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Uvodnik o Jakobu Levyju Morenu (1889-1974) 
in njegovem prispevku k psihoterapiji 
onkraj medicine in psihologije

Editorial about Jacob Levy Moreno (1889-1974)  
and his contribution to psychotherapy beyond  
medicine and psychology

»Po petindvajsetih letih raziskovanj v 'katakombah', 
kot so na primer zapori, bolnišnice, vzgojni zavodi in šole, 
je napočil čas, da sociometrija preide iz zaprte v 'odprto' skupnost. 
Zato je pomembno, da se 'neustrašno', 
oboroženi z močnimi in dinamičnimi socialnimi orodji, 
podamo v središče vseh mest, vseh regij, vseh območij in držav, 
ter zberemo pogum, da prebudimo ljudi iz sna o obstoju individualne duševnosti […] 
S sodelovanjem vseh ljudi moramo ustvariti družbeni red, 
ki bo vreden svojih najvišjih prizadevanj.«
(Moreno, 2000a, str. 128)

1. Uvod

Kakšna bi bila psihoterapija danes, če bi njen glavni zgodovinski lik ne bil 
Sigmund Freud (1856-1939), temveč Jakob Levy Moreno (1889-1974), ki je danes 
večini bolj površno poznan le kot utemeljitelj psihodrame? Ker je Freud v letih 
1876 do 1882 začel svojo kariero kot nadarjen nevrobiolog v Brückejevem labo-
ratoriju na Dunaju, si ni težko predstavljati tudi te možnosti, da ne bi nikoli 
zajadral v psihoanalitične oziroma psihoterapevtske vode. Morda bi celo prejel 
Nobelovo nagrado iz nevrologije, saj je med prvimi, neodvisno od Nobelovega 
nagrajenca Santiaga Ramóna y Cajala, predpostavljal, da so možgani sestavljeni 
iz med seboj povezanih živčnih celic in da istočasna aktivnost dveh kontaktnih 
točk med nevroni, ki so jih kasneje poimenovali sinapse, poveča prevodnost teh 
stikov, kar je tudi šele 50 let kasneje dokazal Donald Hebb.

1 Mag. Miran Možina, psihiater in psihoterapevt, Univerza Sigmunda Freuda z Dunaja - podružnica v Ljubljani, 
miranmozina.slo@gmail.com

Uvodnik - Editorial
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Potem ko v nadaljevanju prikažem 
razlike med Freudom in Morenom, da bi 
si lažje predstavljali, kako bi izgledala 
sodobna psihoterapija, v kolikor bi 
Freud ostal nevrobiolog, na kratko 
opišem Morenove najradikalnejše ideje 
o družbeni vlogi psihoterapije, ki jih je 
zajel v pojmih, kot so »globalna psiho-
terapija«, »sociatrija« in »terapevtska 
družba«. Nato opozorim, da je njegov 
interdisciplinarni in transdisciplinarni 
opus veliko širši od psihodrame, po kateri 
je najbolj znan, in s katerim je na široko 
utrl pot razvoju sodobne psihoterapije 
kot samostojnega poklica in avtonomne 
znanstvene vede onkraj medicine in 
psihologije. Zaključim s poudarkom 
na dveh temah, ki sta bili za Morena 
ključni: enakost in bratstvo. Način, kako si je prizadeval za uresničitev teh dveh 
vrednot, nam je lahko za zgled. Še posebno ker živimo v času divjega kapita-
lizma, ki nas peha v obratno smer – v neenakost in poudarjeni individualizem. 

2. Moreno namesto Freuda

V tej številki Kairosa sva z Bernardom Stritihom v dveh člankih o pomenu 
Morenovega opusa za naš čas orisala, kako je Moreno duševnost, za razliko 
od Freudovega poglabljanja v posameznika in njegovo notranjost v intimnem 
zavetju ordinacije, raziskoval kot medosebno, interakcijsko dogajanje med 
ljudmi na ulicah, njihovih domovih in v drugih naravnih socialnih situacijah 
zunaj ordinacije. Če je freudovska psihologija razširila koncept duševnega 
navznoter, ga je Moreno širil navzven. Duševnosti ni videl locirane v človeški 
glavi ali omejene s človeško kožo. Posameznika je vedno dojemal predvsem 
kot neločljivo vtkanega v socialno mrežo - družino, skupino, skupnost, družbo 
in vesolje oziroma kozmos: »Freud je nekoč namignil, da se je moral odpraviti 
v Had, da bi odkril pomembnejše povezave in razlage o sanjah za svet. Moja 
pot je vodila v nasprotno smer: moral sem se odpraviti v nebesa, da bi tam 
dobil nasvete za svet […] Freud je videl položaj človeka kot položaj potnika med 
rojstvom in smrtjo; kozmos, ki ga obdaja, je bil uničen. Jaz sem postavil človeka 
nazaj v vesolje.« (Moreno, 2000a, str. 113)

Jakob Levy M
oreno v akciji na odru psihodram

e.

Glavno poslanstvo psihoterapevtov je Moreno videl v tem, da »zberemo 
pogum, da prebudimo ljudi iz sna o obstoju individualne duševnosti« (prav 
tam, str. 128). Če bi torej Freud ostal nevrolog in bi se psihoterapija v dvajsetem 
stoletju razvijala iz Morenovih izhodišč, verjetno danes na svetu ne bi prevladovala 
individualna, temveč partnerska, družinska in skupinska psihoterapija. Tej predpo-
stavki v prid govorijo dejstva, da je Moreno na primer že v tridesetih letih prejšnjega 
stoletja, kot še danes nespoznani pionir, pričel utirati pot partnerski terapiji, ko je 
v primeru zakonskih konfliktov vzel v obravnavo moža in ženo hkrati, ter da je 
v primeru, ki ga je opisal v reviji Sociometry, verjetno prvi terapevt, ki je v razširjeno 
zakonsko terapijo vključil še moževo ljubico (Moreno, Z., 2000, str. 284-85). Prav 
tako je v istem času kot psihiater s psihotičnimi pacienti že razvil psihodramo kot 
»aktivno skupinsko psihoterapijo« (prav tam, str. 284), ki je izhajala iz povsem 
drugih izhodišč kot psihoanaliza in kasnejše na njej temelječe oblike skupinske 
analitične terapije (Moreno, 2000c). Tako je pred odpustom bolnikov iz bolni-
šnice vključil v obravnavo tudi njihove družine, da bi pomagale pri doseganju in 
vzdrževanju bolj uravnoteženih odnosov znotraj posameznih družin.

Medicina oziroma psihiatrija se je v prvi polovici dvajsetega stoletja, pred-
vsem v ZDA, v svoji nemoči in neuspešnosti pri zdravljenju duševnih bolezni 
nekaj časa spogledovala s psihoanalizo v upanju, da bo našla nove možnosti za 
njihovo objektivistično razlago in specializirano obravnavo v smislu: najprej je 
potrebno diagnosticirati specifično motnjo, pojasniti njeno etiopatogenezo in 
najti specifično zdravilo oziroma metodo zdravljenja. Ker vzroka za shizofre-
nijo in druge duševne bolezni ni našla v anatomiji in fiziologiji človeškega 
telesa, ga je s pomočjo psihoanalitične teorije začela iskati v osebnosti in psihodi-
namiki. Trodelna predstava o osebnosti, z nezavednimi konflikti med nadjazom 
in idom ter jazom kot posrednikom v titanskem boju med njima, je s svojo 
slikovitostjo in relativno preprostostjo postala privlačna za marsikaterega zdrav-
nika. Nenadoma pred svojimi pacienti ni bil več v zadregi, ker z anatomskim 
in fiziološkim znanjem ni znal razložiti psihopatoloških fenomenov, temveč je 
lahko pokazal na patologijo osebnosti kot izvor vseh duševnih težav in motenj 
(kar nekateri radi počnejo še danes, na primer s sklicevanjem na trenutno 
modno diagnozo »mejne osebnostne motnje«). Vendar se je Freud sam kmalu 
odrekel obravnavanju psihotičnih in osebnostnih motenj, ker je uvidel, da bo tudi 
samemu sebi s svojo teorijo in psihoanalitično metodo na tem področju polomil 
zobe, zato je za torišče psihoanalize raje izumil novo področje t. i. »nevroz«. Zani-
mivo pri tem je dejstvo, da so bili tisti, ki so se pokazali kot primerni za to 
nalepko, po pravilu še številčnejši, premožnejši in bolj družbeno privilegirani od 
»psihotičnih« in »osebnostno motenih«. Freud se je tako za razliko od Morena 
osredotočil na bolj elitno klientelo.
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Freud si je neutrudno prizadeval, da bi bila psihoanaliza kot znanstveno 
potrjena metoda sprejeta v medicinskih krogih, kar se je kazalo tako na teore-
tični kot praktični ravni. Svojo teorijo o duševnosti je poskušal povezati z nevro-
biologijo, saj je bil prepričan, da je duševno dogajanje bolj kot s katerim koli 
drugim organom povezano z možgani. Vendar so bili v njegovem času vsi 
poskusi lokaliziranja duševne aktivnosti v določenih možganskih predelih 
neuspešni. Tako mu skoraj ni preostalo drugega, kot da je predlagal model 
psihičnega aparata, za katerega je vedel, da (še) ni povezan z anatomijo in fiziolo-
gijo živčnega sistema. Do svoje smrti je nihal med odklanjanjem nevrobiologije 
in upanjem, da bo možno psihoanalizo in nasploh psihoterapijo utemeljiti na 
nevrobiologiji, saj je predvideval, da ji bo s tem pridobil ugled in status, kot ga je 
imela somatska medicina (če bi bil danes še živ, bi bil razočaran, ko bi videl, da so 
odpori medicinskega lobija do tega, da bi psihoterapijo sprejeli kot enakovredno 
obliko zdravljenja psihofarmakoterapiji, še vedno zelo veliki, kljub temu da že več 
kot dvajset let razpolagamo z nevroznanstvenimi izsledki o vplivu psihoterapije 
na strukturo in delovanje možganov). Ob tem na praktični ravni ne moremo 
prezreti podobnosti med zdravniškim ambulantnim delom in njegovimi psiho-
analitičnimi seansami. V obeh primerih je težišče na individualni obravnavi 
in iskanju etiopatogeneze bolezni oziroma duševnih motenj v posamezniku.  

Če torej Freuda, tudi zaradi njegovih prizadevanj za medicinsko priznanje 
psihoanalize, lahko beremo na objektivističen način, čeprav seveda obstajajo 
tudi drugi načini razumevanja njegovih del, pa Morena nikakor ni možno strpati 
v Prokrustovo posteljo medicinskega modela. Udi njegove teorije in prakse 
so bili za kaj takega vselej predolgi. Tako je z današnjega vidika jasno, da je 
Moreno še veliko bolj kot Freud, ki je bil v to nekako prisiljen, utiral pot psiho-
terapiji onkraj medicine in psihologije, tisti psihoterapiji torej, ki se danes 
vse bolj naslanja na znanstvene izsledke t. i. »kontekstualnega modela« 
(Možina, 2020, 2021ab). Ta, prav tako kot Moreno, na prvo mesto postavlja 
terapevtski potencial zunajterapevtskih oziroma klientovih dejavnikov, med 
katere so med drugim všteti tudi njegovi odnosi z bližnjimi in vpetost v širšo 
socialno mrežo ter vplivi družbenega in kulturnega okolja, v katerem poteka tera-
pija. Ker je dajal prednost klientovi socialni vključenosti in vpetosti v vsakdanje 
življenje pred osredotočanjem na njegovo intrapsihično dinamiko v zavetrju 
ordinacije, se je že v študentskih letih posvečal uličnemu delu z brezdomci 
in prostitutkami, nato pa kot zdravnik beguncem v taborišču ter kasneje kot 
psihiater »brezupnim shizofrenikom« in zapornikom, tako da je vedno ohra-
njal občutljivost za marginalizirane, odrinjene, izključene, zapostavljene in 
pozabljene. Razvil je celo prepričanje, da so z družbenega vidika manj proble-
matični kot tisti, ki so vključeni v kapitalistično tekmo za najboljša mesta 

v družbi in ki se velikokrat postavljajo s svojo normalnostjo in superiornostjo 
nad bolnimi, deviantnimi in duševno motenimi. »Duševno zdravi« so zanj 
postali tisti, s katerimi bi morali terapevti več delati, v kolikor želimo, da bi 
bilo v družbi manj neenakosti in nepravičnosti. Tako obratno logiko potrjujejo 
danes tudi desetletja dolge raziskave o vplivu neenakosti na duševno in telesno 
zdravje (Wilkinson in Pickett, 2012). 

Če bi bil glavni referenčni psihoterapevtski lik dvajsetega stoletja Moreno 
in ne Freud, težišče psihoterapije torej ne bi bilo na posamezniku, temveč na 
socialnem atomu kot najmanjši enoti skupnosti, ne na jazu, temveč na mi, ne na 
intrapsihičnem, temveč na medosebnem, družbenem in kozmičnem, ne na 
transferju in kontratransferju, temveč na dejavniku »tele« kot  posameznikovi 
zmožnosti širjenja čustvenih vezi, ne na posameznikovem nezavednem, temveč 
na spontanem ustvarjanju v skupini, ne na preteklosti, temveč na načelu tu in 
zdaj, ne na uvidu, ki spremeni klientovo delovanje, temveč na akciji, ki pripelje 
do uvida, ne na psihonevrozah kot posledici intrapsihičnih konfliktov, temveč 
na socialnih nevrozah kot posledici družbenih konfliktov, ne na terapiji posa-
meznikov iz privilegiranih slojev družbe, temveč na pomoči »sociometrič-
nemu ali terapevtskemu proletariatu«, ki trpi zaradi različnih oblik revščine 
(fizične, psihološke, socialne, ekonomske, politične, rasne, verske), ne na psihopa-
tologiji, temveč na salutologiji, ne na psihiatriji, temveč na sociatriji, ne na 
besedah in ležanju na kavču, temveč na dejanjih, akciji in inscenaciji prizorov 
iz klientovega vsakdanjega življenja, ne zgolj na osredotočanju na ljudi z dušev-
nimi težavami in motnjami, temveč na širjenju polja terapevtske obravnave tudi 
na »normalne skupine«, ne na terapiji posameznika, temveč na terapiji družbe 
oziroma na vzpostavljanju terapevtske družbe itn.

3. Moreno za globalno psihoterapijo,  
 sociatrijo in terapevtsko družbo 

Ko se danes srečujemo z nebrzdanim individualizmom, bohotenjem narcistične 
kulture, razkrajanjem zaupanja med ljudmi in trganjem skupnostnih vezi, kar 
je Moreno z izrazi, kot sta »kuga jaza« in »Jazozavrstvo«, preroško napovedal 
že na začetku dvajsetega stoletja in za protiutež temu trendu razvijal raznolike 
možnosti za »človeško srečevanje«, se tudi med psihoterapevti vse bolj širi 
zavedanje, da je iskanje izvora duševnih motenj v posamezniku in njegovih 
možganih na glavo obrnjena logika. Ob rastoči samomorilni krizi naše celotne 
civilizacije, ki vse bolj veča nelagodje v vsakem od nas in ki jo spremlja skokovit 
porast duševnih motenj, je na primer postalo absurdno v imenu nevroznanosti 
kazati s prstom na serotonin kot vzrok za pandemijo depresije ali pa v imenu 
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»zdravega duha v zdravem telesu« nalagati odgovornost za sesedanje duševnega 
zdravja posameznikovi nerodnosti pri obvladovanju stresa ali pomanjkljivi skrbi 
za rekreacijo, ki jo lahko popravi preprost recept – vsak dan na tek ali na kolo 
in malo več magnezija, pa bo spet vse dobro. Prav tako vse več psihoterapevtov 
razjeda črv dvoma, ali glede na maligno rast neoliberalizma, neoimperializma in 
neofašizma naredimo dovolj, če kot Freudovi potomci na desetinah, včasih celo 
stotinah individualnih seans analiziramo subtilne čustvene nianse doživljanja 
naših klientov v odnosih do matere, očeta in drugih pomembnih bližnjih. 

Nikakor nočem in ne želim izpasti kot naivni kritik Freuda in psihoanalize 
oziroma dolgotrajnih oblik individualne psihoterapije, saj sem tudi sam na 
stotinah ur lastne učne terapije izkusil blagodat čustvenega podoživljanja 
lastnega otroštva in preko terapevtskega odnosa razčiščevanja odnosnih zapletov 
s tistimi, ki mi največ pomenijo. Prav tako sem kot terapevt v dosedanjih 35-ih 
letih prakse izpeljal marsikatero individualno obravnavo, kjer se je nabralo 
sto, dvesto in več srečanj, čeprav to nikoli ni zavzelo osrednjega mesta v mojem 
integrativnem sistemskem, na družino in širše odnosne mreže usmerjenem 
načinu dela. Sprašujem se le, ali je glede na duh časa dovolj, da se kot psihotera-
pevti posvečamo samo stikom s klienti v intimi naših ordinacij ter da so v našem 
fokusu le ali predvsem ljudje z duševnimi težavami in motnjami. Ker jih je vse 
več, Verhaeghe (2016, str. 226) ironično, s primesjo črnega humorja, napove-
duje, da bo družba prihodnosti sestavljena samo še iz dveh vrst ljudi: polovica 
bo bolnikov, polovica pa njihovih terapevtov. 

Dela nam torej ne bo zmanjkalo, vendar ali je Verhaeghejeva perspek-
tiva tista, ob kateri bomo lahko ohranili smisel našega psihoterapevtskega 
poslanstva? Naj sodelujemo v neoliberalistični tekmi kot blažilci trpljenja 
vse obsežnejšega »človeškega odpadka«, kot provokativno poimenuje Verha-
eghe tisto neuporabno, neproduktivno polovico? Zadrego ob razpravljanju 
o zahtevnem vprašanju, kakšna naj bo vloga sodobnega psihoterapevta v aktu-
alnem družbenem dogajanju, je bilo čutiti tudi na 18. Študijskih dneh SKZP 
junija 2021 na okrogli mizi o tej temi (Carta, Možina in Šugman Bohinc, 2021) 
in na 19. Študijskih dneh SKZP na okrogli mizi z naslovom Duševno zdravje 
in psihoterapija v času globalnih družbenih sprememb 5. junija 2022. V svojem 
prispevku k skupni debati sem najprej izpostavil, da je pandemija covida-19 
delovala kot povečevalno steklo, pod katerim smo lahko med drugim uzrli tudi 
pandemično razkrajanje zaupanja, ki se je pokazalo in se še kaže v vse večjih 
in številnejših polarizacijah, od geopolitičnih preko polarizacij med starimi in 
mladimi, belimi in črnimi, zaposlenimi in prekarnimi oziroma samozaposle-
nimi, revnimi in bogatimi, pa vse tja do polarizacij med zagovorniki cepljenja 
in proticepilci, zagovorniki in nasprotniki nošenja mask itn. Ob svojem nastopu 

sem imel v mislih tudi preroška in nelagodje vzbujajoča Morenova opozorila 
o usihanju zaupanja, ki jih je zapisal že leta 1957:

»Soočeni z rastočo krizo naše celotne civilizacije se poklicni psihoterapevti 
ne moremo izogniti odgovornosti, da preverimo bilanco naše lastne krivde za 
globalni razkroj zaupanja, dostojanstva in mentalnega zdravja. Ne moremo 
si privoščiti, da bi si še naprej zatiskali oči pred trpljenjem, ki ga človeštvu 
nalagajo kolektivne zverinskosti krvavih vojn in revolucij. Študije dogodkov 
človeštva, kot so masakri nemočnih ljudi, niso le odgovornost državnih usluž-
bencev in politikov, temveč tudi naša. Ljudje z duševnimi poškodbami zaradi 
vojn in revolucij postanejo, v končni fazi, naši bolniki. Kako jim lahko mirno 
gledamo v oči mi, sokrivci njihovega trpljenja zaradi naše neaktivnosti, mi, 
tihi udeleženci najgrozovitejših izbruhov udejanjenih neredov, proti katerim 
nismo dvignili niti prsta?« (Moreno, 2000d, str. 38)

V času, ko še kar ni konca razkrivanjem novih in novih zamolčanih množičnih 
grobišč iz druge svetovne vojne2 in se ob tem čudimo desetletjem brezbriž-
nosti do vojnih zločinov v jugoslovanskem obdobju, ko se kažejo dolgotrajne 
posledice jugoslovanske vojne z brezbrižnostjo do nedolžnih civilnih žrtev3 in 
ko se soočamo s krutostmi nove vojne pred našimi vrati v Ukrajini, pa More-
nove besede zvenijo neverjetno aktualno ter se kot osje želo skeleče zapikujejo 
v mehko tkivo naše vesti. In če smo morda le dvignili prst in nismo brezbrižni 
do globalnih izbruhov nereda, ali nam Moreno ponuja kakšno rešitev ali vsaj 
smerokaz, kaj bi lahko bilo nekaj več od dela v naših ordinacijah, kjer sicer 
neprestano gradimo zaupanje z našimi klienti na mikro ravni? Odgovor je da, saj 

2 Množično grobišče z več tisoč žrtvami na območju Mosteca pri Dobovi, ki so ga odkrili sredi oktobra 2010 in ga 
začeli izkopavati šele poleti 2020, znova pretresa ne samo zaradi nemega pričevanja o nepredstavljivi krutosti, saj 
je med ustreljenimi tudi veliko žensk, temveč tudi zaradi večdesetletnega molka, laži in sprenevedanja vodilnih 
komunističnih veljakov, ki so nosili največjo odgovornost za ta zločin. Za natančnejšo predstavitev glej nedavni 
intervju (26. 6. 2022) z Jožetom Dežmanom https://365.rtvslo.si/arhiv/intervju/174882802

3 18. 6. 2022 so na nacionalki predvajali španski dokumentarec z naslovom Nekdo je še v gozdu v režiji Terese Turiera-
Puigbò Bergade in Erola Ileri Lordelle, v katerem so zbrana pričevanja otrok, spočetih med posilstvi v jugoslovanski 
vojni. Da bi prebili zid splošnega družbenega molka, so se odločili spregovoriti o svoji usodi. Posiljenih je bilo med 
25.000 do 30.000 žensk, v večjem delu kot del strategije etničnega čiščenja. Žrtve tega nezaslišanega vojnega 
nasilja ostajajo stigmatizirane in v veliki meri pozabljene, storilci pa pretežno nekaznovani. 19. 7. 2022 pa je sledil 
celovečerni film Quo vadis, Aida? režiserke Jasmile Žbanić, ki prikazuje, kako je julija 1995 prišlo do pokola več 
kot 8000 muslimanskih mož in dečkov v Srebrenici. Dejstvo, da je svetovno premiero film doživel na beneškem 
festivalu leta 2020 in da so ustvarjalci prejeli številne nagrade ter nominacije, pa ga v Srbiji in Republiki Srbski 
kljub temu še niso predvajali, zgovorno priča o odklanjanju odgovornosti, tako individualne kot kolektivne, pred 
čemer svari Moreno.
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Morenu ni manjkalo velikopoteznosti4. Tako presenetljivo radikalen je njegov 
predlog, naj svojo pozornost preusmerimo od relativno majhnega števila ljudi 
z duševnimi motnjami na »normalni« del populacije, na institucije, narode in 
celotno človeštvo: 

»Doslej je bila glavna skrb poklicne psihoterapije duševno motena 
skupina. Toda mar ni glavna skrb bolne družbe njena normalna skupina? 
Mar ni njena normalna skupina odgovorna za splošno, družbeno in moralno 
propadanje, za vojne in revolucije, ki človeštvu prinašajo nepopisno bedo? 
Duševno moteni in socialno ogrožajoči posamezniki so sorazmerno maloš-
tevilna manjšina, izločena in spravljena v varnost ječ in zavetišč. Mar ni 
naše delo večje od zdravljenja posameznikov? Kdo naj prevzame skrb za 
bolne skupine in narode? Kdo naj zdravi naše bolne socialne institucije in 
načela, zakone in moralo? Lotiti se te izredne naloge presega katero koli obliko 
terapije in znanosti, je zunaj njihovih okvirov. Ne obstaja nobeno področje 
medčloveških odnosov, za katero bi lahko trdili, da je najpomembnejše. Toda 
končni cilj je jasen. Resnično terapevtska obravnava ne more imeti za cilj manj 
kot celotno človeštvo. Končni namen je uresničitev terapevtske družbe na 
svetu, ki doslej ni obstajala. V taki družbi bo terapevtsko življenje samo. Lažje 
je ustvariti terapevtsko svetovno ureditev, kot pa spremeniti sebe v svetovni 
ureditvi, ki ni terapevtska.« (prav tam, str. 38-9)
Težko bi bilo izreči kaj bolj velikopoteznega in prav zaradi tega težko predsta-

vljivega, ob čemer Moreno za nameček poudari, da zdravljenje družbe, ki ga je 
poimenoval »sociatrija«, ne more potekati po načrtu. Ob tem velja omeniti, da je 
njegova predstava o terapevtski svetovni ureditvi diametralno nasprotna od 
Verhaeghejeve vizije dveh polovic. Terapevtska družba naj bi namreč spodbu-
jala vsakega posameznika, da je sam svoj terapevt, in zmanjševala »potrebo po 
strokovnih psihoterapevtih na najmanjšo možno mero« (prav tam, str. 37), kar 
je popolnoma skladno s sodobno preventivno doktrino javnega zdravja. Kot je 
Moreno izkusil v skupinah, da lahko člani skupine pomagajo drug drugemu, je bil 
prepričan, da lahko tudi skupine pomagajo druga drugi (Moreno, 1963). Sociatrija 
naj bi na osnovi razumevanja socialnega atoma, sociodinamike in socialnih mrež 
spodbujala razne oblike vzajemne pomoči. Sociatrijo, sociodinamiko in sociome-
trijo je povezal pod krovnim pojmom »socionomija« (Hare in Hare, 1996, str. 27).

4 Nekateri so mu celo očitali »bombastičen osebni stil« in »megalomanijo« (Giacomucci, 2021, str. 35). V posnetkih, 
ki so prosto dostopni na medmrežju, je njegov način govora res nenavadno zaletav in hlasten. Zdi se, kot bi mu 
zmanjkovalo sape, ker s prevajanjem v besede za poslušalce ne dohaja brizgajočega vrenja idej in občutkov, 
ki se porajajo v njegovi notranjosti. Sam ta njegov način podajanja dojemam bolj pozitivno, kot izraz tega, da 
ravna v skladu s pomenom, ki ga je dajal t. i. »spontani ustvarjalnosti«, sledenju hipnemu navdihu in ne vnaprej 
pripravljenemu, že konzerviranemu tekstu. Glej ali poslušaj npr. https://www.youtube.com/watch?v=Bdu8jTs-fnA, 
https://www.youtube.com/watch?v=no76FMDdX0k, https://www.youtube.com/watch?v=tuToHT5oDEE.

Glede zgodovinskega toka pa je bil Moreno prepričan, da tako kapitalizem 
kot komunizem ne moreta dolgo trajati in da je »zgodovina 'na strani' terapev-
tske družbe in terapevtske vere« (prav tam, str. 39). Ta svoj optimizem je črpal 
na predpostavki, da že obstaja več obetavnih razvojnih trendov v to smer, kot 
so »prilagoditev in integracija psihoterapije v kulturne in etnične okvire vsake 
dežele, terapevtski trendi v strukturi obstoječih političnih, družbenih in verskih 
organizacij, moderni eksistencialni obredi, terapevtske skupnosti in teorije 
terapevtskega svetovnega reda«5 (prav tam, str. 32). 

Ker sem glede na globalne razvojne trende naše civilizacije v zadnjih desetle-
tjih za razliko od Morena pesimist (Možina, 2020b), si težko predstavljam, da bi 
lahko bila zgodovina »na strani« terapevtske družbe. Vendar pa je Morenova 
vizija o globalni oziroma globalizirani psihoterapiji zame vseeno osvežujoča in 
navdihujoča. Kot da bi tudi pri svojem pisanju oziroma razmišljanju z osebnim 
zgledom udejanjal svojo osrednjo idejo o spontani ustvarjalnosti, ki po njegovem 
mnenju vsakemu človeku omogoča, da postane stvarnik vesolja in utelešenje 
Boga, s tem ko prispeva k »ustvarjalni revoluciji« na kozmični ravni (prav 
tam, str. 27). Kljub temu da me s svojo vero, da se razvijamo v smer terapevtske 
družbe, ne prepriča, me pa nagovori s svojim stvariteljskim pogumom, ko s širo-
kimi zamahi čopiča na platno prihodnosti izrisuje svojo globalno vizijo. Na tak 
način zelo težko piše sodobni znanstvenik, ki se mora držati strogih pravil znan-
stvenega pisanja s citiranjem številnih avtorjev. Pri tem se vseskozi izpostavlja 
nevarnosti, da bo izgubil prav tisto spontano ustvarjalnost, ki si upa izreči 
tudi premalo preverjene in premišljene ideje, in se namesto tega ujel v reci-
kliranje konzerviranih idej iz raznih »kulturnih konzerv«. S tem pojmom je 
Moreno slikovito in provokativno označil vse končne proizvode ustvarjalnosti 
v znanosti, umetnosti, religiji idr., ki postanejo negibljivi in zacementirani.

4. Moreno za psihoterapijo onkraj medicine  
 in psihologije

Ni čudno, da se Morenove ideje in prakse, ki jih ni razvijal le onkraj medi-
cine in psihologije, temveč tudi zunaj ustaljenih znanstvenih okvirjev svoje 
dobe, še danes lažje razvijajo na področju socialnega in skupnostnega dela kot 
pa na področju medicine oziroma psihiatrije, o čemer priča tudi pred kratkim 
izdana knjiga Giacomuccija (2021) z naslovom Socialno delo, sociometrija in 
psihodrama: Izkustveni pristopi za terapevte, skupnostne vodje in socialne delavce.  

5 Natančnejše povzemanje Morenovega opisa teh petih trendov (glej Moreno 2000d, str. 32-39) bi preseglo namen 
in okvir tega uvodnika. Hkrati je stalno razvijal orodja, za katera je verjel, da lahko psihoterapevtom pomagajo pri 
spodbujanju družbenih sprememb, vključno z uporabo gledališča, radia, filma in glasbe.



1716
Uvodnik o Jakobu Levyju Morenu (1889-1974) in njegovem prispevku  
k psihoterapiji onkraj medicine in psihologijeMiran Možina

V njej avtor vleče vzporednice med sodobno doktrino socialnega dela in More-
novim opusom, ki se po njegovem mnenju prilega eksistencializmu, socialnemu 
konstrukcionizmu, in postmodernizmu, ko na primer udejanja oziroma drama-
tizira subjektivno resničnost protagonista in kolektivno resničnost skupin 
kot ekspertov iz izkušenj ter jih nikakor ne poskuša prepričati v objektivno 
resničnost ali kakršno koli Resnico z velikim R. Ali pa ko s klienti soustvarja 
priložnosti za dekonstrukcijo kulturnih predpostavk in zgodovinske zapuščine. 

Zato Morena nikakor ne smemo skrčiti le na psihodramo, temveč moramo 
črpati iz njegove interdisciplinarnosti in transdisciplinarnosti, saj njegov opus na 
nov način povezuje psihoterapijo s psihologijo, sociologijo, antropologijo, teolo-
gijo in medicino ter hkrati odpira nov prostor onkraj ustaljenih meja vseh 
naštetih področij. Če so njegovi teksti zaradi zelo ambiciozno zastavljenih ciljev 
mestoma težje razumljivi, nedorečeni in s premalo dodelanimi povezavami, pa se 
je njegova žena Zerka izkazala kot odlična urejevalka, razlagalka in dograjevalka 
njegovih idej in praks, tako da je veliko pripomogla k širitvi psihodrame kot 
psihoterapevtskega pristopa po vsem svetu in k sistematizaciji Morenovega 
dela nasploh. To se kaže tudi v do sedaj edinem slovenskem prevodu neka-
terih temeljnih tekstov Jakoba in Zerke z naslovom Skupine, njihova dinamika 
in psihodrama (Moreno in Moreno, 2000), ki jo zelo priporočam kot osnovno 
branje, nato pa kot nadgradnjo knjigo psihiatra in psihoterapevta Vladimirja 
Miloševića Psihodrama – Sprememba skozi akcijo (Milošević, 2018).

Razvojni tokovi v psihoterapiji, ki jih je pokrenil ali se nanje navezal 
Moreno, so tako številni, da danes tvorijo veliko delto sodobne psihoterapije 
kot samostojnega poklica in avtonomne znanstvene vede z velikim interdiscipli-
narnim in transdisciplinarnim potencialom. Prej sem omenil, da vidi Giacomucci 
njegov opus povezan s tokovi eksistencializma, socialnega konstrukcionizma 
in postmodernizma, vendar pa je seznam veliko širši in med drugim vključuje 
tudi sistemske teorije in pristope oziroma znanost o kompleksnosti, medo-
sebno nevrobiologijo oziroma socialno nevroznanost in nevrofenomenolo-
gijo, pa skupnostno socialno delo in psihiatrijo ter antidiskriminatorne prakse 
idr. Ob vsem spoštovanju do Freuda in njegovega prispevka k razvoju sodobne 
psihoterapije zato lahko mirno rečem, da se imam v veliko večji meri za More-
novega kot pa Freudovega potomca. 

Ko se srečujem s slovenskimi Freudovimi potomci, so med njimi tudi 
taki, ki se, ne glede na znanstvene izsledke o skupnih dejavnikih in vse izra-
zitejše integracijske trende v sodobni psihoterapiji, še vedno trdno oklepajo 
zastarelega klišeja – mi delamo globinsko, vi, sistemski psihoterapevti, pa povr-
šinsko. Če si predstavljam, da bi na ljubljanskih ulicah naleteli na Morena in 
se z njim zapletli v pogovor ter ga v določenem trenutku na podlagi svojega 

globinskega razumevanja psihoterapije vprašali: »Gospod Moreno, kako pa 
je v vašem pristopu z globino?« Bi jim ta odgovoril: »Gospodje, kako pa je 
v vašem pristopu s širino?« Metafora globine je v psihoterapevtskih krogih 
neverjetno trdovratna, saj se navezuje na mit o tisti pravi, stotine ur trajajoči 
obliki psihoterapije z ležanjem na kavču in prostim asociiranjem, ki naj bi 
edina zares trajno spremenila klientovo osebnost. Moreno pa nas poziva, naj 
metafore globine dopolnimo z metaforami širine. Ta apel je več kot upravičen 
in utemeljen, ne samo zaradi Dodo razsodbe, ki kaže na podobno učinkovitost 
različnih psihoterapevtskih pristopov (Možina, 2020a, 2021ab), temveč tudi 
zaradi velikih izzivov aktualnega časa, v katerem živimo.

5. Moreno za enakost in bratstvo

V kolikor bi bil namesto Freuda osrednji psihoterapevtski lik dvajsetega stoletja 
Moreno, predvidevam, da bi bili danes psihoterapevti veliko bolj družbeno 
osveščeni in angažirani kot smo. Ker bi bile naše oči bolj vajene zreti v širše 
družbene horizonte, bi resneje upoštevali neenakosti, ki so ji izpostavljene 
ogrožene skupine okoli nas, na primer begunci, migranti, razkrajajoče se skup-
nosti zaradi revščine in celotni narodi zaradi brezobzirnega izkoriščanja s strani 
peščice, ki si kopiči vse večjo last in oblast. Ko so v 19. stoletju stopila v ospredje 
prizadevanja za pravice posameznika in določenih skupin, je to prineslo velik 
družbeni napredek, medtem ko se je v 20. stoletju skrb za pravice vse bolj izro-
jevala v njihovo uveljavljanje na račun drugih, v izkoriščanje drugega, drugih 
skupin ali družbe kot celote. Ta trend se je začel rakasto razraščati prav v dese-
tletju, ko je umrl Moreno, tako da danes bije plat zvona in nas opozarja, da je 
skrajni čas, da pred skrb zase, v kolikor smo na boljšem kot drugi, postavimo 
skrb za drugega in skupnost, pred individualizem pa bratstvo. Seveda so lahko 
enkrat že pridobljene pravice, kot danes na primer vidimo glede pravice do 
splava na Poljskem in v ZDA ali glede pravic žensk v Afganistanu, kadar koli 
ponovno ogrožene in se je potrebno znova boriti zanje. Ne gre za dilemo, ali 
skrb zase ali skrb za druge, temveč za vprašanje prioritete glede na aktualne 
družbene razmere in razvojne trende.   

Morenov moto, naj s pomočjo skupinskega dela prebudimo ljudi iz sna 
individualne duševnosti, je danes aktualen bolj kot kdajkoli prej. Z njim je 
med drugim pozival tudi k skrbi za enakost, saj v svojem etičnem kodeksu 
za skupinske psihoterapevte piše, da »morajo biti terapevtske skupine orga-
nizirane tako, da predstavljajo model za demokratične odnose. Ne glede na 
ekonomske, rasne in verske razlike, morajo pacienti znotraj terapevtske skupine 
dobiti 'status enakosti'« (Moreno, 1957, str. 143). Brez skrbi za enakost terapevtsko  
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delo v skupinah lahko ohranja zatiranje, diskriminacijo, privilegije in socialno 
nepravičnost, ki obstajajo v širši družbi. Morenova etika nalaga psihotera-
pevtom odgovornost za aktivno delovanje v obratni smeri in služenje posame-
znikom, skupinam, skupnostim in družbi.

Ko je Moreno od psihoterapevtov pričakoval skrb za enakost in služenje 
drugim, pa se je zavedal, da se bo lahko uresničila le, v kolikor se bo v medo-
sebnem človeškem srečanju v naših srcih prebudil občutek bratstva. Lahko si 
ga živo predstavljam, kako je že kot študent medicine skupaj s somišljeniki ta 
občutek negoval in širil v srečanjih z ljudmi kar na dunajskih ulicah: »Vsi smo 
nosili brade, nikoli nismo mirovali, temveč smo hodili, hodili, hodili, ustavljali 
vsakogar, ki smo ga na poti srečali, se rokovali in ga nagovorili. Bili smo revni 
kot cerkvene miši, vendar smo delili vse, kar smo imeli, to je našo revščino.« 
(Moreno v Buer, 1999, str. 17) S tem je pokazal, kako bratstvo obstaja, dokler 
se lahko ljudje v težavah žrtvujejo, da bi pomagali tistim, ki so v še hujših 
težavah. Kajti bratstvo je »naravnanost srca, ki poraja občutek sramu, v kolikor 
imamo veliko, medtem ko imajo drugi malo« (Rorty, 1996). Bratstva ne bomo 
uresničili z moralnimi pridigami, temveč se morajo naša srca nekako rekali-
brirati, še posebno, če imamo nekaj več, tako da nas naše imetje ne bo zazidalo 
v »jaz« in odrezalo od »mi«. Brat Jakob nam je lahko zgled, kako lahko preko 
občutka bratstva skupaj z drugimi gradimo zaupanje in vzbujamo družbeno in 
ne samo svoje upanje. Sledimo njegovemu zgledu!
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Jakob Levy Moreno za naš čas:  
psihodrama kot stičišče med psihoterapijo, 
umetnostjo in vsakdanjim življenjem

Jacob Levy Moreno for our time: psychodrama at the 
crossroads between psychotherapy, art and everyday life

»Srečanje dveh: oko nasproti očesu, obraz nasproti obrazu. 
In ko boš blizu, ti bom iztrgal oči in si jih vstavil namesto svojih, 
in ti boš iztrgal moje oči in jih vstavil namesto svojih; 
potem te bom pogledal s tvojimi očmi 
in ti me boš pogledal z mojimi.«
(Moreno, 2000, str. 46) 

Povzetek
V članku opisujeva, kako je Moreno razvil psihodramo kot psihoterapevtsko 
skupinsko metodo na stičišču med umetnostjo in vsakdanjim življenjem. V ta 
namen najprej podava njegovo kratko biografsko skico, nato pa izriševa More-
novo življenjsko in strokovno pot na ozadju družbenih okoliščin ob koncu 
devetnajstega in začetku dvajsetega stoletja. Prikaževa njegove židovske kore-
nine in vpliv židovske skupnosti na njegov zgodnji razvoj, pomembne otroške 
in mistične izkušnje, študijska leta na Dunaju pred prvo svetovno vojno, vpliv 
takratnih umetniških tokov, predvsem Franza Kafke, dadaizma in ekspresio-
nizma, ter zdravniške izkušnje v prvi svetovni vojni in po njej. Nato sledi prikaz 
njegovih prvih gledaliških eksperimentov, v okviru katerih je iskal možnosti 
za človeško srečanje in obujanje svetega gledališča. Njegovo izvirno razume-
vanje spontanosti in ustvarjalnosti, ki ga je razvil v eksperimentalnem impro-
vizacijskem gledališču, je postalo ključno za njegovo odkritje psihodrame kot 
psihoterapevtske metode, po kateri je najbolj znan. V zaključku prikaževa, kako 
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smo sociometrijo in psihodramo uporabljali v skupinskem terapevtskem delu 
z otroki in mladostniki.

Ključne besede: psihodrama, sociometrija, dadaizem, ekspresionizem, gledališče, 
Kafka, spontanost, ustvarjalnost, skupinska terapija

Abstract
This article describes how Moreno developed psychodrama as a psychothera-
peutic group method at the crossroads between art and everyday life. To this 
end, we first present a short biographical sketch, and then look at Moreno's life 
and professional path against the background of social circumstances at the 
end of the nineteenth and the beginning of the twentieth century. We point 
out his Jewish roots and the influence of the Jewish community on his early 
development, important childhood and mystical experiences, the years of study 
in Vienna before the First World War, the influence of artistic currents, especi-
ally Franz Kafka, Dadaism and Expressionism, and his medical experiences in 
the First World War and after. This is followed by a look at his first theatrical 
experiments, in which he sought opportunities for human encounter and the 
revival of sacred theatre. His original understanding of spontaneity and crea-
tivity, developed in experimental improvised theatre, became crucial to his 
discovery of psychodrama as the psychotherapeutic method for which he is best 
known. In conclusion, we show how we used sociometry and psychodrama in 
group therapeutic work with children and adolescents.

Key words: psychodrama, sociometry, Dadaism, Expressionism, theatre, Kafka, 
spontaneity, creativity, group therapy

Extended abstract

Jacob Levy Moreno's contribution to our time is presented through two articles: 
this first article shows how he developed psychodrama at the crossroads of art 
and everyday life, while the second shows how he managed to establish new 
relationships between science, art, spirituality and everyday life. Both articles 
originated in the 1980s as part of action research related to a project of voluntary 
psychotherapeutic help for children and adolescents with severe psychosocial 
problems and their parents (Stritih, 1992; Stritih and Možina, 1992; Kobal, 2001a; 
Kobal and Možina, 2004), as well as psychiatric patients with long-term mental 
disorders (Stritih and Možina, 2000; Možina, 2002).

In our educational and therapeutic group work at summer therapy camps for 
children and adolescents (Možina, 2014), as well as in therapeutic and self-help 

groups during the year, we integrated elements of Moreno’s sociometry with 
sociogram and role play into our system model. At the same time, most inspiring 
for us was his rich therapeutic philosophy, from which we were able to draw as 
from an inexhaustible source of living water. Not only did it help us develop 
our systemic epistemological and methodological framework, but it also encou-
raged us to survive the vortices of the spontaneous group process, which was so 
intensive that over and over again it shook us to our roots. We quickly realized 
how extremely emotionally demanding it is to nurture spontaneity, as Moreno 
understood it, and what it means in a concrete therapeutic interaction to stop 
eating cultural cans and experience tearing social masks from our faces. It enco-
uraged us that he was able to do this and, as an apostle, persisted all his life in 
his central role as a great director on the stage of life.

For us to get to know Moreno’s opus, it was crucial that we grasped it through 
action, not just by reading in a comfortable armchair over a cup of coffee. In every 
cell of our body, the experiences of our therapeutic camps left a deep mark, so that 
even if we did not prove the positive effects of our work with quantitative and 
qualitative methodology, we were embodied in realizing that we, like Moreno, parti-
cipated in an important social invention, strategies and methodologies of help in 
psychotherapy, social work, psychiatry and education (Možina and Stritih, 1998; 
Možina, 2014). At the same time, it is not insignificant that adjusting the compass 
of humanistic values   to Moreno's therapeutic philosophy made it easier to navi-
gate through the turbulent years of Slovenian independence (Možina, 2020a).

1. Moreno as a member of the Jewish community

Little is known about the early childhood of Jacow, who later became Jacob.  
However, it is known that at the age of five he began to attend religious 
school, where he studied Hebrew and learned about the tradition of the reli-
gious leader Baal Shem and the teachings of the Sephardic Jewish sect. This is 
a tradition that has its origins in the twelfth century in Spain and is associated 
with the work of the mystic and prophet Sabbatai Zevi.

Moreno’s work cannot be understood without considering his original cultural 
environment. We can imagine how he accepted the Sabbath faith in his family 
and their religious community, which was supported by a series of profound 
existential and spiritual experiences and enabled him to continue his daily life in 
an economically viable and meaningful way. With his »mother's milk« Moreno 
absorbed an optimistic attitude to the world, which was not eschatological in 
nature, and remained receptive to spiritual experiences which he didn’t see as 
separate from people’s daily efforts to survive.
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2. Moreno's childhood fall

Moreno recounted several times an unusual event from his childhood, when 
as a four-year-old boy he participated in the staging of a biblical text from the 
book of Genesis as part of religious education. He was given the role of God 
with his place »above the clouds« on the branch of the garden tree. He was 
surrounded by angels who spoke of circling over the Garden of Eden. Suddenly 
he was overwhelmed by a sense of weightlessness and the illusion that he could 
fly. He didn’t, he dropped and broke his arm in the fall. As he lay on the ground 
in pain, it became clear to him that an accident had occurred because he had 
crossed the line separating play and life. Afterwards he realized that he was just 
a child who wanted to be a God.

The story of the fall can be read as an interesting anamnestic fact, which, for 
example, might help to explain some unusual, sometimes even bizarre features 
of Moreno's way of thinking, which are also reflected in his professional work.  
However, if we look at it as if we were participating in a psychodrama, where we 
enter the story by embracing our own (childhood) memories, we can relive the 
»leap«, as when we were first learning to walk or ride a bike, when we floated 
or when we climbed a difficult slope for the first time, etc. These are boundary 
experiences that open up the possibility of transition to new states. Without 
the psychological potential to experience spontaneity, such a transition or leap 
would not be possible. Regardless of whether we fall or not, the very possibility 
of a fall allows us a boundary experience.

Moreno’s fall was not played out, but was real and painful. If he could control 
himself, he could protect himself from it, although he could still be even more 
injured after the fall. It was neither in his nor in the hands of the teacher. It is 
possible, however, not to forget the experience and to preserve both - the memory 
of the child's feeling of power or fascination and the memory of the pain from  
which he can learn to cope. With the help of the experience of the fall, Moreno 
discovered that a person in improvised theatre or psychodrama can relive the 
confusion of the moment of the original experience and self-referentially close 
it in the sense of gestalt with the help of repetition. Theatre that depicts foreign 
pain can offer people catharsis and consolation, perhaps even alleviate forge-
tfulness, but it does not have such creative healing options as psychodrama.

3. Moreno in Vienna before the First World War

Moreno discovered the opposite poles of Vienna. On the one hand, there 
was the description of Vienna by Stefan Zweig (1958) in the book Yesterday's 

World, similar to Gustav Klimt's golden paintings. It was an image of a city of 
growing prosperity, enjoying one of the longest periods without war. On the other 
hand, Moreno realized that the monarchy in world politics and the economy 
was losing the struggle for political prestige. Despite its external splendour and 
power, it was not possible to hide the many nonsenses in the organization of 
the state administration, the army and other social subsystems.

4. The influence of Kafka, Dadaism and Expressionism  
 on Moreno

Moreno came to Vienna at a time when the ambition of the Viennese secession,  
which hoped to penetrate the world, was lost in numerous disputes, court 
intrigues and police records. He became absorbed by the dark forebodings of 
the impending catastrophe of the First World War through literary works, such 
as those written by the writer Franz Kafka (1883-1924) and the poet Georg Trakl 
(1887-1914).

The spiritual state as described by Kafka can be seen as the logical consequence 
of a longer period of social disintegration depicted about a hundred years before 
(probably unconsciously as a premonition) by the French painter Théodore Géri-
cault in The Raft of the Medusa (see Figure 2). On it we cannot find a central figure 
to whom the role of hero can be ascribed, for there is no longer any lofty goal to 
which to lead his crew, but only torment in the struggle for bare survival. Self-
-deception with the help of optimism is no longer possible, only fading hope 
remains. Human civilization has collapsed into cannibalism (Wellington and 
Miles, 2007). Today, the picture can be interpreted as a slap in the face to the 
optimism of the nascent bourgeoisie and as a warning, similar to Kafka's, that 
the rise of capitalism with its economic »instrumental mind« (Taylor, 2000) 
brings a pandemic spread of spiritual existential cannibalism, which as a black 
hole threatens to swallow everything, even the greatest scientific and artistic 
achievements of Western culture. Gericault painted a vision of the downfall of 
our civilization, which Kafka also foresaw, so that we do not necessarily read 
his works as a reflection of the decline of the Habsburg monarchy, but also as 
a Holocaust prophecy and as a description of the shortcomings of Western 
culture that cannot be resolved without disaster.

At a time when the First World War was raging in Europe, young artists 
gathered in Zurich, expressing their helplessness and outrage through nume-
rous protests, as well as with a name that indicated the impossibility of any 
dialogue. Thus, in 1916, a new movement in visual art, literature, poetry,  
art theory, theatre and graphic design was created under the name Dada.  
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Interestingly, a strong branch of this movement came from the Romanian Jewish 
community from which Moreno came (Sandqvist, 2006). Dadaism called into 
question the entire art of the past and distorted its abstraction or aesthetics 
with satirical exaggeration, with which the Dadaists communicated that the 
world can only be saved by humour, which Moreno also adopted (Moreno in 
Buer, 1999, p. 32). He has repeatedly said that his greatest merit is that he has 
brought laughter back into the sad reality of psychiatry.

5. Moreno and child's play

While studying medicine, Moreno read classic pedagogical texts (e.g., Rous-
seau, Pestallozzi, and Froebel). His interest in theatre, which accompanied him 
from childhood onwards, and the later influence of pedagogical classics led him 
to observe children's play in Vienna's Augarten Park (Moreno, 1985). He saw not 
only fun in children's play, but also creative impulses. He was amazed at how 
well the children played scenes from family life. It was not necessary to enco-
urage the child to play; without effort and reflection they were able to extract 
important components of everyday life and combine them into holistic images.

In his lectures on psychodrama and group therapy (Moreno, 1959), he empha-
sized that in Augarten Park he often felt like an obstetrician who closely moni-
tored what was happening, making sure to give birth in a natural way, without 
artificial aids. Moreno compared his interventions to Socrates' way of refle-
cting. This is the way in which the teacher enters the event as an ignorant 
but committed interlocutor, who helps the student to discover something 
new for both the student and the teacher by carefully monitoring and asking 
good questions.

6. Moreno and the theatre 

In February 1917, Moreno graduated from the Vienna Medical School. This 
was the moment when he was able to fulfill his wish and go to carry out his 
mission among the common people of the land. He took a job as a general 
practitioner in Bad Vöslau, Tyrol, and at the same time as a doctor in a textile 
factory there. In this way, he was able to earn enough that he could do the rest of 
his work for free, for example in the Mittendorf refugee camp, where he disco-
vered the links between physical resilience and social inclusion. He found that 
refugees were less ill if he took into account their relative preferences instead 
of mechanical distribution in the barracks. If he allowed those who had deve-
loped more confidential and friendly relationships to sleep together in shared 

beds, this boosted their immune system. Thus, he began to use the sociometric 
method in practice (Vešligaj-Damiš, 2011).

When he returned to Vienna after the war, he continued to pursue the idea 
of   improvised theatre. This was not a special novelty for Vienna, as various 
forms of improvised theatrical performances had appeared there since the 
Middle Ages. Moreno had been developing his ideas since he watched the 
children playing in Augarten Park, and towards the end of the 1920s the orga-
nizational and directing outlines became clearer and more definite. Moreno 
soon noticed that improvised theatre was governed by different laws than ordi-
nary theatre. He found that individual scenes must be played shorter because 
otherwise the tension is relieved. He found that there must be breaks between 
acts, and that individual acts are independent of each other, so it is not like in 
a drama where each picture prepares the next. The players who improvise must 
be able to react faster and more spontaneously, they must be productive every 
moment and they must develop a sense of playing together. A new form of 
Weihetheater, »theatre of spontaneity«, was developed. Moreno began this form 
of dramatization of the problems of living together in the refugee camp, and later 
included all members of the family or community of residents, etc. He described 
the difference as follows: »Improvised theatre has relaxed the look, and the 
Weihetheater means the relaxation of life. Revival means the liberation of the 
first experience, the first experience becomes ridiculous with the help of the 
second.« (Moreno in Fangauf, 1999, p. 106)

7. Moreno on spontaneity and creativity

For Moreno, spontaneity (the etymological origin of the word is Latin sua 
sponte - with its own will) did not mean a special ability or structure, but a way 
of experiencing or behaving. It is a process that, in his opinion, allows certain 
knowledge, ideas and mental content to gain new expression in speech, emoti-
onal experience and behavioural forms. Spontaneity allows new connections to 
be made between different fragments of psychic experiences belonging to very 
different psychic structures and logical levels (direct impressions, experiences 
in different contexts, different contexts in relation to different ethical catego-
ries) (Fox, 1987). This usually happens as an unexpected discovery of a new 
view of an already established relationship, as an unexpected verbal response 
or action. The »privileged moments« of spontaneity are characterized not only 
by the formation of new connections in the intrapsychic sphere, but also by the 
escalation of attention in the group. Different, active support and tolerance of 
members, deep mutual understanding and genuine and committed reciprocity 
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can be felt. There is an interpersonal encounter, for which Moreno used the Greek 
word »tele« (mutual empathy). Such an understanding of moments of interper-
sonal contact and meeting is practically identical to more modern theories of 
presence or mindfulness in everyday life and psychotherapy (e.g. Stern, 2004; 
Černetič, 2005, 2016, 2017).

For Moreno, the training of spontaneous creativity meant that a person 
warms up again and again on the stage of psychodrama or in everyday life to 
achieve new, higher forms of spontaneity. He was not so much interested in 
special teachings and past or even modern philosophical-religious systems, but 
was more interested in studying special experiential ways that can have a big 
impact on people's behaviour as individuals and their relationships in groups and 
wider social networks. The techniques he developed enable us to connect many 
diverse and often contradictory notions of the group, which developed in science 
and art at the end of the 19th century and in the first half of the 20th century.

8. Conclusion

Moreno never gave up his cultural heritage. With perseverance and great inven-
tiveness, he sought ways to translate the customs of his culture into a language 
acceptable to as wide a circle of people as possible, and found a way to integrate 
Christian and Hebrew cultures that seemed otherwise completely incompa-
tible. He set out for an unknown land, but he used the wonders of techno-
logy carefully (not exclusively, but inclusively). He never blindly served some 
remote, higher authority, and he did everything in his power to help endangered 
people maintain faith in the life that arises at the moment of human encounter 
with another human being and with oneself, with one's own past and with the 
future. In his work, he used words from different languages   and used them to 
name phenomena of which people had little or no knowledge. Following the 
tradition of rabbis, he helped people to direct their creative potentials both 
towards their own emancipation and towards strengthening the community.

1. Uvod 

Prispevek Jakoba Levyja Morena za naš čas prikaževa v dveh člankih: v prvem 
pokaževa, kako je razvil psihodramo na stičišču umetnosti in vsakdanjega 
življenja, v drugem pa, kako mu je uspelo postaviti nova razmerja med znanostjo,  
umetnostjo, duhovnostjo in vsakdanjim življenjem. Osnova za oba članka je 
nastala v osemdesetih letih prejšnjega stoletja v okviru akcijskega razisko-
vanja, povezanega s projektom prostovoljne psihoterapevtske pomoči otrokom 
in mladostnikom s hudimi psihosocialnimi težavami in njihovim staršem 
(Stritih, 1992; Stritih in Možina, 1992; Kobal, 2001a; Kobal in Možina, 2004), kot 
tudi psihiatričnim pacientom z dolgotrajnimi duševnimi motnjami (Stritih in 
Možina, 2000; Možina, 2002). 

V naše skupinsko vzgojno in terapevtsko delo na poletnih terapevtskih 
taborih za otroke in mladostnike (Možina, 2014), pa tudi v terapevtskih skupinah 
in skupinah za samopomoč med letom, smo v naš sistemski model integrirali 
elemente Morenove sociometrije s sociogramom in igro vlog. Hkrati pa je bila za 
nas najbolj navdihujoča njegova bogata terapevtska filozofija, iz katere smo lahko 
črpali kot iz neusahljivega vira žive vode. Ni nam samo pomagala pri razvijanju 
našega sistemskega epistemološkega in metodološkega okvira, temveč nas je tudi 
bodrila, da smo vztrajali na brzicah spontanega skupinskega dogajanja, ki je bilo 
vedno znova tako silovito, da so se nam tresle hlače. Hitro smo spoznali, kako 
skrajno čustveno zahtevno je negovanje spontanosti, kot jo je razumel Moreno, ter 
kaj v konkretni terapevtski akciji pomeni prenehati z uživanjem kulturnih 
konzerv in doživeti trganje socialnih mask z naših obrazov. Opogumljalo nas 
je, da je on to zmogel in kot apostol vse življenje vztrajal v svoji osrednji vlogi 
velikega režiserja na odru življenja.

Za naše spoznavanje Morenovega opusa je bilo ključnega pomena, da smo 
ga dojeli skozi akcijo, ne zgolj z branjem v udobnem naslanjaču ob skode-
lici kave. V vsaki celici našega telesa so doživetja naših terapevtskih taborov 
pustila globoko sled, tako da četudi s pomočjo kvantitativne in kvalitativne 
metodologije ne bi dokazali pozitivnih učinkov našega dela, smo se utelešeno 
zavedali, da smo bili, podobno kot Moreno, soudeleženi v pomembnem soci-
alnem izumu nove strategije in metodologije pomoči v psihoterapiji, socialnem 
delu, psihiatriji in vzgoji (Možina in Stritih, 1998; Možina, 2014). Hkrati ni nepo-
membno dejstvo, da smo z naravnavanjem kompasa humanističnih vrednot 
na Morenovo terapevtsko filozofijo lažje krmarili skozi burna leta slovenskega 
osamosvajanja (Možina, 2020a).

Ko sva se za objavo tega članka ponovno lotila gradiva o Morenu, ki je bilo do 
sedaj objavljeno le v doktorski disertaciji Bernarda Stritiha (1992), sva videla, da to 
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ne bo šlo tako hitro, kot sva si sprva naivno predstavljala. Potrebno se je bilo poglo-
biti v vsak stavek in celoten stari tekst znova premisliti, preurediti in s pomočjo 
novih virov na novo uokviriti. Ob tem sva bila bogato poplačana s ponovnim 
branjem tekstov Morena in njegovih naslednikov pa tudi vseh, ki jih je bolj ali 
manj navdihnil in jih je vse več tudi v Sloveniji (npr. Vešligaj, 1991; Sešek, 1992; 
Šav, 1999; Pacek, 2000; Vešligaj-Damiš, 2005, 2011; Prosen in Pahole, 2013; 
Meden-Klavora, 2019). Posebej naj omeniva dve dragoceni monografiji:
• leta 2000 je v založbi Inštituta Antona Trstenjaka izšla knjiga Skupine, njihova 

dinamika in psihodrama, prvi slovenski prevod besedil Jakoba in Zerke Moreno 
(Moreno in Moreno, 2000), ki ga je uredila Angelika Groterath (2000a) in mu 
dodala pregleden slovarček psihodramske terminologije (Groterath, 2000b); 

• še relativno sveža pa je knjiga Vladimirja Miloševića Psihodrama – Sprememba 
skozi akcijo (Milošević, 2018). Od leta 2012, ko se je zaposlil v Psihiatrični 
bolnišnici Idrija, je tam začel uvajati psihodramsko metodo in jo predstavljati 
tudi v slovenskih psihiatričnih krogih3. Tako za laike kot za strokovnjake pa 
je čustveno pretresljiv in nazoren prikaz psihodramske metode uspel v filmu 
Moški ne jočejo režiserja Alena Drljevića iz leta 2017, k čigar verodostojnosti 
je v veliki meri pripomogel prav Milošević.

2. Kratka biografska skica o Morenu

Na ime Jakoba Levyja Morena (1889-1974) naletimo skoraj v vsakem prikazu 
zgodovine skupinskega dela prav na začetku in njegovo celotno življenje lahko 
beremo kot zgodbo o razvoju tega področja. Bil je potomec sefardičnih Judov, ki so 
se v zgodovini v valovih raztrosili od Španije do Turčije. Ime Moreno se je 
prenašalo skozi več rodov in je bilo v okolju, kjer se je rodil (Bukarešta), ugledno 
(Moreno, 1989). Ko je bil star pet let, je v okviru verouka doživel pretresljivo 
doživetje. Ko je igral Boga očeta v igri o genezi, ga je vloga tako prevzela, da je 
padel in si zlomil roko. Dogodek se mu je globoko vtisnil v spomin in je o njem 
velikokrat pripovedoval. 

Kot srednješolec in kasneje študent medicine na Dunaju si je služil kruh z varo-
vanjem otrok. Vodil jih je v park, kjer je z njimi razvijal skupne igre, podobne 
psihodrami in sociodrami. Med študijem medicine, matematike in filozofije je 
zavrnil Freudovo teorijo ter s prijatelji in somišljeniki razvijal dejavnosti, katerih 
cilj je bil t. i. »človeško srečanje« v skupinskem kontekstu in vsakdanjih življenj-
skih situacijah. Tega v začetku ni počel kot zdravnik, temveč kot »prostovoljni 

3 Za podrobnejši pregled razvoja psihodrame na Slovenskem glej intervju s Tomijem Janežičem v informativnem 
delu te številke Kairosa (Janežič, Vukšinič in Okorn, 2022).

socialni delavec« (Groterath, 2000a), ki je pomagal revnim in marginalnim 
skupinam, na primer dunajskim prostitutkam. 

Po diplomi je sprva kot zdravnik delal v tekstilni tovarni, leta 1917 pa 
v begunskem taborišču Mittendorf na Tirolskem, kjer je posebno pozornost  
posvečal oblikovanju skupin v zasilnih bivališčih. Po koncu vojne je na Dunaju  
nadaljeval z brezplačno pomočjo na rob družbe izrinjenim in trpečim ljudem,  
hkrati pa je razširil krog stikov s številnimi znanstveniki, filozofi in umetniki, ki so 
tvorili takrat porajajoče se ekspresionistično gibanje. Leta 1918 je pričel izdajati 
literarni časopis Daimon, v katerem so objavljali ali bili z njim povezani: Alfred 
Adler, Franz Werfel, Jakob Wassermann, Max Brod, Hugo Sonnenschein, Heinrich 
Mann, Alfred Döblin, Oskar Kokoschka, Martin Buber, Ernst Bloch, Georg 
Lukács, Max Scheler, Robert Musil, Georg Trakl, Franz Kafka idr. Ustanovil je  
Improvizacijsko gledališče (Stegreiftheater) in razvil tehniko »živi časopis«,  
s pomočjo katere so igralci oživljali aktualne dnevne dogodke in jih razvijali 
dalje. Tako je postopno odkrival novo obliko terapije, ki jo je poimenoval psihod-
rama in z njo uradno začel 1. aprila 1921 (Moreno in Moreno, 2000, str. 159).  

Leta 1925 je emigriral v New York, kjer je najprej delal na Inštitutu Plymouth 
in v Mount Sinai bolnici. Leta 1929 je ustanovil Impromtu teater v Carnegie 
Hallu. V velemestu je lahko razširil svoja krila: »Šele v New Yorku, tej talilnici 
narodov in ogromni metropoli, ki je osvobojena vseh ustaljenih predstav in 
pojmov, sem se lahko svobodno predal svojemu sociometričnemu raziskovanju 
skupin tako velikopotezno, kot sem si v duhu predstavljal.« (Moreno, 1989, str. 11)   

Slika 1
Jakob Levy Moreno (1889-1974) je na začetku 20. stoletja na Dunaju ustanovil 
Improvizacijsko gledališče (Stegreitheater), iz katerega je razvil psihodramski pristop.
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V tridesetih letih se je njegov veliki projekt, ki je zaobjemal teorijo medosebnih 
odnosov (angl. interpersonal relations), psihodramo, sociometrijo, skupinsko 
terapijo (bil je prvi, ki je 1932. leta ta koncept predstavil Ameriškemu psihiatrič-
nemu združenju) (Moreno, Jennings in Stagg, 1932; Moreno in Stagg, 1932), soci-
odramo in sociatrijo, vse bolj širil in nagovoril vse več pomembnih ljudi tistega 
časa. Leta 1931 je izvedel sociometrične raziskave v zaporu Sing Sing, kasneje 
v tridesetih pa je bilo zelo pomembno tudi njegovo sodelovanje s psihiatrom 
Karlom Menningerjem, tako da je v Topeki v Winter General Hospital postavil 
gledališče psihodrame (Janežič, Vukšinič in Okorn, 2022). Leta 1934 je objavil 
knjigo Kdo bo preživel? (angl. Who Shall Survive?) (Moreno, 1934), v kateri je 
opisal razvoj svoje skupinske psihoterapije v letih 1913-14 na Dunaju v povezavi 
s svojim delom s skupinami prostitutk.

V tridesetih in štiridesetih letih so se pri njem šolali in prišli v stik z njegovo 
metodologijo, tako da je nanje pomembno vplival, bodoči svetovno znani 
psihoterapevti, kot so Fritz Perls - geštalt, Eric Berne (2007) - transakcijska 
analiza, Siegmund Heinrich Foulkes - skupinska analiza, Marion Chace – plesna 
terapija, Theodore Sarbin – teorija vlog, Ronald Lippitt – skupinska dinamika 
in senzitivni trening, Virginia Satir (1995) - sistemska družinska terapija in 
drugi (Vešligaj-Damiš, 2011; Janežič, Vukšinič in Okorn, 2022). Na njegove 
odprte seanse so prihajali številni pedagogi, psihologi, sociologi, umetniki, celo 
legendarni režiser in igralec Orson Welles. Leta 1936 je v bližini New Yorka 
ustanovil sanatorij Beacon Hill s priključenim Terapevtskim teatrom, ki je 
deloval kot psihoterapevtski center za zdravljenje in kot mednarodni center za 
edukacijo psihoterapevtov - psihodramatikov. Obravnaval je predvsem margi-
nalizirane psihiatrične bolnike, ki jih v tistih časih niso imeli za sposobne za 
psihoterapevtsko obravnavo. »Krotili« so jih s prisilnimi jopiči ali z bolj moder-
nimi sredstvi, kot so elektrošoki, Moreno pa je namesto sile zanje razvil novo 
različico psihodrame, »v kateri se je manj usmerjal na skupino in bolj na tako 
imenovanega 'protagonista', glavno osebno zdravljenja na psihodramskem 
odru.« (Groterath, 2000a, str. 10) S tem je veliko prispeval k novemu pogledu 
na psihiatrične motnje in njihovo zdravljenje.

Leta 1937 je ustanovil revijo Sociometry: Journal of Interpersonal Relations.  
V uredniškem odboru so bili filozof, psiholog in pedagog John Dewey, sociologa 
Read Bain in Paul F. Lazarsfeld, psiholog Gardner Murphy, antropolog George 
Murdock in celo ekonomist Wesley Mitchell. Za revijo so med drugim pisali 
psihiater Adolph Meyer, socialni psiholog Kurt Lewin, psihiater in edukator 
Rudolf Dreikurs, antropologinja Margaret Mead, Georgea Gallupa (statistika) 
itn. (Janežič, Vukšinič in Okorn, 2022)

Med najzanimivejšimi dokazi o tem, kako pomemben je bil Morenov vpliv 
na ključne osebnosti psihoterapije in na razvoj različnih psihoterapevtskih 
pristopov, sta npr. protestno pismo Abrahama Maslowa reviji Life, ko je ta pred-
stavljala geštalt terapijo Fritza Perlsa, ne da bi omenila Morena, in pa Bernejeva 
ugotovitev »Morenovega problema«, da je namreč skoraj vse znane tehnike 
preizkusil že Moreno v psihodrami, tako da je težko, da bi kdo prišel na dan 
s kakšno izvirno idejo (prav tam).

Štirideseta so bila leta širjenja psihodrame. Leta 1942 je Moreno organiziral 
Društvo za skupinsko psihoterapijo (angl. Society for Group Psychotherapy) 
kot prvo društvo skupinskih terapevtov. Med leti 1945 in 1952 je poučeval na 
vrsti ameriških univerz, leta 1945 je več mesecev predaval na Kliniki Tavistock.  
Morenova pomembna sodelavka je bila njegova tretja žena Zerka Telman 
Moreno, s katero se je poročil leta 1949. Skupaj sta bila neumorna v svojih 
organizatorskih, inovatorskih in publicističnih dejavnostih. Njuna metoda se je 
začela uporabljati v velikem številu različnih institucij: v šolah, vojski, edukacijah 
za menedžerje, rehabilitacijskih programih, treningih za različne profesionalne 
vloge - od učiteljev do prodajalcev. Leta 1951 je Moreno ustanovil Mednarodni 
komite za skupinsko psihoterapijo (angl. International Committee of Group 
Psychotherapy). Po treh letih je v Torontu organiziral prvi Mednarodni kongres za 
skupinsko psihoterapijo. Od leta 1951 do 1966 je predaval kot gostujoči profesor 
sociologije na Visoki šoli za umetnost in znanost v New Yorku. Leta 1964 je bil ob 
njegovi podpori organiziran prvi Mednarodni kongres psihodrame v Parizu in 
leta 1968 prvi Mednarodni kongres sociometrije v avstrijskem Badenu (prav tam). 

