mus atliekama pamoka, atliko pamokg tokia reiksme:
“Kai sakome

“mokytojas veda pamokq”, turime galvoje procesa,
“vedé pamokq” vadinasi jos nebaigé, o “atliko pamoka” — ja vedé
ir baige”(p. 18).
Tadiau
veiksmazodis arlikti nebitinai sietinas su pamoko
s vedimuit
baigimu — jis gali reik8ti ir iSmokima, pvz.: atlikti namy
darbus, uz-

duotis. Tad gal “atliko pamoka” galéty biti suprasta
s darir kaip “buvo pamokose”,

“i8moko pamokas”.

Baigiant reikéty pasakyti, kad Sios pastabosjokiu bidu nemenki-

na Zodyno mokslinés ir ndrminamosios vertés. Sis leidinys skatina
dométis ir toliau plétoti pedagogikos moksla ir jo lictuviSk
ajq terminija.
Nijolé Baneviciené
PSICHOLOGIJOS ZODYNAS

Kiekvieno naujo terminy Zodyno pasirodymas yrareikSmingasjvykis tick tai mokslo srigiai, tiek ir terminologijai apskritai. Juo labiau,
jei tas Zodynaspirmasis, nesjis gali lemti, kokia bustossrities terminija, 0 kartu parodoir paties mokslo orientacijas bei bent kiek jo
tolesng raida.
Psichologija imta dométis ir jos terminai kurti dar prieSkarinéje
Lietuvoje. St. Salkauskio sudarytuose filosofijos bei pedagogikos zodynéliuose (pastarasis, tiesa, tada taip ir nebuvoiSleistas) galimerasti
ir pakankamai daugpsichologijos terminy (pojittis, sqmoné ir kt.).
Veliau psichologija taip pat nebuvo uZmirSta: spausdinti straipsniai,
knygos (norsjy gal ir nebuvo pakankamai), kuriose, suprantama,
nebuvo galima iSsiversti be tos srities terminy. Taciau pirmasis Zodynas pasirode tik 1993 metais. Tai Mokslo ir enciklopedijy leidyklos
iSleistas “Psichologijos Zodynas”'. Jis, anot paciy Zodynorengéjy,skiriamastiek psichologams, tiek ir kity sri¢iy specialistams arSiaip
savisvietos tikslais psichologija besidomintiems Zmonéms. Dél gios
priezasties Zodynas turéty biti parengtas itin ripestingai. Nedaug

' Psichologijos Zodynas. V.: Mokslo ir enciklopedijy leidykla, 1993. 368 p.
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kity sriiy specialisty perkair skaito fizikos ar matema
tikos terminy
Zodynus,0 psichologijos Zinios bei jos terminai
reikalingi beveik visiemssocialiniy ar humanitariniy moksly atstovams,
todél ir Zodyno
poveikis visuomenéskalbai bet kuriuo atveju
bus didesnis.
“Psichologijos Zodyno” apimtis néra didelé (368
psl.), taciau pradziai ir to visiSkai pakanka. Negalimalabai peikti
ir poligrafinés kokybés(ypa¢jei palygintumesu kitais pastaruoju
metuisleistais Zodynais). Formatasnedidelis, bet parankusskait
ytojui.
Zodyno Tengéjai rémési rusy kalbaisleistu
“Trumpu psichologijos Zodynu” (Kparkuti NICHXONOTHYeCKHil coBapb
/ Tog oGiueit peHakueli A.B. Merposcxoro u ApoiiescKoro. M.,
1985), lietuviy mokslininky pateikta medéiaga. Greta lictuvisky
antrastiniy terminy pateikiami rusiSki ir angliSki atitikmenys, 0 Zodyno
gale — Siu kalby
terminy rodyklés bei trumpos Zymesniyjy
psichology biografijos.
Galima biity suabejoti, ar pakanka tik tusi’ky
ir anglisky atitikmeny. Jei nebuvo galima pateikti prancuz
isky atitikmeny, bitinai
reikéjo bent jau vokisky. Juk daugelis garsiy
psichology buvo vokieCiai arba austrai. Be to, turédami ne dviejy,
o daugiau kalby atitikmeny, rengéjai galéty lengviau nuspresti,
ar jy sidlomas vartoti terminaspaplitgs ir kitose kalbose (Siuo atveju
taip pat galéty labai
daugpadéti svetimybiy nemeégstanti vokieci
y kalba).
Sioks toks priekaistas rengéjams bityir tai,
kad praktigkai nepateikta nurodymy, kaip naudotis Zodynu. Skaityt
ojui belicka, anot paCiy psichology, naudotis meéginimyir klaidy
metodu (Zr. p. 166 jdéta
straipsnj méginimy ir klaidy metodas). Neaisku
, kuriuos terminus vartoti rekomenduojama,o kurie gal pateikti
tik kaip esami (0 gal yrair
tokiy, kurie vartojami, bet kuriuos galima pakeis
ti Zymiai geresniais?).
Ar yra vartojamy, bet neteiktiny ZodZiy?
Del Sios prieZasties kick
sunkiau

