
LietuviLietuvišškos variacijos kos variacijos 
DonaldDonald’’o Woodso Woods’’o o 
WinnicottWinnicott’’o temao tema

Tomas KajokasTomas Kajokas

20092009



Akivaizdus motyvasAkivaizdus motyvas

Lietuvos psichoanalizLietuvos psichoanaliz÷÷s draugijai s draugijai 
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Smagusis aspektas (I)Smagusis aspektas (I)

Lietuva ima atrasti naujus psichoanalizLietuva ima atrasti naujus psichoanaliz÷÷s vardus: s vardus: 
ErichErich’’o Frommo Fromm’’oo vienvaldystvienvaldyst÷÷ jau pirmais jau pirmais 

nepriklausomybnepriklausomyb÷÷s metais buvo atmies metais buvo atmieššta ta 
S.FreudoS.Freudo rarašštais (tegu ir senoku ir nepapildytu tais (tegu ir senoku ir nepapildytu 

S.FreudS.Freud’’o o „„ĮĮvadu vadu įį psichoanalizpsichoanalizęę““ ir ir „„Anapus Anapus 
malonumo principomalonumo principo““) ir puikia, bet beveik ) ir puikia, bet beveik 
dingusia idingusia išš akiraakiraččio io 

Patrick CasemantPatrick Casemant’’oo „„Mokausi iMokausi išš pacientopaciento““. Prie. Priešš
dedeššimtimtįį metmetųų pasirodpasirod÷÷ vienas pirmvienas pirmųųjjųų
psichoterapijos vadovpsichoterapijos vadov÷÷liliųų –– iišš suomisuomiųų kalbos kalbos 
iiššversti versti 

Veikko TahkosVeikko Tahkos „„Psichoterapijos pagrindaiPsichoterapijos pagrindai““. . 



Smagusis aspektas (II)Smagusis aspektas (II)

�� Itin svarbia laikyItin svarbia laikyččiau nepriekaiiau nepriekaišštingai tingai 
iiššverstverstąą ir 2005 Aidir 2005 Aidųų leidyklos ileidyklos iššleistleistąą Stig Stig 
Fhaner Fhaner „„PsichoanalizPsichoanaliz÷÷s s žžodynodynąą””

�� KnygKnygąą iišš dandanųų kalbos vertkalbos vert÷÷ kalbos kalbos 
norminimo profesionalnorminimo profesional÷÷ dr. Loreta dr. Loreta 
VaicekauskienVaicekauskien÷÷

�� Konsultavo Konsultavo –– prof. Danutprof. Danut÷÷ GailienGailien÷÷ ir ir 
psichoanalitikpsichoanalitik÷÷ StasStas÷÷ MeMešškauskienkauskien÷÷

�� ŽŽodyno pabaigoje pateikiami odyno pabaigoje pateikiami 
psichoanalitinipsichoanalitiniųų terminterminųų atitikmenys atitikmenys 
lietuvilietuviųų, angl, anglųų ir vokieir vokieččiiųų kalbomis kalbomis 

�� Jame pasiJame pasiūūlyti lietuvilyti lietuvišški atitikmenys beveik ki atitikmenys beveik 
visoms svisoms sąąvokoms ivokoms išš EPF atskiru leidiniu EPF atskiru leidiniu 
iiššleisto leisto ššeeššiiųų kalbkalbųų Laplanche ir Laplanche ir 
Pontalio Pontalio „„GlossarGlossar““ ((1997)1997)



Smagusis aspektas (III)Smagusis aspektas (III)

Populiari literatPopuliari literatūūrara Pakartotiniai leidimaiPakartotiniai leidimai

FilosofinFilosofin÷÷ literatliteratūūrara LietuviLietuviųų autoriautoriųų literatliteratūūrara



MaMažžiau smagus aspektas (I)iau smagus aspektas (I)

NatNatūūralu viltis, kad dvideralu viltis, kad dvideššimt metimt metųų yra yra 
pakankamas laikas rastis psichoanalitinio pakankamas laikas rastis psichoanalitinio 
vertimo tradicijai, yra kuo remtis ververtimo tradicijai, yra kuo remtis verččiant iant 
psichoanalitinius tekstus, tapsichoanalitinius tekstus, taččiau mes iau mes 
tebesusiduriame su tebesusiduriame su nepatikimo vertimonepatikimo vertimo

sindromu:sindromu:

�� NenuoseklNenuoseklūūs ar netiksls ar netikslūūs ss sąąvokvokųų vertimaivertimai

�� NevykNevykęęs psichoanalitins psichoanalitin÷÷s minties perteikimas   s minties perteikimas   