Moreno je kot misijonar potoval po svetu in širil svoje ideje vse do leta 
1974, ko je doživel nekaj manjših možganskih in srčnih kapi, po katerih je 
ostal privezan na posteljo. Istega leta je umrl. Do svoje smrti leta 2016 je Zerka 
še naprej veliko prispevala k nadaljnjemu razvoju in širjenju psihodrame, saj je 
nadaljevala z organiziranjem edukacij iz klasične psihodrame in s sistematizacijo 
Morenovega dela (Moreno in Moreno, 2000; Janežič, Vukšinič in Okorn, 2022).

3. Moreno kot član židovske skupnosti

O zgodnjem otroštvu Jacowa, ki je kasneje postal Jakob, je le malo znanega. Ve pa 
se, da je s petimi leti pričel obiskovati verouk, kjer se je učil hebrejščine ter 
spoznaval izročilo verskega voditelja Baal Shema in nauke sefardične judovske 
ločine. To je tradicija, ki ima svoje začetke v dvanajstem stoletju v Španiji in je 
povezana z delovanjem mistika in preroka Sabbatai Zevija.

Danes si le težko predstavljamo versko življenje in vzgojo v takratnih 
židovskih skupnostih. Pomagamo pa si lahko z opisi Ericha Fromma, ki je 
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izhajal iz podobnega okolja. Čeprav so se v 19. stoletju številne židovske družine 
dokopale do velikega bogastva, pa je večina Židov v vzhodni Evropi še vedno 
živela v hudi revščini in v večji ali manjši nevarnosti pred represalijami. V takih 
razmerah je bilo pomembno ravnovesje med skrbjo za lastno, individualno 
preživetje ter skrbjo za ohranjanje in krepitev skupnosti, pri čemer so poudar-
jali in razvijali sposobnosti za negovanje medsebojnih odnosov ter ohranjanje 
budnosti za spremembe v okolju. S tem v zvezi je bil pomemben občutek za 
čas, ker se je po eni strani lahko izjalovil vsak prehiter odziv na spremembe 
v okolju, po drugi strani pa bilo kaznovano vsako zamujanje. Pomembno je 
bilo, da je skupnost ohranjala sposobnost za spontane čustvene stike in da so 
hkrati čustvena dogajanja med ljudmi ostajala pod nadzorom. V tako zaple-
tenih okoliščinah so imeli poseben pomen tisti poznavalci Tore, ki so znali 
prastare prispodobe na smiseln način prestaviti v sedanjost in jih tako narediti 
bolj dostopne, privlačne in razumljive. Vsakemu članu skupnosti so pomagali 
začutiti dobrodejnost tradicionalnih prispodob in ugledati mreže odnosov 
v sedanjosti, v katerih je lahko našel svoje mesto ter vlogo v strukturah vzaje-
mnosti in solidarnosti. Le tisti, ki so v svoji skupnosti vsakodnevno videli jasne 
in otipljive dokaze za smiselnost vztrajanja, so lahko ohranjali odpornost proti 
doživetjem malodušja in hromeče tesnobe.

Razsvetljenim posameznikom oziroma rabinom je skupnost priznavala 
poseben status zaradi izjemnih zmožnosti in ne zaradi večjega imetja. Praviloma 
so bili zelo revni, tako da se je njihov asketizem dogajal na meji tega, kar lahko 
človeški organizem še prenese. Njihovo ukvarjanje z verskimi teksti ni služilo 
zgolj neki abstraktni podobi boga, temveč je bila zamaknjenost v verske prispo-
dobe pogosto v funkciji preživetja v povsem otipljivi revščini. Tako so morali po 
eni strani upoštevati socialno ekonomski vidik (gospodarjenje, trgovina, proizvo-
dnja, denar), po drugi strani pa ohranjati duhovni vidik verskega izročila. S svojim 
življenjem in z verskimi razlagami oziroma komentarji so omogočali živ dialog 
med člani skupnosti, družinami in socialnimi sloji, med generacijami in spoli 
ter z bogom, h kateremu se je lahko vsak človek obračal s »ti«. 

Fromm tako poroča o tradiciji interpretiranja zgodbe o izgonu iz raja, v kateri 
se človek upira avtoritarnemu bogu. Kača je bila simbol modrosti in upor-
nosti. Prvi človek ni grešil, temveč se je uprl. Ko je bil pregnan iz raja, je v svetu 
deloval kot ustvarjalec, gospodar. Kot dvojnik boga je lahko razlikoval, kaj je 
dobro in kaj zlo. Človek je imel možnost, da s pomočjo izkušenj dozori in da 
svojo človeško bit ponovno zedini z božjo. Rabini so v skladu s hasidijskimi 
nauki članom židovske skupnosti vsak dan razlagali, kako so že na poti eman-
cipacije, in so v tem duhu razumeli tudi praznične rituale: »Prvi dan prazno-
vanja nas bog povabi, da bi obhajali dan radosti; drugi dan pa mi povabimo 

gospoda, naj se veseli z nami. Povabilo prvega dne nam je od boga ukazano, drugi 
dan praznovanja pa smo uzakonili mi sami.« (Fromm v Geisler, 1999, str. 52)

Praznovanje sabata je bilo za hasidijske verske skupnosti osrednjega pomena,  
saj Judje ne bi preživeli dvatisočletnega preganjanja, če se ne bi celo najbolj revni 
in ubogi med njimi za en dan v tednu spremenili v dostojanstvene in ponosne 
ljudi, če ne bi berač na ta dan postal kralj: »Kaj je sabat? Spomin na kraljestvo 
slehernega človeka, na odstranitev razlik med gospodi in sužnji, bogatimi 
in revnimi, uspešnimi in tistimi, ki so odpovedali. Praznovati sabat pomeni 
popolno neodvisnost od civilizacije in družbe, od dosežkov in prizadevanj. Sabat 
je utelešena vera, da so vsi ljudje enaki in da enakost ljudi predstavlja človeško 
plemenitost. Največji greh človeka je, če pozabi, da je kraljevi sin.« (Heschel 
v Geisler, 1999, str. 69)

Socialna solidarnost se ravno v citatu pokaže v vsej protislovnosti. Po eni 
strani pripada funkcionalnemu polu kot medsebojno gospodarsko sodelo-
vanje, ki je hkrati medsebojna podpora, a tudi velika strogost pri medsebojnem 
ocenjevanju kredibilnosti. Po drugi strani pripada polu duhovnosti, kjer ljudje 
z negovanjem prastarega izročila ohranjajo predstave življenja, ki so kompleksne 
in hkrati prežete s krutim realizmom življenja skupnosti, ki je bila tisočletja 
dolgo izpostavljena iztrebljanju. Te predstave so vedno znova uprizorjene in 
uresničene kot sabat, svečani dan, ki, s tem da je, vsakomur dokazuje poseben 
pomen duhovne sfere v židovski kulturi.

Morenovega dela ni možno razumeti, če ne upoštevamo njegovega izvor-
nega kulturnega okolja. S pomočjo gornjih opisov si lahko predstavljamo, kako 
je v svoji družini in domači verski skupnosti sprejel vero v sabat, ki je bila 
podkrepljena z nizom globokih eksistencialnih in duhovnih doživetij ter je 
hkrati omogočala nadaljevanje vsakdanjega življenja na ekonomsko viabilen 
pa tudi smiseln način. Ravno v zvezi z drugačnim pomenom praznovanja, ki ga 
je Moreno vpijal z »materinim mlekom«, lahko lažje razumemo tudi njegovo 
naravnanost k optimistični sliki sveta, ki ni bila eshatološke narave, in kako je 
celo življenje ostajal dojemljiv za duhovna doživetja, ki jih ni videl ločenih od 
vsakdanjih prizadevanj ljudi za preživetje. 

4. Morenov otroški padec

Moreno je večkrat pripovedoval o nenavadnem dogodku iz otroštva, ko je kot 
štiriletni deček pri verouku sodeloval v uprizoritvi svetopisemskega bese-
dila geneze. Dobil je vlogo Boga in svoje mesto »nad oblaki« na veji vrtnega 
drevesa. Obdajali so ga angeli, ki so govorili, kako kroži nad rajskim vrtom. Nena-
doma ga je preplavil občutek breztežnosti in iluzija, da lahko poleti. Spustil se je in 
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si pri padcu zlomil roko. Ko je v bolečinah obležal na tleh, mu je postalo jasno, da se 
je zgodila nesreča, ker je prestopil črto, ki razločuje igro in življenje. Ponovno 
se je streznil in se zavedel, da je le deček, ki je želel postati Bog. 

Zgodbo o padcu lahko preberemo kot zanimiv anamnestični podatek, s katerim 
bi, na primer, lahko poskušali razlagati nekatere nenavadne, včasih celo čudaške 
značilnosti Morenovega načina mišljenja, ki se kažejo tudi v njegovem strokovnem 
delu. Če pa se ji prepustimo, kot bi sodelovali v psihodrami, kjer z vživljanjem 
v lastne (otroške) spomine vstopimo v zgodbo, lahko podoživimo »preskok«, kot 
ko smo se prvič spustili pri učenju hoje ali vožnje s kolesom, ko smo splavali ali 
ko smo prvič preplezali zahtevno strmino ipd.. To so mejna doživetja, ki nam 
odprejo možnost prehoda v nova stanja. Brez psihološkega potenciala za doži-
vljanje spontanosti tak prehod ali preskok ne bi bil mogoč. Ne glede na to, ali 
se padec zgodi ali ne, nam že sama možnost padca omogoča mejno doživetje.

Antični pesnik Publij Ovidij Nazon je v Metamorfozah (Ovidij, 2013) že pred 
dva tisoč leti v dodatku k pesnitvi Ikarus zapisal življenjsko resnico, ki jo je 
Moreno spoznal ob svojem padcu:  

»Naše življenje je pot prenevarna v rešilno deželo.
Bodi namen nam le tak, da je zmožnosti naši primeren.
Nizko bo padel leteč previsoko, in - v brezdnu je zguba.« (Gantar, 1968, str. 53)

Carl Gustav Jung je v knjigi Psihologija in alkemija zapisal podobno misel: »Samo 
bogovi uspešno hodijo po mostu mavrice. Smrtniki pri tem propadejo. Mavrica 
je le lep privid, ki se razteza čez nebo; to ni pot za telesna bitja. Ta preidejo 'pod' 
njo. Pod mostom pa teče voda v nižje predele.« (Jung, 1984, str. 66) 

Jung nato govori o »otroški deželi«, kar ustreza Ovidijevi predstavi »rešilne 
dežele«, saj lahko človek, tudi kot odrasel, iz otroškega načina kot vira napaja 
svojo odpornost, da zmore življenju dajati pritrdilen odgovor tudi v neugodnih 
razmerah. Zato je prav pomanjkanje stika z otročjim lahko razlog za negativne 
pojave odrasle infantilnosti in ne obratno: 

»A izvira ni mogoče najti, če se zavest ne sprijazni s povratkom v 'otroško 
deželo', da tam, tako kot v zgodnejšem obdobju, dobi navodila nezave-
dnega. Otročje ni le predolgo ostati otrok, temveč je otročji tudi tisti, ki se 
oddvoji od otroštva in misli, da to, česar več ne vidi, tudi preneha obstajati [...] 
Posledica oddvojitve je, da otroška dežela ostaja za vedno infantilna, in na ta 
način ostaja stalen izvir otročjih nagnjenj in hotenj [...] Zavest je zato lahko 
povsem preplavljena z otročjostjo ali pa se mora pred tem braniti s starčevskim 
cinizmom in z zagrenjenim odrekanjem.« (prav tam, str. 68)

Ovidij se je znal vračati v otroško deželo in iz nje črpati navdih za svoje 
pesmi. Uporabljal je tudi metaforo »puer aeternus«, hkrati pa sam kazal 
značilnosti vedenja »večnega otroka« oziroma »večnega mladeniča« (von 

Franz, 1988). Jung je v svojem raziskovanju arhetipov to metaforo prevzel od 
njega, saj je eno od imen za boga otroka, ki je predstavljal pomemben simbol 
nekaterih predkrščanskih religij in se na različne načine zrcali tudi v krščan-
stvu. Moreno je razumel otroško doživljanje podobno kot Jung, zato svoje izku-
šnje padca ni razumel kot travmatske, temveč kot izvor spoznanja o povezanosti 
otročjega in božjega, ter kot vir, iz katerega je vse življenje črpal zavest o svojem 
življenjskem poslanstvu. Zato je tudi druge ljudi spodbujal k povratku v otroško 
deželo in hkrati pazil, da je bil njihov padec z mavričnega mostu varen. Vedel 
je, kako pomemben je povratek iz božanske polnosti v vsakdanjo zavest, ki se 
je Hölderlinu v primerjavi s trenutki mističnega doživljanja zdela kot drema-
vica, stiska in noč:

»Zakaj ne more zmerom v sebi jih hraniti krhek vrč,
Človek le kdaj pa kdaj vzdrži božansko polnost.
Življenje je potem le sen o njih. A blodnost nam 
Pomaga kot dremavica, moč vlivata stiska in noč, [...]« (Hölderlin, 1978, str. 63)

Tragična Hölderlinova osebna zgodba kaže, kako mistično izkustvo samo po 
sebi še ni garant za duhovno zrelo življenje (Zweig, 2015). Zanj je potrebno 
najti ravnovesje med trenutki božansko polnega izkustva ter doživljanjem 
blodnosti, dremavic, stisk in noči vsakdanjega življenja. Moreno je vedel, kako 
lahko človeka uzrtje raznih božansko mavričnih vsebin opijani, da izgubi 
trezno presojo realnosti, zato je hkrati skrbel, da je z ljudmi, večinoma 
v skupinah, soustvarjal varne okoliščine za njihov povratek v odraslo resničnost. 

Izkušnja padca ga je varovala, da je šel v svojem eksperimentiranju 
lahko zelo daleč, a ni pozabil na mejo, ki je ščitila njega in tiste, s katerimi 
je delal. Ljudem, in tudi sebi v sodelovanju z njimi, je najprej vedno znova 
pomagal prebuditi ustvarjalno fantazijo (mavrico), ki je za nekaj trenutkov 
presegla omejitve fizične stvarnosti in psihosocialne resničnosti, se nato brez 
poškodb prepustiti padcu v neznano, doživeti odkritje nove perspektive in ubese-
denja, novega, izceljujočega občutja ali dejanja, in se na koncu vrniti v običajno 
stanje zavesti. Podobno kot Sokrat je kot porodničar asistiral pri porajanju novih 
doživetij in resničnosti, v katerih so lahko ljudje hkrati tudi integrirali spomine 
na podobne poskuse hoje po mavričnem mostu in padce, ki so v življenju vsakega 
človeka neizogibni. Ker se ravno ob padcih, ko se znajdemo v bolečini, prebudi 
tudi motivacija za spremembo, je Moreno pomagal ljudem, da so v trenutkih 
trpljenja, ko so iskali njegovo pomoč, osvestili svoje stvariteljske zmožnosti in 
dejstvo, da so lahko kreatorji lastne resničnosti.

Morenov padec ni bil zaigran, temveč je bil dejanski in boleč. Če bi se 
obvladal, bi se pred njim lahko obvaroval, ob samem padcu pa bi se lahko še 
bolj poškodoval. To ni bilo ne v njegovih ne v učiteljevih rokah. V človekovi 
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moči pa je, da doživetja ne pozabi in da ohrani oboje - spomin na občutek 
otroške mogočnosti oziroma očaranosti in spomin na bolečino, s katero pa se jo 
lahko nauči obvladovati. Moreno je s pomočjo izkušnje padca odkril, da človek 
v improviziranem gledališču oziroma psihodrami lahko podoživi zmedo trenutka 
prvotnega doživetja in jo prav s pomočjo ponovitve samoreferenčno zapre 
v smislu geštalta. Gledališče, ki prikazuje tuje bolečine, lahko nudi ljudem 
katarzo in tolažbo, morda celo olajša pozabo, nima pa takih kreativno zdravi-
teljskih možnosti kot psihodrama.

5. Moreno na Dunaju pred prvo svetovno vojno

Ravno v času, ko je Moreno prihajal na univerzo, je Dunaj leta 1910 doživel prvo 
izvedbo osme simfonije Gustava Mahlerja, imenovane tudi Simfonija tisočev. Njen 
prvi stavek je zgrajen okrog klica: »Veni, Creator Spiritus / Mentes tuorum visita« 
(Pridi, Duh Stvaritelj / Obišči naše duhove). Ta vzklik, ki naj bi ga v 9. stoletju 
napisal frančiškanski asket in benediktinski menih Rabanus Maurus in je bil 
najprej uglasben v čudovitih gregorijanskih koralih (Meenan, 2018), se dobro 
ujema z Morenovim hlastanjem po vseh mogočih novih idejah, sanjarjenjem 
o revolucionarnih spremembah in globoko vero v človekove božanske, stvari-
teljske sposobnosti. 

Ob tem pa je odkrival dvojno podobo velikega mesta. Na eni strani je slika 
Dunaja, kot jo je, podobno zlatim slikam Gustava Klimta, upodobil Stefan Zweig 
(1958) v knjigi Včerajšnji svet. To je bila podoba mesta rastočega blagostanja, ki je 
preživljajo eno najdaljših obdobij brez vojne. Bilo je samo po sebi dokaz dobre 
urejenosti stare monarhije, ki je še branila tradicionalne vrednote pred razkra-
jajočim vplivom denarja. K tej zlati podobi Dunaja so veliko prispevali številni 
Židje, ki so bili pomembni glasniki novega v znanosti in umetnosti. Zweig, ki je 
sam izhajal iz židovske družine, je zapisal: 

 »Po zaslugi Freuda in mnogih drugih znanstvenikov se je začel svet 
zanimati za staroslavno univerzo - povsod so Judje zasedali visoke in najvišje 
položaje v duhovnem življenju Dunaja kot učenjaki, virtuozi, slikarji, reži-
serji, arhitekti in časnikarji. S svojo strastno ljubeznijo do tega mesta in z voljo 
do izenačevanja z drugimi so se popolnoma prilagodili in bili srečni, da so 
služili stari Avstriji; svoje avstrijstvo so občutili kot poslanstvo pred svetom 
in - to je treba ponoviti zavoljo poštenja - velik del, če ne večina vsega, kar 
danes Evropa in Amerika občudujeta kot izraz novo poživljene avstrijske 
kulture v glasbi, književnosti, gledališču, umetni obrti, je ustvarilo dunajsko 
judovstvo, ki je v tem ustvarjanju doseglo najvišji uspeh svojega tisočlet-
nega duhovnega prizadevanja. Intelektualna energija, ki je bila stoletja 

brez poti, se je tu povezala z že nekoliko utrujeno tradicijo, jo hranila, poži-
vljala, povzdigovala, osveževala z novo močjo in neutrudljivo gibčnostjo.« 
(Zweig, 1958, str. 40)

 Čeprav so ljudje na začetku dvajsetega stoletja doživljali globoke občutke 
strahu, so bežali pred njimi in se zatekali k veri v znanstveni napredek. Še je 
vladal »znanstveni optimizem« in ljudje so bili večinoma prepričani, da se bo 
na zemlji vsak čas začelo rajsko življenje. Spričo velikega napredka znanosti in 
tehnike se je zdelo kar verjetno, da bodo vsi problemi kmalu rešeni. Ta cilj naj bi 
uresničila newtonovska fizika pa tudi druge znanosti, ki bi se ji v metodološko 
tehničnih dosežkih čim bolj približale (Russell, 1979, str. 298).

A Moreno ni mogel ne videti tudi druge podobe Dunaja. Ta pa je kazala,  
da monarhija v svetovni politiki in gospodarstvu izgublja v boju za politični 
prestiž. Kljub zunanjemu blišču in mogočnosti ni bilo možno skriti številnih 
nesmislov v organizaciji državne uprave, armade in drugih družbenih podsis-
temov. Kot pripadnik židovske manjšine je Moreno lahko spoznaval, kako veliki 
razvojni potenciali se skrivajo v drugih narodih monarhije, ki so ostajali brez 
političnih pravic na robu družbe in globoko na dnu državnih struktur. Avstro-
-Ogrska je bila drugačna od drugih evropskih velesil prav v tem, da ni asimilirala 
malih narodov. Nacionalne razlike so bile tudi večje kot kjerkoli drugje, vendar 
ta raznolikost v javnih diskurzih ni bila prepoznana kot dragocena. Videl je, kako 
so bogati z lahkoto zapravljali sadove človeškega truda, medtem ko so mali ljudje 
garali, da bi preživeli kljub številnim oviram in težavam, ki so jih navdajale 
z veliko negotovostjo in brezperspektivnostjo. Iz svojega otroštva je prinašal 
v ta svet posebno sposobnost, da je poleg številnih stisk in krivic, ki so se godile 
malim ljudem, videl tudi njihove srečne trenutke, ko je življenje zmagovalo 
nad smrtjo, in slutil skrite stvariteljske zmožnosti v posameznikih, družinah 
in narodih, ki so se morali na robu družbe boriti za golo preživetje. 

6. Moreno in evropska umetnost

Moreno je prišel na Dunaj v času, ko se je velikopoteznost dunajske secesije, ki bi 
lahko prodrla v svet, porazgubila v številnih sporih, dvorskih intrigah in poli-
cijskih zapisnikih. Temne slutnje bližajoče se katastrofe prve svetovne vojne 
je vsrkaval tudi preko literarnih del, kot sta jih na primer ustvarjala pisatelj 
Franz Kafka (1883-1924) in pesnik Georg Trakl (1887-1914), ki je »kot omračeni 
videc pel ob razpadlih zidovih« in katerega »glas je požiral božji veter«, in ki 
je v pismu svojemu prijatelju zapisal: »Jaz več ne vem, ne kod ne kam. Tako 
brezimna nesreča je, če se človeku prelomi svet. O moj Bog, kakšna sodba je 
padla name. Recite mi, da moram imeti moč, da bom še živel in počel nekaj 
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resničnega. Recite mi, da nisem blazen. Spustila se je kamnita tema.« (Trakl 
v Killy, 1971, str. 111) Tudi Morenu se je ob doživljanju »kamnite teme« let pred in 
po prvi svetovni vojni utrnila metafora, ki pa ni ujela le duha tistega časa, temveč 
kaže na globlje oziroma širše vzvode patologije naše civilizacije. Z izrazom 
»kuga jaza« (Moreno v Schacht, 1999, str. 217) je na osnovi svoje komunitari-
stične usmerjenosti (Avineri in De-Shalit, 2004) že preroško slutil, kako se bo ta 
pojav samo še širil do današnjih razsežnosti neoliberalističnega individualizma 
(Bauman, 2002) in »narcisistične kulture« (Lasch, 2012).

6.1. Kafkov vpliv
Podobno Traklu je pekel pred in v času prve svetovne vojne opisoval Franz 
Kafka, ki so ga nekateri zato poimenovali tudi Dante freudovskega obdobja in 
s katerim je Moreno v času svojega izdajanja časopisa Daimon prišel v stik tudi 
osebno. Edvard Kocbek je v eseju O Kafki zapisal: 

»V Kafkovih delih čutimo delovanje nečesa vznemirljivega, kakor da bi 
se v daljni preteklosti, takorekoč v prazgodovini človeštva, dogodilo nekaj 
usodnega, velikemu zločinu podobnega, česar se morajo s strahom in grozo 
spominjati vsi rodovi in se mu odkupovati. To odkupovanje se dogaja v oblikah 
iskanja in bolečega spominjanja, novega izgubljanja in tavanja, neneh-
nega zaznavanja nejasne odgovornosti, krivde in tesnobe, koprnenja po 
nezmanjšljivosti in celotnosti, po pravilnosti in čistosti, ki sta se izgubili in 
ki ju moramo zdaj iskati in poiskati v obliki pozabljenih in vedno resničnih 
odnosov med človekom in človekom ter človekom in svetom [...] Odgovor-
nost, krivda in tesnoba se združujeta v bojazen, ki je stopila na mesto čudenja 
kot pradoživljanja. Bolezen ni več le civilizacijski pojav, temveč temeljna 
bivanjska dimenzija: 'Moja bojazen je moje bistvo. Bojazen je moj najboljši 
del. Moja bojazen ni moja privatna bojazen'.« (Kocbek, 1974, str. 238)

 Kafkovi junaki ne morejo najti smisla, čeprav so mu blizu in tavajo v  
njegovem amorfnem  gradivu. Ne morejo ga odkriti, »vendar ga tudi izgu-
biti ne morejo. Komunicirajo z njim s pomočjo novih dimenzij, s pomočjo 
ironije, absurda, humorja in celo izdelanih napotkov, le s svojo slo po učlove-
čevanju.« (Kocbek, 1974, str. 240) Pekel Kafkovega časa, ki ves čas grozi, da ga 
bo požrl, Nietzsche opiše kot »voljo do moči« (Nietzsche, 2004). Kafka zase ne 
najde izhoda, hkrati pa je subverziven ravno zaradi svojih spodletelih poskusov 
(da bi se na primer odločil za zakonski stan ali se priključil študentski politični 
akciji), v katerih se jasno izogne prav volji do moči in krepitvi navidezne goto-
vosti jaza. Tako Moreno na nek način sledi Kafki, ko v zdravljenju kuge jaza 
išče možnosti za drastično spremembo pogleda na stvarnost in samega sebe 
v človekovi socialni naravi ter v drugačnem načinu sobivanja v socialni mreži. 

Pogledu v pekel časa okoli prve svetovne vojne se najbolj približamo s prebi-
ranjem Kafkovih pisem očetu (Kafka, 2010) ter dvema ženskama, ki poosebljata 
ponesrečen ljubezenski odnos, to sta Felice Bauer (Kafka, 2008, 2011) in Milena 
Jesenski (Kafka, 2009). Felice je pisal v času prve svetovne vojne, Mileni pa 
v zadnjih letih življenja. Ko si je dopisoval s Felice, je še mislil, da ga pot vodi 
k neki trajni obliki človeške bližine, vendar so se mu upi izrodili. Kljub trenutkom 
globoke sreče in nežne intimnosti, se je srečal z »močjo«, ki je vplivala na to, da se 
je vse sfižilo. Ob srečevanju s Felicejinimi fatalnimi predstavami o meščanskem 
zakonu je nastala prispodoba »moči«, ki davi: »Bil sem nezaščiten pred osebo 
nasproti mene. Mirno je sedela za mizo in buljila v mizno ploskev. Krožil sem 
okrog nje in čutil, da me davi. Okrog mene je krožil nekdo tretji in čutil, da ga 
jaz davim, okrog tega tretjega je krožil nekdo četrti in čutil, da ga ta davi. In tako 
je šlo to do zvezdnih krožnic in še dlje. Vse je čutilo, kako je grabljeno za vrat.« 
(Canetti, 1986, str. 99)

 Ko je v Marjanskih Laznih na Češkem s Felice preživel nekaj srečnih 
dni, doživel nežnost in bližino in ko je vrtenje v krogu okrog nemožnosti skupne 
predstave družinskega življenja za kratek čas popustilo, ga je preplavilo navdu-
šenje. Vendar ni bilo povezano s sanjarjenjem o privatnem domu s Felice, temveč 
s predstavo o Domu za židovske begunce v Berlinu. Kasneje je Felice poskušal 
v pismih opogumiti za delo v njem. Canetti citira njegovo pismo in pravi, da je 
v njem Kafka napisal največ superlativov, ki veliko povedo o njegovih najglo-
bljih željah: »Razumljivo, študenti in študentke so - če vzamemo v povprečju 
najmanj sebični, najbolj odločni, najbolj nemirni, najbolj zahtevni, najbolj 
goreči, najbolj neodvisni in najbolj daljnovidni ljudje - začeli stvar (Dom za 
židovske begunce, op. B. S. in M. M.) in jo vodijo, a vsak smrtnik enako pripada 
temu delu.« (prav tam, 1986, str. 118)

 Potem nadaljuje, da je tako delo pomembnejše od česarkoli in da človek »iz 
takega dela lahko posrka več medu kot iz vseh cvetov v gozdovih Marjanskih 
Lazen«, kjer sta s Felice preživela nekaj dni intimne nežnosti. Kljub trenutkom 
bližine in upanja, da bi s Felice našla skupni cilj in obšla temo »normalne 
družine«, ki ga je davila, pa je zmagalo nekaj tretjega, to je bolezen. V pismu 
prijatelju Brodu je napisal: »Na vsak način se v odnosu do tuberkuloze sedaj 
vedem kot otrok, ki se drži za mamino krilo [...] Včasih se mi zdi, da so se 
možgani dogovorili s pljuči, ne da bi jaz za to vedel. 'Tako ne gre naprej', so rekli 
možgani in po petih letih so pljuča izrazila pripravljenost, da pomagajo.« (prav 
tam, 1986, str. 131)

Proti koncu svojega življenja v pismu Mileni govori o krčeviti tesnobi pred 
izgovoritvijo besede, ki bi vsebovala sporočilo o nesporočljivem. Dostop do 
tega več kot objekta hrepenenja preprečuje prav tesnoba, tesnoba pred samim 
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seboj in pred ljudmi, natančneje laž, ki izhaja iz te tesnobe in zaradi katere 
prihaja pri njem na dan še vedno veliko premalo resnice. Če bi lahko izgovoril 
več resnice, »bi se po logiki zrcalne podobe približal tudi tistemu, kar je več od 
tesnobe, to pa ni nič drugega kot Resnica, resnica, ki jo zastopa oziroma pred-
stavlja drevo življenja. Resnica, v kateri ugasnejo vse druge resnice in pripada 
večnosti.« (Hribar, 1990, str. 221)

Za Kafko je bila resnica nedeljiva in je same torej ne moremo spoznati. Kdor jo 
hoče spoznati, mora biti laž. Bil je prepričan, da v svetu laži, ki ga je obdajal, laži 
ni mogoče spraviti s sveta z njenim nasprotjem, marveč le s svetom resnice, ki pa 
ni od tega sveta. Če namreč hočemo laž spraviti s sveta laži, se nam beseda spre-
minja v protilaž: »Kajti z besedami, četudi ne želimo in nočemo lagati, resnice 
ne sestavljamo, marveč jo trgamo narazen.« (prav tam, str. 216)

Hribar razloči med dvema resnicama, ki jo zastopata drevo spoznanja in 
drevo življenja. S pomočjo tega razlikovanja je možno lažje razumeti in pozitivno 
ovrednotiti Kafkov neaktivistični odnos do življenja, zaradi katerega bi ga na prvi 
pogled, v luči prevladujoče volje do moči zahodne civilizacije, lahko ocenili kot 
slabiča krhke konstitucije in zdravja, ki se je podrejal tiranskemu očetu, v ljubezni 
ostal »večni zaročenec« (Duval, 2014) in ki se ni priključil kakšni odločnejši 
politični akciji, čeprav je v okviru svoje uradniške službe v zavarovalnici naredil 
veliko dobrega za ljudi: »Resnica dejavnega in resnica mirujočega. V prvi se 
deli dobro od zlega, druga ni nič drugega kot dobro samo, ne ve niti za dobro 
niti za zlo. Prva resnica nam je dejansko dana, drugo slutimo. To je žalosten del 
pogleda. Vesel je ta, da pripada prva resnica trenutku, druga večnosti, zato prva 
resnica tudi ugasne v luči druge.« (Hribar, 1990, str. 217)

Moreno je imel posluh tako za resnico dejavnega kot za resnico miru-
jočega. Prvo je odkrival predvsem kot znanstvenik in terapevt, drugo kot 
mistik. Lahko govorimo tudi o dveh doživljajskih načinih – dejavnosti in 
trpnosti, ki ju je znal kot dva komplementarna pola dobro prepletati in je s tem 
prispeval k novim povezavam med znanostjo, umetnostjo, duhovnostjo in 
vsakdanjim življenjem: 

»[…] Kajti trpnost, ki je sestavni del doživljajskega poglabljanja, in dejav-
nost, sta dva komplementarna pola istega doživljanja […] Vsak od obeh polov 
vsebuje sam svoje onemogočanje: pretirano praznovanje […] se izrodi v naiv-
nost, s katero se ne da preživeti v stvarnosti, da se sproti podira v tragiko; 
gola proizvodnja […] gola znanost pa se iztekajo v doživljajske praznine 
nesmisla, absurda, v orvelovstvo, ki se tako zavozla v sebi, da ne more niti 
delovati več.« (Ramovš, 1990, str. 143-144)

Duhovno stanje, kakršnega je opisoval Kafka, lahko vidimo kot logično posledico 
daljšega družbenega procesa, ki ga je okoli sto let prej (verjetno nezavedno kot 

slutnjo) upodobil francoski slikar Théodore Géricault na sliki Splav meduze (glej 
sliko 2). Na njej ne moremo najti osrednje figure, ki bi ji lahko pripisali vlogo 
junaka ali heroja, ker ni več nobenega vzvišenega cilja, h kateremu bi vodil svojo 
posadko, temveč le muka v borbi za golo preživetje. Samoprevara s pomočjo 
optimizma ni več možna, ostaja le še brlenje ugašajočega upanja. Civiliziranost 
človeka se je sesedla v kanibalizem (Wellington v Miles, 2007). 

Slika 2
Slika Théodorja Géricaulta (1791-1824) Splav meduze, ki jo je narisal v letih 1818-19. 
Nastala je na podlagi mednarodnega škandala, povezanega z brodolomom francoske 
fregate Méduse leta 1816. Od 147 brodolomcev, ki so se zatekli na v naglici zgrajen 
splav, se jih je rešilo le 15, pa še ti so za preživetje morali jesti trupla svojih tovarišev. 

Danes si sliko lahko razlagamo kot klofuto optimizmu porajajočega se meščanstva 
in kot opozorilo, podobno Kafkovemu, da razmah kapitalizma in ekonomskega 
»instrumentalnega uma« (Taylor, 2000) prinaša s seboj duhovno eksistencialni 
kanibalizem v obliki pandemičnega širjenja doživljajske praznine ljudi, ki grozi 
kot črna luknja pogoltniti vse, tudi največje znanstvene in umetniške dosežke 
zahodne kulture. Naslikal je vizijo propada naše civilizacije, katerega je slutil 
tudi Kafka, saj ni nujno, da njegova dela beremo le kot odsev propadanja habs-
burške monarhije, temveč tudi kot prerokbo holokavsta in kot opisovanje 
tistega manjka zahodne kulture, ki se po vsej verjetnosti ne more razrešiti 
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brez katastrofe. Ta se dandanes, ko smo se zaradi okoljskih problemov, preti-
rane porabe energetskih virov, eksplozije prebivalstva, rastoče neenakosti in 
(atomskega) oboroževanja našli na pragu (ali že čez) »kolektivnega samomora« 
(Eagleton, 2018; Možina, 2020b) in ko je možno le še »upanje brez optimizma« 
(Eagleton, 2018), zdi še bolj verjetna kot v Géricaultovih in Kafkovih časih.

6.2. Vpliv dadaizma in ekspresionizma
V času, ko je v Evropi divjala prva svetovna vojna, so se v Zürichu zbirali mladi 
umetniki, ki so svojo nemoč in ogorčenje izrazili v številnih protestih, pa tudi 
z imenom, ki je kazalo na nemožnost slehernega dialoga. Tako je leta 1916 
nastala smer v vizualni umetnosti, literaturi, poeziji, umetnostni teoriji, gleda-
lišču in grafičnem dizajnu z imenom Dada. Pri tem je zanimivo, da je močna 
veja tega gibanja izhajala iz romunske židovske skupnosti, iz katere je izhajal 
Moreno (Sandqvist, 2006). Dadaizem je postavil pod vprašaj celotno dotedanjo 
umetnost. Njeno abstraktnost oziroma estetiko je popačil s satiričnim pretira-
vanjem, s čimer so dadaisti sporočali, da svet lahko reši le humor, kar je posvojil 
tudi Moreno (Buer, 1999, str. 32). Sam je večkrat rekel, da je njegova največja 
zasluga to, da je v žalostno stvarnost psihiatrije ponovno prinesel smeh.

 V opisu dadaista, kot ga je podal kritik tradicionalne znanstvene paradigme 
Feyerabend, lahko zagledamo Morena: 

»Dadaist ne bi pohodil niti mravlje, kaj šele poškodoval kakega človeka.  
Dadaist ostaja povsem ravnodušen do vsakega resnega podviga in je sposoben 
zavohati nevarnost vsakič, ko se ljudje prenehajo smejati, zavzamejo sumljivo 
držo in si nadenejo izraz obraza, ki najavlja, da bodo rekli nekaj pomemb-
nega. Dadaist je prepričan, da bo postalo življenje vredno le takrat, ko bomo 
postali brezbrižni in če bomo iz našega govorjenja zmetali globokoumne, a že 
izrabljene pomene, ki se v stoletjih akumulirajo ('iskanje resnice', 'obramba 
pravice', 'strastno prizadevanje'). Dadaist je zmožen začeti z veselimi poskusi 
celo na tistih področjih, kjer se dozdeva, da sprememba in eksperimentiranje 
sploh ne prideta v poštev.« (Feyerabend, 1987, str. 13-14)

Hugo Ball, ki je gibanju dadaistov dal ime, je govoril o umetnikih kot o prerokih 
svoje dobe: 

»Tri stvari so, ki umetnost naših dni pretresajo do skrajnih globin, ji dajejo 
nov obraz in jo vodijo v silen razmah: kritična filozofija je iz tega sveta odstra-
nila boga, fizikalna znanost je odkrila možnost razpada atoma, prebivalstvo 
današnje Evrope se je razslojilo v maso [...] Umetniki tega časa so usmerjeni 
navznoter. Njihovo življenje je boj z blaznostjo [...] So predhodniki, preroki 
novega časa. Njihova dela zvenijo v jeziku, ki je drugim še neznan. So prav 
tako v nasprotju z družbo kakor srednjeveški krivoverci. Njihova dela so 

hkrati filozofiranje, politiziranje in prerokovanje. Za njimi prihaja epoha 
nove skupne kulture.« (Ball v Buer, 1999, str. 32)

 Medtem ko je dadaizem s svojimi paradoksalnimi sporočili poskušal šoki-
rati javnost, da je možna le še komunikacija o tem, kako komunikacija ni 
možna, pa ekspresionizem, v okviru katerega je Moreno razvijal večji del 
svojih idej, v takratni glasbi, literaturi, pa tudi psihoanalizi, ni videl le odraza 
kapitalističnih odnosov in njihove dekadence, temveč tudi anticipacijo nove 
družbene ureditve. Moreno je bil odprt za vplive dadaizma, hkrati pa je v duhu 
ekspresionizma poskušal iz zapuščine preteklosti izluščiti njeno progresivnost 
na tak način, da je hladni razumski analizi dodajal človeško toplino intuicije 
(Buer, 1999, str. 172). Vpliv ekspresionizma je mogoče najbolj zaznati v njegovih 
literarnih delih, izdajateljski dejavnosti (Daimon) in eksperimentih v Impro-
vizacijskem gledališču, v katerem je bilo razpiranje spontanosti popolnoma 
v skladu s kulturnim trendom časa. 

O Morenovem odnosu do umetnosti nam veliko pove tudi anekdota, ki jo 
je rad večkrat podelil z drugimi. Gre za zgodbo o Sokratovem obisku gleda-
lišča, kamor naj bi šel le enkrat, da bi namreč videl, kako ga je v svoji komediji 
upodobil Aristofanes. Po Morenovem mnenju je to naredil zato, da bi ustvaril 
neke vrste psihodramo, tako da je gledališče spremenil v življenjsko situa-
cijo, v kateri ni bil protagonist le Sokrat na odru, temveč je bil glavni igralec 
Sokrat sam (Fangauf, 1989). Če je bil prvotni koncept komedije smejati se na 
račun nekoga, ki je prikazan v smešni luči, je prišlo do zanimivega obrata, ko se 
je »ta nekdo« prišel smejat samemu sebi. Postalo je veliko bolj nejasno, na čigav 
račun se kdo smeji - od igralcev na odru pa do občinstva in Sokrata. Prav to pa 
je bilo bistvo psihodrame, kot si jo je zamislil Moreno in s katero je zavračal 
umetniško proizvodnjo, ki ni izzivala ustaljenih vzorcev ter vodila k novim 
iskanjem in poskusom. 

7. Moreno in otroška igra

Med študijem medicine je Moreno bral dela pedagoških klasikov (npr. Rous-
seau, Pestallozzi in Froebel). Zanimanje za gledališče, ki ga je spremljalo od 
otroštva naprej, in kasnejši vpliv pedagoških klasikov sta ga vodila v opazovanje 
otroške igre v dunajskem parku Augarten (Moreno, 1985). V otroški igri ni videl 
le zabave, temveč tudi stvariteljske vzgibe. Bil je presenečen nad tem, kako 
dobro so otroci odigrali prizore iz družinskega življenja. Otrok za igro ni bilo 
potrebno spodbujati, brez napora in premišljevanja so znali izluščiti pomembne 
sestavine vsakdanjosti ter jih povezati v celovite podobe. Ko so se na primer 
igrali poroko, so s pomočjo starih cunj ponazorili praznična oblačila. V igrah 
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so po eni strani prikazovali široko pahljačo veselih dogodkov, ki so si jih znali 
tudi na zanimiv način razložiti, po drugi strani pa so uprizarjali tudi neprijetne 
dogodke, na primer prizore potrtosti in obupa odraslih, ki pa jih niso znali 
komentirati.

Vendar je Moreno v igri otrok videl več kot potrebo po posnemanju in 
ponavljanju svetlih in temačnih plati življenja. Opažal je tudi številne domisleke 
otrok, ki so omogočali novo kvaliteto doživetij - iz žalostnega se je kakšen prizor 
lahko hipoma spremenil v komičnega ali pa se je nepričakovano našla kakšna 
beseda oziroma gesta, ki je prizor zaokrožila in zaključila. Opažal je  ravnovesje 
med željo otrok po tem, da bi se življenju odraslih skozi podoživljanje približali in 
hkrati željo po iskanju novih pogledov na različne situacije, ki bi odprli možnosti 
za nove oblike in načine poimenovanja tega, kar se je zgodilo. V vedenju otrok 
je lahko opažal sinhronost. Vsi hkrati so se zagreli za neko temo, hkrati so 
prispevali k stopnjevanju dogajanja in hkrati so postajali sitni. Ob spremljanju 
otroške igre je Moreno večkrat doživel, da je bil lahko koristen le, če je otroško 
igro vzel tako zares, da se ji je pridružil in prevzel tiste vloge oziroma funk-
cije, ki so v igri manjkale. Jasno je lahko zaznal, da je bil aplavz odveč, hkrati pa 
je odkrival, da je tudi on, čeprav le kot opazovalec, aktivno prispeval k dogajanju 
oziroma k temu, da je dogajanje dobilo globlji pomen. 

V svojih predavanjih o psihodrami in skupinski terapiji (Moreno, 1959) je 
poudarjal, da se je v parku Augarten pogosto počutil kot porodničar, ki pozorno 
spremlja, kaj se dogaja, bdi nad tem, da ne pride do motenj in škodljivih vplivov 
od zunaj in s tem pomaga, da na naraven način, brez umetnih pomagal, pride do 
poroda, ki pomeni začetek novega življenja. Svoje posege je Moreno primerjal 
s Sokratovim načinom refleksije. To je način, pri katerem učitelj vstopa v doga-
janje kot neveden, a zavzet sogovornik, ki ravno s pozornim spremljanjem in 
postavljanjem dobrih vprašanj pomaga učencu odkriti nekaj, kar je novo tako 
za učenca kot za učitelja.

8. Moreno in gledališče

Za Morena je bilo ključno stalno premoščanje razcepa med vsakdanjim življe-
njem in odrom: 

»Morenov terapevtski pristop se nanaša na to, da ljudje skupaj tematizi-
rajo svoje odnose, da barantajo za bolj zadovoljive razmere in da medsebojne 
odnose pretvorijo v vzajemno podpiranje. Pri tem je namenoma odstranil 
razcep med vsakdanjim življenjem in odrom. Uprizarjal je izpolnjeno vsak-
danjost. Življenje se oblikuje prijetneje in lepše. To so njegove predstave 
o teatru.« (Buer, 1989, str. 224)

Leta 1911 je Moreno ustvaril gledališko delo Drama Zaratustre (nemško Drame 
der Zaratustra). Zastavljeno je tako, da naj bi gledalci nehali jasno razlikovati, kaj 
se dogaja na odru in kaj je del njihovega vsakdanjega življenja. Ko je kasneje, v dvaj-
setih letih, videl Pirandellovo delo Šest oseb išče avtorja (Pirandello, 2001), je bil 
prepričan, da je italijanski dramatik dobil navdih pri njem. Morenu ni šlo 
za to, da bi na gledališkem odru uprizarjali resničnost, ki bi ustrezala preds-
tavam katerihkoli avtorjev, na primer piscev dramskih besedil, režiserjev ali 
igralcev, temveč za avtorstvo, v katerem naj bi sodelovali igralci, režiser (lahko 
tudi pisec) pa tudi gledalci. Ti naj bi se ob gledanju ne mogli izogniti vprašanjem: 
»Kako sem, kako postajam in kako me igra, ki jo v tem trenutku gledam, na novo 
opredeljuje?« Avtorstvo naj bi temeljilo na presenečenju, na nenadnem pora-
janju resničnosti, kakršne nihče od udeleženih ni pričakoval, ker je lahko le 
več kot vsota njihovih posameznih resničnosti. Avtorstvo je preskok na meta-
raven, ki vsakemu, ki v njem sodeluje, omogoči, da se doživi kot del večje celote 
ter mu nudi možnost, da se po poti svojega življenja premakne naprej v smeri 
večje avtentičnosti in ustvarjalnosti. Izhodišče je sicer lahko scenarij določenega 
avtorja, vendar le kot odskočna deska, ki omogoči skok v neznano, brez katerega 
porajanje avtorstva ni mogoče.

V obdobju pred prvo svetovno vojno je bil Moreno kot študent in kasneje kot 
mlad zdravnik dejaven tudi v raznih gibanjih za pravice različnih marginalnih 
skupin takratnega Dunaja. Med drugim se je javno zavzemal za pravice prosti-
tutk, ki je bila takrat precej številna skupina žensk. Vendar Morenovega dela 
ni možno razumeti z vidika sindikalnih gibanj ali političnega boja za družbene 
spremembe, saj se je zavzemal predvsem za obnavljanje človeških vezi na mikro 
ravni, kjer je tako otrokom kot odraslim z negovanjem avtentičnega dialoga 
pomagal izražati oziroma uprizarjati njihove enkratne življenjske zgodbe. 

Svoje ideje je leta 1914 predstavil v knjigi Vabilo k srečanju (nemško Einlandung 
zu einer Begegnung) (Kriz, 2014). »Človeško srečanje« mu ni pomenilo nekaj 
eteričnega niti ne dobrodelnega ukvarjanja z nesrečniki, pač pa je prav v gleda-
lišču videl primeren kraj za porajanje drugačnih srečanj, ker udeležence odvezuje 
nuje po sklepanju zavezništev v boju za nekaj in proti nečemu. Do srečanj je lažje 
prišlo izven običajnih interesnih povezav, ki jih predstavljajo sindikati, politična 
gibanja pa tudi dobrodelna društva. Tako je »religijo srečanj«, kot jo je poime-
noval, začel razvijati s štirimi somišljeniki, od katerih sta bila dva zdravnika, eden 
pa doktor filozofije, kar na dunajskih ulicah: »Vsi smo nosili brade, nikoli nismo 
mirovali, temveč smo hodili, hodili, hodili, ustavljali vsakogar, ki smo ga na poti 
srečali, se rokovali in ga nagovorili. Bili smo revni kot cerkvene miši, vendar 
smo delili vse, kar smo imeli, to je našo revščino […] Tako smo leta 1911 srečali 
nekega duhovnika, ki je v svoji cerkvi hotel predavati o 'ljubezni'. Rekel sem 
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mu, da je možno božjo ljubezen izkusiti samo v neposrednem srečanju dejanskega 
trenutka in ne preko abstraktne pridige s prižnice. Tako je potem duhovnik 
svojo pridigo izvedel kar na cesti pred cerkvijo. 'Aksiodrama' se je začela […]« 
(Moreno v Buer, 1999, str. 17) Na tej osnovi je s svojimi prijatelji odprl tudi »Hišo 
srečanj«, kjer so nudili zavetišče ljudem z družbenega roba. Ko je kasneje, skupaj 
s kmeti, pomagal vojnim beguncem v taborišču Mittendorf na Tirolskem, se je 
še bolj prepričal, kako pomembno je človeško srečanje, a hkrati odkrival, kaj 
vse ga ovira in preprečuje.

V knjigi tudi izpostavi odnos med tradicionalnim gledališčem in 
novimi oblikami: 

»Gledališče nam je doslej uprizarjalo bolečine tujih stvari, današnjo 
noč pa uprizarja lastno trpljenje [...] Preden bomo vzpostavili bistveno 
gledališče, moramo uničiti vse sestavine dosedanjega gledališča, kos za 
kosom, brez ostanka, do prvotnega temelja. Prekletstvo cele mašinerije. Obno-
viti kaos. Če bo na koncu razgovora le več uničenih, če torej ne bo več nobe-
nega igralca, pesnika in gledalca, bo lahko iz prastanja na novo privrelo 
rojstvo gledališča, ki bo razvilo popoln videz [...] Božanstvo kot pesnik je 
rešitev umetnosti.« (Moreno v Fangauf, 1999, str. 100)

V dvajsetem stoletju so nastali številni manifesti, ki s podobno ostrimi besedami 
govorijo o nujnosti uničenja tradicionalnih oblik umetnosti in omogočanja 
novega začetka. Pozorno branje Morenovega manifesta pa nas lahko še bolj 
zbega kot druga dela s podobnimi naslovi, saj odklanjajo tudi povezave z božjim 
ali svetim, Moreno pa novo utemelji ravno z vračanjem k božanstvu. Izraz 
»današnja noč« spominja na simboliko Friedericha Hölderlina: 

»Čudovita je milost vzvišene noči in prav nihče ne ve,
  Kako in kaj se komu pripeti po njeni volji.
Četudi giblje svet in upajočo dušo pri ljudeh,
  Še modrec ne razume, kaj pripravlja, zakaj tako
Želi najvišji bog, ki te neznansko ljubi, in zato
  Ti je še bolj od nje pri srcu sončen dan. 
A tudi jasno oko včasih ljubi temno senco
  In iz slasti okuša spanje, preden je potrebno,
Pa tudi stanoviten človek rad strmi tja v noč,
  Da, prav spodobi se, da ji posvečamo vence in pesem,
Ker je blodečim v svetu posvečena in umrlim,
  A sama traja, večna, v najbolj prostem duhu.
A mora nam, da bi v oklevajočem hipu, da bi
  V temi bilo za nas vsaj kaj oprijemljivega,
Privoščiti tudi pozabo in sveto blaženo pijanost,

  Privoščiti deroči tok besede, ki je kakor zaljubljenci
Brez sna, in polnejšo čašo in drznejše življenje
  In tudi sveti spomin, da v noči ostanemo budni.«
       (Hölderlin, 1978, str. 58)

Sto let pred Morenom si je tudi zastavil vprašanje: 
»Čemu molčijo tudi ona stara, sveta gledališča?« (prav tam, str. 62) 

In našel je odgovor v tem, da so bogovi zapustili človeštvo: 
»Toda prijatelj! prihajava prepozno. Sicer žive 
   Bogovi, temveč nad glavo zgoraj v drugem svetu.« (prav tam, str. 63)

Človek pa ob odsotnosti bogov »ustvarja, troši in skoraj mu postaja vse nesveto 
sveto« (prav tam, str. 61). Upanje, da bi se človeštvo rešilo stiske z delom, je prazno: 

»In ne zaleže nič, zakaj brez src smo, sence, vse dokler 
ne bo naš oče Eter prepoznan, pripadel vsakomur 
      in vsem.« (prav tam, str. 65)

Moreno je začel svoje iskanje novega prav v obujanju svetega gledališča, kar je 
hotel Hölderlin, a ga je pot vodila drugam kot nesrečnega pesnika. Moreno je videl 
prekletstvo v mašineriji gledališča, ki človeku onemogoča videti, kaj je »popoln 
videz«. S pomočjo Hölderlinovih verzov lahko to razumemo, da je potrebno do 
temeljev porušiti, kar je vpeto v krog proizvodnje in potrošnje, v katerem »postaja 
vse nesveto sveto«. Čeprav se zdi, da Moreno podobno kot Hölderlin čaka na 
povratek izginulih bogov, si lahko njegove metafore razlagamo drugače. Božan-
stvo se v gledališču ne kaže neposredno, temveč je gledališče del procesa stvar-
jenja, del »svete igre sveta« (Hribar, 1990). Za Morena je lahko pesnik, pisatelj 
ali igralec le božanstvo in avtor je lahko le avtorstvo. 

Resničnost, kot jo je razumel Moreno, se nam torej kaže kot sveta igra različnih 
perspektiv in videzov. Tisti, ki se neodgovorno zabava z desakraliziranim posne-
manjem videza in površnim preigravanjem različnih perspektiv, je prezrl tanko 
črto, ki zamejuje področje, »kamor samo norci drvijo in kamor se angeli bojijo 
stopiti« (Bateson in Bateson, 1987). Igra perspektiv in videzov, v kateri sodelujemo 
z estetsko občutljivostjo (Možina, 2019; Tramonti, 2019), proizvaja najdragoce-
nejšo tvarino naših življenj, zato je ne smemo poskušati podrediti naši volji in 
zavestnemu namenu, temveč ji moramo dopustiti, da se dogaja pod taktirko 
nezavednega uma oziroma finese, kot bi rekel Pascal (1986), ki poveže razloge 
srca z razlogi razuma.

Kako se je dogajanje v improviziranem gledališču prepletalo z življenjem, kaže 
zgodba Morenove takratne učenke Elisabeth Bergner, ki je kasneje postala svetovno 
znana gledališka igralka. Z Morenom se je hodila igrat v park in ko je ta po diplomi 
družino zapustil, se je pokazalo, kako globoka je bila vez med njima. Zgodilo se ji 
je nekaj podobnega Morenovemu otroškemu padcu, kar je opisala takole: 
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»Zdel se mi je kakor stoletnik, ker je nosil brado. Takrat so le zelo stari 
možje nosili brade [...] Moreno je imel brado, ki je bila podobna Kristu-
sovi. Tega sem se zavedela šele mnogo kasneje. Bil je velik in vitek in je 
imel privlačno lepe temne lase. Mislim, da je bil čudovito lep. Tega mnenja 
sem še danes. Najbolj fascinanten je bil njegov nasmeh [...] Ko je po 
diplomi leta 1917 odšel, se mi je zrušil svet [...] Danes si to lahko pojasnim 
s tem, da sva bila oba pod hipnotičnim vplivom vprašanj o smislu priho-
dnosti in o tem, kaj se bo zgodilo z nami [...]« (Bergner v Buer, 1999, str. 17)

Kot si je Moreno po eni strani prizadeval, da bi življenje vstopalo v improvizi-
rano gledališče, je po drugi strani sodelovanje z njim v Elisabethino življenje 
vnašalo nov pomen in zamajalo njen občutek resničnosti, še preden je mladi 
učitelj zapustil družino Bergnerjevih. Vendar je do njegovega odhoda dekle 
doživljalo predvsem skupno hipnotično zamaknjenost v vprašanja o tem, kaj 
prihodnost prinaša in hkrati skriva. Ko pa je Moreno odšel, je začutila neznosno 
bolečino. Oče je opazil, da je pričela lagati in se obrnil na Morena kot mladega 
zdravnika po nasvet. Moreno je družino prepričal, da to ni znak patologije, temveč 
izraz ustvarjalnosti in igralskega talenta. To je pozitivno vplivalo na nadaljnje 
Elisabethino življenje, ki je morda prav po zaslugi teh dogodkov stopila na 
pot igralstva. 

Iz te zgodbe lahko tudi razberemo, da je bil Moreno v osebnih stikih zanesljiv 
in da odnosov ni poskušal poljubno menjavati kot ponošenih srajc, temveč jih 
je vzdrževal še naprej, čeprav ga je življenjska pot vodila stran. Na to značilnost 
Morenovega sklepanja in vzdrževanja medosebnih odnosov je dobro opozo-
riti, ker bi si lahko ustvarili zmotno predstavo, da so bila zanj doživetja v improvi-
ziranem gledališču le bežni trenutki brez dalekosežnih posledic v njegovi socialni 
mreži. Kljub velikemu pomenu, ki ga je pripisoval heureka doživetjem, je vedno 
upošteval tudi socialni kontekst. Pozornost, ki jo je Moreno posvečal vzposta-
vljanju in vzdrževanju socialnih mrež, je bistvenega pomena za sociometrijo.

Hkrati nam kratka Elisabethina izpoved kaže na to, da Moreno del mistikov 
in velikih filozofov ni le študiral, temveč se je poskušal vanje tudi čim bolj vživ-
ljati. S tem so se mu odpirale nove, tudi estetske dimenzije bivanja, ko človek 
spozna, da lahko lepoto doživi le v trenutku tu in zdaj, ob kairosu, ko izstopi 
iz kronološkega doživljanja časa, ki se razteza iz preteklosti v prihodnost 
(Stern, 2004). Lahko si na primer predstavljamo sprehajalca, katerega pogled 
se slučajno ustavi na travniški cvetlici, ki pa ga nepričakovano očara, da se 
ustavi, hkrati pa začuti, da je ni potrebno utrgati, ker si trenutka lepote ni 
mogoče prilastiti in mu preprečiti njegovega neizogibnega usihanja. Ali pa 
ko je Morena doletel pesniški navdih in se je zavedel, da bo njegova pesem le 
bled odsev tistega, kar doživlja, pa je vendar ostal trden v svoji odločitvi, da je 

trenutkom estetskega doživetja »miline« (Bateson, 2019), ko se »razlogi srca 
povežejo z razlogi razuma« (Pascal, 1986), vredno posvetiti celo življenje.

Februarja 1917 je Moreno diplomiral na dunajski medicinski fakulteti. To je 
bil trenutek, ko je lahko uresničil svojo željo in odšel opravljat svoje poslanstvo 
med preproste ljudi na deželo. Sprejel je službo splošnega zdravnika v kraju 
Bad Vöslau na Tirolskem, hkrati pa mesto obratnega zdravnika v tamkajšnji 
tekstilni tovarni. S tem si je zagotovil tolikšen dohodek, da je lahko ostalo delo 
opravljal brezplačno, na primer v begunskem taborišču Mittendorf in tam odkril 
povezave med telesno odpornostjo in vključenostjo v socialno okolje. Ugotovil 
je namreč, da begunci manj zbolevajo, če je namesto mehanične razporeditve 
po barakah upošteval njihove odnosne preference. Če je omogočil, da so na 
skupnih ležiščih spali skupaj tisti, med katerimi so se razvili bolj zaupni in 
prijateljski odnosi, je to krepilo njihovo imunsko odpornost. Tako je v praksi 
začel uporabljati sociometrijsko metodo (Vešligaj-Damiš, 2011). 

Ko se je po koncu vojne vrnil na Dunaj, je tam še naprej uresničeval zamisel 
improviziranega gledališča. To za Dunaj ni bila kakšna posebna novost, saj so se 
tam od srednjega veka naprej pojavljale različne oblike improviziranih gledali-
ških predstav. V času po francoski revoluciji so oblasti poskušale nadzirati možne 
izvire spontanega uporništva tudi na ta način, da so bile improvizacije prepo-
vedane. Dovoljene so bile le predstave z napisanim scenarijem, ki so ga morali 
igralci znati na pamet. Koncem 19. stoletja pa so se spet razširile nekatere oblike 
gledaliških dejavnosti (npr. kabaret Simplizissimus, Nestrojeve lutke idr.), kjer 
je bila možna spontanost in kritičnost. V prvem desetletju 20. stoletja so se 
v mnogih evropskih mestnih središčih pojavila t. i. »intimna gledališča«, ki so 
delovala v majhnih prostorih in se usmerjala predvsem v prikazovanje »duševnih 
dram« v okvirih družinske scene. Na Dunaju je tako gledališče delovalo od leta 
1905 in ga imajo za predhodnika Morenovega improviziranega gledališča.

Moreno ga je razvijal že od takrat, ko je spremljal otroško igro v parku 
Augarten, proti koncu dvajsetih let pa so postajali organizacijski in režijski 
obrisi vse jasnejši in določnejši: 

»Moreno je kmalu opazil, da se improvizirano gledališče ravna po 
drugačnih zakonih kot običajno gledališče. Ugotovil je, da morajo biti posa-
mezne scene odigrane krajše, ker sicer popusti napetost, da morajo biti 
med posameznimi dejanji odmori ter da so posamezna dejanja med seboj 
neodvisna in torej ni tako kot v drami, kjer vsaka slika pripravlja nasle-
dnjo. Igralec, ki improvizira, mora znati reagirati hitreje in bolj spontano, vsak 
trenutek mora biti produktiven in mora razviti čut za skupno igro. Za to 
potrebuje šesti čut. Obstajajo igralci, ki so med seboj povezani s skrivnimi 
vezmi in so zelo občutljivi za komplementarnost notranjih procesov. Zadostuje 
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migljaj, pogosto pa niti ni potrebno, da bi drug drugega pogledali. Po vsej 
verjetnosti je Moreno na osnovi teh izkušenj 'dvojnega čutenja' kasneje razvil 
pojem 'tele'.« (Fangauf, 1999, str. 106) 

V teh napotkih pa se je skrival paradoks, ki ni omogočal afirmacije improvizira-
nega gledališča, temveč njegovo negacijo. Če morajo biti prizori kratki, zato da 
gledalci sploh lahko ohranijo svojo pozornost, potem to za igralce predstavlja 
hudo omejitev in obremenitev. Navodila so nastala okrog leta 1920, ko je bilo 
Morenovo improvizirano gledališče na višku. Tak razcvet pa ni bil le zasluga 
Morena in njegovih sodelavcev, temveč je bil povezan tudi s problematiko 
takratnega časa. V obdobju, ko je razpadla monarhija in ko so se nad ostanki 
nekdanje veličine kopičile številne težave, je bilo improvizirano gledališče 
zdravilo za hude rane. Vendar je Moreno na svoji koži kmalu doživel uničujoče 
delovanje paradoksalnosti, ki se skriva v gornjih  napotkih. Prvega aprila 1921 
so v Maysedergasse odprli »Gledališče norcev«. Namesto da bi to pomenilo nov 
višek, je Moreno kmalu spoznal, da ne morejo preseči dosežene ravni in da se 
bo vse sprevrglo v neko obliko zabave. Zato je s svojim delom v improviziranem 
gledališču zaključil.

Možna pot naprej, v novo kvaliteto, se je Morenu pokazala ob Barbari, ki je 
v improviziranem gledališču rada prevzemala vloge junakinj. Moreno je poznal 
tudi njenega moža in je vedel za njune domače prepire. Barbari je predlagal, naj 
razširi repertoar vlog in se odloči za marginalne like. Z navdušenjem je nato začela 
igrati zapeljive cipe. Ob tem se je izboljšal njen odnos z možem, tako da je bil ta 
pripravljen sodelovati v odrski uprizoritvi njunih domačih problemov. Razvila 
se je nova oblika Weihetheater, »posvečeno gledališče«. S to obliko dramatizacije 
problemov skupnega življenja je Moreno pričel že v begunskem taborišču, kasneje 
pa je vključeval vse člane družine ali skupnosti stanovalcev ipd. Razliko je 
označil takole: »Improvizirano gledališče je sprostilo videz, Weihetheater 
pa pomeni sprostitev življenja. Podoživljanje pomeni osvoboditev prvega 
doživljanja, prvo doživljanje postane s pomočjo drugega smešno.« (Moreno 
v Fangauf, 1999, str. 106)

Moreno je že vse od improvizacij z otroki odkril možnost katarktičnega 
doživljanja: 

»Ko svojo nekdanjo tragedijo še enkrat osvetlim, vplivam nase kot na 
nekdanjega heroja tragedije komično, osvobajajoče, sproščujoče. V svoji 
notranjosti izbruhnem v smeh in hkrati se z vso resnostjo pokažem gol 
pred ljudmi. Ko ponovno igram, vidim, kako se je svet mojega prejšnjega 
trpljenja razpustil v videz [...] Še enkrat naj spomnim na Nietzschejevo 
Zaratustro, ki pravi: 'Odrešiti preteklost in vse, kar je bilo, pretvoriti v 'Tako 
sem hotel' - po mojem mnenju se šele to imenuje odrešitev!' Hkrati pa 

Nietzsche pride istočasno še do drugačnega zaključka: 'Volja - tako se 
imenuje osvoboditelj'. Zame pa se 'osvoboditelj' imenuje 'ustvarjalna 
spontanost'.« (prav tam, 1999, str. 100)

9. Moreno o spontanosti in ustvarjalnosti

Za Morena spontanost (etimološki izvor besede je latinski sua sponte - s svojo 
voljo) ni pomenila posebne sposobnosti ali strukture, temveč način doživljanja 
oziroma vedenja. Je proces, ki po njegovem mnenju omogoča, da določena 
znanja, predstave in miselne vsebine dobijo nov izraz v govoru, čustvenem 
doživljanju in vedenjskih oblikah. Spontanost šele omogoča, da pride do 
novih povezav med različnimi fragmenti psihičnih doživetij, ki pripadajo zelo 
različnim psihičnim strukturam in logičnim ravnem (neposredni vtisi, doživetja 
v različnih kontekstih, različni konteksti v odnosu do različnih etičnih kategorij) 
(Fox, 1987). To se praviloma zgodi kot nepričakovano odkritje novega pogleda 
na že ustaljene odnose, kot nepričakovan besedni odgovor ali dejanje. Za »privi-
legirane trenutke« spontanosti ni značilno le nastajanje novih povezav 
v intrapsihični sferi, temveč tudi stopnjevanje pozornosti v skupini. Začutiti 
je možno drugačno, aktivno podporo in tolerantnost članov, globoko medse-
bojno razumevanje ter pristno in zavzeto vzajemnost. Pride do medosebnega 
srečanja, za kar je Moreno uporabljal grško besedo »tele« (medsebojno vživljanje) 
. Takšno razumevanje trenutkov srečanja je praktično identično sodobnejšim 
teorijam o prisotnosti oziroma čuječnosti v vsakdanjem življenju in psihoterapiji 
(npr. Stern, 2004; Černetič, 2005, 2016, 2017, 2018). 

Ko je leta 1933 v knjigi Kdo bo preživel podal ponoven oris svojih ključnih 
teoretičnih konceptov, je zapisal, da si je pojma »spontanost« in »ustvar-
jalnost« izposodil iz metafizike in da predstavljata vogalna kamna njegove 
celotne teoretske zgradbe ter ključ za uspešno uporabo njegovih terapevtskih 
in raziskovalnih metod (psihodrame, sociometrije, sociodinamike). Pripa-
data različnim kategorijam: ustvarjalnost spada v kategorijo bistva in pomeni 
»prabistvo«, spontanost pa v kategorijo katalizatorjev in predstavlja »prakatali-
zator« (Moreno, 1974, str. 19). Za doseganje konstruktivnih ciljev pri terapevtskem 
in raziskovalnem delu je pomembno, kako se oba procesa dopolnjujeta: »Spon-
tanost je pri nekaterih ljudeh diametralno nasprotna ustvarjalnosti. Posameznik 
z izrazito spontanostjo je lahko popolnoma neustvarjalen, drugemu človeku pa 
kljub veliki ustvarjalnosti lahko manjka spontanost. To je ustvarjalec brez rok.« 
(Moreno v Geisler, 1999, str. 61)

Spontanosti in ustvarjalnosti po Morenovem mnenju ni možno aktivirati 
z običajnimi oblikami učenja, ki izhajajo iz predpostavljene podrejenosti učenca 
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in postopnega spominskega osvajanja učnega gradiva, temveč na podlagi taoi-
stičnega razumevanja: 

»Taoistični koncept notranje moči je samouresničevanje, ki ne potrebuje 
zunanjih sredstev za vplivanje na notranji proces. Tao je resnica vseh 
stvari [...] Čuang-ce to ilustrira takole: '[...] tisti, ki uporabljajo ravnilo 
in krivuljnik za to, da bi naredili pravo obliko, s tem posiljujejo naravno 
zgradbo stvari [...] V njihovi zadnji resničnosti so stvari zaokrožene brez 
krivuljnika, so ravne brez kotomera, okrogle brez šestila [...] Na ta način 
se stvari ustvarjajo same, iz lastne notranje refleksije in nikomur ne uspe 
povedati, kako do tega pride. Če prihaja do notranje refleksije, se s tem 
izpolnjuje proces manifestacije poslednje resničnosti. Ta proces je 
direkten, neposreden in spontan [...] Taka spontana refleksija je ustvar-
jalna moč Tao.« (Chang v Schacht, 1999, str. 213)

Moreno govori o prerokih, ustanoviteljih novih verstev, svetnikih in znanih 
mistikih kot o bleščečih primerih spontane ustvarjalnosti. Sam sebi je zadal 
nalogo dati meso in kri tem idejam na ta način, da jih bo uresničil v svojem 
življenju. To je počel z »ogrevanjem«, da je tisto, kar je vedel o teh velikih 
ljudeh, vključeval v svoj način govora, se čustveno odpiral doživetjem, o kakršnih 
so poročala različna izročila ter privzemal razne načine vedenja, oblačenja in 
razne gibe, ki jih je poznal iz upodobitev in opisov. Smatral je, da na ta način 
spontano raziskuje velike ideje na ravni vsakdanje resničnosti. Z ogrevanjem 
so se mu odprle možnosti doživetja ekstaze na višji ravni: »Igral sem boga in 
tudi druge sem okužil, da so igrali z menoj«. Vendar Moreno hkrati govori 
o tem, da je gledal na svoje delovanje tudi kritično, »moj alter-ego mi je bil 
ogledalo.« (Moreno v Schacht, 1999, str. 215). Razne doživljajske vsebine je na ta 
način spoznal tako neposredno kot mistiki, pesniki in pisatelji. Loteval se je celo 
pisanja drame, vendar ni ustvaril ničesar, kar bi zaslužilo umetniško upodobitev.

