freud 1987, Althusser 1980) daje pomembno
miselno orodje za poskus drugačnega ravnanja, delovanja zunaj predsodkov in stereotipov. Vsakdanja izkušnja pedagoškega dela v vrtcu pa nam jasno pokaže, da intelektualni potencial drugačnega ravnanja hitro spodleti, če ga ne spremlja čustveni uvid.
Položaj raziskovalca implicira temeljno negotovost glede raziskovalnega objekta (otroka, otroštva, starševstva). Ko postavimo vzgojitelja v vlogo raziskovalca, obrnemo običajno logiko, ki vidi vzgojitelja kot tistega, ki ve, pozna odgovore na vzgojne zagate.
Prepričanju, da se človek ne rodi, pač pa to z vzgojo šele postane,24 lahko hitro sledi
legitimacija represivnih metod vzgoje. Tako delovanje je problematično z vidika možnosti tega, kar smo si v obravnavanem oddelku vrtca zadali za cilj, to je spoštovanje
otrokovega dostojanstva in demokratizacija sicer asimetričnega odnosa med odraslim
in otrokom. Poglejmo, zakaj.
Psihoanaliza nam pokaže, da otroci doživljajo odrasle kot tiste, ki imajo vso moč v
24
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razmerju, kar pogosto (v praksi, pa tudi v teoriji) spominja na boj za prevlado25. Moč,
ki jo otrok pripiše odraslemu, se slednjemu pogosto zaradi začasne regresije izmakne,
projicira jo v otroka, kar se lahko kmalu sprevrže v zrcalno igro sovraštva. Prvotno
prizorišče opisanega je v nezavednem, v predstavah in fantazijah odraslih, v odnose
pa stopa prek obrambnih mehanizmov, ki imajo funkcijo odpora, se pravi, poskrbijo, da se misel ne približa vzrokom simptoma, ker bi ga to lahko razpustilo. Pogosti
obrambni mehanizmi, ki jih (nezavedno) uporabimo odrasli v odnosu do otroka, so
projekcija in projektivna identifikacija, regresija, zanikanje, racionalizacija in obsojanje. Gre za ukrepe jaza proti gonskemu vzgibu, ki prinaša neugodje, oziroma njegovim zastopnikom (predstavam, fantazijam).
Predstave kot zastopniki gona so torej podvrženi potlačitvi. Potlačitev se ne zgodi le
zaradi zunanjih pritiskov (kulture/družbe), temveč, kot Freudove ugotovitve odlično
interpretira Alenka Zupančič (2005) v prispevku z naslovom ABC Freudovske revolucije, »ključna dimenzija potlačitve prihaja od znotraj, se pravi, da njeni vzroki tičijo
tudi v sami intenzivnosti pritiska določenih gonskih impulzov (in ne zgolj v tem, ali
je 'vsebina' teh impulzov kulturno sprejemljiva ali ne).« (Prav tam, str. 78) Freud (2001)
v delu Nelagodje v kulturi takole razmišlja o učinkih zunanjih in notranjih pritiskov
in prepozna
»dva izvora občutka krivde, tistega iz tesnobe pred avtoriteto in poznejšega, iz
tesnobe pred nadjazom. Prvi nas prisiljuje, da se odrečemo zadovoljevanju nagonov, drugi pa - ker nadaljnjega obstoja prepovedanih želja nadjazu ne moremo
prikrivati - za povrh priganja še h kaznovanju. Slišali smo tudi, kako je mogoče
razumeti strogost nadjaza, torej zahteve vesti. Je preprosto nadaljevanje strogosti
zunanje avtoritete, na katere mesto je stopila in jo deloma tudi nadomestila. Zdaj
vidimo, kakšen je odnos med odpovedovanjem nagonom in zavestjo o krivdi.
Prvotno je odpovedovanje nagonom posledica tesnobe pred zunanjo avtoriteto;
zadovoljitvam se odpovemo, da ne bi izgubili njene ljubezni. Kolikor smo se odpovedovanja držali, smo si z avtoriteto tako rekoč bot, zato nam ne sme preostati
nikakršen občutek krivde. Drugače pa je v primeru tesnobe pred nadjazom. Tu
odpovedovanje nagonom ne pomaga dosti, želja namreč obstaja še naprej in pred
nadjazom je ni mogoče prikrivati. Zato se bo kljub uspešnemu odpovedovanju
pojavil občutek krivde, in prav to je velika ekonomska pomanjkljivost vzpostavitve nadjaza, oziroma, kot bi lahko rekli - oblikovanja vesti. Odpovedovanje
25

Spomnimo se vseh tistih besed, ki poizkušajo legitimirati položaj moči odraslega nad otrokom:
razvajen je (bo), vrti nas okrog mezinca, manipulira, izmišljuje si, tega mi pa že ne bo delal …
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nagonom namreč sedaj nima več popolnoma oprostilnega učinka, krepostna
vzdržnost ni več nagrajena z zanesljivostjo ljubezni, grozečo zunanjo nesrečo –
izgubo ljubezni in kazni s strani zunanje avtoritete – smo zamenjali za nenehno
notranjo nesrečo, za napetost zavesti o krivdi.« (Prav tam. str. 77–78)

Nadaljujmo z A. Zupančič (2005), ki poudari ugotovitev psihoanalize, »da so strogi
in pogosto 'iracionalni' družbeni zakoni ter prepovedi dejansko 'racionalizacija' določenih libidinalnih zagat« (prav tam, str. 81). Represija je torej obrambni odgovor na
notranje pritiske kot posledica potlačitve. Če smo le malo pozorni na ravnanje ljudi,
lahko hitro opazimo, da je tako med otroki kot odraslimi zelo razširjena transgresija,
kršenje pravil oz. družbenih norm, z (nezavednim) namenom, da bi bili deležni kazni,
ki bi omenjene pritiske ublažila. Vendar lahko vidimo »ne le to, kako nezavedno z
veseljem sprejme, celo pograbi določene oblike represije, da bi (re)organiziralo mučni
libidinalni pritisk, temveč tudi to, da ta taktika nikoli zares ne deluje: zdravilo je še
hujše od bolezni.« (Prav tam). Vendar, kot ugotavlja avtorica,
»poanta tega uvida ni, da naj bi psihoanaliza spodbujala ali opravičevala represijo, temveč, da naj bi posvarila pred simplističnim prepričanjem, da je progresivna liberalizacija zakonov in prepovedi že sama po sebi garancija pred 'nelagodjem
v kulturi', se pravi pred tistim začaranim krogom, ki ga je Freud prepoznal v
razmerju med kulturo in nagoni. Enostavno rečeno: moč, s katero kultura ukrivlja, kroti ali zatira nagone, prihaja od samih nagonov. Prav zato pa soočenje s
katerokoli 'realno' represijo kot svoj bistveni korak vključuje tudi soočenje s potlačitvijo.« (Prav tam, str. 81–82)

S sklepnimi mislimi smo želeli poudariti temeljno spoznanje, ki implicitno žene razmišljanje in delovanje vzgojiteljskega para v ljubljanskem javnem vrtcu, da namreč
»gon ni izvorna 'naravnost', temveč tako rekoč 'druga narava', ki jo v človeka položijo
učinki razmerja do odraslega sociusa.« (Laplanche 2008, str. 219) To smo, upamo,
uspeli pokazati z nekaj primeri zapisov iz gradiva.
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