MaMažžiau smagus aspektas (II)iau smagus aspektas (II)

Ta pati knyga / kt leidTa pati knyga / kt leid÷÷jai / kt vertjai / kt vert÷÷jaijai

NikolajusNikolajus BerdiajevasBerdiajevas
""ErosasErosas irir asmenybasmenyb÷÷""

ErichasErichas FromasFromas ""MenasMenas
mylmyl÷÷titi""

OtasOtas VeiningerisVeiningeris ""LytisLytis irir

charakterischarakteris""

VertVert÷÷
Leonarda Leonarda 
JakentaitJakentait÷÷

Vert÷
Jolanta
Kriūnien÷



Ar mums turi rAr mums turi rūūpp÷÷titi

�� kaip psichoanalizkaip psichoanaliz÷÷s tekstai prakalbinami s tekstai prakalbinami 
lietuvilietuvišškai? kai? 

�� kokiomis drapanomis jie rengiami? kokiomis drapanomis jie rengiami? 

�� ar vertimai nekelia painiavos kitar vertimai nekelia painiavos kitųų
protuose? protuose? 

�� kaip tai atsiliepia mkaip tai atsiliepia mūūssųų papaččiiųų tapatumui?tapatumui?



AlternatyvosAlternatyvos

�� PEPPEP--WEB elektroninWEB elektronin÷÷je internetinje internetin÷÷je bibliotekoje je bibliotekoje 
yra apie 80.000 moksliniyra apie 80.000 moksliniųų straipsnistraipsniųų anglanglųų kalba. kalba. 

�� VokieVokieččiiųų, pranc, prancūūzzųų, ital, italųų, ar Lotyn, ar Lotynųų Amerikos Amerikos 
psichoanalizpsichoanaliz÷÷s mokyklos mums menkiau s mokyklos mums menkiau 
žžinomos, bet tai irgi neiinomos, bet tai irgi neiššsemiami aruodai. semiami aruodai. 

�� Daug rusDaug rusųų kalba leidkalba leidžžiamos psichoanalitiniamos psichoanalitin÷÷s s 
literatliteratūūros (nemaros (nemažža rusia rusišškos psichoanalitinkos psichoanalitin÷÷s s 
literatliteratūūros dalis kol kas serga ta paros dalis kol kas serga ta paččia ia 
nepatikimo vertimo liganepatikimo vertimo liga). ). 



VertVert÷÷jai ijai išš LPaD LPaD 

�� Labiausiai pasisekLabiausiai pasisek÷÷ toms toms 
knygoms, kurias vertknygoms, kurias vert÷÷
psichoanalizpsichoanalizęę
iiššmanantys profesionalai manantys profesionalai 
ir ar mir ar mūūssųų draugijos draugijos 
nariai: nariai: 
�� Dar 1992 metais Dar 1992 metais 

iiššleistas, tiksliai leistas, tiksliai 
perteikiantis mintperteikiantis mintįį ööricho richo 
Fromo Fromo „„Menas mylMenas myl÷÷titi““ ––
vienos ivienos išš mmūūssųų draugijos draugijos 
įįkkūūrr÷÷jjųų filosoffilosof÷÷s s 
Leonardos Leonardos 
JakentaitJakentait÷÷ss darbas. darbas. 



VertVert÷÷jai ijai išš LPaD LPaD 

�� Fragmentai iFragmentai išš Helmut Helmut 
Thoma ir Horst Kachele Thoma ir Horst Kachele 
„„PsichoanalitinPsichoanalitin÷÷s s 
terapijosterapijos““ pasklido pasklido 
nedideliu, tais 1995 nedideliu, tais 1995 ––ųųjjųų
metmetųų laikais vis dar laikais vis dar 
populiariu populiariu „„samizdatosamizdato““--
lietuvilietuvišškai kai „„savilaidossavilaidos““
bbūūdu; tekstdu; tekstąą redagavo redagavo 
Liuda TamulionytLiuda Tamulionyt÷÷, o , o 
drauge su ja vertdrauge su ja vert÷÷ BirutBirut÷÷
DidDidžžiokaitiokait÷÷, Leonarda , Leonarda 
JakentaitJakentait÷÷, Vitalija , Vitalija 
MickutMickut÷÷, J, Jūūratrat÷÷
UleviUleviččienien÷÷. . 



VertVert÷÷jai ijai išš LPaD LPaD 

�� BirutBirut÷÷
DidDidžžiokaitiokait÷÷, , 
1997 i1997 išš anglanglųų
kalbos ikalbos iššvertusi vertusi 
P.Casement P.Casement 
„„Mokausi iMokausi išš
pacientopaciento““. . 



