
kai nekenciam^ asmeni simboliskai ikunija analitikas (Freud, 1905e). 
*Edipo kompleksas nuo pat pradziq laikytas *ambivalentiniu meiles ir 
priesiskumo eiementii junginiu (Freud, 1900a). Ankstyvuosiuose ras-
tuose Freudas [ agresija zvelge kaip i sudetingos *seksualiniij. ir *savi-
saugos vani s^veikos apraisk^. Ankstyvojoje raidoje, ypac *analineje 
sadistineje fazeje, agresyvus aktyvumas reiskiasi kaip vaiko troskimas 
dominuoti ir kontroliuoti aplink^ (Freud, 1905d). 1920 m. isleistoje 
knygoje Jenseits des Liistprinzips Freudas pateikia esminf vani teo-
rijos revizij^. Jis isiaiko seksualinin ir savisaugos vant s^vokas, taciau 
sujungiajas i vien^grupQ, vadinam^_„gyvybes varq" arba „Eroto" vardu. 
Drauge kaip kontrast^ [veda s^vok^ „mirties varos", kuriq tikslas yra 
destrukcija. Mirties vara, nukreipta i isores pasauli, vadinama „agresijos 
vara". Agresijos vara niekada nesireiskia skyrium, j i visados siejasi su 
Erotu. Po 1920 m. Freudas vis aiskiau pabrezdavo, kad zmogaus agresi
j a gali buti nukreipta ir pries j i pat^. Sis agresijos krypties pokytis itin 
ryskiai atsiskleidzia per gedul^ ir depresij^. Agresija krypsta ne vien \ 
*objektus, j i gali reikstis ir ivairiuose psichikos institucij^ santykiuose, 
pvz., konfliktuose, galinciuose kilti tarp *Superego ir *Ego. Is velesnii^ 
teoretikii, teikianciii agresijai reiksming^ vaidmeni zmogaus raidoje, 
minetina Melanie Klein (1882-1960). Pasak jos teorijos, kudikio fan-
tazijose esama agresyvaus atspalvio. 

A G R E S I J O S V A R A 

Angl. aggressive instinct; pranc. pulsion d'aggression; vok. Ag-
gressionstrieb 

Freudas §f terming vartoja nusakyti *mirties varoms, nukreiptoms 
I isores pasaul|. Agresijos varos tikslas yra *objekto sunaikinimas. 

St terming pavartojo Alfredas Adleris (1870-1937) per paskait^ 
skaityt^ 1908 m. (Adler, 1908). Tuo pat metu Freudas analizavo Ma-
z y l i Hans% kuri kamavo smarki arkliq fobija. Hanso *vaizdiniams 
ir elgsenai buvo budingos smarkios agresyvios tendencijos. Vis delto 
Freudas tame *psichoanalizes raidos etape priesinosi, kad butij pos-
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tuluojama paskira agresijos vara, galinti stoti '\^ gret^ su jo teo-
rijoje priimtomis *savisaugos varomis ir *seksualinemis varomis 
(Freud, 1909b). Pradinis jo priesinimasis siam terminui, ko gero, buvo 
nulemtas tarp jo ir Adlerio kilusiq asmenini^ ir teoriniii nesutarimi^. 
Taciau agresijos varos s^vok^jis vis delto [vede, veikale Jenseits des 
Lustprinzips pateikdamas dualistin? varq. teorij^ kurios kertinis ak-
muo yra *gyvybes ir *mirties varos. 

A l § K I N I M A S - Z R . I N T E R P R E T A C I J A 

A K T Y V I O J I T E C H N I K A 

Angl. active technique; pranc. technique active; vok. aktive Technik 

Techninii; rekomendacijij rinkinys, kurio autorius yra Sandoras 
Ferenczis (1873-1933). Aktyvioji technika reiskia, kad analitikas 
ir terapineje situacijoje, ir uz jos ribq privalo nesitenkinti vien 
*interpretacija, kad jis sykiu turi ir formuluoti nurodymus ar drau-
dimus, susijusius su paciento elgesiu. Taip esti tuomet, kai analitikas 
(taria, kad paciento elgesys blokuoja prisiminim^, o sykiu ir letina 
gydymo pazang^ (Ferenczi, 1952). 

Sandoras Ferenczi's buvo vengn^ psichoanalitikas ir vienas paciij, 
ankstyviausiq. ir artimiausiq Freudo bendradarbiq. Aktyvioji technika 
yra garsiausias ir sykiu kontroversiskiausias Ferenczio indelis {analitini 
gydymo metod% Is pradziq Freudas palankiai vertino Ferenczio idejas, 
bet veliau daresi vis kritiskesnis, ir po kurio laiko j i i bendradarbiavi-
mas visiskai nutruko. Ferenczis aktyvi^^technik^ laike pagalbine prie-
mone, o ne nauju tradicines analizes variantu. Veikliii pastangij, buvo 
imamasi tik isimtiniais atvejais ir tiksliai apibreztu laiku. Po tam tikro 
periodo Ferenczis atsisake aktyviosios technikos. J i ir toliau taikoma 
tam tikrose psichoanalizes pamatu atliekamos trumpalaikes terapijos 
atmainose (Glover, 1955). 
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A K T Y V U M A S / P A S Y V U M A S 