Za Morena je trening spontane ustvarjalnosti pomenil, da se človek na 
odru psihodrame ali v vsakdanjem življenju vedno znova ogreva za doseganje 
novih, višjih oblik spontanosti (glej sliko 3). Ni se toliko zanimal za posebne 
nauke in pretekle ali še moderne filozofsko religiozne sisteme, temveč se je bolj 
ukvarjal s proučevanjem posebnih doživljajskih načinov, ki imajo lahko velik 
vpliv na vedenje ljudi kot posameznikov ter na njihove odnose v skupinah in 
širših socialnih mrežah. Tehnike, ki jih je razvil, nam omogočajo povezovanje 
številnih med seboj raznorodnih in nemalokrat prav kontradiktornih pojmovanj 
skupine, ki so se v znanosti in umetnosti razvila koncem 19. stoletja in v prvi 
polovici 20. stoletja.

Slika 3
Jakob Levy Moreno na odru psihodrame.

Podobno kot se je z ogrevanjem in psihodramo neposredno doživljajsko učil 
Moreno, velja tudi za nas, da ga lahko na najneposrednejši način dojamemo 
z vživljanjem s pomočjo psihodrame. V tem primeru lahko odkrijemo, kakor 
pravi njegova žena Zerka Moreno (2000), da je že vse pripravil, da nas povede 
v novo resničnost oziroma nas pouči, kako jo lahko soustvarjamo, da bo imela 
pečat človeškosti in nam je ne bo dala enkrat za vselej niti kakšna nadzemska 
sila niti kakšen znanstveni načrt.

Francoska avtorica Anne Schuetzenberger-Ancelin, ki je z Morenom več let 
sodelovala, je bistvo psihodrame opisala takole: 

»Vsak 'prvič' prinaša s seboj 'drugič', in vsako pristno 'drugikrat' je osvo-
bajanje prvega. Psihodrama ni kopija preteklosti, kakršna je dejansko 
bila. Preteklost je minila. V psihodrami doživljamo preteklost tako, kakor 
jo vidimo iz sedanjosti. Pomembno je afektivno in ne efektivno podoživljanje 
preteklosti. Vendar katarza ne nastane zgolj kot posledica tega, kar je prota-
gonist podoživel in izrazil (iz svoje preteklosti), temveč je vedno tudi rezultat 
mnogih sočasnih doživetij, s katerimi se odzivajo gledalci v situaciji tu in 
sedaj. To so praviloma različni osebni odmevi, ki jih vračajo protagonistu kot 



5756
Jakob Levy Moreno za naš čas: psihodrama kot stičišče med psihoterapijo,  
umetnostjo in vsakdanjim življenjemBernard Stritih in Miran Možina

svoj feedback. Psihodrama je tudi doživetje v skupini, je doživetje skupine 
in je doživetje za skupino. Bistvena dimenzija psihodrame je za njenega 
protagonista to, da v edinstveni, težki, travmatični situaciji ni sam. Njegov 
problem je tudi problem drugih. Njihovo solidarnost čuti v trenutku afektivne 
resonance prav ob doživljanju feedbacka skupine. Pomembno je, da navzoči 
vračajo protagonistu svoje individualno doživetje. Situacija feedbacka ni 
taka, kot bi si jo človek želel, temveč je taka, kot je.« (Schützenberger-An-
celin, 1979, str. 26)

Bistvenega pomena je pristnost, zaradi katere je posamezniku omogočena 
katarza v Aristotelovem smislu (Nikolić, 1995). Morenova psihodrama se je 
rojevala v času najhujših svetovnih pretresov, v času, ko so umetniki iskali nove 
oblike umetnosti in ko so različne revolucionarne skupine predlagale vsaka 
svoj načrt družbe prihodnosti. Moreno je bil vse od otroštva v središču številnih 
vročih razprav, poznal je mnoge vodilne mislece, umetnike in ideološke vodje 
svojega časa. Nikomur se ni pridružil, niti ni postal eden od njih, temveč je svoje 
življenje zastavil drugače. Njegova kritika ničesar obstoječega ne ruši, temveč 
se vedno znova sprašuje, ali določena oseba v svojem položaju lahko opusti 
priučene socialne vloge in začne delovati bolj ustvarjalno: 

»Staro scenarijsko knjigo vrzi proč. Delaj po novem, tu in sedaj. Igraj 
samega sebe, takega, kakor nisi bil še nikoli. Potem morda lahko začneš biti 
tako, kot bi ti lahko postal. Dovoli dogajanje! Bodi sam sebi navdih, poet, pred-
stavljaj samega sebe, bodi sam sebi terapevt in končno tudi stvarnik.« 
(Z. Moreno v Buer in Schmitz-Roden, 1999, str. 143) 

In to nikakor ni zgolj notranje psihološki postopek, temveč se lahko uresniči le 
s soočanjem v odnosni mreži in okolju. Moreno se ne zavzema le za predelovanje 
psihičnega gradiva, temveč za ustvarjanje novega sveta (prav tam).

Na ta način je opredeljeno izhodišče Morenove aksiologije. To je posame-
znik, ki opusti gotovost rutinskega opravljanja svojih socialnih vlog in igra 
sebe. Tak posameznik institucij ne ruši niti jih v celoti ne zapušča. Oseba si 
v psihodrami dovoli, da vidi sebe drugače in se resno vpraša o svojih zmož-
nostih, o tem, kako lahko sam sebe ustvarja in se predstavlja ter kako se lahko 
tudi zdravi. Z vso resnostjo, pa tudi z nezadržno radovednostjo, se vpraša, kako 
nehati biti produkt in kako začeti biti sam svoj stvarnik.

Moreno je odkril, kako v današnjem duhovno vse bolj obubožanem svetu 
človek svoje doživljajske praznine ne more izpolniti sam. Našel je način, kako 
človek lahko na trpen način čaka, saj je vedel, da človek rabi tudi obdobja počitka 
in sanj, a hkrati išče izgubljeno upanje v središču jaza, v razprtju v sebstvo. Zase 
in za velik krog ljudi je odkril, kako je s pomočjo ogrevanja za »generativne 
ideje« za skupnostno povezovalno akcijo (Beck in Purcell, 2013), spontane 

improvizacije, ustvarjalnosti in povezanosti mogoče doživeti trenutke božanske 
polnosti, ko se ponovno udejanjijo stara, sveta gledališča: 

»Življenje je vdih, improvizirana igra pa izdih duše. Z vdihom nastanejo 
strupi (konflikti), ki se z improvizirano igro izločijo. Improvizacija omogoča 
prosto razvijanje nezavednega brez nevarnosti poškodbe (zaradi posega 
zavesti). Ta pristop ne pomeni tujega posega, ki lahko poškoduje integriteto 
sfere nezavednega, temveč je avtonomno dogajanje. Na tem temelji pomen 
improvizirane igre kot zdravilnega sredstva. Namesto z globinsko analizo 
imamo opraviti z globinsko produkcijo, ki za zdravnika pomeni samopomoč.« 
(Moreno, 1970, str. 71) 

10. Sociometrija in psihodrama v skupinskem  
 terapevtskem delu z otroki in mladostniki

V knjigi Kdo bo preživel je Moreno opisal svoje delo v državnem vzgojnem 
zavodu v Hudsonu v državi New York (Moreno, 1934), kjer je bivalo okrog petsto 
deklet. »Triadični postopek skupinske terapije« (Leutz, 1984, str. 831) so izvajali 
v petih stopnjah: 1. sociometrični test; 2. izdelava in analiza sociograma; 3. soci-
ometrični intervju; 4. psihodrama; 5. sociometrična rekonstrukcija oziroma 
preoblikovanje skupnosti. Tak pristop je v zavodu sprožil ustvarjalno valovanje 
in kup sprememb, saj so se dekleta začela bolj zanimati druga za drugo, osebje pa 
se ni moglo več izogniti pogovorom o temah, ki so se jim prej zdele pomembne 
le za dekleta, zanje pa ne. 

Na psihodramskih seansah so se pokazale različne plasti dogajanja, hkrati 
pa so se odprle nove, ustvarjalne rešitve na vseh ravneh, od individualne do 
institucionalne. Osebje je pri tem na primer odkrivalo, da odločitve, ki so jih 
dekleta sprejemala na srečanjih, niso bile trdne in zanesljive, temveč so se 
kasneje v vsakdanjih situacijah zavoda velikokrat tudi dramatično spremi-
njale. Čeprav se je kazala tako nezanesljiva in protislovna slika, je ta vendarle 
nastajala v medsebojnem prostoru človeških srečanj. Dostopna je bila vsem in 
z njo je bilo možno delati, jo neprestano razvijati. Težišče se je premaknilo od 
tega, kaj je bila vsebina odločitev, na to, kako so te odločitve sprejemali. Osebje se 
je naučilo, da je bolj pomembno od togega vztrajanja na pravilih in redu to, da so 
z odpiranjem dialoga dekleta začela sprejemati odgovornost za sooblikovanje 
pravil skupnega življenja.

Ob opisu postopka skupinske terapije v vzgojnem zavodu v Hudsonu se 
nama živo vračajo spomini na naš akcijsko raziskovalni projekt »terapevtski 
tabori z otroki in mladostniki«, ki je od leta 1975 do 2005 šel skozi več faz 
(Stritih, 1992; Kobal in Možina, 2004; Možina, 2014). Delali smo v povsem 
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drugačnih razmerah ter z drugačnimi otroki in mladostniki kot Morenu 
v Hudsonu. Glede na njihovo starost, spol, socialni sloj in psihosocialno proble-
matiko smo imeli zelo heterogene skupine, razmeroma malo časa (dva do največ 
štiri tedne skupnega bivanja na poletnih terapevtskih taborih), administrativno 
birokratski del pa smo skrčili na minimum. Postopoma smo razvijali »tehniko 
živega sociograma«, se pravi, da otroci niso pisali na listke, s kom bi želeli 
biti, temveč so skupine v zapletenem procesu medsebojnega izbiranja nastajale 
kar na tabornem prostoru kot na neke vrste sejmišču. Preden smo dali otrokom 
možnost izbire, so se najprej prostovoljni sodelavci na timskem sestanku razde-
lili v pare, tako da je imel eden vlogo vodje, drugi pa sovodje. Tako se je pri nas 
vseh pet zgoraj naštetih procesov dogajalo vzporedno. 

Z nami je bilo vsakokrat tudi po nekaj otrok in mladostnikov, ki niso imeli 
nobene afinitete do drugih (podobno kot so bili v Morenovem zavodu neka-
teri osamljeni ali pa celo nekakšne negativne zvezde, se pravi od drugih zavr-
njeni). V takih primerih so se pred nami pogosto vrstili prizori sociodrame 
oziroma aksiodrame (Veljković in Đurić, 2003), kjer so se otroci spraševali, kdo 
ga je sploh vabil in komu je sploh potreben. Na timskih sestankih pa smo prosto-
voljni sodelavci s pomočjo strokovnega znanja poskušali bolje razumeti, kaj 
se dogaja z nekom, ki se ne more povezati v nobeno vrsto odnosov, dokler 
ni tak »osamelec« članu tima, ki je mu postal zaupna oseba, potožil, da ima 
občutek, da ga nikoli niso marali in da nikoli ni bil nikomur potreben. Od takega 
trenutka srečanja naprej so se potem osamelci lahko začeli povezovati na bolj 
avtentičen način. 

V barantanju o sestavi skupin se je najbolj neposredno pokazalo, kaj je kdo 
pripravljen vložiti v skupino in kje se skrivajo možnosti za bogatenje človeških 
srečanj ter ustvarjanje avtentične skupnosti kot specifične kulturne tvorbe. Doga-
janje je bilo pogosto tako živo in neposredno, da ni bil možen »kinematografski 
način gledanja«, ki ga je kritiziral Bergson (1983). Če se klasična tehnika psihome-
trije vendarle lahko izvede tako, da nastajajo nekakšne kinematografske sličice in 
(pogosto iluzorna) predstava, kako psihodiagnostični proces odkriva nekaj, česar 
ni (deficit,. manjko, patologija), da bi se iz tega izhodišča lahko delalo na obli-
kovanju nečesa, kar bo to manjkajoče zapolnilo, v naših živih sociogramih to 
nikoli ni bilo mogoče, saj vsak posameznik, ki je v procesu sodeloval, nikoli 
ni mogel zanesljivo vedeti, ali on kuha jed drugim ali pa se v loncu kuha on 
sam. Skratka, ni bilo ne platna ne kinematografskih sličic, če pa se nam je 
zazdelo, da to dvoje vendarle obstaja, to ni bila rešitev, temveč smo se kmalu 
znašli v hudi godlji, ki se je zakuhala spontano in nam znova pomešala vse karte. 

V besednjaku skupine prostovoljcev so se tako za opis »mejnih spontanih 
doživetij«, kamor nas je katapultiralo skupinsko interakcijsko vrenje, porajale 

slikovite oznake in prispodobe, na primer »rijemo po blatu«, »bosonogi tera-
pevti«, »črne luknje«, »ko ti dol pade«, »ko se zlimam z ljudmi«, »udarec ob 
dno«, »brcanje brez učinka«, »sitno ozračje štrajka tolpe mulcev«, »naspidirano 
šibanje stvari«, »krotenje drhali« (pri čemer smo seveda mislili na otroke in 
mladostnike, s katerimi smo delali), »štala, podn, bluz, popizditis, tu mač, zaje-
bano« (Možina, 2000; Kobal, 2001). Hkrati pa so nam ravno ta doživetja, ko smo 
udarjali ob dno, omogočala nenadne dvige in preskoke v ustvarjalnost, ki nam 
je odpirala nova vrata v nas same, do sočloveka, skupnosti in kozmosa. Tera-
pevtskih učinkov pa nismo zaznali samo pri naših uporabnikih, temveč tudi pri 
nas samih, prostovoljnih sodelavcih (Kobal, 2001ab, 2002), kar se je na primer 
včasih v naših vsakdanjih življenjih pokazalo tudi v večjem pogumu, da smo 
lahko kakšnim stvarem ali ljudem »končno rekli ne« (Kobal, 2003). 

Če se nam je včasih zdelo jasno, česa nimamo oziroma kaj manjka in kaj 
bomo naredili, da bomo to popravili, smo potem kmalu zabredli v vrtinec, ki nas 
je izpljunil naravnost v praznino. V njej smo odkrivali, kako nekaj takega, kar 
je Moreno imenoval »Jazozavrstvo« (Moreno v Schacht, 1999, str. 217), trga in 
do zadnje nitke požira vsakršno obliko socialnosti. Namesto veselja ob rojstvu 
skupine smo pogosto doživljali pogreb vseh naših predstav o možnosti njenega 
nastanka. Ko pa smo se potem ob pogrebu vendarle zbrali, se je spet pokazala 
splošna kultura, ki zna z ritualom skriti predmet žalovanja ali pa obrne pozor-
nost na žrtev. Kot na dlani so se pred nami odigrali arhetipski prizori, v katerih 
so se pravila komuniciranja in odnosne tvorbe porajale istočasno. Pogosto 
so se bili člani skupine pripravljeni povezati predvsem iz strahu, da se ne bi 
pokazala njihovo Jazozavrstvo. A če sociometrični postopek razumemo kot 
proces barantanja in pot v drugačne, kvalitetnejše odnose, potem je tudi v tako 
nastalih tvorbah možno videti rdečo nit »avtopoetske organizacije« (Matu-
rana in Varela, 1998; Milošević, 2018) oziroma skupine kot ekosocialnega 
sistema, v katerem je, podobno kot v naravnem ekosistemu, vsaka skupina 
svojska združba različnih življenjskih oblik, ki je ves čas v nastajanju.

Poleg »tehnike živega sociograma« se nam je na taborih zelo obnesla 
tudi psihodrama. Pravzaprav smo bili vanjo potisnjeni iz nuje, saj so otroci 
veliko raje od besed imeli dramatizacije. Praktično vsi otroci, predvsem pa 
t. i. »hiperaktivni« otroci in tisti z motnjami pozornosti (danes moderno poime-
novani kot otroci z ADHD motnjo), so v najboljšem primeru zdržali le nekaj 
minut mirnega sedenja v krogu, še posebno če smo jih vabili v zgolj verbalni 
pogovor. Ker smo izhajali iz predpostavke, da ti otroci s svojim nemirom sporo-
čajo nekaj smiselnega in da nam lahko prav tisto, kar so učitelji, starši, psihologi 
in psihiatri prepoznavali kot duševno motnjo, pomaga k razvijanju korektivnih 
čustvenih izkušenj, smo njihov nemir razumeli v Morenovem smislu kot obliko 
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spontanosti. Seveda so hiperaktivni otroci pogosto izpadli kot »spontani idioti« 
(Moreno v Sears, 1971, str. 6) in se njihova spontanost ni prelila v ustvarjal-
nost. S svojo divjo spontanostjo so se predvsem zapletali v boleče, včasih pa 
tudi tragikomične nesporazume, prepire, konflikte in boje. Tako smo imeli na 
voljo obilico gradiva, ki smo ga lahko uporabili za dramatizacijo. Po potrebi 
smo jih povabili na improvizirani psihodramski oder ob različnih priložno-
stih – v vodovem kotičku, ob tabornem ognju, v kuhinji, na zboru … Njihovo 
hiperaktivno vedenje smo utilizirali oz. izkoristili kot neke vrste Morenovo 
ogrevanje, da bi na tej osnovi ponovno in bolj nadzorovano zrežirali in odigrali 
situacije, ki so se jim zgodile v taborni skupnosti, pa tudi v njihovih družinah in 
šolah. Tako se je njihova spontanost oplemenitila z ustvarjalnimi trenutki, ko so 
odkrivali nove perspektive na svojo odnosno situacijo, na lastno doživljanje 
in doživljanje drugih. Všeč jim je bilo, da jim ni bilo treba sedeti, temveč 
so se lahko veliko premikali, če pa je vloga zahtevala, da so bili popolnoma 
mirni, to nenadoma ni bil več nikakršen problem. Prav tako so njihove motnje 
pozornosti čudežno poniknile, ko so kot igralci in režiserji postali izjemno 
osredotočeni. V dramatiziranih koščkih svojih življenj so odkrivali koreografijo 
medsebojnih odnosov in globok simbolni pomen dogodkov, ki so se jim prej zdeli 
banalni. Ob tem pa smo se vsi veliko nasmejali, ne samo na račun drugih, temveč 
tudi na lasten račun, kar pa je značilnost najdragocenejše oblike humorja. 

Psihodrama in igra vlog, ki so jo otroci in mladostniki tako hvaležno spre-
jeli, je postala vse bolj priljubljena tudi med odraslimi, tako med prostovoljnimi 
sodelavci kot tudi uporabniki psihiatrije, ki so se udeleževali naših taborov in 
skupin za samopomoč med letom. Tudi je tudi nam, podobno kot Morenu, uspe-
valo v žalostno stvarnost psihiatrije vračati smeh.

11. Sklep

Moreno se ni mogel odreči svoji kulturni dediščini in pristati na to, da se lahko 
le ta ohranja samo kot izkušnja ali znanje omejenega in ločenega kroga posa-
meznikov. Z vztrajnostjo in veliko inventivnostjo je iskal možnosti, da bi običaje 
svoje kulture prevedel v jezik, ki bo sprejemljiv za čim širši krog ljudi in našel 
možnost integracije krščanske in hebrejske kulture, ki sta izgledali povsem 
nezdružljivi. Tudi on se je kot izvidnik podal v neznano deželo, a je pri tem 
uporabljal čuda tehnike previdno (ne ekskluzivno, temveč inkluzivno). Ni slepo 
služil le neki oddaljeni, višji instanci, ampak je počel vse, kar je bilo v njegovih 
močeh, da bi ogroženim ljudem pomagal ohranjati vero v življenje, ki se poraja 
v trenutku človeškega srečanja z drugim človekom in s seboj, z lastno preteklostjo 
in s prihodnostjo. Pri svojem delu je uporabljal besede iz različnih jezikov in 

z njimi poimenoval fenomene, za katere so bili ljudje bolj ali manj slepi. Sledeč 
tradiciji rabinov je pomagal ljudem, da so svoje ustvarjalne potenciale usmerjali 
hkrati k lastni emancipaciji in h krepitvi skupnosti. 

Namesto da bi verjel v »intelektualno energijo«, o kateri je Stefan Zweig 
(1958) govoril kot o nečem samoumevnem, je bil dojemljiv za osvobajajočo 
moč smeha, ki izbruhne v trenutku spontanosti ter na paradoksalen način 
hkrati razdvaja in združuje: »Kajti smeh je le človeku svojski.« (Rabelais 
v Eco, 1991, str. 255) Morenova zapuščina nas na varen in človeško topel način 
pripelje do točke, kjer uvidimo, da je smeh človekova zadnja svoboda, ker zanj, kot 
ugotavlja Umberto Eco v svoji študij o Pirandellovem smehu, ne potrebuje 
razloga: »Cel Pirandellov esej ima le en (nezaveden in protisloven) cilj, namreč 
dokazati, da je edina žival, ki se lahko smeji, prav tista, ki zaradi svoje iracio-
nalnosti in frustriranih želja, da bi to racionalizirala, nima najmanjše osnove 
za smeh. Ali bolje rečeno, da se smeji ravno zaradi in le iz precej žalostnih 
razlogov.« (Eco, 1991, str. 255) Danes, ko imamo glede na okoljske in druge 
globalne probleme, ki ogrožajo preživetje človeštva ter ekološko ravnovesje 
našega planeta, še manj razlogov za smeh kot v Morenovih časih in ko so opti-
misti lahko le tisti, ki so slabo informirani, potrebujemo smeh za ohranjanje 
»upanja brez optimizma« (Eagleton, 2018) še bolj kot kdajkoli prej. 
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Povzetek
V članku opisujeva tiste dele Morenovega opusa, ki niso ozko vezani na psihod-
ramo in ki so pogosto prezrti. V njih mu je uspelo vzpostaviti nova razmerja 
in presečišča med znanostjo, umetnostjo, duhovnostjo ter vsakdanjim življe-
njem. Njegovo izvirno terapevtsko filozofijo je možno zaobjeti s treh vidikov: 
sociodinamike, sociometrije in sociatrije. Ta znanstveni pristop je bil vedno 
prežet z aksiologijo, to je z duhovnim in etičnim vidikom, ki predstavlja središče 
njegove idejne konstrukcije. V Morenovem filozofskem pojmovanju znanosti 
lahko zaznamo močan vpliv Kierkegaarda in Bergsona. Z osvetlitvijo Morenovega 
pojmovanja jaza, sebstva, socialnega atoma, tele, kulturnega atoma in kulturnih 
konzerv, bolezni in smrti, poskušava pripomoči k lažjemu razumevanju njegovega 
pomembnega pojma terapevtske družbe, ki ga je sicer nejasno definiral. Članek 
zaključiva z opisom Morenove eksperimentalne teologije, ki je predhodnica enega 
najnaprednejših trendov v sodobni o kompleksnosti – nevrofenomenologiji.

1 Mag. Miran Možina, psihiater in psihoterapevt, Univerza Sigmunda Freuda z Dunaja - podružnica v Ljubljani, 
miranmozina.slo@gmail.com

2 Doc. dr. Bernard Stritih, psiholog in psihoterapevt, Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani,  
bernard.stritih@gmail.com

Strokovni prispevki - Professional papers



6968
Jakob Levy Moreno za naš čas: za nova razmerja med znanostjo, umetnostjo,  
duhovnostjo in vsakdanjim življenjemBernard Stritih in Miran Možina

Ključne besede: sociodinamika, sociometrija, sociatrija, aksiologija, socialni atom, 
tele, kulturni atom, kulturna konzerva, jaz, sebstvo, terapevtska družba, bolezen, 
smrt, eksperimentalna teologija, religiozna konzerva, nevrofenomenologija

Abstract
In this article, we describe those parts of Moreno's oeuvre that are not closely 
related to psychodrama and that are often overlooked. In them, he managed 
to establish new relationships and interfaces between science, art, spirituality 
and everyday life. His original therapeutic philosophy can be captured from 
three perspectives: sociodynamics, sociometry, and sociatry. This scientific 
approach has always been imbued with axiology, that is, with the spiritual and 
ethical aspect that forms the centre of his conceptual construction. In Moreno's 
philosophical conception of science, we can see the strong influence of Kier-
kegaard and Bergson. By illuminating Moreno’s conception of ego, self, social 
atom, tele, cultural atom and cultural cans, disease and death, we are trying to faci-
litate an understanding of his important concept of a therapeutic society, which 
he otherwise only vaguely defined. We conclude with a description of Moreno's 
experimental theology, which is the forerunner of one of the most advanced 
trends in modern complexity science - neurophenomenology.

Key words: sociodynamics, sociometry, sociatry, axiology, social atom, tele, cultural 
atom, cultural can, self, therapeutic society, disease, death, experimental theology, 
religious can, neurophenomenology

Extended abstract

1. Introduction 

After showing in our first article on Moreno how he developed psychodrama at 
the crossroads of art and everyday life, this article focuses on how he managed 
to establish new relationships between science, art, spirituality, and everyday 
life. Moreno was a »scientist who thought philosophically« (Markič, 2008, p. 86). 
This means that his research focus was not only on observing, collecting and 
classifying and conducting and interpreting experiments, but also on argu-
mentation, conceptual analysis and historical aspects, i.e. in considering how 
to tackle the problem and how to define it in such a way as to be accessible 
to scientific research. He also questioned  fundamental epistemological and 
methodological assumptions, developed a synthesis of different approaches, and 
on the meta-level questioned the conflicts that constantly arose between his 
image of man and that drawn by the science of his time. 

Groterath warns that if the philosophical and anthropological roots of More-
no's oeuvre are ignored, there is a danger that his psychotherapeutic techniques 
»will become subject to manipulation in the hands of those who use them 
unrelated to the source and thus without ethical basis.« (Groterath, 2000, pp. 11)

2. Moreno's therapeutic philosophy and axiology

Moreno's therapeutic philosophy encompasses three aspects - theoretical, empi-
rical and practical:
• Moreno called the first aspect sociodynamics and includes the theory of 

microsocial relations by distinguishing between the levels of the indivi-
dual, group, society and the cosmos.

• The second aspect is sociometry, which is a methodology for exploring these 
relationships in everyday and therapeutic contexts. At the practical action-
-research level, Moreno designed sociometry to be »qualitatively contained 
in the quantitative« (Moreno in Buer, 1989, p. 227). He believed that the use 
of the sociometric approach as a quantitative method does not nullify or 
neglect qualitative aspects, but treats them as a unity. In the process itself, one 
perspective is at the forefront, the other in the background.

• The third aspect is sociatry and encompasses practical methods such as 
improvisational theatre, role-playing, group psychotherapy and sociodrama 
or psychodrama.

Moreno’s scientific approach has always been imbued with axiology, that is, with 
the spiritual and ethical aspect that represents the centre of his conceptual 
construction (see Scheme 1) (Buer, 1989, p. 15). He himself sometimes called 
it socionomy, but mostly sociometry, which of course causes confusion, as the 
same word denotes two different logical levels of his model.

It is therefore crucial that in the circle of Moreno's therapeutic philosophy 
we do not ignore its centre  or meta level - axiology, the spiritual and ethical 
level of his work, which has all the characteristics of the »ethics of participa-
tion« (Kordeš, 2004, 2005; Možina and Kobal, 2005; Šugman Bohinc, 2005; 
Možina, 2009). On the one hand, for Moreno, spontaneous Kairos was 
crucial, a creative experience that one initially experiences only for a moment 
after risking a leap into the unknown, confusion, and often contact with mental 
pain. On the other hand, with the help of therapeutic work in the here and 
now, he wanted to implement such social practices that would help correct 
those »epistemological assumptions of Western culture« (Bateson, 2019) in the 
twentieth century that drove the world into conformism, political intrigue. bure-
aucratization, totalitarianism and war.
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Moreno, like Freud (1981), wondered how to identify and evade the pheno-
mena of mass psychology that restricted freedom and that spread like high tides 
in the first half of the twentieth century. They both realized that an individual 
can find his orientation only through disciplined thinking and dialogue, similar 
to what Greek philosophers had already done. The twenty-year-old Freud tried 
to adopt as correctly as possible the methodology of the exact sciences from 
which medicine originated, and devoted himself to explaining the intrapsychic 
dimension of the individual, leaving aside the group and social aspects.

 For Moreno, understanding the therapeutic action of the group was much 
more important. This may make it easier to understand why he described his 
meeting with Freud in 1912 with a crude metaphor: »The professor is obviously 
suffering from constipation, and I realized that it is better to have diarrhoea.« 
(Buer and Schmitz-Roden, 1999, p. 121). In his autobiography, he described 
how, after a Freud’s lecture on dreams in 1912, Freud asked Moreno what he 
was doing. The answer was:

“Well, Dr. Freud, I start where you leave off. You meet people in the artificial 
setting of your office. I meet them on the street and in their homes, in their 
natural surroundings. You analyze their dreams. I give them the courage to 
dream again. You analyze and tear them apart. I let them act out their conflicting 
roles and help them to put the parts back together again.« (Moreno, 1982, p. 71) 

Moreno has often been compared to Socrates, who, in his opinion, was the first 
to use a role-playing technique with his students. Thus, when reading Socrates' 
dialogues, we find ourselves thinking of the network of social relations in which 
they took place. If we are willing to agree with Gadamer that only Plato devoted 
himself to philosophy as »pure knowledge«, which he described as a theoretical 
ideal of life (Gadamer, 1991, p. 26), then Moreno with his psychodrama approach 
is certainly much more Socrates’ than Plato’s heir.

3. The influence of Sören Kierkegaard and  
 Henri Bergson on Moreno's philosophy of science

Moreno looked at his work through the prism of Kierkegaard's distinction 
between the three stages of the relationship to oneself, fellow human beings and 
God (Fürst and Halmer, 1990).  He saw the meaning of moving from the aesthetic 
stage as a pure sensory existence in a world without realizing oneself, into an 
ethical and religious existence that includes self-determination and self-suffici-
ency. Like Kierkegaard, he rejected Hegel’s philosophical system as a glorious 
building of thought (and all similar systems) that rises to the sky, and leaves no 
room in it for the philosopher himself. He saw the greatest paradox of thinking 

in wanting to discover something that one just can’t think of.
Another thinker who significantly influenced Moreno's oeuvre was his contem-

porary Henri Bergson (1859-1941) primarily for his emphasis on activity and critique 
of »careful and unaffected reasoning« (Bergson, 1983). Bergson understood 
life as a continuous flow of events - as growth, coexistence, outgrowth, as the 
development of internally complex and increasingly complete forms - and 
maintaining life at a certain stage of development as an extremely sensitive and 
complex process that is accessible to reason only in individual components and 
relationships through words, thus creating dead images that are discontinuous.

Bergson believed that the problem with reason is that it corresponds only to 
the discontinuity of the material world. But life is basically continuous, so reason 
cannot comprehend it. The intellect can only use language, it tears and splits 
the world, and it operates timelessly. The intellect is theoretical, it looks at 
the world geometrically. The intellect can take into account space, but not 
time.  Life, however, is practical and takes into account place in time - and here 
intuition intervenes. The spatial breakdowns made by reason have a certain 
meaning, of course, but they hinder a true understanding of life. The time 
of physical theory is not the right time, but a kind of spatial metaphor; the 
real, intuitive time is called by Bergson »duration«. In memory, the conscious 
mind achieves a kind of contact between the past and the present. It follows 
from all this that only through intuition can an individual come into contact 
with some general characteristics of life, so intuition should be an indispensable 
step, whenever a person reaches the edge of the known and seeks the path to the 
new, unknown. The intuitive activity of the human mind is directly attuned to 
the world, so it does not break down experience into parts, but seeks different 
experiential pathways to perceive the whole.

4. Moreno's conceptions of self, social atom, tele,  
 cultural atom, cultural can and therapeutic society

Moreno’s problematization of the notion of self stretches from the very 
beginnings of his work, when he discovered the importance of the human encou-
nter (1915), to the time he worked in the Mittendorf refugee camp (1917). His star-
ting point was surprisingly simple, but by no means naive: that the individual 
in interpersonal relationships not only expects and demands something for 
himself, but also offers and is willing to give something. Thus, he did not conceive 
of sociometry as social engineering, but as creating opportunities for »social 
bargaining«, that is, for multifaceted exchanges and connection that should 
serve individuals in their joint creative pursuits of the »good life«.



7372
Jakob Levy Moreno za naš čas: za nova razmerja med znanostjo, umetnostjo,  
duhovnostjo in vsakdanjim življenjemBernard Stritih in Miran Možina

Moreno did not teach meditative techniques, but helped people get to the 
point or »centre« where they discovered the possibilities of mystical experiences 
for themselves.  He was convinced that they happen to every person in everyday 
life, but few know how to recognize and use them. According to Moreno, the 
central point cannot be the self, but it is accessible to modern man only through 
the »fully thought-out self« (»Das Ich, zuende gedacht«). By this he meant a fully 
developed self that develops its unique spontaneous and creative expression in 
constant confrontation with the challenges of everyday life.

In his rebellion against the »plague of the self«, Moreno created the concept 
of »social atom«, which he defined in his  book Who Will Survive as follows: 
»The social atom, as the smallest unit of social structure, consists of all the 
relationships of a man with fellow human beings who are connected with him 
in any way for a certain period of time.« (Moreno in Petzold, 1979, p. 60) The 
social atom consists of  people in our lives and the »tele« or forces of attraction 
/ repulsion / indifference that arise between us, while the »cultural atom« is 
made up of the roles of the individual and the relationships between these roles 
(Daniel in Prosen and Pahole, 2013).

As early as the beginning of the twentieth century, Moreno prophetically 
pointed out the emergence of »unbridled individualism« (Giroux, 2006, 2008) 
or »narcissistic culture« (Lasch, 2012), which towards the end of the 20th century 
and the beginning of the new millennium, seen for instance in extreme righ-
t-wing deviations into neo-fascism (Giroux, 2018, 2019), has grown to unima-
ginable proportions. With the concept of the social atom, Moreno opened up 
new possibilities for the people of today, who suffer from the plague of the 
self, to find a new relationship with the world. They can afford a thorough 
»self-inventory« by re-asking questions of their external boundaries and the 
extent of their control and awareness.

Like Kafka, Moreno was convinced that one of the ways to bridge the gap 
between science, art, and spirituality was a new understanding of disease within 
his axiology. When an individual falls ill, it is then they are most aware of the 
contradictions of their own life and social environment. For Moreno, illness 
was not just a mental pathology or a malfunction of the body, but a valuable 
living space and time in which one of the most important insights can enter 
a person's existence, namely that they are not the self-lord of their life, but 
rather a caretaker, gardener, a servant of something wider, which they cannot 
fully comprehend, and which they could see in the cultural development of our 
civilization only in the form of various deities. So it is not only important that 
we do not try to lock the notion of disease into Procrustes' bed of the biomedical 
model and separate it from what Husserl called the phenomenology of the living 

world, but that it is crucial to see it as an inevitable phase in solving existential 
and sociocultural distress.

The last example of Moreno's attitude to illness was his behaviour on his 
deathbed. When he was tied to his bed due to a stroke and then suffered from 
an intestinal infection, his doctor prescribed a strict diet, but to the horror 
of his relatives he decided to drink only water and became more and more 
weak. He announced: »I have done my job, you have taken it over and you will 
continue it. I can die now.« (Yablonsky in Geisler, 1999, p. 68) Thus he even 
celebrated his end and avoided social death.

Although the definition of therapeutic society remains vague and diffi-
cult to understand throughout Moreno's oeuvre, it is clear that he, unlike 
Freud, who focused on intrapsychic causes of human suffering and mental 
health problems, paid much more attention to social and cultural aspects. Like 
Hölderlin, he saw how consumerism transforms the unsacred to the (seemingly) 
sacred, and how, despite fascinating advances in technology, a deficit widens 
in the ethical and spiritual spheres of society. The most important risk factor 
for him was not only (too) fast and excessive changes related to technological 
development, which overtake human adaptability, but he also considered that 
the main problem is that people stubbornly persist in established, traditional 
behavioural patterns that no longer correspond to the new social conditions.

In this regard, he liked to use the metaphor of »cultural can«, with which he 
wanted to point out that the changed social circumstances do not only require 
new »technical skills«, such as in traffic or when using new information and 
communication tools, but also calls for changes in the whole network of cultural 
representations and values. Like Kafka, he was aware that unrecognized or 
unaccepted opportunities to develop new patterns of thinking and behaviour 
not only create internal and interpersonal conflicts, but also cause the emer-
gence of experiential gaps that evoke anxiety. In order to fill them, people can 
quickly and massively opt for the most absurd ideas, which instead of anxiety 
associated with openness to the unknown, bring them a sense of certainty, power 
and clear (for example, revolutionary, totalitarian) vision. Meanwhile, the crea-
tive individual who, instead of eating cultural cans, thinks with his head and 
makes different decisions than the masses, becomes increasingly suspicious 
and a convenient target for accusations.

Undoubtedly Moreno contributed a lot to the enrichment of psychothe-
rapy, psychiatry, social work and education, but, like Bateson (2019), he also saw 
the need for global change, which is possible only by changing fundamental 
cultural assumptions of unlimited growth. In addition to self-restraint, he saw 
as humanity’s urgent task the search for the coexistence of diverse cultures and 
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was aware that a society that would achieve this could only be non-hierarchical 
or heterarchical, unstable and vulnerable.

5. Moreno’s experimental theology

Moreno, who was all his life first and foremost a scientist and only secondarily 
a mystic, did not accept enriching science with metaphors of religious tradi-
tion, but insisted that science must define its relationship to God. Although 
the gap between institutionalized religions and science in his time seemed 
insurmountable, he constantly sought (similarly to Francisco Varela later) to 
connect empirical science with the spirituality or religiosity he lived. According 
to him, the Buddha and Christ were »experimenters«, as were the great theolo-
gians after them, so he called his work »experimental theology« and stressed 
that it did not focus on theological knowledge of God, which is fatally fixed 
in the form of »religious cans«, but the »experimental embodiment« of God.

By combining quantitative and qualitative methodology and experimental 
theology, Moreno was a forerunner of one of the most advanced trends in 
complexity science today - neurophenomenology as defined by Francisco 
Varela in the early 1990s (Varela, 1996; Varela, Thompson and Rosch, 1993) 
and Bateson’s »epistemology of the sacred« (Bateson and Bateson, 1987). Both 
Moreno and Bateson and Varela showed that even so called exact, naturalistic 
scientific thought can enter the realm of the religious or the sacred without 
devaluing it. They set the starting point from which we modern psychotherapists 
can include religious, spiritual and mystical aspects in our epistemologically 
integrative therapeutic practice (Bohak, 2011), research (Černetič, 2018) and in 
caring for our personal and spiritual development (Možina, 2015).

6. Conclusion

Moreno remained on the threshold of science for the rest of his life because 
his ideas did not fit the prevailing scientific paradigm of his time, but on the 
other hand the medical, educational and cultural institutions he came into 
contact with could not completely reject his work and ideas. He far surpassed 
his contemporaries in how he was able to take into account the complexity 
of social systems with his therapeutic philosophy. When various experts and 
scientists tried to include his ideas, most of them were more or less unhappy 
because the »science of complexity« (Možina and Kordeš, 1998) had not yet been 
developed, but adhered to the definition of their fields of work in accordance 
with Cartesian dualism and other resulting dualisms, for example medicine deals 

with body, psychology with psyche, social work with social context etc. Systems 
theories as part of the science of complexity allow us to re-evaluate Moreno's 
work much more comprehensively and connect it to the concepts like self-or-
ganization, autopoiesis, deconstruction etc. (e.g. Campbell and Draper, 1995; 
Milošević, 2018).

Moreno shows us that culture can only be embodied and embedded in a life 
in which the individual, instead of the certainty of unreflected repetition of 
cultural patterns, accepts the uncertainty of the moment and develops »certa-
inty into uncertainty« (Možina, 2010). For Moreno the starting point of thinking 
and scientific approach was our own experience. He was convinced that only 
by changing social roles can an individual discover the reality of others from 
within, and that speaking and thinking only complements and ultimately 
completes and makes sense of experiential wholes. The only knowledge that 
can serve  humanity for survival is the kind of knowledge  that enables the most 
direct experience of the moment of life. The most valuable moments can happen 
when we are exposed naked in sickness and in the face of death. He discovered 
that for coexistence in a social environment where there is no dominant value 
orientation, it is not enough to perform social roles correctly, but every person 
must face the challenge of embodying, shaping and realizing their creative 
potentials as part of the social atom.
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1. Uvod

Potem ko sva v prvem članku o Morenu prikazala, kako je razvil psihodramo 
na stičišču umetnosti in vsakdanjega življenja, se tem članku osredotočiva na 
to, kako mu je uspelo postaviti nova razmerja med znanostjo, umetnostjo, duhov-
nostjo in vsakdanjim življenjem. Moreno je bil »znanstvenik, ki je razmišljal 
filozofsko« (Markič, 2008, str. 86). To pomeni, da njegov raziskovalni fokus ni 
bil le na opazovanju, zbiranju gradiva in klasifikaciji ter na izvajanju in inter-
pretiranju eksperimentov, temveč tudi na argumentiranju, pojmovni analizi in 
zgodovinskem vidiku, torej v razmisleku, kako se sploh lotiti problema in kako 
ga definirati tako, da bo dostopen znanstvenemu raziskovanju. Prav tako se je 
spraševal o temeljnih epistemoloških in metodoloških predpostavkah, razvijal 
sintezo različnih pristopov in se na metaravni spraševal o konfliktih, ki so stalno 
nastajali med njegovo sliko človeka in tisto, ki jo je risala znanost njegovega časa.

2. Nevarnost prezrtja Morena

Groterathova z eklatantnim primerom opozarja, da v kolikor pride do prezrtja filo-
zofskih in antropoloških korenin Morenovega opusa, obstaja nevarnost, da bodo 
njegove psihoterapevtske tehnike, »postale predmet manipulacije v rokah 
tistega, ki jih uporablja brez povezave z izvorom in s tem brez etične osnove. Ne bi 
se smelo zgoditi, a se vseeno dogaja. Znane so neprijetne peripetije, kot je 
primer, ki ga je povedal kolega iz Južne Amerike: psihodramske tehnike upora-
bljajo celo za pripravo in izpopolnjevanje mučiteljev.« (Groterath, 2000, str. 11)

Moreno je nekoč na vprašanje, zakaj je njegova ključna knjiga Kdo bo preživel? 
napisana v »skrivnostnem, zahtevnem in skoraj kodiranem jeziku«, odgovoril: 
»Na vsaki strani sem pustil svoj prstni odtis z vsemi slovničnimi napakami, ki se 
lahko posrečijo samo tujcu, z vsemi smešnimi, neangleškimi tvorbami, s sem ter 
tja izpuščenimi vejicami, občasnim ponavljanjem (v obup recenzentom). Vse to 
sem napravil namenoma, da bi jasno sporočil vsem potomcem, da te knjige, razen 
mene, ni mogel napisati nihče.« (Moreno v Buer, 1999, str. 14)  

V tem duhu je Buer za moto svojega poglavja v knjigi o Morenovi terapevtski 
filozofiji postavil  njegovo misel, ki jo je izrekel, potem ko je bil že uveljavljen 
in znan: »Nobene kontroverznosti ni v zvezi z mojimi idejami, saj so splošno 
sprejete. Jaz sem kontroverznost.« (Moreno v Buer, 1999, str. 13) Buer nato 
poudari, da je Morenov način pisanja bolj podoben govoru, poročilu, pripo-
vedi, odgovoru na vprašanje, sporočilu, povabilu, nagovoru, pridigi, čemur se ni 
izogibal niti v svojih znanstvenih tekstih. Zato je pomembno, da ga ne poskušamo 
razumeti samo z vidika psihoterapije, psihologije, psihiatrije, socialnega dela 

ali kakšne druge discipline in ne spoznavamo njegovega opusa zgolj posredno 
iz del njegovih potomcev, četudi so njegove ideje do potankosti dodelali in 
operacionalizirali. Velika verjetnost je, da bomo namreč prezrli prav tisto, kar 
je želel, da bi doumeli in nadaljevali njegov veliki projekt, v katerem je poskušal 
najti nova razmerja in presečišča med znanostjo, umetnostjo, duhovnostjo in 
vsakdanjim življenjem. Če hočemo dojeti njegov prstni odtis, tako v njegovih 
zgodnjih pesniških kot tudi v kasnejših angleških tekstih, moramo pustiti 
do besede njemu samemu, si natakniti njegova očala in tako tvegati srečanje 
z njegovo kontroverznostjo. Nagrada za ta dodatni trud bo bogato poplačana, saj 
se nam bo pokazalo, kako pomemben je njegov opus za naš čas.

Študiji, ki so jo napisali Buer in soavtorji (Buer, 1999), je vstop v Morenovo 
kontroverznost v veliki meri uspel, zato se bova v nadaljevanju, podobno  
kot tudi drugi avtorji (npr. Giacomucci, 2021), večkrat sklicevala nanjo.  
Bralcu omogoči, da se priključi Morenovim notranjim in zunanjim 
dialogom, npr. z njegovimi dunajskimi »tovariši«, prijatelji in nasprotniki, pa tudi 
s svetniki, modreci, preroki, geniji, filozofi, umetniki iz preteklosti. Da ga ne bi 
prezrli, pa pomaga tudi s tem, da so prikazane tiste povezave, ki preko nekaterih 
znanstvenih teorij (npr. psihoanaliza, marksizem, kritična teorija Frankfurtske 
šole) in družbenopolitičnih gibanj (npr. anarhizem, nova družbena gibanja) na 
smiseln način vodijo iz preteklosti v naš čas. 

Psihoanalitik Raul Schindler, ki je bil v drugi polovici dvajsetega stoletja 
ena osrednjih avtoritet za skupinsko delo in terapijo v srednjeevropskem 
prostoru, je v recenziji Morenove knjige Osnove sociometrije zapisal: »Če 
primerjamo razvojne spremembe v obdobju od leta 1934 do  1966, potem se 
zdi, da prinaša nova filozofija večje pridobitve, kakor pa zgolj razširitev meto-
dičnih postopkov. To […] zahteva nove osebne opredelitve - skupaj z Morenom 
raziskovalcem je potrebno sprejeti tudi Morena pesnika in filozofa.« (Schin-
dler, 1971, str. 1) Z upoštevanjem Morena kot pesnika in filozofa sicer še ni mogoče 
v celoti razrešiti hermenevtičnih in metodoloških težav pri vnašanju njegovih 
idej in metod v sodobni zemljevid psihoterapevtske znanosti in prakse, vendar 
se na ta način lahko izognemo poenostavitvam in prezrtju bistvenih vidikov 
njegovega opusa.

3. Morenova terapevtska filozofija in aksiologija

Buer poudarja, da Morenov prispevek ni zgolj znanstveni, duhovni in 
umetniški, temveč da se njegov osebni pečat kaže predvsem v tistem, kar je 
sam poimenoval z različnimi pojmi, kot so »terapevtska filozofija«, »temeljna 
življenjska filozofija« (angl. underlying philosophy of life), »filozofija medosebnih 
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odnosov« in ki je zanj predstavljala »teoretično podlago« za njegov celotni tera-
pevtski pristop (Moreno v Buer, 1999, str. 14). Zaobjamemo jo lahko s pomočjo 
treh vidikov - teoretičnega, empiričnega in praktičnega:
• Prvega je Moreno poimenoval sociodinamika in vključuje teorijo mikrosoci-

alnih odnosov z razlikovanjem med ravnjo posameznika, skupine, družbe 
in kozmosa. 

• Drugi vidik je sociometrija, to je metodika raziskovanja teh odnosov v vsak-
danjih in terapevtskih kontekstih. Na praktični akcijsko raziskovalni ravni je 
Moreno sociometrijo zasnoval tako, da je »kvalitativno vsebovano v kvantita-
tivnem« (Moreno v Buer, 1989, str. 227). Menil je, da uporaba sociometričnega 
pristopa kot kvantitativne metode kvalitativnih vidikov ne izniči niti jih ne 
zapostavlja, temveč jih obravnava kot enotnost. V samem postopku je enkrat 
v ospredju en vidik, drugič drug. 

• Tretji vidik pa je sociatrija, ki vključuje praktične metode, kot so improvi-
zacijsko gledališče, igranje vlog, skupinska psihoterapija in sociodrama 
oziroma psihodrama.

Ta znanstveni pristop je bil pri Morenu vedno prežet z aksiologijo, to je z duhovnim 
in etičnim vidikom, ki predstavlja središče njegove idejne konstrukcije (glej 
shemo 1) (Buer, 1989, str. 15). Sam jo je včasih poimenoval socionomija, večinoma 
pa sociometrija (Moreno, 1962), kar pa seveda povzroča zmedo, saj s tem ista 
beseda označuje dve različni logični ravni njegovega modela. 

Shema 1
Morenova terapevtska filozofija in aksiologija (Buer, 1989, str. 15).

Ključno je torej, da v krogu Morenove terapevtske filozofije ne prezremo 
njenega središča oziroma meta ravni - aksiologije, duhovno etične ravni 
njegovega dela, ki ima vse značilnosti »etike udeleženosti« (Možin in Kordeš,  

1998; Kordeš, 2004, 2005; Možina in Kobal, 2005; Šugman Bohinc, 2005; 
Možina, 2009). Po eni strani je bil za Morena ključen spontani kairos, ustvar-
jalno doživetje, ki ga človek sprva doživi le za trenutek, potem ko je tvegal 
skok v neznano, zmedenost in pogosto tudi stik z duševno bolečino. Po drugi 
strani pa je s pomočjo terapevtskega dela v tu in sedaj hotel udejanjati take 
družbene prakse, ki bi pripomogle h korekciji tistih »epistemoloških predpo-
stavk zahodne kulture« (Bateson, 2019), ki so v dvajsetem stoletju pehale svet 
v konformizem, politične intrige, birokratizacijo, totalitarizme in vojne.

Moreno je bil prepričan, da se je možno učinkovito upreti birokratskemu 
upravljanju človeškega življenja le z ustvarjalno in družbeno angažirano 
akcijo. Seveda ni bil izjema, temveč del številnih kreativnih protestov, ki so se 
v njegovem času porajali v filozofiji življenja, ekspresionizmu, pa tudi v mladin-
skem gibanju, gibanju za reformo življenja, reformski  pedagogiki, poljedelskih 
komunah, zadružnih gibanjih itn. Diskusije in eksperimenti tistega časa so 
ponovno zanimivi, ker se je v njih artikulirala podobna kritika industrijskega 
napredka kot danes. 

V dvajsetem stoletju poskusi korenitih reform in revolucij niso bili nobena 
redkost. Večina jih je potekala po podobnem scenariju - najprej je bilo potrebno 
vse skritizirati, osmešiti in razrušiti vrednostne norme, na katerih je nekaj 
temeljilo. Ko se je sistem omajal ali celo porušil, je prišlo do socialnega preobrata 
- zamenjali so se ljudje in preimenovali stare institucije. Vendar se je kmalu 
pokazalo, da »novo« sploh ni tako novo, kot je izgledalo in slej ko prej je sledilo 
razočaranje. Tako je na primer socialistični sistem, ki je veliko obetal, kmalu 
začel več trošiti kot proizvajati. Ljudje so se vedno znova znašli pred novo insti-
tucionalizirano fasado brez obljubljene, kvalitetnejše vsebine, tako da se je na 
koncu njihovo trpljenje le še večalo.

Moreno se je podobno kot Freud (1981) spraševal, kako pravočasno prepoznati 
in se izmakniti pojavom množične psihologije, ki so omejevale svobodo in ki so se 
v prvi polovici dvajsetega stoletja kot valovi plime in oseke širili tako med bogatimi 
kot tudi med revnimi sloji prebivalstva. Oba sta spoznala, da posameznik lahko 
najde svojo orientacijo le z discipliniranim mišljenjem in dialogom, podobno 
kot so to delali že grški filozofi. Dvajset let starejši Freud je poskušal kar se da 
korektno prevzeti metodologijo eksaktnih znanosti, iz katerih je izhajala medi-
cina, in se posvetil razlaganju intrapsihične razsežnosti posameznika, skupinski 
in družbeni vidik pa pustil ob strani. 

 Za Morena je bilo razumevanje in terapevtsko delovanje skupine veliko 
pomembnejše. Tako lahko morda lažje razumemo, zakaj je srečanje s Freudom leta 
1912 označil z grobo metaforo: »Profesor očitno trpi za zaprtjem in ob njem sem 
spoznal, da je bolje imeti drisko.« (Buer in Schmitz-Roden, 1999, str. 121). V svoji 

Sociometrija

Sociodinamika

Aksiologija

Sociatrija
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avtobiografiji je opisal, kako je po predavanju o sanjah, ki ga je imel Freud leta 
1912, ta Morena vprašal, s čim se ukvarja. Odgovor je bil: 

»Jaz začenjam tam, kjer ste vi nehali. Vi se srečujete z ljudmi v umetnem 
okolju vaše ordinacije, jaz pa na ulici in na njihovih domovih, v njihovem 
naravnem okolju. Vi analizirate njihove sanje, jaz pa jih opogumljam, naj 
sanjajo. Vi jih analizirate in trgate na kose, jaz pa jim omogočam, da odigrajo 
svoje konfliktne vloge in jih potem znova sestavijo. Učim jih, kako naj igrajo 
Boga.« (Moreno, 1982, str. 71; Buer in Schmitz-Roden, 1999, str. 123) 

Disciplinirano mišljenje ter obravnavanje najbolj perečih vprašanj 
znanosti, duhovnosti, umetnosti in vsakdanjega življenja je za Morena pome-
nilo, da zapletene stvarnosti ne sme že vnaprej neupravičeno poenostaviti, s tem 
da znanost izdvoji iz celote. Iz te odločitve pa je sledilo, da ni ocenjeval enega 
področja z merili drugega in da ni uporabljal argumentov ene perspektive za 
omalovaževanje ali celo zanikanje tega, kar je lahko videl in doživel v drugi 
(da bi npr. zanikal svojo religioznost na račun znanstvenosti). To pa ni bilo niti 
preprosto niti nenevarno. 

Morenovih reformnih prizadevanj ne moremo razumeti brez njegove aksio-
logije oziroma terapevtske filozofije. Oboje je bilo zanj v procesu uresničevanja 
nujno krožno povezano - filozofija se je zanj udejanjala v praksi in iz prakse 
je gradil filozofijo: »Filozofija mu je pomenila podobno kot klasičnim filo-
zofom v zahodni tradiciji, to je osebno zavezano mišljenje  o človeku, njegovem 
mestu in poslanstvu v svetu. Prevpraševanje se je zanj lahko porajalo iz 
religij, znanosti, umetnosti in vsakodnevnega življenja.« (Buer, 1999, str. 13)

Številne anekdote pričajo o tem, da je bilo Morenovo praktično delovanje 
vedno prepleteno s filozofiranjem in obratno. Ko je še kot študent prebiral dela 
velikih filozofov in mistikov, se ni omejil le na intelektualno sprejemanje novih 
informacij, temveč se je poskušal čim bolj vživeti v položaj in vlogo teh ljudi. Zato 
je tudi disciplinirano obravnavanje filozofskih vprašanj zanj pomenilo nenehno 
spremljanje dogajanja na različnih ravneh: mišljenje in čustvovanje, medsebojni 
odnosi v vsakdanjem življenju, religiozni simboli, delo in trgovina itn. Tudi 
njegovi članki in knjige niso bili pisani le za branje, temveč predstavljajo vedno 
tudi napotke za praktično delovanje in urejanje izkustev in vtisov, ki nastajajo 
pri takem načinu delovanja. Njegova žena Zerka Toeman Moreno (glej sliko 
2) je zapisala: »Njegovih knjig skoraj ni možno razumeti, če človek sam kar 
naprej ne dela z njimi [...] Če pa nekdo prevzame Morenovo vlogo, potem se mu 
porodijo tudi take misli in odkrije, da je mogoče njegove spise brati drugače [...] 
Ko potem nekdo prične brati njegove publikacije na ta način, doživi presene-
čenje. Naenkrat začudeno reče sam sebi: 'Moj bog, saj je že vse tu!'« (Z. Moreno 
v Buer, 1999, str. 14)

Slika 2
Jakob in Zerka Moreno v Amsterdamu leta 1971.

Moreno se je pogosto primerjal s Sokratom, ki je po njegovem mnenju s svojimi 
učenci prvi uporabljal tehniko menjavanja vlog. Tako ob branju Sokratovih 
dialogov nehote pomislimo na mrežo socialnih odnosov, v kateri so se odvijali 
in ji tudi služili. Če smo pripravljeni pritrditi Gadamerju, da se je šele Platon 
posvečal filozofiji kot »čistemu znanju«, ki ga je označil kot teoretski življenjski 
ideal (Gadamer, 1991, str. 26), potem je Moreno s svojim psihodramskim pris-
topom vsekakor veliko bolj Sokratov kot Platonov naslednik.

Kako zvest je bil Moreno svojemu sokratskemu načinu, kaže spor z Martinom 
Bubrom, čeprav sta nekaj časa dobro sodelovala: »Buber in srečanje obtičita 
v knjigah. Delo je pisano abstraktno in v tretji osebi. Je abstrakcija živega in ne 
tisto živo samo. Buberjevo delo je intelektualiziranje tega, kar je smiselno le kot 
eksistenca. Pravi naslednik Baal Shema je lahko le novi Baal Shem.« (Moreno 
v Geisler, 1999, str. 58) Moreno je torej menil, da modreca Baal Shema, začetnika 
hasidizma, ni možno posnemati, temveč le razlagati ali pa biti nov modrec za 
svojo in prihajajočo dobo. V skladu s tem lažje razumemo, kako se v More-
novih tekstih prepletajo strokovnost in vodila za duhovno rast, ki pa nujno 
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vključujejo tudi vodila za razvijanje novih družbenih razmerij, v katerih je 
solidarnostna akcija pomembnejše socialno vezivo, kakor pa prizadevanja za 
vse večjo last in oblast.

4. Morenova filozofija znanosti

Veliko težje od opisa Morenovega metodološkega znanstvenega pristopa na prak-
tični ravni pa je zajeti njegov prispevek k filozofiji znanosti, kjer je poskušal preseči 
dualistični razcep med pozitivistično znanostjo na eni strani ter umetnostjo in 
duhovnostjo na drugi. Za boljše razumevanje tega izjemno pomembnega dopri-
nosa, katerega dalekosežni pomen je možno v polnosti razumeti šele v zadnjih 
petindvajsetih letih, ko je z razvojem nevroznanosti prišlo do novega spoja med 
naravoslovno objektivistično in fenomenološko paradigmo, si poglejmo, kako 
sta na Morena vplivala filozofa Kierkegaard in Bergson. 

4.1. Vpliv Sörena Kierkegaarda
Sören Kierkegaard (1813-1855) je bil odklonilen do znanstvenega pozitivizma, saj 
je bil prepričan, da se z znanstvenimi metodami, ki so bile takrat v rabi, ni možno 
približati eksistencialno pomembnim vprašanjem. Ko znanost obravnava le 
to, kar je splošno, zanemarja individualno in se predmetov svojega prouče-
vanja znanost dotika le »od zunaj«. Človeka, še posebno njegova čustva in 
občutke, pa je možno razumeti le po poti eksistencialnega načina mišljenja, kar 
omogoča, da dojamemo človekov življenjski položaj »od znotraj«.

Moreno je na svoje delovanje do konca življenja gledal skozi prizmo Kierke-
gaardovega razlikovanja med tremi stadiji glede odnosa do samega sebe, soljudi 
in boga (Fürst in Halmer, 1990) ter videl smisel v prehajanju iz estetskega stadija 
kot čiste čutne eksistence, v kateri se človek izgublja v svetu, ne da bi uresničil 
samega sebe, v etično in religiozno eksistenco, ki vključujeta samoodločanje in 
samost. Podobno kot Kierkegaard je zavračal Heglov filozofski sistem kot veli-
častno miselno zgradbo (in vse podobne sisteme), ki se dviga do neba, v njej pa 
ni sobice za filozofa samega. Največji paradoks mišljenja je videl v tem, da hoče 
človek odkriti nekaj, česar samo ne more misliti, da torej trči ob svojo mejo. 

V Drobtinicah je Kierkegaard (1982) opredelil razliko med genijem (npr. znan-
stvenim ali umetniškim genijem) in apostolom, s pomočjo katere bomo morda 
Morena lažje razumeli: 

 »Genij resda lahko prinese kaj novega, vendar to novo hitro izgine, saj ga 
človeštvo použije [...] Ker pa novost, ki jo prinese apostol, za razvoj človeštva ni 
anticipativna, temveč paradoksna, ostane za vselej, kakor tudi apostol ostaja 
za vekomaj [...] Apostol nikdar ne more do samega sebe na tak način, da bi 

se zavedel svoje apostolske poklicanosti kot razvojnega dejavnika svojega 
življenja. Poklicanost apostola [...] od začetka do konca njegovega življenja 
stoji paradoksno zunaj njegove osebne identitete [...] Ob tem dejstvu apostol 
postane paradoksno različen od vseh drugih ljudi [...] Tisto novo, kar ima 
nemara povedati, pa je temeljni paradoks [...]« (Kierkegaard, 1991, str. 194-198)

 Zanimivo je, če s pomočjo Kierkegaardovega razlikovanja poskušamo Morena 
uzreti ne le kot genialnega znanstvenika - umetnika, temveč tudi kot apos-
tola, ki svojega duhovnega poslanstva ni udejanjal zaradi osebne promo-
cije, saj je le to presegalo njegovo osebno identiteto. Morda je prav zaradi 
apostolske primesi njegov genialni znanstveno umetniški opus tako poln 
paradoksov. Sodobniki apostola večinoma ne morejo v celoti razumeti. Smisel 
tega, kar oznanja, se ljudem pokaže šele veliko kasneje, ko se je oznanilo po poti 
vere že uresničilo. Tudi pri številnih zgodovinskih osebnostih s področij filozo-
fije, znanosti in umetnosti lahko najdemo podobno vrsto apostolske predanosti 
in zavezanosti neki viziji, ki jo šele naslednje generacije uzrejo v vsej jasnosti kot 
novo kvaliteto, pogosto pa tudi kot nov tip medosebnih odnosov. Ob tem lahko 
na primer pomislimo na Nikolo Teslo, ki ni bil samo genij, temveč je njegov opus 
poln idej, izumov in vizij boljše kvalitete življenja za celotno človeštvo, civilizacijo 
in ekologijo (Milinković, 2010). Posebnost in pomen takih ljudi je, da obelodanijo 
ideje, ki niso samo plod logičnega razmišljanja, temveč lahko predstavljajo tudi 
intuitivne in izkustvene odgovore na ključna znanstvena, umetniško kulturna 
ali duhovna vprašanja določenega obdobja. 

4.2. Vpliv Henrija Bergsona
Drugi mislec, ki je pomembno vplival na Morenov opus, je bil njegov sodobnik 
Henri Bergson (1859-1941) predvsem s svojim poudarjanjem dejavnosti in kritiko 
»previdnega in neprizadetega umovanja« (Bergson, 1983). Življenje je razumel 
kot kontinuiran tok dogajanja – kot rast, sožitje, preraščanje, kot razvoj notranje 
zapletenih in vse popolnejših oblik -, vzdrževanje življenja na določeni razvojni 
stopnji pa kot skrajno občutljiv in zapleten proces, ki je dostopen razumu le 
v posameznih sestavinah in medsebojnih odnosih preko besed, s čimer pa 
ustvarjamo mrtve podobe, ki so diskontinuirane:

»Zavest, ki se ravna po inteligenci, vidi pri notranjem življenju le to, kar je 
že izdelano in le nejasno sluti, kako se to oblikuje. Tako se od trajanja trgajo 
trenutki, ki nas zanimajo in ki smo jih nabirali vzdolž svoje poti. Samo te 
hranimo. In prav imamo, dokler gre le za akcijo. Toda kadar razmišljamo 
o naravi realnega, to še vedno gledamo v skladu z zahtevami našega prak-
tičnega interesa in ne znamo več videti prave evolucije, radikalnega posta-
janja. Pri postajanju vidimo le stanja, pri trajanju trenutke [...] Taka je najbolj 
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presenetljiva iluzija, ki bi jo radi pretresli, namreč iluzija, da je nestalno 
mogoče misliti s posredovanjem stabilnega, gibljivo s pomočjo negibljivega 
[...] Druga iluzija je prvi kar se da blizu. Vsaka akcija teži k temu, da bi pridobila 
predmet, za katerega se zdimo prikrajšani, ali da bi ustvarila nekaj, česar še 
ni [...] Na področju akcije ni nič bolj legitimnega. Toda tak način govorjenja 
in mišljenja hočeš nočeš ohranjamo tudi tedaj, kadar razmišljamo o naravi 
stvari neodvisno od našega interesa.« (Bergson, 1983, str. 224)

 Na ta način nastane iluzija reda povsod tam, kjer potekajo stvari v skladu 
z našimi pričakovanji, vse drugo pa smatramo za nered. Življenje samo pa 
teče dalje, premaguje najrazličnejše ovire, se ohranja tudi s katastrofami in 
dobiva vedno nove, bolj razvite oblike. Bistvo življenja je evolucija, ki poraja 
novo. To novo pomeni, da si tega prej nismo mogli predstavljati, kaj šele, da bi 
znanost to lahko predvidela. Bergson je videl v svetu dve veliki sili, na eni strani 
je vitalna sila, na drugi  materialna, med njima poteka trajen boj, v katerem 
poskuša dejavni življenjski impulz premagati ovire, ki mu jih postavlja na pot 
neživa materija. V tem procesu življenjsko silo deloma oblikujejo materialne 
razmere, v katerih se izživlja, vendar pa ohranja svojo temeljno lastnost: svobodo 
akcije. Razvojne spremembe so plod trajnih stvariteljskih pobud, te pa težijo za 
določenimi novimi oblikami, ki dotlej še niso obstajale.

 Bergson meni, da je težava z razumom ta, da ustreza samo diskontinuiteti 
materialnega sveta. Življenje pa je v bistvu kontinuirano, zato ga razum ne more 
dojeti. Intelekt se pri svojem  delovanju lahko poslužuje le jezika, svet razdira 
in razčlenjuje, deluje brezčasno. Intelekt je  teoretičen, na svet gleda geome-
trično, zanj obstoja prostor, čas pa ne. Življenje pa je praktično in poteka v času 
- tu pa poseže vmes intuicija. Prostorske razčlembe, ki jih opravlja razum, imajo  
seveda določen pomen, vendar ovirajo pravo razumevanje življenja. Čas fizikalne 
teorije ni pravi  čas, marveč nekakšna prostorska metafora; resnični, intui-
tivni čas imenuje Bergson trajanje. V  spominu zavestni um doseže nekakšen 
stik med preteklostjo in sedanjostjo. Iz vsega tega torej sledi, da edino po poti 
intuicije posameznik lahko pride v stik z nekaterimi globalnimi značilnostmi 
življenja, zato naj bi intuicija pomenila nepogrešljiv korak, vedno kadar človek 
pride do roba znanega in išče pot k novemu, še neznanemu. Intuitivna dejav-
nost človeškega uma je neposredno uglašena s svetom, zato izkustva ne razsta-
vlja, ampak išče različne izkustvene poti za dojemanje celote. 

 Bertrand Russell (1977) je v svoji knjigi Modrost zahoda Kierkegaarda in 
Bergsona označil kot  pripadnika iracionalne tradicije, ki izvira od Rousseauja in 
romantičnega gibanja. Romantikom se je zdelo, da je znanstveni način življenja 
z laboratoriji in eksperimenti zadušil smisel za svobodo in prigode, ki ga negu-
jejo umetniki. Ko je v sodobni znanosti prišlo do preloma med umetnostjo in 

znanostjo, je bil to v primerjavi z duševnim razpoloženjem renesančnih huma-
nistov, korak nazaj (Russell, 1977, str. 286).

Moreno je bil na začetku dvajsetega stoletja priča temu, kako znanstveni 
pozitivizem in objektivizem, ki se je začel uveljavljati že v obdobju razsve-
tljenstva, lahko uničuje kulturno raznolikost. Če namreč ljudje verjamejo 
v obstoj objektivne resničnosti, predstavljajo zanje razlike med kulturami 
zgolj različne načine obravnave te resničnosti. Razen zgodovinskih okoliščin 
svojega izvora, različne kulture nimajo nobene druge utemeljitve. Ker so v objek-
tivnost verujoči prepričani, da je njihovo védenje boljše, lahko na tej osnovi 
kulturne različnosti v najboljšem primeru tolerirajo, ne morejo pa jim priznati 
njihove spoznavne (epistemološke) enakopravnosti. V skladu s tem je lahko zanje 
napredna samo tista kulturna preobrazba, ki se razvija v smeri družbe, ki temelji 
na znanstvenih spoznanjih, napačna pa tista, ki vodi v družbo, temelječo na 
subjektivizmu. Ker v objektivnost verujoči ali prepričani svojega poznavanja 
objektivne realnosti v nobenem primeru ne morejo zavrniti, lahko poteka prava 
kulturna preobrazba zanje le v eni smeri, družbeni konflikti pa zanje predsta-
vljajo le boj med prav in narobe (Maturana, 1982).