VertVert÷÷jai ijai išš LPaD LPaD 

�� Rimvydas Augis, Rimvydas Augis, 
Levas Kovarskis, Levas Kovarskis, 
StasStas÷÷
MeMešškauskienkauskien÷÷, , 
Virginijus Pocius ir Virginijus Pocius ir 
AuAuššra Vira Viččinaitinait÷÷, i, išš
suomisuomiųų kalbos drauge kalbos drauge 
iiššvertvertęę Veikko Tahkos Veikko Tahkos 
vadovvadov÷÷llįį, kurio , kurio 
leidimas, deja, uleidimas, deja, užžtruko truko 
iki 1999. iki 1999. 



Tiesiog geri vertTiesiog geri vert÷÷jaijai

�� GalvGalvąą lenkiu ulenkiu užž
S.Freudo vertimus iS.Freudo vertimus išš
vokievokieččiiųų kalbos kalbos --
AustAust÷÷jai jai 
MerkeviMerkeviččiiūūteitei, , 
gragražžia ir aiia ir aišškia kalba kia kalba 
iiššvertusiai vertusiai 
„„PsichoanalizPsichoanaliz÷÷s s 
įįvadvadąą““. . 



Tiesiog geri vertTiesiog geri vert÷÷jai jai 

�� UUžž puikius Eriko puikius Eriko 
Eriksono vertimus Eriksono vertimus 
turtur÷÷tume btume būūti ti 
dd÷÷kingi kingi Kiprui Kiprui 
ŠŠimulynui ir imulynui ir 
Anitai KapoAnitai Kapoččiiūūtei tei 
bei Linai bei Linai 
JurJur÷÷nieneinienei. . 



Tiesiog geri vertTiesiog geri vert÷÷jai jai 

�� PasisekPasisek÷÷ ir Julijai ir Julijai 
Kristevai: jos Kristevai: jos „„MaiMaiššto to 
prasmprasm÷÷ ir ir 
beprasmybbeprasmyb÷÷““ pateko pateko įį
puikios vertpuikios vert÷÷jos ir jos ir 
literatliteratūūros tyrinros tyrin÷÷tojos tojos 
Galinos BauGalinos Baužžytyt÷÷ss--
ČČepinskienepinskien÷÷ss
rankas. rankas. 



Tiesiog geri vertTiesiog geri vert÷÷jai jai 

�� Beveik nepastebBeveik nepasteb÷÷ta ta 
praslydo Elisabeth praslydo Elisabeth 
BaBaddinintter er „„XY.Apie XY.Apie 
vyrivyrišškkąąjjąą tapatybtapatybęę““, , 
kurikuriąą lietuvilietuvišškai kai 
prakalbino prakalbino 
profesionali vertprofesionali vert÷÷ja ja ––
Violeta TauragienVioleta Tauragien÷÷



Kitos detalKitos detal÷÷ss

�� Dauguma gerDauguma gerųų vertimvertimųų buvo remiami buvo remiami –– Atviros Atviros 
Lietuvos knygos fondo, Culture 2000 fondo, LKM Lietuvos knygos fondo, Culture 2000 fondo, LKM 
spaudos ir sporto rspaudos ir sporto r÷÷mimio fondo, umimio fondo, užžsienio sienio ššalialiųų
ambasadambasadųų ir t.t. ir t.t. 

�� PsichoanalitinPsichoanalitinęę literatliteratūūrrąą leidleidžžia ia įįvairiausios vairiausios 
leidyklos, netgi netikleidyklos, netgi netik÷÷tos leidyklos, pav. tos leidyklos, pav. --
„„KatalikKatalikųų pasaulispasaulis““, , „„CharibdCharibd÷÷””, , „„PradaiPradai““, , „„AidaiAidai““
ir, ir, žžinoma, inoma, „„VagaVaga““..



Ko reikia norint gerai iKo reikia norint gerai iššversti versti 
psichoanalitinpsichoanalitinįį teksttekstąą? ? 

�� Ar pakanka gerai iAr pakanka gerai iššmanyti vertimo amatmanyti vertimo amatąą??

�� Ar reikalingas ir paAr reikalingas ir paččios psichoanalizios psichoanaliz÷÷s s 
iiššmanymas? manymas? 

�� Ar galima apsiriboti kertinAr galima apsiriboti kertin÷÷mis smis sąąvokomis, vokomis, 
bent jau besiformuojanbent jau besiformuojanččios tradicijos?ios tradicijos?