Angl. activity/passivity; pranc. activite/passivite; vok. Aktivitdt/ 
Passivitat 

Freudas aktyvumo/pasyvumo terming suprato kaip paveldetq bio-
login j poliarumq, kuris laikui begant jgyja jvairius psichologinius 
pavidalus. Poliarum^ lemia *varos tikslij pobudis. Pvz., *mazochiz-
mo ir *ekshibicionizmo atvejais varos tikslai yra pasyviis, o *sadiz-
mui ir *vojerizmui budingi aktyvus varos tikslai (Freud, 1915c). 
Freudas dare kontroversisk^ isvad^, pasak kurios, normaliais 
atvejais pasyvumas yra tarytum budingas moteriskumo bruozas, o 
aktyvumas tampa vyriskumo pozymiu (Freud, 1905d). Sj teiginj 
kritiskai vertino analitikes moterys, nes, jij nuomone, taip reiskiasi 
kultOros nulemtas falocentrinis Freudo poziuris j moteris (Horney, 
1926; Klein, 1948; Mitchell, 1974). 

A K T U A L I O J I N E U R O Z E 

Angl. actual neurosis; pranc. nevrose actuelle; vok. Aktualneurose 

*Neurozes atmaina, kuri nuo *psichoneurozii} skiriasi tuo, kad yra 
nulemta ne ankstesniq traumuojamq isgyvenimq ar vaikystes 
konflikt4, bet aktualiq gyvenlmo s^lygij. 

X I X a. pabaigoje Freudas ivede aktualiiijii neuroziii ir psichoneu-
roziii skyrim^ (1898a). Jis mane, kad aktualiosios neurozes patogene-
ze susijusi su pasitenkinimo seksualiniu gyvenimu stygiumi. Simptomai 
yra ne simboliniai turiniai, kaip psichoneurozes atveju, bet tiesioginiai 
fiziologiniai padariniai, k y l ^ is seksualinio nepasitenkinimo. Badingo 
apraiskos - nuovargis, galvos skausmai, „difuzinis nerimas" ir fizinis 
skausmas. Freudas teige, kad aktualiqjq neuroziq neimanoma gydyti, 
pasitelkiant psichoanalitin? terapij^, nes simptomai neturi simbolinio tu-
rinio, kuri buti^ galima atskleisti. Freudas skyre tris aktualiiyii neuro-
ziij variantus: neurastenij^ *nerimo neuroz^ ir hipochondrij^ Pastarai-
siais metais aktualiosios neurozes reiksme *psichoanalizeje sumenko. 
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Esmingiausia priezastis cia ta, kad visose vadinamosiose aktualiosiose 
neurozese galima izvelgti simptomus, simboliskai isreiskiancius senus 
konfliktus. Siuolaikine psichosomatika domisi aktualii|jii neuroziq 
simptomq paveikslu, nors seksualine etiologija ir pasitrauke siek tick i 
sali, uzleisdama viet% tokiems veiksniams kaip stresas ir slopinamas 
agresyvumas (Pelletier, 1980). 

A M B I V A L E N C I J A 

Angl. ir pranc. ambivalence; vok. Ambivalenz 

Lygiagretus reiskimasis viena kitai priesingq tendenciji{, nuostatij 
ar jausmq *objekto atzvilgiu, ypac vienalaikis meiles ir neapykan-
tos jausmq gyvavimas. 

S i terming 1910 m. ivede izymus sveicarq psichiatras Eugenas 
Bleuleris (1857-1939). Jis skyre tris ambivalencijos atmainas. Valios 
ambivalencija reiskia, kad individas troksta sykiu ir atlikti koki nors 
veiksm% ir jo atsisakyti. Intelektualine ambivalencija reiskiasi priesin-
gq teiginiii patvirtinimu. Emocines ambivalencijos atveju kalbama apie 
meiles ir neapykantos jausmq reiskim^si tam paciam *objektui. Bleule
ris laikesi nuomones, kad ambivalencija yra dominuojantis reiskinys 
sergant schizofrenija, nors reiskiasi ir sveikoje elgsenoje (Bleuler, 1911/ 
1950). Freudas pereme si terming akcentuodamas jausmq element^ o 
pirm^kart^j i pavartojo 1912 m., aiskindamas *neigiam^ji perkelim^ 
kuris reiskia, kad analitikas zadina pacientui neapykantos jausmus. Sis 
jausmas reiskiasi drauge su *svelnumo jausmu, kuris pasirodo teigia-
mojo perkelimo pavidalu (Freud, 1912b). Ambivalencija ypac krinta i 
akis tam tikrose patologinese busenose, pvz., sergant schizofrenija arba 
*ikyrumii neuroze. J i yra ir budingas elementas, besireiski^s tam tikro
se psichoseksualines raidos stadijose, pvz., analineje sadistineje fazeje, 
kai meiles jausmas ir troskimas naikinti daznai krypsta i t^pati objekt^ 
(Abraham, 1927). Melanie Klein (1882-1960) teorijoje ambivalencija 
uzima centring viet^. Kudikio elgsenoje j i reiskiasi jau nuo pat pradzios. 
Pirmasis objektas - paprastai motinos krutis - yra sykiu ir meiles, ir 
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