Znanost, ki je v 20. stoletju postala tudi dejavnik vojaške in gospodarske 
moči, je podpirala ravno tiste predstave, ki so vodile v uniformnost mišljenja 
in so pomenile zanikanje kulturne raznolikosti: 

»V kolikor mislimo, da živimo v objektivnem svetu, ki je dostopen našemu 
spoznanju, se zdi legitimno pričakovati, da bodo vse razlike med ljudmi 
izgubile svoj pomen, kakor hitro se bodo ljudje naučili opazovati svet objek-
tivno in se tudi temu ustrezno vesti. Vera, da je to prava pot, je implicitno ali 
eksplicitno prisotna v vseh modernih političnih ali družbenih soočanjih, tako 
da vse stranke uporabljajo argument objektivnosti za zagovarjanje svojega 
stališča ter za netolerantnost in odklanjanje drugačnih pojmovanj [...] pri tem 
je vseeno, ali ljudje pripisujejo objektivnost religiozno mističnemu razodetju 
ali znanstvenemu raziskovanju.« (Maturana, 1982, str. 300) 

 Morenovo pojmovanje znanosti in udejanjanje znanstvenega raziskovanja ni 
nikoli šlo na račun zmanjševanja kulturne raznolikosti in se zato tudi ni ujelo 
v dilemo, kaj je pravilna in kaj napačna kulturna preobrazba. Prav tako pa je 
bil njegov prispevek inovativen tudi v zvezi Maturanovim opažanjem, da je bila 
znanost 19. stoletja pozorna predvsem na strukture in ne na opisovanje organi-
zacije, to je na odnose in interakcije med deli sistema, ki omogočajo fenomene 
življenja (Maturana, prav tam). Moreno pa je težišče svoje pozornosti usmeril 
prav na kvaliteto odnosov in interakcij. Pri tem je bilo ključno, da je na začetku 
svoje kariere v prvi četrtini 20. stoletja črpal navdih iz inovativnih umetniških 
tokov, saj se v znanosti fenomenološki pristop še ni uveljavil.
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 V 19. stoletju se je vzporedno z industrijsko preobrazbo razširila tudi vera 
v moč znanosti. Nietzschejeva filozofija je pomenila svojevrsten vrh tega razvoja 
(Nietzsche, 2005). To je bil čas, ko je Moreno kot deček poslušal svojega rabina 
in doživel njegove čudotvorne duhovne vplive. S svojo praktično iznajdljivostjo 
in pridnostjo si je nato kot mladenič odprl vrata v svet takratne znanosti. Lahko 
si predstavljamo, kako velik korak je bil za otroke revnih židovskih družin 
vstop v univerzitetni študij. Tam pa so jih takoj poučili, da čudežev ni, da so 
to le izmišljotine in ostanki srednjega veka. Tako se je Moreno v času študija 
znašel v precepu, ki pa se je razrešil z doživetjem religiozno mističnega 
razsvetljenja, podobno kot se je tri leta prej zgodilo Carlu Gustavu Jungu 
(Storr, 1997). Prav tako se je v istem času nekaj podobnega dogajalo Franzu 
Kafki, ki je bil z Morenom tudi v osebnih stikih. 

Jungu in Morenu je uspel miselni skok »navzgor«, na višjo raven abstraktnosti 
oziroma rekurzivnosti. To je obema omogočilo, da sta po eni strani ohranila 
stik z razpoko med znanostjo in duhovnostjo, po drugi strani pa prav v njej 
našla sidrišče, ki je služilo kot izhodišče za odkrivanje nove znanosti in novega 
sveta. Kafka pa se je ob podobni razpoki med umetnostjo in duhovnostjo uspel 
upočasniti ter na osebno angažiran način raziskovati nelagodje, v katerem 
so se mešale bojazni, strahovi, bolezen (zbolel je za tuberkulozo), občutki 
praznine, manjvrednosti in krivde, vse tisto torej, kar se »normalnim« 
ljudem, ki so brzeli po poteh napredka, ni zdelo smiselno in jim je bilo odveč. 

5. Morenovo pojmovanje jaza

Moreno je ob koncu svojega evropskega obdobja, malo preden je zapustil 
Dunaj, napisal pamflet o pojmovanju »jaza«, ki je bil takrat že pomemben stro-
kovni pojem. Ta besedica je bila hkrati tudi znak individualistične kulture, ki se 
je hitro širila. Opozoril je na protislovnost tega koncepta, ki ustvarja pravi labirint 
in s tem past, v katero se ne ulovijo le naivneži: 

»Kuga Jaza razjeda človeštvo. Jaz je malik, kateremu žrtvujemo naravo. Vsak 
si domišlja, da je gospodar. Vsakdo bi bil rad sam svoj gospodar. Jaz postaja 
Jazozaver, namesto da bi ostal jaz [...] Malik Jaz vlada epohi [...] Edino sredstvo 
proti kugi je zopet Jaz. Ni možen beg ven iz Jaza, pač pa le navznoter. Kdor 
hoče iz tega labirinta, mora do njegovega konca. Do konca premišljen Jaz 
vodi iz labirinta v center.« (Moreno v Schacht, 1999, str. 217)

 Podobno je tudi Jacques Lacan neutrudno opozarjal na to, da krepitev iluzije 
o sebi kot svobodnem in suverenem subjektu temelji na potlačevanju spoznanja 
o lastni nesvobodi in odvisnosti. Krepitev samorepresije pa vodi tudi v družbeno 
represijo in obratno (Lacan v Musek, 1985, str. 5). Ta mehanizem deluje tem bolj 

perfektno, čim bolj je posameznik prizadet, saj mu omogoča ohranjanje občutka 
moči in samozaverovanosti, da se lahko vsak trenutek meri s komurkoli, a hkrati 
ostaja slep za lastno odgovornost, ko v tekmi doživi poraz. Moreno je tako že na 
začetku dvajsetega stoletja preroško opozoril na pojav »nebrzdanega individua-
lizma« (Giroux, 2006, 2008) oziroma »narcisistične kulture« (Lasch, 2012), ki se je 
proti koncu 20. stoletja in na začetku novega tisočletja, vključno s skrajno desnimi 
odkloni v neofašizem (Giroux, 2018, 2019), razrasla do neslutenih razsežnosti. 

 Morenovo problematiziranje pojma jaz se vleče od samih začetkov njegovega 
dela, ko je odkril pomembnost človeškega srečanja (1915) in v čas, ko je delal 
v begunskem taborišču Mittendorf (1917). Njegovo izhodišče je bilo presenet-
ljivo preprosto, a nikakor ne naivno: da namreč posameznik v medosebnih 
odnosih ne le pričakuje in zahteva nekaj zase, temveč tudi ponuja in je prip-
ravljen dajati. Tako sociometrije ni zasnoval kot socialnega inženirstva, temveč 
kot ustvarjanje možnosti za »socialno barantanje«, se pravi, za večpomensko 
izmenjavo in povezovanje, ki naj bi služilo posameznikom v njihovih skupnih 
ustvarjalnih prizadevanjih za »dobro življenje«. Pri tem se v procesu iskanja in 
uresničevanja novih možnosti spreminja tudi to, kar ljudje iščejo. 

Moreno se je iz protislovij gibanja po labirintu jaza reševal tako, da je po 
zgledu velikih mistikov iz preteklosti znal preiti iz običajnega, vsakodnevnega 
stanja zavesti v stanje, kjer življenjske dvojnosti izginejo in se odprejo možnosti 
kozmičnega doživetja enosti. V zvezi z mističnim doživljanjem je že leta 1909 
zapisal tole misel: »Kdor je prišel do velike enotnosti, ta stalno ve, da je dvoj-
nost le videz, ki izraža človeške mere, ne pa dimenzij boga. In človek, ki to 
doživi, skozi svoje življenje poskuša sodelovati v večjem kolesju.« (Moreno 
v Schacht, 1999, str. 210) Na drugem mestu leta 1971 pa je dodal: »Mene lahko 
vidite kot razcepljenega na veliko delov. Vendar me ne vidite. Vidite posamezne 
oblike, torze in ude, snov, iz katere sem narejen. Ne vidite pa me celega. Samo 
v redkih trenutkih prevzetosti, zamaknjenosti, ekstaze lahko zagledate 
celoto, eno, brezmejno, dovršeno bitje […] Jaz in vsa bitja smo eno.« (prav tam)

 Moreno ni učil meditativnih tehnik, temveč je pomagal ljudem priti do 
točke oziroma »središča«, kjer so sami zase odkrivali možnosti mističnega 
doživljanja, saj je bil prepričan, da se dogajajo vsakemu človeku v vsakdanjem 
življenju, le da jih malokdo zna prepoznati in se jim posvetiti. Metaforično je 
»središčno točko« opisal takole: »Človekovo postajanje se uresničuje po zakonih 
krogle. Ima središče, ki krmili. Tej točki pripadajo vsi krogi, iz nje so razvidne 
vse točke periferije.« (prav tam, str. 211)

 Središčna točka po Morenovem mnenju ne more biti jaz, vendar je sodob-
nemu človeku dosegljiva le skozi »do konca premišljeni jaz« (nemško »Das 
Ich, zuende gedacht«). S tem je mislil na polno razviti jaz, ki razvije svoje unikatno 
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spontano in ustvarjalno izražanje v stalnem soočanju z izzivi vsakdanjega 
življenja. Za razliko od vzhodnjaškega koncepta duhovnosti, ki jaz razume kot 
oviro za doseganje razsvetljenja, je zastopal sufijsko pojmovanje mističnega 
uvida, do katerega lahko pride jaz, ki »ni le dedič celotnega univerzuma, temveč 
je več kot to - je rezultat interakcij z drugimi bitji […] Hočemo, da jaz razvije 
prožnost, ki mu omogoči, da vključi celoto. Gre za nenavaden paradoks: Človek je 
kot osebnost najbogatejši takrat, ko je popolnoma neoseben; nenavadno je, da se 
šele takrat izrazijo vse kvalitete osebnosti.« (Khan v Schacht, 1999, str. 217) 

Takšno pojmovanje o pomenu jaza je našlo odmev tudi pri glavnem sloven-
skem raziskovalcu teorije osebnosti: »Jaz je gotovo tudi psihosocialna tvorba 
[…] in tudi ideološki konstrukt, vendar je edino mesto, kjer se človek lahko gre 
samodejavnega in refleksivnega subjekta. Jaz je imaginarna, ideološka krpa-
rija, toda je tudi edino mesto, kjer lahko človek proizvede zavestno spoznanje, kjer 
lahko sploh gradi pojme, med drugim pojem o sebi.« (Musek, 1985, str. 7)

Moreno od mladeniških let dalje ni pripisoval velikega pomena množičnim 
religioznim obredom, ki so odpirali skupne poti do globokih mističnih doživetij 
ljudem prejšnjih generacij, medtem ko je za ljudi nove dobe videl kot možne le 
še individualne poti. Glede teh pa je bil kritičen do tistih načinov uporabe tehnik 
meditacije in kontemplacije, ki posameznika lahko odvračajo od vsakdanjega 
življenja, in je poudarjal pomen spontanega in ustvarjalnega ravnanja v neposre-
dnem življenjskem kontekstu: »Poskušal sem zasejati seme drobne ustvarjalne 
revolucije. To je imelo dvojni pomen. Bilo je preizkušanje ideje o živem Bogu 
v okviru moderne civilizacije in ne v varnem zavetju zunaj nje, kot na primer 
v afriških puščavah ali na indijskih ravninah. Prizadeval sem si za borbenega 
svetnika, ne za puščavnika.« (Moreno v Schacht, 1999, str. 221) 

Morenov pristop je možno razložiti tudi z elementarno logiko jezika, kot jo je 
razvil Ludwig Wittgenstein (1976). Ta vzporednost ni slučajna, ker sta oba zrasla 
v podobnem okolju in istem času. Zaradi omejenih možnosti izražanja v jeziku 
(»O čemer ne moremo govoriti, o tem moramo molčati« (LFT 7)) je Wittgen-
stein opozarjal, da lahko z logiko jezika kot lestvijo pridemo le do točke, kjer jo 
moramo odvreči, če hočemo priti do pravilnega pogleda na svet: »Moji stavki 
nudijo pojasnitev s tem, da jih bo tisti, ki me je razumel, na kraju spoznal za 
nesmiselne, ko se bo skoznje – na njih – povzpel iz njih. (Mora tako rekoč odvreči 
lestev, potem ko je splezal po njej.) Te stavke mora prevladati, potem bo videl 
svet pravilno.« (Wittgenstein, 1976: 6.54) 

Morenovo pojmovanje spontanosti se ujema s trenutkom, ko odvržemo razla-
galno lestev. Ta trenutek spontanosti ne more biti dejanje volje: »Volja ne more biti 
noben pojav (fenomen), kajti vsak pojav se vedno le zgodi, je od nas sprejet, a ni 
nekaj, kar mi storimo [...] Če jaz (normalno) tukaj pišem, grem, govorim in semkaj 

gledam, si s tem prav tako malo prizadevam za izvedbo teh dejanj, kakor se mi 
obraz starega prijatelja zdi poznan [...] prizadevati si, težiti, odločiti se, to so 
dejanja volje, v tem se nam izgovarja volja, ona so tisto, na kar mislimo, kadar 
govorimo o volji.« (Wittgenstein v Ule, 1990, str. 65)

 Tako kot ob pogledu na obraz starega prijatelja ni umestno in logično verjetno 
doživetje, ki bi ga opisal s stavkom – »zdi se mi poznan« - tako moje voljno 
prizadevanje ne more preseči meje lastne logike in vstopiti v dejanje, ki se 
vedno le zgodi. To je Moreno imenoval »spontanost«. Njegov pojem »ustvar-
jalnost« pa lahko razumemo prav v tem, da človek opusti prizadevanje, da bi 
se obvladal, temveč dopusti dogodek. To ne more biti povezano s širjenjem 
zavesti, ampak obratno, z odkrivanjem meja zavesti.

Moreno je v psihodrami znal pripeljati ljudi do točke oziroma trenutkov, ko so 
se z dopustitvijo dogodja lahko nasmejali »junaškemu jazu« in začutili radost 
»gole pojavnosti« ter se za trenutek znašli v svojem »središču«, ki ga je Jung 
imenoval »sebstvo« (Jung, 1989), kjer pa se je njihovo pojmovanje jaza preokvi-
rilo in razširilo. Čeprav Moreno tega pojma (angl. self, nem. Selbst) ni uporabljal 
dosledno, temveč izmenično z jaz (nem. Ich), so jasne povezave, ki jih je poudaril 
med sebstvom, spontanostjo, ustvarjalnostjo in duhovnostjo: »Prostor sebstva [...] 
je spontanost [...] Ker Človekova zgodovina kaže na to, da lahko svojo ustvarjal-
nost razvija neomejeno [...], potem mora obstajati neko razmerje med idejo člove-
kovega sebstva in idejo univerzalnega sebstva ali Boga.« (Moreno, 1947, str. 9)

V zvezi s trenutkom, ko se človek znajde v središču jaza, Petzold uporabi 
koncept »regresije«: »V regresiji v nediferencirano identiteto vsemogoč-
nosti je upanje za klienta, da se doživi zdrav, še nerazkosan s travmami in da 
v terapevtskem delu vedno znova vstopa v nov proces rasti in socializacije.« 
(Petzold, 1979, str. 169) Odprejo se možnosti za odločitve, s katerimi lahko človek 
spreminja svoj zemljevid sveta ter ponovno opredeli svoje vloge. Ko tak trenutek 
mine, ima jaz na razpolago nove zemljevide za orientacijo v svetu in nove krite-
rije za vrednotenje samega sebe. To je paradoksalno doživetje, ko jaz v skrajnem 
položaju regresa in nemoči hkrati odkrije svoje stvariteljske potenciale. 

 Če Petzold poudarja pozitivni vidik regresa, pa obstaja tudi možnost 
t. i. »malignega regresa« (Balint, 1985) in pojavov, ki jih nekateri v jeziku sodobne 
psihologije in psihoterapije opisujejo kot »devalvacijo jaza«. Ta vključuje »retro-
gradno slabljenje višjih psihičnih struktur, torej kot regres - regres v oralno 
odvisnost in nebogljenost, regres v narcistično obdobje 'jaza' (npr. psihotična 
hipertrofija jaza), regres v dobo, ko so drugi sestavljali jaz (npr. v smislu znane 
iluzije introjiciranega drugega, 'jaz sem nekdo drug') in celo regres v predobjektno 
dobo (depersonalizacija, oceanična doživetja idr.) […] Enako velja za obrambno 
delovanje: fine in relativno učinkovite obrambe so otežene zaradi tega, ker je naš 
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samoprestiž že kritično načet […] In nekje v takšni situaciji nas lahko trajnejši 
neuspeh pripelje do kritičnega roba, kjer je naš duševni aparat postavljen pred 
usodno dilemo - ali ponovno devalvirati samega sebe in to preko kritične točke 
in s tem ponovno uravnovesiti zdaj že skrajno nizko podobo sebe z informacijami 
ali pa drastično spremeniti pogled na stvarnost.« (Musek, 1985, str. 30)

Strinjava se z Musekovim opozorilom, da je devalvacija jaza nevaren proces,  
vendar je ta nevarnost toliko hujša, če pristajamo na psihološko znanost, ki se 
poskuša ograditi pred svetom, ki jo obdaja in na ta način nevede in nehote vpliva 
na redukcijo človekove samopodobe in s tem na siromašenje življenja oziroma 
»fenomenologije življenjskega sveta« (Hribar, 1992). Filozof Edmund Husserl je 
s svojim fenomenološkim pristopom razvil tak znanstveni jezik, ki psihologiji 
omogoča dialog s filozofijo in da se po drugi strani neposredno sooči s temeljnimi 
fenomeni človekovega bivanja. V poglavju, kjer govori o potrebi po odstranitvi 
objektivističnih idealov iz znanosti o duši, je med drugim zapisal: 

»Ni lahko preseči miselnih navad, ki imajo večstoletno tradicijo in se še 
vedno kažejo kot veljavne, čeprav jim izrecno nasprotujemo. Stare skušnjave 
se ponovno vračajo ne glede na principielne pomisleke, ki smo jih razvili 
v zvezi z lokalizacijo in kavzalnostjo […] Le s popolnim opuščanjem pred-
sodkov, kar lahko dosežemo le z nenadkriljivo  radikalnostjo transcendentalne 
epohe, postaja možno resnično opuščanje tradicionalnih skušnjav […] Le to je 
svetovno-zgodovinski proces, kar zgodovine ustvarjanja sveta ne bogati le kot 
nova znanost, temveč v vsem in vsakem bogati vsebino sveta. Vse zemeljsko 
ima svoje transcendentalne korelate, z vsakim novim odkritjem to postaja 
za raziskovalce človeka,  psihologe, nova opredelitev človeka v svetu […] 
Naravo lahko mislimo kot definitivno raznolikost. To idejo lahko vzamemo 
za temeljno hipotezo.« (Husserl, 1990, str. 237-243)

Husserlov učenec Emmanuel Levinas (1996) poudarja, da se fenomenologija 
ne bori le proti nihilizmu neke kulture, ampak proti »koncu sveta«. Prav jaz je 
tista iluzija, ki v strahu pred devalvacijo ne more prepoznati svojih omejitev, zato 
je po svoji imanentni logiki pripravljen v zadnjih krčih rušiti sebe in svet le 
zato, da bi ohranil občutek moči. Dušan Pirjevec je v svojem Dnevniku zapisal: 

»Preseganje, premagovanje, problematiziranje subjektivitete je vse, kar 
govorim […] Ta eksplikacija že dogajajočega se premagovanja stališča subjek-
tivitete deluje […] neprijetno za subjekt, ki seveda udari nazaj in ki očitno 
tem huje 'tolče' okrog sebe, čimbolj ga 'zgodovina' sama postopoma likvi-
dira […] v koncu subjekta, v koncu ideologije je nevarnost največja, vse je 
ogroženo. Subjekt in ideologija v svojem koncu ogrožata vse: to je, nič se 
preobrača v ničenje, v uničevanje, v unič.« (Pirjevec, 1986, str. 12)

Če človeku, ki doživlja devalvacijo jaza, pripišemo psihopatološko diagnozo 
(npr. psihoza), mu lahko hitro zmanjšamo možnosti za odprt dialog in s tem 
skrčimo njegov socialni manevrski prostor. Ko namreč njegovi najbližji dobijo 
potrditev, da je izvor duševne motnje v identificiranem bolniku in ne v njihovih 
odnosih ter širšem družbenem okolju, za svoj strah in tesnobo pred neznanim 
sicer dobijo pomirjujočo razlago, vendar v svojih interakcijah z »bolnim« svojcem 
postanejo previdnejši, se odmikajo, izogibajo konfrontacijam in avtentičnemu 
stiku. Žal danes še bolj kot v Morenovih časih vidimo, da ne le uradna psihia-
trija, temveč tudi druge stroke, ki sprejemajo psihopatološki pristop, na tej točki 
težko kritično ocenijo svoje postopke, ki kljub nedvomno dobrim namenom kaj 
hitro postanejo del celote (odnosnega sistema), ki zaradi dekontekstualizacije 
in krčenja dialoga deluje kot generator bolezni in ne zdravja.

Ne le z drugačnim razumevanjem središčne točke, temveč tudi s svojo 
prakso, pa je Moreno psihoterapiji in psihologiji odprl drugo možnost. Pokazal 
je, da nemoč jaza ne pomeni nujno njegove devalvacije. Tisto, kar Musek opiše kot 
»retrogradno slabljenje višjih psihičnih struktur«, je razumel kot iskanje samega 
sebe v tistih doživljajskih sferah, ki jazu še niso bile dostopne in jih praviloma 
sam težko pozitivno ovrednoti. Zavrnil je analitični pristop in namesto tega 
podpiral »globinsko produkcijo«, v kateri se posameznikova duševna motnja 
pokaže predvsem kot odziv na družbene razmere. S tem je ljudem omogočal 
nove priložnosti, da z drugačnim razumevanjem družbenih okoliščin razvijajo 
drugačne odnose.

6. Morenovo pojmovanje socialnega atoma,  
 tele in kulturnega atoma

V svojem uporu proti »kugi jaza« je Moreno ustvaril pojem »socialni atom«, ki ga 
je v knjigi Kdo bo preživel definiral takole: »Socialni atom, kot najmanjša enota 
socialne zgradbe, sestoji iz vseh odnosov nekega človeka s soljudmi, ki so z njim za 
določen čas na kakršenkoli način povezani.« (Moreno v Petzold, 1979, str. 60) Soci-
alni atom so ljudje v našem življenju in »tele« oziroma sile privlačnosti/
odbojnosti/indiferentnosti, ki nastajajo med nami, medtem ko kulturni atom 
sestavljajo vloge posameznika in odnosi med temi vlogami (Daniel v Prosen in 
Pahole, 2013). 

Hilarion Petzold, ki se je tudi učil pri Morenu, je definicijo socialnega atoma 
razvil v smeri, ki lahko predstavlja most do novejših teoretskih konceptov: 

»Človekova socialna matrica tvori življenjsko polje, v katerem človek 
lahko eksistira. Brez interakcije na integrativni, socialni ali psihološki 
ravni vlog, brez srečevanja s Ti in povezovanja v Mi, bi posameznik zapravil 
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človeško bit in bi lahko agiral le še na organizmično-animalni ravni somat-
skih vlog. Človek je to, kar je, na osnovi interakcij s soljudmi. Interakcijsko in 
odnosno mrežo nekega človeka je Moreno označeval kot 'socialni atom', s tem 
je razumel najmanjšo socialno enoto […] Lahko rečemo, da človek ne le ima 
svoj socialni atom, ampak je, v skladu s kategorijami 'imeti in biti' fran-
coskega avtorja Marcela, ustrezna formulacija, da človek tudi je socialni 
atom. Izguba interakcijskih partnerjev je istočasno izguba vlog in s tem 
redukcija jaza. Moreno je tako izgubo označeval kot 'socialno smrt': 'Smrt 
je funkcija življenja; je socialna realiteta […] Ne gre le za to, kako umiramo 
od znotraj, temveč kako nas smrt zadene od zunaj'.« (Petzold, 1979, str. 60)

S pojmom socialni atom je Moreno odprl nove možnosti za to, da bi današnji 
človek, ki boluje za kugo jaza, našel novo razmerje do samega sebe in sveta 
(Moreno, 2000a). Ko namesto predstave, da socialni atom »ima«, spozna, da prav-
zaprav »je« socialni atom, se jaz lahko razblini brez nevarnosti, da bi zapravil 
samospoštovanje. Lahko si dovoli temeljito »samoinventuro« s ponovno zastavi-
tvijo vprašanj svojih zunanjih meja in tega, do kje sega njegov nadzor in zavest.

Ko Moreno poudari, da je Jaz malik, kateremu žrtvujemo naravo, ter da si vsak 
domišlja, da je gospodar, lahko zagledamo vzporednice z razumevanjem jaza, kot 
ga je na osnovi kibernetike drugega reda razvil Gregory Bateson, ko pravi, da noben 
del interaktivnega sistema »ne more imeti enostranskega nadzora nad preosta-
limi deli oziroma nad katerimkoli drugim delom. Umske značilnosti so inhe-
rentne oziroma imanentne zbiru kot celoti. Celo v zelo preprostih samourav-
navajočih se sistemih je ta holistični značaj očiten.« (Bateson, 2019, str. 333)

 V nadaljevanju Bateson navede še nekaj značilnosti jaza kot kiberne-
tičnega, samouravnavajočega se sistema: »Celotna samouravnavajoča 
enota, ki obdeluje informacije, oziroma, kot pravim sam, 'misli' in 'deluje' ter 'se 
odloča', je sistem, čigar meje nikakor ne sovpadajo z mejami bodisi telesa bodisi 
tistega, kar se popularno imenuje 'jaz' ali 'zavest'; pomembno je vedeti, da so med 
sistemom, ki misli, in 'jazom', kakor si ga obče predstavljajo, številne razlike:
1. Sistem ni transcendentalna entiteta, kakor na splošno velja za 'jaz'.
2. Ideje so imanentne mreži vzročnih poti, po katerih potujejo pretvorbe 

razlik. 'Ideje' v tem sistemu so v vseh primerih najmanj binarne strukture. Niso 
'impulzi', pač pa 'informacije'.

3. Ta mreža poti ni omejena z zavestjo, pač pa se razteza tako daleč, da vključuje 
poti vsega nezavednega duševnega dogajanja – tako avtonomnega kakor tudi 
potlačenega, tako živčnega kakor tudi hormonskega.

4. Te mreže ne oklepa koža, pač pa vključuje vse zunanje poti, po katerih lahko 
potujejo informacije; vključuje dejanske razlike, ki so imanentne 'predmetom' 
takšnih informacij. Vključuje poti zvoka in svetlobe, po katerih potujejo 

pretvorbe razlik, ki so sprva imanentne stvarem in drugim ljudem – še posebej 
pa našim dejanjem.« (prav tam, str. 336)

 Podobno kot Bateson, ki je »idejo« kot osnovno enoto informacije definiral kot 
»razliko, ki ustvari razliko« (prav tam, str. 334), je tudi Moreno videl v »ideji« 
ključni gradnik svojega eksperimentalnega pristopa: »Prav z eksperimentalnim 
utelešenjem ideje je možna najbolj izostrena koncentracija na stanje uma. S tem 
pa je omogočena tudi najnatančnejša izkušnja te ideje. To postane tudi bistveni 
pripravljalni korak za analitsko raziskovanje in spoznavanje ideje.« (Moreno 
v Schacht, 1999, str. 208)

Podobnosti med Batesonovo »kibernetiko jaza« ter Morenovim opisom soci-
alnega atoma in mističnega doživetja, v katerem je možno v jazu odkriti središče 
sebstva, so očitne. Podobno kot je Bateson govoril o tirnicah informacijskih 
procesov, je Moreno opisoval kroge, ki se razprostirajo okrog središča sebstva 
v socialni prostor. Ravno s prepletenostjo krogov, ki obdajajo to središče, človek 
neprekinjeno sodeluje v socialnem dogajanju. To pa je hkrati povezano s člove-
kovim doživljanjem časa, ki ni mehanično »kronološki«, temveč »kairotični 
čas« (Stern, 2004).

V Kafkovem opusu je Moreno našel pretanjene opise strahu in bojazni, ki sta 
neizogibno povezana z opuščanjem identifikacije z jazom in doživljanjem 
širše razsežnosti človeške eksistence. Hkrati pa je prišel do prepričljivih argu-
mentov, da človek po poti individuacije ne more napredovati sam, temveč le 
v pogovoru in stiku z ljudmi, ki se začasno odrečejo svojim egocentričnim inte-
resom, težnjam po lasti in oblasti ter odložijo svoje socialne maske in oklepe. Tako 
se lahko ustvarijo začasni odnosni vzorci, ki jih je Moreno opisoval s pojmi »so-za-
vest« in »so-nezavedno« (co-conscious, co-unconscious) oziroma »med-psiha« 
celotne skupine (Petzold, 1979, str. 165). 

S tem Moreno ni zanikal eksistencialne danosti »samosti« (Makarovič, 2016) 
oziroma »samote« (Yalom, 2016), vendar je hkrati poudarjal, da ob tem 
oziroma prav zato človek lahko na novo odkrije bogastvo komunikacijskih 
možnosti. V procesu porajanja med-psihe ni možno ostati v kafkovskem svetu laži 
in še naprej misliti, da je jaz edino mesto, kjer človek lahko spoznava. Namesto 
tega posameznik lahko odkriva, da se proces spoznavanja oziroma mentalne 
aktivnosti dogaja na različnih mestih (z Morenovo terminologijo - kjerkoli 
v socialnem atomu), saj ni omejen s človekovo kožo. Moreno je z lastnim zgledom 
kazal, kako se mora človek v procesu individuacije v iskanju skladnosti s soza-
vestjo in sonezavednim oziroma medpsiho nujno učiti živeti z nemočjo, nego-
tovostjo ter omejenostjo svojega jaza in zavestnega nadzora.

Morenov koncept »tele« pa je napovedoval tudi novo razumevanje terapev-
tskega odnosa, ki je danes empirično potrjeno s številnimi raziskavami o skupnih 
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dejavnikih v psihoterapiji (Možina, 2020, 2021ab). Metaanalize so pokazale, da je 
glavni junak psihoterapije klient (k učinku terapije prispeva kar 87%) oziroma 
t. i. »izventerapevtski dejavniki« (Lambert, 2013). Ti dejavniki so njegovi ali 
njeni viri, sposobnosti, moči, napori, vztrajnost, motivacija, zaupanje, stresne 
obremenitve, podpora bližnjih in v socialni mreži, članstvo v verski skup-
nosti, uspešno prebrodene krize v preteklosti ter naključni dogodki, kot so 
nova zaposlitev, ločitev idr. Poglejmo, kako je to Moreno zajel v pojmu »tele«:

»Psihiatri […] poudarjajo, da so edini zdravilni agens oni, da ves terapevtski 
tele izhaja iz njih in da ni nikjer drugje tako skoncentriran in učinkovit. Vendar 
pa so mi sociometrične študije pokazale, da je velik del terapevtskega tele 
razporejen po skupnosti ter da je ključno vprašanje, kako ga izkoristiti in 
usmeriti v prave kanale […] Psihiater se mora postaviti v ozadje in postati 
pomožni jaz na distanci. Njegova vloga se mora skrčiti na prepoznavanje 
in izbiro, kdo bi lahko bil najboljši terapevtski posrednik […] S tem izgubi 
vsa znamenja časti, ki si jih je pripisoval na osnovi predpostavke o lastni 
vsemogočnosti, osebnem magnetizmu in statusu svetovalca. Zdravnik, ki se 
s pacientom srečuje iz lica v lice, je postal zdravnik na distanci. Svojo vlogo 
je prilagodil dinamiki tele sveta.« (Moreno, 1977, str. 242-243)

Moreno nam torej sporoča, da glavni heroj terapije ni terapevt, temveč klient in 
njegove življenjske okoliščine v času terapije. Menil je tudi, da terapevtski tele ni 
enakomerno razporejen. Da bi postal učinkovit in da bi ga lahko usmerjali, pa je 
potrebna sociometrija, ki omogoči vpogled v socialni in kulturni atom. 

7. Moreno o bolezni in smrti

Podobno kot Kafka je bil Moreno prepričan, da je eden od mostov za premoščanje 
prepadov med znanostjo, umetnostjo in duhovnostjo prav novo razumevanje 
bolezni v okviru njegove aksiologije. Ko zboli, posameznik lahko namreč 
najbolj skeleče začuti protislovja lastnega življenja in družbenega okolja: 
»Namen ni, da človek postane zdrav, ampak da se bolezen pokaže, da postane 
bolan. Bolnik sam izganja svojo bolezen. Ponavljanje v iluziji ga osvobaja, kakor 
zaščitno cepljenje vpliva na nastanek protitelesc. Bolnik stopa na pot pesnikov.« 
(Moreno, 1970, str. 71) 

 Bolezen za Morena nikakor ni bila le duševna patologija ali okvara v delo-
vanju telesnega ustroja, temveč dragocen življenjski prostor in čas, v katerem 
lahko v človekovo eksistenco vstopi eno najpomembnejših spoznanj, da namreč 
ni jazozavrski gospodar svojega življenja, temveč prej oskrbnik, vrtnar ali (so)
delavec v službi nečesa širšega, česar ne more do konca uzreti niti doumeti 
in kar je v kulturnem razvoju naše civilizacije lahko videl le v obliki raznih 

božanstev. Torej ni samo pomembno, da pojmovanja bolezni ne poskušamo 
zapreti v Prokrustovo posteljo biomedicinskega modela in jo ločiti od tistega, kar 
je Husserl imenoval fenomenologija življenjskega sveta, temveč da je ključnega 
pomena zagledati jo kot neizogibno fazo v razreševanju eksistencialne in druž-
beno kulturne stiske.

V skladu z Metko Klevišar, ustanoviteljico Slovenskega društva hospic, ki se 
sicer nikjer ne sklicuje na Morena, bi lahko rekli, da je za vsakega človeka eden 
ključnih eksistencialnih izzivov, »kako udomačiti bolezen« (Klevišar, 1990): 

»Ljubezen do samega sebe ni nikomur prirojena - nihče se ne ljubi že po 
naravi. Vsak si jo mora šele pridobiti. Sicer ostane nesposoben, da bi ljubil 
druge […] Morda se nam zdi to na prvi pogled nekoliko nenavadno. Premis-
limo, ali se znamo dovolj ljubiti, kar pomeni, ali se znamo sprejemati; s svojimi 
sposobnostmi, s svojimi omejitvami, nevarnostmi, usodo, starostjo, s svojim 
spolom.? Ali znamo reči da svojemu zakonu, svojim otrokom, svoji 
samskosti, svojemu stanju, položaju in poklicu, svoji zunanjosti? Ali znamo 
reči da svoji bolezni?« (prav tam, str. 15)

 Še posebno velik izziv pa je takrat, ko se srečamo z nemočjo, ker ni možna popolna 
ozdravitev, temveč le delno okrevanje, ali ko nam pot prekriža smrtonosna 
bolezen in se znajdemo ob postelji umirajočega: »Težko je vzdržati takrat, ko ne 
moreš ničesar več narediti, ničesar več dati, ničesar več obljubljati. Nastopi 
trenutek, ko daš lahko samo še samega sebe: Svojo pripravljenost, da v tem 
težkem stanju ostaneš z bolnikom […] V tem trenutku odpadejo vse maske […] 
Ta ljubezen, ki je na pogled zelo pasivna, ničesar ne 'dela', je v resnici veliko večje 
dejanje kot ves zunanji blišč.« (prav tam, str. 55)

 Klevišarjeva nadaljuje, da je žal v sodobni družbi odnos do hudo bolnih in 
umirajočih že tako razčlovečen, da večina ljudi ob njih ne vzdrži. Zato jih je 
treba iz »usmiljenja« odstraniti. Čeprav direktno ne pojasni, zakaj je za sodobne 
ljudi biti ob neozdravljivo bolnem človeku tako nevarno, to posredno nakaže 
s primerom Anthonyja de Mella, ki govori o vojaku, ki je kljub ukazu oficirja odšel 
po prijatelja, ki je obležal na bojnem polju. Vrnil se je z njegovim truplom, a tudi 
sam smrtno ranjen. Oficir ga je besno vprašal: »Povej, ali je bilo vredno […] Umira-
joči mož je odgovoril: 'Da bilo je vredno, gospod. Ko sem prišel k njemu, je bil še 
živ. In rekel mi je: Tom, vedel sem, da boš prišel'.« (prav tam, str. 56)

Ker Morena ni več med nami, si lahko samo domišljamo, kako bi se odzval na 
to zgodbo. Morda bi samo ostal rahlo ganjen v molku ali pa bi komentiral, da je 
po njegovem mnenju od fizične veliko strašnejša socialna smrt, ko človek ostane 
popolnoma sam ali zapuščen. Prav to je Tom preprečil, da se ni zgodilo njego-
vemu umirajočemu prijatelju, in svoje odločitve ni obžaloval, zdela se mu je 
edino smiselna. 
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Tudi Moreno je bil glede tega zgled do svojega zadnjega diha, torej tudi 
z načinom, kako je umrl. Ko je zaradi kapi ostal privezan na posteljo in je 
v nekem trenutku zbolel še za črevesno infekcijo, mu je zdravnik predpisal strogo 
dieto, sam pa se je na grozo svojcev odločil, da bo pil le še vodo in je iz dneva 
v dan vse hitreje hiral. Oznanil je: »Svoje delo sem opravil, vi ste ga prevzeli in ga 
boste nadaljevali. Zdaj lahko umrem.« (Yablonsky v Geisler, 1999, str. 68) Tako 
je slavil celo svoj konec in se izognil socialni smrti.    

8. Moreno in terapevtska družba

Morenovega dela ni težko zreducirati na tehnike za zdravljenje posameznikov 
in skupin, medtem ko je veliko zahtevnejše nadaljevati njegova prizadevanja 
za »terapevtsko družbo«: 

»Vsak človek sledi svoji goreči želji, vsak hoče dobro, pa vendarle skupnost 
kot celota razpada. Celo če bi vsak član naše družbe dosegel svetniško popol-
nost, bi bile interakcije svetnikov verjetno še vedno nepopolne. Dva svetnika 
morata razviti medsebojno harmonijo, če pa jih je več, morajo biti 
sposobni, da blagodejno delujejo kot skupina. Ob tem lahko jasno pokažemo 
smiselnost 'terapevtske družbe': to je uresničiti harmonično sožitje skupin 
med seboj različnih posameznikov.« (Moreno, 1974, str. 396) 

Čeprav je ostala opredelitev terapevtske družbe v celotnem Morenovem opusu 
meglena in težko razumljiva, je jasno, da je bil Moreno za razliko od Freuda, ki se 
je usmeril na intrapsihične razloge za trpljenje in duševne težave ljudi, veliko bolj 
pozoren na družbene in kulturne vidike. Podobno kot Hölderlin je videl, kako 
potrošništvo nesveto pretvarja v (navidezno) sveto in kako se kljub fascinan-
tnemu napredku tehnologije razrašča primanjkljaj v etični in duhovni sferi 
družbe. Najpomembnejši rizični dejavnik pa zanj niso bile le (pre)hitre in preve-
like spremembe, povezane s tehnološkim razvojem, ki prehitevajo človekove 
adaptacijske zmožnosti, temveč je za glavno težavo smatral, da ljudje trdovratno 
vztrajajo v utečenih, tradicionalnih vedenjskih vzorcih, ki novim razmeram 
več ne ustrezajo. 

S tem v zvezi je rad uporabljal metaforo »kulturna konzerva«, s katero je hotel 
opozoriti, da spremenjene razmere od človeka ne zahtevajo le novih »tehničnih 
spretnosti«, na primer v prometu ali pri uporabi novih informacijsko komuni-
kacijskih sredstev, temveč kličejo po spremembah v celotni mreži kulturnih 
predstav in vrednot. Podobno kot Kafka se je zavedal, da neprepoznane ali nespre-
jete možnosti za razvijanje novih vzorcev mišljenja in vedenja ne ustvarjajo le 
notranjih in medosebnih konfliktov, temveč vplivajo na nastajanje doživljajskih 
praznin, ki vzbujajo tesnobo. Da bi jih ljudje zapolnili, se lahko hitro in masovno 

odločijo za najbolj nesmiselne ideje, ki jim namesto tesnobe, povezane z odpr-
tostjo neznanemu, prinesejo občutek gotovosti, moči in jasne (na primer revolu-
cionarne, totalitaristične) vizije. Medtem pa ustvarjalni posameznik, ki namesto 
uživanja kulturnih konzerv misli s svojo glavo in sprejema drugačne odločitve 
kot množice, postaja vse bolj sumljiv in priročna tarča za obtožbe.

Moreno je s svojo sociodinamiko razvil povsem originalne ideje, saj je že leta 
1934 v svoji knjigi Kdo bo preživel napisal, da ga je bilo vse od njegovih mladostnih 
prizadevanj dalje najbolj strah, da bi padel v brezno iluzij in bi svoje življenje 
uporabil za izmišljanje umetnih načrtov boljše družbe (Moreno, 1962, str. 13). 
Menil je, da ni možna nobena prava terapija, dokler človeštvo ne postane 
celota, s čimer ni mislil, da bi moralo človeštvo dobiti »enotno svetovno 
vlado«, niti enotno znanost, kulturo in religijo, temveč na celoto v smislu »samo-
odločajoče svobodne vzajemnosti«. To je razumel kot zapleten proces, v katerem 
naj bi se dogajalo nenehno usklajevanje dinamik na osebno odnosni ravni in 
vseh drugih ravneh organizacije. Celota naj bi bila razmeroma pregledna zaradi 
jasnosti in sprotnega razčiščevanja spornih mest v konfiguraciji medsebojnih 
odnosov. To pa ne pomeni niti preglednih linearnih organizacijskih shem niti 
birokratskega določanja pooblastil in funkcij. Oblike sodelovanja bi bile lahko 
vsebinsko zelo raznolike, organizacijsko pa bi morale zagotavljati dovolj veliko 
kompleksnost za kreativno razreševanje tekočih in razvojnih problemov.

Slika 3
Jakob Levy Moreno v zgodnjih šestdesetih letih prejšnjega stoletja.
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Georg Herbert Mead je leta 1938, skoraj istočasno kot Moreno knjigo Kdo bo 
preživel, objavil delo, v katerem je razvil podobno razumevanje o odnosu med 
posameznikom in družbo: »Vedenje posameznika je možno razumeti le v zvezi 
s celotno družbeno skupino, katere član je, ker so njegova individualna dejanja 
vključena v večja družbena dogajanja, ki presegajo posameznika in se tičejo 
tudi drugih članov te skupine.« (Mead v Kellner, 1986, str. 25) Po Meadovem 
mnenju je za medsebojno regulacijo vedenja potrebno, da partnerji v komple-
mentarnih vlogah anticipirajo vedenjske odgovore svojih partnerjev. Mead je 
razrešil dilemo o odprtih možnostih za razvoj in bogatenje notranje vsebine 
človekovega doživljanja na ta način, da je uvedel zamisel notranjega dialoga 
s posplošenim drugim (se pravi s svojo predstavo partnerja). Taka predstava je 
skoraj identična z Morenovimi predpostavkami psihodrame kot ponovljenega 
samokorektivnega dialoga s partnerjem oziroma skupino. 

Čeprav so številni Morenovi sodobniki videli in kritično ocenjevali ista 
družbena protislovja, pa lahko opazimo pomembno razliko: 

»Moreno je šel vedno korak dlje od drugih. Le Reich in Jung, na drug način 
pa Fromm, Bloch in Landauer so posamezniki, ki so ga spremljali del poti: On 
je prenesel problem iz razmišljanja v delovanje in iznašel načine, kjer so bili vsi 
udeleženci na povsem življenjski način soočeni s temi dihotomijami in so bili 
prisiljeni delati na nov način [...] Tako se zdi, da je Moreno svojevrstna meša-
nica romantike in prosvetljenstva, misticizma in racionalizma, puščavništva 
in aktivizma, religije in znanosti, poetičnega ekspresionizma in analitičnega 
eksperimentalizma. To, da je ta nezdružljiva nasprotja želel združiti, je njegova 
megalomanija; to, da je kljub stalnim neuspehom in kljub družbeni izolaciji 
vztrajal v tej Utopiji, je njegova veličina.« (Buer, 1989, str. 223)

Moreno je videl kot nujno vključevanje znanosti v vse družbene procese, v kolikor 
znanost oziroma znanstveno raziskovanje razumemo kot iskanje resničnosti, ki jo 
posameznik lahko doživi kot eksistencialno smiselno: 

»V svojem konceptu socialnega raziskovanja vztraja predvsem 
na tem, da mora tudi znanstveno spoznanje končno postati iskanje 
resnice. Resničnost slehernega novega spoznanja se potrjuje, če ga udeleženi 
in prizadeti subjekti doživijo kot eksistencialno veljavnega. V Morenovih 
konceptih socialnega raziskovanja gre vedno za samoraziskovanje udeleženih 
subjektov za boljše oblikovanje njihovega življenja. Le tovrstna motivacija 
navsezadnje ustvarja eksistencialno potrebo po resnici, ki je pogosto boleča 
in se le s težavo upira vsem težnjam po samoprevari.« (prav tam, str. 231)

Terapevtske družbe Moreno ni videl v obnavljanju starih institucij, ki ljudem ponu-
jajo kulturne konzerve in jih napeljujejo v samoprevaro namesto v iskanje zanje 
eksistencialno veljavne »dejanskosti« in »resničnosti« (Černigoj, 2007). Namesto 

tega je pokazal, kako se lahko posamezniku v skupini oziroma socialnem atomu 
odpreta ravni etičnega in duhovnega doživljanja. Zaradi vsega, kar mu je uspelo 
ustvariti v plodnem življenju, nimamo več pravice, da bi ob tem zamahnili z roko 
in rekli, da se to znanosti ne tiče. Če ga resno upoštevamo, se nam pokažejo 
številne poti, ki povezujejo njegovo delo z našo prakso in raziskovanjem ter 
odpirajo nove »etične horizonte« (Taylor, 2000), na ozadju katerih je možno 
lažje uzreti veličino in bedo tega, kar doživljamo danes (Možina, 2009).

Nedvomno je veliko prispeval k obogatitvi mnogih dejavnosti na področju 
psihoterapije, psihiatrije, socialnega dela in vzgoje, vendar je, podobno kot 
Bateson (2019), hkrati videl potrebo po globalni spremembi, ki je možna le 
s spremembo temeljnih kulturnih predpostavk, zaradi katerih je človeštvo 
z ekspanzivnim razvojem preseglo meje rasti, znotraj katerih je možno preživetje 
naše civilizacije. Poleg samoomejevanja naših »jazozavrskih« teženj je videl 
kot nujno iskanje soobstoja raznolikih kultur in se zavedal, da bo družba, ki bo 
to uresničila, lahko le nehierarhična oz. heterarhična, nestabilna in ranljiva.

9. Morenova eksperimentalna teologija

Moreno, ki je bil vse življenje v prvi vrsti znanstvenik in šele nato mistik, se ni 
sprijaznil s tem, da bi znanost bogatili z metaforami religioznega izročila, temveč 
je vztrajal, da mora znanost opredeliti svoj odnos do Boga. Čeprav je prepad 
med institucionaliziranimi religijami in znanostjo v njegovem času izgledal 
nerešljiv, si je stalno prizadeval (podobno kot kasneje Varela), da bi empirično 
znanost povezal z duhovnostjo oziroma religioznostjo, ki jo je živel. Po njegovem 
mnenju sta bila že Buda in Kristus »eksperimentatorja«, prav tako kot veliki 
teologi za njima, zato je tudi svoje delo poimenoval »eksperimentalna teologija« 
in poudaril, da v njenem središču ni teološko védenje o Bogu, ki je omrtveno fiksi-
rano v obliki »religioznih konzerv«, temveč »eksperimentalno utelešenje« Boga: 

»Ne da bi se zavedali teh metod (metod za spodbujanje spontanosti), so veliki 
teologi v skladu z njimi eksperimentirali, tako da so uporabljali svoje doži-
vljanje kot gradivo in orodje, s katerim so raziskovali eksistenco in bistvo 
božanskega. S pomočjo ogrevanja z ene stopnje utelešenja na drugo so po 
koščkih poizkušali v prvi vrsti odkriti pomen eksistence same in ne toliko 
pomena lastnega bivanja. Kljub njihovim velikim naporom nam je tradicija 
prenesla samo dediščino religioznih konzerv; dejanska, dinamična sponta-
nost in ustvarjalnost njihovih prizadevanj se je izgubila […] Če bi lahko znova 
ujeli to, kar so izkusili, bi našli temelj za eksperimentalno teologijo – to je za 
operativen pristop k našemu odnosu do božanskega […] pravi vir koncepta 
Boga je bil subjektivni proces izkušanja božanskega, ki se je razvijalo skozi 
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več tisoč let […] in je bilo predano vsem ljudem v religioznih tradicijah.« 
(Moreno v Schacht, 1999, str. 208-209) 

Prav v psihodrami je Moreno videl priložnost za teološko eksperimenti-
ranje, za subjektivni proces izkušanja Boga, saj ta »lahko prevzame podobo in se 
utelesi v vsakem človeku – epileptiku, shizofreniku, prostitutki, revnemu ali zavr-
njenemu. Vsi lahko stopijo na oder kadar koli, ko pride trenutek inspiracije, in podajo 
svojo verzijo smisla, ki ga ima zanje vesolje. Bog je vedno v nas in z nami, tako 
kot z otroci. Namesto da bi prišel z neba, pride k nam skozi vrata, ki vodijo na 
oder. Bog ni mrtev, Bog je živ, v psihodrami!« (Moreno, 2000b, str. 55-6)

S povezovanjem kvantitantivne in kvalitativne metodologije ter z ekspe-
rimentalno teologijo je bil Moreno predhodnik danes enega najnaprednejših 
trendov v znanosti o kompleksnosti  – nevrofenomenologije, kot jo je v začetku 
devetdesetih let prejšnjega stoletja opredelil Francisco Varela (Varela, 1996; 
Varela, Thompson in Rosch, 1993), naslanjajoč se na Batesonovo »epistemolo-
gijo svetega« (Bateson in Bateson, 1987). Tako Moreno kot Bateson in Varela so 
pokazali, da lahko tudi t. i. eksaktna, naravoslovna znanstvena misel vstopa 
na področje religioznega oziroma svetega, ne da bi ga razvrednotila. Hkrati sta 
postavila izhodišče, iz katerega lahko sodobni psihoterapevti religiozni, duhovni 
in mistični vidik na epistemološko integrativen način vključujemo v našo tera-
pevtsko prakso (Bohak, 2011), raziskovanje (Černetič, 2018) pa tudi v skrb za lastni 
osebni in duhovni razvoj ter bogatenje vsakdanjega življenja (Možina, 2015). 

10. Sklep

Moreno je za časa svojega življenja po eni strani ostal na pragu znanosti, ker 
njegove ideje prevladujoči znanstveni paradigmi njegovega časa niso ustre-
zale, po drugi strani pa jih zdravstvene, šolske in kulturne institucije, s katerimi 
je prišel v stik, niso mogle v celoti zavrniti in pustiti pred svojimi vrati. Daleč je 
presegel svoje sodobnike po tem, kako je znal s svojo terapevtsko filozofijo upošte-
vati kompleksnost socialnih sistemov. Ko so različni strokovnjaki in znanstveniki 
poskušali vključiti tudi njegove ideje, se je to večini bolj ali manj ponesrečilo, ker 
»znanost o kompleksnosti« (Možina in Kordeš, 1998) še ni bila razvita, temveč 
so se držali opredelitev svojih delovnih področij v skladu s kartezijanskim 
dualizmom in drugimi iz njega izhajajočimi dualizmi, na primer medicina 
obravnava telo, psihologija psiho, socialno delo socialni kontekst itn. Sistemske 
teorije kot del znanosti o kompleksnosti nam omogočajo ponovno, celovitejše 
ovrednotenje Morenovega dela (npr. Campbell in Draper, 1995), kot je to nedavno 
v našem prostoru uspelo Vladimirju Miloševiću (2018), ki je za razlago psihod-
rame uporabil teorijo avtopoeze in dekonstrukcije. 

Morenu ni bilo težko razviti globokega razumevanja za Sokrata in dela 
različnih modrecev iz drugih kultur, ker je sam izviral iz židovske skup-
nosti, v kateri je bila še živa izkušnja enotnega, notranje povezanega sistema 
verskih idealov in kulturnih norm. S tem svojim izkustvom je potrkal na vrata 
evropske kulture, ki je bila bolj kompleksna, a je njen notranji ustvarjalni vir 
usihal. Ni si izmišljal utopičnih oblik družbenega življenja, temveč je mnogim 
ljudem odprl možnost preseganja človeške odtujenosti v njihovih odnosnih 
mrežah tu in zdaj. Postopki in projekti, ki jih je razvijal za delo z ljudmi, niso 
bili namenjeni doseganju pozitivnih ciljev v oddaljeni prihodnosti, pač pa 
neposredni obogatitvi življenja in ustvarjalnih potencialov ljudi v aktualnih 
človeških odnosih. 

Moreno nam kaže, da je kulturno v pravem pomenu le tisto življenje, v katerem 
posameznik namesto gotovosti nereflektiranega ponavljanja kulturnih vzorcev 
sprejme negotovost trenutka in razvije »gotovost v negotovost« (Možina, 2010) 
ter prevzame svoj del odgovornosti za trenutke srečanja z drugimi ljudmi. Osebno 
angažirano mišljenje in disciplinirano znanstveno obravnavanje vprašanj mu je 
pomenilo, da je potrebno izhajati iz lastnih doživetij, da šele z menjavanjem vlog 
posameznik lahko odkrije dejanskost in resničnost drugih od znotraj, da govor-
jenje in mišljenje le dopolnjuje in na koncu zaključuje ter osmišlja doživljajske 
celote, in da je vredno le tisto znanje, ki omogoča čim bolj neposredno doživetje 
trenutka življenja, ki se včasih pokaže najbolj presunljivo ravno takrat, ko je 
izpostavljeno golo v bolezni in pred obličjem smrti. Odkril je, da za sožitje 
v družbenem okolju, kjer ni več dominantne vrednostne orientacije, ne zados-
tuje korektno opravljanje socialnih vlog, temveč se mora vsak človek soočiti 
z izzivom, kako kot del socialnega atoma uteleša, oblikuje in uresničuje svoje 
ustvarjalne potenciale.
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Jasna Vešligaj Damiš1

Psihodrama2

Psihodrama je psihoterapevtska metoda in tehnike, ki jih je odkril in razvil 
Jacob Levi Moreno (1889–1974). Moreno je definiral psihodramo kot popolno 
psihično realizacijo. Zanj je znanost, ki išče »resnico« s pomočjo dramskih 
metod. Človeku, še posebej pacientu, omogoči, da najde svojo spontanost. Zato 
lahko psihodramo obravnavamo kot ponovno učenje tega, kar je posameznik 
izgubil zaradi različnih socializacijskih vplivov. Psihodramo lahko definiramo 
kot znanost, ki raziskuje resnico z dramsko metodo (J. L. Moreno, 1953).

Psihodrama je »trening spontanosti« oziroma sredstvo, s katerim se lahko 
ljudje naučijo uporabljati lastno kreativnost. V psihodrami se osebi pomaga 
tako, da odigra relevantne dogodke oziroma konfliktne situacije iz svojega 
življenja, namesto da bi o tem samo govorila. Poudarjeno je telesno (fizično) 
gibanje in neverbalna komunikacija.

V literaturi srečamo številne definicije psihodrame. Izpostavila bi definicijo 
psihodrame Petra F. Kellermana (1992: 20), ki je zelo obsežna:

»Psihodrama je metoda psihoterapije v kateri klienta spodbujamo, da nada-
ljuje in izpopolni svoje postopke (delovanje, akcijo) skozi dramatizacijo igranja 
vlog in dramsko samopredstavitvijo, z uporabo tako verbalne kakor tudi 
neverbalne komunikacije. Različne scene odigrava, opisuje kot npr. spomin 
na določene dogodke iz preteklosti, nedokončane situacije, notranje 
drame, fantazije, sanje, priprave za bodoče situacije ali neizkazana stanja 
zavesti. Te scene se odigrajo »tukaj in zdaj« in so približek realnemu življenju 
ali pa eksternalizacija notranjih mentalnih procesov. Če na sceni potrebujemo 
druge vloge, jih lahko igrajo člani skupine ali neživi predmeti. V psihod-
rami se uporabljajo številne tehnike kot npr. menjava vlog, dvojnik, zrca-
ljenje, konkretizacija, maksimiranje, samogovor, monolog. V psihodrami 
najpogosteje lahko identificiramo naslednje faze: segrevanje, akcija, (prede-
lava, zaključevanje), delitev občutkov.«

1 Jasna Vešligaj Damiš, univ. dipl. psihologinja, psihodramska psihoterapevtka, jasna.damis@center-naprej.si

2 Tekst je bil objavljen v Vešligaj Damiš, J. (2011). Psihodrama. V M. Žvelc, M. Možina in J. Bohak, Psihoterapija (str. 
335-358). IPSA.
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Prave predhodnike psihodrame lahko iščemo v civilizacijah predzgodovinskega 
obdobja, v primitivnih dramskih običajih, kjer pa umetnik ni bil igralec, temveč 
duhovnik, vrač. V tem primeru lahko enačimo vrača s podobo današnjega psihi-
atra. Vrač je reševal pleme, prepričal sonce, da sije, in dež, da pada, s ciljem, da bi 
jim bogovi in druge naravne sile ustregle oz. da bi dobili zaželen odgovor. 

Teoretične osnove psihodrame 
Teoretična osnova psihodrame izhaja iz integriranega sistema filozofske, soci-
ološke in psihološke teorije, ki jo je razvil J. L. Moreno. V okviru tega sistema je 
Moreno razvil lastne ključne koncepte, ki definirajo njegovo teorijo osebnosti 
in psihoterapijo, in ti so:
1. spontanost in kreativnost
2. koncept »tukaj in zdaj«, situacija »»kot da«« (as if) in SURPLUS REALNOST
3. koncept srečanja – dejavnik tele in transfer
4. mentalna katarza
5. koncept vloge

1. Spontanost in kreativnost
Filozofska osnova psihodrame po Morenu sloni na fenomenu spontanosti in krea-
tivnosti. Ta teoretična predpostavka v psihodrami je osnovana na dejstvu, da vsak 
posameznik vsebuje potencial v kreiranju notranjega mentalnega sklopa, zuna-
njih akcij in socialnih interakcij. Spontanost označuje kot maksimalno adaptabil-
nost in fleksibilnost posameznika v različnih življenjskih situacijah. Sam Moreno 
je podal več definicij koncepta spontanosti (Moreno, 1976; Moreno, J. L. &  
Moreno, Z., 2000: 189, 221; Fox, 1987: 39–59).

Spontanost in kreativnost nista ne enaka in ne podobna pojava. Čeprav sta 
iz strateške točke gledanja oba pojava povezana, predstavljata različni katego-
riji. Pri posamezniku je lahko njegova spontanost diametralno nasprotje njegovi 
kreativnosti. Drugače rečeno: posameznik lahko razpolaga z visoko stopnjo 
spontanosti, vendar ni sposoben, da karkoli ustvari (npr. lahko je spontani 
idiot). Spet druga oseba lahko razpolaga z visoko stopnjo kreativnosti, vendar 
je lahko popolnoma brez spontanosti.

Moreno je na osnovi opazovanja otroške igre zaključil, da skozi socializacijo 
odrasel človek pomembno zmanjša število vlog, ki jih je imel v otroštvu oz. da je 
svojo «kulturno konzervo» zožil na minimalni nivo delovanja in s tem osiromašil 
svoj repertoar vlog.

Izraz «kulturno konzervo» je uvedel Moreno. Z njim predstavlja vse, kar pri 
posamezniku pomeni kulturno dediščino in je izpopolnjeno do te mere, da je 
edina naloga pri posamezniku, da ga ohranja v prvotni obliki. Kulturna konzerva 

Kronologija J. L. Morena in razvoj psihodrame 
Jacob Levy Moreno (1892–1974), tvorec psihodrame in sociometrije, pionir 
skupinske psihoterapije, terapevtske skupnosti, skupinskih srečanj in moder-
nega spontanega gledališča z velikim vplivom na sodobno kulturo, je bil v času 
svojega življenja samo deloma razumljen.

Rodil se je leta 1892 v Bukarešti v judovski družini. Prvi del odrasle dobe je 
preživel na Dunaju in leta 1925 se je preselil v Združene države Amerike.

V prvih desetletjih preteklega stoletja je kulturni vpliv Dunaja na 
Morena zelo vplival. Moreno je začel delati s skupinami, eksperimentirati 
z dramsko ustvarjalnostjo z otroki, organiziral je prve samopomočne skupine 
ter vodil skupine za prostitutke. Srečal se je z različnimi pomembnimi 
osebami, npr. Hitlerjem, Trockim in drugimi, vendar se je sam v vsej poplavi 
različnih gibanj odločil za eksistencializem. V taborišču za begunce je začel 
uporabljati začetke sociometrijske metode. Vodil je »gledališče spontanosti« in 
avantgardni časopis Daimon, okrog katerega so se zbirali mnogi mladi umetniki 
kot npr. Martin Buber, Oskar Kokoška, Maks Brod, F. Kafka in drugi.

V gledališču spontanosti je razvil tehniko »živi časopis«, v katerem so igralci 
oživljali aktualne dnevne dogodke in jih razvijali dalje. V gledališču spontanosti 
je postopoma odkrival psihodramsko metodo. Sicer sam navaja uradni začetek 
psihodrame z datumom 1. april 1921 (Moreno J. L. & Moreno Z., 2000: 159)

Leta 1925 je emigriral v ZDA, kjer je delal v številnih psihiatričnih institu-
cijah, zaporih, šolah za delikventno mladino ter dosegel velike uspehe. V njegovi 
psihoterapevtski šoli so se šolali bodoči svetovno znani psihoterapevti, kot 
so: Perls – gestaltterapija, Berne – transakcijska analiza, Fuks –skupinska 
analiza in drugi. Na njegove odprte seanse so prihajali mnogi pedagogi, soci-
ologi, umetniki, celo Orson Welles. Ustanovil je kliniko, sanatorij Beacon, kjer 
je začel s sistematičnem proučevanjem svojih metod.

Moreno je bil ustanovitelj različnih inštitutov in asociacij za skupinsko 
terapijo kot npr: Sociometrični inštitut in New York Teatre za psihodramo 
(1942), Ameriško sociometrično asociacijo (1945), Ameriško asociacijo za 
skupinsko psihoterapijo in psihodramo (1951), Svetovno asociacijo za skupinsko 
psihoterapijo (1973), katere je bil tudi prvi predsednik, ipd. Bil je ustanovi-
telj, urednik in sodelavec številnih strokovnih revij na področju skupinske 
psihoterapije. Psihodramo je širil po vsem svetu.

Po besedah Morena psihodrama v zgodovini nima predhodnika. Na prvi 
pogled ji je v zgodovini drame najbližja italijanska komedija dell´arte. Zgodba 
je bila napisana, vendar so dialog igralci improvizirali. Osnovna razlika kome-
dije dell´arte in psihodrame je v namenu. Komedija dell´arte je bila namenjena 
gledalcem, da jih zabava, medtem ko je psihodrama namenjena  zdravljenju. 
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Medtem ko Freud sanje pacientov analizira in interpretira, Moreno ljudi 
uči, da jih ponovno sanjajo. V tem je magičnost psihodrame. Protagonista 
(pacienta) bodri, da v akciji na psihodramski sceni predstavi svoje dnevne 
sanje in s tem svoj notranji svet. Scena se predstavi s konceptom »tukaj in 
zdaj« s pomočjo psihodramskih tehnik, npr. zamenjave vloge, pomožnih egov 
in scenskega prostora.

Primer navodila: 
»Sanjaj svoje sanje na sceni, »kot da« se dogaja sedaj, bodi v vlogi svojega 

direktorja, »»kot da«« si ti zdaj direktor.
Za vse vključene v sceni – protagonista, direktorja in člane skupine je »kot 

da« situacija in »kot da« vedenje realno, čeprav vsi vedo, da ni.
V igranju vloge se udeležence spodbuja, da odigrajo situacije iz prete-

klosti, »kot da« se dogajajo v sedanjosti »tukaj in zdaj«, pomožni egi pa so 
v vlogah drugih oseb v določeni sceni, »kot da« jih poznajo že leta, »kot da« 
so bili že leta te osebe. V psihodramski sceni se dogaja tudi tisto, kar je lahko 
v življenju nemogoče. Notranje izkušnje so eksternalizirane, medosebni odnosi 
so konkretizirani, sanje iznesene na dan.

Psihodrama v »kot da« situaciji ne operira v aktualni realnosti, čeprav se 
z njo ukvarja, temveč v semirealni (polrealni) situaciji igre: takšna realnost se 
imenuje metarealnost ali SURPLUS REALNOST, realnost izven realnosti. Surplus 
pomeni nekaj, kar je iznad in izven oz. presežek in se nanaša na posamezne 
dele izkušnje, ki ostanejo znotraj nas, ko zunanji svet podeli z njimi našo pozor-
nost. V tej sferi se nam zdi psihična realnost širša, nedotakljiva in nevidna 
dimenzija človeškega jaza. V »kot da« situaciji na psihodramski sceni postane 
realnost otipljiva, jasna in vidna.

3. Koncept srečanja – dejavnik tele in transfer
Moreno je menil, da sta psihoanalitična termina transferja in kontratransferja 
nezadostna, da razložita medosebne odnose, ki se dogajajo v psihodrami. Moreno 
meni, da je transfer patološki, saj gre za premik v času. Namesto le tega je 
uvedel lasten teoretični konstrukt, s katerim želi opisati in razložiti procese 
privlačnosti, zavrnitve ali neverbalnega sporazumevanja med ljudmi, vzajemno 
empatijo, čustveni odnos, in čustveno komunikacijo, občutljivost, pot, po kateri 
potujejo čustva in psihične energije. Moreno ne razlaga procesa psihodrame na 
osnovi interpretacije transfera. 

Moreno meni, da so v psihoanalitični terapiji usmerjeni predvsem na pretr-
gane vidike transferja in da so realni vidiki dveh oseb, ki se dejansko odigra-
vajo »tukaj in zdaj« zanemarjeni in skoraj pozabljeni. Moreno prepoznava 
moteče vidike terapevtovih nezavednih emocionalnih preddispozicij ter hkrati 

ima dve nalogi: da pomaga v ogrožajočih situacijah in da ohranja kontinuiteto 
kulturne dediščine.

Brez spontanosti postane kreativnost mrtva. Intenziteta kreativnosti raste ali 
pada v sorazmerju s svojim sodelovanjem v spontanosti. Obratno je tudi spon-
tanost brez kreativnosti mrtva. Spontanost lahko definiramo kot nov odgovor 
na staro situacijo in adekvaten odgovor na novo situacijo.

Spontanost je avtomatsko vezana na dva dela: avtomatizem in refleksno 
aktivnost z ene strani in produktivnost in kreativnost z druge strani. V člove-
kovi evoluciji se je spontanost pojavila pred libidom, spomini in razumom 
(Moreno, 1953). Ustvarjalna aktivnost se navadno kaže v štirih fazah: kreativ-
nost, spontanost, proces osvobajanja in "kulturna konzerva".

Za Morena sta spontanost in kreativnost centralni sestavini psihodrame ter 
kvalitete zdrave osebnosti. Namen psihodrame je, da spodbudi maksimalno 
spontanost pri protagonistu in članih skupine. Utrjevanje kulturne konzerve 
omejuje spontanost. Spontanost se razvije v trenutku, kulturna konzerva pa 
obstaja leta, desetletja, stoletja in posledično ne prinaša nobenih izzivov ter 
ogroža razvoj  senzibilnosti za človeško kreativnost. Spontanost je v direktni 
povezavi s psihičnim zdravjem človeka in iz tega izhaja, da je eden od osnovnih 
ciljev psihodrame (oz. psihodramske terapije) razvoj spontanosti in kreativnosti 
pri človeku.

2. Koncept »tukaj in zdaj«,  situacija  »kot da« (as if) in surplus realnost
Moreno navaja, da je psihodrama način, da se svet spremeni v situaciji »tukaj 
in zdaj«, pri tem pa uporabi osnovna pravila imaginacije brez vstopanja 
v iluzije, halucinacije in prividi. 

Eden od osnovnih principov psihodramskega procesa je koncept »tukaj in 
zdaj«. Pomeni, da protagonist (pacient) ne govori o tem, kaj je bilo, temveč to 
oblikuje na sceni, »kot da« se dogaja »tukaj in zdaj«. 

Proces mentalnih predstav je pri vseh ljudeh univerzalen, vendar je pri mnogih 
potencial zanjo nerazvit oz. slabo razvit. Če pa jo posameznik spozna, v njej najpo-
gosteje uživa. Kot npr. v dnevnih sanjarjenjih, sanjarjenje, preden zaspimo, sanjar-
jenje, ko se vozimo z javnim prevozom, sanjarjenje o vsebini knjige, ki jo 
beremo, kjer npr. vstopimo v vlogo glavnega junaka ter druga sanjarjenja, ki jih 
počnemo kadarkoli imamo to možnost in čas in si sebe predstavljamo v različnih 
prijetnih situacijah. V situacijah, ko vsakodnevna realnost postane groba ali 
zastrašujoča, pogosteje bežimo v imaginacijski svet, ki nas za trenutek zaščiti 
od vseh nevarnosti, nam omogoča vračanje moči, zaupanje vase, energijo ter 
nam nudi skrb in nego. Domišljija nam dovoljuje, da zamenjamo naše življenje 
vsaj za nekaj trenutkov.
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– protagonista – igralca, ki dramo izvaja in se istočasno osvobaja od nje, kakor 
tudi na gledalca, ki dramo samo gleda. Katarza, ki jo doživi gledalec, je sekun-
darna katarza in je pasivna.

Do psihodramskega videnja katarze sta nas pripeljali dve poti. Prva pot izhaja 
iz že omenjenega grškega pojmovanja katarze, ki ga predstavlja univerzalno 
sprejetje Aristotelovega koncepta katarze, kjer proces mentalne katarze nastaja 
v gledalcu in v tem primeru govorimo o pasivni katarzi. Proces realizacije vloge 
se zgodi v objektu – simbolični osebi na odru, tj. igralcu. 