Nepatikimo vertimo sindromasNepatikimo vertimo sindromas

�� Galima spGalima sp÷÷ti, kad geras vertti, kad geras vert÷÷jas nepagadins knygos, net jas nepagadins knygos, net 
jei jis ir njei jis ir n÷÷ra psichoanalizra psichoanaliz÷÷s s žžinovas.inovas.
�� Su tuo nesutinka S.FreudSu tuo nesutinka S.Freudąą vertusi Austvertusi Aust÷÷ja Merkevija Merkeviččiiūūtt÷÷, , 

tvirtinanti, kad verttvirtinanti, kad vert÷÷jas privalo jas privalo įįsigilinti sigilinti įį psichoanalizpsichoanaliz÷÷s s 
teorijteorijąą. . 
�� Pav. puikiame A.Gailiaus vertime (S.Freudas. Anapus Pav. puikiame A.Gailiaus vertime (S.Freudas. Anapus 

malonumo principo) galima rasti ginmalonumo principo) galima rasti ginččytinytinųų vietvietųų: : „„TriebTrieb““
jis verjis verččia kaip ia kaip „„potraukpotraukįį““, nors psichoanaliz, nors psichoanaliz÷÷s terminijoje s terminijoje 
jam teiktinas jam teiktinas „„varosvaros““ terminas. terminas. 
�� Prastai iPrastai iššverstame Thomas Auchter ir L.V.Strauss verstame Thomas Auchter ir L.V.Strauss 

„„PsichoanalizPsichoanaliz÷÷s termins terminųų žžodynodyn÷÷lyjelyje““ (2003) vert(2003) vert÷÷ja ja 
SnieguolSnieguol÷÷ VingienVingien÷÷ perraperrašš÷÷ ir neatpair neatpažįžįstamai istamai išškraipkraip÷÷ kai kai 
kuriuos apibrkuriuos apibr÷ž÷žimus ir simus ir sąąvokas.vokas.



T.Aucher ir L.V.Strauss T.Aucher ir L.V.Strauss „„PsichoanalizPsichoanaliz÷÷s termins terminųų
žžodynodyn÷÷lislis““, Vaga, 2003., Vaga, 2003.

SSąąvoka psichikos voka psichikos ““sutrikimassutrikimas”” ne ne 
visai tiksliai apibvisai tiksliai apibūūdina prasmingdina prasmingąą
funkcionalumfunkcionalumąą ir gebir geb÷÷jimjimąą
apdoroti, kuris bapdoroti, kuris būūdingas dingas 
simptomui arba ligai. Pirmiausia simptomui arba ligai. Pirmiausia 
jis sugestionuoja poreikjis sugestionuoja poreikįį papaššalinti alinti 
sutrikimsutrikimąą, per daug nesigilinant , per daug nesigilinant įį
ššio poreikio motyvus ir io poreikio motyvus ir 
bandymus bandymus įįveikti sutrikimveikti sutrikimąą. . 
Pacientui rodoma pagarba ir Pacientui rodoma pagarba ir 
atatžžvilgis vilgis įį jo liguistjo liguistąą bbūūklklęę
apskritai skatina sveikimo apskritai skatina sveikimo 
tendencijas ir savigydos galias. tendencijas ir savigydos galias. 

VertVert÷÷ja Snieguolja Snieguol÷÷ VingienVingien÷÷

Psichikos Psichikos ““sutrikimosutrikimo”” ssąąvoka voka 
neatspindi fakto, kad simptomas ar neatspindi fakto, kad simptomas ar 
liga prasmingai funkcionalliga prasmingai funkcionalūūs, yra s, yra 
konflikto apdorojimo rezultatas. konflikto apdorojimo rezultatas. 
Mat Mat šši si sąąvoka pirmiausia voka pirmiausia 
sugestionuoja bsugestionuoja būūtinybtinybęę papaššalinti alinti 
sutrikimsutrikimąą, u, užžuot skatinusi ir uot skatinusi ir 
padpad÷÷jusi suvokti, kokius motyvus ir jusi suvokti, kokius motyvus ir 
mm÷÷ginimus ginimus įįveikti konfliktveikti konfliktąą slepia slepia 
simptomas. Pagarba ir dsimptomas. Pagarba ir d÷÷mesys mesys 
paciento tokiaipaciento tokiai--bbūčūčiai, kaip iiai, kaip išš
esmesm÷÷s prasmingai, kad ir kokia s prasmingai, kad ir kokia 
liguistai ribota bliguistai ribota būūttųų šši bi būūtis, tis, 
prieprieššingai, gali paskatinti sveikimo ingai, gali paskatinti sveikimo 
tendencijas ir savigydos galias.  tendencijas ir savigydos galias.  