pakankamairimtai ir nuodugniai §j Zodyng tyrinéti
, todél

tegalima pasakyti tik tai, uz ko, Ji pavaréius,
norom nenorom klitiva
akis.
Greidiausiai néra tokios mokslo srities, kuri
galéty (ir noréty) isSiversti be tarptautiniy (ar bent laikomy tarptaut
iniais) terminy. Daznas mokslininkas8] poZymj laiko tiesiog bitinu
mokslinés kalboselementu, taciau suprasti tokia kalba, kurioje lietuvi
ski neretai biina tik
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jungtukai, skaitytojui ar klausytojui ne visada pavyksta.
Okagi sitilo “Psichologijos Zodynas”? Juk daZnai kalboje gyvuoja ir lietuviskas, ir iS kitos kalbos atéjes Zodis. Kuris i8 jy siilomas
vartoti, o kuris pateikiamas kaip jo sinonimas?
Reikia pasakyti, kad daugeliu atvejy Zodyno rengéjai teikia lietu-

viskus terminus, pvz.: abidké rega (jo sinonimas — binokuliné rega);
abiatisé klausa (binauriné klausa), aklijiy rastas (reljefinis Sriftas), atgaminimas(reprodukcija), atkiirimas (rekonstrukcija), budrimas (vigilumas), dalykinis Zaidimas (profesinis Zaidimas), darbo psicholosija
(industriné psichologija), greitasis miégas (paradoksalusis miegas),ikV-

riosios bitsenos (obsesijos, anankazmai), jtaiga (sugestija), nebylysté (mutizmas), nérvy sistemos pusidusvyra (nerviniy procesy balansas), pamatinis nérimas(bazinis nerimas), pifsty kalba (daktiliné kalba), saviraiska (saviaktualizacija, savirealizacija), savizudybé (suicidas), suvo-

kimas (percepcija), trumpalaiké atmintis (operatyviné atmintis), vaizdudté (fantazija), vengimas (eskapizmas) ir kt.
Kiek maziau atvejy, kai sidllomasvartoti terminas, atéjes iS kitos
kalbos, pvz.: autokoncépcija (As vaizdas, savivaizdis), egoizmas (savanaudixkumas), ekspektacija (laukimas), epilépsija (nuomaris), etnopsichologija (tautospsichologija), frigidiSktimas(lytinis Saltumas), gestaltas (visybé), idealusis AX (pageidaujamasis AS), incéstas (kraujomaiSa), insditas (jZvalga), inteléktas (protas), kontraperkélimas(priesprieSinis perkélimas), oligofrénija (protinis atsilikimas, silpnaprotyste),
personifikacija (jasmeninimas), retroaktyvusis slopinimas (griztamasis
slopinimas), selektyvimas (atrankumas), sensoriniai procesai(jutiminiai procesai), zoopsichologija (gyviiny psichologija) ir kt.

Dalis pateiktyjy pavyzdziy kilmés poZilriu yra miSris, todel logiskiau biity kalbéti ne apie viso termino, 0 tik apie jo démenspasirinkimg. Kartais hibridai sudarinéjamivisai be reikalo. Pvz., pilotazi-

nis tyrimas (sinonimas paieskinis eksperimentas). Jei jau bitinai reikalingi du variantai, gal geriau bity bent vieng turéti lietuviskg. Pra3yte praosi sukeiiami siy terminy démenys(biity paieskinis tyrimas

ir pilotazinis eksperimentas).
Sunkupasakyti, ar visada pakankamai motyvuotasnelietuviskos
kilmés terminyvartojimas. Tai, kad toks pat Zodis vartojamasir ru104