Druga pot vodi od religije Vzhoda in Bližnjega vzhoda, kjer je svetnik moral 
najprej prestati izkušnjo, da je postal rešitelj in pri tem je moral najprej rešiti 
sebe. V tem primeru se proces realizacije zgodi v živi osebi – subjektu, ki si je 
želela katarze.

Ti dve vrsti razvoja, ki sta živeli ločeno, sta se združili v psihodramskem 
konceptu katarze. Pri tem smo od starih Grkov prevzeli koncept odra in drame 
ter katarzo v gledalcu, od Bližnjega vzhoda pa pogled na katarzo, ki se zgodi 
v igralcu. Protagonist na odru doživi primarno katarzo, gledalec, ki je postal 
sekundarnega pomena, pa doživlja sekundarno katarzo.

Moreno je govoril še o katarzi integracije, do katere pride po temeljiti obdelavi 
občutkov pacienta in njegovem mišljenju o igri vlog. Ta del psihodrame odgo-
varja nekako obdelavi v psihoanalizi. V tem delu se protagonist rekonstruira 
in ponovno integrira.

V psihodrami se lahko doživlja katarza skoraj v vsaki seansi, vendar ni obvezen 
del psihodrame, kar pomeni, da je psihodrama možna tudi brez katarze, vendar 
je katarza zelo zaželena. Ima namreč kurativne efekte.

5. Koncept vloge
Osnova psihodrame je ravno Morenov koncept vloge in je eden pomembnejših 
in verjetno najbolj koherenten koncept Morenove teorije. Osnovna tehnika 
psihodrame je tehnika zamenjave vlog (role reversal). Moreno je dejal, da je 
človek igralec »vlog«. Svoj koncept mentalnega zdravja je utemeljil na ideji, da je 
vsaka osebnost sestavljena iz več vlog in podvlog. Cilj vsake osebe je, da razvije 
čim večji repertoar vlog, če želi, da se v svojem življenju izkaže v vsej svoji 
kreativnosti. Še posebej pa je pomembno, da odigra pravo vlogo v pravem času.

J. L. Moreno je bil pionir v aplikaciji igre vlog v psihodrami in sociod-
rami. Razvil je idejo uporabe koncepta »vloge« kot mostu med individualno in 
socialno psihodinamiko, kar izvira iz Morenovega koncepta sociometrije. More-
nova osnovna usmeritev je bila, da koncept vloge funkcionira kot glavno orodje 
v terapiji, skupini in vsakodnevnem življenju. 

V psihodramski terminologiji je vloga končna kristalizacija vseh situacij 

navaja, da ti ne bi smeli voditi terapevta v »nevtralna«, temveč »transparentna« 
stališča do pacienta. Koncept transferja nastopi pri pacientu v psihoanalitični 
situaciji (iz nje je bil tudi definiran). Od psihoanalitika pa je največ, kar lahko 
pričakujemo, kontratransfer, ki je deloma »zaskrbljujoč« in ga je treba strogo 
nadzorovati. Drugače je pri psihodramatiku, od katerega se pričakujejo velike 
sposobnosti tele, to je zmožnost, ki jo lahko razvijemo in do neke mere izurimo 
(v procesu izobraževanja), da »čuti v dvoje« s člani skupine, s katerimi dela.

Z dejavnikom tele (oddaljenost) je Moreno želel predstavit elementarno pove-
zavo med dvema ali več osebami kakor tudi med osebo in objektom. Dejavnik 
tele je Moreno definiral kot »sociogenično enoto«, ki služi olajševanju našega 
družabnega dedovanja (Moreno, 1953: 328). Za Morena je tele mnogo stvar-
nejši kot transfer in predstavlja osnovo zdravih medosebnih odnosov. Tele je 
vzajemen, konkreten in dinamičen. Tele opisuje realne medosebne odnose.

Moreno navaja, da se v situaciji srečanja dveh oseb, pacienta in terapevta, pri 
pacientu, ki ga terapevt privlači, pojavi razen transferja še ena vzporedna 
oblika odziva. Transfer je razvoj (nezavednih) predstav, fantazij, ki jih pacient 
projicira na terapevta in ga tako obda z določenim čarom (Moreno, J. L. & 
Moreno, Z. T., 2000: 188, 238). Hkrati pa v pacientu poteka drug proces, v tistem 
delu ega, ki ni zapeljan od avtosugestije. S tem procesom preučuje terapevta in 
intuitivno oceni, kakšne vrste človek je. Ta občutja o dejanskem, umskem in 
drugih stanjih človeka so tele zaznave oz. tele odnosi. Tele je primarna, transfer 
pa sekundarna struktura. Dejavnik tele spodbuja stabilne odnose in trajne 
zveze. Predvidevamo lahko, da se dejavnik tele v genetskem razvoju otroka 
pojavi pred transferjem. 

4. Mentalna katarza
Prvo uporabo izraza katarza lahko srečamo pri Aristotelu v njegovi 
Poetiki. Aristotel je izraz vpeljal, da bi z njim razložil vpliv grške tragedije na 
občinstvo. Grška tragedija ima po Aristotelu efekt »očiščenja«, posledica tega 
pa je spokojnost v duši gledalca in osvobajanje od vzburjenja strasti. Moreno 
meni, da je Aristotel s stališča teorije spontanosti prezrl pomembno dejstvo: 
gledalec gleda in doživlja to človeško tragedijo prvič. Čustva, vloge, konflikti 
in izid so v tej konstelaciji zanj novost. Za igralca na odru je novosti z vsako 
ponovitvijo vse manj. Njihove potrebe po mentalni katarzi in možnosti zanjo 
so pojenjale med prebiranjem vloge in med vajami. Kolikor bolj zanje postaja 
drama »kulturna konzerva«, toliko manj katarze lahko dobijo od nje.

Moreno meni, da je katarza v toku psihodrame zelo zaželena. Psihodrama ima 
po njegovem mnenju kurativne efekte tako na protagonista kakor tudi na občin-
stvo. Meni, da psihodrama istočasno zdravilno vpliva na oblikovalca scenarija 
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katerakoli skupina, npr. družina, skupina terapevtov, prijateljev, ipd. V psihod-
ramo niso aktivno vključeni, razen v primeru kolektivnih vlog.
5. PLATO ali ODER
Je pomemben in originalen del psihodrame. To je prostor, v katerem se igra 
dogaja. Moreno je govoril o treh oziroma štirih nivojih odra. Na najnižjem 
nivoju se odvija priprava na delo, na drugem je prehod na delo, tretji nivo je  
scena, kjer se odvija centralni del psihodrame. Scena lahko vsebuje različne 
podporne elemente, npr. blazine, stole ipd. ter  balkon, kjer se lahko igrajo 
abstraktne in nevtralne vloge. 

Vendar za odvijanje psihodrame niso nujno potrebni vsi štirje nivoji. Psihod-
rama se lahko odvija povsod: v učilnici, sobi, na odprtem prostoru, v gledališču ipd.

Potek in zakonitosti  psihodrame
Potek psihodrame lahko prikažemo s psihodramsko krivuljo, ki sta jo razložila 

Barbara Seabourne in Carl Hollander, slika 2 (Blatner, 1973: 75).

Vsaka klasična psihodrama vsebuje 3 pomembne dele (Karp & Holmes, 1991: 
8; Blatner, 1973, 1988):

Segrevanje (Warm-up)
To je pomembno tako za direktorja kot za skupino. S segrevanjem večamo 
spontanost skupine, občutek varnosti in zaupanja v skupini, razvijamo imagi-
nacijo in neverbalno komunikacijo. Pri tem je direktor usmerjen na iskanje 
teme oziroma protagonista. Proces segrevanja je prehod iz periferije v center.

pri določeni operaciji ali opravilu, skozi katerega gre posameznik v interakciji 
z drugimi, ki igrajo komplementarne vloge. Vloga ne more obstajati v popolni 
izolaciji od okolja ali od pomembnih drugih vlog.  

Vloga je funkcionalna ali disfunkcionalna enota interakcijskega vedenja. Zerka 
T. Moreno (Moreno, J. L. & Moreno, Z. T. 2000: 291) navaja, da vloga ni ločena od 
osebnosti kot npr. obleka, ki jo lahko oblečeš ali slečeš. Vloga je eksistencialni 
del človeške biti in skupaj z drugimi vlogami, skozi katere posameznik ustvarja 
človekov ego. Osebnost se razvija iz vlog, ker se uprizarjanje vlog razvojno začne 
pred razvojem percepcije vloge. Vloge se v duševnost vključujejo kot odprt 
sistem in so na različnih stopnjah razvoja. 

Osnova akcije v psihodrami je vloga. Vloga je funkcionalna forma, ki jo 
posameznik prevzame, ko se v določenem trenutku odzove na specifično situ-
acijo, v katero so vključene druge osebe ali stvari. Posameznik v življenju vloge 
menjuje in razvija. Ravno v tem delu je možnost psihoterapevtskega delovanja 
na spreminjanje in bogatenje posameznih vlog ali aspektov osebnosti. Psiho-
terapevtsko delovanje je v tem primeru usmerjeno v odkrivanje zdravih rešitev 
in pozitivnih virov osebnosti. 

Osnovni elementi psihodrame
Moreno navaja 5 bazičnih elementov psihodrame:
1. PROTAGONIST
To je subjekt psihodramskega prikaza. Običajno je to pacient, lahko pa tudi 
študent, edukator, član skupine ali katerakoli oseba, ki je vključena v psihod-
ramo. V psihodrami je protagonist primarni dejavnik, je center psihod-
rame. Protagonist je član skupine, katerega zgodba ali konflikt se uprizarja in 
obravnava skozi igro. 
2. DIREKTOR
To je običajno terapevt, vodja skupine. Je oseba, ki uporablja metode in tehnike 
psihodrame ter s tem vodi, usmerja in pomaga protagonistu, da razreši 
problem. Direktor je vedno v gibanju in animira s svojim telesom enako kot 
z besedami. Ima tri osnovne funkcije v psihodrami:  producenta, terapevta 
in  analitika.
3. POMOŽNI EGO, EGI (Auxillary Ego)
So vse osebe, ki so aktivno vključene v psihodramo. V ožjem pomenu pa pred-
stavlja neko osebo iz življenja protagonista. Te vloge lahko igrajo koterapevti 
ali ostali člani skupine. V psihodramo so vključeni, da lahko postane situa-
cija bolj jasna.
4. AVDITORIJ ali OBČINSTVO
To je ena od posebnosti psihodrame. Ponavadi je to terapevtska skupina, lahko pa 
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Praviloma moramo v psihodrami vedno izvesti popoln krog (v psihod-
ramski spirali), tako da začnemo z dogodki v sedanjosti, torej s prezentacijo 
problema, situacije, občutkov, odnosov oziroma kar želi protagonist razi-
skati v sedanjosti. Nato je prehod v bližnjo preteklost, globljo preteklost in 
vse do otroštva. V primernem trenutku pomagamo protagonistu, da doživi 
katarzo. Naslednji korak v seansi se imenuje konkretizacija in integracija, to je 
takrat, ko vse stopnje in dele sestavimo skupaj. Vse to pa se konkretizira skozi 
akcijo s pomočjo različnih psihodramskih tehnik. Ko je konkretizacija struk-
tuirana, moramo pojasniti simbole, ki smo jih uporabili. S konkretizacijo se 
počasi bližamo zaključku seanse. 

Zraven klasifikacije protagonistove odgovornosti za spremembe se konkretiza-
cija uporabi za validacijo njegove moči in možnosti v njegovem življenju. Konkre-
tizacijo, če je le možno, zaključimo na pozitivni poziciji. Premik od konkretizacije 
se začne z integracijo in vpogledom (lastno razumevanje). Bistvo tega je, da se 
protagonist zaveda svojih čustev, mišljenja in akcije. Zanj je pomembno, da opazi 
povezavo med afekti in kognicijo, da lahko integrira seanso. Hkrati pa se moramo 
zavedati, da ni nujno, da bo protagonist po končani seansi sposoben izvesti 
kompletno integracijo vsega, kar se je dogajalo v seansi. 

Zaključek seanse je ponovno vračanje v sedanjost, lahko se ponovno vrnemo 
v prvotno sceno, z novimi izkušnjami, novimi pogledi ter lastno odgovor-
nostjo. To je najboljši trening vlog. Lahko pa zaključimo s projekcijo v priho-
dnosti, kjer protagonist uporabi novi "fond" spontanosti in kreativnosti.

Proces psihodrame lahko prikažemo tudi tako:

Je prva faza skupinskega dela in prva faza v psihodrami. Rezultat segre-
vanja je, da eden od članov skupine postane protagonist in bo svojo "zgodbo" 
s pomočjo ostalih članov v skupini raziskoval oz. protagonist postane tista 
oseba, ki želi delati na lastnih problemih. Segrevanje nam omogoča priklic 
emocionalne, fizične in intelektualne energije, ki je  potrebna za začetek procesa 
in dopolnjuje izražanje. 

1. Akcija (Action) oz. centralni del psihodrame
Je drugi in centralni del psihodrame. Je proces, pri katerem vsebine, ki so prišle 
na dan v fazi segrevanja, prikažemo akcijsko kot delo s protagonostom. Za člana 
skupine se akcija začne že z njegovim prvim skupinskim segrevanjem. Vendar se 
centralni del psihodrame začne odvijati takrat, ko direktor privede protagonista 
do izgradnje lastne scene. Skupina uprizori dogodke iz preteklosti, sedanjosti 
ali prihodnosti protagonista pod vodstvom in z usmeritvami terapevta ter glede 
na protagonistovo percepcijo dogodkov. 

Terapevtski cilji so doseganje katarze, akcijski uvid, intrapsihične ter interper-
sonalne (medosebne) spremembe. Centralni del psihodrame se odvija v obliki 
psihodramske spirale (vizualen pogled). 

2. Delitev svojih občutkov (sharing) ali »love back«
S tem delom psihodramsko seanso zaključujemo. To je faza, v kateri se 
ponovno združi celotna skupina. Člani skupine medsebojno delijo svoje lastne 
občutke. Moreno je pogosto ta del psihodrame imenoval »love back«. To ni čas 
za analize, dajanja nasvetov, interpretacije ali vprašanja. To je čas, ko ostali člani 
skupine dajo protagonistu in skupini del sebe. To je del ozdravljajočega procesa 
za protagonista. To je čas, ko lahko posameznik odkrije, da ni edini s takšnimi 
čustvi, z izkušnjami ali s problemi. To je čas, ko se veča kohezivnost skupine. 

Psihodramska spirala
Če razmišljamo simbolično in akcijsko, lahko vidimo psihodramski proces 
kot aktiven, živ proces. Celotno psihodramo si lahko zamišljamo kot vizualno 
tehniko, ki služi psihodramatiku kot podpora, da lahko sledi celotno seanso od 
prezentacije problema pa vse do zaključka seanse. 

To je psihodramska spirala, ki je sestavljena iz treh koncentričnih 
krogov, ki nakazujejo tri nivoje psihodrame in nam prikazuje proces psihod-
rame: potek seanse, prehod iz periferije v center in nato navzven do zaključka 
seanse. Psihodramsko spiralo lahko imenujemo tudi mapa seanse (Moreno, 1965).
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Po zaključeni psihodrami protagonist iz psihodrame odhaja v življenje bolj 
pripravljen na soočenje s problemi v življenju na nov, bolj zdrav in boljši način. 

Diagnostični kriteriji za vključevanje v skupino
Psihodrama, podobno kot druge humanistične skupine, nima izgrajenih 
posebnih psihodiagnostičnih instrumentov, ki se uporabljajo za izbiro pacientov 
za oblikovanje skupine. Terapevt – direktor v psihodrami uporablja za zbiranje 
osnovnih informacij nestandardizirani intervju. Lahko pa tudi pred vključitvijo 
posameznika v terapevtski proces terapevt izvede nekaj predhodnih intervjujev. 

Pomen psihodrame pri delu z ljudmi – komu je namenjena
Na področju dela z ljudmi se vsakodnevno srečujem in prihajam v stik z različ-
nimi osebami, ki imajo različne težave. Kar počnem v odnosu klient – tera-
pevt, počnem zaradi klienta, s katerim se ukvarjam, za boljšo kvaliteto njegovega 
življenja. Dobro poznavanje klienta kot celote mi pri delu omogoča ustrezno in 
boljšo izbiro pristopov. Pri tem lahko izbiram med vrsto različnih pristopov in 
med različnimi teoretičnimi okvirji. Pogosto pa lahko opažam, da s sprejemom 
razumskih razlag in racionalnih rešitev problemov še ne pridem do zaželenega 
uspeha oziroma končne rešitve klientovih težav.  

Uporaba psihodrame pri delu s klienti nam lahko omogoči boljše poznavanje 
klienta, lažje diagnosticiranje in ustreznejšo uporabo terapevtskih pristopov 
kakor tudi ustrezen tretman in hitrejše doseganje terapevtskih ciljev, razvi-
janje spontanosti, kreativnosti in motivacije, izboljšanje komunikacijskih 
kanalov, trening vlog ter razvoj novih vlog, jačanje pozitivne samopodobe ipd. 

Psihodrama se lahko uporablja v odprtih kakor tudi zaprtih skupinah, indivi-
dualno ali skupinsko. Uporabljamo jo lahko v družinski ali zakonski terapiji, pri 
zdravljenju vseh vrst odvisnosti, pri zdravljenju nevroz, depresij in psihoz 
(posebno pozornost je treba posvetiti predvsem pri paranoidnih  shizofre-
niji – uporaba tehnike zamenjave vlog), pri psihosocialnih in psihosomatskih 
motnjah, motnjah hranjenja. Uporablja se lahko za psihološki ali profesionalni 
trening v podjetništvu, menedžmentu, politiki, pri svetovanju zdravim ali pomoč 
in svetovanje zdravim osebam v psihosocialnih krizah.

Lahko rečemo, da je psihodrama ena redkih psihoterapevtskih metod, ki ima 
tako široko paleto delovanja: zajema preteklost, sedanjost, prihodnost, intrapsi-
hično, interpersonalno, skupinsko dinamiko, verbalno in neverbalno komuni-
kacijo, domišljijo in realnost, emocije, kognicijo, vedenje, spiritualnost, umet-
nost, popolno vživljanje, spontanost in kreativnost, podporo, edukacijo in super-
vizijo, preventivo, diagnostiko, tretma in je namenjena za vse starostne skupine. 

1. faza – faza segrevanja PSIHODIAGNOSTIKA

2. faza – akcija RAZISKOVANJE EMOCIJ IN KATARZIČNO DOŽIVETJE

3. faza – integracija PREDELAVA EMOCIJ IN INTEGRACIJA

4. faza – sprememba TESTIRANJE V AKCIJI

5. faza – delitev občutkov  »LOVE BACK«

Tehnike psihodrame

1. Temeljne tehnike
Temeljne tehnike psihodrame so: tehnika dvojnika (dubling), tehnika multiplega 
dvojnika, menjava vlog (role riversal), zrcaljenje (mirror).

2. Tehnike za pojačanje ekspresije in reševanje konfliktov
Tehnike za pojačanje ekspresije in reševanje konfliktov so: govor ob strani, ampli-
fikacije (pojačanje), solilokvij, monolog, potenciranje neverbalne komunika-
cije, za hrbtom (bihind the back), neverbalno približevanje.

3. Tehnike segrevanja
Tehnike segrevanja so: uporaba različnih scen kot npr. prikaz smrti, projekcije 
prihodnosti, magična trgovina, sanjarjenje, delitev skrivnosti, sociogram, soci-
alni atom, tehnike vživljanja.

4. Tehnike treninga vlog in struktuiranega pogajanja

5. Tehnike treninga spontanosti in druge pomožne tehnike
Tehnike treninga spontanosti in druge pomožne tehnike so: vodene fanta-
zije, spodbujanja senzibilnosti, slikanje, igranje, ples, gibanje.

Ključ terapevtskega delovanja v psihodrami
Vse to, kar je bilo do sedaj povedano, nam nakazuje, kako lahko iz drame 
potegnemo maksimalne terapevtske koristi za posameznika (pacienta). Prota-
gonist v psihodrami tako postane boljši in zavednejši kreator drame, ki jo nosi 
v sebi, v kateri sodeluje v vsej svoji popolnosti. 

Maksimalni emocionalni prispevek posameznika (protagonista) v drami je 
ključ terapevtskega delovanja drame, saj je protagonist v psihodrami »avtor in 
glavni igralec«, čeprav ne moremo reči, da on ne igra, temveč prikazuje svoje 
življenje na sceni. 
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Terapevtski faktorji v psihodrami
Kljub v določanju terapevtskih faktorjev v psihodrami lahko rečemo, da imajo 
v različnih fazah vodilno vlogo različni faktorji. Stalna prisotnost nekaterih 
od njih je neobhodna, ker brez njih ne bi bilo psihodrame. Najpomembnejši 
terapevtski faktorji v psihodrami so (Veljković, Đurić: 58):

           medosebni      tele
          emocionalni    katarza
          kognitivni    akcija, uvid

          imaginarni                        »»kot da«« situacija

          vedenjski                        »acting aut« in »acting in«
          nespecifični     čarovnija, pravljičnost

Razumevanje psihopatologije
V klasični, eksistencialni psihodrami ni koncepta zdravja (normalnosti) in ni 
patologije. Posledično je diagnoza irelevantna, cilj delovanja v psihodrami ni 
odkrivanje simptomov, temveč razvijanje spontanosti. Moreno je menil, da spon-
tanost nasprotuje anksioznosti. Terapija je usmerjena na zdrave potenciale oseb-
nosti in je način, s katerim dosežemo pomembne emocionalne izkušnje. S tera-
pijo večamo spontanost in kreativnost pacienta, s čimer se zmanjšuje anksio-
znost, ki se nahaja v osnovi mnogih motenj.

Kakšnim spremembam se nagibamo v psihodrami 
in za koga je psihodrama terapija izbora?
Koncept vloge je osnovnega pomena za psihodramski terapevtski pristop, ker 
nam v psihodrami vloge predstavljajo terapevtski cilj in tudi terapevtsko sredstvo.

Človek se v procesu odraščanja omejuje na ožji krog vlog, ki je manjši od 
tistega, vendar bi lahko v življenju prevzel večji krog vlog, če bi osvobodil 
lastne potenciale, predvsem spontanost in kreativnost. Zato je eden od ciljev 
psihodramskega terapevtskega procesa, da se posamezniku omogoči, da poveča 
repertoar svojih vlog, da se bolje realizira v obstoječih vlogah ali da nekatere že 
osvojene vloge zavrže in sprejme nove. Moreno je menil, da je lahko psihodrama 
primerljiva s skoraj vsemi psihodiagnostičnimi skupinami. V psihodrami ne 
dosežemo samo ublažitve simptomov, temveč se mobilizira celotna psihodina-
mična struktura osebnosti. 

Pomen in vloga psihodramatika v psihodrami 
Vsak psihodramatik – praktik dobro pozna oz. »bi moral dobro poznati» moč 
vzburjenja, zavajanja in sugestije, ki jo lahko spodbudi ta oblika psihotera-
pije. A. Groterath v predgovoru knjige Skupine, njihova dinamika in psihodrama 
navaja, da če izvornim tehnikam odvzamemo njihove filozofske in antropološke 
korenine, lahko postanejo instrumenti manipulacije v rokah tistega, ki jih 
uporablja brez povezave z izvorom in s tem brez etične osnove (Moreno & 
Moreno, 2000).

Pri vodenju psihodramske skupine s svojo spontanostjo, sproščenostjo in na 
sebi (pre)izkušenimi tehnikami skušam kot vodja skupine zagotoviti varnost 
in zaupanje med člani skupine. 

Pomembno je, da psihodramatik dobro pozna tehnike, ki jih v skupini 
uporablja, še posebej igro in menjavo vlog. To ne pomeni samo poznavanje 
izvedbe, indikacije (torej za katero situacijo je katera tehnika primerna), kontra-
indikacije (katera tehnika je v določeni situaciji neustrezna in lahko skupino 
ali njene člane zmede), temveč tudi poznavanje učinkov tehnike. Tega pa se 
psihodramatik »uči« v okviru svoje edukacije sam, na sebi (pre)izkusi tehnike 
in metodo psihodrame. 

Komunikacija in psihodrama –  
odnos med terapevtom in klientom
V psihodrami srečamo dva modula komunikacije: verbalno komunikacijo in 
komunikacijo skozi facialni izraz in geste, kar pa je zaradi prednosti v genetskem 
razvoju primarni način komuniciranja in je zato povezana s spontanim izraža-
njem afektov. Posledica le tega je, da oseba v psihodrami težje kontrolira izraz 
svojih instinktov in obramb na nivoju telesnih reakcij kot na nivoju verbalnih.

Še posebej lahko izpostavimo, da ne samo pacient ali posameznik,  
ki je vključen v psihodramsko skupino, uporablja oba modula komunika-
cije – verbalno in neverbalno, temveč tudi terapevt ali vodja psihodramske 
skupine, t. i. psihodramatik. Psihodramatik pri svojem delu deluje s kret-
njami, z mimiko, dotikom, očesnim kontaktom in drugimi dimenzijami never-
balne komunikacije. S tem spodbuja in potrjuje pomen neverbalne komunikacije 
vključenega posameznika. 

Z uvajanjem telesnih dotikov med vodjem skupine (terapevtom) in člani 
skupine je psihodrama omogočila rušenje tradicionalnega odnosa med tera-
pevtom in pacientom. Terapevt ni več molčeča osebnost. Za Morena je terapevt 
v psihodrami pacientov prijatelj, ki mu pomaga in ga razume.
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Edukacija psihodrame v sloveniji in evropi
Da posameznik postane psihodramatik (psihodramski terapevt), je najprej 
treba, da zaključi fakultetno izobrazbo ustrezne smeri in nato edukacijo iz 
psihodrame, ki jo organizira ustrezna in priznana organizacija za psihodramo. 

V Sloveniji do sedaj ni bila ustanovljena tovrstna institucija ali zveza, ki bi 
organizirala edukacijo iz psihodrame. Pojavljajo se posamezniki, ki so se izobra-
ževali iz psihodrame predvsem v tujini ali deloma v Sloveniji. V Sloveniji so bili 
do sedaj le posamezni poskusi izvedbe edukacije s področja psihodrame in še 
to ne celotna edukacija, ki bi usposobila udeležence izobraževanja za psihodra-
matike. Vendar niti eno od teh izobraževanj ni privedlo vključenih udeležencev 
do mednarodno priznane diplome za psihodramatika.

V Evropi se priznane psihodramske organizacije združujejo v Evropsko 
zvezo za psihodramo FEPTO – Federation of European Psychodrama Training 
Organisations. Njen naslov je Herestraat 21, B – 3000, internetna stran: http://
members.tripod.com/~portaroma/fepto.htm. 

Glavna naloga zveze je usmerjena v trening in raziskovanje psihodrame, ki temelji 
na teoriji in metodologiji, ki jo je razvil J. L. Moreno. Je združenje, ki združuje 
evropske in mediteranske psihodramske edukacijske organizacije. 

Posledično so programi edukacije za psihodramatika (psihodramskega 
terapevta) primerljivi po času trajanja (delovnih urah) in vsebinah eduka-
cije. Edukacija za psihodramatika minimalno traja 4 leta in zajema od 1500 do 
1900 ur edukacije. Najpogosteje je razdeljena v dva ali tri večje skope. Celotna 
edukacija je najpogosteje sestavljena iz petih osnovnih komponent:
1. osebna izkušnja v psihodramski terapiji in skupini za trening
2. teoretično preučevanje psihodramske teorije in metodologije
3. klinična in neklinična praksa
4. supervizijsko (direktno in indirektno) delo 
5. izkušnje in študija drugih smotrnih teorij in terapij
Za vključitev v edukacijo imajo organizacije predpisane osnovne pogoje za 
predvidene kandidate, ki so:
• Starost (med 21 in 25 leti)
• Predhodna izobrazba (diplomo fakultetnega študija, najpogosteje medi-

cinske in psihološke smeri) oz. ustrezna strokovna usposobljenost () ali 
primerna izkušenost

• Uvodni intervju
Ob zaključku edukacije se opravlja izpit. Z uspešno opravljenim izpitom udele-
ženec edukacije zaključi edukacijo in pridobi naziv psihodramatik (psihod-
ramski terapevt). 

Kritike in zadržki v zvezi s psihodramo
Morenovo delo ima velik potencial in uspehe, vendar v preteklosti ni bilo v celoti 
široko sprejeto. Kljub temu pa so številne Morenove metode vključene v nove 
oblike psihoterapevtskega razvoja. Bil je pomemben člen razvoja psihotera-
pije, še posebej skupinske psihoterapije. Vendar lahko vse od začetka razvoja 
psihodrame zaznavamo številne kritike psihodrame. Moreno je razvil svoj teore-
tični koncept, ki vrvi od številnih idej in z njim stopil v pravi »napad« zastarelega 
sveta ter premalo pazil, da bi postavil svoje trditve in koncepte na trde temelje.

Psihodrama je bila v času njenega oblikovanja radikalno drugačna psihote-
rapija tako od analitične kakor tudi neanalitične psihoterapevtske smeri.

Morenu in njegovim učencem se pogosto očita, da so premalo upoštevali 
vzroke bolezni. Pacienti so se vključevali v psihodramsko obravnavo, ne da 
so njihovi terapevti vedeli karkoli o njihovem psihiatričnem statusu iz prete-
klosti. Edino, kar so upoštevali in uporabili, je bilo to, kar so pacienti govorili 
med seanso v situaciji »tukaj in zdaj«. Preteklost in sanje so za Morena in tera-
pevte njegove šole koristna osnova za komunikacijo in igro in ne za klinično 
razumevanje psihični motenj pacienta. Pri današnji uporabi psihodrame večina 
terapevtov upošteva  tudi druge informacije o statusu pacienta. 

Pogosto se dogaja, da so ljudje ob svojem prvem stiku s psihodramo impre-
sionirani ter hkrati zadovoljni s svojo izkušnjo v psihodrami, kar velja tako za 
člane skupine kakor tudi za profesionalce, ki opazujejo metodo dela. Vendar 
pa se dogaja, da imajo novi člani ob prvem stiku s psihodramo zelo slabo izku-
šnjo. Eden od glavnih vzrokov tovrstnega razhajanja izhaja iz vodenja oz. izva-
janja psihodrame. 

Kljub temu pa še vedno obstajajo številni ljudje, ki uporabljajo psihodramo 
z zelo malo ustreznega treninga. Pogosto se tudi dogaja, da psihodramo inte-
grirajo v druge oblike svetovanja ali terapije, kar lahko naredijo razsodno in 
uvidevno. V primerih, kjer pa je ta integracija slaba, je lahko rezultat slab, delo-
vanje v psihodrami pa okorno in neobzirno.

Naslednji faktor, ki ga mnogi kritizirajo, je čas, potreben za izvedbo klasične 
psihodrame, ki jo naredi slabše uporabno za klinično prakso. Klasična psihod-
ramska seansa potrebuje 2 do 3 ure, da se ustrezno razvije in vsebuje vse potrebne 
dele: segrevanje, akcijo in delitev občutkov. Zato jo označujejo kot  nepraktično 
in ekonomično »neizvedljivo«. 

Nadaljnji zapleti pri izvedbi klasične psihodrame se kažejo v tem, da se 
v okviru seanse spodbudi močna čustva pri članih skupine, ki od terapevta zahte-
vajo, da jim posveti več skrbi in podpore, za kar pa ponovno potrebuje več časa.
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Zaključek
Moreno je oblikoval in spodbudil koncept terapevtskega dela s skupino,  
ki se je razlikoval od vseh do tedaj poznanih psihoterapevtskih metod. Psihi-
atrijo je približal ljudem. Oblikoval je metodo, ki je ekvivalentna človekovi 
naravi, ki je enostavna, neponovljiva in spremenljiva. Njegov koncept srečanja 
govori prav o tem.

Psihodrama ponuja možnosti dela v skupini ali individualno, nudi možnosti 
zabavnega in kreativnega načina dela, pri delu vključuje poleg verbalne komu-
nikacije tudi neverbalno komunikacijo, izraz na obrazu in geste, je energetsko 
polna tehnika dela in mobilizira vse osebnostne potenciale, je spontana, domi-
šljijska in inspirativna, vključuje delitev občutkov ter vpliva na lasten osebno-
stni razvoj. Na našo komunikacijo vpliva celostno tako na verbalno kakor tudi 
na neverbalno izražanje, pri tem pa posameznika obravnava kot celovito in 
enkratno osebnost.

Vse te elemente pa je Moreno v svoji psihodrami sprejel, razvil in izkori-
stil. Pridobitev je v tem, da telesni in dramski izraz v razvoju potisnjenih občutkov 
pokaže več kot direktna verbalizacija zadržanih impulzov.

Psihodrama ni umetnost niti gledališče, ampak umetnost zdravljenja in 
originalni instrument sodobne psihiatrije.
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Jasna Vešligaj Damiš1

Morenov koncept mentalnega zdravja v 
povezavi s teorijo vlog in sposobnostjo 
igranja vlog2

Povzetek
Klasična Morenova psihodrama je psihoterapevtska metoda, ki predstavlja 
dragoceno sredstvo za eksperimentalno preučevanje in opazovanje procesa vloge 
znotraj življenjskega okolja. Morenova teorija vloge povezuje psihologijo, soci-
ologijo in antropologijo kulture. Kljub veliki praktični uporabi ima njegova 
teorija vlog omejeno akademsko vrednost, ker je koncept vloge ponekod težje 
razumljiv, slabše opredeljen ter nedorečen. V sodobni psihodrami se njegova 
razmejitev koncepta vlog na tri kategorije opušča, se pa ohranja osnovna teorija 
vlog, ki opredeljuje psihodramo kot vajo vlog, možnost razširitve obsega osebnih 
vlog in preizkušanja njihove uporabnosti ali primernosti, ter s tem sredstvo za 
razvoj osebnosti. Vsekakor pa je Moreno podal dober delovni okvir in številne 
praktične možnosti in napotke za delo z ljudmi. Z oblikovanjem odrskega dela 
psihodramskega izvajanja je odprl pot  akcijskemu raziskovanju in akcijski 
terapiji, testu vlog in treningu vlog, situacijskemu preizkusu in situacijskemu 
intervjuju. Danes lahko srečamo tehnike igranja vlog ali ti. simulacije in tera-
pevtske igre, ki izvirajo iz psihodrame, v številnih skupinah in so vključene 
v programe drugih terapevtskih šol, kjer jih pogosto uporabljajo brez povezave 
z izvorom. V takih primerih lahko hitro postanejo instrument manipulacije.

Ključne besede: psihodrama, teorija vlog, igranje vlog, socialni atom, sociodrama

Abstract
The classic Moreno psychodrama is a therapeutical method which serves as 
a valuable means of experimental  research as well as a means of observation 
of role process within the everyday environment. Moreno's theory combines 
psychology, sociology as well as anthropology of culture Despite a great practi-
cality has the Moreno theory a limited academic value since the concept of role 

1 Jasna Vešligaj Damiš, univ. dipl. psihologinja, psihodramska psihoterapevtka, jasna.damis@center-naprej.si

2 Členek je bil objavljen v Vešligaj Damiš, J. (2005). Morenov koncept mentalnega zdravja v povezavi s teorijo vlog in 
sposobnostjo igranja vlog. V J. Bohak in M. Možina (ur.), Sodobni tokovi v psihoterapiji: od patogeneze k salutogenezi 
(str. 133-139). Slovenska krovna zveza za psihoterapijo.
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is here and there more difficult to understand and not that well defined. On the 
one hand Moreno's division of the concept of roles into three categories has 
been almost abandoned by  modern psychodrama. On the other hand what 
is still in use is the fundamental theory of roles, which defines psychodrama 
as an exercise of roles, the possibility to expand  the extent of personal roles 
and the testing of their applicability or adequacy and the means of  personal 
development. Moreno has by all means offered a good workframe as well as 
several practical possibilities and advice for work with people.  By forming the 
stage part he has opened the door to  action research and action therapy, the 
testing and training of roles, situational test and interview. Nowadays we can 
come across techniques of roleplay or so called simulations and terapeutic plays 
which derive from psychodrama. They are used in several groups and are part of 
programmes of other therapeutic schools where they are often applied without 
link to the origine. Thus they can rapidly become an instrument of manipulation. 

Key words: psychodrama, theory of roles, roleplay, social atom, sociodrama

Uvod
Osnova psihodrame je ravno Morenov koncept vlog. Teorija vlog je eden 
pomembnejših in verjetno najkoherentnejši koncept Morenove teorije. Osnovna 
tehnika psihodrame pa je tehnika zamenjave vlog (role reversal). Moreno je 
dejal, da je človek igralec »vlog«. Svoj koncept mentalnega zdravja je utemeljil 
na ideji, da je vsaka osebnost sestavljena iz več vlog. Cilj vsake osebe je, da razvije 
čim večji repertoar vlog, če želi, da se v svojem življenju izkaže v vsej svoji krea-
tivnosti. Še posebej pa je pomembno, da odigra pravo vlogo v pravem času.

Teoretični in  zgodovinski vidiki »vloge«
Po mnenju E. Thomasa in B. Biddlea (Biddle v Rus, 1994, str. 210) zajema 
perspektiva teorije socialnih vlog različne faktorje, ki vplivajo na človekovo 
življenje. Omenjeno teorijo pa lahko najlažje uvedemo tako, da jo primerjamo 
z gledališčem. Ta analogija sloni na predpostavki, da je realno vedenje v življenj-
skih situacijah tako kot v gledališču, pogojeno s številnimi socialnimi predpisi 
in vedenjskimi obrazci.

Glavne predhodnike teorije vlog lahko najdemo v ameriških psihologih in 
socialnih filozofih, kot so James, Hall, Dewy; ameriških sociologih in antropo-
logih: Thomas in Zaniecki, Morgan, Mayo, itd; kakor tudi v evropskih psihologih 
Binet, Blondet, Janet, Piaget; sociologih, antropologih in socialnih filozofih 
Maine, Bergson, Durkheim, Moreno, Simmel, Scheler. 

Beseda »vloga«, ki jo je prevzel Moreno,  ima zanimivo zgodovino. Prevzeta je 
iz gledališkega jezika in predstavlja profesionalno aktivnost igralca. Originalno je 
»vloga« starofrancoska beseda, ki je prenesena v francoski in angleški jezik, vendar 
njen izvor lahko najdemo v latinščini – rotula, kar enačimo z vloga. Rotula je 
bila prvotno izraz, ki je pomenil nekakšno majhno kolo. Ta beseda je označevala 
okrogel les, na katerega so pritrjevali pole pergamenta, saj bi lahko le te počile 
ali se strgale. Kasneje je beseda pomenila zavitke papirja, ki so se nanašale na 
vprašanje zakonov in vladanje (»Rolls of parlaments«). V stari Grčji in Rimu so 
bila besedila za gledališke igre napisana na tovrstnih pergamentih in so jih priše-
petovalci prišepetavali igralcem, le ti so si jih  s ponavljanjem skušali zapomniti.

V obdobju srednjega veka je pomen besede »vloga« nekako zamrl. Z renesanso 
gledališča v 17. stoletju pa ponovno oživi uporaba besede »vloga«. Gledališka 
dela oseb so začeli brati iz valjev, ki so jih imenovali »roles«. Valji so bili v obliki 
papirnih zvitkov in na njih je bil napisan tekst za potrebe gledališke igre. Vsak 
odrski prispevek posamezne gledališke osebe je postal vloga. 

Torej lahko rečemo, da beseda »vloga« ni sociološki koncept, kot mnogi 
menijo, temveč je prešla v sociologijo tako, da je bila prevzeta iz gledali-
škega slovarja.

Pogosto predvidevamo, da ima sodobna teorija vlog svoj logični izvor 
v drami. Po Morenu (1946) ima moderna teorija vlog svoj logični izvor v gleda-
lišču. Besedo »vloga« in njen pomen je Moreno sredi dvajsetih let 20. stoletja 
prenesel v Ameriko.

Koncept vloge  je prenesen v mnoge znanosti oz. v večino znanosti, ki obrav-
navajo ljudi: filozofijo, psihologijo, sociologijo, fiziologijo, antropologijo. Kljub 
temu pa lahko rečemo, da so ledino socialnih vlog prvi zaorali  trije avtorji 
(Rus, 1994, str. 210): sociologa G. H. Mead in R. Linton, ki sta omejila besedo 
»vloga« samo na eno dimenzijo – socialno, ter J. L. Moreno.  Mead je razvil simbo-
lični interakcionizem, v okviru katerega osebnost enači s kolekcijo vlog, ki jih 
oseba igra oz. jih v socialni interakciji pričakuje od drugih (Rus, 2000, str. 632).

 J. L. Moreno je bil pionir v aplikaciji igre vlog v psihodrami in sociod-
rami. Razvil je idejo uporabe koncepta »vloge« kot mostu med individualno in 
socialno psihodinamiko, kar izvira iz Morenovega koncepta sociometrije. More-
nova osnovna usmeritev je bila, da koncept vloge funkcionira kot glavno orodje 
v terapiji, skupini in vsakodnevnem življenju. Sicer je bilo Morenovo preučevanje 
vlog bolj usmerjeno v uporabo metodologije v sociodrami in psihodrami ter 
v klinični praksi in se pomembno razlikuje od tradicionalne uporabe v sociologiji.

V šestdesetih letih je izraz »igra vlog« dobil negativno konotacijo. Upri-
zoritev vlog so pojmovali kot nekaj neiskrenega, vloga je bila razumljena kot 
maska, ki prekriva resnično osebnost  in ni naravna funkcija posameznika.  
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Zerka T. Moreno (Moreno in Moreno, 2000, str. 291) meni, da je to popolnoma 
napačno pojmovanje koncepta vloge v psihoterapiji.

Koncept vloge v psihodrami
V psihodramski terminologiji je vloga končna kristalizacija vseh situacij pri 
določeni operaciji ali opravilu, skozi katerega gre posameznik v interakciji 
z drugimi, ki igrajo komplementarne vloge. Vloga ne more obstajati v popolni 
izolaciji od okolja ali od pomembnih drugih vlog.  

Morenova teorija vlog je razpršena v številnih njegovih tekstih in menim, da  
bi jo bilo v mnogih delih potrebno osvežiti in bolje sistematizirati. Kljub veliki 
praktični uporabi ima Morenova teorija vlog omejeno akademsko vrednost, ker je 
koncept vloge ponekod težje razumljiv, slabše opredeljen ter nedorečen. Vsekakor 
pa je Moreno podal dober delovni okvir in številne praktične možnosti in napotke 
za delo z ljudmi. Ta akademska slabost pa kljub omenjenim pomanjkljivostim 
prinaša po drugi strani moč koncepta vloge, saj ravno to, kar naredi koncept 
vloge slabše opredeljiv, daje možnost uporabe koncepta vloge v različnih razse-
žnostih, v različnih delovnih okvirjih, na različnih nivojih organiziranja – medo-
sebnem, osebnem, skupinskem, kulturnem, itd

Pomen in funkcija vloge 
Vloga je funkcionalna ali disfunkcionalna enota interakcijskega vedenja. Zerka 
T. Moreno (Moreno J.L. &  Moreno Z. T. 2000: 291) navaja, da vloga ni ločena 
od osebnosti kot npr. obleka, ki jo lahko oblečeš ali slečeš. Vloga je eksisten-
cialni del človeške biti in skupaj z drugimi vlogami skozi katere posameznik 
gre ustvarja človekov ego. Lahko rečemo, da se osebnost razvija iz vlog, ker 
se uprizarjanje vlog razvojno začne pred razvojem percepcije vloge. Vloge se 
v duševnost vključujejo kot odprt sistem in so na različnih stopnjah razvoja. 

Vsak posameznik ima svoj razpon vlog. V njem vidi samega sebe. Razpon 
vlog posameznika pa je mnogo večji, kot ga običajno uporablja. Obstajajo velike 
individualne razlike  v številu vlog, ki jih posameznik uporablja, kakor tudi 
v pomenu, ki ga pripisuje posameznim vlogam. Pri tem se srečuje z razponom 
protivlog, v katerih vidi druge okrog sebe. Npr. vloga umetnika ima protivlogo 
občudovalca umetnosti. 

Posamezne vloge so lahko: odsotne (vloge, ki jih v nekem obdobju življenja 
ne uporabljamo ali ne potrebujemo), latentne (vloge, ki obstajajo, a se na zunaj 
(še) ne opazijo, ne vidijo),  pojavljajoče ali razvijajoče (vloge, ki se zaradi določene 
potrebe v nekem življenjskem obdobju razvijajo, npr. vloga starša), nepopolne 
(vloge, ki niso v celoti izdelane, so pomanjkljive), popačene (nepravilno izdelane 
vloge), polno delujoče, usihajoče, umirajoče, izgorevajoče ali zanemarjene. Vloge 

so lahko  centralnega ali perifernega pomena. Občasno pa lahko opazimo tudi 
pomanjkanje vlog, npr. v partnerskem odnosu eden od partnerjev nima vloge 
v konfliktu, ki jo njegov partner od njega zahteva, ali pa tej vlogi ne prepisuje 
istega pomena, npr. spolna vloga. Posledica tega je lahko razpad odnosa ali 
iskanje nadomestnega partnerja.

Poglejmo primer posameznik v obdobju, ko je njegov otrok majhen.  Razvije 
lahko vlogo zaščitniškega starša. Tej vlogi pripisuje  centralni pomen, jo dobro 
izdela in v njej polno deluje. Glede na potrebe odraščajočega otroka se odnos 
starš in otrok spreminja. Pomembno je, da se spreminja tudi vloga  zaščitniškega 
starša glede na nove okoliščine in odnos. Posameznik lahko vlogo zaščitniškega 
starša spremeni glede na intenziteto, frekvenco, trajanje vloge, lahko jo nado-
mesti z novo vlogo, ki izkazuje prijateljski odnos med staršem in otrokom. Posa-
mezna vloga se tako razvija, polno deluje, lahko se preoblikuje, lahko jo 
zamenja. V primeru, da starš pretirano ohranja oz. zadržuje vlogo zaščitniškega 
starša s tem, da pretirano skrbi za otroka in mu ne dovoli odrasti, lahko to vlogo 
preoblikuje v neustrezno, nepopolno, jo  pretirano poudarja ali jo popači. Posle-
dično lahko pride odraščajoči otrok in starš v konflikt. 

Pomembno je, da se posameznik giba v različnih vlogah in da vloge razvija 
glede na nove okoliščine in nove odnose v katere stopa. Okoliščine in stanja vlog 
so lahko različna. Posameznik lahko vloge premika z ene pozicije na drugo in 
z lastnim razvojem aktivira in povečuje repertoar vlog. Najpogosteje posame-
znik premika vloge iz zaščitenega kroga družine v delovanje v širšem socialnem 
okolju. Moreno meni, da  je človek sposoben zdrave, fleksibilne in kreativne 
modifikacije lastnih vlog. V psihodrami koncept »vloge« zajema in prehaja 
skozi vse dimenzije življenja, od rojstva do smrti.

Nezmožnost gibanja v vlogah imenujemo rigidnost vlog. Rigidnost in/ali 
neustrezen razvoj vlog lahko privede do nezadovoljive interakcije. V tem primeru 
moramo vloge obravnavati s terapijo in/ali ponovnim učenjem. 

Na rigidnost vlog pri posamezniku lahko vpliva družba. Pomembno 
je, da se osvobodimo predsodkov, ki so vezani na posamezne vloge, kot npr. vloga 
moškega naproti ženski, vloga otroka naproti odraslemu, druge družbeno 
diskvalificirane vloge, npr. vloga starejše osebe, katera izključuje delovno 
aktivnost, seksualnost, ipd.

Definicija vloge
Osnova akcije v psihodrami je vloga. Vloga je funkcionalna forma, ki jo posa-
meznik prevzame, ko se  v določenem trenutku odzove na specifično situa-
cijo, v katero so vključene druge osebe ali stvari. Cilj vsake osebe je, da razvije 
čim širši repertoar vlog, če želi, da se v svojem življenju izkaže v polni 
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kreativnosti. Posameznik v življenju vloge menjuje in razvija. Ravno v tem 
delu je možnost psihoterapevtskega delovanja na spreminjanje in bogatenje 
posameznih vlog ali aspektov osebnosti. Psihoterapevtsko delovanje je v tem 
primeru usmerjeno v odkrivanje zdravih rešitev in pozitivnih virov osebnosti. 

Vsaka vloga pa podrazumeva interakcijo, na verbalnem in never-
balnem planu, v realnosti ali imaginaciji. Hkrati je vsaka vloga sestavljena 
iz več podvlog, npr. vloga žene lahko vsebuje sledeči niz vlog: prijate-
ljica, ljubica, kuharica, mati otroka, itd. Tako lahko oseba različno funkcionira 
v teh podvlogah, nekatere lahko sprejema, spet druge pa ne, lahko oblikuje 
nepopolne ali popačene vloge. 

 Teorija vlog ni omejena na eno samo dimenzijo – družbeno. Psihodramska 
teorija vlog vključuje koncept vloge v vseh dimenzijah življenja, začenja se ob 
rojstvu in se nadaljuje skozi vse življenje posameznika in družbe. Teorija vlog 
ne more biti omejena na socialne vloge. Moreno je pojem vlog in igre vlog 
natančneje razdelal šele 1962. leta in tako ločil tri dimenzije vlog:
1. socialne vloge, ki izražajo družbene dimenzije,
2. psihosomatske vloge, ki označujejo različne psihomotorne in psihofizio-

loške dejavnosti oz. izražajo fiziološke dimenzije (npr. vloga jedca ali spolna 
vloga), vezane so na telo in duševnost

3. psihodramske vloge, ki izražajo psihološke dimenzije jaza (vloga 
matere, učitelja, ipd.).

Psihodramske vloge so spontane in jih posameznik razvija in oblikuje že 
v zgodnjem otroštvu, npr. otroška igra. Če spremljamo otroško igro lahko v pol 
ure opazimo številne vloge, ki jih otrok prevzema. Če si zamislimo pet letno 
deklico pri igri s svojo punčko, lahko vidimo, da se bo deklica v nekem trenutku 
do svoje punčke obnašala kot njena mama, torej bo v vlogi mame. Spet v drugem 
trenutku pa se bo obnašala kot oče, torej bo v vlogi očeta. V naslednjem trenutku 
v sobo, kjer se igra deklica, priteče njen brat, ki se igra za Indianca. Deklica bo 
spontano prevzela novo vlogo in bo postala kavboj (prevzela bo protivlogo). Itd. 
Odraščajoč otrok zaradi vpliva vzgoje, zorenja in kulture izgublja svojo sponta-
nost in sposobnosti spontane transformacije vlog. V psihodrami je spontana 
zamenjava vlog podobna menjavi vlog v otroški igri.

Psihodramske oblike igranja vlog kot zamenjava vlog, prepoznavanje vlog, igra 
dvojnika in zrcaljenje, prispevajo k umskemu razvoju posameznika. V psihodrami 
lahko posameznik igra vloge, ki jih ni mogel ali ni smel iz različnih razlogov 
in omejitev preizkusiti v svojem življenju, npr. vloga politika, kockarja, boga-
taša, zdravnika, itd.

Družbene vloge se razvijejo v poznejšem obdobju in se naslanjajo na psiho-
somatske in psihodramske vloge kot na predhodne izkustvene oblike.

Zaznavanje in igranje vlog
Z. T. Moreno razlikuje  tri nivoje igranja vlog: uprizoritev, zaznavanje in priča-
kovanje vlog. Razhajanje med njimi povzroči interpersonalne in intraperso-
nalne motnje.

Zaznavanje vloge je razumsko in sproži pričakovanje določenega odziva. Upri-
zoritev vloge je gledališka spretnost. Visoka stopnja zaznavanja vlog ni nujno 
povezana s spretnostjo uprizarjanja vlog in obratno.

Igranje vlog je funkcija tako zaznavanja, kakor tudi uprizoritve vloge. Le redki 
so enako močni v večini vlog. Večina ljudi kaže v vsakodnevnem življenju 
pomanjkljivosti v odnosu med vlogami. Prepoznavanje in učenje na teh področjih 
zahteva spontanost in ustvarjalnost.

Trening vlog je, za razliko od igranja vlog, tisti trud, ki ga vložimo v načrto-
vano vadbo in nam omogoča, da so v prihodnosti v določeni situaciji le te vloge 
ustrezno predstavljene.

Igranje vlog je izpeljano iz sociodrame. Je metoda za raziskovanje problemov 
v kompleksnih socialnih situacijah. Lahko se uporabi za  trening profesio-
nalcev, v terapevtske namene ali pri šolskem pouku ter v druge namene.

Pričakovanje določenih vlog nam lahko povzroči tesnobo in občutek nego-
tovosti pri vstopanju v določeno življenjsko situacijo. Pričakovane vloge lahko 
uspešno izvedemo ali tudi ne, npr. vloga starša. Pomembno je, da tesnobo, nego-
tovost, ipd, ki se veže na vlogo, raziščemo. Najprej je potrebno izvesti desenzibili-
zacijo, eksploracijo zgodnejše preteklosti ter zaključiti s popravljanjem vloge ter 
treningom vloge v sedanjosti oz. prihodnosti. Le to pa najbolje lahko izvedemo 
v klasični psihodrami, z izvedbo celotne psihodramske spirale.

Igranje vlog kot simulacija
Igranja vlog ne smemo gledati kot posebni psihološki postopek. Uporablja se 
v zelo širokem polju in v različnih terapevtskih pristopih. To pa zaradi tega, ker 
je naravni medij za učenje. Igranje vlog je preprosto manj tehnološko izdelana 
oblika simulacije. 

Igranje vlog in prevzemanje vlog
Moreno loči med igranjem vlog in prevzemanjem vlog. Geneza vlog poteka 
skozi dve stopnji: skozi percepcijo vloge in nato igranje vloge. V življenju se 
pri posamezniku vloge spontano izmenjujejo; ego in vloga sta neprestano 
v interakciji. Psihodrama je dragoceno sredstvo eksperimentalne in kontrolne 
raziskave vlog.

Kot smo lahko videli, gre pri igranju vlog za eksperimentalno proceduro 
oz. metodo učenja, katere cilj je, da se naučimo vlogo ustrezneje izvajati.
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Moreno prevzemanje vlog opredeljuje kot stališče, ki je že »zamrznjeno« 
v vedenju. Igranje vlog mora biti spontano, medtem ko je prevzemanje vloge 
končni produkt in je naučeno. S procesom socializacije, ki pa me drugim zajema 
vzgojo, zorenje, učenje, se del spontanosti posameznika izgubi.

Sposobnost igranja vlog
Watkins (1986) in Hillman (1983) navajata, da je sposobnost igranja vlog prvi 
pogoj za popolno participacijo v psihodrami, sociodrami, gestalt terapiji, v neka-
terih tehnikah družinske terapije, v vodeni fantaziji in v drugih pristopih 
(Blatner, 2004).

Psihodramske tehnike, kot so npr. tehnika dvojnika, menjava vlog, odgovar-
jajoči pomožni egi, trening vlog ali uporaba "stola empatije", zahtevajo spretnosti 
enostavnega spreminjanja oz. premikanja v vlogah.

Čeravno je igranje vlog igra naravnega pretvarjanja v otroštvu, mnogo ljudi 
zapostavlja to sposobnost na poti odraščanja v kulturi, kjer je  primarno nagrajen 
razumski tip mišljenja (Blatner in Blatner, 1997).

Pri ogrevanju skupine v psihodrami bomo bolj učinkoviti, če idejo prev-
zemanja vloge obravnavamo kot sposobnost, katere se lahko naučimo 
v praksi. Pri predstavitvi igranja vlog nam je lahko v pomoč, da igro vlog 
predstavimo kot ponovno odkritje lastnih sposobnosti in istočasno spomnimo 
skupino, da spontanost, ki je sprožena v tem procesu, povezujemo s čutom za 
zabavo in mentalno fleksibilnostjo.

Izzive učenja igranja vlog lahko primerjamo s podobnim procesom, s katerim 
se srečamo npr. pri učenju metanja in ujemanja žoge kot osnovne sposobnosti 
pri igranju košarke. Ko enkrat  osvojimo osnovne sposobnosti, lahko zahtevnejše 
tehnike  osvojimo hitreje. 

V psihodrami je posameznik pri igranju vloge v vlogi in ne v svojem resničnem 
svetu. Pri tem moramo upoštevati nekaj osnovnih principov:
•  princip igranja »tukaj in zdaj«, 
• osebni govor (subjektivno), 
• uporaba "Jaz…" sporočil, 
• posameznik se sreča z drugimi direktno, kar je bolje, kot o njih govoriti v tretji 

osebi ali govoriti o tem, kaj se je zgodilo. 
Ključno vprašanje je "Kako bi naj to izgledalo…?" Ne gre za to, da odgovorimo 
v obliki strokovnega odgovora dejanske informacije, pravično ali nepravično, prav 
ali narobe. Poznati pravilen odgovor je irelevantno, ker lahko zaznamo estetsko 
dimenzijo: kaj zaznavamo kot dobro, slabo, zabavno, gnusno? V psihodrami gre 
posameznik skozi lastno izkušnjo, ki jo integrira na kreativen način. Ta celo-
vita naloga je oblikovana brez težav s pomočjo stimuliranja posameznikove 

spontanosti. Dramska situacija je najbolj efektivna za to. V toku akcije (akcija 
je del psihodrame)  udeleženec odkriva samega sebe. Pri tem povezuje ideje in 
nova znanja, ki mu pomagajo odkriti posamezno vlogo. Drugače rečeno, ko ljudje 
igrajo vloge, aktivnosti drugih, se stimulirajo in povečajo izkušnjo realnosti, ki je 
primerna situaciji. 

Analiza vlog in predelava vlog
Analiza vlog je močno psihodiagnostično orodje, predelava vlog pa je močno 
terapevtsko orodje. Medtem ko opazujemo posameznikove vloge v njihovi 
dinamiki in odnosih, je dobro, da si postavimo vsaj dve vprašanji (priporočam 
še dodatna vprašanja):
1. »Katere dimenzije osebnosti so potlačene?« 
• Podvprašanje: »Ali to ustvarja probleme?«
2. »Ali je posamezna vloga (vloge) poudarjena (ekscesivno izražena) in če je, kaj 

je z ostalimi vlogami, ki so na njen račun zanemarjene?«
• Podvprašanje: »Če so nekatere vloge izrazito izpostavljene, ali lahko prepo-

znamo esencialne potrebe?«
3. Dodatno vprašanje: Ali so lahko vloge, ki izražajo posamezen fragment 

osebnosti, preveč izrazite zato, ker so druge vloge zanemarjene?
4. Dodatno vprašanje: »Obstajajo deli osebnosti, ki sebe zanikajo in ali te akcije 

osebnosti predstavljajo npr., da se kompenzira primanjkljaj teh zanemar-
jenih potreb?«

Proces raziskovanja vlog je mešanica racionalne eksploracije in imagina-
cije. Moreno je menil, da je realnost zelo fleksibilna in da je vedno možno 
napraviti novo, bolj zdravo, kreativnejšo modifikacijo. V življenju zelo zgodaj 
začnemo z učenje razširjanja repertoarja lastnih vlog, pri tem nam spontana 
psihodramska akcija olajša osebni razvoj v vsaki posamezni življenjski fazi.

Analiza vlog se najpogosteje ubada z interpersonalnim poljem, saj vsaka 
vloga vključuje odnos posameznika (protagonista v psihodrami) z eno ali več 
osebami. V raziskovanju različnih »ključnih« odnosov v življenju posameznika 
nam razporeditev njegovih vlog daje pregled aktualnega življenja. Na ta način 
lahko spoznamo posameznikovo motivacijo, potrebe, želje, aspiracije ipd. 

Socialni atom, kulturni atom, socialna mreža
Eden od načinov, da pomagamo posamezniku, je uporaba tehnike »socialni 
atom«. To je Morenov termin za mrežo odnosov pomembnih oseb iz življenja 
posameznika. V socialnem atomu lahko posameznik prikaže pomembne odnose 
s 3 do 15 osebami. Analiza posamezne vloge znotraj mreže socialnega atoma 
je lahko pomembna in produktivna vaja, še posebej, če je vloga pomembna za 
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posameznika in je sestavljena iz številnih podvlog (kot npr. vloga starša). Prikaz 
mreže odnosov je še posebej  koristen in uporaben za diagnostične in svetovalne 
namene, še posebej pri terapiji družin in malih skupin. Moreno je poimenoval 
strukture okrog posameznika in med njimi socialni atom, odnose med njihovimi 
vlogami pa kulturni atom, ki dopolnjuje socialni atom na nivoju vlog. Obe forma-
ciji pa je združil v socialno mrežo.

Primer učenja tehnike
Primer dobrega ogrevanja skupine za učenje sposobnosti igranja vlog je vaja 
"gostitelj pogovorne oddaje" ("talk-show host" exercise, Blatner, 1989). Primerna 
je za trening profesionalcev, za študente, mladostnike, starejše, paciente. Tehnika 
predvideva delo v parih, pogovor v obliki intervjuja (drug drugega) glede na 
zamišljeno  vlogo. Sama sem jo uporabljala tudi v modificirani obliki skupin-
skega intervjuja – gostitelj pogovorne oddaje gosti več gostov.

Pri uporabi te tehnike uporabimo igro vlog za razvijanje in spodbujanje 
empatije, ki vključuje proces imaginacije, menjavo vlog in sposobnost preu-
čevanja, kako je v situaciji druge osebe. S pomočjo imaginacije posameznik 
zaobseže izkušnjo druge osebe ter s tem razvija sposobnosti, ki vključujejo 
občutke druge osebe v njegovi sferi zavesti. Navsezadnje ta empatija posame-
znika okrepi, kar je Alfred Adler smatral kot nujen pogoj mentalnega zdravja, čut 
"socialnih interesov" (Ansbacher v Blatner, 2004).

Druga uporaba te tehnike je del programa za spodbujanje kreativnosti in 
spontanosti (Blatner in Blatner, 1997). Ideja je, da se promovira domiselnost kot 
rekreacijska oblika sama po sebi. Ta pristop lahko uporabimo kot "relief vlog" 
("role relief") in kot glavno pot za izgradnjo skupinske kohezivnosti, za dvigo-
vanje morale in senzibiliziranje udeležencev v programu obravnave.

Ta tehnika lahko uporabimo tudi pri pridobivanju začetnih izkušenj pri 
igranju vlog. Na koncu koncev nudi tehnika tudi veliko zabave in skupinske 
interakcije med člani skupine v posebni obliki nastopa. V povezavi z drugo 
osebo v področju zamišljene igre se oblikujejo posebne medsebojne povezave 
(transakcije), ki jih je Eric Berne (1964) poimenoval "otrok – otrok" ego stanja 
dveh posameznikov (komunikacija na nivoju otrok – otrok). Ta pa vpliva na 
večanje skupinskega zaupanja in kohezivnosti.

V življenju posameznika ima lahko vsaka vloga prednosti in pomanjklji-
vosti. Pri raziskovanju posamezne vloge si lahko pomagamo s posameznimi 
vprašanji (ali podobnimi variantami vprašanj), da oblikujemo strukturo vloge:
• Katere so prednosti vloge?
• Katere so pomanjkljivosti vloge?
• Kaj se zgodi z vlogo v določenem delu dneva ali tedna? npr. v službi, ko si…

• "vesel" - zadovoljen, poln energije, srečen?
• "žalosten" - depresiven, slaboten, izčrpan?
• "besen" - jezen, iritiran, maščevalen?
• "prestrašen" -  paničen, zaskrbljen, anksiozen?

Problemi pri igranju vlog
Moje izkušnje v času edukacije in vodenja skupin kažejo, da je najpogostejši 
problem pri igranju vlog, da vodja – psihodramatik  ne presodi svoje osnovne 
sposobnosti za delo z vlogami, ki vključuje  (med drugim tudi) postopno uvajanje 
v vlogo. Igranje vlog je tehnološko stopnjevano in pospešeno učenje. Igranje vlog 
je neke vrste improvizacijski postopek in improvizacija zahteva občutek relativne 
varnosti. To mora biti izvedeno na ustrezen in kulturen način v skupini. Vodja 
skupine udeležence pritegne v procesu ogrevanja. V tem procesu se udeleženci 
bolje medsebojno spoznajo, postanejo zaupljivejši. Tako jih pripravimo za 
nadaljnje delo (učenje). Učiti se, kako skupino ogreti in kako obdržati proces 
ogrevanja, je velik del igranja vlog, kar lahko primerjamo z delom kirurga, ki prip-
ravlja pacienta na operacijo.

Mnogo ljudi, ki je imelo negativno izkušnjo  z igranjem vlog, resnično trpi, ker 
vodja skupine ni ustrezno ogrel skupine ali ni ustrezno pripravil posameznika za 
vstopanje v različne vloge. Vodja skupine, kot dramski producent, mora poskr-
beti za vsakega posameznika, ki stopa v vlogo, tako da opravi "intervju" z njim 
v vlogi ter mu tako omogoči oblikovanje vloge skozi različne aspekte njegove 
vloge. S tem ga počasi vključi s pomočjo imaginacije v situacijo »tukaj in zdaj«.

Še en problem lahko zasledimo pri igranju vlog. Izhaja iz vodje skupine, ko sledi 
svoje lastne impulze ob igranju vlog članov skupine. Ta spodrsljaj se nanaša 
na problem pri ravnanju z vlogami,  s skupinskim problemom pri razisko-
vanju posledic igranja neke vloge, z osredotočenjem na resnično življenjsko 
problematiko, podano s strani posameznika. Npr. posameznik v skupini ima 
problem pri igranju neke vloge. V primeru, da drugo osebo (namesto njega) 
prehitro prosimo, naj prevzame vlogo, dotičnemu posamezniku pa ne poma-
gamo, da naredi lasten projekt vloge, je posledično neprimerno raziskovati, zakaj 
ima ta oseba probleme z asertivnostjo.

Takšne napake lahko preprečimo, če se naučimo varnih postopkov za uporabo 
tako močnega orodja, kot je menjava vlog, vendar moramo pri tem imeti dovolj 
časa za jasno usmerjanje.

Tretji problem izhaja iz preproste tendence, da si domišljamo, da si je 
interpersonalne sposobnosti lažje pridobiti kot tehnične sposobnosti – v resnici 
lahko rečemo, da je ravno obratno – zato se ljudje pogosto posledično nagibajo 
k mišljenju, da se lahko lotijo vodenja igranja vlog, preden resnično dosežejo 
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ustrezen nivo kompetence pri delu. Včasih vodjem skupine primanjkuje ustrezne 
ocene kompleksnosti posamezne sposobnosti, še posebej sposobnosti za vodenje 
igre vlog. Pomembno je tudi poudariti, da je vodenje igre vlog tako komple-
ksna sposobnost kot npr. rojevanje otroka. Posameznik, ki se uči vodenja igre 
vlog,  potrebuje usmerjanje in supervizijo educiranega trenerja.

Igranje vlog kot metoda dela
Igranje vlog je metoda, ki izhaja iz sociodrame. Je zelo uporabna tehnika za člane 
skupine pri učenju, integraciji znanja v akcijo, pri imenovanju problemov, pri 
preučevanju možnosti v življenju in iskanju novitet, pri ustvarjanju možnosti. Igra 
vlog je najboljša metoda pri razvoju sposobnosti za podajanje iniciative, pri 
razvoju sposobnosti komunikacije, reševanju problemov, jačanju samozavest 
in pri delu v timu, iskanju prave mere, pri razreševanju in razumevanju stresa 
in stresnih dogodkov, vsekakor pa pri pripravi na soočanje z izzivi življenja 
v enaindvajsetem stoletju.

Metodo igre vlog lahko uporabimo v različnih situacijah, za spodbujanje večje 
aktivnosti, spodbujanje različnih načinov mišljenja, vedenja in pri eksperimen-
talnem pristopu. Lahko jo uporabimo v integracijskih skupinah (razredih) ali 
kot metodo sinergije v posebnih programih za otroke ali odrasle s posebnimi 
potrebami – fizičnimi, emocionalnimi ali razvojnimi motnjami, kar sama pri 
svojem delu pogosto uporabljam.

Igranje vlog ni zdravilo samo po sebi ali za vse vrste bolezni, uspešno se jo 
lahko uporabi pri ljudeh z malo treninga. Je orodje in v dobrih rokah lahko 
močno stopnjuje pridobitve, ki si jih je zastavil vodja skupine ter  člani skupine 
v svojih delovnih ciljih. 

Pomen in vloga psihodramatika v psihodrami 
Pri svojem delu v psihodrami sem zaznala, da mi je praktično psihodramsko delo 
razširilo diapazon lastnega psihoterapevtskega delovanja, obogatilo klinično in 
teoretično izkušnjo, saj psihodramsko izražanje povzroči skozi neverbalno in 
verbalno akcijo izražanje in osvetljevanje nezavednega fantazijskega materiala 
v skupinski dinamiki.

Vsak psihodramatik – praktik dobro pozna oz. »bi moral dobro poznati » 
moč vzburjenja, zavajanja in sugestije, ki jo lahko spodbudi ta oblika psiho-
terapije. V primeru, da izvornim tehnikam odvzamemo njihove filozofske in 
antropološke korenine, lahko postanejo instrumenti manipulacije v rokah 
tistega, ki jih uporablja brez povezave z izvorom in s tem brez etične osnove 
(Groterath, 2000).

Psihodrama in njej bližnje metode razvijajo kulturo in spontanost ter izkori-
ščajo kreativnost v psihoterapiji, edukaciji ter v ostalih kontekstih. Pri vodenju 
psihodramske skupine s svojo spontanostjo, sproščenostjo in na sebi (pre)
izkušenimi tehnikami skušam kot vodja skupine zagotovi varnost in zaupanje 
med člani skupine. 