AustAust÷÷ja Merkevija Merkeviččiiūūtt÷÷..
IIššversti, suversti, nuversti? versti, suversti, nuversti? 
ŠŠiauriaur÷÷s Ats At÷÷nai, 2005nai, 2005--0101--2525



...perra...perraššyti T.Aucher ir L.V.Strauss...yti T.Aucher ir L.V.Strauss...

Kiti Mildos MorkytKiti Mildos Morkyt÷÷ss vertimai vertimai 
�� Roberto Slaterio Roberto Slaterio „„29 D29 Džžeko Veleko Velššo vadovavimo paslaptyso vadovavimo paslaptys““
�� Michaelio ir Veronikos Haag Michaelio ir Veronikos Haag „„Da VinDa Vinččio kodas. Neautorizuotas vadovas io kodas. Neautorizuotas vadovas 

apie knygapie knygąą ir filmir filmąą““
�� Beverly Kaye, Sharon Jordan Beverly Kaye, Sharon Jordan ––Evans Evans „„Priverskite gerus Priverskite gerus žžmones pasilikti. mones pasilikti. 

26 motyvavimo strategijos u26 motyvavimo strategijos užžsisi÷÷musiems vadovamsmusiems vadovams““
�� David Ogilvy David Ogilvy „„Reklamos Reklamos žžmogaus imogaus iššpapažžintisintis““

...perra...perraššytas D.W.Winnicottytas D.W.Winnicott’’as...as...

Kiti SnieguolKiti Snieguol÷÷s Vingiens Vingien÷÷s vertimais vertimai
�� Elke Essman Elke Essman „„DvideDvideššimt simt s÷÷kme laiduojankme laiduojanččiiųų strategijstrategijųų : kaip prisistatyti : kaip prisistatyti 

darbdaviuidarbdaviui““
�� „„1000 geriausi1000 geriausiųų receptreceptųų““
�� „„BBūūtybtyb÷÷s s ššalia malia mūūssųų. Paslaptingos augal. Paslaptingos augalųų ir gyvir gyvūūnnųų galios. Supraskime galios. Supraskime 

vieni kitus.vieni kitus.““



SSąąvokos (I)vokos (I)

�� defence defence –– gynybagynyba
�� self self -- savastissavastis
�� false self false self -- netikroji netikroji 

savastissavastis
�� [palyg. [palyg. self psychologyself psychology --

savasties psichologijasavasties psichologija; ; 
falsefalse verstinas kaip verstinas kaip 
netikroji,netikroji, nes nes ššis is 
netikrumas netikrumas ––
paspasąąmoningas reimoningas reišškinys. kinys. 

�� capacitycapacity –– gebgeb÷÷jimasjimas
�� repression repression –– iiššststūūmimasmimas

�� apsaugaapsauga
�� asmenybasmenyb÷÷, savitumas, savitumas
�� apgaulinga asmenybapgaulinga asmenyb÷÷

�� galimybgalimyb÷÷
�� uužžgniaugniaužžimas, imas, 

slopinimas, represija slopinimas, represija 



SSąąvokos (II)vokos (II)

�� mutative interpretation mutative interpretation ––
pasikeitimpasikeitimąą skatinanti / skatinanti / 
keikeiččianti interpretacijaianti interpretacija

�� acting out acting out –– iiššveikaveika

�� rresistanceesistance ––
pasipriepasiprieššinimasinimas

�� drive drive –– vvararaa

�� Transference Transference ––
perkperk÷÷limaslimas

�� mutacinmutacin÷÷ interpretacija, interpretacija, 
revoliucine interpretacijarevoliucine interpretacija

�� atvaizdavimas atvaizdavimas 

�� pasipriepasiprieššinimas, inimas, 
nepritarimnepritarimasas

�� ppotraukisotraukis,,
varomojivaromoji jj÷÷gaga, , 
impulsimpulsasas

�� Transferencija (arba Transferencija (arba 
visai dingsta)visai dingsta)



Although it comes out of my psychoanalytical experience I would Although it comes out of my psychoanalytical experience I would 

not say that it could have come out of my psychoanalytical not say that it could have come out of my psychoanalytical 

experience of two decades ago, because I would not then have hadexperience of two decades ago, because I would not then have had

the technique to make possible the transference movements that Ithe technique to make possible the transference movements that I

wish to describe.wish to describe.

�� …… tuomettuomet dardar
nebuvaunebuvau iiššradradęęss
judesijudesiųų
transferencijostransferencijos
technikostechnikos, , kurikuriąą
tuojautuojau pat pat ččiaia irir
apraapraššysiuysiu..