sy, ir anglykalbose, dar negali biti laikoma pakankamai rimtu
argumentu: juk kaip tik i8 Siy kalby skverbiasi daugiausiai
nercikalingy
svetimybiy. Bitinai reikéty pazitireti ir j kitas kalbas.
Keista, kad Zodynorengéjai, patys patcikdami lietuviskg termina,
mieliau renkasi atéjiing is kity kalbynet ir tada, kai lictuvigka
s yra
gerokai trumpesnisar bent jau patogesnis tarti. Juk termino trumpum4 ir patogumadaugelis terminology laiko ganasvarbiu reikalavimuar bent jau pageidautinu dalyku. Tarp pateiktyjy pavyzdzi
y nemazaatveju, kai trumpesnis yra lietuviSkas terminas (savivaizd
is, atrankumas, nuomaris, griztamasis slopinims, jzvalga, protas,
jutiminiai
procesai, laukimas, jasmeninimas). Patogesni ir kur kas
suprantamesni
biity terminai kraujomaixa, silpnaprotysté. Zodyne patciktas
trumpas
ir, rodos, ganataiklus vokiskos kilmés termino geStaltas
atitikmuo
visybé. Taciau neaisku, kodél §j lictuviska Zodj taip
bijoma parodyti:
jis nepateiktas kaip sinonimas prie ZodzZiogestaltas,
0tik jrasytas atskirai su nuoroda j §j Zodj. Suprantamagestaltas,
biidamas ir daugelio sudétiniy terminy dalis, varlojamaslabai pladiai,
bet gal nusverty
lictuvi$ko termino trumpumasir aiSkumas?
Negalima sakyti, kad Zodyne pernelyg piktnaud
Ziaujama tarptauliniais Zodziais.
Ta¢iau daug kur nucita lengviausiu keliu: Zodis
tiesiog aplictuvinamas ir pateikiamas kaip terminas,
net neméginant
surasti tinkamo lietuvisko Zod¥io. Aisku, vieni
kalbininkai nesukurs
naujyir tikrai tinkamy psichologijos terminy.
Batina, kad galvoty ir
patys psichologai. Siaip ar laip, vieng kita pasitilym
g pateikti galima:
1) ambidekstrija (vienodas abiejy ranky, kairiosio
sir de8iniosios valdymas) galéty biti vadinama abirankyste
arba lygiarankyste (pla. kairiarankysté). Juolabiau, kad rusiSkai ir
angliSkai pateikti ne tik ambidekstrijos, bet ir kiti terminai (tus. deynpaso
pyxocmp, angl. two-handedness); 2) asist@vimasnelabai linkamas,
nes pats Zodis yra dvireiksmis (1. buvimas asistentu; 2. meilinimasis).
Geriausia buty §j Zodj
pakeisti lietuviSku ir kaip termina
vartoti meilinimasis. Kadangi Sis
Zodis daznai vartojamas kaip veiksmaZodis,
terminas meilintis baty
dar ir trumpesnis uz asistuoti. Taip
pat fleksibilumas (rus. eu6xocmp,
angl. flexibility) galéty biti vadinamas
lankstumu, kauzéliné (atribicija, schema) - priezastiné, kontamindacija
— sumisimu, kooperdcija — ben105

dradarbiavimu, longitidinis tyrimas - testiniu ar besitesianciuoju tyrimu, sukcesyvimas (vienalaikiskumo priesybé) — sekumu ar nuoseklumu, validimas (eksperimenty ir psichologinio matavimo priemoniy
kokybes kriterijus — jy tikimas, adekvatumas) — tinkamumu.
Be Siy pastaby, galima paminéti ir tam tikra nuoseklumostoka.
Nesigilinant j terminy sistemigkumoarju vartojimo nuoseklumopro-

blemas, uztekty pasakyti, kad Zodyno rengéjai niekaip negali apsi-

spresti, ar TSRSpsichologai dar egzistuoja, ar ne. Tas pats A. Lurija
vienur vadinamas TSRS psichologu, o kitur (vienu atveju net tame
paciamepuslapyje) — Rusijos psichologu. Taciau tokios nevienodybés labai lengvai iStaisomos.
Reikia manyti, kad Zodyno rengéjai, rengdami naujusjo leidimus,
nemazZai ka pataisys, taip pat ir minétus nelygumus. Galriméiau bus
susirpinta ir lietuviSkos terminijos kirimu. Juo labiau, kad, kaip
matyti iS pateikty pavyzdziy, lietuvi8ki terminai daznai yrair aiSkesni, ir trumpesni. Juk psichologai, be abejo, nori, kad juos suprasty ir
ju darbusskaityty kuo daugiau Zmoniy.

Biruté LENKTYTE
KAIP NEREIKIA RENGTI ZODYNY
Dabar iSleidzZiama nemaZaijvairiy Zodyny,ypa¢ Zodynéliu. | skaiius paZitiréjus, bity galima SikCioti i§ susiZavéjimoir dél darbo masty, ir dél tokio gausaus Zodynininky, Zodyny rengéjy bei leidéjy birio. Juk nuo senovéslaiky Zinoma,kadi§ visy kalbos darby sunkiausias yra ra8yti Zodynus. O tick daug dirbandiy! Kokie dideli lingvistiniai polékiai, tiesiog skrydZiai! Tikras Zodyninkystés aukso amiZius.
Deja, deja... Vartant ne vieng naujajj mUsy Zodyninkystés tritisy
vaisiy, gan greit tenka nusivilti — daugelis rengéjyir leidéjy per lengvai tikisi praturtinti lietuviy leksikografijg. Apstu skubos darbo, rengimoir rinkimo nepaprastybiy, tiesiog niekalo. Ne vienas rengéjasir
leidéjas pasirodo neturjs né menkiausio supratimo, kaip Zodynai turi biti ra8omi ir kaip leidziami. Viena i8 svarbiausiy, vaisingiausiy ir
autoritetingiausiy lietuviy kalbos darbosriciy baigiama paversti leksikografijos bizniu, savotiskais kalbotyros Garilinais. Mat j pirma vieta
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