Pomembno  je, da psihodramatik dobro pozna tehnike, ki jih v skupini 
uporablja – še posebej igro in menjavo vlog. To ne pomeni samo poznavanje 
izvedbe, indikacije (torej za katero situacijo je katera tehnika primerna), kontra-
indikacije (katera tehnika je v določeni situaciji neustrezna in lahko skupino 
ali njene člane zmede), temveč tudi poznavanje učinkov tehnike. Tega  pa se 
psihodramatik »uči« v okviru svoje edukacije - sam, na sebi (pre)izkusi tehnike 
in metodo psihodrame. 

V okviru lastne edukacije psihodramatik prehaja skozi vse vloge v psihod-
rami: terapevta, protagonista, pomožnega ega in občinstva. Istočasno je 
pomembno, da terapevti ali vodje skupin, ki v okviru drugih metod ali pristopov 
uporabljajo izvorne ali modificirane tehnike psihodrame, gredo skozi ustrezno 
edukacijo le teh in si s tem pridobijo znanja in poznavanje učinka posameznih 
tehnik, kakor tudi direktno doživljajo emocionalne afekte v edukacijskem 
procesu skupine. V svoji praksi sem večkrat opazila napačno uporabo ali tolma-
čenje posameznih psihodramskih tehnik.

Psihodramatik mora poznati tudi značilnosti članov skupine ter dina-
miko, ki se med danimi člani skupine pojavlja. Na podlagi obojega se odloči za 
situaciji ustrezno tehniko v psihodrami. 

Pomen psihodrame pri delu z ljudmi
Na področju dela z ljudmi se vsakodnevno srečujem in prihajam v stik z različ-
nimi osebami, ki imajo različne težave. Kar počnem v odnosu klient -  terapevt 
počnem zaradi klienta, s katerim se ukvarjam, za boljšo kvaliteto njegovega 
življenja. Dobro poznavanje klienta kot celote mi pri delu omogoča ustrezno in 
boljšo izbiro pristopov. Pri tem lahko izbiram med vrsto različnih pristopov in 
med različnimi teoretičnimi okvirji. Pogosto pa lahko opažam, da s sprejemom 
razumskih razlag in racionalnih rešitev problemov še ne pridem do zaželenega 
uspeha oziroma končne rešitve klientovih težav.  

Uporaba psihodrame pri delu s klienti nam lahko omogoči boljše pozna-
vanje klienta, lažje diagnosticiranje in ustreznejšo uporabo terapevtskih pris-
topov, kakor tudi ustrezen tretman in hitrejše doseganje terapevtskih ciljev, razvi-
janje spontanosti, kreativnosti in motivacije, izboljšanje komunikacijskih 
kanalov, trening vlog ter razvoj novih vlog, jačanje pozitivne samopodobe, ipd. 
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Zaključek
Moreno je oblikoval in spodbudil koncept terapevtskega dela s skupino,  
ki se je razlikoval od vseh do tedaj poznanih psihoterapevtskih metod. Psihi-
atrijo je približal ljudem. Oblikoval je metodo, ki je ekvivalentna človekovi 
naravi, ki je enostavna, neponovljiva in spremenljiva. Njegov koncept srečanja 
govori prav o tem.

Vendar, ko se posameznik želi nekoliko bolje seznaniti z metodo psihod-
rame, naleti na množico različnih, novih in pogosto pomanjkljivo izdelanih in 
obrazloženih pojmov. Zraven številnih novih in na pogled nezadostno vključenih 
terminov lahko zasledi še številne nedorečenosti iz preteklosti in nedoslednosti 
v definiranju teh istih izrazov.

 Ravno zaradi teh razlogov predstavniki te metode – psihodramatiki – pogosto 
predlagajo za zainteresirane, da pridejo, sodelujejo in osebno izkusijo, kaj je to 
psihodrama in kako funkcionira.  

Najpogosteje se zgodi, da posamezniki, ki preferirajo konkretno in jasno izra-
žanje pojmov, že na tem prvem koraku "srečanja" s psihodramo odnehajo. Spet 
drugi, ki lahko le to sprejmejo in jim ni ključnega pomena jasna informacija, kako 
nekaj funkcionira, ter jim je pomembna lastna izkušnja, imajo najpogosteje 
srečo, da pridejo v kontakt s psihodramo in najpogosteje v njej ostanejo mnogo 
dlje, kot  so nameravali.

Zraven številnih napak  v strokovni literaturi pri definiranju psihodrame 
ali pri dodeljevanju ustreznega mesta Morenu v zgodovini, lahko pogosto 
tudi opazimo degradiranje psihodrame v popularni literaturi, ki jo označujejo 
"psihološko težka drama". Popularni časopisi uporabijo besedo psihodrama za 
opis gibanja in kompleksnega igranja. Takšna in podobna napačna tolmačenja 
psihodrame degradirajo proces in s tem zavajajo javnost glede terapevtskega 
potenciala zavestne uprizoritve. 

Bistvo psihodrame lahko vidimo v tistem trenutku, ko protagonist v psihod-
rami zazna sebe in svoje sposobnosti v neki situaciji, o tem razmišlja in izvede 
alternativne možnosti te situacije. Ne gre samo za uprizoritev situacije. Posame-
znik situacijo uprizori z lastnim mentalnim okvirjem s pomočjo raziskovanja in 
eksperimentiranja. Na ta način lahko posameznik raste v "meta – vlogo", v pozi-
cijo, v kateri lahko ustavi neko vedenje, ga zamenja, se ponovno pogaja in drugo.
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Simona PROSEN, Marinka PAHOLE

Človek kot igralec vlog: teorija vlog v psihodrami

A man as a role player: The theory of roles in psychodrama 

Povzetek

Teorija vlog predstavlja enega od temeljnih konceptov psihodrame. J. L. Moreno, začetnik psihodrame, 
sociometrije in skupinske terapije, je svoj koncept vloge izdelal kot pripomoček za terapijo, skupin-

sko delo in za razumevanje vsakdanjega življenja. Vlogo Moreno (1953/1993) opredeljuje kot most med 
socialno in individualno psihološko dinamiko ter posameznika pojmuje kot igralca vlog. Kar posameznik 
čuti, misli in kako se vede, raste iz vlog, ki jih igra. V prispevku so podane definicije vloge in njene številne 
klasifikacije, ki temeljijo na raznovrstnih kriterijih. Prav tako so predstavljeni primeri uporabe teorije vlog 
na različnih področjih psihodramskega dela.  

Ključne besede 
vloga, teorija vlog, psihodrama, psihoterapija

Abstract

Role theory represents one of the core concepts of psychodrama. J. L. Moreno, the founder of psycho-
drama, sociometry and group therapy, developed the role concept as a tool to be used in psychotherapy, 

group work in general and for understanding of every-day life. Moreno (1953/1993) defines the role as a 
bridge between the social and the individual psychological dynamics and understands an individual as a 
role player. What an individual feels thinks and how he behaves stems from the roles he plays. In the ar-
ticle the definitions of roles are presented, their development and their numerous classifications, based on 
different criteria. The examples of role theory implementation in different areas of psychodrama use are 
also presented. 

      Key words 
role, role theory, psychodrama, psychotherapy
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V članku bo predstavljen pojem vloge s psihodramskega vidika: opredelitev vloge, njeno nasta-
janje ter razvrstitve glede na različne kriterije in pregled uporabe teorije vlog pri psihodramskem 
delu.

Opredelitev vloge

O vlogah je pogosto govora ob različnih priložnostih in v raznolikih kontekstih. Beseda vloga 
izhaja iz latinske besede »rotula«, ki pomeni valj, na katerega je bil pritrjen zvitek z besedilom 
vloge, ki jo je prišepetovalec bral igralcem v gledališču (Moreno in Moreno, 2000). Zunaj gleda-
lišča je koncept vloge prvi predstavil G. H. Mead (1997) v svojem delu Um, sebstvo in družba. 
Trdil je, da se posameznikov self vzpostavi preko socialne interakcije. Uporabil je metaforo vlo-
ge, ki jo pojmuje predvsem dinamično in interakcijsko, pomembno v komunikaciji in v procesu 
socializacije. Tako je postal izraz »vloga« način opisovanja in analize posameznikove identitete 
(Jones, 1996).

Pri Meadu in določenih drugih avtorjih (npr. Landy, 1990; Linton, 1936 v Landy, 1990) ima 
vloga predvsem socialni poudarek – predstavlja pripomoček za opisovanje in razumevanje posa-
meznikovega socialnega udejstvovanja. 

S konceptom vloge se je veliko ukvarjal J. L. Moreno, začetnik psihodrame, sociometrije in 
skupinske terapije. Teorija vlog predstavlja enega od njegovih temeljnih konceptov.  Moreno 
(1953/1993) – za razliko od prej omenjenih avtorjev – vlogo opredeljuje kot most med socialno 
in individualno psihološko dinamiko. Svoj koncept vloge je izdelal kot pripomoček za terapijo, 
skupinsko delo in za razumevanje vsakdanjega življenja. 

Moreno je začel kazati svoj interes za vloge pri opazovanju otrok, ko se jim je pridružil pri 
igri v dunajskih parkih, v prvem desetletju prejšnjega stoletja. Ko je opazoval otroke, je bil 
prevzet ob njihovi spontanosti vstopanja v vloge. Opazil je tudi to, da sta otroška spontanost 
in ustvarjalnost pri oblikovanju vloge upadali s ponavljanjem te. Podoben pojav je opazil pri 
staranju posameznika in pri posameznikih s čustvenimi motnjami, pri katerih se pogosto poja-
vlja neko ponavljanje vedenja brez povezave s trenutno situacijo. To ponavljajočo se vsebino je 
imenoval »kulturna konzerva« (Moreno, 1983/2006). Proces izgubljanja spontanosti in kreativ-
nosti je Moreno skušal upočasniti z razvojem t. i. gledališča spontanosti, ki je od udeležencev 
zahtevalo odzivanje na trenutno dogajanje. Igralce je spodbujal, naj spontano reagirajo na novo 
situacijo. Ko so se tako pri posameznikih umikali »stari« deli vlog, se je odprla pot uporabi vlog 
na nov način – razvoju vlog.

Moreno je vlogo predstavil kot gradbeni element posameznikove psihološke strukture (Ya-
niv, 2012). Kar čutimo, mislimo in kako se vedemo, raste iz vlog, ki jih igramo – človek je v 
svoji osnovi igralec vlog. Self se pojavi iz vlog, ki jih posameznik igra, prej kot pa da bi se vloge 
porajale iz selfa, ki še ni oblikovan in integriran (Moreno, 1953/1993). Po njegovem prepričanju 
je vloga na¬jbolj viden del človekove osebnosti – je oblika vedenja, mišljenja in čustvovanja, 
ustvarjena s pomočjo preteklih izkušenj in kulturnih vzorcev okolja, v katerem posameznik živi. 
Pomeni stičišče preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Moreno (1961/1987) je definiral vlogo 
kot obliko funkcioniranja posameznika, ki je vidna, ki jo drugi lahko opazijo in jo prevzame 
posameznik, ko v določenem trenutku reagira na določeno situacijo, v katero so vključeni drugi 
objekti ali ljudje. Vloga je medosebna izkušnja, ki za svojo realizacijo potrebuje dva ali več po-
sameznikov (Moreno, 1946/1987). 
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Za vsakega posameznika in za vsako kulturo je značilen določen spekter vlog. Moreno 
(1953/1993) je menil, da ima v družbi vsakdo potencialno veliko večji repertoar vlog, kot pa jih 
dejansko razvije in uporablja. 

Učenje in vrste vlog

Naš živčni sistem in psihični aparat z njim se ne razvijata v izolaciji, temveč v povezanosti. 
Vloge nastajajo v odnosih in se začnejo oblikovati že v nebesednih stopnjah razvoja. Otrok živi 
pred in takoj po rojstvu v nediferenciranem univerzumu, ki ga Moreno (1953/1993) imenuje 
»matrica identitete«. Ta matrica posamezniku omogoča eksistenco, vendar ni ozaveščena. 

Moreno govori o treh ravneh (fazah) učenja vlog: prevzemanje vloge, igranje vloge in obli-
kovanje vloge. Prevzemanje vloge je povezano s posnemanjem nekoga v svoji okolici. Stopnja 
zavedanja tega procesa je nizka oz. proces poteka nezavedno, saj se prične v otroštvu, ko z otro-
kom ravnajo na določen način. Ob soočenju s podobno situacijo kasneje v življenju se posame-
znik spomni, kako reagirati, čeprav je takrat lahko že v zamenjanih vlogah, npr. prej otrok, zdaj 
starši. Pomembno vlogo pri tem procesu imajo t. i. zrcalni nevroni, ki otroku omogočajo skoraj 
neomejeno posnemanje (Kaplan in Iacoboni, 2006).

Igranje vlog je bolj zavestna raven izkustva vlog: posameznik svojo izkušnjo vloge lahko 
ubesedi. Vloge se je posameznik že naučil in jo tudi že igra. V tej igri ji lahko deloma tudi že daje 
osebno noto in ne ponavlja le naučenega.

Oblikovanje vloge se pojavi, ko je posameznik vlogo prevzel in jo igra ter ima možnost, da 
vlogi da svoj osebni pečat in jo preoblikuje na nov, svojstven način. Ko enkrat obvlada vlogo, 
lahko odvrže njene nepotrebne vsebine ali obliko in vlogo oblikuje edinstveno, vključujoč lastno 
vizijo te. Lahko sproščeno kombinira znane in neznane elemente vloge. Običajno posameznik 
preide zgoraj opisane ravni učenja vlog, vendar se včasih zgodi, da takšen razvojni proces ni 
mogoč, da npr. vlogo prevzame brez modela v svoji okolici.

V človeku sobiva več vrst vlog. Delimo jih lahko glede na različne kriterije, ki bodo našteti v 
nadaljevanju. Vsak od teh kriterijev osvetljuje določeno razsežnost vloge.

A. Razsežnost selfa

Ena od delitev vlog temelji na kriteriju tega, katero razsežnost selfa vloga vključuje:
1. psihosomatska vloga – vključuje telesno razsežnost selfa, 
2. socialna vloga – vključuje socialno razsežnost selfa,
3. psihodramska vloga – vključuje psihološko razsežnost selfa.

Psihosomatske vloge predstavljajo telesni vidik selfa in se pojavijo zelo zgodaj, lahko z roj-
stvom ali celo pred njim. Prve vloge, ki jih posameznik igra, so telesne, predbesedne in so 
povezane z nediferenciranim univerzumom, v katerem otrok izkuša bližnjo osebo (mater) in 
obdajajoče okolje kot eno s sabo. Telesne vloge vključujejo npr. tistega, ki diha, izloča, se hrani 
in spi. Sledijo vloge tistega, ki hodi, vpije, se igra ... Porajajo se torej iz otrokovega razvoja in v 
njih otrok izkusi svoje telo. 
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Naslednje vloge, ki se pojavijo poleg telesnih in se razvijejo kasneje, so socialne vloge. 
Socialne vloge predstavljajo medosebne vloge, ki jih posameznik igra z drugimi ljudmi, s svojo 
družino in družbo: mati/otrok, brat/sestra, moški/ženska, učitelj itd. Te vloge imajo osebno in 
družbeno dimenzijo, pri čemer je družbena (socialno pričakovano vedenje) bolj v ospredju. 

Psihodramske vloge pomagajo posamezniku izkusiti svojo duševnost in predstavljajo notra-
nje dimenzije selfa, npr. domišljijske vloge: mislec, sanjač. Kategorija psihodramske vloge po-
vezuje koncept psihodrame in psihoanalitično teorijo objektnih odnosov – psihodramska vloga 
je oblikovana iz posameznikovih preteklih izkušenj v odnosih in predstavlja eksternalizacijo in 
poosebitev internaliziranih objektov in odnosov med njimi (Blatner in Blatner, 1988; Holmes, 
1992; Moreno, Moreno in Moreno, 1964). Posameznik, čigar tema je v ospredju psihodrame, 
s pomočjo ostalih članov skupine predstavi svoje odnose. Z zamenjavo vlog posameznik sam 
oživi vse dele svojih objektnih odnosov (Holmes, 1992). 

Izkušnje v otroštvu posameznika najbolj vplivajo na oblikovanje njegove psihične strukture, 
na značilnosti njegovih odnosov. Vendar se te značilnosti lahko spremenijo skozi posamezniko-
vo življenje, v odraslosti – ob določenih pomembnih življenjskih izkušnjah, preko psihoterapije 
(Holmes, 1992). To je pomembno, saj ljudje v svojih odnosih pogosto lahko tudi potiskamo ljudi 
v vloge, ki smo jih naredili mi zanje: ponotranjeni objekti preteklosti se udejanjajo v odnosih z 
ljudmi iz sedanjosti. Zlasti težko je narediti njihovo razmejitev v bližnjih odnosih. Kompulzivno 
ponavljanje vedenja v različnih situacijah je pogosto vzrok, da ljudje poiščejo pomoč v terapiji 
(McDougall,  1986). 

B. Materinske-očetovske-vrstniške vloge

Bustos (1994) predlaga razdelitev vlog v psihodrami v tri skupine, klastre. Prva skupina 
vključuje t. i. »materinske« vloge, pri katerih je poudarek na negovanju in odvisnosti. Druga 
skupina vključuje t. i. »očetovske« vloge, pri katerih sta v ospredju asertivnost in avtonomija po-
sameznika (in so v zahodni kulturi bolj poudarjene). Tretjo skupino predstavljajo t. i. »vrstniške« 
vloge, ki vključujejo sodelovanje, igro, tekmovanje in rivaliteto. Razvoj teh skupin vlog poteka v 
sozvočju z otrokovim razvojem. V posameznikovem življenju je pomembno, da so uravnoteženo 
zastopane značilnosti vseh treh skupin vlog. Pomembno je tudi poudariti, da – kljub poimenova-
nju – ni nujno, da se značilnosti »materinske« skupine vlog vedno kažejo, kjer bi jih pričakovali, 
npr. v vlogi matere.

C. Razvitost in trajanje

Moreno (1961/1987) pravi, da človek uteleša veliko več vlog, kot mu jih je dovoljeno imeti 
v življenju. Te različne vloge živijo v njem na različnih razvojnih stopnjah. Občutek tesnobe jim 
navadno prepreči, da bi se pojavile. Vloga je lahko, če upoštevamo kriterij njene razvitosti: nera-
zvita, zmerno razvita, zelo ali celo pretirano razvita. Upoštevati je potrebno tudi, da se nekatere 
vloge pri posamezniku morda sploh niso razvile ali pa so bile razvite le v odnosu z eno osebo in 
so nato izginile. Glede na zgoraj navedeno je vloga lahko odsotna do zmerno ali pogosto prisotna 
v posameznikovem življenju. 

Vsaka vloga, v kateri deluje posameznik, ima določeno trajanje, kot je ugotavljal Moreno 
(1961/1987). Vloga je torej prehodni fenomen: večina vlog gre skozi fazo oblikovanja, fazo 
vzdrževanja in fazo pojemanja. Včasih pa vloge ostajajo zelo dolgo nespremenjene – t. i. fiksira-
ne vloge, ali pa jih posameznik le trenutno ne uporablja – t. i. zamrznjene vloge. Zlasti pri naza-
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dnje omenjenih zamrznjenih vlogah je pomembno zavedanje, da so te vloge nekoč imele svojo 
zunanjo pojavnost, so se kazale v posameznikovem vedenju, čeprav se danes ne več.

Č. Odnosi med vlogami

Za razumevanje dinamike vlog je pomembno poudariti, da so vloge v osnovi naučene oblike 
vedenja, mišljenja in doživljanja, vendar jih posameznik lahko tudi spreminja in preoblikuje. 
Mnoge vloge so v medsebojnem odnosu, v povezavi z drugimi vlogami in Bateson (1979) govori 
o komplementarnih (recipročnih) ter simetričnih odnosih med vlogami (npr. vloga sina je kom-
plementarna vlogi staršev in vloga prijatelja je simetrična vlogi prijatelja). 

Posamezne vloge naj bi bile hierarhično organizirane v posameznikov self koncept – glede na 
to, kako verjetno se bodo izrazile v vedenju. Vloge bliže vrha hierarhije so tako za posameznika 
bolj določujoče od tistih, ki v hierarhiji ležijo niže (Hogg, Terry in White, 1995). 

Nekatere vloge si posredno ali neposredno nasprotujejo. Marsikatere vloge predpisujejo na-
sprotujoče si vedenje, kar lahko povzroča konflikt. Konflikti se lahko pojavijo tudi med naspro-
tujočimi se deli iste vloge, npr. mati želi pomagati otroku in nekaj opravi namesto njega, hkrati 
pa želi vzpodbujati njegovo samostojnost. Prav tako se lahko pojavi konflikt v posameznikovih 
odnosih z drugimi ljudmi, če ta spremeni vloge v svojem življenju. Osrednjega pomena za razu-
mevanje teorije vlog je torej razmišljanje o odnosih, v katerih posamezne vloge obstajajo, ter o 
vzajemnosti, ki se v odnosih pojavlja. 

D. Funkcionalnost

Funkcija vloge je v tem, da nam pomaga vstopiti v socialni svet. Osrednjega pomena za 
ovrednotenje posameznikovih vlog predstavlja ocena njihove funkcionalnosti. Posameznikovo 
prilagojeno vedenje je mogoče, če ima ta zadostno število razvitih vlog in če se med njimi lahko 
giblje glede na svoje potrebe (Moreno, 1946/1987). Zdravi posamezniki se prožno, ustvarjalno 
in spontano podajajo v svoje vloge ter se uspešno spoprijemajo z njihovimi izzivi in zahtevami. 

Vloge imajo zasebno in družbeno obliko, ki se (lahko) razlikujeta, zato je pri raziskovanju 
vlog potrebno upoštevati njihov sociokulturni okvir in družinsko okolje, ki imata velik vpliv. Ko 
razmišljamo o posameznih vlogah in njihovi funkcionalnosti, moramo pri tem vedno upoštevati 
socialne okoliščine, v katerih se vloga pojavlja. Vloga je funkcionalna, če je ustrezna glede na 
kontekst, tj. usklajena z okoliščinami, v katerih se posameznik nahaja (npr. položaj posameznika, 
vloge drugih, cilj interakcije) in s posameznikovimi lastnostmi (npr. starost – razvoj, sposobno-
sti, temperament, izkušnje, zdravstveno stanje). Funkcionalnost vloge lahko ovrednotimo tudi 
glede na posledice, ki jih določena vloga povzroči (npr. če je vloga matere funkcionalna, je 
odnos z njenim otrokom zadovoljujoč).

Socialno ustrezne vloge se ohranjajo in sčasoma »konservirajo« (Moreno, 1953/1993). Za 
takšne vloge je značilno avtomatizirano in predvidljivo vedenje. Zanje je značilno tudi, da ima-
jo podporo socialnega konsenza, tj. dogovora med pripadniki neke skupine glede zaznavanja, 
pričakovanj in vedenja v določenih vlogah ter njihove medsebojne usklajenosti. Vendar obstaja 
nevarnost, da postanejo »konservirane« vloge rigidne, saj funkcionalne vloge, ki nosilcem dobro 
služijo, običajno ne trajajo dolgo časa. Stalno se spreminjajo in ko dosežejo cilj, izginejo. Vloge, 
ki so vezane na določeno situacijo, popolnoma izginejo, ko ta situacija mine. Določene vloge pa 
se ohranijo dolgo časa ali so celo stalne, vendar bolj po imenu in določenih osnovnih potezah, 
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spreminjajo pa se glede na vsebino in način vedenja v vlogi. Primer za to je vloga matere ali 
očeta, ki ostaja enaka po imenu, stalno pa se spreminjata vsebina in način vedenja, predvsem 
glede na starost otrok. 

Vloge postanejo nefunkcionalne in lahko celo destruktivne, bodisi če obstajajo dolgo po tem, 
ko je ugasnila potreba po njih, bodisi če se vsebinsko (pre)počasi spreminjajo in se ne prilagajajo 
novo nastali realnosti. Takšne vloge trdovratno vztrajajo, ne glede na spremembe zunaj ali zno-
traj posameznika. Sile, ki jih vzdržujejo, so strah, bolečina, žalost in druge ovire (Kipper, 1998). 
Terapija se navadno loteva prav teh vlog, da bi zaključila njihov cikel obstoja ali spremenila 
njihovo vsebino. 

Razvitost vloge se ne prekriva z njeno funkcionalnostjo: dobro razvite vloge (progresivne) 
so lahko funkcionalne (primer očeta, ki ustrezno poskrbi za svojega sina) ali nefunkcionalne 
(primer očeta, ki na enak način kot za sina skrbi tudi za svojo ženo). Tudi dobro razvite in 
funkcionalne vloge pa lahko sčasoma, če vztrajajo predolgo, postanejo nefunkcionalne (primer 
očeta, ki pretirano skrbi za svojega odraslega sina). Slabo razvite ali nerazvite vloge so prav tako 
lahko funkcionalne (razvita vloga razvajenega otroka) ali pa nefunkcionalne (nerazvita vloga 
razigranega otroka). Zanimive – predvsem z vidika funkcionalnosti – so tudi t. i. obrambne vlo-
ge, ki se delijo na približujoče, umikajoče, nasprotujoče/zoperstavljajoče in zamrznjene (Daniel, 
2007). So takšne vloge funkcionalne ali ne? Morda je tu ključno vprašanje njihove usklajenosti 
s sedanjostjo – so to morda vloge, ki so bile funkcionalne v preteklosti, pa so sčasoma izgubile 
svoj namen?

Eden od kriterijev ocene dobre funkcionalnosti vloge je povezan tudi z uravnoteženostjo 
njenih delov: vedenjskega, mišljenjskega in čustvenega. 

Socialni in kulturni atom

Moreno (1953/1993) pri teoriji vlog uvaja pojma socialnega atoma in kulturnega atoma. 
Socialni atom so ljudje v našem življenju in tele oz. sile privlačnosti/odbojnosti/indiferentnosti, 
ki nastajajo med nami, medtem ko kulturni atom sestavljajo vloge posameznika in odnosi med 
temi vlogami (Daniel, 2007). 

Npr. socialni atom moškega, starega 50 let, sestavljajo žena (privlačnost), otroci (privlačnost, 
odbojnost), njegovi starši (odbojnost), ženini starši (indiferentnost), sodelavci (odbojnost), prija-
telji (privlačnost) in sosedi (odbojnost). Njegov kulturni atom pa sestavljajo vloge moža, očeta, 
sina, zeta, sodelavca, prijatelja in soseda.

Kulturni atom predstavlja celoto vlog, ki se pokaže v določeni situaciji; lahko ga pojmujemo 
kot odprt sistem vlog, skozi katerega se posameznik udeležuje širšega prostora: družine, delovne 
skupine ... Tudi sistemska teorija podpira Morenove ideje, saj trdi, da vsak sistem teži k ravno-
vesju, ki omeji in je omejen s svojimi sestavnimi deli. Vloga delov sistema je, da služijo sistemu 
kot celoti (Gostečnik, 1997). Usklajevanje sistema poteka na dveh ravneh – za ohranjanje rav-
notežja navzven (vloga posameznika med ostalimi vlogami, npr. v družini) in hkrati navznoter 
(spekter posameznikovih vlog). Upoštevajoč kompleksnost tega uravnoteževanja se lahko poja-
vlja zanimiva prispodoba vloge kot nekakšnega filtra med zunanjimi in notranjimi dogajanji pri 
posamezniku, ki uravnava, katere vsebine pridejo notri in katere ven.
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Uporaba teorije vlog

Teorija vlog je eden osrednjih konceptov psihodrame. Psihodrama predstavlja samostojno 
smer psihoterapije, z lastno filozofijo in teoretskimi koncepti osebnosti in razvoja, metodami in 
tehnikami dela (Holmes, Karp in Watson, 1994). S pomočjo psihodrame posameznik odkriva 
vzorce svojih odnosov, kako razmišlja, čustvuje, se vede in kako procesira informacije o sebi 
in drugih (Dayton, 1994). Preko psihodramskega načina dela se teorija vlog in iz nje izhajajoče 
tehnike – predvsem igra vlog in zamenjava vlog – uporabljajo na številnih področjih: npr. v psi-
hoterapiji, pri izobraževanju v najrazličnejših okoljih, v gledališču. 

Igra vlog je naravno potekajoč proces, ki se pojavi zelo zgodaj v interakcijski matrici mati – 
otrok in predstavlja osnovo za razvoj zavedanja sebe in drugih (Whitehead, 2001 v Yaniv, 2011). 
Igra vlog se najbolj približa realnosti, ker posameznika vključi neposredno in globoko (Geller, 
1978). Moreno je ljudi vabil, da preko igre oživijo svoje zgodbe in ponovno, »tu in sedaj«, iz-
kusijo tako svoje vloge kot vloge drugih oseb v zgodbi. Tako je vzpodbujal samorazumevanje in 
empatijo do drugih (Blatner, 2000 v Casey, 2001). 

Berger (1975) poudarja, da zavedanje, da igra določeno vlogo, posamezniku dovoljuje več 
svobode, mu omogoča vzpostavitev določene kritične razdalje do nje in tako omogoča spre-
membo. Ko posameznik poimenuje svoje vloge in z njimi povezane načine komunikacije, inte-
rakcije, navade, pričakovanja, postanejo na nek način objektivizirane. Lahko jih raziskuje, igra 
na različne načine, lahko jih poveže z nasprotnimi vlogami. Igra vlog ga lahko opogumi, da je 
zavestnejši in ustvarjalnejši pri tem, kako bo svoje vloge oblikoval (Blatner, 1985; Landy, 1983). 
Tehniki igre in zamenjave vlog sta po Morenovem (1971 v Casey, 2001) mnenju učinkoviti, ker 
vsaka posameznikova izkušnja poteka na dveh ravneh – na ravni selfa, ki igra, in na ravni selfa, 
ki opazuje dogajanje. Ti dve ravni posamezniku omogočita vzpostavitev metapoložaja do svojih 
izkušenj, nujnega za posameznikovo spreminjanje.

Uporaba teorije vlog preko tehnik igranja in zamenjave vlog sega na vsa področja rabe psiho-
drame. Seveda pa se na vsakem od teh področij način dela prilagaja namenu, ki ga želimo doseči. 
Pri psihoterapevtski rabi psihodrame se tehnike igranja in zamenjave vlog uporabljajo predvsem 
za prikazovanje in spreminjanje posameznikovega notranjega doživljanja, medtem ko na ostalih 
področjih rabe psihodrame te tehnike uporabljamo predvsem kot trening vedenja za določene 
nove bodoče situacije. 

V psihoterapiji s pomočjo igre in zamenjave vlog posameznik ozavešča njihovo vsebino in 
jih nato po potrebi spreminja. Ko v psihodrami posameznik raziskuje vlogo, takšno raziskovanje 
lahko seže iz njegove sedanjosti v preteklost – pravzaprav raziskuje svoje objektne odnose. Ko 
prikazuje določeno situacijo, predstavi tako svojo vlogo v njej (razmišljanje, čustvovanje in 
vedenje, vtisnjeno v vlogo) kot tudi vloge drugih vpletenih oseb. Seveda ob tem prikazuje svoje 
videnje njihovih vlog. S pomočjo igranja vlog torej lahko oživijo vsi odnosi, vključeni v dolo-
čeno situacijo – posameznik lahko konkretizira svoj predmetni in domišljijski svet. Pri prevze-
manju vlog drugih ljudi pa ozavešča vsebine njihovih vlog, morda tudi tiste, ki so vgrajene zgolj 
v podzavest. Moreno (1953/1993) ni dajal velikega poudarka zunanjemu portretiranju realnosti, 
temveč je hotel zagotoviti in olajšati dostopnost izkušenj, ki izražajo posameznikovo notranjo 
realnost. Psihodrama služi posameznikovi izkušnji realnosti.

Zelo pomembno je, da »oživljanje« situacij iz posameznikove preteklosti v psihoterapiji po-
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teka v okviru varnega skupinskega okolja. Raziskovanje vlog v takšnem okviru posamezniku 
dovoljuje, da svoje vloge konkretizira, jih ozavešča in po potrebi spreminja, zamenjuje – da 
daje (novo) zasnovo in obliko notranji dimenziji sebe. Posameznik ima več možnosti, da morda 
doživi sebe in druge na drugačen način in s tem pravzaprav spremeni določene pomene svojega 
notranjega sveta, kar mu omogoči, da v prihodnje v podobnih situacijah ravna drugače.

V psihoterapiji (zlasti v klinični praksi) se pogosto srečamo s posamezniki, katerih spekter 
vlog je skrčen in neprožen, včasih pa se pojavlja tudi pretirana spontanost znotraj vlog(e) ali 
pa neustrezne vsebine in način vedenja v vlogi. V psihoterapiji posameznik lahko razvija nove 
vloge, ponovno obudi vloge, ki so bile »zamrznjene«, ali pa se poslavlja od vlog, ki so (postale) 
nefunkcionalne. Tako naj bi se posameznik približal Morenovemu idealu duševnega zdravja, ki 
je: posamezniko¬vo obvladovanje čim večjega spektra vlog ter njihovo ustvarjalno, spontano 
spreminjanje, ki je v skladu z okoliščinami (Moreno, 1961/1987). V psihoterapiji je dogajanje ob 
igri in zamenjevanju vlog pri posamezniku tudi terapevtovo pomembno diagnostično sredstvo. 

V psihoterapiji in tudi na vseh ostalih področjih njene uporabe: v izobraževanju, gledališču 
itd. pa psihodrama z igro vlog udeležencem omogoča tudi trening vlog. Trening vključuje razi-
skovanje in aktivacijo različnih interpretacij vlog ter njihovo uporabo v namišljenih (in kasneje 
dejanskih) okoliščinah (Oxford in Wiener, 2003). Učenje se »dogaja« na ravneh mišljenja, ču-
stvovanja in vedenja ter zadošča kriterijem t. i. aktivnega učenja: povečana pozornost, globlje 
procesiranje informacij in višja motiviranost (Yaniv, 2011).

Psihodrama pomaga širiti obzorje posameznikovega zavedanja, razmišljanja, čutenja in ve-
denja. Za vsakega posameznika so določene vloge in situacije v življenju težke; psihodrama za 
posameznikove vloge v takšnih situacijah daje možnost njihovega preoblikovanja, kar lahko 
vodi k spremenjenemu pogledu na situacijo samo. Tako lahko psihodrama pripomore k posa-
meznikovemu zadovoljnejšemu in spoštljivejšemu odnosu do sebe, ko je sam s seboj ali ko so 
vključeni tudi drugi ljudje. 

Zaključek

Ob predstavitvi psihodramskega koncepta vloge ter njegove uporabe se odpirajo številna 
vprašanja. Kljub Morenovemu pojmovanju, da posameznikov self izhaja iz vlog, ki jih posame-
znik igra, se odpira vprašanje odnosa med celoto posameznika in njegovimi vlogami. Ali posa-
meznika lahko »zreduciramo« samo na njegove vloge? Ali obstaja skupna podlaga vseh vlog, 
središče, zavedanje istovetnosti? Bi posameznikovo istovetnost lahko opredelili kot tiste skupne 
točke, ki jih najdemo v vseh njegovih vlogah? Vendar kako pojasniti zelo raznoliko mišljenje, 
doživljanje in vedenje, ki ga posameznik lahko izkazuje v različnih vlogah, v katerih nastopa? 
Landy (1993 v Casson, 2004) pravi, da v sedanji (nuklearni) dobi morda tudi self sestoji iz več 
delov – medsebojno skladnih ali pa tudi ne. Morda si ob tej dilemi lahko pomagamo tudi z Jame-
sovima vidikoma selfa: »jaz« in »mene«, pri čemer jaz označuje objektivnejši in generaliziran 
skupek bolj stalnih značilnosti, mene pa subjektivnejši in bolj specifičen skupek vedenj, odvisnih 
od socialnih okoliščin (prav tam).

 
Prav tako se zastavlja vprašanje, ali smo ves čas vključeni v vloge? Jih doživljamo zaporedo-

ma ali sočasno in koliko vlog je prisotnih hkrati? Kako pogosto pozabimo na naše temeljne vlo-
ge, npr. na vlogo človeka, ženske ali moškega? Pomemben poudarek, ki ga prinaša psihodramski 
koncept vloge, je opozarjanje na t. i. psihosomatske vloge posameznika, ki usmerjajo pozornost 
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na pogosto zanemarjeni vidik telesa kot podlage našega delovanja. Koliko so posameznikovi 
telesni simptomi v funkciji njegove komunikacije z okoljem? Včasih posameznik šele preko njih 
lahko sporoči svoje čustvene potrebe in želje oz. šele preko telesnih simptomov pride do izpolni-
tve teh. Koliko so te – pa tudi socialne in psihodramske – vloge sploh zavestne?

Kljub vsem porajajočim se vprašanjem – ali pa morda prav zaradi njih – lahko zaključimo, 
da je teorija vlog živ koncept, ki združuje različne teoretične ideje v psihoterapiji in psihologiji. 
Predvsem pojmovanje, da je vloga vedno zgrajena v odnosu z nekom ali nečim – bodisi v odnosu 
s seboj, z drugimi, z duhovnim počelom – je v skladu z Morenovim in s sodobnimi psihoterapev-
tskimi pojmovanji, da je odnos pravzaprav gibalo nastanka in spreminjanja našega psihološkega 
delovanja. 

Jezik teorije vlog je sicer preprost in razumljiv, pa vendarle sposoben opisovati tudi komple-
ksnost posameznikove psihične izkušnje. Teorija vlog s svojim humanističnim ozadjem naslavlja 
celovito človekovo izkušnjo in nam morda pomaga pri ozaveščanju navidez vsakdanjih izkušenj. 
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Povzetek
V članku je predstavljena raziskava o rabi izbranih strategij uravnavanja čustev 
pri članih psihodramske psihoterapevtske skupine v okviru psihiatrične bolni-
šnice: na začetku in ob koncu njihove psihoterapevtske obravnave. Prav tako 
je v raziskavi analizirana aktivnost članov omenjene skupine. Sodelovalo je 43 
članov skupine, 12 moških in 31 žensk, starih med 19 in 63 let, z diagnozami 
anksiozne, depresivne in mejne osebnostne motnje. Izpolnili so vprašalnike 
o pogostosti rabe izbranih strategij uravnavanja čustev: preusmerjanja pozor-
nosti, kognitivnega prevrednotenja, izogibanja doživljanju in prikrivanja. Vodja 
psihodramske skupine je ocenila njihovo aktivnost v skupinah. Rezultati kažejo 
pomembno povečano rabo strategij preusmerjanja pozornosti in kognitivnega 
prevrednotenja ter zmanjšanje rabe izogibanja doživljanju ob koncu psihote-
rapevtske obravnave. Raba strategij uravnavanja čustev se razlikuje glede na 
diagnoze članov skupine. Obstaja pomembna povezava med rabo preusmerjanja 
pozornosti ter aktivnostjo v psihodramski skupini.

Ključne besede: psihodrama, psihoterapija, odrasli, uravnavanje čustev, strategije 
uravnavanja čustev

Abstract
In the present study, the use of selected emotion regulation strategies was explored 
in a group of adults attending a psychodrama psychotherapeutic group at a psychi-
atric hospital, at the beginning and at the end of their treatment. The varieties 
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of participation in the group process were also analysed. There were 43 group 
members participating in the study, 12 men and 31 women, aged between 
19 and 63 years, diagnosed with anxiety, depression or borderline persona-
lity disorder. They self-assessed the questionnaires on their use of certain 
selected emotion regulation strategies: attentional deployment, cognitive 
reappraisal, experiential avoidance and suppression. Their participation in 
the group was assessed by the group leader. The results show a significantly 
increased use of attentional deployment and cognitive reappraisal, as well as 
a decrease in the use of experiential avoidance, at the end of psychotherapeutic 
treatment. The use of emotion regulation strategies also differs regarding parti-
cipants` diagnoses. A significant connection between attentional deployment 
and varieties of participation in the group process was found.

Keywords: psychodrama, psychotherapy, adults, emotion regulation, strategies of 
emotion regulation

Extended abstract

1. Introduction

Psychodrama is a psychotherapeutic approach that gives to its participants the 
opportunity for a corrective emotional experience: either through the integration 
of painful and/or dysfunctional (past) experiences, or through the establishment 
of previously non-existent experiences. Since psychodrama encourages the 
externalisation of the inner emotional world and can help in its more effective 
regulation, it is interesting to examine whether the frequency of using certain 
emotional regulation strategies may change during psychodrama psychothe-
rapy. Effective emotion regulation is the ability of an individual to flexibly and 
socially change the duration and intensity of their emotions, especially when 
establishing and maintaining the quality of their interpersonal relationships and 
in social and emotional adjustment at different developmental periods. There 
are many strategies of emotion regulation, but this article focuses on four that 
have been more extensively studied. We classified them according to Gross and 
Thompson’s model of emotion regulation, following the time of their occurrence 
in the process of emotional response formation: attentional deployment, cogni-
tive reappraisal, experiential avoidance and suppression. When using attentional 
deployment, individuals re-focus their attention from the emotion-eliciting 

situation to something else. Cognitive reappraisal is an emotion regulation 
strategy by which individuals try to look at the emotion-eliciting situation 
from a different angle: changing the cognitive evaluation of its meaning and/
or importance or the evaluation of their own capabilities to face such a situ-
ation. Experiential avoidance enables individuals to deliberately avoid their 
unpleasant inner experience. Suppression, however, is a strategy aimed at 
hiding one`s emotional experience, not showing it to the others.

2. Objective

The aim of the study was to better understand and evaluate the psychodra-
matic psychotherapeutic work related to selected strategies for emotion regu-
lation, which are intertwined with mental health in many ways. The aim was 
to investigate: (1) whether the frequency of use of selected emotion regulation 
strategies differs in a psychodrama group organised within a psychiatric clinic 
at the beginning and at the end of psychotherapeutic treatment; (2) whether the 
use of these strategies varies according to the gender, age and diagnosis of the 
group members; (3) whether the activity of the members of the psychodrama 
group differs according to their gender, age and diagnosis; (4) how the use of 
the selected emotion regulation strategies is related to the activity of members 
in a psychodrama group.

3. Participants

Our research included members of the psychodrama psychotherapy group at 
the outpatient clinic at the University Psychiatric Hospital Vrapče in Zagreb: 
a total of 43, 12 men and 31 women aged from 19 to 63 years (M = 40.44 years, SD = 
12.46 years). According to developmental psychology criteria, four belonged 
to the period of late adolescence (and were added to the group of young adults 
due to their low number), 19 of them belonged to the developmental period of 
early adulthood, and the remaining 20 to the period of middle adulthood. They 
were diagnosed as follows: 18 with an anxiety disorder, 17 with a depressive 
disorder, six with a borderline personality disorder and two after their first 
psychotic episode (they were excluded from the subsequent analysis due to 
their low number). The participants were prescribed different drugs or a combi-
nation of them: antidepressants, anxiolytics, antipsychotics or mood stabili-
sers. Most group members (n = 41) participated in the full outpatient clinic`s 
programme (i.e., 12 weeks), one left the programme after eight weeks and 
another after 10. For 26 members of the group it was their first hospitalisation 
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and for others the second, but without previous experience of psychodrama 
psychotherapy. Outpatient clinic`s programme included a one-hour meeting of 
the psychodrama psychotherapy group once per week for 12 weeks. Individuals 
were included in the group after an initial interview with the group leader: the 
interview was used to assess their ability to participate in the group psychothe-
rapeutic process. The group was led by a psychiatrist, an experienced psychod-
rama psychotherapist. In addition to the psychodrama group, the participants 
also attended psychoeducation, reality therapy, occupational therapy, and 
supportive therapy.

4. Instruments

All members of the group participating in the study completed the following 
questionnaires: 1. The Emotion Regulation Questionnaire (ERQ) which is intended 
for self-assessment of cognitive reappraisal and suppression strategies; 
2. The Attentional Deployment Scale used for self-assessment of attentional 
deployment strategy; and 3. Acceptance and Action Questionnaire (AAQ-II) for 
self-assessment of experiential avoidance strategy. The leader of the psychod-
rama psychotherapy group monitored and assessed each participant`s activity 
in the group during psychodrama psychotherapy: entering the role of prota-
gonist, activity in the role(s) of auxiliary ego(s) and participation in sharing at 
the end of each group process.

5. Data processing

Data collected with questionnaires on the use of the selected emotion regulation 
strategies and on the participants’ activity in a psychodrama group were analysed 
by parametric tests, as their normal distribution was confirmed (Shapiro-Wilk 
tests and Kolmogorov-Smirnov tests, most ps>0.05). We calculated the mean and 
standard deviation for each strategy and group activity at the beginning and end 
of the 12 week psychotherapeutic treatment in the outpatient clinic and checked 
for possible differences between the two measurements using t-tests. We also 
examined the data for possible gender, age and diagnosis differences, as well as 
the relationship between the use of the selected emotion regulation strategies 
and group activity.

6. Results

Group members used all of the selected emotion regulation strategies ‘infre-
quently to sometimes’ or ‘sometimes to occasionally’, at the beginning of and 
after psychotherapeutic treatment. There were statistically significant diffe-
rences between the two measurements. The differences were important in three 
emotion regulation strategies: attentional deployment (more used at the end 
of the psychotherapy process), cognitive reappraisal (more used at the end of 
the psychotherapy process), and experiential avoidance (less used at the end 
of the psychotherapy process). The suppression strategy remained unchanged 
from the beginning till the end of the psychotherapeutic treatment.

Differences were confirmed in the use of the selected emotion regulation stra-
tegies between group members with different diagnoses (anxiety disorder, depre-
ssive disorder, and borderline personality disorder). At the beginning of the 
psychotherapeutic treatment, group members with anxiety disorder used 
more attentional deployment than the group members with the other two 
diagnoses. Members of the group with borderline personality disorder, on the 
other hand, used experiential avoidance more often than individuals with 
anxiety disorder. At the end of the 12 week psychotherapeutic treatment in the 
outpatient clinic, group members with both anxiety and depressive disorder 
more often used attentional deployment compared to the group members with 
borderline personality disorder. The latter, however, used experiential avoidance 
and suppression more often compared to the individuals with anxiety disorder. 

Fewest members of the group entered into the role of the psychodrama prota-
gonist. More group members participated in the role of the auxiliary ego, and 
about the same number of group members also participated in the sharing 
process. The differences between the described activities of the group members 
(protagonist, auxiliary ego, sharing) were statistically significant between the 
protagonist and the auxiliary ego, and between the protagonist and the sharing.

We confirmed only one significant positive association between the use of 
attentional deployment at the end of the psychotherapeutic treatment and the 
sharing activity.

7. Discussion and Conclusions

The use of three out of four selected emotion regulation strategies changed 
during the 12 week psychotherapeutic treatment in the outpatient clinic. Group 
members increased their frequency of use of attentional deployment and cogni-
tive reappraisal strategies and reduced their use of experiential avoidance.  
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This can be described as a positive shift in the use of emotion regulation stra-
tegies, as attentional deployment and cognitive reappraisal are associated 
with more favourable psychosocial outcomes, while experiential avoidance is 
associated with the emergence of various forms of psychopathology. The use 
of emotion regulation strategies varied according to the diagnoses of the group 
members, which may indicate the need for a diagnosis-specific addressing of   
emotion regulation in people with different psychopathological symptoms. There 
was also a significant positive association between the use of attentional 
deployment at the end of psychotherapeutic treatment in the outpatient clinic 
and the activity of individual members in the psychodrama group. Our results 
may prove helpful for the psychotherapeutic process: special attention should be 
paid to the strategies of emotion regulation of individuals treated in the outpa-
tient clinic and the specificities of these strategies in individuals with different 
diagnoses. Our study is one of the few that examines a psychodrama psychothe-
rapeutic approach and sheds light on its specificities. However, caution is needed 
when generalising our results, due to the smaller number of the participants 
and their uneven representation regarding gender and diagnoses. In addition to 
psychodrama, group members also participated in other forms of psychotherapy 
and the results cannot be attributed to psychodrama solely. Factors outside the 
psychotherapeutic treatment may have influenced the results as well. Further, the 
data was gathered via self-assessment that may be subjectively biased – future 
research could therefore include other ways of collecting data, such as obser-
vation or interviews. The addressed phenomena could also be re-assessed after 
a longer time-period in order to check for (possible) long-term changes.

1. Uvod

Prispevek začenjava s kratkim orisom psihodramske psihoterapije ter nada-
ljujeva z opredelitvijo uravnavanja čustev in podrobnejšo predstavitvijo neka-
terih strategij uravnavanja čustev: preusmeritve pozornosti, kognitivnega 
prevrednotenja, izogibanja doživljanju in prikrivanja, ki so pogosto zastopane 
v empiričnih raziskavah.

1.1. Psihodrama
Psihodrama je psihoterapevtski pristop, ki z uporabo sociometrije, teorije vlog 
in upoštevanjem skupinske dinamike posameznike spodbuja k uvidom o lastnih 
miselnih in čustvenih procesih ter vedenjih, povezanih s sabo ali z drugimi. Proces 
največkrat poteka v skupini, kjer se – ob vzpostavljenem občutku varnosti – lahko 
razvijata spontanost in ustvarjalnost tako posameznika kot skupine (Blatner, 2000; 
Dayton, 1994; Moreno, 1983). Psihodramsko srečanje ponavadi sestavlja ogre-
vanje, ki mu sledi delo s protagonistom (t.j. oseba, ki raziskuje svojo temo na 
psihodramski način: ob uporabi različnih psihodramskih tehnik, kot sta na primer 
zamenjava vlog ali zrcalo ter s sodelovanjem drugih članov skupine, ki vstopajo 
v vloge, ki jim jih dodeli protagonist – tim. pomožni jazi). Zadnji del srečanja 
predstavlja delitev občutij, kjer ima vsak član skupine priložnost podeliti svoja 
čustva, misli, uvide, ki so se pojavili tekom psihodramske akcije.

Psihodramska psihoterapija posamezniku omogoča doživetje korektivne 
izkušnje, morda preko integracije bolečih in/ali nefunkcionalnih izkušenj iz 
preteklosti, ali preko vzpostavljanja prej neobstoječih izkušenj. Psihodrama 
spodbuja pozunanjanje čustvenega sveta in lahko pripomore k njegovemu 
učinkovitejšemu uravnavanju (Yablonsky, 1981) – zato je zanimivo preveriti, ali se 
tekom psihodramske psihoterapije morda spreminja pogostost rabe določenih 
strategij uravnavanja čustev. 

1.2. Uravnavanje čustev
Učinkovito uravnavanje čustev je zmožnost posameznika, da prožno in soci-
alno primerno spreminja trajanje in intenzivnost svojih čustev, predvsem pri 
vzpostavljanju in vzdrževanju kakovostnih medosebnih odnosov ter pri soci-
alnem in čustvenem prilagajanju v različnih življenjskih obdobjih (Thompson 
in Meyer, 2009). Pri uravnavanju čustev obstajajo med posamezniki precejšnje 
razlike in vsakdo ima svoje tim. “okno tolerance”, znotraj katerega je njegovo 
čustveno vzburjenje najprimernejše in znotraj katerega ustrezno funkcio-
nira (Ogden idr., 2006; Siegel, 2012) – to posameznikovo značilnost je posebej 
pomembno upoštevati v psihoterapevtskem kontekstu.
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Strategij uravnavanja čustev je zelo veliko, v članku pa se usmerjava 
k štirim, ki so bile večkrat preučevane v različnih empiričnih študijah (npr. Aldao 
idr., 2010; Evers idr., 2010; Flynn idr., 2010). Razvrstili sva jih, v skladu 
z modelom uravnavanja čustev Grossa in Thompsona (2009), glede na čas 
njihovega pojavljanja v procesu nastajanja čustvenega odziva: preusmeritev 
pozornosti, kognitivno prevrednotenje, izogibanje doživljanju in prikrivanje.

Preusmerjanje pozornosti je strategija uravnavanja čustev, pri kateri posame-
znik svojo pozornost preusmeri od situacije, ki sproža čustvo, na nekaj drugega in 
tako spreminja čustveni vpliv le-te (Gross in Thompson, 2009). Zmožnost preu-
smerjanja pozornosti ublaži vplive neprijetnih čustev (Harman idr., 1997, v Sethi 
idr., 2000). Preusmerjanje pozornosti je lahko adaptivna ali neadaptivna stra-
tegija – odvisno od konteksta njene uporabe. 

Kognitivno prevrednotenje je strategija uravnavanja čustev, ob kateri posa-
meznik pogleda na situacijo, ki je pri njem sprožila čustven odziv, na drugačen 
način - spremeni kognitivno oceno pomena in/ali pomembnosti te situacije 
ali oceno lastnih zmožnosti za spoprijemanje z zahtevami te situacije. Ta spre-
memba pa lahko spremeni posameznikov čustveni odziv nanjo (Evers idr., 2010; 
Gross, 1998; Lazarus, 1991). Raziskave ugotavljajo pomembno pozitivno poveza-
nost uporabe kognitivnega prevrednotenja z življenjskim zadovoljstvom (John 
in Gross, 2009), s samospoštovanjem in kakovostjo socialne podpore (Gross in 
John, 2003),  prepogosta uporaba prevrednotenja pa lahko pomeni tudi to, da se 
posameznik zateka k obrambnim mehanizmom, kot sta npr. zanikanje ali raci-
onalizacija (John in Gross, 2009).

Izogibanje doživljanju [angl. experiential avoidance] je strategija urav-
navanja čustev, s katero se posameznik namerno izogiba neprijetnemu 
notranjemu izkustvu. Opredeljena je tudi kot nepripravljenost ostati v stiku 
z mislimi, občutji, spomini, ki pri posamezniku sprožajo stisko (Boulanger 
idr., 2010). Kljub temu, da je izogibanje doživljanju v neketarih kontekstih lahko 
zaščitno, zahteva pogosto in rigidno uporabljanje te strategije od posameznika 
veliko časa in energije, kar mu onemogoča doseganje željenih ciljev, povzroča 
zmanjšan stik s trenutnimi izkušnjami (Hayes idr., 2004) ter občutek neav-
tentičnosti, nepovezanosti s sabo (John in Gross, 2004). Izogibanje določeni 
vsebini lahko paradoksalno celo poveča stik z njo in tako prispeva k dolgoročnim 
težavam posameznika (npr. Gross, 1998; Lavy in Van den Hout, 1990, v Gamez 
idr., 2011). Dolgoročna raba izogibanja doživljanju naj bi bila skupni imeno-
valec velikega števila navidezno različnih oblik psihopatologije (npr. Chawla 
in Ostafin, 2007, v Gamez idr., 2011): študije potrejujejo njegovo pomembno 
pozitivno povezanost z merami splošne psihopatologije (Hayes idr., 2004) ter 
z anksioznostjo in depresivnostjo (npr. Forsyth idr., 2006, v Kashdan idr., 2006).  

Prav zato je tekom psihoterapije velikokrat poudarek na soočanju posameznika 
z lastnim notranjim doživljajskim svetom (npr. Roemer in Orsillo, 2002, v Gamez 
idr., 2011).

Prikrivanje je strategija uravnavanja čustev, pri kateri posameznik manj 
izraža ali ne izraža svojih čustev, čeprav jih doživlja: prikriva zunanje znake 
čustvovanja (Evers idr., 2010; Gross, 1998; Gross in John, 2003; Gross in Thom-
pson, 2009; Matsumoto, 2006). Prikrivanje posamezniki uporabljajo tako pri 
izražanju neprijetnih kot tudi prijetnih čustev (Gross in John, 2003). Prijetna 
čustva postanejo ob prikrivanju manj močna, podobno nekateri raziskovalci 
(npr. Diamond in Fagundes, 2010) poročajo tudi za neprijetna čustva, drugi 
raziskovalci (npr. Gross in John, 2003) pa govorijo pri njih o obratnem učinku: 
prikrivanje jih ojača. Prikrivanje se v študijah negativno povezuje z zadovoljstvom 
z življenjem (John in Gross, 2009) in pozitivno s pojavljanjem psihopatoloških 
simptomov (npr. Aldao idr., 2010; Gross, 1998), med njimi s tolaženjem s hrano 
(Evers idr., 2010) ter z depresivnostjo pri moških (Flynn idr., 2010).

Nekateri avtorji ugotavljajo, da pri rabi posameznih strategij uravnavanja 
čustev morda obstajajo starostne razlike (Urry in Gross, 2010, v Lohani in Isaa-
cowitz, 2014). Starejši odrasli uporabljajo več kognitivnega prevrednotenja kot 
prikrivanja (John in Gross, 2004). Lohani in Isaacowitz (2014) sta ugotovila, da so 
bili posamezniki v obdobju srednje odraslosti uspešnejši pri rabi kognitivnega 
prevrednotenja in preusmerjanja pozornosti od mlajših odraslih, medtem ko 
je ostala raba prikrivanja s starostjo nespremenjena. 

V splošnem naj bi bili strategiji kognitivnega prevrednotenja in preusmerjanja 
pozornosti bolj učinkoviti in predstavlja njuna raba zaščito pred psihopatološkimi 
simptomi (Gross, 1998; Sethi idr., 2000). Na drugi strani pa naj bi bili strategiji 
izogibanja doživljanju in prikrivanja manj učinkoviti in pozitivno povezani 
s pojavljanjem psihopatologije (Boulanger idr., 2010; Gross, 1998). Vedno pa 
je pri vrednotenju posameznih strategij uravnavanja čustev pomembno nanje 
gledati kontekstualno, ob upoštevanju socio-kulturnih dejavnikov (Matsu-
moto, 2006). Prav tako je potrebno upoštevati medosebne razlike in tudi nihanja 
uravnavanja pri vsakem posamezniku – kar je še zlasti pomembno pri psiho-
terapevtskem delu. 

Najina raziskava skuša odgovoriti na sledeča vprašanja: (1) ali se razli-
kuje pogostost rabe izbranih strategij uravnavanja čustev v psihodramski 
skupini, organizirani v okviru psihiatrične klinike, na začetku ter ob koncu psiho-
terapevtske obravnave; (2) ali se raba teh strategij razlikuje glede na spol, starost 
in diagnozo članov skupine; (3) ali se aktivnost članov psihodramske skupine 
razlikuje glede na njihov spol, starost in diagnozo; (4) kako je raba izbranih stra-
tegij uravnavanja čustev povezana z aktivnostjo članov v psihodramski skupini.  
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Odgovori na zastavljena vprašanja bodo morda v pomoč pri razumevanju in 
ovrednotenju (psihodramskega) psihoterapevtskega dela v povezavi z izbra-
nimi strategijami uravnavanja čustev, ki se na številne načine povezujejo 
z duševnim zdravjem.

2. Metoda

2.1. Sodelujoči
V raziskavo so bili vključeni člani psihodramske psihoterapevtske skupine 
v okviru dnevne bolnišnice v Univerzitetni psihiatrični bolnišnici Vrapče 
v Zagrebu: skupaj 43, 12 moških in 31 žensk, starih med 19 in 63 let (M=40.44 
let, SD=12.46 let). Med vsemi člani skupine so – glede na razvojnopsihološke 
kriterije (Kail in Cavanaugh, 2010) štirje spadali v obdobje poznega mlado-
stništva (in so bili zaradi nizkega števila priključeni mladim odraslim), 19 jih 
je spadalo v razvojno obdobje zgodnje odraslosti, preostalih 20 pa v obdobje 
srednje odraslosti. Člani skupine so imeli sledeče diagnoze: 18 diagnozo anksi-
ozne motnje, 17 depresivne motnje, šest mejne osebnostne motnje in dva po 
svoji prvi psihotični epizodi. Predpisana so imeli različna zdravila ali njihovo 
kombinacijo: antidepresive, anksiolitike, antipsihotike ali stabilizatorje razpolo-
ženja. Večina članov skupine (n=41) je v programu dnevne bolnišnice sodelovala 
ves čas, torej 12 tednov, eden je program zapustil po osmih tednih in drugi po 
desetih. Za 26 članov skupine je bila to njihova prva hospitalizacija, za ostale pa 
druga, vendar brez predhodne izkušnje psihodramske psihoterapije. Program 
dnevne bolnišnice je vključeval enourno srečanje psihodramske psihotera-
pevtske skupine tedensko. Vključitev posameznikov v skupino je potekala 
po opravljenem uvodnem intervjuju z vodjo skupine: intervju je služil oceni 
zmožnosti sodelovanja v skupinskem psihoterapevtskem procesu. Skupino je 
vodila psihiatrinja, izkušena psihodramska psihoterapevtka. Poleg psihodramske 
skupine so sodelujoči obiskovali tudi psihoedukacijo, realitetno terapijo, delovno 
terapijo ter podporno terapijo.

2.2. Vprašalniki
Vsi člani skupine, vključeni v raziskavo, so izpolnili vprašalnike, opisane 
v nadaljevanju.

The Emotion Regulation Questionnaire (ERQ) (Gross in John, 2003) je 
namenjen samooceni strategij kognitivnega prevrednotenja in prikri-
vanja. Kognitivno prevrednotenje opisuje šest postavk in prikrivanje štiri; za 
vsako postavko so udeleženci raziskave na 7-stopenjski lestvici Likertovega 
tipa označili, kako pogosto uporabljajo opisano strategijo (1 = nikoli, 2 = zelo 

redko, 3 = redko, 4 = včasih, 5 = pogosto, 6 = zelo pogosto, 7 = skoraj vedno). Lestvica 
kognitivnega prevrednotenja pred/po psihoterapevtski obravnavi je imela spre-
jemljivo/nižjo, a še sprejemljivo zanesljivost (Cronbach α = 0,63/0,52). Lestvica 
prikrivanja pred/po psihoterapevtski obravnavi je imela zelo dobro/dobro 
zanesljivost (Cronbach α = 0,82/0,77).

Attentional Deployment Scale (Barros, 2005) je namenjena samooceni strategije 
preusmerjanja pozornosti in jo sestavlja pet postavk. Ocenjevalna lestvica je bila 
enaka opisani pri prejšnjem vprašalniku. Lestvica preusmerjanja pozornosti 
pred/po psihoterapevtski obravnavi je imela zelo dobro/dobro zanesljivost 
(Cronbach α = 0,85/0,78).

Acceptance and Action Questionnaire (AAQ-II) (Bond idr., 2011) je namenjen 
samooceni strategije izogibanja doživljanju in ga sestavlja 10 postavk. Ocenje-
valna lestvica je bila enaka opisanim pri prejšnjih vprašalnikih. Lestvica izogi-
banja doživljanju pred/po psihoterapevtski obravnavi je imela zelo dobro/
odlično zanesljivost (Cronbach α = 0,83/0,95).

2.3. Postopek pridobivanja in obdelave podatkov
K sodelovanju v raziskavi so bili povabljeni vsi člani psihodramske psihotera-
pevtske skupine v programu dnevne bolnišnice v Univerzitetni psihiatrični 
bolnišnici Vrapče v Zagrebu, Hrvaška. Njihovo sodelovanje je bilo prostovoljno 
in s predhodnim natančnim pojasnilom o vsebini in poteku raziskave, ki je 
bilo podano tako besedno kot tudi v obliki obrazca za podpis informiranega 
pristanka k sodelovanju. Vsi, ki so želeli sodelovati, so izpolnili prej opisane 
vprašalnike: na začetku njihove psihoterapevtske obravnave v dnevni bolnišnice 
ter ob zaključku le-te.

Vodja psihodramske psihoterapevtske skupine je za vsakega sodelujo-
čega napisala njegovo/njeno diagnozo po klasifikaciji MKB-10 (anksiozna 
motnja, depresivna motnja, mejna osebnostna motnja, psihoza; slednja je bila 
pri izračunih izpuščena, saj sta to diagnozo imela le dva sodelujoča, kar pa je 
prenizko število za statistično obdelavo) ter sledila njegovi/njeni aktivnosti 
v skupini tekom psihodramske psihoterapije s pomočjo 5-stopenjske lestvice 
Likertovega-tipa (1 = nikoli, 2 = redko, 3 = srednje, 4 = pogosto, 5 = zelo pogosto): 
vstopanje v vlogo protagonista, aktivnost v vlogah pomožnih jazov ter sodelo-
vanje pri delitvi občutij ob koncu vsakokratnega procesa skupine.

Podatke, zbrane z vprašalniki o rabi izbranih strategij uravnavanja čustev ter 
o aktivnosti v psihodramski skupini, sva analizirali s parametričnimi testi, saj 
je bila potrjena njihova normalna razporeditev (Shapiro-Wilk testi in Kolmogo-
rov-Smirnov testi, večina pjev> 0,05). Izračunali sva aritmetične sredine in stan-
dardni odklon za vsako strategijo ter aktivnost v skupini na začetku ter ob koncu 
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psihoterapevtske obravnave v dnevni bolnišnici ter s pomočjo t-testov preverili 
morebitne razlike med merjenjema. Prav tako sva preverili morebitne razlike 
pri naštetih spremenljivkah glede na spol, starost in diagnozo sodelujočih ter 
povezave med rabo izbranih strategij uravnavanja čustev in aktivnostjo v skupini.

3. Rezultati

3.1. Izbrane strategije uravnavanja čustev
Najprej bo predstavljena pogostost rabe izbranih strategij uravnavanja čustev 
pri članih psihodramske skupine (Tabela 1).

Tabela 1
Pogostost uporabe izbranih strategij uravnavanja čustev pred in 
po psihoterapevtski obravnavi ter razlike med njimi

Prej Potem

Strategije uravnavanja čustev M SD M SD t df p

Preusmerjanje pozornosti 3,37 1,35 4,07 1,16 -3,83 42 0,00

Kognitivno prevrednotenje 3,44 0,92 4,04 0,77 -4,39 42 0,00

Izogibanje doživljanju 4,65 1,79 3,80 1,61 4,40 42 0,00

Prikrivanje 4,01 1,51 3,73 1,21 1,74 42 0,09

Opombe: M – aritmetična sredina; SD – standardna deviacija; t – t-vrednost; df – stopnje svobode; p – pomembnost 
razlik med merjenjema

Iz rezultatov je razvidno, da člani skupine vse izbrane strategije uravnavanja 
čustev uporabljajo redko do včasih ali včasih do pogosto na začetku psiho-
terapevtske obravnave in tudi po njej – vendar se med obema merjenjema 
pojavljajo statistično pomembne razlike. Razlike so pomembne pri treh stra-
tegijah uravnavanja čustev: preusmerjanju pozornosti (več uporabe ob koncu 
psihoterapevtske obravnave), kognitivnem prevrednotenju (več uporabe ob 
koncu psihoterapevtske obravnave) ter izogibanju doživljanja (manj uporabe 
ob koncu psihoterapevtske obravnave). 

Pri strategiji prikrivanja se razlika med stanjem na začetku in koncu psihote-
rapevtske obravnave ni pojavila.Izračuni tudi niso pokazali pomembnih razlik 
v uporabi izbranih strategij uravnavanja čustev po spolu ali starosti članov 
skupine. Pokazale pa so se razlike v rabi izbranih strategij uravnavanja čustev 
med člani skupine z različnimi diagnozami: z anksiozno motnjo, z depresivno 
motnjo in z mejno osebnostno motnjo (Tabela 2).

Tabela 2 
Pogostost uporabe izbranih strategij uravnavanja čustev 
pri članih skupine z različnimi diagnozami 

Strategije  
uravnavanja 
čustev

D A MOM F p Smer razlik*

M SD M SD M SD

Prej
Preusmerjanje 
pozornosti 2,94 1,27 4,08 1,13 2,23 1,26 6,84 0,00 A >D

A > MOM 
Kognitivno 
prevrednotenje 3,19 0,81 3,75 0,90 3,19 1,24 1,89 0,17 D=A=MOM

Izogibanje 
doživljanju 5,09 1,69 3,91 1,65 6,10 1,40 4,75 0,01 MOM > A 

Prikrivanje 3,57 1,38 4,17 1,58 4,86 1,62 1,80 0,18 D=A=MOM
Potem
Preusmerjanje 
pozornosti 4,22 1,14 4,22 1,10 2,93 0,99 3,49 0,04 D  > MOM

A > MOM
Kognitivno 
prevrednotenje 4,00 0,80 4,07 0,81 3,97 0,85 0,04 0,96 D=A=MOM

Izogibanje 
doživljanju 3,93 1,36 3,06 1,37 5,88 1,10 10,15 0,00 MOM > D 

MOM > A
Prikrivanje 3,60 1,02 3,46 1,08 4,88 1,72< 3,52 0,04 MOM > A

Opombe: D – člani skupine z depresivno motnjo (n=17); A – člani skupine z anksiozno motnjo (n=18); MOM – člani 
skupine z mejno osebnostno motnjo (n=6); M – aritmetična sredina; SD – standardna deviacija; F – F-vrednost; 
p – pomembnost razlik med diagnozami;> prva skupina bolj pogosto uporablja strategijo uravnavanja čustev kot 
druga; = prva in druga skupina podobno pogosto uporabljata strategijo uravnavanja čustev; * – rezultati Tukey 
post-hoc testa 

Iz Tabele 2 lahko razbereva pojavljanje številnih razlik v rabi izbranih strategij 
uravnavanja čustev pri članih skupine z različnimi diagnozami. Na začetku 
psihoterapevtske obravnave so člani skupine z anksiozno motnjo uporabljali 
več preusmerjanja pozornosti od ostalih dveh skupin. Člani skupine z mejno 
osebnostno motnjo pa so večkrat od anksioznih uporabljali izogibanje doži-
vljanju. Ob koncu psihoterapevtske obravnave v dnevni bolnišnici so tako člani 
skupine z anksiozno kot z depresivno motnjo večkrat uporabljali preusmeritev 
pozornosti od članov skupine z mejno osebnostno motnjo. Slednji pa so pogo-
steje od ostalih uporabljali izogibanje doživljanju ter prikrivanje v primerjavi 
z anksioznimi. 