�� ...... tuomettuomet aašš aašš
neturnetur÷÷jaijai technikostechnikos, , 
kurikuri bbūūttųų padariusipadariusi
įįmanomaismanomais perkperk÷÷limolimo
poslinkiusposlinkius. Tai . Tai irir noriunoriu
apraapraššytiyti..



It contained straightforward and revealing transference materialIt contained straightforward and revealing transference material with the analyst as with the analyst as 

an avaricious dominating womanan avaricious dominating woman.. This leaves way for her hankering after a former This leaves way for her hankering after a former 

analyst who is very much a male figure for her.analyst who is very much a male figure for her. ... ... The patient was pleased that The patient was pleased that 

she was dreaming more. Along with this she was able to describe she was dreaming more. Along with this she was able to describe certain certain 

enrichments in her actual living in the worldenrichments in her actual living in the world..

Jame (sapne) buvo galima Jame (sapne) buvo galima 
atpaatpažžinti tiek akivaizdinti tiek akivaizdžžiiąą, tiek , tiek 
uužžslsl÷÷ptptąą informacijinformacijąą apie apie 
godgodžžiiąą ir dominuojanir dominuojanččiiąą
psichoanalitikpsichoanalitikęę motermoterįį. Tai . Tai 
ll÷÷mm÷÷ jos trojos trošškimkimąą susigrsusigrąžąžinti inti 
ankstesnankstesnįį psichoterapeutpsichoterapeutąą, , 
buvusbuvusįį jai svarbia vyro figjai svarbia vyro figūūra. ra. 
...  Pacient...  Pacient÷÷ ddžžiaugiaug÷÷si, kad ji si, kad ji 
÷÷mm÷÷ daugiau sapnuoti. Be to, ji daugiau sapnuoti. Be to, ji 
papasakojo ir apie keletpapasakojo ir apie keletąą
praturtpraturt÷÷jimjimųų realiame realiame 
pasaulyje.pasaulyje.

Jame (sapne) aptinkama Jame (sapne) aptinkama 
tiesmukitiesmukišška ir apnuoginta ka ir apnuoginta 
perkperk÷÷limo medlimo medžžiaga, kurioje iaga, kurioje 
analitikas matomas kaip godi ir analitikas matomas kaip godi ir 
dominuojanti moteris. dominuojanti moteris. ŠŠitokiu itokiu 
bbūūdu pacientdu pacient÷÷ ilgisi ankstesnio ilgisi ankstesnio 
psichoterapeuto, buvusio jai psichoterapeuto, buvusio jai 
itin svarbia vyro figitin svarbia vyro figūūra. ... ra. ... 
PacientPacient÷÷ buvo patenkinta  buvo patenkinta  
÷÷musi daugiau sapnuoti. Be to, musi daugiau sapnuoti. Be to, 
ji sugebji sugeb÷÷jo apibjo apibūūdinti kaip jos dinti kaip jos 
dabartinis gyvenimas tapo dabartinis gyvenimas tapo 
turiningesniu. turiningesniu. 



a description of the emotional development of the a description of the emotional development of the 
individual cannot be made entirely in terms of the individual cannot be made entirely in terms of the 

individual,individual,

�� “…“…individo emocinindivido emocin÷÷s s 
raidos negalima raidos negalima 
apibapibūūdinti dinti 
individualiais individualiais 
terminais, terminais, ......

�� ...individo emocin...individo emocin÷÷
raida negali braida negali būūti ti 
apibapibūūdinama dinama 
remiantis iremiantis iššimtinai imtinai 
individu,...individu,...



““This if reflected back, but only if reflected back, This if reflected back, but only if reflected back, 

becomes part of the organized individual becomes part of the organized individual 

personality,personality,…”…”

�� jeigujeigu yrayra vv÷÷liauliau
apmapmąąstomasstomas, , -- tataččiauiau
tiktik tuomettuomet, , jeijei yrayra
apmapmąąstomasstomas,,-- tampatampa
sisteminesistemine individoindivido
dalimidalimi…”…”

�� Visa tai, jeigu Visa tai, jeigu 
atspindima atgal, bet atspindima atgal, bet 
tik tokiu atveju jei tik tokiu atveju jei 
atspindima atgal, atspindima atgal, 
tampa atskiros gerai tampa atskiros gerai 
funkcionuojanfunkcionuojanččios ios 
asmenybasmenyb÷÷s dalimi...s dalimi...



MirrorMirror--role of Mother and Family in role of Mother and Family in 

Child DevelopmentChild Development

�� MotinosMotinos irir ššeimoseimos
mm÷÷gdgdžžioimoioimo vaidmuovaidmuo
vaikovaiko formavimosiformavimosi
proceseprocese

�� VaikoVaiko raidojeraidoje motinaimotinai
irir ššeimaieimai tenkantistenkantis
atspindatspind÷÷jimojimo vaidmuovaidmuo



Karalius TrubisKaralius Trubis

Suaugusieji vis dar bando Suaugusieji vis dar bando 
atsipirkti uatsipirkti užž Karaliaus Karaliaus 
Trubio fazTrubio fazęę bandydami bandydami 
suteikti savo ksuteikti savo kūūdikiams dikiams 
teisteisęę atrasti savo paatrasti savo paččiiųų
asmeninasmeninęę moralmoralęę –– tai tai 
mes galime aimes galime aišškiai matyti kiai matyti 
stebsteb÷÷dami, kaip tdami, kaip t÷÷vai vai 
reaguoja reaguoja įį indoktrinacijindoktrinacijąą
ir kaip neretai tai gali ir kaip neretai tai gali 
pereiti pereiti įį krakrašštutinumus, tutinumus, 
kai kkai kūūdikiams leiddikiams leidžžiama iama 
absoliuabsoliuččiai viskas.iai viskas.



Karaliaus Edipo konkurentas?Karaliaus Edipo konkurentas?

�� Seras Frederic Truby King  Seras Frederic Truby King  
atkaklus gydytojas atkaklus gydytojas 
individualistas iindividualistas išš
Naujosios Zelandijos, Naujosios Zelandijos, 
daug nuveikdaug nuveikęęs s 
medicininio medicininio ššvietimo vietimo 
srityje. Pasaulyje srityje. Pasaulyje 
iiššgarsgars÷÷jo XX a pradjo XX a pradžžioje ioje 
kaip vaikkaip vaikųų maitinimo ir maitinimo ir 
auklaukl÷÷jimo ekspertas. jimo ekspertas. 



F.T.King metodas (I)F.T.King metodas (I)

Maitinimas krMaitinimas krūūtimitimi



F.T.King metodas (II)F.T.King metodas (II)

GrieGriežžta disciplina: ta disciplina: 

maitinimas tik tam tikromis valandomis, ir niekadamaitinimas tik tam tikromis valandomis, ir niekada

jokio mylavimo, jokio mylavimo, žžaidimaidimųų ar ar ššvelnumovelnumo



F.T.King metodas (III)F.T.King metodas (III)

Tyras oras Tyras oras 

arba arba 

daug laiko daug laiko 

laukelauke



The phase of The phase of TrubyTruby King is still in process of being lived down King is still in process of being lived down 
by adultsby adults trying to givetrying to give

ttheir babies the right to discover a personal morality, and we heir babies the right to discover a personal morality, and we 
can see this in a reaction to indoctrination that goes to the can see this in a reaction to indoctrination that goes to the 

extreme of extreme permissivenessextreme of extreme permissiveness..

Suaugusieji vis dar bando Suaugusieji vis dar bando 
atsipirkti uatsipirkti užž Karaliaus Karaliaus 
Trubio fazTrubio fazęę bandydami bandydami 
suteikti savo ksuteikti savo kūūdikiams dikiams 
teisteisęę atrasti savo paatrasti savo paččiiųų
asmeninasmeninęę moralmoralęę –– tai tai 
mes galime aimes galime aišškiai matyti kiai matyti 
stebsteb÷÷dami, kaip tdami, kaip t÷÷vai vai 
reaguoja reaguoja įį indoktrinacijindoktrinacijąą ir ir 
kaip neretai tai gali pereiti kaip neretai tai gali pereiti 
įį krakrašštutinumus, kai tutinumus, kai 
kkūūdikiams leiddikiams leidžžiama iama 
absoliuabsoliuččiai viskas.iai viskas.

Suaugusieji savo elgesiu vis Suaugusieji savo elgesiu vis 
dar atitaisindar atitaisin÷÷ja Truby ja Truby 
KingKing’’o laikotarpio o laikotarpio 
pasekmes, bandydami pasekmes, bandydami 
suteikti  savo ksuteikti  savo kūūdikiams dikiams 
teisteisęę atrasti asmeninatrasti asmeninęę
moralmoralęę; tai matome ; tai matome 
atoveiksmyje atoveiksmyje įį
indoktrinacijindoktrinacijąą, pasirei, pasireišškiantkiantįį
krakrašštutinumtutinumųų krakrašštutinumu, tutinumu, 
kai kkai kūūdikiams leiddikiams leidžžiama iama 
viskas.viskas.