3.2. Aktivnost v psihodramski psihoterapevtski skupini
V nadaljevanju je prikazana aktivnosti članov psihodramske psihoterapevtske 
skupine: kako pogosto so bili vanjo vključeni kot protagonist ali pomožni jaz, kako 
pogosto so s skupino podelili svoje misli in občutja o dogajanju v skupini.
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Tabela 3
Aktivnost članov skupine v psihodramski skupini

Aktivnosti M SD razpon

Vloga protagonista 2,65 1,46 1-5
Vloga pomožnega jaza 3,81 1,35 1-5
Delitev občutij 3,84 1,50 1-5

Opombe: M – aritmetična sredina; SD – standardna deviacija

Iz Tabele 3 lahko vidimo, da je najmanj članov skupine vstopilo v vlogo protago-
nista psihodrame . Več članov je sodelovalo v vlogi pomožnih jazov in približno 
enako število članov skupine je sodelovalo tudi pri delitvi občutij. Razlike med 
opisanimi aktivnostmi članov skupine (protagonist, pomožni jaz, delitev občutij) 
so bile statistično pomembne med protagonistom in pomožnim jazom (t = 
-5,60, df = 42, p = 0,00) ter med protagonistom in delitvijo občutij (t = -4,93, df = 
42, p = 0,00). 

Pri ugotavljanju morebitnih razlik v aktivnosti članov skupine glede na 
njihov spol, starost in diagnozo, le-te niso bile potrjene. 

3.3. Povezave med uporabo izbranih strategij uravnavanja čustev ter aktivnostjo  
 v psihodramski psihoterapevtski skupini

Potrdili sva le pomembno pozitivno povezavo med rabo preusmeritve pozornosti 
ob koncu psihoterapevtske obravnave ter aktivnostjo pri deljenju občutij (r = 
0,36, p = 0,02, df = 43). 

4. Razprava

Raziskava o rabi izbranih strategij uravnavanja čustev ter aktivnosti na skupini pri 
članih psihodramske psihoterapevtske skupine v okviru psihiatrične bolnišnice 
na začetku in ob koncu njihove psihoterapevtske obravnave ponuja nekatere 
zanimive ugotovitve.

Člani skupine vse izbrane strategije uravnavanja čustev uporabljajo redko 
do včasih ali včasih do pogosto na začetku psihoterapevtske obravnave in tudi 
po njej, vendar se med obema merjenjema pojavljajo pomembne razlike pri 
treh strategijah uravnavanja čustev: preusmerjanju pozornosti, kognitivnem 
prevrednotenju ter izogibanju doživljanja. Člani skupine so pričeli tekom psiho-
terapevtske obravnave pomembno pogosteje uporabljati preusmerjanje pozor-
nosti in kognitivno prevrednotenje: okrepili so torej svojo zmožnost usmer-
janja pozornosti znotraj situacij, ki bi lahko v njih zbudile neprijetna čustva 
(Gross in Thompson, 2009) ter zmožnost pripisovanja drugačnega pomena 

ali pomembnosti čustva-vzbujajočim situacijam (Evers idr., 2010; Gross, 1998; 
Lazarus, 1991). To je spodbuden rezultat, saj veljata obe strategiji za učinkovitejši 
ter pozitivno povezani z duševnim zdravjem (Gross, 1998; Sethi idr., 2000). 

Prav tako so člani skupine tekom psihoterapevtske obravnave zmanjšali 
uporabo strategije izogibanja doživljanju: manj so se ob koncu zdravljenja 
torej izogibali neprijetnim mislim, občutjem (Boulanger idr., 2010). Tudi to je 
spodbudno, saj je izogibanje doživljanju manj učinkovita strategija uravnavanja 
čustev, povezana s pojavljanjem različnih psihopatoloških simptomov (Boulanger 
idr., 2010; Gamez idr., 2011; Hayes idr., 2004; John in Gross, 2004).

Pri strategiji prikrivanja se razlika med stanjem na začetku in koncu psiho-
terapevtske obravnave ni pojavila – člani skupine so torej še vedno v enaki meri 
uporabljali to strategijo uravnavanja čustev. Ta rezultat ni tako spodbuden, saj 
velja prikrivanje za manj učinkovito strategijo uravnavanja čustev, povezano 
s psihopatološkimi simptomi (Evers idr., 2010; Flynn idr., 2010, John in 
Gross, 2004). Veljalo bi ji torej tekom psihoterapije posvetiti več pozornosti. 

Uporaba izbranih strategij uravnavanja čustev se ni razlikovala po spolu 
ali starosti članov skupine, čeprav nekatere raziskave o tovrstnih razlikah 
poročajo (npr. John in Gross, 2004; Lohani in Isaacowitz, 2014). Pokazale pa 
so se številne razlike v rabi izbranih strategij uravnavanja čustev pri članih 
skupine z različnimi diagnozami. Na začetku psihoterapevtske obravnave so 
člani skupine z anksiozno motnjo uporabljali več preusmerjanja pozornosti od 
ostalih dveh skupin. Člani skupine z mejno osebnostno motnjo pa so večkrat 
od anksioznih uporabljali izogibanje doživljanju. Ob koncu psihoterapevtske 
obravnave v dnevni bolnišnici so tako člani skupine z anksiozno kot z depresivno 
motnjo večkrat uporabljali preusmeritev pozornosti od članov skupine z mejno 
osebnostno motnjo. Slednji pa so pogosteje od ostalih uporabljali izogibanje 
doživljanju ter prikrivanje v primerjavi z anksioznimi. 

Sklepava lahko, da so člani skupine z diagnozo depresivne motnje pričeli 
večkrat preusmerjati svojo pozornost (in so se tako izenačili z anksioznimi) ter 
so se manjkrat izogibali doživljanju svojih občutij (pojavila se je razlika s člani 
skupine z mejno osebnostno motjo). Oba premika lahko označiva za pozi-
tivna, v smeri rabe učinkovitejših strategij uravnavanja čustev oz. opuščanja 
manj učinkovitih. Podobno pozitiven premik pri rabi strategij uravnavanja čustev 
lahko v manjši meri opaziva pri članih skupine z anksiozno motnjo – začeli so 
manj prikrivati svoje čustveno doživljanje (pojavila se je razlika s člani skupine 
z mejno osebnostno motjo). 

Pozitivnih premikov pri rabi strategij uravnavanja čustev nisva potrdili 
pri članih skupine z mejno osebnostno motnjo, kar morda lahko poveževa 
z ugotovitvami številnih avtorjev (npr. Benjamin in Karpiak, 2001; Lingiardi 
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idr., 2005), da imajo posamezniki s to motnjo bolj poudarjene težave pri vzposta-
vljanju in vzdrževanju odnosov. Prav to jim morda onemogoča tudi vzpostav-
ljanje zaupnih odnosov tekom skupinske psihoterapevtske obravnave in s tem 
manjšo dobrobit od le-te v primerjavi s člani skupine z drugačnimi težavami. 

Dobljeni rezultati morda kažejo na potrebo po specifičnem naslavljanju/razvi-
janju strategij uravnavanja čustev pri posameznikih z različnimi diagnozami.

V raziskavi sva analizirali tudi aktivnosti članov psihodramske psihotera-
pevtske skupine. Pomembno najmanj članov skupine (v primerjavi z ostalima 
dvema oblikama aktivnosti) je vstopilo v vlogo protagonista psihodrame – kar 
je tudi pričakovano, saj je protagonist v skupini lahko le ena oseba. Več članov 
je sodelovalo v vlogi pomožnih jazov, v katere so jih povabili protagonisti. Vsak 
član skupine ima možnost ponujeno vlogo tudi zavrniti, a večinoma člani 
skupine vloge sprejmejo, saj s tem podprejo proces protagonista, poleg tega 
pa vstopanje v različne vloge pri posamezniku lahko spodbudi njegovo lastno 
spontanost, ustvarjalnost in pripelje do prememb tudi v lastnem repertoarju 
vlog (Blatner, 2000). Približno enako število članov skupine je sodelovalo tudi 
pri delitvi občutij, delu psihodramskega procesa, znotraj katerega ostali člani 
skupine protagonistu povedo, s čim, kako se jih je njegova/njena zgodba osebno 
dotaknila. S tem procesirajo tudi lastno doživljanje, kar lahko podpre njihov 
psihoterapevtski proces, kar se je pokazalo tudi v pomembni pozitivni povezavi 
tega procesiranja z rabo preusmeritve pozornosti ob koncu psihoterapevtske 
obravnave. Morda so se člani psihodramske skupine, ki so večkrat besedno 
procesirali svoja občutja ob psihodramskih akcijah drugih članov skupine, ob tem 
naučili bolje (pre)usmerjati svojo pozornost.

Pri ugotavljanju morebitnih razlik v aktivnosti članov skupine glede na 
njihov spol, starost in diagnozo, le-te niso bile potrjene. Morda bi razširjen 
vzorec sodelujočih prinesel podrobnejšo sliko morebitnih razlik. 

5. Zaključki

V članku je predstavljena raziskava o rabi izbranih strategij uravnavanja čustev 
pri članih psihodramske psihoterapevtske skupine v okviru psihiatrične bolni-
šnice: na začetku in ob koncu psihoterapevtske obravnave. Analizirana je tudi 
aktivnost članov omenjene skupine. Uporaba treh od štirih izbranih strategij 
uravnavanja čustev se je tekom psihoterapevtske obravnave v dnevni bolnišnici 
spremenila. Člani skupine so povečali pogostost uporabe strategij preusmerjanja 
pozornosti in kognitivnega prevrednotenja ter zmanjšali rabo izogibanja doži-
vljanju. To lahko vidimo kot pozitivni premik v uporabi strategij uravnavanja 
čustev, saj sta tako preusmerjanje pozornosti kot kognitivno prevrednotenje glede 

na predhodne raziskave (Gross, 1998; Sethi idr., 2000) povezani z ugodnejšimi 
psihosocialnimi izidi, medtem ko je izogibanje doživljanju povezano s pojavlja-
njem različnih oblik psihopatologije (Boulanger idr., 2010; Gamez idr., 2011; 
Hayes idr., 2004; John in Gross, 2004). Raba strategij uravnavanja čustev se 
razlikuje glede na diagnoze članov skupine, kar morda nakazuje na potrebo po 
specifičnem naslavljanju področja uravnavanja čustev pri osebah z različnimi 
psihopatološkimi simptomi. Izkazalo se je tudi, da obstaja pomembna pozi-
tivna povezava med rabo preusmerjanja pozornosti ob koncu psihoterapevtske 
obravnave v dnevni bolnišnici in aktivnostjo članov v psihodramski skupini.

Pričujoča raziskava skuša osvetliti (psihodramski) psihoterapevtski proces 
in dobljeni rezultati so lahko smernica za izboljšave le-tega. Gre za eno od 
(še) maloštevilnih raziskav, ki vključujejo psihodramski psihoterapevtski 
pristop. V raziskavi so sodelovali posamezniki, vključeni v zdravljenje v okviru 
psihiatrične bolnišnice, pri katerih se je pomembno zavedati njihove posebne 
ranljivosti. Dobljeni rezultati morda lahko pripomorejo k izboljšanju psihote-
rapevtskega procesa z njimi ob posebni pozornosti, namenjeni njihovim strate-
gijam uravnavanja čustev in z zavedanjem v raziskavi ugotovljenih posebnosti 
teh strategij pri posameznikih z različnimi diagnozami. 

Seveda pa ima raziskava tudi nekaj pomanjkljivosti. Med njimi so dokaj nizko 
število vključenih oseb, njihova neenakomerna zastopanost glede na spol in 
diagnoze ter združitev oseb iz obdobja poznega mladostništva z mladimi odra-
slimi – vse to kliče k previdnosti pri posploševanju rezultatov. Zbrani podatki 
temeljijo na samoocenah udeležencev, zato je pri dobljenih rezultatih potrebno 
pomisliti tudi na njihovo subjektivnost ocenjevanja – morda bi drugačni načini 
zbiranja podatkov, na primer z opazovanjem ali intervjuji, naslikali (nekoliko) 
drugačno sliko. 

Udeleženci so se poleg psihodramske skupine udeleževali tudi drugih oblik 
terapije tekom svojega zdravljenja v dnevni bolnišnici, zato pridobljenih rezul-
tatov ni mogoče pripisati zgolj dogajanju v psihodramski skupini. Prav tako je 
možen vpliv izventerapevtskih dejavnikov. Oboje je lahko predmet katere od 
raziskav v prihodnosti. Prav tako bi bilo dobrodošlo spremljanje preučevanih 
fenomenov še po preteku daljšega obdobja od zaključka obravnave, ki bi postregli 
z njihovimi (morebitnimi) dolgoročnimi spremembami.
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Psychodrama in Slovenia:  
Interview with Tomi Janežič

1. Kaj so bili ključni trenutki v razvoju psihodrame v Sloveniji? 
Če govorimo o zadnjih desetih, dvajsetih letih, ko se je psihodrama začela razširjati 
tudi v Sloveniji, je bil eden od ključnih trenutkov verjetno mednarodna psihod-
ramska edukacija, ki jo je v Zagrebu pod vodstvom dr. Vladimirja Miloševića od 
leta 2004 organiziral beograjski Inštitut za psihodramo v sodelovanju s Hrva-
škim psihodramskim društvom in kasneje z zagrebškim Centrom za psihod-
ramo. Iz Slovenije sta se leta 2004 v to edukacijo vključili omenjeni psihologinja 
doc. dr. Simona Prosen, docentka za področje razvojne psihologije na Pedagoški 
fakulteti Univerze v Ljubljani, in socialna pedagoginja Vladka Pacek, direktorica 
Varstveno delovnega centra INCE Mengeš, leta 2006 pa tudi jaz. Leta 2011 in 2012 
so se edukaciji iz Slovenije priključili še drugi (2011: Mateja Svet, Ana Rokvić, Jaka 
Sotlar, 2012: Irena Strelec). Upam, da v teh prvih generacijah nisem koga pozabil.

Slovensko društvo za psihodramo je bilo ustanovljeno leta 2008, istega leta 
je v Lipici organiziralo tudi Medkulturne študijske dneve psihodrame (Crosscultural 
Training Days in Psychodrama), na katerih so kot trenerji in supervizorji sodelovali 
Peter Haworth, Susie Taylor, Oded Nave, Hannes Krall, Slavko Mačkić, Vladimir 
Milošević in drugi.

Z uspešnim zaključkom zagrebškega študija leta 2010 (Simona Prosen, Vladka 
Pacek) in leta 2012 (Tomi Janežič) smo v Sloveniji tako dobili prve certificirane 
(ECP) psihodramske psihoterapevte. Glede na evidenco EAP imamo trenutno 
Evropski certifikat za psihoterapijo za področje psihodrame v Sloveniji: Vladka 
Pacek, Tanja Stanković, dr. Irena Strelec in jaz.

1 Red. prof. Tomi Janežič, gledališki režiser, psihodramski psihoterapevt AGRFT Univerze v Ljubljani,  
tomi.janezic@guest.arnes.si  
Žiga Vukšinič in Nejc Okorn sta študenta dodiplomske stopnje psihoterapevtske znanosti na Fakulteti za 
psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani, ziga.vuksinic@gmail.com
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Tudi že pred vsem omenjenim so se posamezniki pri nas ukvarjali s psihod-
ramo. Ena od pionirk pri nas je bila dr. Marinka Pahole, ki je psihodramo izvajala 
na Univerzitetni psihiatrični kliniki v Ljubljani in v devetdesetih objavila nekaj 
člankov s področja psihodrame (npr. Psihodrama – diagnostični in terapevtski 
pristop k motnjam hranjenja; Psihodrama kot metoda vzgoje odraslih; Družinska miza 
kot oder odigravanja notranjih dram itd.). Kot študent AGRFT sem bil v zgodnjih 
devetdesetih na njeni delavnici, kjer smo se študentje seznanjali s psihod-
ramo. Na Univerzitetni psihiatrični kliniki v Ljubljani je, kolikor vem, vrsto let 
v hospitalni obravnavi uporabljal elemente psihodrame tudi Brane Kogovšek. Prav 
mogoče je, da je bil še kdo, ki se je v preteklosti pri nas ukvarjal s psihodramo.

Če govorimo o zadnjih dvajsetih letih, je leta 2000 v založbi Inštituta Antona 
Trstenjaka izšla knjiga Skupine, njihova dinamika in psihodrama, prvi slovenski 
prevod besedil Jakoba Levyja Morena in Zerke Toeman Moreno. Istega leta je 
npr. Vladka Pacek diplomirala z diplomskim delom Psihodrama, pred tem je že 
leta 1992 z diplomsko nalogo Psihodrama diplomirala Erika Šešek.

Tega leta (2000) smo v okviru Studia za raziskavo umetnosti igre organizirali 
psihodramsko delavnico pod vodstvom srbskega dramaturga in psihodramatika 
Milana Madjareva. Izkustvene psihodramske delavnice z gosti iz tujine (Sue 
Daniel, Dušan Potkonjak, Hedva Novich, Vladimir Milošević, Lada Kaštelan, Irena 
Ristić in drugi) smo od takrat redno organizirali vse do danes ter leta 2018 na 
Kruščah tudi prvi Mali festival psihodrame.

Leta 2018 je Slovensko društvo za psihodramo (ki je vse od ustanovitve prav 
tako organiziralo delavnice z gosti: Susie Taylor, Maurizio Gasseau, Vladimir 
Milošević itn.) vzpostavilo večletno izobraževanje iz psihodramske psihoterapije 
(študiju so se priključili posamezniki iz različnih poklicev: kar nekaj psihiatrov in 
drugih, ki se klinično ukvarjajo s področjem mentalnega zdravja, po drugi strani 
pa tudi posamezniki iz gledaliških poklicev, ki jih psihodrama zanima zaradi 
povezav z njihovimi področji), izšla pa je še ena dragocena knjiga v slovenščini 
s področja psihodrame, knjiga Vladimirja Miloševića: Psihodrama – Sprememba 
skozi akcijo v založbi Primus. Dr. Milošević se je z letom 2012 zaposlil v Psihiatrični 
bolnišnici Idrija, kjer je začel uvajati psihodramsko metodo ter jo predstavljati 
tudi v slovenskem psihiatričnem kontekstu.

Občasno izobraževanje na področju psihodrame je v Sloveniji v zadnjih letih 
izvajal tudi dr. Dušan Potkonjak, psihodrama pa se je pojavila tudi na kurikulumu 
študija Pomoči z umetnostjo na Pedagoški fakulteti ter kot izbirni predmet na 
Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Nimam natančnih podatkov, če so 
v zvezi s psihodramo potekala tudi morebitna druga izobraževanja pri nas - 
bržkone je kaj moralo obstajati - ali če so se morda posamezniki izobraževali 
drugod v tujini.

Kakorkoli že, slovenski psihodramatiki se že nekaj časa redno in aktivno 
udeležujejo izpopolnjevanj pri nas in v tujini (IAGP International Psychodrama 
Conferences – International Association for Group Psychotherapy and Group 
Process, FEPTO Meetings – Federation of European Psychodrama Training Orga-
nisations, EAP Conferences – European Association for Psychotherapy, Cross 
Cultural Training Days in Psychodrama, International Spring Academy, Študijski 
dnevi Slovenske krovne zveze za psihoterapijo ter drugih mednarodnih 
srečanj, konferenc, delavnic, predavanj, simpozijev itn.).

Kar nekaj psihodramskih psihoterapevtov ima vsaj izkušnje, če ne celo zaklju-
čeno izobraževanje tudi iz drugih psihoterapevtskih pristopov, npr. skupinska 
analiza, sistemska psihoterapija, transakcijska analiza, transgeneracijska tera-
pija (ITTA), jungovska psihoterapija (IAAP) itn. ali umetnostne terapije. Psihod-
rama je kot metoda med drugim specifična v tem, da je znotraj njenih tehnik 
mogoče aplicirati znanja iz zelo različnih psihoterapevtskih pristopov: psiho-
analize, psihodinamske psihoterapije, eksistencialne psihoterapije, gestalt 
psihoterapije, integrativne psihoterapije, transakcijske analize, transpersonalne 
psihoterapije, sistemske in realitetne terapije itn., hkrati pa je njene tehnike 
mogoče uporabiti na različnih področjih, ki niso psihoterapija. Bržkone se je zaradi 
tega v psihodrami razvilo veliko različnih vej/pristopov, od klasične psihodrame 
do analitične psihodrame, jungovske psihodrame itn., čeprav je med vsemi še 
vedno najbolj zastopana klasična psihodrama.

2. Kako se je razvijala psihodrama v sosednjih državah?  
 Omenili ste beograjski Inštitut za psihodramo in psihodramsko  
 edukacijo v Zagrebu…

Če govorimo o prostoru bivše Jugoslavije, je bil eden najzaslužnejših za promo-
cijo klasične psihodrame srbski psihiater, psihodramatik in skupinski analitik 
dr. Dušan Potkonjak, ki se je s psihodramo srečal v 70-ih letih, se educiral pri 
Britanskem psihodramskem društvu v Londonu v 80-ih, ko je v Beogradu začel 
organizirati prve delavnice britanskih psihodramatikov ter prvo edukacijsko in 
izkustveno psihodramsko skupino v Jugoslaviji.

Drugo ključno ime je prof. dr. Staniša Nikolić, profesor emeritus otroške in 
adolescentne psihiatrije Medicinske fakultete Univerze v Zagrebu, ki je leta 1979 
po subspecializaciji iz psihoanalize v Parizu pri prof. dr. Sergeu Leboviciju, uteme-
ljitelju analitične psihodrame, s kolegi prim. dr. Marijo Čiček, prim. dr. Željkom 
Borovečkim in prof. dr. Vladimirjem Grudenom na takratnem zagrebškem Centru 
za mentalno zdravje (danes Klinika za psihološko medicino) kot novo metodo 
uvedel analitično psihodramo.
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Leta 1993 je izšla knjiga o analitični psihodrami Staniša Nikolić, Marija 
Čiček, Željko Borovečki: Drama i psiha – Teorija i praksa scenske psihoterapije 
(Nolit, Skopje, 1993), dve leti kasneje je dr. Staniša Nikolić izdal priročnik Psihod-
rama: priručnik za konzultante mentalnog zdravlja i psihoterapevte (1995) ter leta 
2004 knjigo Analitička psihodrama.

Tako dr. Potkonjak kot dr. Nikolić sta zaslužna, da se je pod njunim mentor-
stvom s psihodramo srečala vrsta bodočih psihodramskih psihoterapevtov, ki so 
kasneje organizirali psihodramska izobraževanja v Beogradu in Zagrebu, sčasoma 
tudi drugod. Eden od njih je dr. Vladimir Milošević, ki je zaslužen za vse večjo 
prisotnost psihodrame v Sloveniji.

3. Ko je govora o psihodrami, v medijih zasledimo kar nekaj intervjujev  
 tako z dr. Miloševićem kot z vami…

Psihodrama se je pri nas verjetno popularizirala tudi skozi sodelovanje z gledali-
škimi in drugimi umetniki ter na filmu (tako dr. Milošević kot jaz sva sodelovala 
pri več filmih), kar je – predvsem zaradi medijske prisotnosti - pripeljalo tudi 
do večje prepoznavnosti te metode in interesa zanjo. Lepota te metode je med 
drugim ta, da (lahko) povezuje svet psihiatrije in svet umetnosti.

4. Je tako prišlo tudi do vajinega sodelovanja? Skupaj že nekaj časa vodita  
 psihodramsko skupino, organizirala pa sta tudi delavnice na temo  
 umetnosti in travme, identifikacije in distance v življenju,  
 igri in psihodrami, o psihologiji ustvarjalnosti itd.

Rekel bi, da ja. Dr. Milošević je odličen poznavalec in ljubitelj umetnosti, mene pa 
je iz umetnosti pot nepričakovano peljala tudi v psihoterapevtske vode. Gre za 
dragoceno sodelovanje, ko je govora o raziskovanju ustvarjalnosti v najširšem 
smislu. Iz ideje srečevanja umetnikov in strokovnjakov s področja mentalnega 
zdravja je nastal tudi že omenjeni mali festival psihodrame.

5. Kaj so bile ključne dileme/problemi v razvoju psihodrame v Sloveniji?
Mislim, da je bila ključna ovira pri tem, da bi bila psihodrama v Sloveniji bolj 
prisotna že prej, odsotnost ustrezne edukacije. S tem, ko se je pojavila možnost 
edukacije v Zagrebu in kasneje tudi v Sloveniji, so bili vzpostavljeni pogoji za 
razvoj. Pomembno se zdi, da se danes v tem pristopu v Sloveniji (končno) izobra-
žujejo psihiatri in psihologi ter drugi delavci s področja mentalnega zdravja, hkrati 
pa tudi umetnostni terapevti, gledališki umetniki in drugi.

6. Kakšni so bili odnosi med institucijami, združenji, ustanovami,  
 ki so bile ključne za razvoj psihodrame v Sloveniji?

Sodelovalni in povezovalni. Težko bi si predstavljali drugače, glede na to, da nas 
je bilo in nas je še vedno relativno malo.

7. Kako se je sploh začel psihodramski pristop in kako se je razvil? 
Psihodrama je akcijska oblika skupinske psihoterapije, ki jo je razvil Jacob Levy 
Moreno v prvih desetletjih 20. stoletja na Dunaju (in kasneje v New Yorku) in 
je sčasoma postala znana in v stroki uveljavljena po vsem svetu. Moreno je 
z razvojem psihodrame in sociometrije po mnenju mnogih utemeljitelj skupinske 
psihoterapije.

Bržkone je bil za razvoj psihodrame kritičen čas okrog leta 1934, ko Moreno 
objavi knjigo “Who Shall Survive?”. Približno v tistem času in kasneje stopi v stik 
z Morenom vse več psihiatrov in psihologov. Nekateri bodo postali svetovno 
znani psihoterapevti, ki bodo razvili svoje metode. Pogosto se v tem kontekstu 
omenjajo imena F. S. Perls (gestalt), E. Berne (transakcijska analiza), S. H. Foulkes 
(skupinska analiza), Petzold (integrativna terapija), Virginia Satir (družinska 
terapija) in drugi. Na njegove odprte seanse prihajajo mnogi pedagogi, psiho-
logi, sociologi, umetniki.

Najbrž ne bi bilo korektno reči, da so se vsi pri njem šolali. In bi bilo potrebno 
razločiti, kdo se je dejansko šolal, kdo je zgolj prišel v stik z njegovo metodolo-
gijo in/oz. kdo je bil pod vplivom njegovih idej. Pri tem ni nujno vsa literatura 
v pomoč, ker lahko ponuja tudi nasprotujoče si, neredko pa tudi napačne podatke.

A karkoli že, vsaj dve knjigi - knjiga Karen Gail Lewis Variations on Teaching 
and Supervising Group Therapy, bržkone na podlagi uvoda urednika Jonathana 
Foxa v knjigo J. L. Moreno: The Essential Moreno: Writings on psychodrama, Group 
Method, and Spontaneity, navajata, da je malo znano dejstvo, da so bili v 30ih 
in 40ih letih Morenovi študentje Fritz Perls, Eric Berne, Marion Chace (dance 
therapy), Theodore Sarbin (role theory) in Ronald Lippitt (group dynamics, sensi-
tivity group) itd. Nisem prepričan, da to povsem drži, glede na to, da je npr. Perls 
v ZDA emigriral šele leta 1946. Po nekaterih virih, naj bi se z Morenom srečala 
šele v 50ih letih.

A poanta je naslednja: 30-a leta so bila izredno pomembna za začetek širjenja 
Morenovih idej. Leta 1932 naj bi Moreno (tako sam pravi) prvič uporabil termin 
“skupinska psihoterapija” v nagovoru Ameriškega psihiatričnega društva.

Dve leti kasneje se zgodi že omenjena knjiga “Who Shall Survive?”, ki postane 
v strokovnih krogih odmevna, za Morenovo delo pa v obdobju, ki sledi, takorekoč 
ekspontentno narašča interes. Verjetno bi bili danes presenečeni nad tem, kako 
vplivne in za stroke aktualne so postale njegove ideje in metode.
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Leta 1936 v bližini New Yorka ustanovi senatorij Beacon, ki deluje kot psiho-
terapevtski center za zdravljenje in kot mednarodni center za edukacijo psihote-
rapevtov-psihodramatikov. Eden od prelomnih trenutkov za širitev psihodrame 
se v 30ih letih zgodi z ameriškim psihiatrom Karlom Menningerjem, ki v Topeki 
v Winter General Hospital (vz)postavi gledališče (za) psihodrame(o).

V istem obdobju Moreno leta 1937 ustanovi publikacijo Sociometrija (Socio-
metry: Journal of Interpersonal Relations) ter prvič uporabi izraz „interpersonalne 
relacije“ (medosebni odnosi), menda veliko pred H.S. Sullivanom.  V uredniškem 
odboru so bili ugledni člani: filozof, psiholog in pedagog John Dewey, sociologa 
Read Bain in Paul F. Lazarsfeld, psiholog Gardner Murphy, antropolog George 
Murdock in celo ekonomist Wesley Mitchell. Za revijo so med drugim pisali 
psihiater Adolph Meyer, socialni psiholog Kurt Lewin, psihiater in edukator 
Rudolf Dreikurs, antropologinja Margaret Mead, Georgea Gallupa (statistika) itd.

V poznih 30ih letih se Moreno poveže z vrsto psihiatrov, psihologov in socio-
logov, ki pridejo v Beacon, že pred tem, leta 1935 naj bi ga (po Morenovih besedah) 
obiskal Kurt Lewin, leta 1941 pa se konference sociometrije, skupinske psihoterapije 
in psihodrame v Beaconu udeležijo (že omenjeni) Adolf Meyer, sociologi Leonard 
S. Cottrell, George A. Lundberg in (že omenjeni) Paul F. Lazarsfeld, (že omenjena) 
Margaret Mead, psihiater Ralph S. Banay, (že omenjeni) George P. Murdock, soci-
alni psiholog Theodore M. Newcomb, psihiatra in nevrologa S. Bernard Wortis in 
Bruno Solby, psiholog Werner Wolff ter mnogi drugi. Gre za ugledna imena tistega 
časa, ki pričajo o vse večjem Morenovem vplivu. Na konferenci naj bi nastali načrti 
za oblikovanje American Society of Group Psychotherapy and Psychodrama, prvega 
poklicnega združenja skupinskih psihoterapevtov, kar se tudi zgodi leta 1942.

Kasneje se z otvoritvijo Inštituta sociometrije v New Yorku in Inštituta za 
psihodramo (v obdobju 1942-1952) skupinska psihoterapija, psihodrama in socio-
metrija (po Morenovih besedah) še bolj razširi po ZDA in v Evropi. (Rene F. Marineau 
navaja, da so njegove odprte seanse vzbudile veliko interesa in privabljale strokov-
njake z različnih področij. Med njimi naj bi bili Fritz Perls, S. H. Foulkes, Margaret 
Mead in Eric Berne.)

8. Zanimivo se zdi, da se je psihodrama širila tudi v času  
 druge svetovne vojne in v letih takoj po njej…

Štirideseta leta so bila leta ekspanzije psihodrame. Morenova pomembna sode-
lavka je bila njegova tretja žena Zerka Telman Moreno, s katero se je poročil leta 
1949. Poročni par Moreno je bil neumoren v svojih organizatorskih, inovatorskih 
in publicisitčnih dejavnostih. Njuna metoda se začne uporabljati v velikem številu 
različnih inštitucij: v šolah, vojski, edukacijah za managerje, rehabilitacijskih 
programih, treningih za različne profesionalne vloge od učiteljev do prodajalcev. 

Psihiater Ronald Hargreaves naj bi leta 1944 pisal Foulkesu in mu poslal 
Morenove članke o sociometriji z izrecnim navodilom, da jih posreduje tudi 
kolegom na Northfieldu2. Različni avtorji pišejo o vplivu, ki naj bi ga to imelo 
na dejavnosti v bolnišnici. Foulkes naj bi sicer v različnih pogledih bil kritičen 
do Morenovih idej, a hkrati naj ne bi bilo dvoma o tem, da so se Morenove ideje 
vključile v tamkajšnji sistem, Mary Levens pa opisuje tudi Foukesovo integracijo 
psihodrame v razvoj terapevtskih skupnosti.

Fitzpatrick naj bi obiskal Morenov inštitut v New Yorku, kar naj bi botrovalo publika-
ciji Sutherland, J.D., and Fitzpatrick, G.A. “Some Approaches to Group Problems in the 
British Army”, Group psychotherapy: a symposium (uglednih avtorjev J.J. Rees, Hargre-
aves, Main, Wilson, Bion, Foulkes, Rickman, Trust, Bridger, Sutherland) (1945)

Leta 1945 je Moreno več mesecev predaval na Kliniki Tavistock. Med leti 1945 
in 1952 Moreno poučuje tudi na vrsti ameriških univerz. (Na New York University 
je bila med njegovimi kolegi npr. ameriška psihologinja in umetnica Margaret 
Naumburg, ena prvih in glavnih teoretičark umetnostne terapije.)

9. Gre torej za različne vrste neposrednih in posrednih vplivov…
…ki jih Morenu različni avtorji tudi priznavajo. Morda je med bolj zanimivimi 
protestno pismo Maslowa reviji Life, ko je ta predstavljala geštalt terapijo 
Fritza Perlsa, ne da bi omenila Morena. Ali Berneova konstatacija “Morenovega 
problema” akcijskih psihoterapevtov: dejstvo, da je skoraj vse znane tehnike 
preizkusil že Moreno v psihodrami, tako, da je težko, da bi kdo prišel na dan 
s kakšno izvirno idejo.

V že omenjeni reviji Sociometrija je bil objavljen npr. prvi članek Marian 
Chace o terapiji s plesom. Moreno je pomagal organizirati več konferenc, ki so 
predstavljale nove pristope ter vzpodbujal nove ideje, med drugim omenjeno 
družinsko terapijo Satirove, koncept terapevtske skupnosti Maxwella Jonesa 
itd. Veliko avtorjev se strinja, da naj bi Moreno inspiriral več inovatorjev v polju 
skupinske psihoterapije, nekateri omenjajo njegov vpliv v svojih knjigah, med 
drugim ameriški psiholog William Schutz (1971), pa - kot rečeno - Berne (1970) in 
Maslow (1968) in drugi. Vsi naj bi sodelovali na odprtih seansah psihodrame, ki jih 
je vodil v New Yorku.

10. Kako je bilo z organiziranostjo?
Leta 1951 Moreno organizira Mednarodno komisijo za skupinsko psihoterapijo 
(International Committee of Group Psychotherapy) z namenom definiranja 

2 Hollymoor Hospital, Northfield, Birmingham, psihiatrična bolnišnica znana po skupinski psihoterapiji v času 
druge svetovne vojne, kjer so delovali Wilfred Bion, John Richman in Siegried Foulkes
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poklicnih standardov v skupinski psihoterapiji, ki se kasneje razširi in preime-
nuje v Mednarodni svet za skupinsko terapijo (International Council of Group 
Psychotherapy) ter organizira mednarodne kongrese skupinske psihoterapije. Prvi 
je leta 1954 v Torontu.

Leta 1964 je ob Morenovi podpori organiziran prvi Mednarodni kongres psihod-
rame v Parizu. Mimogrede, kot zanimivost: Takratno Morenovo demonstracijo 
psihodrame so v skupini več sto sodelujočih snemale tudi filmske kamere. Pozabil 
sem, kaj se je zgodilo s filmom in ali je dosegljiv. Vsekakor pa bi ga bilo zanimivo 
videti. Tako kot si je bilo zanimivo ogledati film, ki so ga pred dvema letoma našli 
v arhivih francoske televizije. Gre za posnetke Roberta Rossellinija (!), ki je leta 
1956 snemal delavnico Televizija in psihodrama, ki jo je Moreno s sodelavci (pred-
vsem Anne Ancelin Schützenberger) vodil za televizijske voditelje. Direktor foto-
grafije ni bil nihče drug kot takrat mladi, še ne dvajsetletni Claude Lelouch, kasneje 
znameniti francoski režiser.

Seriji organiziranih kongresov pa sledi čez nekaj let tudi prvi Mednarodni 
kongres sociometrije v Badenu (Avstrija) leta 1968. Moreno je kot misionar potoval 
po svetu in širil psihodramo vse do leta 1974, ko doživi nekaj manjših možganskih 
in srčnih kapi, po katerih ostane privezan na posteljo. Istega leta umre. Po njegovi 
smrti ima velike zasluge za nadaljnji razvoj in širjenje psihodrame Zerka Telman 
Moreno, ki je nadaljevala z organiziranjem edukacij iz klasične psihodrame in 
sistematizacijo Morenovega dela.

11. Kako je z razširjenostjo psihodrame danes v Evropi in po svetu?
Psihodrama je kot skupinska psihoterapija danes razširjena in uveljavljena po 
vsem svetu. Za razvoj psihodrame v Evropi ima med drugimi velike zasluge 
Marcia Karp, Morenova učenka, ki je s svojim možem Kenom Spraqueom usta-
novila psihodramski center v Holwellu (Holwell Centre for Psychodrama and 
Sociometry, Devon) v Veliki Britaniji, ki je dolgo bil najpomembnejši edukacijski 
center v Evropi.

12. Kako je z edukacijo pri nas? Nekaj ste o tem povedali že na začetku…
Konec 80ih se začne, kot sem, mislim, že omenil, organizirana psihodramska 
edukacija tudi v bivši Jugoslaviji na iniciativo beograjskega psihiatra dr. Dušana 
Potkonjaka. Trenutno potekajo edukacije, priznane s strani FEPTO - Federation 
of European Psychodrama Training Organisations in EAP - European Association 
for Psychotherapy z možnostjo pridobitve certifikata ECP (European Certifi-
cate for Psychotherapy) v Beogradu in Zagrebu, leta 2018 pa se je, kot sem že 
rekel, edukacija začela tudi v Sloveniji pod vodstvom Simone Prosen, Vladke 
Pacek in Vladimirja Miloševića.

13. Kako poteka edukacija?
Edukacija Inštituta za psihodramo npr. traja več let ter vključuje terapevtsko-iz-
kustveno delo, metodologijo psihodrame, teoretsko delo, samostojno vodenje 
psihodramske terapevtske skupine, supervizijsko delo, terapevtsko-izkustveno 
delo v okviru individualne terapije ter psihoterapevtsko izkustveno delo v okviru 
drugih psihoterapijskih modalitet s skupnim številom, če se ne motim, cc. 2000 ur. 

Posebnost psihodramske edukacije je (ob rednih esejih, seminarjih ter zaklju-
čnem eseju o večletnem osebnem procesu ter zaključni teoretični nalogi) prakti-
čen izpit. Posamezni kandidat prevzame skupino ter jo vodi skozi vse faze (ogre-
vanje, psihodramska akcija, sharing) v okviru 2 in pol urne seanse. Kasneje vodi 
proces, v okviru katerega obravnava skupinski in protagonistov proces ter uteme-
ljuje svoje postopke in odgovarja na morebitna vprašanja ali pripombe komisije.

14. Kakšni so standardi izobraževanja in usposabljanja v preteklosti  
 in danes? Kako so bili določeni in kdo jih je razvil?

Minimalen standard FEPTO (Federation of European Psychodrama Training 
Organisations) je 880 ur edukacije, ki vključuje trening in psihodramsko prakso 
oz. osebno izkušnjo v kontinuirani psihodramski skupini, teorijo in tehnike, vadbo 
za vodenje, supervizijo (tako posredno kot neposredno) itd. Pogoj je tudi najmanj 
visoka izobrazba na relevantnem področju, ustrezna procedura ob vpisu, eval-
vacija v različnih fazah študija itd.

FEPTO je bil ustanovljen leta 1996. Že v sedemdesetih letih je v Evropi vrsta 
organizacij nudila mednarodne seminarje. Leta 1972 se je npr. srečanja v Louvainu 
(Leuvenu) udeležilo 106 udeležencev iz 8 evropskih držav, kasneje je bilo takšnih 
srečanj še več. Pobuda za oblikovanje evropske zveze, ki bi povezovala organiza-
cije, ki se ukvarjajo s psihodramsko edukacijo, je nastala leta 1992 na kongresu 
IAGP (International Association for Group Psychotherapy). Prvo srečanje leta 
1993 v Stockhomu so organizirali Grete Leutz, tesna Morenova sodelavka, Pierre 
Fontaine, ki se je psihodramsko izobraževal pri Anne Ancelin Schützenberger (še 
enem ključnem imenu za razvoj psihodrame, ki sem jo že prej omenil) ter švedski 
psihodramatik Göran Högberg. Sprva so se letna srečanja imenovala ESCOPE 
(European Study and Co-ordination of Psychodrama Education), kasneje so 
postale FEPTO konference, ki vsako leto potekajo v drugi državi. Članic FEPTO 
je približno 75 organizacij iz 27 evropskih držav.

V Ameriki obstaja American Board of Examiners in Psychodrama, Socio-
metry and Group Psychotherapy, ki ima daljšo zgodovino in je bil ustanovljen 
leta 1975, da bi vzpostavil poklicne standarde na področju psihodrame, soci-
ometrije in skupinske psihoterapije ter podeljeval certifikate na podlagi teh 
standardov. Dejansko se je vprašanje certificirane edukacije odprlo, ko je bil 
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Moreno še živ in že v zgodnjih 60ih letih je obstajal Board of Examiners, ki se je 
kasneje razpustil ter bil ponovno vzpostavljen na pobudo American Society of 
Group Psychotherapy and Psychodrama (ASGPP). Člani petčlanske komisije, ki je 
imela nalogo oblikovati neodvisni svet (Board of Examiners), so bili: Robert 
Siroka, Jim Enneis, Jim Sacks, Don Clarkson in Dale Richard Buchanan, ki so se 
vsi educirali pri J.L. Morenu. Ko je bil svet ustanovljen, so mu predsedovali ob 
že omenjenih Robertu Siroka, Donu Clarksonu in Jimu Enneisu, tudi Marjorie 
Creelman (geštalt), Dean Elefthery (psihiater, ki se je skupaj z ženo igralko Doreen 
Madden Elefthery educiral pri Morenu v New Yorku in bil zaslužen za širjenje 
psihodrame v Evropo v zgodnjih 60ih) ter Zerka Moreno.

Drugod po svetu obstajajo druge strokovne zveze in društva, npr. Australian 
and Aotearoa New Zealand Psychodrama Association, ki skrbi za ustrezne certi-
ficirane standarde v Avstraliji in na Novi Zelandiji.

Standardi izobraževanja pri nas so usklajeni z EAP (European Association 
of Psychotherapy) in FEPTO. Edukacija v Sloveniji sicer še ni akreditirana, ker 
edukacije še ni zaključila prva generacija slušateljev. Standarde študija, v katerem 
sem bil sam udeležen, je vzpostavil Inštitut za psihodramo iz Beograda, ki je 
akreditiran s strani obeh zgoraj omenjenih organizacij in ki je svoj program izvajal 
v Zagrebu v sodelovanju s Hrvaškim psihodramskim društvom oz. Centrom za 
psihodramo. Edukatorji beograjskega Inštituta za psihodramo so dr. Vladimir 
Milošević, dr. Slavko Mačkić, Nataša Veselinović, Ivana Slavković, Biljana 
Petrović, Bojana Glušac (vsi ECP), ob njih pa dr. Dragoljub Nedić, Danijela Rado-
jević in dr. Nebojša Baba.

15. Katere so najpomembnejše objave in raziskave?
Ključne knjige in nekatere objave v slovenščini so omenil že na začetku. Ob teh 
velja omeniti članke Simone Prosen in Marinke Pahole, ki sta v Klip: reviji za teorijo 
in prakso klinične psihologije objavili članek Psihodrama (2009), v Kairos: slovenski 
reviji za psihoterapijo pa Vidiki navezanosti pri psihodramski skupini na Enoti za 
motnje hranjenja Psihiatrične klinike Ljubljana (2010), Pojmovanja človeka v More-
novi psihodrami (2011) ter Človek kot igralec vlog: teorija vlog v psihodrami (2013).

Psihodramo sicer obravnava tudi Peter Praper v učbeniku Skupinska psiho-
terapija – od mitologije do teorije (2008). V zborniku Umetnostno ustvarjanje kot 
terapija (uredila Breda Kroflič) (2019) je članek Vladimirja Miloševića: Psihod-
rama – kreativna pot v spremembo. V knjigi Psihoterapija, ki so jo uredili Maša 
Žvelc, Miran Možina in Janko Bohak, je poglavje o psihodrami, ki ga je napisala 
Jasna Vešligaj Damiš 

Ko je govora o raziskavah: s slovenskimi raziskavami nisem natančno sezna-
njen, ampak po svetu je znanstvena validacija psihodramske psihoterapije 

obsežna in ustreza vsem 15 EAP standardom, ki so potrebni, da bi modaliteta 
bila opredeljena za znanstveno veljavno3.

Morda lahko opozorim na knjigo/zbornik Psychodrama: Empirical Research 
and Science 2 (Psychodrama: Empirische Forschung und Wissenschaft 2) iz leta 
20164, ki so jo uredili Christian Stadler, Michael Wieser in Kate Kirk in ki vzpostavlja 
razširjeno empirično bazo psihodrame preko skoraj 50 avtorjev ter navedem 
npr. izraelsko-ameriško raziskavo iz leta 2019 (Integrative systematic review of 
psychodrama psychotherapy research: Trends and methodological implications), ki je 
analizirala objavljene študije na področju psihodrame v 10-letnem obodbju 
(2007-2017)5 ali meta-analizo učinkovitosti psihodramskih tehnik iz leta 2003 
(The Effectiveness of Psychodramatic Techniques: A Meta-Analysis)6, ki na podlagi 
petindvajsetih eksperimentalnih študij kaže na primerljivo ali boljšo učinkovitost 
kot pri (splošni) skupinski psihoterapiji (tehniki zamenjave vlog in dubliranja 
sta se pokazali kot najučinkovitejši intervenciji). Učinkovitost metode potrjuje 
npr. portugalska študija učinkovitosti psihodrame iz leta 20187 (Studying the 
Efficacy of Psychodrama With the Hermeneutic Single Case Efficacy Design: Results 
From a Longitudinal Study) in vrsta drugih študij.

16. Kaj se dogaja v različnih regijah, mestih, področjih Slovenije?
Psihodrama je zaenkrat, kolikor mi je znano, redno prisotna v Ljubljani, Kopru 
oz. Izoli in na Kruščah ter občasno v Mariboru.

17. Kako je psihodrama prispevala k razvoju psihoterapije v Sloveniji?  
Težko sodim, kakšno vlogo je psihodrama odigrala v Sloveniji. Morda jo to v veliki 
meri šele čaka. Vsekakor pa se zdi, da je tam, kjer je imela svoj čas in prostor – 
npr. na Univerzitetni psihiatrični kliniki in morda tudi drugod - odigrala pomembno 
vlogo, ki bi jo znali bolje oceniti drugi. Moreno in psihodrama pa sta vsekakor 
ogromno prispevala k razvoju psihoterapije.

18. Kako vidite prihodnost psihodrame v Sloveniji?
Za psihodramo v Sloveniji obstaja vse več zanimanja. Ni razloga, da se ne bi 
razvila in postala tudi pri nas vse bolj uveljavljena.

3 https://www.fepto.com/organization/scientific-validation-of-psychodrama-therapy

4 https://www.springer.com/gp/book/9783658130145

5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6380607/

6 https://www.researchgate.net/publication/232466088_The_effectiveness_of_psychodramatic_techniques_ 
A_meta-analysis

7 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.01662/full
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Marinka Pahole1

Moja pot do psihodrame  
na Psihiatrični kliniki Ljubljana

My path to psychodrama at the Psychiatric Clinic Ljubljana

V članku predstavljam proces razvoja psihodrame na Psihiatrični kliniki 
Ljubljana, kjer sem bila del procesa skoraj 40 let. Zunanji in notranji okvir doga-
janja v slovenski psihiatriji je imel pomembno vlogo, saj je spodbujal, včasih pa 
tudi oviral njen razvoj.

Med leti 1950 in 1960 so bile ustanovljene psihiatrične bolnice Begunje,  
Idrija, Vojnik, Maribor, Ormož). Zaposlilo se je več zdravnikov in drugega 
osebja, pogoji zdravljenja so se izboljšali, hospitalizacije so postale krajše, zače-
njalo se je ambulantno zdravljenje in zdravljenje izven bolnišnice (Kramar, 1989).

Tako je v sedemdesetih letih v Ljubljani začel delovati Center za mentalno 
zdravje z naslednjimi oddelki: Psihiatrična hitra pomoč (PHP), Adolescentni 
oddelek, Nočni oddelek (za bolnike s psihotičnimi motnjami), Psihoterapevtski 
oddelek (za bolnike z nevrozami), Forenzični in Alkohološki oddelek. Ambu-
lantni del zdravljenja pa je izvajal Psihiatrični dispanzer. Kasneje so odprli 
še Oddelek za motnje hranjenja in Oddelek za zdravljenje odvisnih od 
prepovedanih drog. Hkrati pa so se postavljali temelji slovenske psihotera-
pije. Prof. Lev Milčinski (1975) je menil, da brez poznavanja psihoanalize, ki nudi 
poznavanje mehanizmov doživljanja in vedenja človeka, si ne zna predstavlja 
dela v psihiatrični bolnici.

Leta 1968 sta prof. Miloš Kobal in prof. Leopold Bregant osnovala dvose-
mestrski študij iz psihoterapije, ki je vseboval teorijo (neoanalitični pristop Shultz 
Henckeja), osebno izkušnjo v skupini in delo pod supervizijo. V ta študij so bili 
vključeni specializanti psihiatrije, klinične psihologije, medicinske sestre, socialni 
delavci, delovni terapevti, muzikoterapevti … V osemdesetih letih se je pojavilo 
veliko novih psihoterapevtskih pristopov, med njimi tudi psihodrama. 

Ko sem se leta 1977 kot socialna delavka zaposlila v Psihiatrični bolnici 
Ljubljana, so se v psihiatriji v Sloveniji dogajale korenite spremembe. Prof. Miloš 

1 Dr. Marinka Pahole, andragoginja in terapevtka za psihodramo na Centru za mentalno zdravje v Ljubljani, 
paholemar@gmail.com
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Kobal je postal direktor Psihiatrične bolnice v Ljubljani in je dal najprej podreti 
zid okoli bolnice v Polju, odprl številne do takrat zaprte oddelke, dal je odstra-
niti rešetke z oken, uvedel je vzdrževalno psihofarmakološko zdravljenje in 
vztrajal pri tem, da vsi zdravstveni delavci in sodelavci pridobijo znanja iz psiho-
terapije. Uvajalo se je skupinsko delo s pacienti in timsko delo po oddelkih 
(Kocmur, 2001). Ves ta uvod se mi zdi potreben, ker je bila psihodrama vpeta 
v potrebe pacientov in možnosti takratnega časa. 

Skupina sociodrame z elementi psihodrame je začela delovati na Oddelku za 
mladostnike pod vodstvom prof. dr. Martine Tomori. Podobna skupina je delovala 
tudi v klubu za mladostnike Vsemirje, ki jo je vodila Maruša Krese. Sama pa sem 
se z njo prvič srečala pri prof. Bogdanu Lešniku, ki je vodil skupino z mladimi 
psihotičnimi pacienti na psihoanalitičnih temeljih. V tej skupini sem bila dve 
leti kot članica skupine, po tem kot koterapevtka. Da bi bolje spoznala psihod-
ramo, sem prebrala Morenovo knjigo Who shall survive (1993/1953), ki se mi 
je zdela zelo težko razumljiva, posebej za začetnika, vendar mi je dala neke 
osnovne informacije o psihodrami. V Morenovem razmišljanju me je pritegnil 
optimistični pogled na človeka in da je videl odnos kot možno pot iz duševne 
bolezni. Posebno težavno sem doživljala razhajanje med tem, kar sem brala 
pri Morenu in doživljanjem na skupini, ki pa je bila psihoanalitično usmerjena. 

Zelo veliko hvaležnost čutim do tima na takratnem Nočnem oddelku, še posebej 
do psihiatrinje doc. dr. Borislave Lovšin in prof. Jožeta Lokarja ob katerima se je 
oblikoval moj odnos do psihiatričnega pacienta, ki je temeljil na spoštovanju, odpr-
tosti in poglobljeni strokovni obravnavi vsakega od njih in zaupanju, da so težave 
obvladljive. 

Zaradi že omenjenega odpiranja psihiatrije je bila velika potreba po usposa-
bljanju pacientov za samostojno življenje, pomoči pri delovni rehabilitaciji, kakor 
tudi po delu s svojci pacientov. Zaradi vseh teh nalog pa je bila tudi potreba po 
pridobivanju novih znanj, ne le iz psihoterapije, zelo velika. 

Razširitev humanističnega znanja in poznavanje andragogike sem dobila 
s študijem na Filozofski fakulteti leta 1987, kar sem s pridom uporabila pri 
rehabilitaciji mladih psihotičnih pacientov. Vsebina tega dela je bila tudi tema 
moje diplomske naloge. Veliko sem delala v okoljih, kje so ti pacienti živeli in 
delali. Pet let sem s timom vodila družinsko oskrbo, kjer smo redno obiskovali 
na domovih družine, ki so sprejele naše paciente, ki svojcev niso imeli. V to delo 
je bilo vključenih veliko vsebin preventivne narave, predvsem s področja komu-
nikacije. Pri tem delu sem opažala, da je izkustveno učenje, aktivnost v terapiji 
pri pacientih zelo dobro sprejeta. 

Posledica študija andragogike so bila usposabljanja iz komunikacije za zdra-
vstvene delavce, zaposlene v psihiatriji, s ciljem kvalitetnejšega odnosa s psihi-

atričnim pacientom. Izvajala sem jih v Ljubljani, Begunjah, Idriji, Hrastovcu in 
Ormožu. Nadaljevanje teh usposabljanj pa je bila priprava in izvajanje treninga 
socialnih veščin za paciente. Sodelovala pa sem tudi pri pripravi in izvajanju 
programa preventive recidiva pri pacientih odvisnih od alkohola in drog.

Kmalu so nastale moje prve skupine z elementi psihodrame. V tem času sem 
zelo veliko prebirala psihodramsko literature, ki je pa bila težko dosegljiva. Leta 
1988 sem prevzela skupine psihodrame na vseh oddelkih Centra za mentalno 
zdravje, kar pa je pomenilo dodatno izobraževanje s področja zdravljenja drugih 
psihiatričnih motenj, kjer so mi bili timi po oddelkih v veliko oporo. Prav tako je 
v Psihiatrični bolnici v Polju vodil podobne skupine Brane Kogovšek.

Leta 1992 sem se vključila v program Tempus in bila leta 1993 na izobraževanju 
na Visoki šoli za dramsko terapijo v Nijmegnu na Nizozemskem. Pridobila sem 
znanje o metodah, ki spodbujajo pacientovo kreativnost, vendar to ni bilo blizu 
mojemu načinu razmišljanja in vizije, kaj psihodrama je.

Leta 1993 se je pri nas mudila terapevtka psihodrame iz Moskve in me naučila 
tehnike postavitve družine, ki je postala zelo uporabna in pogosta metoda pri 
mojem delu na vseh oddelkih Centra za mentalno zdravje.

Leta 1994 sem  na seminarju psihodrame prvič v živo izkusila psihodramo, ki jo 
je vodila dr. Angelica Grotterath, terapevtka psihodrame iz Rima. Takrat sem 
vedela in verjela, da je to smer, ki ji želim slediti in se v njej izpopolniti. Zato sem 
se na Inštitutu Antona Trstenjaka v Ljubljani začela udeleževati usposabljanja 
iz klasične psihodrame, ki jih je ona vodila in ga leta 1999 zaključila. Na tem 
usposabljanju, ki je bilo teoretično in praktično, sem zelo jasno začutila, da je to 
metoda mojega dela ter razmišljanja in da bom iskala naprej v tej smeri. V veliko 
zadovoljstvo in spodbudo pa mi je bila izkušnja, da je bila psihodrama, ki smo 
jo izvajali mi kot iskalci, zelo  blizu temu, kar smo izkusili na tem usposabljanju.

Leta 1998 sem se vključila v izobraževanje iz relacijske zakonske in partnerske 
terapije, kjer sem se teoretično in praktično izpopolnila pri doc. dr. Christianu 
Gostečniku. Največ sem se naučila s področja objektnih odnosov in teorije 
navezanosti. 

V tem času sem z ekipo študentov štiri leta vodila potujočo šolo za starše 
mladostnikov, v kateri smo uporabljali nekaj metod iz psihodrame, kar so 
udeleženci zelo dobro sprejeli. Ta izkušnja mi je pokazala, da je psihodrama 
zelo primerna tudi za edukativne namene pri populaciji, ki se ni zdravila zaradi 
psihičnih težav. Iz tega dela sem kot soavtorica napisala tudi priročnik za šolo 
Biti mladostnikom starši (1999).

Leta 1999 sem zaključila magisterij z nalogo z naslovom Psihodrama kot 
metoda vzgoje odraslih. V njej sem teoretično precej podrobno obdelala psihod-
ramo in prebrala praktično vso, meni takrat dosegljivo literaturo s tega področja.  
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Raziskava je pokazala, kako je bila igra vlog, ki smo jo uporabljali na šoli za 
starše, zelo dobro sprejeta in kako so tudi vsebine postale mnogo bolj blizu 
udeležencem šole, kot pa če bi jim bile podane s predavanji. To je zame pomenilo 
potrditev, da je psihodrama lahko tudi učinkovita metoda edukacije.

V tem času sem sodelovala kot predavateljica in vodja delavnic v tujini 
(Copenhagen, Malmo, Linz, Graz). Leta 2006 leta sem doktorirala na Univerzi 
v Ljubljani, na Filozofski fakulteti na oddelku za psihologijo in uspešno zagovarjala 
tezo z naslovom Osebnostne dimenzije, slogi (tipi) navezanosti ter njihova genera-
cijska skladnost pri osebah z motnjami hranjenja pod mentorstvom prof. dr. Janeka 
Museka. V nalogi sem se psihodrame lotila raziskovalno, saj sem uporabila 
psihodramsko predstavitev družine kot način ugotavljanja kvalitete odnosov 
v družinah pacientov z motnjami hranjenja. 

O psihodrami sem predavala na podiplomskem študiju iz psihoterapije in na 
raznih strokovnih srečanjih. Primer obravnave pacientke na psihodramski način pa 
sva s Simono Prosen predstavile na srečanju psihoterapevtov Slovenije leta 2007. 

Od leta 2003-2008 sem bila v superviziji pri prof. dr. Klainu, ki je supervidiral 
delo s skupino psihotičnih pacientov in njihovih svojcev, v kateri sem pridobila 
na svojem strokovnem in osebnem področju. Vodila sem tudi skupino pacientov 
in svojcev na Enoti za motnje hranjenja.

Več let smo se na intervizijskih srečanjih dobivali terapevti, ki smo izvajali 
psihodramo na kliniki. Priključili sta se tudi kolegici, ki sta se izobraževali iz 
psihodrame. Obravnavali smo teoretična vprašanja in tudi primere dela s paci-
enti. Ves ta čas so se v skupine psihodrame vključevali specializanti psihiatrije 
in klinične psihologije, socialne pedagogike, kar je pomenilo tudi edukativno 
komponento mojega dela. 

V tako obliko sodelovanja so bile vključene tudi kolegice Vladka Pacek, Simona 
Prosen in Mateja Svet, ki so končale študij psihodrame v Zagrebu. Z dvema od njih 
sem bila koterapevtka v dveh skupinah, kar je pomenilo zame veliko obogatitev.

V letu 2008 sem bila pobudnik za ustanovitev Slovenskega društva za psihod-
ramo, ki smo ga istega leta tudi ustanovili. Že prvo leto smo bili gostitelji Sedmih 
transkulturnih študijskih dni iz psihodrame (7th Transcultural Training days of 
Psychodrama) in jih tudi dobro izpeljali. Kasneje smo organizirali še tri delav-
nice, ki so bile povezovalne za nas, ki smo psihodramo izvajali na kliničnem 
področju in drugimi, ki jih je psihodrama zgolj zanimala. Hkrati pa smo na ta 
način s psihodramo seznanjali širši krog zainteresiranih.

Odgovornost do psihodrame sem čutila še v tem, da bi bilo v Sloveniji potrebno 
organizirati izobraževanje za psihodramo, da se bodoči terapevti ne bi tako 
prebijali do znanja in usposobljenosti, kot sem se sama, kar je postala ena od 
nalog novo ustanovljenega Društva za psihodramo Slovenije.

Prihod dr. Vladimirja Miloševića v Slovenijo je te cilje približal, saj je zelo veliko 
pripomogel, da se je izobraževanje iz psihodrame lahko začelo, saj je priznan 
terapevt psihodrame z izkušnjami vodenja edukacije in številnimi mednarodnimi 
povezavami s področja psihodrame.

Leta 2018 pa se je v organizaciji Društva za psihodramo Slovenije začelo 
izobraževanje in teče že četrto leto, kjer sodelujem tudi sama. 

Za potrebe dela v skupinah sem izdelala sama in s pomočjo delovnih 
terapevtk veliko pripomočkov, ki so služili pacientom, da so se lažje vživeli 
v neko temo. Napisala sem tudi katalog vaj za ogrevanje z navodili za izvajanje.  
Najbolj vidni in mnogokrat deležni čudenja, včasih tudi posmeha, so bili stari 
stoli, različnih višin, udobnosti, trdnosti, s katerimi je na skupinah oživela prene-
katera družina. Vsak stol bi lahko povedal veliko zgodb, kdo je vse sedal nanj, kako 
se je počutil … Včasih sem se počutila kot kakšen zbiratelj, saj sem zelo pozorno 
iskala in večkrat tudi našla kaj uporabnega. 

Na skupinah je bila zelo priljubljena igra meščanov malega mesta, kjer je 
vsak član skupine lahko izbral vlogo in ko je mesto zaživelo, ji je tudi dal svoj 
izraz. Bilo je zelo veliko smeha in veselja. 

Naslednja zelo priljubljena aktivnost pa je bilo obmetavanje z blazinami, ki so 
bile različnih velikosti in barv. Pri depresivnih pacientih so dobile vsebino in 
naslovnike, ker so bile mehke in ker jih je bilo kar težko metati od daleč, so omogo-
čale tako telesno kot čustveno  sprostitev.

Pri delu na oddelkih, kjer je bila fluktuacija pacientov velika, je bilo delo 
v skupini psihodrame težje, ker ni bilo občutka varnosti, zato smo tudi pri samem 
delu ostajali bolj na površini (vaje za ogrevanje). Pri timih na določenih oddelkih 
sem čutila nepoznavanje same psihodrame. Velikokrat sem pred skupino dobila 
naročilo, naj ta in ta pacient … Večkrat sem jim povedala, da ima psihodrama 
drugačno izhodišče, ker pacient kljub težavam, ki jih ima,  ohrani nadzor nad 
tem, kaj, kdaj in do katere mere se bo izpostavil in terapevt mora to spošto-
vati. Pa me niso slišali. Kljub vsemu nisem odstopala od doktrine. To je včasih 
pomenilo, da sem zašla v nerazumevanje, bolj dolgoročno je to morda vplivalo 
na manjšo podporo sami metodi. Včasih pa se je zgodil spontan izraz določenega 
pacienta, ki drugje ni sodeloval, pa so drugi terapevti spet to doživeli kot pose-
ganje v njihovo področje, kot bi bilo življenje razdeljeno, kje se lahko kaj pove in 
kje ne. Tega nisem nikoli razumela.

Na skupine psihodrame so prihajali specializanti psihiatrije, klinične psiholo-
gije, socialni pedagogi in drugi. Glede udeležbe sem postavila določena pravila: 
na skupino lahko prideta največ dva, ki morata biti na skupini prisotna vsaj 
mesec dni, in da pri dogajanju aktivno sodelujeta. Pravila sem postavila zaradi 
izkušenj v skupinah. Če je bilo obiskovalcev preveč, so se pacienti počutili kot 
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v »izložbi«, ko ljudje pogledajo, vzamejo, kar jim je všeč in odidejo. Obisko-
valci, ki so bili v skupini dlje časa in so se v dogajanje vključili, so bili zelo dobro 
sprejeti. Nekateri med njimi so se skupin udeleževali dlje časa, med njimi so bile 
tudi tri kolegice, ki so se vključile v izobraževanje iz psihodrame v Zagrebu in ga 
tudi uspešno zaključile.

Bolj površni opazovalci psihodrame v njej niso videli globlje vsebine in sem 
zaradi tega doživljala podcenjujoč odnos.

Zanimivo je bilo tudi delo v skupinah, v katerih so bili psihotični pacienti in 
osebnostno moteni. Tako je bilo potrebno ene spodbujati in druge omejevati, kar 
je bilo pogosto naporno. Pri delu s psihotičnimi je bila zelo pomembna pozor-
nost, ko so bili postavljeni v določeno vlogo in niso zmogli vsebine, ki jo je vnašal 
protagonist, ampak je bila odraz njihovega doživljanja (šibke meje ega), da sem 
to prepoznala in jim omogočila izstop iz vloge. Tudi v fazi delitve občutkov bi 
člani skupin raje ocenjevali protagonista, kakor pa z njim delili svojo izkušnjo.

Posebno vrednost psihodrame pa sem doživljala na ekstrahospitalnih 
skupinah, v katere so se vključili pacienti po odpustu, ker jim je bila metoda všeč 
in so želeli nadaljevati. Skupine so bile heterogene po starosti, spolu, izobrazbi in 
težavah, ki so jih pripeljale na zdravljenje. Te skupine so bile res kvalitetne, člani 
skupine so se v njih dobro počutili in zelo aktivno sodelovali. Težišče tega dela pa 
je bilo v zaključevanju procesa posamezne seanse. Zato je bila sama struktura 
seanse zelo pomembna, da je bilo za zaključevanje dovolj časa. 

Kaj me je navdušilo in me navdušuje pri Morenu? Najprej njegov optimi-
stični pogled na človeka in vera vanj, da zmore. Njegov filozofski in duhovni 
sistem razmišljanja, da je kljub nasprotovanju hodil svojo pot. Da je izhajal iz 
tega, da pacient kljub težavam obdrži nadzor nad tem kdaj, do katere mere bo 
razkrival sebe in da terapevt to spoštuje. Da je v skupini mogoče sodelovati na 
več ravneh (opazovalec, pomožni ego, dvojnik, zrcalo, protagonist) in da s tem 
posredno ali neposredno dela tudi s svojo zgodbo. Da je delal z implicitnim 
spominom, ki preko malenkosti (določene svetlobe, vonja, barve …) privede 
določen dogodek v področje zavedanja, ga naredi dostopnega ponovnemu doži-
vljanju z možnostjo novega ponotranjenja. Da je negoval proces, ki se giblje od tu 
in sedaj v tam in takrat ter se ponovno vrne v  tu in sedaj občutje. Da protagonist 
v svoji zgodbi ni sam, ker se mu na koncu priključijo člani skupine, vsak s svojo izku-
šnjo. Da je na psihodrami prostor za vsako vsebino, naj bo še tako nenavadna, vsak 
dobi priložnost za izražanje. Je učinkovita metoda in nas zelo hitro pripelje do 
občutljivih vsebin, s katerimi mora terapevt občutljivo in sočutno ravnati, slediti 
pacientu in spoštovati mejo, ki jo postavi. Včasih mora to mejo postaviti tera-
pevt, če je pacient ne zmore (npr. pri osebah z motnjo hranjenja). Moje pravilo 
pri delu je bilo, raje korak manj, kakor korak preveč.

Ob pogledu nazaj ugotavljam, kako me je delo s pacienti obogatilo s širino in 
ponižnostjo do vsake poti soočanja z življenjem in hkrati s hvaležnostjo, da so mi 
dovolili biti del njihove zgodbe in z njimi iskati nova spoznanja in poti. Ko tako 
gledam nazaj, me pot, ki sem jo prehodila največkrat sama, kasneje že tudi 
z nekaterimi sodelavci, navdaja z veseljem in hvaležnostjo, da smo metodo 
pripeljali do sem, kjer je danes. Veseli me, da se je slovenski prostor odprl in da 
ima možnost razvoja in sodelovanja z drugimi na področju psihodrame, hkrati pa 
si želim, da bi ohranil zavedanje naše lastne poti, ki je dosegla raven primerljivo 
drugim, ob zelo drugačnih pogojih in možnostih. Ostaja pa mi grenak priokus 
dogajanja v zadnjem času, ko kljub izpolnjenim pogojem glede formalne izobrazbe 
iz psihodrame, ni dobila mesta, ki si ga je zaslužila in tako je Psihiatrična klinika 
v Ljubljani, ki je bila v Sloveniji edina, kjer se je psihodrama izvajala, danes brez 
nje. Pa razumi, če moreš. Vesela pa sem, da psihodrama živi v Sloveniji, zanjo se 
izobražujejo mlajši. Morda pa se kdaj  vremena Krajncem spet zjasnijo, da bodo 
psihodramo kot učinkovito metodo psihoterapije spet lahko ponudili tistim, ki jo 
bodo potrebovali.
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Vladimir Milošević, Vesna Milek1

Dlje ko smo bili izolirani, močnejša je želja 
po tem, da bomo spet skupaj:  
Intervju z Vladimirjem Miloševićem2

The longer we are isolated, the stronger the desire to be 
together again: Interview with Vladimir Milošević

Eden vodilnih terapevtov psihodrame v Evropi in psihiater dr. Vladimir Miloš-
ević, ki v idrijski psihiatrični bolnišnici deluje kot psihiater, v intervjuju govori 
o posledicah epidemije koronavirusa na duševno zdravje, o terapevtskem jeziku 
igre, o ustvarjalnosti in depresiji.  

Za intervju sva se dogovarjala že od izida njegove knjige Psihodrama: Spre-
memba skozi akcijo, na koncu sva se dobila nekaj dni pred razglasitvijo epide-
mije, in sicer v Idriji, kjer v tamkajšnji psihiatrični bolnišnici deluje kot psihiater 
in vodja psihodramskih skupin. Sprejel me je v svojem stanovanju, ko je ravno 
prišel s klinike, me posadil na naslonjač in skuhal črno kavo z dodatkom karda-
moma. Na stenah so se vame zastrmele uokvirjene črno-bele fotografije iz 
filmov, pri katerih je sodeloval kot psihodramski terapevt, nekatere prizore, sploh 
iz filma Moški ne jočejo, sem prepoznala, nekje iz ozadja je zazvenel jazz. Pred 
objavo intervjuja sva po telefonu še aktualizirala trenutno stanje zaradi globalnih 
sprememb in koronavirusa.