LietuviLietuvišški psichoanalitiniki psichoanalitiniųųssąąvokvokųų
atitikmenysatitikmenys

Jau padarytas didelis darbas, norminant pagrindines Jau padarytas didelis darbas, norminant pagrindines 
ssąąvokas, tavokas, taččiau naujosios koncepcijos ir jiau naujosios koncepcijos ir jųų vertimai vertimai 
nusipelno atidesnio dnusipelno atidesnio d÷÷mesio (pav. mesio (pav. holding (laikymas (?)) holding (laikymas (?)) 
ar boring vs boredom (???)).ar boring vs boredom (???)).

GalGal÷÷tume sukurti darbo gruptume sukurti darbo grupęę, kuri susitikdama kelis , kuri susitikdama kelis 
kartus per metus, aptartkartus per metus, aptartųų ginginččytinus ar sudytinus ar sud÷÷tingesnius tingesnius 
norminimo atvejus. norminimo atvejus. 

ReikReik÷÷ttųų konsultacijkonsultacijųų su kolegomis isu kolegomis išš mums artimmums artimųų draugijdraugijųų, , 
lietuvilietuviųų kalbos instituto.kalbos instituto.

Jau nusistovJau nusistov÷÷jusijusiųų psichoanalitinipsichoanalitiniųų ssąąvokvokųų žžodynodyn÷÷llįį (bent (bent 
jau angljau anglųų –– lietuvilietuviųų ir lietuviir lietuviųų -- anglanglųų) gal) gal÷÷tume paskelbti tume paskelbti 
savo draugijos interneto svetainsavo draugijos interneto svetain÷÷je, kad juo laisvai je, kad juo laisvai 
naudotnaudotųųsi kiekvienas, kam to gali prireikti. si kiekvienas, kam to gali prireikti. 



PsichoanalitinPsichoanalitin÷÷ bibliotekabiblioteka

�� Turime atskleisti naujus psichoanalizTurime atskleisti naujus psichoanaliz÷÷s vardus. Kol kas s vardus. Kol kas 
psichoanalizpsichoanaliz÷÷ asocijuojasi su S.Freudasocijuojasi su S.Freud’’u, o psichoanalizu, o psichoanaliz÷÷s kritika s kritika ––
su E.Frommsu E.Fromm’’u. Filosofai dar u. Filosofai dar žžino Lacanino Lacanąą, Kristev, Kristevąą, , ŽŽiižžekekąą, , 
DelauzDelauząą (bet irgi per t(bet irgi per tąą papaččiiąą -- S.Freudo kritikos prizmS.Freudo kritikos prizmęę))
�� ReikReik÷÷ttųų sudaryti verstinsudaryti verstinųų psichoanalizpsichoanaliz÷÷s knygs knygųų ssąąraraššąą (b(būūtina tina 

atsiatsižžvelgti ir velgti ir įį tai, kad leidyba tai, kad leidyba –– komercinis projektas), tarkime, komercinis projektas), tarkime, 
10 ar 15 knyg10 ar 15 knygųų
�� ReikReik÷÷ttųų rasti psichoanalitinrasti psichoanalitin÷÷s literats literatūūros leidimo bendraminros leidimo bendraminččiiųų ––

pav. kitose draugijose, Kultpav. kitose draugijose, Kultūūros ir filosofijos institute ar VU ros ir filosofijos institute ar VU 
Filosofijos fakultete, Filosofijos fakultete, 
�� Gal pavyktGal pavyktųų inicijuoti psichoanalitininicijuoti psichoanalitin÷÷s literats literatūūros vertimros vertimųų serijserijąą

kurioje nors leidyklojekurioje nors leidykloje
�� PasidomPasidom÷÷ti galimu tokios serijos finansavimo projektu (per ES ti galimu tokios serijos finansavimo projektu (per ES 

fondus ar atskirfondus ar atskirųų ššalialiųų ambasadas) ambasadas) 
�� Svarbiausia, skatinti draugijos narius patiems imtis vertimSvarbiausia, skatinti draugijos narius patiems imtis vertimųų ir ir 

visokeriopai talkintvisokeriopai talkintųų jiems jiems ššiame darbeiame darbe



PalinkPalink÷÷jimai LPaD XXjimai LPaD XX--ččio progaio proga
(perfrazuojant DWW)(perfrazuojant DWW)

�� Malonumo Malonumo žžaidaidžžiiant ant ((““ŽŽaidimas aidimas 
neatskiriamas nuo malonumo.neatskiriamas nuo malonumo.””))
�� KKūūrybirybišškumo kumo ((““ŽŽaidimaidimas as savaimesavaime yrayra

terapijaterapija””))
�� BBūūti pti potencialiotencialiaa erdverdve psichoanalitinei e psichoanalitinei 

minminččiaiiai