1. Še pred začetkom pandemije so številni psihiatri opozarjali na  
 porast nekaterih oblik duševnih motenj, anksioznosti, depresije,  
 paničnih napadov ... Kako je zdaj, s pojavom koronavirusa in vsega,  
 kar prinaša? Se na kliniki že čutijo posledice?

Najprej je treba vedeti, da se klinična slika duševnih motenj zelo spreminja, in to 
neodvisno od epid mije. Tisto, kar je veljalo za nevrozo pred recimo tridesetimi 
leti, ni več isto, kot je zdaj.

1 Vladimir Milošević, dr. med., psihiater in psihodramski terapevt, vladapsi@gmail.com 
Vesna Milek, novinarka in publicistka

2 Intervju je bil objavljen v Sobotni prilogi Dela 25. aprila 2020.

Prevodi, novice, intervjuji, eseji - Translations, news, interviews, essays
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2. Hočete reči, da tudi duševne in osebnostne motnje mutirajo  
 kot koronavirus?

Na neki način bi lahko tako rekli. Zdaj so v središču osebnostne motnje, zakaj 
je tako, poskuša odgovoriti več raziskav. Nastanek sodobne psihodiagnostike 
sega v zgodnja leta dvajsetega stoletja, torej v razumevanje človeka v času 
Sigmunda Freuda.

To je bil čas prepovedi, striktne, rigidne vzgoje, tudi prepovedi, povezanih 
s seksualnostjo. A s tem, ko se je spreminjala družba pa tudi odnos do prepo-
vedi, so se spreminjale tudi frustracije in oblike duševnih motenj. V času, v katerem 
živimo, v zahodni družbi skorajda ni več prepovedi, je pa zato omogočeno toliko 
vsega, da je to tisto, kar je za posameznika lahko frustrirajoče.

3. V smislu, vse je dovoljeno?
Da, zato je zdaj nastopil ključni problem, kako naj se človek znajde v vsej tej 
neskončni možnosti izbire. Prej je bil generator problematike prepoved, zato so 
se razvijale nevroze, zdaj pa je v družbi, kjer prepovedi ni, posameznik preplavljen 
z neštetimi možnosti za zadovoljevanje različnih želja in potreb. Če k temu priklju-
čimo še splet, je ta preplava z informacijami, zahtevami in pričakovanji tolikšna, da se 
posameznik ne more jasno odločiti, kaj je dobro, kaj ne, kaj bi smel, česa ne bi smel. 
Iz tega izhaja, da nevroze, kakršne smo poznali, niso več nevroze, ampak je vse 

Vladimir Milošević, psihiater, mednarodno priznani psihodramski terapevt.  
FOTO: Jure Eržen/Delo 

več tako imenovanih osebnostnih motenj. In če k temu dodamo še povečano 
uporabo psihoaktivnih snovi, je klinična slika na splošno veliko kompleksnejša.

Še nedolgo tega smo poslušali o odprti Evropi, Evropi brez meja, o multikul-
turnosti, zdaj gremo v obratni proces, zapiramo meje v strahu pred tujci, ki bi 
nam lahko prinesli bolezen, in se spreminjamo v družbo nadzora. 

4.   Psihiater Matjaž Lunaček je pred časom rekel, da družbena situacija  
 v Sloveniji najbolj ustreza narcističnemu tipu pacienta, saj to od njega  
 zahteva okolje.

Recimo danes v klasičnih psihiatričnih klasifikacijah narcisistična motnja skorajda 
ne obstaja, ker se narcisistično zdaj v družbi nagrajuje kot dobra adaptacija. Vsto-
pamo v nove paradokse v razumevanju človeka. S preveč izbire ima težave že 
psihiatrična stroka, ki išče te odgovore, in lahko si le predstavljamo, kako je 
recimo najstniku, kaj se dogaja v njem ob neskončni možnosti izbir.

5. Ker je sistem narejen tako, da nagrajuje njegovo željo po všečnosti,  
 po sprejetosti? Z všečki, srčki.

Tako. To je ekstremni primer narcisizma, ki je nagrajevan in zaželen. Trump je 
idealen primer.

6. Pred izbruhom koronavirusa se je tudi pri nas začelo govoriti  
 o izgorelosti, knjige avtorjev, kot so Tina Bončina, Maja Megla,  
 Aljoša Bagola, so uspešnice. A zdaj kot da se je v senci epidemije  
 izgorelost umaknila ob stran.

Zanimivo je, kako se v določenih obdobjih pojavlja nekaj, kar v stroki postane 
dominantna misel, nekakšna strokovna mantra. V tem obdobju je bila to izgo-
relost, zdaj ji bo sledilo nekaj drugega. Pojavil se je koronavirus in glavna novica 
je zdaj ta, da ne delaš nič, da sediš doma in poskušaš preživeti. Lahko bi ironično 
rekli, da v mnogih primerih novi virus rešuje problem izgorelosti, a se zato pojav-
ljajo drugi, nič manj pereči problemi.

7. Kateri so najpogostejši, s katerimi se zdaj srečujete v vaši praksi?
Javlja se vse več ljudi, ki so v veliki stiski, v strahu. V družbi je nenadoma množica 
informacij, ki so zelo kontradiktorne: recimo, je ta virus res tako nevaren ali 
ne, zakaj statistike ponekod trdijo tako, drugod drugače, ali potrebujem rokavice 
za trgovino ali ne več, ali moram razkužiti stvari, ki sem jih prinesel iz trgovine, ali 
ne. Skratka, nenadoma je posameznik bombardiran z množico informacij, ki vzbu-
jajo občutke tesnobe že pri zdravih ljudeh. Nekatere obsesivno-kompulzivne 
oblike vedenja so postale celo zaželene.
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Človeka, ki si večkrat na dan obsesivno umiva roke, bi še pred časom definirali 
kot osebo z obsesivno-kompulzivno motnjo. Zdaj na vsakem koraku slišimo: 
umivajte si roke, čim bolj pogosto, tem bolje. Mizofobija, strah pred umaza-
nijo, je postala javno sugerirana stvar. Kar ima, da ne bo pomote, utemeljene 
razloge, toda v ljudeh, ki so že nagnjeni k tem fobijam, s tem vzbudimo še več 
vprašanj in strahov.

Lahko rečem, da bodo v psihološkem smislu posledice pandemije na duševnem 
zdravju populacije vidne šele kasneje. Konkretno na psihiatriji se že zdaj pojavlja 
vse več oseb s katero od oblik shizofrenije, ki trdijo, da so že na poti, da odkrijejo 
zdravilo za covid-19, ali so prepoznali del vrhov teorije zarote pri covidu-19 ...

8. Kakšne posledice še predvidevate na družbeni ravni?
Gotovo je najbolj pereč problem družbene ksenofobičnosti. Zapiranje  
meja. Spomnite se, kako so bili na začetku epidemije pri nas »glavni sovražnik« 
Kitajci, oni so predstavljali nevarnost okužbe, tam se je to začelo, oni so ustvarili 
ta virus in tako dalje. Potem se je to preselilo na Italijane. Že to, da si na ulici slišal 
buongiorno, je bil znak za preplah.

Ksenofobičnost, v smislu, da je vedno kriv nekdo drug, nekdo od tam 
daleč, iz druge države, druge kulture, druge narodnosti, je stara zgodba naše 
civilizacije. »Nekdo nam je prinesel to korono, zakaj je šel ta človek na smučanje 
v Italijo in nam prinesel korono ...« To so absurdne stvari, a ta način razmišljanja 
počasi vstopa v populacijo.

9. Simptomatično je bilo tudi povečanje »spletnih pravičnikov«,  
 javnega sramotenja na spletu, sploh družin, ki so vikende, ko je  
 bilo to še dovoljeno, preživljale v turističnih krajih.

Da, vse to so stranski pojavi, ki bodo gotovo pustili posledice. V Srbiji  
je predsednik izjavil, da so glavni problem ljudje, ki so v tujini izgubili posel,  
zdaj pa prihajajo domov na zdravljenje. Na zdravljenje? Kot da so vsi ti 
ljudje bolni in prihajajo sem z namenom, da okužijo srbsko prebivalstvo.  
Tu gre za princip zunanjega sovražnika. Kar postane razlog za zapiranje države. 
Še nedolgo tega smo poslušali o odprti Evropi, Evropi brez meja, o multikultur-
nosti, zdaj gremo v obratni proces, zapiramo meje v strahu pred tujci, ki bi nam 
lahko prinesli bolezen, in se spreminjamo v družbo nadzora.

10. Z druge strani je ta panoptik, o katerem je govoril tudi dr. Dan Podjed,  
 postal naša realnost, mi sami nadzorujemo in cenzuriramo naše  
 obnašanje in delovanje?

 

Gotovo je ta virus postal nekaj, kar nacijo na eni strani združuje, na drugi pa 
razdvaja. Ljubljančani so zdaj tisti, ki prinašajo virus na Obalo ali v Bohinj. To je 
karikatura. Vse to me spominja na film Bolje ne bo nikoli, v katerem Jack Nicholson 
igra obsesivca, ki se ne želi dotakniti ničesar, ker ga je strah kakršnegakoli 
stika z drugim.

11. Večkrat se pojavlja tudi asociacija na znanstvenofantastične distopije,  
 od Dekline zgodbe do Matrice in podobnega. Vse več ljudi ima občutek,  
 da se nekdo od zgoraj igra z nami in vleče nitke. Kako to vpliva na  
 stanje duha v družbi?

Gotovo te nove situacije v ljudeh sprožajo nova vprašanja. Jasno je, da so bili 
ukrepi, ki jih je sprejela vlada ob razglasitvi epidemije, nujni. Ko stvar gori, je treba 
reševati hišo in svoje življenje. A zdaj, ko je požar obvladljiv, ko se situacija 
umirja, bomo šele priča učinku, ki ga bo to imelo na duševno zdravje populacije.

12. Francoski filozof Michel Onfray je kolegici Mimi Podkrižnik v  
 intervjuju dejal, da je po pandemiji bolj pričakovati izgrede kot utopijo  
 iz slikanice.

Ni nujno. Zgodovinska izkušnja nam govori, da se je po vseh teh epidemijah 
pandemičnih razsežnosti v družbi zgodilo nekakšno odpiranje, celo razcvet 
na vseh področjih. Odpiranje šampanjca, če hočete, in to na vseh ravneh. 
To lahko vidite na platnih holandskega slikarja Pietra Bruegla iz 16. stoletja,  
na katerih je upodobil orgiastične prizore, ki so sledili epidemiji kuge. Vemo, da so 
se po epidemiji španske gripe v Parizu zgodila nora dvajseta ... 

13. Torej pričakujete, da se, vsaj v umetnosti, lahko ponovi eksplozija  
 kreativnosti, novih umetniških tokov kot v Parizu, ko je Breton zapisal  
 nadrealistični manifest in je klube preplavil afroameriški jazz z  
 Josephine Baker na čelu ...

Tako nas uči zgodovina. Vedno je po ekstremnih epidemičnih situacijah nastopil 
kontrapunkt, kreativni razcvet, celo dekadenca. Tako je zdaj za vse nas nastopila 
povsem nova situacija, ki se verjetno ne bo nikoli več ponovila na tak način. Začeli 
se bomo šele učiti, kako ravnati s tem, tako kot se virologi in infektologi šele 
učijo, kako ravnati z virusom.

Zanimiv je odlomek v Andrićevem romanu Most na Drini, ki govori 
o tem, kako so se v otomanskem imperiju soočali z izbruhom epidemije 
kuge, kako so se ljudje takrat obnašali in si organizirali življenje. Po tem odlomku 
vidimo, da ljudje v zadnjih dvesto letih nismo kaj dosti napredovali. Tako 
da ... najbrž ni nujno, da bo naše obnašanje tako zelo drugačno (nasmešek). 
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Najbolj zaznavam potrebo po približevanju. Potreba, da ljudje spet pridejo 
v stik s svojci, prijatelji, je vse večja. Dlje ko smo bili izolirani, bolj ko je bila 
ta samoizolacija stroga, močnejša je želja po tem, da bomo spet skupaj. 
V tem času zdaj mnogo ljudi čuti, kot ste rekli, da se nekdo, ki vleče nitke, igra 
z nami, in to je lahko dodaten povod in sprožilec za številne motnje.

14. Kaj lahko naredimo proti temu? Kaj se lahko naučimo? Nas korona 
 virus lahko tudi vrže iz rutine, spodbudi v iskanje novih rešitev, ki jih  
 bomo glede na napovedi o gospodarski krizi zelo potrebovali?

Situacija je takšna, da nas spodbuja, da se moramo odzivati drugače, da razmi-
šljamo drugače, na novo. Da se lotimo nove stvari, o katerih prej nismo razmi-
šljali. Sam recimo do zdaj za posvetovanje s skupino študentov nisem upora-
bljal orodij, kakršen je zoom. V vsem tem se odpirajo neki novi načini razmi-
šljanja, iskanje novih rešitev in odgovorov, in to nas žene, da izstopimo iz 
rutine, iz cone udobja ...

Da ne bo pomote, ne pravim, da je dobro, da se je zgodila pandemija, pravim 
samo, da je treba v situaciji, kakršna je, poiskati tudi dobre stvari, ne samo da smo 
frustrirani, ker ne moremo delovati tako, kot smo bili navajeni doslej. Naslednji 
korak je: dajmo, naredimo nekaj, česar morda do zdaj še nismo počeli. In to je 
tisto, kar poganja človeka in njegovo ustvarjalnost.

Kot vemo, frustracija proizvaja potrebo po spremembi. Brez frustracije nimamo 
potrebe, da bi karkoli spremenili. Zato pravim, da nas ta frustracija, ki jo je sprožila 
epidemija, lahko nauči tega, da iščemo drugačne načine in poti, tako v odnosu 
do drugih kot tudi v odnosu do samega sebe. 

15. Kako ste sploh, eden vodilnih psihodramskih terapevtov v Evropi,  
 prišli v Psihiatrično bolnišnico Idrija?

Že ko sem vodil psihodramske delavnice v Sloveniji, sem se navdušil nad Slove-
nijo, nad ljudmi, ki sem jih spoznal. Vzpostavil sem stik s predstojnikom idrijske 
psihiatrične bolnišnice dr. Markom Pišljarjem; pomembna stvar v tem dogo-
voru je bila, da sem tu dobil prostor, da lahko vodim delavnice psihodrame, kar 
je bilo v obojestranskem interesu. Seveda je razlika med Beogradom in Idrijo 
ogromna, že v družabnem življenju, bogatem kulturnem življenju, tam je tudi 
krog mojih najbližjih prijateljev.

Ampak delovanje v Idriji mi odpira druge možnosti, mislim tudi, da v Beogradu 
nikoli ne bi napisal tako obsežne knjige, kot je Psihodrama: Sprememba skozi 
akcijo. Šele ko sem prišel v Idrijo, sem imel ob večerih dovolj možnosti, da se 
umirim, se usedem za računalnik in pišem. Zato sem hvaležen tako mojim izje-
mnim sodelavcem v Idriji kot tudi Sloveniji, kjer je knjiga najprej izšla (nasmešek).

16. Je to prvi priročnik psihodrame te vrste v regiji, v katerem podrobno  
 analizirate psihodramske postopke, ki se dotikajo igre?

Prvi te vrste, da. V regiji je sicer kar nekaj publikacij, v katerih so opisani principi 
psihodrame, a bolj kot teoretične informacije. Gotovo sem to knjigo začel pisati 
prav z mislijo, da naredim podroben učbenik za terapevte in ljudi, ki vstopajo 
v to terapijo psihodrame, trudil sem se, da pišem iz lastne izkušnje. Ko pišemo 
o psihoterapiji, je najbolj bistveno, da pišemo skozi osebno perspektivo.

Ko govorimo o psihoterapiji, preprosto ne moremo govoriti samo v teore-
tičnih kategorijah. Teorija tu vedno izhaja iz izkušnje. Pri, recimo, medicini je pot 
drugačna, najprej se moramo naučiti teorije, da jo lahko udejanjimo v praksi. Tudi 
Sigmund Freud je v teoriji zapisal predvsem tisto, kar je doživel v svoji praksi, kar 
je videl in prepoznal. Iz tega je razvil teorijo, ki je spremenila dojemanje člove-
kove osebnosti.

17. Je zdaj, glede na to, kar ste rekli na začetku, nastopil čas, ko se bo  
 morda spremenilo tudi to, da se Freudovih dognanj ne jemlje več  
 kot dogmo?

Ne bi rekel. Moram vam reči, da je Freudova teorija človekove osebnosti never-
jetno točna. Obstaja veliko prelomnic v razvoju psihoterapije, ko so terapevti 
začeli raziskovati tudi druge poti, a ko psihiatri delamo z ljudmi v praksi, vsakič 
prepoznamo principe, o katerih je govoril Freud. In to je fascinantno.

18. »Psihodrama je znanost, ki raziskuje resnico s psihodramskimi  
 sredstvi,« je rekel utemeljitelj psihodrame Jakob Levy Moreno.  
 Kdaj ste se vi srečali z njo, zakaj vas je tako pritegnila?

Imel sem nekaj sreče, s psihodramo sem se spoznal še kot študent medicine 
leta 1986. Terapija ni tako mlada, nastala je že v začetku 20. stoletja, a se je 
v Evropi pojavila šele v šestdesetih letih in se potem v osemdesetih razširila 
tudi v našo regijo. Druge psihoterapije, ki so dobile nekakšno priznanje stroke še 
pred psihodramo, kot sta geštalt in transakcijska psihoanaliza, so v resnici precej 
novejše, so pa na neki način izšle iz psihodrame. Recimo Fritz Perls, ustanovitelj 
geštalt terapije, je bil v skupini Morena, ustanovitelja psihodrame. Vsi ti ljudje so 
kasneje razvili cel spekter svojih tehnik, izhajajoč tudi iz Morenove filozofije, ki je 
temeljila na Martinu Buberju in konceptu srečanja.

19. Koncept srečanja, ki ga Buber opisuje tudi v knjigi Jaz in ti,  
 prevedeni v slovenščino?

Tako, tam Buber trdi, da je edino pravo srečanje dveh oseb – tukaj in zdaj, brez 
predhodne prtljage o tej osebi, brez predhodnih idej, osebne zgodovine ali pred-
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sodkov. In da je samo to, kar se dogaja v tem trenutku, edina realnost, ki jo 
živimo. Vse drugo so projekcije, strahovi, želje, spomini, pričakovanja. Edina prava 
vrednota je ta, ki se lahko zgodi v trenutku srečanja človeka z drugim človekom.

20. Spominja na knjige o duhovnosti ali stare knjige vzhodnih mojstrov,  
 ki poudarjajo pomen živeti v tem trenutku, biti tukaj in zdaj.

Saj, in v procesu psihodrame se odigrava del osebne preteklosti osebe, ki se prav 
tako pripelje v kontekst »tukaj in zdaj«. Recimo, če želimo poustvariti situa-
cijo, ki jo je določena oseba doživela, ko je imela dvanajst let, najprej poustvarimo 
prostor, v katerem se je to zgodilo, nato odigramo situacijo, ki se dogaja tukaj in 
zdaj, v tem trenutku.

Iz tega izhajata tudi moč metode in psihoterapevtska kakovost.  
Ko človek odigra stvari tukaj in zdaj, razvije nov odnos do te situacije, ki se lažje 
razume in analizira, ker je tukaj, in hkrati ponuja možnost, da se spremeni, saj 
je osnovni cilj psihoterapije spremeniti tisto, kar je disfunkcionalno.

21. Če navedeva za naše bralce konkreten primer, recimo ta, ki ga opišete  
 tudi v knjigi. Žena alkoholika, ki trdi, da je mož verbalno nasilen do  
 njunega sina, medtem ko on trdi, da tega ne počne. Ko zamenjata  
 vlogi, mož doživi uvid.

Da, ta situacija se odigra na sceni, ko ti akterji zamenjajo vloge. Torej, ko mož 
prevzame vlogo sina in žena stopi v vlogo moža, mož zares občuti in vidi 
samega sebe, vidi, kako ga doživljajo drugi, in prepozna svojo reakcijo kot 
neprimerno. In poanta psihodrame je po Morenu: jaz bom na situacijo pogledal 
s tvojimi očmi, ti vzemi moje oči in poglej na situacijo z mojimi. Bistvo je, da človek 
lahko vidi sebe s perspektive drugega in da hkrati lahko vidi reakcijo drugega 
na tisto, kar sam počne. Recimo medosebni konflikt, ki je morda najpogostejša 
tema v psihodramskih situacijah, se tako razume od znotraj, s perspektive obeh 
udeležencev. Zamenjava vlog, ki je osnovna tehnika psihodrame, ima velik 
psihodramski potencial.

Psihiater v Psihiatrični bolnišnici Idrija, sicer pa eden najvidnejših psihod-
ramskih terapevtov v regiji, supervizor in edukator. Po diplomi na medicinski 
fakulteti v Beogradu je nadaljeval izobraževanje iz psihodrame v sodelovanju 
z Oxford Medical School, nato zaključil specializacijo iz psihiatrije. Vodi psihod-
ramsko izobraževanje v Sloveniji, Srbiji ter na Hrvaškem, v Italiji, Angliji, Belgiji 
in je gostujoči vodja psihodramskega usposabljanja v Avstriji, Izraelu in Make-
doniji ter gostojoči edukator na geštalt inštitutu na Malti. Je ustanovitelj in prvi 
vodja Instituta za psihodramu v Beogradu (European Accredited Psychotherapy 
Training Institute) ter soustanovitelj in vodja mednarodnih psihodramskih 

seminarjev, oktobra 2018 je izšla njegova knjiga Psihodrama: sprememba skozi 
akcijo. Sodeloval je tudi kot svetovalec pri filmih Projekcije, Z druge strani in Moški 
ne jočejo, tudi pri predstavah z režiserjem Tomijem Janežičem. 

22. Če velja, da psihoanaliza ni primerna za osebe s psihozo, za koga ni  
 primerna terapija psihodrame? Kolikor vem, imate vi v vaših  
 psihodramskih delavnicah tudi paciente s psihozo?

Psihodrama ni diagnostično omejena. Ne obstajajo prepreke, lahko jo odigrajo 
zdravi ljudje, a tudi ljudje s katero od duševnih bolezni. Če je nekdo akutno psiho-
tičen, pod vplivom halucinacij, seveda ne more sodelovati v tem procesu. Sicer pa iz 
prakse lahko povem, da ima ta terapija izjemne rezultate tako pri osebah z razvito 
duševno motnjo kot pri osebah, ki želijo zgolj prepoznati svoje načine delovanja.

23. Zakaj potem psihiater dr. Gorazd Mravlje v predgovoru k vaši knjigi  
 opozarja, da slovenska strokovna javnost psihodrami še vedno odreka  
 status samostojne psihoterapevtske metode zdravljenja?

Mislim, da se situacija ureja, da je od sredine devetdesetih let tudi na tem prostoru 
relativno dobro sprejeta. Treba je vedeti, da je jezik psihodrame jezik igre, in ko 
govorimo o igri, se v stroki pojavi kup predsodkov, da je to malo neresna stvar, da je 
to trenutna stvar, da gre samo za katarzo … Psihodrama ni samo katarza, vanjo 
je vključen tudi aktivni uvid, uvid skozi akcijo, ki ne temelji samo na razume-
vanju, ampak tudi na ravni emocije, na področju doživetja in obnašanja. Velika 
razlika je namreč, če midva samo sediva in se pogovarjava, kot je to običajno 
pri psihoanalizi, kot če smo terapevt in klienti telesno udeleženi v tem, kar 
govorimo, aktivno udeleženi na nivoju obnašanja, občutkov in razmišljanja.
Psihodrama uporablja neverbalni del, ki omogoča, da nas naše telo spomni na 
stvari, ki jih je naš um že pozabil.

24. Ste bili od nekdaj zaljubljeni v gledališče in film?
(Nasmešek.) Ko sem bil mlad, sem bil v dilemi med študijem medicine in študijem 
na akademiji v Beogradu, smer filmska režija. Sprejemni izpit za medicinsko 
fakulteto je bil junija, za film pa avgusta. Pripravil sem se na prve sprejemne za 
medicino in jih naredil. In potem nisem imel prave volje, da bi se pripravljal še 
za izpite na akademiji.

25. Škoda, da niste poskusili?
Ne vem, morda ni škoda, ampak sreča za film (smeh).
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26. Ste pa zato sodelovali pri različnih filmskih projektih, od Zrinka  
 Ogreste do odmevnega filma Moški ne jočejo, ki skozi principe  
 psihodrame raziskuje posttravmatski sindrom pri vojnih veteranih.

Prek hrvaške dramatičarke Lade Kaštelan, ki se je udeležila ene od mojih 
delavnic, sem prišel v stik s hrvaškim filmskim avtorjem Zrinkom Ogresto in 
sodeloval pri filmu Projekcije in potem pri filmu Z druge strani (S one strane). Kasneje 
me je Tomi Janežič povezal z Alenom Drljevićem, ki se je v tistem obdobju ukvarjal 
s filmom Moški ne jočejo.

27. Zanimivo, da je režiser Alen Drljević sam vojni veteran, ki se mu je po  
 mnogih letih pojavil tako imenovani posttravmatski sindrom, tudi zato  
 se je odločil, da naredi film o tem. Vi ste že pred tem delali z ljudmi,  
 ki so v zadnji vojni v Jugoslaviji trpeli za PTS?

Da, delal sem tako z vojnimi veterani kot žrtvami nasilja, mučenja v tabori-
ščih, psihodrama se je pokazala kot zelo dobro sredstvo pri osebah s posttravmat-
skim sindromom. Ker film Moški ne jočejo govori o psihodramski skupini vojnih 
veteranov iz različnih republik nekdanje Jugoslavije, ki so zaradi travmatičnih 
izkušenj na fronti udeleženi v skupinski terapiji, je bila moja naloga pri pripravah na 
snemanje filma pomagati igralcem, da bi razumeli take izkušnje. To je pomemben 
del filmske zgodbe.

28. V filmu je vlogo psihodramskega terapevta, nekakšen vaš alter ego, 
 odigral Sebastian Cavazza, ki mi je takrat v intervjuju rekel, da ste bili  
 vi kot psihodramski terapevt pri filmu neprecenljivi.

Podobno bi lahko sam rekel za vse udeležene. Dejansko je Drljević zbral nabor 
najboljših igralcev v regiji. Pred začetkom snemanja smo imeli psihodramske 
vaje z vsemi sodelujočimi in Sebastian je zelo inteligentno, pronicljivo prevzel 
vlogo terapevta. Kot je rekel, se je načrtno odločil, da je lik psihiatra oblikoval 
bolj nevtralno, da ga ni »obarval« z dodatnimi bolečinami iz zasebnega življenja.

29. Rekel je še, da je pomembno sporočilo filma – ne obsojaj, ker nas sooči  
 s tem, da so bili ljudje prisiljeni početi stvari, ki jih sicer v običajnem  
 življenju nikoli ne bi. Predstavljam si, da delo v skupini, v kateri so  
 ljudje s tako travmatičnimi izkušnjami, zahteva posebno previdnost?

Ko govorimo o vojnih travmah, govorimo o zelo drastičnih človeških izkuš-
njah, situacijah, v katerih so bili ljudje življenjsko ogroženi, situacijah, v katerih so 
bili prisiljeni, da ogrozijo druge, ali so odvzeli življenje drugemu človeku. In zato 
je še toliko bolj pomembno, da psihodrama ne izzove retravmatizacije. Torej če 
mi v procesu natančno ponovimo travmatično situacijo iz vojne, ki jo je ta človek 

preživel, obstaja možnost, da ga ta travma še enkrat prizadene.
Zato je v tem primeru nujna dobra predhodna pripravljenost skupine, da postane 

varen prostor, kjer se lahko travmatične stvari odigrajo brez sodb, in tu je 
ključno, da terapevt prepozna, kdaj se lahko ta proces začne in nadaljuje zelo 
počasi, korak za korakom.

Zgodovinska izkušnja nam govori, da se je po vseh teh epidemijah pande-
mičnih razsežnosti v družbi zgodilo nekakšno odpiranje, celo razcvet na vseh 
področjih. Odpiranje šampanjca, če hočete, in to na vseh ravneh.

Psihoterapija je v bistvu iskanje pravega jezika med klientom in tera-
pevtom. Ta jezik mora vključevati čustveno resonanco, ki se vzpostavi med 
njima – šele potem lahko uporabimo ustrezno tehniko. Različne tehnike so kot 
inštrumenti v operacijski dvorani. Lahko rešujejo življenje, če jih uporabiš na 
pravi način, in s temi istimi instrumenti lahko ubijemo človeka. Vse je odvisno 
od tega, kako jih uporabimo.

30. Kaj pravite na delitev psihiatrov na tiste, ki prisegajo na psihoterapijo,  
 in tiste, t.i. biološke, ki prisegajo na antipsihotike?

Mislim, da je ta delitev na psihoterapevtske psihiatre in t. i. farmakološko psihia-
trijo precej izmišljena. V polju nevroznanosti, ki nam kaže neposredno povezavo 
med psihoterapevtskim in biološkim pristopom, imamo, sploh od leta 2000, niz 
čudovitih raziskav, ki so pokazale, da se skozi proces psihoterapije pokažejo tudi 
spremembe v delovanju možganov, našega korteksa, in nižjih struktur. Torej 
psihoterapija dokazano vpliva na možnost sprememb na celičnem nivoju, na histo-
loškem in organskem nivoju.

Vemo, da del psihiatrije do recimo petdesetih let prejšnjega stoletja sploh 
ni razpolagal z ustreznimi farmakološkimi sredstvi, dokler se ni pojavil prvi 
antipsihotik. Do takrat so psihiatri iskali različne nenavadne načine, da bi poma-
gali pacientom.

31. Mislite na elektrošoke? Čeprav nam laikom to zveni srhljivo,  
 nekateri psihiatri trdijo, da so elektrošoki za določen tip pacientov  
 lahko učinkoviti?

Gotovo. In uporablja jih tudi moderna psihiatrija. Tudi sam sem jih že uporabil.

32. Kako je to videti?
Vsekakor ni tako dramatično, kot to vidimo v številnih filmih. Ta terapija sicer velja 
za agresivno, a lahko se vprašamo, kaj je bolj agresivno, ali to, da nekdo več deset 
let dobiva antipsihotik, ki ima močne stranske učinke, ali serija petih, desetih 
elektrošokov?
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33. In odgovor je ...?
Elektrošok je smiseln, kadar pred tem dobro diagnostično opredelimo, kdaj ga 
uporabimo. V določenem obdobju so ga psihiatri uporabljali zelo nekritično in 
iz tistega obdobja izhaja tudi vsesplošen odpor proti njim.

V zgodovini psihoterapije imamo cel niz nenavadnih postopkov zdravljenja 
oseb s shizofrenijo, od izmeničnega potapljanja v toplo in hladno vodo pa do 
zdravljenja z inzulinskimi šoki ... Vse to so problematične metode. In ko se pojavi 
nekaj novega, v tem primeru antipsihotiki, se rado zgodi, da to v stroki obvelja 
kot edini postopek. In v določenem obdobju se je začela ta farmakološka ekspan-
zija, ki še kar traja.

Vsi psihiatri, ki se v realni praksi vsak dan srečujemo z osebami s psihozo, se zave-
damo pomena zdravil, hkrati pa vidimo, da niso zadostna, kadar hočemo resnično 
dvigniti kakovost življenja pacienta na drugo raven. Vodim skupino oseb s kronično 
psihozo, ambulantno. V njej so osebe, ki so bile že leta, desetletja redno hospita-
lizirane vsaj dvakrat na leto, zdaj so pri meni v skupini že osem let in v tem času 
sta se zgodili samo dve novi hospitalizaciji. To je velik napredek.

34. Ali v stroki obstaja konsenz, sploh zdravilo, ki je učinkovito  
 za paciente s shizofrenijo? Mar ne gre v praksi pravzaprav za  
 eksperimentiranje, iskanje pravega odmerka, kakšne učinke bo  
 imel na določenega pacienta?

V primeru shizofrenije imamo zdravila, ki v akutni fazi gotovo pomagajo paci-
entu, tu ni dileme. Kakovost življenja se izboljša, ko se umaknejo simptomi 
bolezni, toda da bi zares prešli na kakovostni nivo delovanja, torej da se psihotična 
stanja ne bi ponavljala, je neizogibna psihoterapija.

Ko govorimo o psihozi, mi običajno ne govorimo o »psihoterapiji 
psihoze«, temveč o »psihoterapevtskem pristopu k psihotičnemu paci-
entu«. Sam vodim skupino oseb s kronično psihozo, ambulantno. V njej so 
osebe, ki so bile že leta, desetletja redno hospitalizirane vsaj dvakrat na leto, zdaj 
so pri meni v skupini že osem let in v tem času sta se zgodili samo dve novi 
hospitalizaciji. To je velik napredek.

Hočem reči, da je v psihiatriji ključno prav to ravnovesje. In še to: tudi zdra-
vila, ki jih predpiše psihiater, ne bodo prava, če ni vzpostavljen res kakovosten 
odnos s pacientom.

35. Kako vzpostavite ravnovesje: na eni strani se pri svojem delu trudite  
 za čim bližji odnos s pacientom, ki temelji na zaupanju, na empatiji,  
 z druge strani se morate ograditi od njegovih zgodb?

Mislim, da je to povezano z izobraževanjem v psihoterapiji, ko predelaš svoje 

lastne zasebne vsebine, s tem lažje vzpostaviš relativno jasno mejo, da ne bi 
pacientov in njihovih doživetij nosil s sabo domov. To ne pomeni, da se izgublja 
bližina, gre samo za to, da znaš postaviti mejo, ki je zdrava zate in za pacienta.

36. Podobno kot igralci, ki se morajo naučiti, da ko zastor pade,  
 skupaj s kostumom odvržejo tudi svojo vlogo, v katero so se  
 poglabljali mesece. Včasih jim to ne uspe.

To je res. In tu je problem. Eden od zagrebških igralcev, ki se je udeležil moje 
delavnice psihodrame na Hrvaškem, mi je rekel ključno stvar, in sicer, da jih 
na igralski akademiji učijo, kako naj vstopajo v vlogo, a nihče jih ne nauči, kako 
potem izstopiti iz nje. Prav skozi psihodramo se lahko igralci učijo, kako vstopajo 
v vlogo in tudi kako to opazujejo z distance, od zunaj.

V psihoterapiji se namreč razvija opazovalec, t. i. observing ego, ki je izjemno 
pomemben za psihoterapevta. Namreč, nenehno se moram zavedati, kaj se 
dogaja v odnosu med mano in pacientom, da sem prisoten v tem odnosu in 
da se hkrati opazujem, kot bi se osvetlil z reflektorjem in se vmes vprašal, kaj 
v resnici tu počnem.

37. Povejte mi kaj več o vaši novi knjigi z delovnim naslovom  
 Depresija in kreativnost. Če prav razumem, v njej govorite o tem,  
 kako s pomočjo ustvarjalnosti lahko transformiramo, ublažimo  
 določene osebnostne ali celo duševne motnje?

V tej knjigi želim osvetliti, da ne gre samo za to, da umetnost in kreativnost lahko 
pomagata v psihoterapiji, ampak tudi to, da je vsaka terapevtska sprememba, ki se 
zgodi v osebnosti, sama po sebi ustvarjalen akt. Da proces psihoterapije nosi 
v sebi nekatere elemente, ki ustrezajo kriterijem za določeno umetniško delo.

38. Kriteriji za umetniško delo? Kateri so?
Eden od teh kriterijev, ki so ključni za to, da delo lahko imenujemo ustvarjalno 
delo, je, da je nekaj novo, da je avtentično, da prihaja iz te osebe, ki jo je ustva-
rila. Drugi je: da to, kar je ustvaril, prepoznajo tudi drugi. Torej, da drugi ljudje 
vidijo, da je ta slika, ta skladba, ta pesem res nekaj, kar v njih lahko premakne 
perspektivo, da rezonira z njimi. Da nekaj ni zaprto, avtistično.

39. Kako si potem razlagamo moč ekspresije van Goghovih slik, mnoge od  
 njih je najverjetneje naslikal v stanjih psihotičnih doživljanj, kaj ne?

Tudi če jih je, njegova platna nedvomno močno čustveno učinkujejo na opazo-
valca, niso hermetično zaprta. Vzemimo recimo Dalijeve slike, ki so nadrealne, a če 
si ne bi izmislili izraza nadrealnost, bi morda rekli, da so celo psihotične. A ljudje 
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zavibrirajo z njimi, prepoznajo njihovo simboliko. Pri psihotičnih kreacijah ta 
proces simboličnega mišljenja ni dovolj razvit, zato je ne morejo prepoznati 
drugi. Psihotiki ostajajo v svojem zaprtem svetu in večinoma drugi ne morejo 
rezonirati s kreacijami.

In tako je tudi sama sprememba v psihoterapijskem procesu nekaj novega, nova 
izkušnja v človeku, ki želi nekaj novega v sebi, da v sebi prepozna nov poten-
cial, in mora biti prepoznano v realnem kontekstu življenja te osebe. Če je nekaj 
novo, a nefunkcionalno, potem s terapijo nismo naredili nič bistvenega. Psihod-
rama prav tako uporablja kreativno sredstvo, torej igro, da bi dosegla kreativni cilj.

40. Zanima me, ali je za umetnika, vzemiva spet igralca, ki se izraža skozi  
 medij igre, je to zanj zdravilo, ali intenziven proces vživljanja v vlogo  
 lahko predstavlja potencialno nevarnost za njegovo zdravje?

Tisto, kar povezuje igralca in psihoterapevta, je da oba v svojem poklicu kot 
sredstvo uporabljata lastno osebnost. Igralec nima toliko drugih orodij kot 
samega sebe. Podobno je s psihoterapevtom.

V drugih ekspresivnih umetniških zvrsteh, kot je recimo slikarstvo, obstaja 
ta tako imenovani medij, prenos notranjih stanj na platno, s pomočjo 
barv, čopiča, likovnega jezika. A igralec je sam po sebi medij, pa naj bo to na gleda-
liškem odru ali na filmu, seveda je tu še kostum, maska, luč in druge pomožne 
stvari, a v bistvu je sam medij.

41. Po nekaterih raziskavah, kateri profili poklicev so statistično najbolj  
 rizični za razvoj duševne motnje so na prvem mestu menda pisatelji.  
 Če pomislimo na pisatelja, kakršna sta bila Dostojevski, Tolstoj, ki  
 vodita takšno množico različnih osebnosti skozi tisoč in več strani  
 romana ... se res zdi kot nadzorovana shizofrenija.

Lahko bi temu rekli tudi tako. Po drugi strani je pisatelj ves čas ustvarjalnega 
procesa sam, deluje sam, v samoti. Igralec je na odru, v stiku z občinstvom, z drugimi 
igralci, ima možnost, da analizira stvari, da se odziva, da sliši. Samota je zelo 
specifičen dejavniki.

42. Vsi umetniki, igralci, slikarji, režiserji, pisatelji, glasbeniki ...  
 na družabnih omrežjih sicer iščejo nove poti kreativnosti, a s  
 to kreativnostjo večina njih ne bo mogla preživeti, ne vemo,  
 do kdaj bodo zaprta gledališča, do kdaj bo veljala prepoved  
 prireditev, koncertov, razstav ...

Da, tu nastopi širši problem, sploh za umetnike, ki so odvisni od odnosa 
z drugim, z občinstvom. Kako naj igralec igra sam sebi? Vsi umetniki, ki potre-

bujejo odziv občinstva, vse produkcije, kjer potrebuješ večjo skupino ljudi in 
občinstvo, vse je odloženo za nedoločen čas.

43. Zato bo v tem obdobju knjiga, ki jo pišete o povezavi ustvarjalnosti  
 in depresije, vsem nam prišla še kako prav?

Gotovo bo ta knjiga napisana bolj poljudno kot prejšnja.  Za njeno rdečo  
nit sem si izbral jazz. Jazz je dobra metafora za psihoterapijo.

44. Mislite free jazz?
Tako. V jazzu se veliko raziskuje, eksperimentira, dve izvedbi iste skladbe nista 
nikoli isti. In podobno je v psihoterapiji. Nikoli ne obstajata dve isti seansi, pa čeprav 
uporabljaš podobna orodja, podobne postopke, iste note, če hočete. Verjetno je 
to tudi zato, ker imam res rad jazz, ampak filozofija psihoterapije in filozofija 
jazza sta zelo povezani. Miles Davis je rekel, da je jazz podoben boksu, ker moraš 
vsakič narediti nekaj novega. 
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Predstavitev osnovnih elementov 
psihodrame: metode in tehnike 
psihodramskega dela, komunikacija 
in rušenje tradicionalnega odnosa v 
psihoterapiji

"Vendar ne pozabimo bistvenega v psihodrami – 
bodi spontan, kreativen in prevedi svet v akcijo, 
ali na sceni ali v življenju. 
Prav tako, zabavaj se in uživaj." 
Josef Rosenboim

Moje srečanje in izkušnje s psihodramo
Moje prvo srečanje s psihodramo je bilo pred petnajstimi leti v Centru za 
mentalno zdravje na Poljanskem nasipu v Ljubljani.  Od novembra 1989 do 
maja 1990 sem bila vključena v proces skupinske psihodramske obravnave 
pacientov pod vodstvom dipl. psih. Bogdanom Lešnikom.

Že ob prvem srečanju s psihodramo me je najbolj navdušila njena uporabnost 
in učinkovitost ter odnos med pacientom in klientom. Terapevt je v psihodrami 
pacientov prijatelj, ki mu pomaga in ga razume. Psihodramatik (vodja ali tera-
pevt v skupini) pri svojem delu deluje s kretnjami, mimiko, dotikom, očesnim 
kontaktom in drugimi dimenzijami neverbalne komunikacije. V psihodrami 
obstaja vrsta telesnih dotikov med vodjem skupine in člani skupine. Gre za 
kretnje, ki so družbeno sprejemljive in najpogosteje zelo afektivne. Tak enostavni 
dotik lahko ima v psihodrami vrednost velike nagrade in lahko vpliva na spre-
membo celotne ekonomije ravnotežja terapevtskega odnosa. Hkrati posame-
zniku v skupini pomaga, da prenese frustracije v terapiji (v skupini). V poteku 
psihodrame moramo biti zelo pozorni kadar uvajamo tovrstne kontakte v sam 
proces. Za posameznika lahko imajo pomembno vrednost, lahko pa tudi izzovejo 

1 Jasna Vešligaj Damiš, univ. dipl. psihologinja, psihodramska psihoterapevtka, jasna.damis@center-naprej.si
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reakcijo tesnobe. To nakazuje, da moramo biti pri uporabi tega tehničnega 
elementa zelo pozorni in ga uskladiti  z željami posameznika in s tem, kar je 
sposoben v danem trenutku sprejeti. Vse to me je spodbudilo k nadaljnjemu 
šolanju iz psihodrame.

Tako sem se vključila v uradni klinični trening v Beogradu, na nivoju: Oxford 
– Beograd, v sodelovanju z Britansko psihodramsko asociacijo in Psihiatričnio 
kliniko Univerzitetenga kliničnega centra v Beogradu, s področja klinične 
psihodrame in sociodrame z mednarodno priznanimi terapevti v okviru 
Britanske psihodramske asociacije: Marcia Karp in Ken Sprague - Hollwel 
Center for Psychodramo and Sociodramo (primarni terapevt), Jennie Jafferies - 
London Center for Psychodrama and Group Analytic Psychoterapi, Dr. Andrew 
Powel - Oxford, Eadington, The Warneford Hospital, Susie Coombes - Oxford 
Psychodrama Group, Michael J. Watson – BPA ter drugimi mednarodno prizna-
nimi terapevti kot so Zerka Moreno, Dušan Podkonjak in Angelika Grote-
rath. V Dnevni bolnišnici, Inštituta za psihiatrijo, UKC v Beogradu sem kot 
koterapevt z dr. Duašnom Podkonjakom sodelovala v intenzivni psihodramski  
skupini  s pretežno psihotičnimi  pacienti.

Psihodramo je Moreno predstavil zahodnemu svetu v prvi polovici dvaj-
setega stoletja. V tistem času je bila javnost za tovrstno psihoterapevtsko 
obravnavo dokaj nezainteresirana, kakor tudi za njegove ideje o skupini in 
o človeku. V zadnjih desetletjih se je psihodrama  po svetu zelo razširila in 
umestila kot pomembna psihoterapevtska metoda in tehnika. Tehniko igranja 
vlog, simulacije ali terapevtske igre, ki izvirajo iz psihodrame in jih je odkril 
Moreno sam, lahko srečamo v številnih skupinah ter v programih drugih psiho-
terapevtskih šol. Pogosto pa ustanovitelji ali terapevti le teh, ne omenjajo avtorja 
tehnik, kakor tudi pogosto ne vedo kdo je avtor. 

Izkušnje mnogih avtorjev kakor tudi oslanjajoč se na svoje lastne izku-
šnje pri delu  z različnimi skupinami (edukacijske skupine, skupine pretežno 
psihotičnih pacientov, skupine študentov, skupine za pomoč pri odvisnosti od 
hrane ter v skupinah za osebnostno rast, stresnem menagementu, procesu 
supervizijskega dela, pri preprečevanju izgorevanja, sociohigiensko preventivne 
skupine ipd. kjer sem uporabljala samo posamezne tehnike psihodrame in ne 
celotnega procesa) nakazujejo, da se lahko s tehniko psihodrame dosegajo zelo 
ugodni rezultati. Lahko rečem, da ne gre samo za ublažitev simptomov, temveč 
se v psihodrami mobilizira celotna psihodinamična struktura osebnosti. 

Primer poskusa evalvacije psihodramskega pristopa
V okviru svoje diplomske naloge sem izvedla poskus evalvacije psihodram-
skega pristopa. Skupina je bila sestavljena iz 8 članov (študentje humanističnih 

smeri), v starosti od 23 do 26 let, kot terapevtsko metodo sem uporabila psihod-
ramo, tedensko  po dve uri, v obdobju treh mesecev.  Raziskovalni načrt sem 
omejila le na smer komparativne analize »vhodnih« in »izhodnih« spremen-
ljivk. Pri nadaljnjih raziskavah bi bilo pomembno vključiti tudi analizo terapev-
tskih procesov kot faktorjev in intervenirajočih spremenljivk.

V okviru raziskave sem ocenjevala spremenljivke na treh nivojih: stališče do 
samega sebe pred in po psihodrami, evalvacija »jaz-a« pred in po psihodrami ter 
percepcijo zadovoljenosti lastnih potreb pred in po psihodrami. Vse interpretacije 
temeljijo na rezultatih, ki so dobljeni na izjemno majhnem numerusu, kar je 
posledica narave problema in obsega raziskovalne naloge. Raziskava ima pred-
vsem značaj uvodne, skoraj bolj pilotske kot preliminarne raziskave. Obsežnejša 
raziskava bi zahtevala delo z večjimi skupinami in sicer v daljšem časovnem 
obdobju. Tak pristop pa bi zahteval popolno, skorajda profesionalno posve-
titev omenjenemu cilju, saj zahteva izjemno veliko organizacijo, energetsko in 
komunikacijsko participacijo psihoterapevta. Na ta način je jasno, da je profe-
sionalizacija psihodramskega dela oz. pristopa hkrati predpogoj njegovega 
raziskovalnega razmaha.

Individualne spremembe, ki sem jih pričakovala v psihodrami, hkrati 
ohranjajo tudi individualne razlike, ki se pri posameznikih pojavljajo že pred 
psihodramo. Vključeni posamezniki so bili študentje humanističnih smeri in 
v tem primeru jim je psihodrama lahko predstavljala pomembno  korekturo 
osebnostnih lastnosti, stališč in socialnega vedenja, v času treh mesecev pa 
verjetno težko spreminja globalno podobo o sebi. Ker psihodrama nedvomno 
pomeni tudi pozitivno izkušnjo t.i. osebnostne rasti, sem pričakovala, da se bodo 
stališča pri večini udeležencev spremenila v smeri pozitivne valence do samega 
sebe. To sem pričakovala kljub temu, da je psihodrama za nekatere udeležence 
pomenila tudi izkušnjo kritičnih socialnih situacij.

Rezultati raziskave so pokazali, da je prišlo posledično do pomembnih spre-
memb pri posamezniku po delu v skupini z metodo psihodrame. Člani skupine 
so pri sebi percipirali statistično pomembno zmanjševanje konfliktov z drugimi 
ljudmi. To je posledično izboljšanje funkcij ega in ojačanja njegovih meja. Prišlo je 
do boljšega odnosa do realnosti in večjega občutka lastne vrednosti ter pozitivne 
samopodobe.  Vse to pa je osnova za boljšo interakcijo z drugimi ter izboljšanja 
kvalitete te interakcije. 

Ob zaključku terapije sem opazila tudi statistično pomembno razliko 
v percepciji lastne storilnosti. To je posledica večjega zaupanja v sebe in v lastne 
sposobnosti ter boljšega kontakta z realnostjo, ko človek ne ostaja več na nivoju 
mentalnih predstav, ampak zmore pot od ideje do realizacije.
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Na koncu terapije se je pokazala statistično pomembna razlika v smislu 
večjega nezadovoljstva z lastnim seksualnim življenjem. Do razlik v stališčih do 
svojega seksualnega življenja je verjetno prišlo zaradi tega, ker smo v skupini 
delali na problemih v zvezi s seksualnim življenjem posameznika. Ob tem se je 
posameznik konfrontiral z drugo dobro izkušnjo, z lastnimi pričakovanji, kar 
v skrajni meri predstavlja uvid in konfrontacijo. Uvid in konfrontacija, dose-
žena v času terapije, sta direktna posledica lastnega stališča in sociokulturnega 
miljeja, kjer pa se tema seksualnosti omenja površno in neavtentično. Večja 
občutljivost za lastno seksualno življenje, iz česar izhaja tudi manjše zado-
voljstvo s svojim spolnim življenjem, lahko pripišemo rahljanju tabujev, ki so 
na tem področju človekovega bivanja izrazito močni. Takoj, ko neka vsebina ni 
več prepovedana in/ali zastrta s tihim dogovorom molka, zelo jasno pridejo na 
površje mnoga pereča vprašanja, kar se je zgodilo tudi v našem primeru.

V okviru dela v skupini sem zaznala tudi spremembe, ki sicer niso bile stati-
stično pomembne, vendar nakazujejo trend v povečanju boljše opravljenega 
dela. Do teh razlik je verjetno prišlo zato, ker se je v času dela v skupini povečalo 
samospoštovanje in zaupanje vase. Povezavo s prejšnjo postavko lahko vidimo 
v tem, da je posameznik sedaj sposoben svojo idejo uresničiti, kar na njega 
deluje kot nagrada. Zaradi tega mu je posledično lažje uresničiti svoje ideje 
in zamisli. Po drugi strani pa mu je skupina nudila tisto varnost, kamor se je 
lahko ob morebitnem neuspehu zatekel in je v tem primeru skupina delovala 
kot blažilec stresa.

Po terapiji sem zaznala tudi statistično pomembne razlike na postavki »lahko-
miseln/resen« v smeri povečanja resnosti. To je lahko posledica večjega občutka 
lastne vrednosti. Večja stopnja zrelosti se kaže v prevzemanju večje odgovornosti 
za lastno mišljenje in delovanje. Ko se posameznikova samopodoba pozitivno 
obarva, zahteva ohranjanje in vzdrževanje tega stanja, ko mora posameznik 
ravnati bolj premišljeno in odgovorno v svojem življenju ter premišljuje tudi 
o posledicah svojih dejanj.  To pa lahko prepoznava pri sebi kot večjo resnost.

Do razlik (sicer nekoliko manjših in zato omenjeno razliko interpretiram 
z zadržkom) je prišlo tudi pri izboljšanju razumevanja samega sebe. To je 
posledica multiplih interakcij, doseženih v času skupinskega dela (lastna slika 
o sebi), kot tudi reakcije skupine na posameznika (slika drugih o nas), kar bi 
lahko opazovali v kontekstu pojačane realitete o sebi (večji uvid v zavedna in 
nezavedna področja).

Na koncu terapije sem opazila tudi razlike v smeri večje netolerance, vendar 
ne v negativni smeri (izključevanje v mišljenju), ampak kot direktno posledico 
povečanja samospoštovanja, vere v sebe in izboljšanja komunikacije, kar se 
kaže v prehodu iz prejšnjega pasivnega stališča v skupini (življenju) v aktivno 

pozicijo in se izraža kot lastno mišljenje, ki je bilo prej onemogočeno s strahom: 
»Nisem dovolj dober, da komentiram, Smejali se mi bodo, če rečem nekaj 
napačnega. Če imam lastno mišljenje, ki se razlikuje ali ne razlikuje od drugih 
mnenj, bom kaznovan.«

Statistično pomembna razlika na koncu terapije se je pokazala tudi pri percep-
ciji večje lastne ekstrarvertiranosti, kakor tudi pri večji zgovornosti. Rezultate 
lahko razložimo s procesi v skupini. Zaradi socialnega učenja in pozitivnih izku-
šenj v skupini, se je izboljšala komunikacija, zaupanje in spoštovanje samega sebe 
ter zaupanje in razumevanje z drugimi. Skupinska klima pa je tudi vplivala na 
zmanjšanje strahu pred zavračanjem od drugih oz. povečala občutek sprejetosti.

Po koncu terapije so se posamezniki ocenili tudi kot manj občutljive. Pred-
postavljam lahko, da gre za krepitev ego-kapacitet, ko intrapsihične strukture 
dinamično pravilno porazdelijo energijo. Z delom v skupini, krepitvijo samo-
spoštovanja, lastnih zmožnosti, komunikacije, ki je zajemala tudi občutek 
pripadnosti in zasičenosti v skupini (afiliativni motiv), se izboljšajo resursi 
kapacitet za trpljenje, ekonomika notranje energije (pravilna porazdelitev ego 
struktur), kar ima za posledico, da realna in simbolična situacija, ki bi lahko bila 
frustrirajoča, ne izziva več reakcije hiperobčutljivosti, saj so ego kapacitete večje.

Ena od bazičnih funkcij ega je odnos do realitete. Skupinsko delo izboljša 
realiteto (skupina je realnost). Izboljša se testiranje realitete, interakcija 
individuum/skupina, medskupinske reakcije, adaptacija na realnost je 
boljša, prav tako povratna povezava individuum/skupina.  Ego kontrolira 
objektne odnose, to privede do drugačne prerazporeditve libidinozne ener-
gije, do pravilne porazdelitve strukture osebnosti, kar privede do premika iz 
notranjosti na realnost

Dobljeni rezultati nam torej kažejo, da je moje delo v psihodramski skupini 
izkoristilo zakonitosti skupinskega terapevtskega dela ter da je potekalo po 
pravilih oblikovanih za to delo. To pa je omogočila ustrezna mera povezanosti 
in varnosti, ki se je tekom dela razvila  v skupini. Osnove terapevtskega svojstva 
dinamike interakcijskih dogajanj v skupini se kažejo v  izražanju skritih in 
potisnjenih občutkov, občutku pripadnosti, izkustvu realnosti, redukciji anksi-
oznosti, v okviru terapevtske skupnosti »kot idealne družine«, v sprejemanju 
lastne osebnosti, v sprejemanju drugih in zorenju osebnosti. Posledica le tega 
v skupini pa je bila, da se je pri posamezniku povečala moč ega – izboljšale so 
se funkcije ega in njegove šibke meje so se ojačale.

Skupina ima socializacijski vpliv. Eden od rezultatov socializacije pa je 
modifikacija obsesivne preokupiranosti z lastnim stanjem in tudi psihološke 
izolacije. Izkušnja socialne realnosti, ki jo posameznik pridobi v terapevtski 
skupini – psihodrami, je osnova za adekvatno prilagajanje v socialni realnosti.
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S sprejemanjem ostalih članov skupine v procesu skupinskega dela je začel 
posameznik sprejemati samega sebe. Istočasno pa so se v skupini zmanjšale 
napetosti in posledično je posameznik postal bolje sposoben, da je več in pogo-
steje obračal pozornost na ljudi okrog sebe.

Dobljeni rezultati nam tudi kažejo, da je prišlo do percepcije izboljšanega 
odnosa do realnosti, boljšega občutka lastne vrednosti, bolj pozitivne samopo-
dobe, kar je osnova za vse interakcije z ljudmi in njihovo izboljšanje. 

Vplivi na druge pristope in metode in  
na kaj moramo paziti pri njihovi uporabi
Tehnike, ki jih uporabljamo v okviru psihodramske metode, so se razširile tudi 
v druge pristope in metode, velikokrat pa se jih uporablja kot prvi pristop pri 
pripravah skupine na drugačno obliko dela, torej resnično za "zagon" skupine 
in njenih članov za nadaljnje delo.

Pomembno je, da psihodramatik pri uporabi psihodrame dobro pozna 
tehnike, ki jih v skupini uporablja. To ne pomeni samo poznavanje izvedbe, indi-
kacije (torej za katero situacijo je katera tehnika primerna), kontraindikacije 
(katera tehnika je v določeni situaciji neustrezna in lahko skupino ali njene 
člane zmede), temveč tudi poznavanje učinkov tehnike. To pa se psihodramatik 
»uči« v okviru svoje edukacije - sam, na sebi (pre)izkusi tehnike in metodo 
psihodrame. V okviru lastne edukacije prehaja skozi vse vloge v psihodrami: tera-
pevta, protagonista, pomožnega ega in občinstva. Istočasno je pomembno, da tera-
pevti ali vodje skupin, ki v okviru drugih metod ali pristopov uporablja izvorne 
ali modificirane tehnike psihodrame, gre skozi ustrezno edukacijo le teh in 
si s tem pridobi znanja in poznavanje učinka posameznih tehnik kakor tudi 
direktno doživlja emocionalne afekte v edukacijskem procesu skupine. V svoji 
praksi sem večkrat opazila napačno uporabo ali tolmačenje posameznih psihod-
ramskih tehnik.

Vodenje skupine in kaj se dogaja pri psihodramatiku
Pri vodenju psihodramske skupine s svojo spontanostjo, sproščenostjo in 
na sebi (pre)izkušenimi tehnikami,  skušam  zagotovi varnost in zaupanje 
članom skupine. 

Psihodramatik mora poznati tudi značilnosti članov skupine ter dina-
miko, ki se med danimi člani skupine pojavlja. Na podlagi obojega se odloči za 
situaciji ustrezno tehniko v psihodrami. 

Pri svojem delu v psihodrami sem zaznala, da mi je praktično psihodramsko 
delo razširilo diapazon lastnega psihoterapevtskega delovanja, obogatijo klinično 
in teoretično izkušnjo, saj psihodramsko izražanje povzroči skozi neverbalno in 

verbalno akcijo izražanje in osvetljevanje nezavednega fantazijskega materiala 
v skupinski dinamiki.

Vsak psihodramatik – praktik dobro pozna oz. »bi moral dobro poznati » 
moč vzburjenja, zavajanja in sugestije, ki jo lahko spodbudi ta oblika psiho-
terapije. V primeru, da se izvornim tehnikam odvzamejo njihove filozofske 
in antropološke korenine, lahko postanejo instrumenti manipulacije v rokah 
tistega, ki jih uporablja brez povezave z izvorom in s tem brez etične osnove 
(Groterath, 2000)

Psihodrama in njej bližnje metode razvijajo kulturo in spontanost ter izkori-
ščajo kreativnost v psihoterapiji, edukaciji ter v ostalih kontekstih. Psihodrama 
je ena redkih psihoterapevtskih metod, ki ima tako široko paleto delovanja: 
zajema preteklost – sedanjost – prihodnost; intrapsihično – interpersonalno 
– skupinsko dinamiko; domišljijo in realnost; emocije – kognicijo – vedenje; 
spiritualnost – umetnost – popolno vživljanje; verbalno – neverbalno komuni-
kacijo; spontanost in kreativnost; podporo – edukacijo in supervizijo; preventivo 
– diagnostiko – tretma; 

Kakšni so lahko problemi pri igranju vlog?
Moje izkušnje tekom edukacije in vodenja skupin kažejo, da je najpogostejši 
problem pri igranju vlog, da vodja – psihodramatik  ne presodi svoje bistvene 
lastnosti (narave). Igranje vlog je tehnološko stopnjevano in pospešeno 
učenje. Igranje vlog je neke vrste improvizacijski postopek in improvizacija 
zahteva občutek za relativno varnost. To mora biti izvedeno na ustrezen in 
kulturen način v skupini. Vodja skupine udeležence pritegne v procesu ogre-
vanja. V tem procesu se udeleženci bolje medsebojno spoznajo, postanejo 
zaupljivejši. Tako jih pripravimo za nadaljnjo delo (učenje). Učiti se, kako skupino 
ogreti in kako obdržati proces ogrevanja, je velik del igranja vlog, kar lahko 
primerjamo z delom kirurga, ki pripravlja pacienta na operacijo.

Še en problem lahko zasledimo pri igranju vlog, ki izhaja iz vodje skupine. To je 
v primeru, ko sledi svoje lastne impulze ob igranju vlog članov skupine. Ta spodr-
sljaj se nanaša na problem pri ravnanju s skupinskim problemom pri razisko-
vanju posledic, z osredotočenjem na resnično življenjsko problematiko podano 
s strani posameznika. 

Npr. posameznik v skupini ima problem pri igranju neke vloge z drugo 
osebo. V primeru, da drugo osebo (namesto njega) prehitro prosimo, naj prev-
zame vlogo, dotičnemu posamezniku pa ne pomagamo, da naredi lasten projekt 
vloge, je posledično neprimerno raziskovati, zakaj ima ta oseba probleme 
z asertivnostjo.
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Ni težje preprečiti te napake, kakor naučiti se  varnih postopkov za uporabo 
tako močnega orodja kot je menjava vlog, vendar moramo pri tem imeti dovolj 
časa za jasno usmerjanje. To je možno le skozi ustrezno edukacijo.

Tretji problem izhaja iz preproste tendence, da si domišljamo, da si je 
interpersonalne sposobnosti lažje pridobiti kot tehnične sposobnosti – v resnici 
lahko rečemo, da je ravno obratno – zato se ljudje pogosto posledično nagibajo 
k mišljenju, da se lahko lotijo vodenja igranja vlog preden resnično dosežejo 
ustrezen nivo kompetence pri delu. Včasih vodjem skupine primanjkuje ustrezne 
ocene kompleksnosti posamezne sposobnosti, še posebej sposobnosti za vodenje 
igre vlog. Pomembno je tudi poudariti, da je vodenje igre vlog tako kompleksna 
sposobnost kot npr. rojevanje otroka. Pri tem pomaga, če se posamezniku, ki vodi 
igro vlog, pomaga, da se te sposobnosti uči in trenira.

 Pomen psihodrame pri delu z ljudmi
Na področju dela z ljudmi se vsakodnevno srečujemo in prihajamo v stik z različ-
nimi osebami, ki imajo različne težave. Kar počnemo v odnosu klient - terapevt 
počnemo zaradi klienta s katerim se ukvarjam, za boljšo kvaliteto njegovega 
življenja. Dobro poznavanje klienta kot celote nam pri delu omogoča ustrezno in 
boljšo izbiro pristopov. Pri tem lahko izbiramo med vrsto različnih pristopov in 
med različnimi teoretičnimi okvirji. Pogosto pa lahko opazimo, da s sprejemom 
razumskih razlag in racionalnih rešitev problemov, še ne pridemo do zaželenega 
uspeha oziroma končne rešitve klientovih težav.  Uporaba psihodrame pri delu 
s klienti nam lahko omogoči boljše poznavanje klienta, lažje diagnosticiranje 
in ustreznejšo uporabo terapevtskih pristopov, kakor tudi ustrezen tretman in 
hitrejše doseganje terapevtskih ciljev, razvijanje spontanosti, kreativnosti in 
motivacije, izboljšanje komunikacijskih kanalov, trening vlog ter razvoj novih 
vlog, jačanje pozitivne samopodobe, ipd. 

Pomen psihodrame pri preprečevanju 
izgorevanja in spoprijemanje s stresom
Delo z ljudmi je lahko pogosto zelo naporno, boleče in izčrpavajoče. Če pred 
posameznika postavimo preveč tako življenjskih kot poklicnih zahtev lahko 
opazimo znake utrujenosti, stresa oziroma izgorevanja. Zelo pomembno  za 
posameznika, ki dela na področju dela z ljudmi je, da skrbi za svojo psihofizično 
kondicijo ter obnavlja svoje energetske vire na različne načine. Zavedati se 
moramo, da tudi terapevti živimo samo življenje, ki ni drugačno od ostalih ljudi 
in ni brez vsakodnevnih manjših ali večjih stresov. Na strokovnem področju 
lahko izbiramo različne načine, tehnike in metode dela s katerimi si pomagamo 
pri svojem delu, kot so: delitev svojih občutkov in težav pri delu z drugimi 

strokovnjaki iz istega ali podobnega delovnega področja s ciljem osebnega  
razbremenjevanja,  pridobitev ustrezne podpore in možnosti svetovanja, dodatna 
edukacija in izpopolnjevanje, intervizija, supervizija ter drugo.  

Izkušnje, ki sem jih pridobila pri izvajanju različnih seminarjev in programov 
strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja, mi kažejo, da psihodrama in 
uporaba njenih tehnik, ponuja eno od možnosti dela na omenjenih področjih: 
možnosti podpore in obnavljanja notranje energije, iskanja novih možnosti pri 
delu, reševanja  konfliktnih področij, ozaveščanja, treninga komunikacije tako 
na verbalnem in neverbalnem področju, treninga spontanosti, razvoja novih 
vlog in jačanja starih, itd. 

Psihodrama ponuja možnosti dela v skupini ali individualno, nudi možnosti 
zabavnega načina dela, pri delu vključuje zraven verbalne komunikacije tudi 
neverbalno komunikacijo, facialni izraz in geste, je energetsko polna tehnika dela 
in mobilizira vse osebnostne potenciale, je kreativna, spontana, domišljijska in 
navdihujoča, vključuje delitev občutkov ter vpliva na  lasten osebnostni razvoj. 

V psihodrami kot procesu supervizijskega dela se odvija proces interak-
cije, v katerem vsak udeleženec aktivno sodeluje in je akutno senzibilen na 
vse vhodne elemente (verbalne in neverbalne) in vse odgovore (verbalne in 
neverbalne) posameznikov v skupini. Cilj takšnega dela lahko vidimo v ozave-
ščanju latentnega materiala, aktivnem pridobivanji lastnih izkušen v procesu 
dela, urjenju in razvijanju novih vlog v izobraževanju in razvijanju profesio-
nalne identitete.

Psihodrama v Sloveniji
V Sloveniji ne obstaja redna edukacija s področja psihodrame. Čeprav sem 
zasledila, da se psihodramo ali njene tehnike uporablja v različnih institu-
cijah, v okviru rednih ali izrednih izobraževanj, usposabljanj ali seminarjev. Zdru-
ženja ali povezav psihodramatikov pri nas ni. Sama se izobražujem v okviru 
Britanske psihodramske asociacije. Želela bi vzpodbuditi zanimanje, radovednost 
in inspiracijo za razvoj tovrstnega delovnega področja in pobudo za ustrezno 
edukacijo na tem področju, saj se pogosto srečujemo s problemom, da je količina 
zahtevanih znanj in treningov (edukacije) za uporabo psihodramskih tehnik 
podcenjena. Istočasno pa sem zasledila zelo pogosto zlorabo besede psihod-
rama, ko se želi z njo označiti “vse kar je akcija”, od “svečanosti” do “hepeninga”.

V okviru Socialne zbornice Slovenije že tretje leto izvajam edukacijske 
programe psihodrame v smislu  pridobivanju znanj in veščin tako s teoretič-
nega kakor tudi s praktičnega področja dela z metodo in tehnikami klasične 
Morenove psihodrame. V programu so lahko udeleženci oblikovali in razisko-
vali psihodramo in njene možnosti skozi eksperimetalno in diadaktično delo.  



221220
Predstavitev osnovnih elementov psihodrame: metode in tehnike psihodramskega dela, 
komunikacija in rušenje tradicionalnega odnosa v psihoterapijiJasna Vešligaj Damiš

Doseženi rezultati dela so bili v smislu osvajanja osnovnih principov in pravil 
dela v psihodrami, poznavanja bazičnih elementov psihodrame ter poteka 
in zakonitosti psihodramskega pristopa, poznavanja in uporabe osnovnih 
in dodatnih psihodramskih tehnik (koncept dvojnika, menjava vlog, delitev 
občutkov, vodenje, pomožni ego, protagonist, itd). Pridobljena teoretična znanja 
so udeleženci  preverili, trenirali in eksperimentirali v psihodrami skozi lastno 
izkušnjo ter si  pridobili izkušnje, metode in spretnosti za globje poznavanje 
samega sebe, možnosti doseganja  večjega vpliva na razvijanje pozitivnih  
delovnih odnosov  ter večje možnosti za krepitev moči uporabnika s katerim 
delajo. Istočasno so z novim znanjem uporabili posamezne tehnike ogrevanja 
skupine za zagon svojih skupin pri rednem delu.

Istočasno so bili cilji programa usmerjeni tudi v pomoč in preprečevanje 
izgorevanja delavcev pri delu na področju socialnega varstva, kjer je zaradi vsako-
dnevnega dela s strankami tako v skupini kakor pri individualnem delu, izgore-
vanje lahko zelo veliko. Izkustveno delo v skupini pa lahko pomembno prispeva 
k osebni razbremenitvi in energetskemu polnjenju posameznika kakor tudi  
olajša  razumevanje lastnega vedenja in čustvovanja ter vedenja in čustvo-
vanja drugih.


